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Mήνυμα Δημάρχου

01 Μήνυμα Δημάρχου | GRI 102-14, GRI 102-32, GRI 103-3

..........................................................................

Συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από τότε που ο
Δήμος Αγίου Δημητρίου ξεκίνησε το «ταξίδι» της
Βιώσιμης Ανάπτυξης στην πράξη, δημοσιεύοντας
Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης, με βάση τα διεθνή
πρότυπα του GRI. Ο παρών Απολογισμός είναι ο
τρίτος και αφορά σε δυο έτη, το 2018 και το 2019,
αποτελώντας το πιο πρόσφατο εγχείρημά μας, που
εκφράζει τη συνέπεια και την προσήλωσή μας στις
αρχές της διαφάνειας και της λογοδοσίας.
Όπως και οι προηγούμενοι απολογισμοί, ευελπιστούμε
και αυτός να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο, που θα
καταγράφει, θα μετράει και θα αξιολογεί την επίδοσή
μας ως Οργανισμός ως προς τους βασικούς πυλώνες
της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Τόσο για το Δήμο, στο επίπεδο των μετρήσιμων αποτελεσμάτων και της επαναστοχοποίησης, όσο και για τους πολίτες στο επίπεδο της
αξιολόγησης και του ελέγχου, ο Απολογισμός αυτός
αποτελεί τη δημόσια καταγραφή των επιδράσεών μας,
και τη συνεχή προσπάθεια για μια πόλη πιο «πράσινη»,
πιο δίκαιη, πιο βιώσιμη και ένα Δήμο οικονομικά εύρωστο που λειτουργεί πάντα βάσει των αρχών της
χρηστής Διακυβέρνησης.
Αυτή η ειλικρινής στάση απέναντι σε πολίτες και
συνεργάτες είναι χρέος μας ως διοίκηση οργανισμού
δημοσίου και από τα πιο ουσιώδη στοιχεία της δημοκρατικής λειτουργίας του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στόχος μας, παράλληλα, είναι να αναπτύξουμε και να εξελίξουμε ειλικρινείς σχέσεις εμπιστοσύνης
με τους πολίτες, τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους, τις συνεργάτιδες και τους συνεργάτες και
άλλους οργανισμούς, βάζοντας στο επίκεντρο τη
διαλεκτική σύμπραξη.

εικόνας και αριθμών, της επίδοσης του Δήμου Αγίου
Δημητρίου στους βασικούς πυλώνες της βιώσιμης
ανάπτυξης που έχουν επιλεγεί για το Δήμο μας: την
Οικονομία και τη Διακυβέρνηση, τις Υποδομές, την
Κοινωνία, το Περιβάλλον και το Ανθρώπινο Δυναμικό. Επίσης, θα ήθελα να σταθώ στη σημαντική συμμετοχή του Δήμου Αγίου Δημητρίου στο Οικουμενικό
Σύμφωνο του ΟΗΕ, και τη δέσμευσή του στις αρχές
που αυτό προασπίζει: τις 10 αρχές στους τομείς των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας,
του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της
διαφθοράς. Παράλληλα, παραμένουμε προσηλωμένοι πάντοτε στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης
Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs). Με γνώμονα την ενθάρρυνση της συμμετοχής και του διαλόγου,
απευθυνθήκαμε για ακόμα μια φορά σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω ερωτηματολογίων και προχωρήσαμε για τρίτη συνεχή χρονιά, στην ανάλυση των
ουσιαστικών θεμάτων της πόλης και στην ιεράρχησή
τους ως προς την προτεραιότητα και τη σημασία που
έχουν για την εξασφάλιση της ποιότητας ζωής στο
Δήμο Αγίου Δημητρίου.
Οι τεράστιες προκλήσεις της εποχής μας, όπως η
κλιματική αλλαγή και η επείγουσα ανάγκη για τη
διαμόρφωση δημόσιων πολιτικών προσαρμογής και
αντιμετώπισης των συνεπειών της, αλλά και η διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η μείωση των
κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων, η προάσπιση
των εργασιακών δικαιωμάτων, η ισότητα των φύλων, ο
σεβασμός σε κάθε είδους ετερότητα και η εξάλειψη
των διακρίσεων είναι για εμάς κινητήριες δυνάμεις
αλλαγής και εξέλιξης της κοινωνίας μας.
Και ίσως όλα αυτά να αποτελέσουν μια μεγάλη ευκαιρία, αρκεί να κοιτάμε και να αντιμετωπίζουμε το
μέλλον της πόλης με ειλικρίνεια, αλήθεια και σεβασμό
στις ανάγκες των μελλοντικών γενεών.
Εύχομαι Καλή Ανάγνωση!
Με εκτίμηση,

Μεθοδολογικά, η τρίτη Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης
του Δήμου μας συντάχθηκε με βάση τα πρότυπα του
GRI και αποτελεί μια ακριβή αναπαράσταση λόγου,
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Μαρία Ανδρούτσου
Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου
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Η Συνεισφορά μας
το 2018-2019

02 Η Συνεισφορά μας το 2018-2019
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Ανάλυση ουσιαστικότητας

704

19

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
(ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ)

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ

34
ΣΤΟΧΟΙ & ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

€15.868.852 Κοινωνικό Προϊόν
Δημιουργία αξίας για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον

€15.143.645 €2.616.237
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

€6.137.703

€5.910.515

ΚΡΑΤΟΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ανθρώπινο Δυναμικό

Ανακύκλωση

08

172

405 431

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ,
ΗΜΕΡΙΔΕΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2018

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2019

41,01
5,23
T. XAΡTIOY

8,8
9,92
6.888

T. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Τ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ
ΜΕΙΚΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Τ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ &
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τ. ΣΙΔΗΡΟΥ, ΧΑΛΥΒΑ
(ΣΚΡΑΠ)

03
Προφίλ Έκθεσης

03 Προφίλ Έκθεσης | GRI 102-50, GRI 102-53, GRI 102-54, GRI 102-56

..........................................................................
Προφίλ Απολογισμού
Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018-2019 (η
«Έκθεση») του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής (ο
«Δήμος») αποτελεί την τρίτη κατά σειρά δημοσίευση
θεμάτων υπεύθυνης ανάπτυξης του Δήμου και καλύπτει την περίοδο από 01.01.2018 έως 31.12.2019. Όλα τα
στοιχεία που παρουσιάζονται στην Έκθεση, αφορούν
στη δραστηριότητα του Δήμου στην Ελλάδα και απευθύνονται σε όλες τις ομάδες ενδιαφερόμενων μερών
του.
Με την έκδοση της Έκθεσης, αρχικά σε ετήσια και
πλέον σε διετή βάση, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του ως προς τα ενδιαφερόμενα
μέρη του, παρέχοντάς τους ολοκληρωμένη και πλήρη
ενημέρωση σχετικά με τη στρατηγική, τις πρακτικές
και τις επιδόσεις του, αναφορικά με τους πυλώνες της
βιώσιμης ανάπτυξης. Ο Δήμος θέτει στόχους σε
όλους τους τομείς βιώσιμης ανάπτυξης, προκειμένου
να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις
προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών του και να
ενδυναμώσει τις μεταξύ τους σχέσεις.
Για τον καθορισμό του περιεχομένου της Έκθεσης, ο
Δήμος έχει ακολουθήσει:

· Tη βασική έκδοση των Νέων Προτύπων GRI (in

·
·

accordance with the GRI Standards: Core option),
ικανοποιώντας τις Αρχές Καθορισμού του Περιεχομένου Απολογισμών (Ουσιαστικότητα, Πλαίσιο
Βιωσιμότητας, Διαβούλευση με τα Ενδιαφερόμενα
Μέρη και Πληρότητα).
Τις Αρχές της Συμμετοχικότητας, Ουσιαστικότητας
και Ανταπόκρισης του Προτύπου Accountability
AA1000 APS (2008).
Τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), στους τομείς
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών
εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς.

17 ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ

Για το σαφή καθορισμό των ορίων και των επιδράσεών
του στη βιώσιμη ανάπτυξη, ο Δήμος, έλαβε υπόψη του,
τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων
Εθνών (Sustainable Development Goals - SDGs),
εξετάζοντας την επίδραση των ουσιαστικών του θεμάτων αλλά και των δράσεών του σε κάθε έναν από τους
17 Στόχους.
Η ομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει συσταθεί στο
Δήμο Αγίου Δημητρίου με την υποστήριξη και την
συμβουλευτική καθοδήγηση της εταιρείας Global
Sustain, ανέλαβε την κατάρτιση της Έκθεσης, συγκεντρώνοντας στοιχεία, επικοινωνώντας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, μελετώντας τις εξελίξεις στο χώρο της
βιωσιμότητας και παραμένοντας σε συχνή και άμεση
επικοινωνία με τη Διοίκηση του Δήμου.
Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου έχει ως βασικό του μέλημα
τη δημιουργία μιας βιώσιμης πόλης, που θα εξασφαλίζει υψηλού επιπέδου ποιότητα ζωής στους πολίτες της,
αλλά και τη δημιουργία αμοιβαίων σχέσεων εμπιστοσύνης και κατανόησης με τα ενδιαφερόμενα μέρη του.
Στο πλαίσιο της συνεχούς και άμεσης επικοινωνίας, οι
αναγνώστες μπορούν να αποστείλουν σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις βελτίωσης, σχετικά με την
Έκθεση, τις δράσεις, αλλά και το στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου για τη βιώσιμη ανάπτυξη, στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:
Αρετή Προβατά, MCIRP
Σύμβουλος Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας - Δήμος Αγ. Δημητρίου
aprovata@dad.gr | +30 213 2007705
Αγίου Δημητρίου 55,173 43,Άγιος Δημήτριος.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω
πρότυπα και την κάλυψη των απαιτήσεων των κατευθυντήριων οδηγιών του GRI, παρουσιάζονται στο Παράτημα στο τέλος της παρούσας Έκθεσης.
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Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018-19 του Δήμου Αγίου Δημητρίου είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας του: www.dad.gr
Τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης των στοιχείων της Έκθεσης: Νοέμβριος 2020.

04
O Δήμος Αγίου Δημητρίου

04 Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου

..........................................................................
1. Ο Δήμος μας

5.364

GRI 102-2, GRI 102-4, GRI 102-6, GRI 102-7
Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου είναι προάστιο της Νοτιοανατολικής Αττικής.

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

71.294

Έχει έκταση 536,4 εκτάρια (5.364 στρέμματα), μόνιμο
πληθυσμό 71.294 κατοίκους, βάσει της τελευταίας
απογραφής του 2021. Συνορεύει ανατολικά με το Δήμο
Ηλιούπολης, δυτικά με το Δήμο Ν. Σμύρνης, βόρεια με
το Δήμο Δάφνης – Υμηττού και νότια με τους Δήμους
Αλίμου και Π. Φαλήρου.
Η πορεία εξέλιξης της πόλης ακολούθησε τη γενική
πορεία στρεβλής ανάπτυξης του λεκανοπεδίου της
Αττικής, με κύρια χαρακτηριστικά την άναρχη και
αυθαίρετη δόμηση, την έλλειψη κοινόχρηστων χώρων
και χώρων πρασίνου και την απουσία στοιχειώδους
πολεοδομικού σχεδιασμού.
Από τη δεκαετία του 1980 και μετά γίνεται μια διαρκής
και κοπιώδης προσπάθεια προσαρμογής της πόλης
στις σύγχρονες ανάγκες των κατοίκων της, με έργα,
παρεμβάσεις και δράσεις που απορρέουν κυρίως από
έναν ορθολογικό σχεδιασμό.
Στο διάστημα αυτό των 40 χρόνων, έχουν πραγματοποιηθεί άλματα προόδου και έχουν τεθεί νέες βάσεις
και αφετηρίες για μια πορεία που οδηγεί σε μια
σύγχρονη «έξυπνη» πόλη, οικολογικά αναβαθμισμένη, φιλική και ελκυστική προς τους κατοίκους και
τους επισκέπτες της.
Ο Δήμος διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις που
στεγάζουν τις Δημοτικές Υπηρεσίες, το Δημοτικό
Στάδιο, τις Κοινωνικές του Δομές, αθλητικούς χώρους,
παιδικές χαρές, κ.α., ενώ σε πευκόφυτη περιοχή της
Ραφήνας υπάρχει ιδιόκτητο Κατασκηνωτικό Κέντρο.
Η βιοτεχνία, η μεταποίηση, η οικοτεχνία και το εμπόριο
αποτελούν κατά κύριο λόγο τη βάση της τοπικής οικονομίας. Η εμπορική δραστηριότητα αναπτύσσεται κυρίως
κατά μήκος των μεγάλων οδικών αξόνων (Λ. Βουλιαγμένης, Αγίου Δημητρίου, Παπάγου, Σουλίου, Θεομήτορος
κ.λπ.) και περιλαμβάνει σχεδόν όλα τα αντικείμενα. Η
πρόσβαση στον Άγιο Δημήτριο γίνεται με αρκετές
διερχόμενες και τοπικές γραμμές λεωφορείων, αλλά
κυρίως με το μετρό, τρεις σταθμοί του οποίου (ΔΑΦΝΗ,
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ και ΗΛΙΟΥ-
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ΚΑΤΟΙΚΟΙ

ΠΟΛΗ – ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ), βρίσκονται εντός των
ορίων του. Εσωτερικά εξυπηρετείται από δύο γραμμές
δημοτικής συγκοινωνίας, οι οποίες με δυο υπερσύγχρονα μικρά λεωφορεία, διασυνδέουν τις γειτονιές με
κεντρικά σημεία της πόλης (Δημαρχείο, ΚΕΠ, τοπική
αγορά, Αστυνομία, Κέντρο Υγείας, αθλητικά κέντρα,
«Στρογγυλό», ΕΠΑΛ, «Ασύρματος», πλατεία Παναγούλη,
κ.α.) και τους σταθμούς μετρό.

2. Υπηρεσίες
GRI 102-2, 102-7
Οι Κεντρικές Υπηρεσίες του Δήμου Αγίου Δημητρίου
περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες:

· ΚΕΠ
· Διοικητική Υπηρεσία
· Οικονομική Υπηρεσία
· Τεχνική Υπηρεσία
· Κοινωνική και Υγειονομική Υπηρεσία
· Υπηρεσία Περιβάλλοντος
· Δημοτική Αστυνομία
Η Διοικητική, η Οικονομική, η Τεχνική Υπηρεσία και η
Δημοτική Αστυνομία στεγάζονται στο κτήριο του
Δημαρχείου, ενώ η Κοινωνική Υπηρεσία και η Υπηρεσία Περιβάλλοντος, σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις.
Επίσης, ο Δήμος διαθέτει τέσσερα Νομικά Πρόσωπα:
· Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
· Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Προστασίας
· Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή
· Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή.
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3. Συμμετοχές και διακρίσεις
GRI 102-12, GRI 102-13
Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου με
συνέπεια στη δέσμευσή του για
διαφανείς διαδικασίες και
συμπεριληπτική, σε όλα τα
πεδία, εφαρμογή βιώσιμων
πρακτικών στη λειτουργία του,
συμμετέχει σε εξειδικευμένα Δίκτυα, Οργανισμούς
και Ενώσεις. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει έμπρακτα
την προσήλωση στη διαφάνεια, αλλά και τη συνεχή
εξέλιξη, μέσα από επιστημονική αλληλεπίδραση και
ανταλλαγή πρακτικών, με στόχο την εξασφάλιση ενός
βιώσιμου περιβάλλοντος για όλους τους πολίτες του
Δήμου.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (United
Nations Global Compact)
Το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ αποτελεί μία στρατηγική συμμαχία περισσότερων από 12.000 οργανισμών σε 145 χώρες που έχουν δεσμευθεί να ευθυγραμμίσουν τη λειτουργία τους με ένα δεκάλογο αρχών σε
θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εργασιακών πρακτικών, περιβάλλοντος και καταπολέμησης της διαφθοράς. Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου έχει προσυπογράψει τις
10 Αρχές του Global Compact από το Δεκέμβριο του
2016 και αποτελούν μέρος της στρατηγικής και των
καθημερινών διαδικασιών του.

Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των
Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες
Η Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις
Τοπικές Κοινωνίες, εκπονήθηκε από το Συμβούλιο των
Δήμων και των Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR) σε
συνεργασία με φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης από
διάφορες χώρες της Ευρώπης, ενώ ο υπογράφων
εταίρος από ελληνικής πλευράς αποτέλεσε η Κεντρική
Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Η Ευρωπαϊκή Χάρτα
για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες
απευθύνεται στις τοπικές και περιφερειακές αρχές
της Ευρώπης, οι οποίες καλούνται να την υπογράψουν,
να αναλάβουν δημόσια επίσημη δέσμευση για την
προώθηση της αρχής της Ισότητας των Φύλων, και να
υλοποιήσουν, εντός της επικράτειάς τους, τις δεσμεύσεις που διατυπώνονται στη Χάρτα. Προκειμένου να

συμβάλει στην υλοποίηση αυτών των δεσμεύσεων,
κάθε υπογράφουσα αρχή αναλαμβάνει να καταρτίσει
ένα Σχέδιο Δράσης για ένταξη της Ισότητας των
Φύλων, στο οποίο καθορίζονται οι προτεραιότητες, οι
ενέργειες και τα μέσα για το σκοπό αυτό.
Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου υπέγραψε την Ευρωπαϊκή
Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων τον Νοέμβριο του
2011, αναλαμβάνοντας τη δέσμευση για την ανάπτυξη
και εφαρμογή σχεδίου δράσης για την ένταξη της
ισότητας των φύλων, στο πλαίσιο σχεδιασμού και
υλοποίησης των πολιτικών του.

Σύμφωνο Δημάρχων για το Κλίμα και την
Ενέργεια – Σχέδιο Δράσης για την
Αειφόρο (Βιώσιμη) Ενέργεια (Σ.Δ.Α.Ε.)
Το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση, στην οποία
συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές. Μέσω
αυτού, δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την
ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας στις περιοχές τους. O Δήμος συμμετέχει από το 2009 στο Σύμφωνο Δημάρχων, δεσμευόμενος μέχρι το 2020, για τη μείωση κατά 22% των
εκπομπών CO2 σε όλες τις δημοτικές δραστηριότητες, κτήρια, οχήματα αστικών μεταφορών καθώς και
στον τριτογενή και οικιακό τομέα. Επίσης δεσμεύθηκε
για την παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ποσοστού της ηλεκτρικής ενέργειας, που καταναλώνεται εντός του Δήμου. Πλέον, οι συμμετέχοντες δήμοι
δεσμεύονται να αναπτύξουν Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (Σ.Δ.Α.Ε.Κ.) έως το 2030
και να υλοποιήσουν τοπικές δράσεις προσαρμογής και
μετρίασης της κλιματικής αλλαγής.
Επιπλέον ο Δήμος είναι μέτοχος στην
εταιρεία, ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΑΕΡΙΟ.

ανώνυμη
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Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου είναι μέλος ή συμμετέχει ενεργά στα παρακάτω δίκτυα Δήμων:

Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ

...........................................................................
ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

...........................................................................
CIVINET

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Οι προσπάθειες και οι πρωτοβουλίες του Δήμου προς τη στρατηγική κατεύθυνση των βιώσιμων πολιτικών και της
καινοτομίας δεν πέρασαν απαρατήρητες στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους Θεσμικούς Φορείς
αξιολόγησης και βράβευσης. Κατ’ επέκταση, το 2018-2019 ο Δήμος έλαβε τα εξής βραβεία:

BEST CITY AWARDS (2018)

Gold - Για το έργο «Καθολική εφαρμογή συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης & Διακίνησης Εγγράφων
και ψηφιακών υπογραφών. Ηλεκτρονική Παρακολούθηση πορείας εγγράφων στις Υπηρεσίες του Δήμου».
Bronze - Για το έργο «Σύνταξη και δημοσίευση Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης» (στην Κατηγορία
Βιωσιμότητα και Εταιρική Ευθύνη).

...........................................................................
BRAVO SUSTAINABILITY AWARDS

Κατηγορία Governance (2018) - Για το έργο «Σύνταξη και δημοσίευση Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης
2016»
Κατηγορία Governance (2019) - Για το έργο «Σύνταξη και δημοσίευση Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης
2017»

...........................................................................
EUROPEAN MOBILITY AWARDS

Τιμητική Διάκριση Συμμετοχής (2018)
Βραβείο για την πρωτότυπη δράση «Επιστρέφω σε 5 λεπτά» (2019)

...........................................................................
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (2019)

Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης:
Βραβείο για την καινοτόμα δράση στο Πρόγραμμα Εσωτερικού
Ελέγχου στο Δήμο.

...........................................................................
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εύφημος Μνεία στην κατηγορία «Καλύτερα Εφαρμοζόμενη
Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Αξιολόγησης» για το έργο
«Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017 του Δήμου»
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1. Δημιουργία αξίας
GRI 102-11, GRI 102-16, GRI 103-2
Το όραμα του Δήμου Αγίου Δημητρίου είναι η
δημιουργία μιας πόλης που θα αναπτύσσεται δίκαια,
συμπεριληπτικά και με αλληλεγγύη. Μιας πόλης
οικονομικά ισχυρής, στην οποία η ευημερία των
πολιτών και η αστική ανάπτυξη θα συντελούνται πάντα
σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον και με ενσυναίσθηση στις ανάγκες των επόμενων γενεών. Αλλά και η
ανάπτυξη ενός Οργανισμού όπου οι εργαζόμενες και
οι εργαζόμενοι θα αποτελούν το βασικότερο έμψυχο
κεφάλαιό του, τη δύναμή του.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Η δημιουργία μιας πόλης
που θα αναπτύσσεται δίκαια,
συμπεριληπτικά και με
αλληλεγγύη. Μιας πόλης
οικονομικά ισχυρής, στην
οποία η ευημερία των
πολιτών και η αστική
ανάπτυξη θα συντελούνται
πάντα σε αρμονία με το
φυσικό περιβάλλον και με
εν-συναίσθηση στις ανάγκες
των επόμενων γενεών.

Στρατηγική
Στον Άγιο Δημήτριο δίνουμε προτεραιότητα στη συμμετοχή των πολιτών για το σχεδιασμό της πόλης, προκαλούμε ανοιχτές διαδικασίες διαβούλευσης. Με διαφάνεια, ορθή επικοινωνία και αλληλεπίδραση, κατανοούμε
βαθιά και λαμβάνουμε υπόψη τις ανάγκες και τις προσδοκίες όλων των πολιτών, χωρίς εξαιρέσεις.
Οι τέσσερις πυλώνες στους οποίους στηρίζεται ο Δήμος
προκειμένου να θέσει τους στόχους του και να εφαρμόσει το όραμά του αφορούν όλες τις διαστάσεις και
οπτικές που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την πολυποίκιλη και πολυεπίπεδη λειτουργία του υπό το πρίσμα της
Βιώσιμης Ανάπτυξης:

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ &
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΜΕΡΙΜΝΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διακυβέρνηση και
Οικονομική Βιωσιμότητα
Ο πρώτος βασικός πυλώνας για την υλοποίηση του
οράματος για μια βιώσιμη, ισχυρή και ανθεκτική πόλη
έχει δυο θεμέλια. Το πρώτο αφορά στην ορθολογική
διαχείριση των οικονομικών πόρων του Δήμου, διασφαλίζοντας την οικονομική ευημερία, τις ορθολογικές δαπάνες και την αξιοποίηση όλων των επιπρόσθετων χρηματοδοτικών εργαλείων και πόρων από προγράμματα και
συνεργασίες. Με γνώμονα την Οικονομική Βιωσιμότητα,
ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, παραμένει οικονομικά υγιής
και εύρωστος, πάντοτε για το δημόσιο συμφέρον.
Η χρηστή Διακυβέρνηση είναι το δεύτερο θεμέλιο αυτού
του πυλώνα. Παράλληλα με την αδιάκοπη προσπάθεια για
οικονομική ευημερία, ακόμη και εν καιρώ κρίσης, ο Δήμος
Αγίου Δημητρίου, με σύμμαχο τις νέες τεχνολογίες και
την καινοτομία, αναπτύσσει εργαλεία και βελτιώνει τις
διαδικασίες του, στοχεύοντας στη διαφάνεια, τη διαβούλευση και το διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η
ηθική στις πρακτικές, οι αξίες και η χρηστή διαχείριση στη
λειτουργία των θεσμών είναι αρχές ικανές να κερδίσουν
την εμπιστοσύνη των πολιτών, αλλά και ταυτόχρονα
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής του
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Δήμου, ο οποίος εξάλλου υποστηρίζει με κάθε μέσο τις
δέκα αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ που
αποτελούν πρότυπο για την ορθή διακυβέρνηση.

Βιώσιμες Υποδομές, Καινοτομία
& Νέες Τεχνολογίες
Οι βιώσιμες υποδομές είναι ένα διαρκές αίτημα των
δημοτών του Αγίου Δημητρίου προς κάθε διοίκηση.
Σήμερα ο Δήμος θέτει ως αναπόσπαστο κομμάτι της
στρατηγικής του τη δημιουργία βιώσιμων υποδομών
υποστηρίζοντας οικονομικά, τόσο με ιδίους πόρους όσο
και μέσα από την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων,
τη δημιουργία τους. Οι βιώσιμες υποδομές που σχεδιάζονται και υλοποιούνται στο Δήμο απαντούν στρατηγικά
στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες της περιοχής. Η συντήρηση και αξιοποίηση των κοινόχρηστων
χώρων του Δήμου αλλά και η επένδυση σε νέες εγκαταστάσεις και δομές, στηρίζεται στις αρχές της προστασίας
και σεβασμού του περιβάλλοντος της πόλης, με όσα αυτή
περιλαμβάνει: χλωρίδα, αέρα και πανίδα. Οι υποδομές
μιας πόλης είναι αυτές που τη χαρακτηρίζουν, διαμορφώνουν τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων της και την
καθημερινότητά τους.

Κοινωνία
Μια συνεκτική, συμπεριληπτική και δίκαιη κοινωνία, χωρίς
διακρίσεις, όπου όλες και όλοι έχουν θέση και λόγο, είναι
το όραμα του Δήμου για την τοπική κοινωνία του Αγίου
Δημητρίου. Ταυτόχρονα όμως, στόχος του Δήμου είναι
και η εξασφάλιση ποιοτικού επιπέδου ζωής και διαβίωσης
μέσα από ουσιαστική και έμπρακτη στήριξη προς όλες τις
ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες. Οι αξιακές προτεραιότητες στη διαμόρφωση των δράσεων και των πρωτοβουλιών του Δήμου αφορούν στις ίσες ευκαιρίες, την
ισοτιμία, την εξάλειψη των διακρίσεων φύλου, έθνους,
φυλής ή τάξης.

Μέριμνα για το Περιβάλλον
Η οποιαδήποτε αναφορά στο Περιβάλλον πλέον δεν μπορεί
να γίνεται αποσπασματικά και χωριστά από τα θέματα της
κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτή. Η
σημαντικότερη και πιο επείγουσα πρόκληση που αντιμετωπίζει η κοινωνία, είναι η αλλαγή του κλίματος και τα
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ακραία και επικίνδυνα φαινόμενα που αυτή επιφέρει. Η
δράση για το κλίμα σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο
επίπεδο είναι μονόδρομος. Ως εκ τούτου, δεν θα
μπορούσε η δράση για το Περιβάλλον, η προστασία
του, η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση για το μετριασμό των επιπτώσεων και φαινομένων, αλλά και για την
προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, να μην είναι
προτεραιότητα για μια πόλη σαν τον Άγιο Δημήτριο. Η
διοίκηση έχει επιλέξει να περιλάβει όλες τις ιδιαιτερότητες της πόλης, σε κάθε περιβαλλοντικό σχεδιασμό,
πάντα προς όφελος των κατοίκων: το εξαιρετικά
αστικοποιημένο περιβάλλον, η δύσκολη ρυμοτομία, το
ρέμα της Πικροδάφνης, η έλλειψη πρασίνου, η ασφάλεια και η βελτίωση της ποιότητας ζωής, είναι μερικές
από αυτές.
Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ήδη από το 2009, με τη
συμμετοχή του στο Σύμφωνο Δημάρχων για το Κλίμα
και την Ενέργεια, εφαρμόζει μέτρα για τη μείωση
εκπομπών CO2. Μέσα από τη συμμετοχή του σε Οργανισμούς και διεθνείς συνεργασίες αποκτά σε καθημερινή βάση εμπειρία για την ενίσχυση των δράσεων που θα
συμβάλλουν στην περαιτέρω ελαχιστοποίηση του
περιβαλλοντικού αντίκτυπου της πόλης.

Οι Άνθρωποί μας
Οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι του Δήμου αποτελούν το σημαντικότερό του κεφάλαιο. Η επιτυχία όλης
της δράσης του οφείλεται στη δική τους εργασία. Κάθε
χρόνο ο Δήμος αξιολογεί το εργασιακό περιβάλλον
προκειμένου να διασφαλιστεί ο κατάλληλος χώρος
όπου οι άνθρωποι που εργάζονται καθημερινά, να είναι
υγιείς και ασφαλείς. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου
συνεχώς χτίζει την εργασιακή κουλτούρα ανάμεσα σε
διοίκηση, στελέχη και εργαζόμενες/εργαζόμενους
επιχειρώντας να προάγει την ομαδικότητα, τη συνεργασία, τον αμοιβαίο σεβασμό και την εμπιστοσύνη.
Μέσα από τη διαρκή επιμόρφωση δίνεται προτεραιότητα στην ατομική και ομαδική ανάπτυξη και εξέλιξη.
Η Διοίκηση του Δήμου στηρίζει και ενθαρρύνει τις
εργαζόμενες/νους να εκφράζουν τις ιδέες τους και να
συμμετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων συνδιαμορφώνοντας τη βέλτιστη λειτουργία του.
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2. Ενδιαφερόμενα μέρη και διάλογος
GRI 102-21, GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-44, GRI 413-1

Tα ενδιαφερόμενα μέρη ή κοινωνικοί εταίροι ή δρώντες είναι όλοι όσοι άμεσα ή
έμμεσα αλληλοεπιδρούν με τoν Δήμο, επηρεάζονται από τις δραστηριότητές του
ή/και αντίστοιχα επηρεάζουν τις δράσεις του, διαμορφώνοντας έτσι ένα
περιβάλλον μέσα και γύρω από το οποίο εκείνος δρα.
Η συχνότητα επικοινωνίας, οι μέθοδοι διαβούλευσης, τα κυριότερα θέματα ενδιαφέροντος και η ανταπόκριση του
Δήμου σε όλα του τα ενδιαφερόμενα μέρη, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Ομάδες Ενδιαφερόμενων Μερών
Εσωτερικό
κοινό

Μέθοδοι και συχνότητα επικοινωνίας

Θέματα ενδιαφέροντος και προσδοκίες

Ηλεκτρονική αλληλογραφία, τηλεφωνική
επικοινωνία, συναντήσεις, Αποφάσεις συλλογικών
οργάνων (Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής
Επιτροπής, Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) εκδηλώσεις, δράσεις, social media, επίσημη ιστοσελίδα,
newsletter, memos, Αποφάσεις Δημάρχου

Παροχές, διαδικασίες, υγεία και ασφάλεια στην
εργασία, επιβράβευση και αναγνώριση, εκπαιδευτικά σεμινάρια, διαφάνεια, διάλογος, ενημέρωση

Συχνότητα: Καθημερινή

Ανταπόκριση
· Δράσεις για τα θέματα υγείας και ασφάλειας σύμφωνα με τα όσα ορίζει η Νομοθεσία (Μέσα Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ), ιατρός εργασίας, τεχνικός ασφαλείας κ.λπ.)
• Ενεργοποίηση για συμμετοχή σε δράσεις ευαισθητοποίησης, περιβαλλοντικές κ.λπ.
• Διοργάνωση σεμιναρίων, ενημερωτικών εκπαιδεύσεων και ενθάρρυνση συμμετοχής σε επιμορφωτικά
προγράμματα-μεταπτυχιακά
• Θέσπιση συναντήσεων με διοίκηση

Πολίτες

Μέθοδοι και συχνότητα επικοινωνίας

Θέματα ενδιαφέροντος και προσδοκίες

Newsletter, e-mails, τηλεφωνική επικοινωνία,
ραντεβού με τη Δήμαρχο, αντιδημάρχους και
μέλη της Διοίκησης , social media, επίσημη
ιστοσελίδα, εκδηλώσεις, ημερίδες, εκστρατείες,
ΜΜΕ (δελτία τύπου, συνεντεύξεις, παρουσιάσεις,
ρεπορτάζ), δημόσιες διαβουλεύσεις, συμμετοχή
στην Επιτροπή Διαβούλευσης, ηλεκτρονική
πλατφόρμα καταχώρησης αιτημάτων, mobile
application.

Καθαριότητα, περιβάλλον, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις,
τεχνικά έργα, στάθμευση,πράσινοι κοινόχρηστοι χώροι,
πρόληψη υγείας, μαθήματα δια βίου εκπαίδευσης, ψυχοκοινωνική στήριξη, αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα
συντροφιάς, εξυπηρέτηση πολίτη, δημοτικό κοιμητήριο,
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τεχνικά έργα, πολιτισμός,
άθληση, διαφάνεια, χρηστή διακυβέρνηση, ορθή οικονομική διαχείριση

Συχνότητα: Καθημερινή για την ευρεία ενημέρωση
και όποτε προκύπτει ανάγκη

Ανταπόκριση
· Εκστρατείες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης
• Δημιουργία προγραμμάτων πρόληψης της υγείας
• Δράσεις και εκδηλώσεις
• Πολιτιστικά φεστιβάλ
• Αθλητικές διοργανώσεις
• Τιμητικές διακρίσεις, βραβεύσεις
• Ασφαλτοστρώσεις, έργα προσβασιμότητας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
• Πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων, δημιουργία πάρκων σκύλων
• Δημιουργία νέων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου
• Διασφάλιση διαφάνειας και δικαιοσύνης στην επικοινωνία μέσω τεχνολογίας και εφαρμογών
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Ομάδες Ενδιαφερόμενων Μερών
Εκπαιδευτική
κοινότητα

Μέθοδοι και συχνότητα επικοινωνίας

Θέματα ενδιαφέροντος και προσδοκίες

Newsletter, e-mail, τηλεφωνική επικοινωνία,
συναντήσεις με τη Δήμαρχο και μέλη της
Διοίκησης, social media, επίσημη ιστοσελίδα,
εκδηλώσεις, ημερίδες, εκστρατείες, ΜΜΕ (δελτία
τύπου, συνεντεύξεις, παρουσιάσεις, ρεπορτάζ

Συντήρηση, επισκευή και επέκταση κτηριακών
υποδομών σχολείων, περιβαλλοντική & φιλοζωική
εκπαίδευση, προγράμματα προαγωγής υγείας,
υλικοτεχνική υποστήριξη, σχολές γονέων,
προσχολική αγωγή

Συχνότητα: Καθημερινή για την ευρεία ενημέρωση
και όποτε προκύπτει ανάγκη

Ανταπόκριση
• Ενίσχυση υποδομών και εξοπλισμού σχολικών εγκαταστάσεων
· Προγράμματα υποστήριξης γονέων
• Επισκευές υποδομών, εικαστικές παρεμβάσεις
• Δημιουργία προγράμματος φιλοζωικής εκπαίδευσης
• Θέσπιση Συναντήσεων με διοίκηση Δήμου και Δήμαρχο
• Λειτουργία παιδικών & βρεφονηπιακών σταθμών
• Λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
• Λειτουργία Δημοτικής Κατασκήνωσης
• Προγράμματα θερινής δημιουργικής & αθλητικής απασχόλησης
• Φιλοζωικές εκπαιδεύσεις
• Αξιοποίηση σχολικών εγκαταστάσεων σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία και τους φορείς

Σωματεία –
Σύλλογοι –
Ενώσεις

Μέθοδοι και συχνότητα επικοινωνίας

Θέματα ενδιαφέροντος και προσδοκίες

Newsletter, e-mails, τηλεφωνική επικοινωνία,
συναντήσεις με τη Δήμαρχο- διοίκηση του Δήμου,
social media, επίσημη ιστοσελίδα, εκδηλώσεις,
ημερίδες, εκστρατείες, ΜΜΕ (δελτία τύπου,
συνεντεύξεις, παρουσιάσεις, ρεπορτάζ)

Οικονομική υποστήριξη, αιγίδα και συνδιοργάνωση
δήμου σε εκδηλώσεις-σεμινάρια-συνέδρια,
υποστήριξη στις υποδομές, επικοινωνιακή προβολή
και ανάδειξη δράσεων, παραχώρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

Συχνότητα: Καθημερινή για την ευρεία ενημέρωση
και όποτε προκύπτει ανάγκη

Ανταπόκριση
· Χρηματοδοτήσεις σε αθλητικά σωματεία και πολιτιστικούς συλλόγους
• Υποστήριξη σε εκδηλώσεις (οικονομική, επικοινωνιακή, με υλικοτεχνική υποδομή, συνδιοργάνωση κ.α)
• Παραχωρήσεις χώρων για εκδηλώσεις

Κοινωνικοί,
πολιτικοί,
οικονομικοί
φορείς

Μέθοδοι και συχνότητα επικοινωνίας

Θέματα ενδιαφέροντος και προσδοκίες

Ηλεκτρονική επικοινωνία, τηλεφωνική επικοινωνία,
συναντήσεις με τη Δήμαρχο- διοίκηση του Δήμου,
social media, επίσημη ιστοσελίδα, εκδηλώσεις,
ημερίδες, εκστρατείες, ΜΜΕ (δελτία τύπου,
συνεντεύξεις, παρουσιάσεις, ρεπορτάζ)

Οικονομική συνέπεια, διαφάνεια, εποικοδομητική
συνεργασία, υποστήριξη σε δράσεις και εκστρατείες, συνεργασίες

Συχνότητα: Καθημερινή για την ευρεία ενημέρωση
και όποτε προκύπτει ανάγκη

Ανταπόκριση
· Διοργάνωση κοινών εκστρατειών και συνεργασία σε θέματα ενδιαφέροντος
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Ομάδες Ενδιαφερόμενων Μερών
Κυβερνητικοί
φορείς

Μέθοδοι και συχνότητα επικοινωνίας

Θέματα ενδιαφέροντος και προσδοκίες

Ε-mail, τηλεφωνική επικοινωνία, συναντήσεις,
newsletter, ΜΜΕ (δελτία τύπου, συνεντεύξεις,
παρουσιάσεις, ρεπορτάζ)

Οικονομική συνέπεια, διαφάνεια, εποικοδομητική
συνεργασία, μείωση γραφειοκρατίας

Συχνότητα: όποτε προκύπτει ανάγκη

Ανταπόκριση
· Συνεργασία στα θέματα κοινού ενδιαφέροντος
· Συνδιοργάνωση δράσεων, συνεδρίων, εκστρατειών

Προμηθευτές

Μέθοδοι και συχνότητα επικοινωνίας

Θέματα ενδιαφέροντος και προσδοκίες

Ηλεκτρονική αλληλογραφία, τηλεφωνική
επικοινωνία, συναντήσεις

Οικονομική συνέπεια, διαφάνεια, εποικοδομητική
συνεργασία, μείωση γραφειοκρατίας

Συχνότητα: όποτε προκύπτει ανάγκη

Ανταπόκριση
· Χρήση εργαλείων τεχνολογίας για μείωση γραφειοκρατίας
· Αποπληρωμή τιμολογίων στο νόμιμο χρονικά πλαίσιο

Μέσα Μαζικής
Επικοινωνίας

Μέθοδοι και συχνότητα επικοινωνίας

Θέματα ενδιαφέροντος και προσδοκίες

Ηλεκτρονική επικοινωνία, τηλεφωνική επικοινωνία,
συναντήσεις, social media, επίσημη ιστοσελίδα,
εκδηλώσεις, ημερίδες, εκστρατείες

Διαφάνεια στην διάχυση της πληροφορίας,
ενδιαφέρουσες δράσεις για το εκάστοτε ρεπορτάζ

Συχνότητα: όποτε προκύπτει ανάγκη

Ανταπόκριση
· Οργάνωση και λειτουργία Γραφείου Τύπου
• Διαχείριση και επικαιροποίηση της πληροφορίας στα social media και την ιστοσελίδα του Δήμου
• Σύνταξη και διάχυση δελτίων τύπου
• Ανταπόκριση σε media requests, συνεντεύξεις Δημάρχου και στελεχών Δήμου
• Οργάνωση εκδηλώσεων Τύπου (press conferences)

Μη
Κυβερνητικές
Οργανώσεις

Μέθοδοι και συχνότητα επικοινωνίας

Θέματα ενδιαφέροντος και προσδοκίες

Ηλεκτρονική επικοινωνία, τηλεφωνική επικοινωνία,
συναντήσεις με τη Δήμαρχο και διοίκηση του
Δήμου, social media, επίσημη ιστοσελίδα,
εκδηλώσεις, ημερίδες, εκστρατείες, ΜΜΕ (δελτία
τύπου, συνεντεύξεις, παρουσιάσεις, ρεπορτάζ)

Συνεργασίες στα θέματα ενδιαφέροντός τους,
παραχωρήσεις χώρων, επικοινωνιακή υποστήριξη

Συχνότητα: Καθημερινή για την ευρεία ενημέρωση
και όποτε προκύπτει ανάγκη

Ανταπόκριση
· Συνέργειες και κοινές δράσεις – εκστρατείες
• Αιγίδα σε εκδηλώσεις
• Επικοινωνιακή υποστήριξη
• Υποστήριξη υπηρεσιών για αντιμετώπιση προβλημάτων
• Παροχή τεχνογνωσίας και διασύνδεση με οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωνικής
υπευθυνότητας
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Ομάδες Ενδιαφερόμενων Μερών
Επιχειρηματική
κοινότητα

Μέθοδοι και συχνότητα επικοινωνίας

Θέματα ενδιαφέροντος και προσδοκίες

Ηλεκτρονική επικοινωνία, τηλεφωνική επικοινωνία,
συναντήσεις με τη Δήμαρχο- διοίκηση του Δήμου,
social media, επίσημη ιστοσελίδα, εκδηλώσεις,
ημερίδες, εκστρατείες, ΜΜΕ (δελτία τύπου,
συνεντεύξεις, παρουσιάσεις, ρεπορτάζ)

Διαφάνεια, εποικοδομητική συνεργασία, μείωση
γραφειοκρατίας, στήριξη τοπικής αγοράς

Συχνότητα: Καθημερινή για την ευρεία ενημέρωση
και όποτε προκύπτει ανάγκη

Ανταπόκριση
· Δράσεις για τη στήριξη της τοπικής αγοράς (εκδηλώσεις, επικοινωνία)
• Απόσπαση χορηγιών για δράσεις Δήμου στο πλαίσιο προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Συναλλασσόμενοι

Μέθοδοι και συχνότητα επικοινωνίας

Θέματα ενδιαφέροντος και προσδοκίες

Ηλεκτρονική και φυσική αλληλογραφία,
τηλεφωνική επικοινωνία, εξυπηρέτηση από τις
υπηρεσίες

Διαφάνεια, γρήγορη εξυπηρέτηση, μείωση
γραφειοκρατίας, ευγένεια και επαγγελματισμός

Συχνότητα: Καθημερινή για την ευρεία ενημέρωση
και όποτε προκύπτει ανάγκη

Ανταπόκριση
· Χρήση εργαλείων τεχνολογίας και καινοτομίας για γρήγορη εξυπηρέτηση
· Βελτίωση διαδικασιών εξυπηρέτησης
· Κατάρτιση εργαζομένων στα θέματα της εξυπηρέτησης πολιτών
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3. Ανάλυση Ουσιαστικότητας
GRI 102-21, GRI 102-32, GRI 102-44, GRI 102-46,
GRI 102-47, GRI 102-49, GRI 413-1, GRI 103-1
Ακολουθώντας τις κατευθυντήριες οδηγίες του GRI
για 3η συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου
υλοποίησε τη διαδικασία Ανάλυσης ουσιαστικών
θεμάτων (materiality analysis).
Μέσω της διαδικασίας αυτής, προσδιορίστηκαν τα
θέματα που είναι σημαντικά για τη βιώσιμη ανάπτυξη
αναδεικνύοντας το αποτύπωμα του Δήμου στην κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία. Τα ουσιαστικά
θέματα αποτυπώνουν την άμεση ή / και έμμεση ικανότητα του Δήμου να δημιουργεί και να διατηρεί οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική αξία, τόσο για τον
ίδιο, όσο και για τα ενδιαφερόμενα μέρη του και την
κοινωνία, στο σύνολό της.

Διακυβέρνηση &
Οικονομική Βιωσιμότητα

Κοινωνία

Στάδιο 1ο: Αναγνώριση
Η Ομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη της το όραμα και τη στρατηγική του
Δήμου, καθώς και τις ανάγκες και τις προσδοκίες των
ενδιαφερόμενων μερών του, μέσω της αλληλεπίδρασης μαζί τους και μέσω των αποτελεσμάτων της προηγούμενης ανάλυσης ουσιαστικότητας, κατέγραψε μια
λίστα σημαντικών θεμάτων για τη βιώσιμη ανάπτυξη
τα οποία επηρεάζει ή μπορεί εν δυνάμει να επηρεάσει
ο Δήμος. Για την κατάρτιση αυτής της λίστας η
Ομάδα, μελέτησε τα πρότυπα του GRI, τις Αρχές του
Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ και έλαβε υπόψη
της τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (Sustainable Development Goals – SDGs).
Μέσω αυτής της διαδικασίας προέκυψε μια λίστα 25
θεμάτων υψηλής σημασίας και προτεραιότητας για τη
βιώσιμη ανάπτυξη, τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν σε
πέντε πυλώνες.

Βιώσιμες Υποδομές,
Καινοτομία & Νέες Τεχνολογίες

Μέριμνα για
το Περιβάλλον

Οι Άνθρωποί μας
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Στάδιο 2ο: Ιεράρχηση
Η ιεράρχηση και προτεραιοποίηση των θεμάτων
αυτών, έγινε μέσω ερωτηματολογίου σε ηλεκτρονική
μορφή και σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:
· Καταγραφή της σημασίας των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιδράσεων του κάθε
θέματος στη βιώσιμη ανάπτυξη, σύμφωνα πάντα με
το εύρος των δραστηριοτήτων του Δήμου.
· Καταγραφή της σημασίας που προσδίδουν τα
ενδιαφερόμενα μέρη στη διαχείριση των θεμάτων
αυτών, από το Δήμο Αγίου Δημητρίου.

Προκειμένου να λάβει τις απόψεις όλων των ενδιαφερόμενων μερών, ο Δήμος πραγματοποίησε εσωτερική
Ανάλυση Ουσιαστικότητας στην οποία συμμετείχαν 12
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και εξωτερική Ανάλυση Ουσιαστικότητας, αξιοποιώντας όλα τα κανάλια
επικοινωνίας, με τις ομάδες των ενδιαφερόμενων
μερών του. Κατά τη διαδικασία της εξωτερικής Ανάλυσης Ουσιαστικότητας, συγκεντρώθηκαν 704 ερωτηματολόγια και η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών
αποτυπώνεται στο παρακάτω διάγραμμα.

Ενδιαφερόμενα Μέρη
444

ΠΟΛΙΤΗΣ
ΑΙΡΕΤΟΣ/Η
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ/Η ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ)
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ...)
ΣΩΜΑΤΕΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ - ΕΝΩΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΓΟΝΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ...)

Στάδιο 3ο: Επικύρωση
Κατά το τρίτο και τελευταίο στάδιο της Ανάλυσης
Ουσιαστικότητας η Δημοτική Αρχή, σε συνεργασία με
την ομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου, προχώρη-
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σαν στην επικύρωση των 19 θεμάτων που αναδείχθηκαν ως πιο σημαντικά για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη,
διαμορφώνοντας το παρακάτω διάγραμμα ουσιαστικότητας (materiality matrix).

05 H Προσέγγισή μας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

..........................................................................

Διάγραμμα Ουσιαστικότητας

Επίδραση στις αξιολογήσεις και αποφάσεις των ενδιαφερόμενων μερών

Υψηλή
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26
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19
Χαμηλή

Σημασία οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδράσεων

Αυτά είναι τα θέματα που ο Δήμος Αγίου Δημητρίου
θέτει ως προτεραιότητα, αναλύοντάς τα στην παρούσα Έκθεση και αξιολογώντας τις πρακτικές, τους
στόχους και τα αποτελέσματα διαχείρισής τους. Στο
πλαίσιο αυτό, αναγνωρίζοντας τη σημασία όλων των
θεμάτων που διερευνήθηκαν, ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέρη του μέσω της Έκθεσης Βιώσιμης
Ανάπτυξης, για τις δράσεις και τις πρακτικές του και

Υψηλή

στους πέντε πυλώνες της στρατηγικής βιώσιμης
ανάπτυξης της πόλης, καθώς και μέσα από την ενότητα «Βιώσιμη Ανάπτυξη» στην ιστοσελίδα του, όπου
είναι διαθέσιμη η παρούσα Έκθεση σε ηλεκτρονική
μορφή. Επιπρόσθετα, στην ιστοσελίδα του Δήμου
γίνεται η σύνδεση του κάθε στόχου (SDG), τόσο σε
συνάρτηση με τους πέντε πυλώνες στρατηγικής του
Δήμου, όσο και με την κάθε δράση ξεχωριστά.

25

05 H Προσέγγισή μας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

..........................................................................

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου:

· Αναγνώρισε τις οντότητες που είτε προκαλούν τις επιδράσεις κάθε θέματος στη βιώσιμη ανάπτυξη, είτε
·
·

συνδέονται άμεσα με αυτές τις επιδράσεις.
Μελέτησε τα όρια της επίδρασης των ουσιαστικών θεμάτων σε κάθε έναν από τους 17 στόχους Βιώσιμης
Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.
Συνέδεσε τα ουσιαστικά θέματα με τους δείκτες των νέων προτύπων GRI Standards, που χρησιμοποιούνται
για τη μέτρηση και διαχρονική αξιολόγηση των επιδράσεων.
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Ουσιαστικό Θέμα1

4

Ηθική και διαφάνεια στη
λειτουργία των υπηρεσιών
και τη διακυβέρνηση του
Δήμου.

Όρια Επίδρασης
Πολίτες
Κυβερνητικοί φορείς
Κοινωνικοί, πολιτικοί, οικονομικοί φορείς
Επιχειρηματική κοινότητα
(τοπικές επιχειρήσεις)
Προμηθευτές
Συναλλασσόμενοι
Εσωτερικό κοινό
Δήμος Αγίου Δημητρίου

Σύνδεση με SDG

Δείκτης GRI
Γενικές
Δημοσιοποιήσεις
GRI 102 -16
GRI 102-18
GRI 102-21
GRI 102-32

..........................................................................
5

Ορθή διαχείριση και
αξιοποίηση των οικονομικών
πόρων του Δήμου.

Πολίτες
Εκπαιδευτική κοινότητα
Κυβερνητικοί φορείς
Κοινωνικοί, πολιτικοί, οικονομικοί φορείς
Σωματεία – Σύλλογοι – Ενώσεις

GRI 201-1

..........................................................................
13

Υλοποίηση έργων συντήρησης και αναβάθμισης των
δρόμων και των πεζοδρομίων, διευκόλυνση της
βιώσιμης κινητικότητας στην
πόλη.

Πολίτες
Εκπαιδευτική κοινότητα
Κυβερνητικοί φορείς
Επιχειρηματική κοινότητα
(τοπικές επιχειρήσεις)
Εσωτερικό κοινό
Δήμος Αγίου Δημητρίου

GRI 203-1

..........................................................................
22

Ορθολογική διαχείριση των
απορριμμάτων και
ενθάρρυνση επαναχρησιμοποίησης.

Πολίτες
Κυβερνητικοί φορείς
Κοινωνικοί, πολιτικοί, οικονομικοί φορείς
Επιχειρηματική κοινότητα
(τοπικές επιχειρήσεις)
Εσωτερικό κοινό
Δήμος Αγίου Δημητρίου

GRI 306-3

Πολίτες
Κυβερνητικοί φορείς
Επιχειρηματική κοινότητα
(τοπικές επιχειρήσεις)
Δήμος Αγίου Δημητρίου

GRI 203-1

..........................................................................
25

Προστασία και ανάδειξη του
δημόσιου χώρου, φροντίδα
για τη δημιουργία νέων
χώρων πρασίνου και την
ενίσχυση και συντήρηση των
υπαρχόντων.

..........................................................................
23

Δράσεις για τη διατήρηση
και αποκατάσταση του
φυσικού περιβάλλοντος, την
προστασία των οικοσυστημάτων και του φυσικού
τοπίου.

Πολίτες
Κυβερνητικοί φορείς
Κοινωνικοί, πολιτικοί,
οικονομικοί φορείς
Επιχειρηματική κοινότητα
(τοπικές επιχειρήσεις)
Εσωτερικό κοινό
Δήμος Αγίου Δημητρίου

1. Κατάταξη ουσιαστικών θεμάτων βάσει βαθμολογίας (υψηλότερη σε χαμηλότερη)

GRI 304-3
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Ουσιαστικό Θέμα

2

Βελτίωση των διαδικασιών
εξυπηρέτησης των πολιτών
και των επιχειρήσεων και
ανταπόκριση στα αιτήματά
τους.

Όρια Επίδρασης
Πολίτες
Κυβερνητικοί φορείς
Επιχειρηματική κοινότητα
Συναλλασσόμενοι
Εσωτερικό κοινό
Δήμος Αγίου Δημητρίου

Σύνδεση με SDG

Δείκτης GRI
Εσωτερικός δείκτης
του Δήμου

..........................................................................
12

Ανάπτυξη ηλεκτρονικών
υπηρεσιών, καινοτόμων
πρακτικών και χρήση νέων
τεχνολογιών για υπηρεσίες
και έργα.

Πολίτες
Κυβερνητικοί φορείς
Συναλλασσόμενοι
Εσωτερικό κοινό
Δήμος Αγίου Δημητρίου

GRI 203-1

..........................................................................
10

Σχεδιασμός και υλοποίηση
μεγάλων έργων του Δήμου.

Πολίτες
Κυβερνητικοί φορείς
Προμηθευτές
Εσωτερικό κοινό
Δήμος Αγίου Δημητρίου

GRI 203-1

..........................................................................
18

Προστασία και ενίσχυση των
ευπαθών κοινωνικών ομάδων
(ηλικιωμένοι, άστεγοι,
μακροχρόνια άνεργοι,
πρόσφυγες, άποροι,
μονογονεϊκές οικογένειες,
ΑμεΑ κ.α.).

Πολίτες
Κοινωνικοί, πολιτικοί,
οικονομικοί φορείς
Σωματεία – Σύλλογοι – Ενώσεις
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
Δήμος Αγίου Δημητρίου

GRI 413-1

..........................................................................
26

Διασφάλιση της υγείας του
ανθρώπινου δυναμικού του
Δήμου.

Κυβερνητικοί φορείς
Σωματεία – Σύλλογοι – Ενώσεις
Εσωτερικό κοινό
Δήμος Αγίου Δημητρίου

GRI 403-5
GRI 403-8

Πολίτες
Κοινωνικοί, πολιτικοί,
οικονομικοί φορείς
Εσωτερικό κοινό
Δήμος Αγίου Δημητρίου

GRI 302-1

Κυβερνητικοί φορείς
Εσωτερικό κοινό
Δήμος Αγίου Δημητρίου

GRI 102-11

..........................................................................
24

Ορθολογική διαχείριση της
ενέργειας και δράσεις για τη
μείωση των επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής.

..........................................................................
11

28

Σχεδιασμός προγραμμάτων
Πολιτικής Προστασίας.
Σχέδια ενημέρωσης,
πρόληψης και προστασίας
από φυσικές καταστροφές.
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Ουσιαστικό Θέμα

9

Αναβάθμιση και αξιοποίηση
κτηρίων, υποδομών και
εγκαταστάσεων του Δήμου,
συμπεριλαμβανομένων
σχολικών εγκαταστάσεων.

Όρια Επίδρασης
Πολίτες
Εκπαιδευτική κοινότητα
Κυβερνητικοί φορείς
Εσωτερικό κοινό
Δήμος Αγίου Δημητρίου

Σύνδεση με SDG

Δείκτης GRI
GRI 203-1

..........................................................................
17

Δράσεις και προγράμματα
προσχολικής αγωγής,
δημιουργικής απασχόλησης
και δια βίου μάθησης.

Εκπαιδευτική κοινότητα
Κοινωνικοί, πολιτικοί,
οικονομικοί φορείς
Σωματεία – Σύλλογοι – Ενώσεις
Εσωτερικό κοινό
Δήμος Αγίου Δημητρίου

GRI 413-1

..........................................................................
1

Ενίσχυση της τοπικής
οικονομίας και ενθάρρυνση
επενδύσεων.

Πολίτες
Κυβερνητικοί φορείς
Σωματεία – Σύλλογοι – Ενώσεις
Επιχειρηματική κοινότητα
Συναλλασσόμενοι
Δήμος Αγίου Δημητρίου

GRI 203-1
GRI 203-2

..........................................................................
GRI 413-1

16

Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και παροχή προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της υγείας των πολιτών.

Πολίτες
Κυβερνητικοί φορείς
Κοινωνικοί, πολιτικοί,
οικονομικοί φορείς
Σωματεία – Σύλλογοι – Ενώσεις
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
Εσωτερικό κοινό
Δήμος Αγίου Δημητρίου

..........................................................................
14

Δράσεις για την προάσπιση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (εξάλειψη της ξενοφοβίας και του ρατσισμού,
διασφάλιση των προσωπικών
δεδομένων και της
κοινωνικής ισότητας).

Πολίτες
Κοινωνικοί, πολιτικοί,
οικονομικοί φορείς
Σωματεία – Σύλλογοι – Ενώσεις
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
Εσωτερικό κοινό
Δήμος Αγίου Δημητρίου

GRI 412-2

..........................................................................
15

Μέριμνα για την ευζωία και
την προστασία των
αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων.

Πολίτες
Κοινωνικοί, πολιτικοί,
οικονομικοί φορείς
Σωματεία – Σύλλογοι – Ενώσεις
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
Δήμος Αγίου Δημητρίου

Εσωτερικός
Δείκτης
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4. Στόχοι και δεσμεύσεις
GRΙ 103-2
Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου παραμένοντας πιστός στη δέσμευσή του για δημιουργία αξίας στα ενδιαφερόμενα μέρη
καταγράφει και παρακολουθεί για κάθε έναν από του πυλώνες βιώσιμης ανάπτυξης της πόλης, τους στόχους του για
τα επόμενα δύο χρόνια. Μέσω της αποτύπωσης αυτών των στόχων o Δήμος επικοινωνεί την πορεία του και παρακολουθεί τις επιδόσεις του, επιδιώκοντας την συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη τη πόλης και των πολιτών της.

Διακυβέρνηση &
Οικονομική Βιωσιμότητα
Ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης κινδύνων
Εφαρμογή συστήματος εσωτερικού ελέγχου
Διαγνωστικός έλεγχος για την αναβάθμιση των
πληροφοριακών συστημάτων οικονομικής διαχείρισης
του Δήμου
Πραγματοποίηση ανάλυσης αποκλίσεων (gap analysis)
για την προσαρμογή του Δήμου στις απαιτήσεις του
Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων
Αξιοποίηση και αναβάθμιση του τεχνολογικού
εξοπλισμού για την επίτευξη της τηλε-εργασίας

Εξασφάλιση χρηματοδοτικών εργαλείων από
περιφερειακά και εξειδικευμένα προγράμματα
τουλάχιστον 500.000€
Αξιοποίηση επιχορηγήσεων για κάλυψη
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου
Σχεδιασμός διαδικασίας είσπραξης οφειλών από
δημοτικά τέλη και ΤΑΠ που προήλθαν από
τακτοποίηση ακινήτων λόγω πολεοδομικών ρυθμίσεων.
Συμμετοχή του Δήμου σε Διαδημοτικές Αναπτυξιακές
Πρωτοβουλίες
Σύνταξη Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου
για την πενταετία 2020-2024

..........................................................................

Βιώσιμες Υποδομές,
Καινοτομία & Νέες Τεχνολογίες
Ένταξη του Δήμου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
wifi4U για την επέκταση του ασύρματου δικτύου
(social wi-fi) για όλους τους πολίτες

Ανάπτυξη συστήματος (intranet) για την εσωτερική επικοινωνία και τη διαχείριση των αδειών του
προσωπικού

Ανάπτυξη Συστήματος GIS για τη γεωγραφική
απεικόνιση πληροφορίας για τους πολίτες

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων
ισχύος >2.000kWp σε κτήρια του Δήμου
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Κοινωνία
Αύξηση των δράσεων για την πρόληψη και
προαγωγή της υγείας των πολιτών κατά 30% μέχρι
το τέλος του 2021
Ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση
προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης για
παιδιά (Δημοτική Κατασκήνωση, ΚΔΑΠ,
Παιχνιδοδιακοπές, Αθλοδιακοπές)

Ενεργοποίηση διαδικασίας επικοινωνίας
ηλικιωμένων και ατόμων χωρίς υποστηρικτικό
περιβάλλον από τις κοινωνικούς λειτουργούς του
Δήμου
Συγκρότηση και ενεργοποίηση της Δημοτικής
Επιτροπής Ισότητας και κατάρτιση Τοπικού σχεδίου
για την Ισότητα των φύλων με παράλληλες δράσεις
ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας για τα
θέματα της έμφυλης ισότητας
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Μέριμνα για το Περιβάλλον
Επέκταση του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο
Ενέργεια (ΣΔΑΕ) σε Σχέδιο Δράσης για την
Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ)
Ένταξη τουλάχιστον 5 σχολικών μονάδων σε
προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης
Απαλλοτριώσεις για την απόκτηση τουλάχιστον
δυο (2) επιπλέον κοινόχρηστων χώρων πρασίνου
Εκπόνηση Σχεδίου για τη Βιώσιμη Αστική
Κινητικότητα
Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων οχημάτων για την
ενίσχυση του στόλου του Δήμου

Εγκατάσταση δικτύου σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών
οχημάτων σε σημεία της πόλης
Βιοκλιματική Ανάπλαση σε δυο τουλάχιστον γειτονιές
της πόλης
Εφαρμογή συστήματος χωριστής συλλογής
Βιοαποβλήτων (καφέ κάδοι)
Τοποθέτηση κόκκινων κάδων για την ανακύκλωση
ρούχων υποδημάτων & ιματισμού
Εκπόνηση σχεδίου δράσης αντιμετώπισης έκτακτων
αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών ακραίων
καιρικών φαινομένων μέχρι τις αρχές του 2021

Επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης
Απορριμμάτων

..........................................................................

Οι Άνθρωποί μας
Αύξηση των προγραμμάτων κατάρτισης του
προσωπικού κατά τουλάχιστον 10 την επόμενη
διετία

Ενθάρρυνση και διευκόλυνση για την
παρακολούθηση σεμιναρίων, μεταπτυχιακών
προγραμμάτων κ.α

Διενέργεια προληπτικού διαγνωστικού ελέγχου
για όλο το ανθρώπινο δυναμικό

Εκπόνηση οδηγού για την πρόληψη και την
καταπολέμηση της σεξουαλικής παρεχνόλησης

Ειδική μέριμνα για τη συμμετοχή των παιδιών των
εργαζομένων σε προγράμματα δημιουργικής
απασχόλησης, κατασκήνωσης κ.α
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06 Διακυβέρνηση και Οικονομική Βιωσιμότητα

..........................................................................
1. Χρηστή διακυβέρνηση και
πρακτικές ηθικής
GRI 102-5, GRI 102-18, GRΙ 102-7, GRI 102-9,
GRI 103-3, GRI 201-1, GRI 203-1

Οι αρχές διακυβέρνησης που διέπουν τη λειτουργία του
Δήμου είναι η οικονομική ευημερία, η λογοδοσία, η
διαφάνεια και η χρηστή διοίκηση. Τα στοιχεία αυτά
οφείλουν να αποτελούν τον πυρήνα λειτουργίας της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και κάθε Οργανισμού,
ενώ παράλληλα είναι απαίτηση των πολιτών και αναφαίρετο δικαίωμά τους. Άλλωστε αποτελούν και τα
θεμέλια των συγχρόνων δημοκρατικών πολιτευμάτων.
Η Χρηστή Διακυβέρνηση είναι ένα από τα βασικά
θεμέλια της Δημοκρατίας και συνακόλουθα μέσα από
αυτήν, προκύπτει η εμπιστοσύνη των πολιτών για τη
λειτουργικότητα των θεσμών. Για το Δήμο είναι ένα
διαρκές στοίχημα μαζί με όλους τους φορείς του
κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι αρχές
διακυβέρνησης που
διέπουν τη λειτουργία
του Δήμου είναι η
οικονομική ευημερία,
η λογοδοσία,
η διαφάνεια και
η χρηστή διοίκηση.
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• Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου συμμετέχει στο
πρόγραμμα «Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας στη
Χρηστή Διακυβέρνηση», που υλοποιείται από το
Κέντρο Εμπειρογνωμόνων για τη Μεταρρύθμιση της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Συμβουλίου της
Ευρώπης με την υποστήριξη του Ινστιτούτου
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο την ενίσχυση των
θεσμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τον εντοπισμό των δυνατών και αδύναμων σημείων του
τρόπου διακυβέρνησης των Δήμων. Αποτελεί μέρος
του κοινού έργου της Ε.Ε. και του Συμβουλίου της
Ευρώπης, για τη θεσμική ενίσχυση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και αναγνωρίζει και πιστοποιεί τους
δήμους που επιτυγχάνουν ένα συγκεκριμένο
πρότυπο διακυβέρνησης σύμφωνα με τις 12 Ευρωπαϊκές Αρχές Χρηστής Διακυβέρνησης του
Συμβουλίου της Ευρώπης.
• Το 2019, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου έλαβε από την
Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”, βραβείο για την
καινοτόμα δράση «Πρόγραμμα Εσωτερικού Ελέγχου
στο Δήμο».

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
& ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΕ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
& ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ
ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΕ &
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

ΤΜΗΜΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΕΠ

ΓΕΝΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ
ΕΣΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ

ΤΜΗΜΑ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΤΜΗΜΑ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ
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Οργανόγραμμα Δήμου Αγίου Δημητρίου (31.12.2019)
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Τα όργανα διακυβέρνησης του Δήμου Αγίου Δημητρίου χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

· Στα Όργανα Διοίκησης
· Στα Νομικά Πρόσωπα
· Στα Συμβουλευτικά όργανα

Δημοτικό
Συμβούλιο
Οικονομική
Επιτροπή

Ειδικές
Επιτροπές ΔΣ

Επιτροπή
Ποιότητας
Ζωής

Δημοτική
Επιτροπή
Παιδείας

Συμβούλιο
Ένταξης
Μεταναστών
& Προσφύγων

Δήμος Αγίου
Δημητρίου

Επιτροπή
Διαβούλευσης
Σχολικές
Επιτροπές
Πρωτοβάθμιας &
Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
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Οργανισμός
Παιδείας
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και
Προστασίας
(ΟΠΚΑΠ)

Εκτελεστική
Επιτροπή

Οργανισμός
Πολιτισμού
Αθλητισμού &
Περιβάλλοντος
(ΟΠΑΠ)

06 Διακυβέρνηση και Οικονομική Βιωσιμότητα

..........................................................................
Όργανα Διοίκησης
Δημοτικό Συμβούλιο
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στο Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν, εκ
του νόμου, στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου. Το δημοτικό συμβούλιο εκφράζει τις
θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι δημόσιες αρχές
ή τα αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του, σχετικά με δημοτικά τέλη, δικαιώματα των δημοτών, εισφορές, κ.α.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ

16

25

Πλειοψηφία

Πλειοψηφία

11
Γυναίκες

24

17

Μειοψηφία

30
Άνδρες

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΠΛΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ

Μειοψηφία

14

27
Άνδρες

Γυναίκες
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Οικονομική Επιτροπή
Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του
Δήμου. Μεταξύ άλλων, εγκρίνει δαπάνες και διαθέσεις πιστώσεων, ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού. Υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου.

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι σημαντικό όργανο
του Δήμου το οποίο ασχολείται με θέματα σχετικά με
την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία, τις
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και την προστασία του
περιβάλλοντος. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μεριμνά
για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν γενικότερα στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, στη διασφάλιση της βιώσιμης μετακίνησης και πρόσβασης στην
πόλη, αλλά και ειδικότερα στην βελτίωση την ποιότητας ζωής ατόμων με αναπηρία.

Εκτελεστική Επιτροπή
Την Εκτελεστική Επιτροπή απαρτίζουν ο/η Δήμαρχος
και οι Αντιδήμαρχοι. Η εκτελεστική επιτροπή είναι
συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του
Δήμου και παρακολουθεί την εφαρμογή της δημοτικής
πολιτικής σε όλους τους τομείς. Πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής είναι η Δήμαρχος.

Οργανισμός Παιδείας Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Προστασίας (ΟΠΚΑΠ)
O ΟΠΚΑΠ ασχολείται με την εφαρμογή πολιτικών και
δράσεων που αποσκοπούν στην εναρμόνιση της
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής, παιδικής
και εφηβικής ηλικίας, αλλά και την ίδρυση και λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών. Ο ΟΠΚΑΠ
οργανώνει και λειτουργεί κάθε χρόνο την παιδική
Κατασκήνωση του Δήμου στη Ραφήνα, ενώ παράλληλα εκπονεί και υλοποιεί προγράμματα Δημιουργικής
Απασχόλησης για παιδιά, καθώς είναι υπεύθυνος για
τη λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ). Ακόμη ο ΟΠΚΑΠ έχει στις αρμοδιότητές του την υλοποίηση προγραμμάτων Δια Βίου
Μάθησης.

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Σχολική Επιτροπή
Πρόκειται για Νομικά Πρόσωπα των οποίων αποκλειστική αρμοδιότητα είναι η προμήθεια υλικοτεχνικής
υποδομής και η συντήρηση των κτηριακών εγκαταστάσεων όλων των σχολείων των Δήμου, καθώς και η
κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών.

Συμβουλευτικά Όργανα
Επιτροπή Διαβούλευσης

Νομικά Πρόσωπα
Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και
Περιβάλλοντος (ΟΠΑΠ)
Ο ΟΠΑΠ είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό και την
υλοποίηση πολιτιστικών, αθλητικών και περιβαλλοντικών εκδηλώσεων του Δήμου, αλλά και τη συνεργασία
με εξωραϊστικούς, πολιτιστικούς και αθλητικούς
συλλόγους. Στον ΟΠΑΠ υπάγονται η Δημοτική Βιβλιοθήκη - Αναγνωστήριο, το Δημοτικό Ωδείο, ο Τομέας
Χορού, οι Θεατρικές Ομάδες, η φιλαρμονική και οι
χορωδίες. Επίσης, σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα μαθημάτων χορού, εικαστικών, τεχνών και αθλητισμού για παιδιά και ενήλικες. Στις αρμοδιότητες του
ΟΠΑΠ ανήκει η συντήρηση και η ευθύνη λειτουργίας
όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου.
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Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελεί όργανο
με συμβουλευτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες
σε διάφορα σημαντικά θέματα του Δήμου. Η Επιτροπή
αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της
τοπικής κοινωνίας: επιστημονικούς, επαγγελματικούς,
πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους, εθελοντικές
οργανώσεις, φορείς της Κοινωνίας των πολιτών, αλλά
και από πολίτες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής
επιτροπής διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των
δημοτικών αρχών. Πρόεδρός της ορίζεται, εκ του
νόμου, ο/η εκάστοτε Πρόεδρος του ΔΣ.

Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και
Προσφύγων
Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών συγκροτήθηκε με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και λειτουργεί
ως συμβουλευτικό όργανο του δήμου για την ενίσχυση
της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων στην
τοπική κοινωνία. Αποτελείται από Δημοτικούς Συμβού-
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λους, εκπροσώπους φορέων μεταναστών, αλλά και
από εκπροσώπους κοινωνικών φορέων, οι οποίοι
αναπτύσσουν δράση σχετική με τα ζητήματα της
ενσωμάτωσης των μεταναστών.

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
Πρόκειται για γνωμοδοτικό, εισηγητικό και συμβουλευτικό όργανο με σύνθεση από εκπροσώπους της
εκπαιδευτικής κοινότητας.

Ειδικές Επιτροπές
Πρόκειται για Επιτροπές που συστήνονται από το
Δημοτικό Συμβούλιο και απαρτίζονται από μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου και από ιδιώτες εμπειρογνώμονες Στόχος τους είναι η επεξεργασία και η εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, θεμάτων της αρμοδιότητάς τους.

Ηθική και ακεραιότητα
Η Διοίκηση του Δήμου Αγίου Δημητρίου έχει
δεσμευτεί να λειτουργεί με ηθική και ακεραιότητα, ασκώντας πολιτικές και λαμβάνοντας
αποφάσεις με αρχές, αξίες και κώδικες δεοντολογίας που προκύπτουν από:

Δημοτική Επιτροπή Ισότητας
Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας υποστηρίζει την
ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του ∆ήµ
ου, εισηγείται και συµµετέχει στην εκπόνηση τοπικών
σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων, διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρµόδια όργανα
του ∆ήµου τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την
προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε
όλους τους τοµείς της οικονοµικής, πολιτικής και
κοινωνικής ζωής. Σε επίπεδο πολιτικών ισότητας
αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενσωμάτωση
της διάστασης του φύλου (gender mainstreaming) σε
όλες τις πολιτικές που εμπίπτουν στο φάσμα αρμοδιοτήτων του Δήμου.

· Τις προγραμματικές προεκλογικές δεσμεύσεις
·

βάσει των οποίων εκλέχθηκε να διοικήσει την
πόλη
Την ίδια τη Νομοθεσία του Κράτους, που ορίζει
αναλυτικά και ρητά τις γενικές αρχές, τα
καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που ρητά
δεσμεύουν και υποχρεώνουν αιρετές/τους και
εργαζόμενες/νους

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΙΣΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
& ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΠΡΑΣΙΝΟ –
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ)
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Ορθή διαχείριση και αξιοποίηση των
οικονομικών πόρων του Δήμου
GRI 102-7, GRI 102-9, GRI 201-1, GRΙ 103-3

Η ορθή διαχείριση των οικονομικών πόρων αποτελεί
εκ των ων ουκ άνευ για τη βιώσιμη και απρόσκοπτη
λειτουργία του Δήμου. Ταυτόχρονα όμως αποτελεί και

Οικονομική αξία

την σημαντικότερη ένδειξη σεβασμού του δημόσιου
χρήματος, της ηθικής και χρηστής διοίκησης.
Η κατάρτιση του προϋπολογισμού πραγματοποιείται
από τις αρμόδιες Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου.
Η Οικονομική Επιτροπή τον εισηγείται, το Δημοτικό
Συμβούλιο τον ψηφίζει και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση
τον εγκρίνει. Για κάθε έτος, εγκρίνεται ο Απολογισμός
της Ταμειακής χρήσης καθώς και ο Ισολογισμός, ο
οποίος και δημοσιεύεται.

2018 (€)

2019 (€)

Οικονομική αξία που παράγεται
Έσοδα

35.054.486,14

27.513.878,56

Οικονομική αξία που διανέμεται
Λειτουργικά κόστη
Μισθοί και επιδόματα εργαζομένων
Πληρωμές προς την Κυβέρνηση
Επενδύσεις2

14.230.442,88
7.323.811,38
3.122.457,22
4.882.144,55

9.997.168,47
7.819.833,70
3.015.246,01
1.028.371,07

Η Δημοτική Αρχή
αξιοποιεί με σύνεση το
δημόσιο χρήμα και ο
ορθολογικός
προγραμματισμός για
νέα έργα και εργαλεία
χρηματοδότησης
αποτελεί καθημερινή
ενασχόληση όλων των
στελεχών που έχουν
επωμισθεί το έργο της
διοίκησης του Δήμου.

2. Οι επενδύσεις αφορούν ενδεικτικά σε αγορές για την εξυπηρέτηση υποδομών, τεχνικών έργων, προμήθειες παγίων, έργα, μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες,
τίτλους πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις), κλπ.
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Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα

2. Τοπική οικονομία και επενδύσεις
GRI 203-1, GRΙ 103-3

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, προκειμένου να καλύψει
τις ανάγκες των υπηρεσιών και έργων του Δήμου ως
Οργανισμός και ως πόλη, συνεργάζεται με προμηθευτές και εργολάβους καταβάλλοντας κάθε δυνατή
προσπάθεια για μια ορθή, δίκαιη και αποτελεσματική
λειτουργία της εφοδιαστικής του αλυσίδας. Η διαφάνεια και η ορθή διαχείριση των διαθέσιμων πόρων και
των προμηθειών αποτελεί σημαντικό ζητούμενο της
πολιτικής του Δήμου, ο οποίος τηρεί απαρέγκλιτα όσα
ορίζει ο Νόμος 4412/2016.
Παράλληλα, ο Δήμος σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, ακολουθεί πιστά τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και πρότυπα που κατευθύνουν προς τη διερεύνηση
και εξεύρεση προμηθευτών οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι (και οι εταιρείες και τα προϊόντα / υπηρεσίες) με
τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Ποιότητας ΕΝ, CE, ISO 9001,
22000, HACCP κ.λπ.
Παραμένοντας πιστός στις αρχές της βιώσιμης
οικονομίας και χρηστής διακυβέρνησης, ο Δήμος
Αγίου Δημητρίου επιδιώκει την καλύτερη συσχέτιση
ποιότητας, κόστους και χρόνου παράδοσης των
προμηθευόμενων υλικών και έργων.
Κατά τη διάρκεια του 2018-19 υπεγράφησαν 260
συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, συνολικού ποσού €12.891.898
Αναλυτικά:
• Για το Οικονομικό Έτος 2018 το συνολικό ποσό των
συμβάσεων ήταν 6.695.512,44€
• Για το Οικονομικό Έτος 2019 το συνολικό ποσό των
συμβάσεων ήταν 6.196.385,46€

Στόχος της Διοίκησης είναι και η δημιουργία μιας πόλης
ελκυστικής για νέους επενδυτές και επιχειρηματίες, που
θα βοηθήσουν στην τοπική οικονομική ανάπτυξη, αλλά
και η ενίσχυση και η στήριξη των επιχειρηματιών της
τοπικής αγοράς, ειδικά στις δύσκολες εποχές, όπως
είναι ο απόηχος της πολυετούς κρίσης που έζησε η
χώρα μας.
Στο πλαίσιο αυτό, κατά τα έτη 2018-2019, ο Δήμος
προχώρησε στην εφαρμογή μέτρων και για τη στήριξη
των επαγγελματιών, αλλά και για να ενισχύσει το διάλογο και τη συνεργασία μαζί τους. Πιο συγκεκριμένα:
• Απαλλαγή δημοτικών τελών σε νέους επιτηδευματίες
για ενθάρρυνση και τόνωση της τοπικής αγοράς
• Συμμετοχή τοπικών οικονομικών φορέων σε διαβουλεύσεις με την επιτροπή τοπικής ανάπτυξης του δήμου
με αντικείμενο:
• τη συνεργασία με Επιμελητήρια (ΒΕΑ και ΕΕΑ)
• δημιουργία προτάσεων για τη στήριξη της Τοπικής
Αγοράς
• δημιουργία πλατφόρμας προώθησης της τοπικής
επιχειρηματικότητας
• Σχεδιασμός και προγραμματισμός μεγάλων δημοτικών έργων όπως η ανάπλαση της λεωφόρου Αγίου
Δημητρίου που αναμένεται η ολοκλήρωση των έργων
να στηρίξει την τοπική αγορά και να ενισχύσει την
εμπορική ανάπτυξη.
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3. Εξυπηρέτηση πολιτών και
επιχειρήσεων
Η συνεχής βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών
και η καθημερινή διευκόλυνση των πολιτών και των
συναλλασσόμενων με το Δήμο, η ταχύτητα διεκπεραίωσης των αιτημάτων τους και η εξάλειψη της γραφειοκρατίας παραμένει ένα μεγάλο στοίχημα, για το Δήμο
Αγίου Δημητρίου.
Μια σειρά από έργα που ολοκληρώθηκαν ή ξεκίνησαν
μέσα στη διετία 2018 – 2019 αποδεικνύουν πως οι
πρωτοβουλίες του Δήμου κινούνται στρατηγικά προς
την κατεύθυνση της ουσιαστικής λειτουργικότητας των
υπηρεσιών με γνώμονα τη δίκαιη και διαφανή εξυπηρέτηση, αλλά και την εξοικονόμηση πόρων.
Με γνώμονα όλα τα παραπάνω, ο Δήμος προχώρησε σε
μια σειρά έργων όπως:

Αποκλειστική χρήση ψηφιακής
υπογραφής
Μέσα στο 2018 το σύνολο των χρηστών του Ηλεκτρονικού Συστήματος Διακίνησης Εγγράφων κάνουν
χρήση της ψηφιακής υπογραφής, αναβαθμίζοντας τις
παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις
επιχειρήσεις. Από αυτή τη δράση προκύπτουν σημαντικά οφέλη, όπως:
• Εξοικονόμηση χρόνου χρέωσης και διακίνησης της
αλληλογραφίας.
• Καλύτερη παρακολούθηση εκκρεμοτήτων σε όλα τα
επίπεδα της υπηρεσιακής αλλά και της αιρετής
ιεραρχίας.
• Άμεση διασύνδεση των περιφερειακών υπηρεσιών
του Δήμου, μειώνοντας τις μετακινήσεις αποστολής –
παράδοσης και αυξάνοντας παράλληλα την παραγωγικότητα.
• Εξοικονόμηση χαρτιού και μελανιών.
• Αποτύπωση, καταγραφή και διόρθωση βασικών
διοικητικών λειτουργιών του Δήμου.
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Επέκταση ηλεκτρονικών πληρωμών
Με χρήση ταυτότητας οφειλής οι πολίτες και οι συναλλασσόμενες επιχειρήσεις μπορούν πλέον να εξυπηρετηθούν ηλεκτρονικά σε όλες τις κατηγορίες εσόδων της
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου. Το έργο ολοκληρώθηκε το 2019.

Λειτουργία εφαρμογής διαχείρισης
προμηθειών
Το 100% των χρηστών του Τμήματος Προμηθειών,
διαχειρίζεται το σύνολο των προμηθειών του Δήμου,
μέσω μιας βελτιστοποιημένης εφαρμογής, εξοικονομώντας χρόνο και εξυπηρετώντας με διαφάνεια τις επιχειρήσεις και τα αιτήματα των προμηθευτών.
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4. Υπεύθυνη επικοινωνία

Πρακτικές και δράσεις ενημέρωσης

GRI 102-21, GRΙ 103-3, GRI 413-1

Ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η ενημέρωση των πολιτών οφείλει να αποτελεί μείζον θέμα για τη
Δημόσια Διοίκηση.
Στο Δήμο Αγίου Δημητρίου η λειτουργία του Γραφείου
Τύπου & Επικοινωνίας έχει ως σκοπό την έγκαιρη,
έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση, μέσα από την αλληλεπίδραση με τους πολίτες και την ενίσχυση του
διαλόγου. Παράλληλα όμως, υποστηρίζει επικοινωνιακά τις δράσεις και εκστρατείες όλων των Υπηρεσιών
και των Νομικών Προσώπων του Δήμου.
Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν την προσήλωση στις
αρχές της διαφανούς και διαδραστικής επικοινωνίας.

Στόχος μέσα από τα σύγχρονα και
εύχρηστα εργαλεία Επικοινωνίας και
αλληλεπίδρασης είναι η ενίσχυση
των διαδικασιών διαλόγου και η
δημιουργία μιας ενεργοποιημένης
και ορθά ενημερωμένης κοινότητας
που όχι μόνο θα λειτουργεί
ελεγκτικά στη δράση του Δήμου,
αλλά συμμετοχικά θα συν-σχεδιάζει
και θα συν-προγραμματίζει την
τοπική καθημερινότητα.

Κατά τη διετία 2018-19, το γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας του Δήμου Αγίου Δημητρίου ανέλαβε και υλοποίησε
έργα καινοτομίας που ενισχύουν την επικοινωνία, τη
διαφάνεια και την αλληλεπίδραση με όλα τα ενδιαφερόμενη μέρη, και παράλληλα ανέπτυξε δράσεις
υποστηρίζοντας επικοινωνιακά όλες τις υπηρεσίες και
τις δράσεις τους.
• Διαχείριση και συντήρηση της νέας, λειτουργικότερης
και πιο εύχρηστης ιστοσελίδας. Συμβολή στο σχεδιασμό και την κατασκευή της.
• Διαχείριση Ηλεκτρονικών Πλατφορμών Δήμου:
Πλατφόρμα Διαβούλευσης, Πλατφόρμα καταγραφής
αιτημάτων πολιτών. Συμβολή στη μεθοδολογία
κατασκευής τους.
• Ανάπτυξη και διαχείριση των επίσημων λογαριασμών
του Δήμου στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
(Facebook, Twitter, YouTube, Instagram).
• Δημιουργία και συγγραφή Ενημερωτικού Δελτίου του
Δήμου (Newsletter) με όλα τα τελευταία νέα και
δράσεις και τακτική ηλεκτρονική αποστολή του στις
λίστες όλων των ενδιαφερόμενων μερών.
• Αποστολή μηνυμάτων κινητής για άμεση ενημέρωση
πολιτών που δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικά
μέσα.
• Διαχείριση όλων των εξωτερικών ηλεκτρονικών
πινακίδων που βρίσκονται σε κομβικά σημεία του
Δήμου για άμεση ενημέρωση των πολιτών, επισκεπτών και διερχόμενων από το Δήμο.
• Ολοκληρωμένες καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε σημαντικά θέματα που
αφορούν στα θέματα αρμοδιότητας των Υπηρεσιών
του Δήμου (π.χ: περιβάλλον, υγεία, ανθρώπινα
δικαιώματα κ.λπ.)
• Κειμενογραφική και δημιουργική επιμέλεια και
παραγωγή του επικοινωνιακού υλικού ηλεκτρονικό ή
σε φυσική μορφή.
• Διοργάνωση Συνεντεύξεων Τύπου για μεγάλες
εκδηλώσεις, σημαντικές δράσεις ή εκστρατείες με
στόχο την ενημέρωση δημοσιογράφων, τοπικών και
εθνικών μέσων.
• Τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων και των
ΜΜΕ για τη δράση και το έργο του Δήμου μέσα από
τη συγγραφή και αποστολή Δελτίων Τύπου, Ανακοινώσεων και άρθρων
• Ανταπόκριση και διαχείριση δημοσιογραφικών
αιτημάτων

43

06 Διακυβέρνηση και Οικονομική Βιωσιμότητα

..........................................................................
Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαβούλευσης

Συμμετοχή δημοτών στην λήψη
αποφάσεων - Ενθάρρυνση ανοιχτού
διαλόγου και διαβούλευσης
Οι Δημόσιες – λαϊκές Διαβουλεύσεις σε γειτονιές της
πόλης είναι μια πρακτική που η Διοίκηση του Δήμου
υποστηρίζει σταθερά προκειμένου να συζητιέται με
τους πολίτες το πρόγραμμα των τεχνικών έργων της
κάθε χρονιάς.
Οι διαβουλεύσεις αυτές που γίνονται με τρόπο συμμετοχικό, διαλόγου και άμεσης ενημέρωσης, πραγματοποιούνται πάντοτε πριν την ψήφιση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου και
διοργανώνονται συνολικά έξι (6), σε όλα τα δημοτικά
διαμερίσματα του Αγίου Δημητρίου.

Μέσω της πλατφόρμας, δίνεται η δυνατότητα με
τρόπο συμπεριληπτικό σε όλες και όλους ανεξαιρέτως
να σχολιάσουν τα μεγαλύτερα έργα της πόλης να
καταθέσουν τις απόψεις τους και να συνδιαμορφώσουν την πορεία του σχεδιασμού των έργων και
δράσεων.
Συνδεθείτε μέσω του www.dad.gr
και αναδείξτε όποιο θέμα σας απασχολεί.

2.352 3.175 8.242
ΧΡΗΣΤΕΣ
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1. Βιώσιμη κινητικότητα
GRΙ 103-3, GRI 203-1

Το έργο αφορά σε εργασίες συντήρησης ασφαλτικού
οδοστρώματος σε οδούς με φθορές είτε λόγω παλαιότητας του οδοστρώματος.

Μια προσβάσιμη και συμπεριληπτική πόλη αποτελεί
θεμελιώδη στόχο του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου προωθεί τη Βιώσιμη Κινητικότητα με διαγραμμίσεις λεωφορειακών δρόμων και
διαβάσεων φωτεινών σηματοδοτών, αναβάθμιση και
αναδιαμόρφωση υφιστάμενων πεζοδρόμων, δρόμων
ήπιας κυκλοφορίας, αλλά και με την κατασκευή, συντήρηση και σήμανση ραμπών ΑΜΕΑ και τη δημιουργία
ασφαλών σχολικών δακτυλίων.

Τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά του Δήμου, καθιστούν ιδιαίτερα
κρίσιμη την υλοποίηση και ανάληψη πολιτικών πρωτοβουλιών για την προώθηση της Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας. Το οδικό δίκτυο του Δήμου είναι εκτενές,
παρουσιάζοντας ιδιαιτερότητες ενώ παράλληλα, το
δίκτυο πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας
επεκτείνεται συνεχώς και βελτιώνεται.
Στο πλαίσιο της στρατηγικής του για την προώθηση της
Βιώσιμης Κινητικότητας, φροντίζει διαρκώς να ενισχύει
την ασφαλή προσβασιμότητα των κατοίκων, μέσα από
έργα συντήρησης οδοστρωμάτων, διαπλάτυνσης
πεζοδρομίων και αποτροπής της παράνομης στάθμευσης.
Ο Δήμος μέσω του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) που εκπονεί, έχει θέσει ως στόχο την υλοποίηση έργων βελτίωσης και τη λειτουργική χρήση του
δημόσιου χώρου (και ιδιαίτερα των οδών), δίνοντας προτεραιότητα στον πεζό, το ποδήλατο, τη δημόσια συγκοινωνία
και την οδική ασφάλεια, δημιουργώντας ένα συμπεριληπτικό και ταυτόχρονα λειτουργικό αστικό περιβάλλον.
GRΙ 103-3, GRI 203-2

Έργα που ολοκληρώθηκαν τη διετία
2018-2019 και αφορούν στο οδικό
δίκτυο:
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Δημοπράτηση έργου για τη
συντήρηση οδών
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Στόχος είναι η δημιουργία μιας πόλης προσβάσιμης,
που δίνει προτεραιότητα στον πεζό και σέβεται όλες τις
κοινωνικές ομάδες.

Υπογραφή σύμβασης για τη διαμόρφωση
ασφαλών σχολικών δακτυλίων
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ/
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2016

04/1/2017

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

30/8/2016

€89.000

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

€205.000

Εντός του 2018

Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση της οδικής
ασφάλειας κατά τις μετακινήσεις των μαθητών σε
σχολεία του Δήμου. Στόχος είναι η προειδοποίηση των
οδηγών, τα μειωμένα όρια ταχύτητας, οι ρυθμίσεις για
την προσωρινή στάθμευση των οχημάτων που μεταφέρουν μαθητές, η λειτουργική αναδιάταξη των διαβάσεων και η βελτίωση/διαπλάτυνση των πεζοδρομίων.
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ

Αναβάθμιση και αναδιαμόρφωση
υφιστάμενων πεζοδρόμων και δρόμων
ήπιας κυκλοφορίας

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ/
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ/
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2017

Εντός του 2018

2016

14/7/2017

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4/7/2017

Εντός του 2019

15/12/2016

€120.000

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

€1.440.000

€281.000

Εντός του 2018
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Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας
κατά τις μετακινήσεις των πολιτών σε πεζόδρομους,
δρόμους ήπιας κυκλοφορίας και πεζοδρόμια. Ανακατασκευάζονται και δημιουργούνται ράμπες ΑΜΕΑ, όπου
κριθεί απαραίτητο και υπάρχουν οι προϋποθέσεις.

Διεύρυνση χώρων κίνησης πεζών και
βελτίωση φωτισμού (Οδός Κολοκοτρώνη)

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου
(Οδός Ξάνθης)
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ/
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2017

Εντός του 2019

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Εντός του 2018 €162.259,48
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ/
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2017

25/10/2017

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

26/1/2017

€263.000

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

€762.000

Εντός του 2019

Σκοπός του έργου είναι ο άρτιος σχεδιασμός των
περιοχών κίνησης/στάσης πεζών, η βελτίωση του
φωτισμού του χώρου (τεχνολογίας led), καθώς και η
δημιουργία των κατάλληλων και ασφαλών υποδομών
για τους κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής.

Διαπλάτυνση πεζοδρομίων και βελτίωση
του φωτισμού (Οδός Πριάμου)
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ/
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2016

12/06/2017

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

25/10/2016

€524.000

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

€1.438.000

Εντός του 2019

Η περιοχή, λόγω της θέσης της αλλά και του ιδιαίτερα
πυκνοδομημένου όμορου περιβάλλοντος, παρουσιάζει βεβαρυμμένο μικροκλίμα και υποβαθμισμένη
αισθητικά εικόνα. Στόχος είναι η αύξηση/ διαπλάτυνση των πεζοδρομίων για την απρόσκοπτη κυκλοφορία
των πεζών και την κατά το δυνατόν ηπιότερη κυκλοφορία των οχημάτων. Ακόμα, προχωρά και η ενίσχυση
των φυτεύσεων υψηλής/χαμηλής βλάστησης, κατά το
μήκος της οδού, αλλά και ο φωτισμός τεχνολογίας led

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

€296.000

2020 (εκτίμηση)

Εξετάζεται η διαμόρφωση του χώρου με τη δημιουργία παιδικής χαράς με δύο ανεξάρτητους χώρους (για
νήπια και για μεγαλύτερα παιδιά), με την τοποθέτηση
ξύλινων στοιχείων, δαπέδου ασφαλείας, συνθετικού
χλοοτάπητα, κλπ, γεγονός που θα συμβάλλει στην
αναβάθμιση του κοινόχρηστου χώρου.

Ανακατασκευή κοινοχρήστων χώρων
(Πλατεία Παναγούλη, πλατεία Ι.Ν. Αγ.
Βασιλείου, κ.α.).
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ/
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2017

05/12/2017

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

23/3/2017

€255.000

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

€760.000

Εντός του 2019

Με την υλοποίηση του έργου αυτού επιχειρείται η
αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των πλατειών
και η απόδοσή τους στους κατοίκους της περιοχής και
στους επισκέπτες. Προβλέπονται εργασίες ανακαίνισης των χώρων εκδηλώσεων, ανάδειξη του μνημείου
Αλ. Παναγούλη, αλλά και διαμόρφωση χώρων καθιστικού των πεζών.

Δημοτικό πάρκινγκ
Ο Δήμος προκειμένου να διασφαλίσει την προσβασιμότητα και τη βιώσιμη μετακίνηση στο κέντρο της
πόλης και συγκεκριμένα στην αγορά του, προχώρησε
το 2019 σε μίσθωση οικοπέδου πλησίον του Ι.Ν. Αγίου
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λοντικές προβολές και εκθέσεις, εικαστικά και καλλιτεχνικά δρώμενα δρόμου, βόλτες και ποδηλατοδρομίες με ασφάλεια σε δρόμους της πόλης, παραδοσιακά
παιχνίδια γειτονιάς, αθλοπαιδιές ΑμΕΑ και φυσικά μια
μέρα χωρίς αυτοκίνητο.

Δημητρίου για τη δημιουργία υπαίθριου δωρεάν
χώρου στάθμευσης για τους επισκέπτες του κέντρου
της πόλης. Η χωρητικότητά του είναι 25 θέσεων και ο
μέγιστος χρόνος παραμονής είναι 3 ώρες.

Δράσεις ευαισθητοποίησης
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας

Μέσα από τις παραπάνω δράσεις για μια ασφαλή και
ανεμπόδιστη μετακίνηση όλων, επιχειρείται η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης όλων των πολιτών για τα
θέματα αυτά, καθώς και η ενθάρρυνσή τους να επιλέγουν βιώσιμους τρόπους μετακίνησης, όπως το περπάτημα, το ποδήλατο, η Δημοτική συγκοινωνία, μειώνοντας τις εκπομπές άνθρακα, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής στην πόλη και συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής,
διάστασης του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

2. Κτηριακές υποδομές και
δημοτική περιουσία
Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου και τις δυο χρονιές (2018 –
2019) έδωσε δυναμικό «παρών» στον Πανευρωπαϊκό
θεσμό «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας», που
πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Ο θεσμός δίνει στους
δήμους και τις πόλεις την ευκαιρία να δοκιμάσουν
μαζί με τους πολίτες, βιώσιμους και εναλλακτικούς
τρόπους μετακίνησης. Μέσα από ειδικά σχεδιασμένες
δράσεις ευαισθητοποίησε και ενημέρωσε πολίτες
όλων των ηλικιών σχετικά με στα θέματα της Βιώσιμης
και συμπεριληπτικής Κινητικότητας, αλλά και του
περιβαλλοντικού ήθους.
Με το σύνθημα «Συνδυάζω μετακινούμαι» το 2018
και «Μετακινήσου υπεύθυνα» το 2019 ο Δήμος
προσκάλεσε τους πολίτες να συμμετέχουν σε δράσεις,
όπως ενημερώσεις κυκλοφοριακής αγωγής, περιβαλ-
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Ο Δήμος υλοποιεί κάθε χρόνο έργα και παρεμβάσεις
που αφορούν στην ασφάλεια και την αναβάθμιση των
υποδομών του, ώστε να εξασφαλίζεται η βελτίωση του
βιοτικού επιπέδου των πολιτών, κατοίκων, επισκεπτών
και εκείνων που εργάζονται στην πόλη.

Σχολεία
Στο Δήμο τα σχολεία αποτελούν δυναμικά κέντρα
γνώσης, με εργαστήρια, χώρους πολιτισμού και
αναψυχής, βιβλιοθήκες και αθλητικές υποδομές. Είναι
υπεύθυνος για τη λειτουργία, τον κτηριακό και υλικοτε-
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χνικό εξοπλισμό των σχολικών μονάδων μέσω των
αρμόδιων Σχολικών Επιτροπών και των Υπηρεσιών του
Δήμου και προετοιμάζει τα κτήρια για να υποδεχτούν
τους μαθητές.
Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου διαθέτει:

· 7 Παιδικούς - Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
· 18 Νηπιαγωγεία
· 1 Ειδικό Νηπιαγωγείο
· 1 ΚΔΑΠ (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Παιδιών)
19 Δημοτικά Σχολεία
1 Ειδικό Δημοτικό Σχολείο
6 Γυμνάσια
1 Εσπερινό Γυμνάσιο
1 Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)
3 Γενικά Λύκεια
2 Επαγγελματικά Λύκεια
1 Εσπερινό Λύκειο
1 Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
(ΕΕΕΕΚ)
1 Δημόσιο ΙΕΚ
1 Ειδικό Γυμνάσιο – Λύκειο

ριοτήτων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση των πολίτων και
των επισκεπτών. Ακόμα σημαντική είναι και η εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και η μετατροπή του 1ου ορόφου
σε εκθεσιακό χώρο.
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ/
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2016

5/10/2016

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2016

€341.000

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

€870.000

Εντός του 2019

Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός πάρκου
Κυκλοφοριακής Αγωγής

Ενδεικτικές παρεμβάσεις και εργασίες
που αφορούν σε σχολικά κτήρια

· Επιδιορθώσεις αύλειων χώρων σε σχολεία του
·
·
·
·

Δήμου.
Αναβάθμιση σχολικών μονάδων Δήμου Αγίου
Δημητρίου
Συντήρηση ανελκυστήρων
Συντήρηση καυστήρων και λεβητοστασίων
Εικαστικές παρεμβάσεις στα σχολικά κτήρια

Δημοτικά κτήρια, αθλητικές
εγκαταστάσεις και λοιπές υποδομές
Διαμόρφωση Δημοτικού Θεάτρου
«Μελίνα Μερκούρη»
Το θέατρο λειτουργεί στον ισόγειο χώρο του Δημαρχείου. Σκοπός της ανακαίνισής του είναι η ποιοτική αναβάθμιση του χώρου για την παραγωγή πολιτιστικών δραστη-
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ/
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2017

Εντός του 2018

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

21/7/2017

€90.584,68

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

€120.000

Εντός του 2019

Το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου είναι
έκτασης περίπου 4,5 στρεμμάτων και έχει στόχο την
εκπαίδευση και εξοικείωση των παιδιών με θέματα
Οδικής Ασφάλειας, αλλά κυρίως η οικειοποίηση της
γνώσης μέσω της εμπειρίας και της εκπαίδευσής τους
ως πεζών αλλά κυρίως ως οδηγών.
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Κατασκευή υπογείου χώρου στάθμευσης
(Δημοτικό στάδιο)

μαθητές, ηλικίας από 13 έως 20 ετών, με νοητική υστέρηση, αυτισμό και αναπηρία.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
(ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ Φ.Π.Α.)

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:

€4.980.000

€2.891.803,85

3. Σχεδιασμός και υλοποίηση
μεγάλων έργων του Δήμου

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ:

€2.586.503,82

Εντός του 2019

GRΙ 103-3, GRI 203-1, GRI 203-2

Πρόκειται για υπόγειο χώρο στάθμευσης οχημάτων,
συνοδευτικού κτηρίου βοηθητικών χρήσεων και λοιπών
χώρων εξυπηρέτησης, επί των οδών Χανίων και Θεομήτορος, ο οποίος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων χώρο αποδυτηρίων, κερκίδες, ειδική διαμόρφωση του περιβάλλοντα
χώρου. Το έργο έδωσε μεγάλη ανάσα στην ευρύτερη
περιοχή πέριξ του δημοτικού σταδίου, αριθμώντας πολλαπλά περιβαλλοντικά οφέλη και αναβαθμίζοντας αισθητά
την ποιότητα ζωής των πολιτών. Η δανειοδότηση έγινε από
το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων και από Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων.

Εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης –
κλιματισμού σε θεραπευτική και
κολυμβητική δεξαμενή (ΕΕΕΕΚ)

Τίθενται συνεχώς οι βάσεις για την υλοποίηση μεγάλων έργων πνοής που αλλάζουν την εικόνα της
πόλης και την ποιότητα ζωής.
Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου έχει θέσει τις βάσεις για
την υλοποίηση μεγάλων έργων που βρίσκονται σε
παύση για δεκαετίες (π.χ. Ασύρματος, λεωφόρος
Αγίου Δημητρίου, ρέμα Πικροδάφνης κ.λπ.). Ταυτόχρονα, προχωράει διαρκώς σε πρωτοβουλίες εξεύρεσης
χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση των
έργων αυτών.
Στόχος είναι η δημιουργία μιας πόλης σύγχρονης,
ασφαλούς με βιώσιμες υποδομές και κοινόχρηστους
χώρους που θα είναι συμπεριληπτικοί και ελκυστικοί
προς όλες και όλους.

Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου (μεταξύ
Οδών Αργοστολίου - Βαμβακάρη –
Μακρυγιάννη)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
(ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ Φ.Π.Α.)

ΠΟΣΟ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

€322.600

€141.393

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ:

€114.026,61

Εντός του 2019

Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
Αφορά στη μελέτη εφαρμογής των εγκαταστάσεων
θέρμανσης, κλιματισμού και λειτουργίας κολυμβητικών
δεξαμενών του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ), στο οποίο φοιτούν 180 έφηβοι

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
(ΜΕ Φ.Π.Α.)

ΠΟΣΟ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

€840.500

€363.855,31

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α).:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ:

€293.431,70

2021

Στόχος είναι η ανάπλαση και ανάδειξη ενός μεγάλου
πνεύμονα πρασίνου, (2.000 τ.μ.), εντός του αστικού
ιστού, σε πόλο αναψυχής. Ο σχεδιασμός του αποσκοπεί σε ήπιες επεμβάσεις με φυσικά υλικά, ώστε να
διατηρείται η φυσιογνωμία του χώρου μέσα από μια
βιοκλιματική προσέγγιση, δημιουργώντας παράλληλα
ένα φιλικό, ευχάριστο και λειτουργικό περιβάλλον.
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Ολοκληρωμένες Μελέτες προς
δημοπράτηση
Περιβαλλοντική αναβάθμιση – ανάπλαση
(πέριξ σταθμού μετρό Αγίου Δημήτριου)
Η ενίσχυση της περιβαλλοντικής ποιότητας της περιοχής δε θα βελτιώσει μόνο τις άμεσες συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων, αλλά θα συμπληρώσει και θα
ολοκληρώσει την προσπάθεια αναβάθμισης της
ευρύτερης οικιστικής ζώνης.
Επιπλέον η παρέμβαση στοχεύει στη βιοκλιματική
καταλληλόλητα των υλικών ανάπλασης αλλά και στη
βιοκλιματικά προσανατολισμένη επιλογή των κάθε
είδους κατασκευών.

Για τα θέματα αυτά ο Δήμος συνεργάζεται με τους
αρμόδιους φορείς, κυρίως την Περιφέρεια Αττικής και
τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Ενδεικτικές Δράσεις

· Σύσταση και λειτουργία γραφείου Πολιτικής

·

Προϋπολογισμός έργου: €4.275.000

Διαπλάτυνση λεωφόρου Αγίου Δημητρίου
Αντικείμενο του έργου είναι:
α. Η διαπλάτυνση της Λ. Αγ Δημητρίου από την οδό
Γράμμου έως την οδό Θεομήτορος για συνολικό
μήκος 1.861,63 μ.
β.Η βελτίωση ισόπεδων κυκλοφοριακών κόμβων στη
συμβολή της Λ. Αγ Δημητρίου με:
• την οδό Άλκη Αργυριάδη
• την οδό Αγ. Βαρβάρας
• την οδό Θεομήτορος.
Το ανωτέρω αντικείμενο περιλαμβάνει εργασίες
αστικής οδοποιίας, υδραυλικών, ειδικών αρχιτεκτονικών διαμορφώσεων, πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού.

·

Προστασίας αποτελούμενο από τον αντιδήμαρχο
Πολιτικής Προστασίας και υπηρεσιακούς υπαλλήλους, οι οποίοι λαμβάνουν κατευθυντήριες οδηγίες
και επιμόρφωση στο συγκεκριμένο πεδίο από τους
αρμόδιους φορείς.
Διοργάνωση επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα
«Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου» τον Απρίλιο
του 2018 τους Παιδικούς Σταθμούς για το προσωπικό των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών, από
τον Οργανισμό Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης
& Προστασίας (ΟΠΚΑΠ) σε συνεργασία με τον
Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (ΟΑΣΠ).
Πραγματοποίηση επιχειρησιακής Άσκησης Σεισμού,
τον Νοέμβριο του 2018, σε συνεργασία με την
Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της
Περιφέρειας Αττικής. Η άσκηση πραγματοποιήθηκε
στο 1ο Γυμνάσιο – Λύκειο Αγίου Δημητρίου («Στρογγυλό» σχολείο Τάκη Ζενέτου).

Περισσότερες πληροφορίες για τα παραπάνω είναι
διαθέσιμες στο www.dad.gr.

5. Νέες τεχνολογίες και καινοτομία
GRI 203-1

Προϋπολογισμός έργου: €5.385.000

4. Πολιτική Προστασία
GRI 102-11
Η αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων
που τα τελευταία χρόνια λόγω της Κλιματικής Αλλαγής είναι ολοένα και πιο έντονα, αλλά και η προστασία, η ενημέρωση και ο σχεδιασμός πλάνου για
φυσικές καταστροφές και σεισμούς, αποτελούν
μερικές από τις προτεραιότητες του Δήμου στο πεδίο
της Πολιτικής Προστασίας.

Θέματα όπως τα έργα καινοτομίας και τεχνολογίας, η
διασυνδεσιμότητα των πληροφοριακών συστημάτων
στο δημόσιο, η αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και η
ευελιξία στην επικοινωνία, είναι προκλήσεις που λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στο Δήμο Αγίου Δημητρίου.
Τα έργα τεχνολογίας που υλοποιούνται δεν έχουν μόνο
ως στόχο τη βελτιστοποίηση της εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών, αλλά κυρίως την ενίσχυση της
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συνδιαλλαγής του με τους πολίτες, την ορθολογική
επικοινωνία, και την ενίσχυση της ορθής Διακυβέρνησης.
Μέσα από τα εργαλεία τεχνολογίας που διασυνδέουν
τον Οργανισμό με τους πολίτες, ο Δήμος βρίσκεται σε
μια συνεχή διαδικασία αξιολόγησης και στοχοθέτησης, αφού η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και
αποτελεσμάτων διευκολύνεται μέσα από αυτά.

Ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής και
διαχείρισης αιτημάτων - City Agenda
Ολοκληρώθηκε το 2018 ένα έργο πολύ σημαντικό για
την ουσιαστική αλληλεπίδραση και την άμεση επικοινωνία των πολιτών με το Δήμο. Μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας «City Agenda», της οποίας οι πολίτες

έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν δημόσια το
αίτημά τους επιλέγοντας την κατηγορία που τους
αφορά, να αναρτήσουν σχετική φωτογραφία και να
παρακολουθούν την πορεία του αιτήματός τους μέσα
από την πλατφόρμα, αλλά και από προσωποποιημένα
μηνύματα μέσω e mail.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς του Απολογισμού, δεν υπήρξε κανένα περιστατικό μη συμμόρφωσης με κανονισμούς και εθελοντικούς κώδικες που
αφορούν στην επικοινωνία, στη διαφήμιση και στο
μάρκετινγκ.
Επισκεφτείτε την νέα πλατφόρμα και δείτε τις δυνατότητες της στο www.dad.gr.

CITY AGENDA

54

<4.400

3’

220

264

ΧΡΗΣΤΕΣ

ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

ΕΠΙΛΥΜΕΝΑ
ΑΙΤΗΜΑΤΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

07 Βιώσιμες Υποδομές, Καινοτομία & Νέες Τεχνολογίες

..........................................................................

<177.000
ΧΡΗΣΤΕΣ

407.000
SESSIONS

www.dad.gr

Νέα ιστοσελίδα www.dad.gr
Για την άμεση και καλύτερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πολιτών, στις αρχές του 2019 εγκαινιάστηκε
η νέα ιστοσελίδα του δήμου Αγίου Δημητρίου.
Αποτελεί το κύριο θεσμικό κανάλι ενημέρωσης των
πολιτών και μέσα από καθημερινή ανανέωση του
περιεχομένου του και τον λειτουργικό του χαρακτήρα, διευκολύνει την επικοινωνία με τους πολίτες και
την υπεύθυνη ενημέρωσή τους, καθώς επίσης είναι
διασυνδεδεμένη με όλα τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Δήμου.

πτες, δημιούργησε το 2018 και επεκτείνει ο Δήμος
Αγίου Δημητρίου, ενώ ενεργή συμμετοχή στην επέκταση της κάλυψης του δικτύου στην πόλη μπορούν έχουν
οι ίδιοι οι πολίτες. Η στρατηγική του Δήμου, με τη
δημιουργία και ανάπτυξη δικτύων WiFi σε κεντρικά
σημεία του Αγίου Δημητρίου, είναι να μπορούν εύκολα
να επεκταθούν προς την ευρύτερη περιοχή, ενθαρρύνοντας κατοίκους και επιχειρήσεις, που αν επιθυμούν,
μπορούν να τοποθετήσουν στο μπαλκόνι ή την ταράτσα τους έναν κόμβο επέκτασης, χωρίς καμία χρέωση.
Το συγκεκριμένο δίκτυο Wi Fi προσφέρεται για τη
δημιουργία κοινότητας συντήρησης και επέκτασης
(Community building).

Social WiFi
Εξάλλου, η τεχνολογία που χρησιμοποιείται επιτρέπει
την εύκολη και άμεση επέκταση του δικτύου, προς
οποιαδήποτε κατεύθυνση, με την απλή τοποθέτηση και
ρευματοδότηση ενός κόμβου που βρίσκεται σε ακτίνα
λήψης με το δίκτυο.Το έργο Social WiFi είναι απόλυτα
ευθυγραμμισμένο με τη στρατηγική κατεύθυνση του
Δήμου Αγίου Δημητρίου για την ενθάρρυνση και
ενίσχυση της καινοτομίας στο πλαίσιο της Βιώσιμης
Ανάπτυξης και της βιώσιμης πόλης.

Δίκτυο “Social Wi-Fi” για δωρεάν και ελεύθερη
πρόσβαση στο Διαδίκτυο από κατοίκους και επισκέ-

Το έργο ξεκίνησε με τοποθέτηση τεχνολογικού εξοπλισμού για δωρεάν σύνδεση σε 22 γεωγραφικά σημεία
σε ολόκληρη την πόλη του Αγίου Δημητρίου και έπεται
συνέχεια.
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Δωρεάν πρόσβαση στο Ιnternet παρέχεται
στα εξής σημεία του Δήμου Αγίου Δημητρίου:
• Δημαρχείο
• Κοινωνική Υπηρεσία
• Κέντρο Κοινότητας
(Κοινωνικό Παντοπωλείο)
• ΚΕΠ Κεντρικό
• ΚΕΠ Παράρτημα
• Δημοτικά Ιατρεία
• Διεύθυνση Περιβάλλοντος
• 1ο ΚΑΠΗ
• 2ο ΚΑΠΗ
• 3ο ΚΑΠΗ
• 4ο ΚΑΠΗ
• 5ο ΚΑΠΗ
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• Δημοτικό Ωδείο
• Δημοτικό Στάδιο
• Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Θεομήτορος
• Κλειστό Αγίου Βασιλείου
• Πλατεία Ασημακοπούλου
• Πλατεία Άρη Βελουχιώτη
• Παιδική Χαρά Καλλιφρονά,
Χρ. Σμύρνης & 25ης Μαρτίου
• Πλατεία Δημοκρατίας, «τα Μήλα»
• Πλατεία Ηρώου.

08
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Το σύνολο των πρωτοβουλιών της Διοίκησης και των
εργαζόμενων του Δήμου επικεντρώνονται στον
άνθρωπο και την κοινωνία, πάντοτε με γνώμονα το
δημόσιο συμφέρον έναντι του ιδιωτικού. Με προσεκτικό σχεδιασμό, τεχνογνωσία, και πολιτική βούληση
υλοποιούνται δράσεις που αφορούν στο σύνολο της
δημοτικής ζωής.

άνεργους, για τα ΑμΕΑ, για τους ηλικιωμένους και
τους μοναχικούς ανθρώπους χωρίς υποστηρικτικό
περιβάλλον.

Η υγεία και ευεξία, η άθληση, η ψυχαγωγία και η
προστασία των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, τα
παιδιά, η προσχολική αγωγή, η δημιουργική απασχόληση, η τρίτη ηλικία, και ο εθελοντισμός, αποτελούν
βασικές δράσεις του Δήμου.

2. Κοινωνικές Δομές και Προστασία
ευάλωτων ομάδων

Πυρήνας όλων των παραπάνω είναι η ανταπόκριση
στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων της πόλης
και οι ιδιαιτερότητες της τοπικής κοινωνίας του Αγίου
Δημητρίου.
Χρέος του Δήμου είναι να σχεδιάζει να αναπτύσσει
και να υλοποιεί, αντικειμενικά και αποστασιοποιημένα,
πολιτικές για την εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών
διαβίωσης για όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες και τις
οικογένειές τους. Παράλληλα, στόχος του είναι να
παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες πρόληψης της
υγείας, στήριξης της εκπαίδευσης, άθλησης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας, προσβάσιμες από όλους και
όλες και πάντοτε δωρεάν ή με συμβολικό αντίτιμο.

1. Κοινωνική Μέριμνα

Το πρόγραμμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου
στηρίζεται σε αξίες όπως η αλληλεγγύη, η κοινωνική
δικαιοσύνη, η ισότητα και η συμπερίληψη.

GRΙ 103-3, GRI 413-1

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου φροντίζει για
την παροχή σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες, ειδών
πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα μακράς διάρκειας,
είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας και σχολικά
είδη για τα παιδιά των ωφελούμενων οικογενειών.
Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της δομής υλοποιούνται
δράσεις συγκέντρωσης και συλλογής ειδών δίνοντας
την ευκαιρία σε πολίτες που το επιθυμούν να προσφέρουν στους συνανθρώπους τους.
Στόχος του προγράμματος του Κοινωνικού Παντοπωλείου, εκτός από τη διάθεση ειδών πρώτης ανάγκης,
είναι και η ψυχοκοινωνική υποστήριξη και ενδυνάμωση
των ωφελούμενων που παρακολουθούνται και υποστηρίζονται συστηματικά από το επιστημονικό προσωπικό
της Κοινωνικής Υπηρεσίας (κοινωνικές λειτουργούς,
ψυχολόγο, παιδοψυχίατρο).

GRΙ 103-3, GRI 413-1

2018

415
Στο Δήμο Αγίου Δημητρίου τα τελευταία χρόνια υπάρχει ολοκληρωμένο, πολύπλευρο και συμπεριληπτικό,
Πρόγραμμα Κοινωνικής Πολιτικής, που περιλαμβάνει
ευέλικτες δράσεις σχεδιασμένες και υλοποιημένες
από εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό.
Βασικός στόχος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρέπει να
είναι η ευημερία των πολιτών, και η διασφάλιση ενός
μέλλοντος με δικαιοσύνη και ισότητα για όλες και
όλους, για τα παιδιά και τις γυναίκες, για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, για τις άνεργες και τους

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
(1.126 ΑΤΟΜΑ)

2019

657
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
(1.636 ΑΤΟΜΑ)

. . . . . . . . . . . . . . . .ΕΛΑΒΑΝ
....................

54.969 57.133
12.472 15.732
ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΑΚΡΑΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΑΚΡΑΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
& ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
& ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
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Κοινωνικό Συσσίτιο

Δημοτική Ιματιοθήκη

Σκοπός της δομής είναι να εξυπηρετήσει άτομα τα οποία
έχουν πληγεί από την οικονομική και κοινωνική κρίση και
να ανακουφίσει εκείνους που αδυνατούν να καλύψουν τις
βασικές τους ανάγκες στη σίτιση.

Στόχος της Δημοτικής Ιματιοθήκης είναι η κάλυψη των
αναγκών, κυρίως ρουχισμού και υπόδησης, σε κατοίκους
της πόλης που είναι εγγεγραμμένοι στις κοινωνικές δομές.
Ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα σε οποιονδήποτε πολίτη
να ανταλλάσσει ρούχα που δεν χρειάζεται και να παίρνει
αντίστοιχα νέα, από αυτά που φυλάσσονται στη δομή.
Ακόμη, έχει δημιουργηθεί ειδικός χώρος συγκέντρωσης
παιχνιδιών και ειδών οικιακής χρήσης.

2018

61

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
(104 ΑΤΟΜΑ)

2019

63

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
(95 ΑΤΟΜΑ)

......... . . . . . . .ΕΛΑΒΑΝ
....................

18.370 19.446
ΜΕΡΙΔΕΣ

ΜΕΡΙΔΕΣ

Κοινωνικό Φαρμακείο
Στο Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου συγκεντρώνονται
φάρμακα μέσα από δράσεις και εκδηλώσεις του Δήμου
και προσφορές πολιτών που προσφέρουν τα φάρμακα που
δεν χρησιμοποιούν. Τα φάρμακα διατίθενται για τις
ανάγκες των απόρων και ανασφάλιστων πολιτών του
Δήμου.

Κοινωνικό Φροντιστήριο
Το Κοινωνικό Φροντιστήριο έχει ως στόχο την υποστήριξη
μαθητών Λυκείου, των οποίων οι οικογένειες αδυνατούν
να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές υποχρεώσεις ενός
ιδιωτικού φροντιστηρίου. Πραγματοποιούνται μαθήματα
Γενικής Παιδείας, αλλά και της τρίτης τάξης του Ενιαίου
Γενικού Λυκείου και των τριών κατευθύνσεων: θετικής,
θεωρητικής και Τεχνολογικής, καθώς και προγράμματα
Ειδικών Μαθημάτων και Πανελλήνιων Εξετάσεων (βλ.
επόμενη σελίδα).

Δημοτικοί Λαχανόκηποι
Οι Δημοτικοί Λαχανόκηποι του Δήμου Αγίου Δημητρίου
είναι ένα πρωτοποριακό έργο Κοινωνικής Πολιτικής. Μια
δομή τόσο για την κοινωνία, όσο και για Περιβάλλον, την
οικολογία, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση παιδιών και ενηλίκων και γενικότερα στο σεβασμό
στη φύση και το αστικό περιβάλλον. Μέσω των Δημοτικών
Λαχανόκηπων, καλύπτουν τις ανάγκες τους σε οπωροκηπευτικά προϊόντα 45 οικογένειες, ενώ δίνουν το 10% της
καλλιέργειάς τους για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου.
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Ανταλλακτήριο Βιβλίου
Στο ανταλλακτήριο υπάρχει μεγάλη ποικιλία τίτλων και
οργανώνεται από εθελοντές και τις κοινωνικές δομές την
τελευταία Παρασκευή κάθε μήνα. Δίνεται η δυνατότητα
σε οποιονδήποτε πολίτη να ανταλλάσσει τα βιβλία που δεν
χρειάζεται και να παίρνει νέα, ενώ εναλλακτικά, οι πολίτες
μπορούν να προμηθεύονται βιβλία ανταλλάσσοντάς τα με
φάρμακα, για τις ανάγκες του Κοινωνικού Φαρμακείου.

Κέντρο Κοινότητας
Το Κέντρο Κοινότητας αποτελεί μια νέα κοινωνική δομή, η
οποία από τον Ιανουάριο του 2018 στεγάζεται σε ειδικά
διαμορφωμένο χώρο, προσβάσιμο σε όλες τις κοινωνικές
ομάδες του Δήμου. Η νέα δομή, είναι στελεχωμένη από
μια Κοινωνική Λειτουργό και δυο Κοινωνικούς Επιστήμονες και εξυπηρετεί αποκλειστικά κατοίκους του Δήμου
Αγίου Δημητρίου και κατά προτεραιότητα άτομα και
οικογένειες που βιώνουν συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.
Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» – Άξονας Προτεραιότητας (9), συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο και έχει διάρκεια τρία έτη. Παρέχει
υπηρεσίες που κινούνται σε τρεις άξονες:
• Υποδοχή, ενημέρωση και υποστήριξη πολιτών.
• Συνεργασία με υπηρεσίες, φορείς και δομές παροχής
υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας.
• Παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του
βιοτικού επιπέδου των πολιτών και διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης.
• Ολοκληρωμένη υποστήριξη ένταξης στο Πρόγραμμα
Κοινωνικής Προστασίας του «Κοινωνικού Εισοδήματος
Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).
Παράλληλα μέσω παραπομπών γίνεται διασύνδεση των
εξυπηρετούμενων με τις υπηρεσίες του Δήμου, άλλων
Δήμων και κοινωνικών φορέων και τις κοινωνικές
δομές και τα προγράμματα που αναπτύσσονται.
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ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

......... . . . . . ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
......................
2018

2019

ΑΤΟΜΑ

ΑΤΟΜΑ

. . . . . . . . . . . . . . .ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
.....................
2018

4.679 6.706

2019

4.612 6.889

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ – ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ 2018 -2019
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Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
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Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
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Εισήχθησαν με κοινωνικά & οικονομικά κριτήρια που ψήφισε το Δ.Σ. του ΟΠΚΑΠ και έπειτα από
μοριοδότηση των αιτήσεων από 3μελή Επιτροπή που όρισε το Δ.Σ. ΟΠΚΑΠ.

Σπουδών Οικονομίας
& Πληροφορικής

14

ΣΥΝΟΛΟ

110
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2019
Τον Ιούνιο-Ιούλιο 2018
πραγματοποιήθηκαν
εντατικά μαθήματα
προετοιμασίας μαθητών-μαθητριών υποψηφίων
για τις Πανελλαδικές 2019.

18/23
Επιτυχόντες σε Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

39
14

25

.............

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ – ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ 2018 -2019
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
Φιλόλογοι 18, Ιστορικοί 2, Μαθηματικοί 5. Φυσικοί 5, Χημικοί 2, Βιολόγοι 2,
Οικονομολόγοι 3, Πληροφορικής 1, Αγγλικής Φιλολογίας 1.
Βοηθητικό Προσωπικό: 2 (Γυναίκες).
Ειδικότητες: Εμπορίας & Διαφήμισης 1, Θεατρικών Σπουδών 1.
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Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής
Υποστήριξης και Ενημέρωσης

ΚΑΠΗ

Στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου λειτουργούν
ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης με εξειδικευμένο προσωπικό (κοινωνικούς
λειτουργούς, ψυχολόγους και παιδοψυχίατρο), ατομικά ή ομαδικά. Στόχος είναι:
• Η ενημέρωση και παραπομπή για θέματα πρόνοιας
• Η διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών, εισαγγελικών
παραγγελιών και η διασύνδεση με φορείς πρόνοιας
και υγείας
• Η διοργάνωση ομιλιών, εξειδικευμένων εκδηλώσεων
και ημερίδων για θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών ζητημάτων
• Η στήριξη της οικογένειας και του ρόλου των
γονέων
• Η ενημέρωση σε θέματα αναπηρίας και διαφορετικότητας
• Η διασύνδεση με την εκπαιδευτική κοινότητα και η
στήριξη εκπαιδευτικών και γονέων.
Η Κοινωνική Υπηρεσία βρίσκεται σε στενή συνεργασία
με το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων «ΗΛΙΟΣ» Δήμων
Αγίου Δημητρίου και Νέας Σμύρνης, το οποίο αγγίζει
θέματα πρόληψης και ενημέρωσης για γονείς και
παιδιά προσχολικής/σχολικής/εφηβικής ηλικίας.

Τα γραφεία Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων
(Κ.Α.Π.Η) απευθύνονται σε όλα τα ηλικιωμένα άτομα
από 60 ετών και άνω. Ο Δήμος διαθέτει πέντε ΚΑΠΗ
σε ολόκληρη την πόλη, μέσω των οποίων παρέχεται
φροντίδα και οδηγίες για την πρόληψη ψυχολογικών
και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων, οργανωμένες ψυχαγωγικές και άλλες δραστηριότητες και
ευκαιρίες για κοινωνική εργασία και εμψύχωση ή οικονομική προσφορά.
Τα μέλη των ΚΑΠΗ, σχεδιάζουν και υλοποιούν δράσεις
εξωστρέφειας και κοινωνικοποίησης όπως εκδρομές,
συμμετέχουν κάθε καλοκαίρι στα θαλάσσια μπάνια
που διοργανώνει ο Δήμος, αλλά και συνεργάζονται με
άλλες δομές για από κοινού δράσεις και εκδηλώσεις.

Η Κοινωνική Υπηρεσία παρέχει:
......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Ατομική Συμβουλευτική
• Ενημέρωση και παραπομπή για κοινωνικοπρονοιακά θέματα
• Κοινωνικές έρευνες
• Εισαγγελικές παραγγελίες
• Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις
• Παιδική προστασία
• Διασύνδεση με φορείς υγείας και κοινωνικής προστασίας (παραπομπές)
• Λειτουργία ομάδων προσωπικής ανάπτυξης, γονέων, ειδικών θεμάτων κ.λπ.
• Οργάνωση ομιλιών, εκδηλώσεων για τη πρόληψη και την αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων
• Υλοποίηση και εποπτεία των προγραμμάτων καταπολέμησης της φτώχειας
• Εθελοντισμό
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3. Υγεία, ευεξία και άθληση
GRΙ 103-3, GRI 413-1

Υγεία
Η υγεία αποτελεί το πιο πολύτιμο αγαθό για μια βιώσιμη κοινωνία. Συνεπώς, η πρόληψη και η προαγωγή της
υγείας των πολιτών, σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, αποτελεί μέρος της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου.
Το Τμήμα Υγείας & Πρόνοιας και η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου αναπτύσσουν προγράμματα δράσεις
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και αξιοποιούν
συνέργειες με εξειδικευμένους φορείς, που απευθύνονται σε όλους τους κατοίκους.

Δημοτικά Ιατρεία
Στα Δημοτικά Ιατρεία της Υγειονομικής Υπηρεσίας,
παρέχουν τις υπηρεσίες τους ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, μόνιμοι και εθελοντές. Εξυπηρετούν ευπαθείς
πληθυσμιακές ομάδες (άπορους, ανασφάλιστους,
μετανάστες, ηλικιωμένους, AμεA κ.α), καθώς και τα
άτομα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Βοήθεια
στο σπίτι».
Οι ειδικότητες που λειτούργησαν κατά τα έτη 2018 2019 είναι: Παθολόγος, Παθολόγος – Διαβητολόγος,
Ορθοπεδικός, Γυναικολόγος, Γενικός Ιατρός και
Καρδιολόγος.
Στην υγειονομική υπηρεσία παρέχεται επίσης:
• Νοσηλευτική φροντίδα από επισκέπτρια υγείας:
μέτρηση αρτηριακής πίεσης – σακχάρου αίματος –
χοληστερόλης – ενεσοθεραπεία κ.α.
• Φυσικοθεραπεία και εργοθεραπεία.
• Προγράμματα Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας
που λειτουργούν και απευθύνονται προς όλους
ανεξαιρέτως τους πολίτες και συγκεκριμένα:
• Πλήρης γυναικολογική εξέταση, υπέρηχος, τεστ ΠΑΠ,
ψηλάφηση μαστού και παραπομπή για μαστογραφία
• Πρόγραμμα Άσκησης για ηλικίες άνω των 50. Πρόληψη οστεοπόρωσης και κινητικών προβλημάτων.
• Τράπεζα Αίματος. Κάθε χρόνο διοργανώνονται δύο
εθελοντικές δράσεις αιμοδοσίας.
• Πλήρης διατροφική και διαιτολογική συμβουλευτική
και παρέμβαση από ειδικό διατροφολόγο.

Στο Δήμο Αγίου Δημητρίου:
....................................
• Λειτουργούν Δημοτικά Ιατρεία Κοινωνικό
Φαρμακείο, Τράπεζα Αίματος
• Διοργανώνονται εκστρατείες ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης των πολιτών
• Εφαρμόζονται προγράμματα προαγωγής και
αγωγής υγείας
• Ενημερώσεις πρόληψης της υγείας στα
σχολεία, τους Παιδικούς Σταθμούς, τα ΚΑΠΗ
κ.α

Στα Δημοτικά Ιατρεία φιλοξενείται επίσης η 1η ΤΟΜΥ
Αγ. Δημητρίου που ξεκίνησε να λειτουργεί την 1η
Μαρτίου 2018 με βασική αποστολή την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
στον πληθυσμό ευθύνης τους, διασφαλίζοντας την
προσβασιμότητα στις υπηρεσίες και τη συνέχεια της
φροντίδας σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε
πληθυσμού.
Στελεχώνεται από μια ολιγομελή διεπιστημονική
ομάδα υγείας, που αποτελείται από δύο (2) ΠΕ Ιατρών
ειδικότητας Παθολογίας, έναν (1) ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Παιδιατρικής, δύο (2) Νοσηλευτές, δύο (2) Επισκεπτών/τριών Υγείας και ένα άτομο (1) Διοικητικού/Οικονομικού.
Η αποτελεσματική πρωτοβάθμια δε βασίζεται
αποκλειστικά στην ιατρική επιστήμη και γι’ αυτό
πρέπει να παρέχεται από μικρές, καλά συντονισμένες
ομάδες επαγγελματιών υγείας. Η ομάδα της 1ης
ΤΟΜΥ Αγ. Δημητρίου προσπαθεί να επιτύχει μια
στενή σχέση με την κοινότητα και να παρέχει ασφαλή,
αποτελεσματική, ολιστική και ποιοτική ανθρωποκεντρική φροντίδα υγείας.

Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα τρίτης και τέταρτης ηλικίας και σε άτομα με
αναπηρίες (ΑΜΕΑ) και είναι στελεχωμένο από Κοινωνικές Λειτουργούς, νοσηλεύτριες και ιατρό παθολόγο,
που επισκέπτονται τα άτομα αυτά υποστηρίζοντάς τα
σε θέματα σίτισης, οικιακής φροντίδας, αλλά και
θέματα υγείας.
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Μέσω του προγράμματος παρέχεται οργανωμένη και
συστηματική πρωτοβάθμια κοινωνική φροντίδα σε
ηλικιωμένους και σε άτομα με αναπηρίες στο οικείο,
φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον τους με στόχο την
αξιοπρεπή και υγιή διαβίωση, αλλά και τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των ιδίων και των οικογενειών τους.

Άθληση και ευεξία

Παράλληλα διαμοιράζονται μερίδες φαγητού καθημερινά και εκτελούνται φαρμακευτικές συνταγές για τα
μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα, που δεν έχουν
υποστηρικτικό περιβάλλον. Τη διετία 2018-19 στηρίχθηκαν 325 άτομα.

Κάθε χρόνο ο ΟΠΑΠ λειτουργεί πρόγραμμα προετοιμασίας εντελώς δωρεάν για νέους και νέες που θα
δώσουν εξετάσεις προκειμένου να εισαχθούν σε
ΤΕΦΑΑ και στρατιωτικές σχολές.

Ενδεικτικές Δράσεις 2018–2019
Σε συνεργασία με αναγνωρισμένους φορείς υγείας,
Οργανισμούς Υγείας και εθελοντικές ομάδες, διοργανώνονται πλήθος εκδηλώσεων και δράσεων, στοχεύοντας
στην ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των πολιτών για
την προάσπιση της υγείας και την ασφάλεια τους.
Για τα έτη 2018 – 2029 ενδεικτικά πραγματοποιήθηκαν:
• Συγκέντρωση φαρμάκων για την ενίσχυση του
Κοινωνικού Φαρμακείου καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων
εκδηλώσεων του Δήμου
• Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα “Μιλώντας για την
Αναπηρία” από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με
Αναπηρία, το Κέντρο «ΒΗΜΑ ΚΟΙΝΟ» και το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Αγίου
Δημητρίου,
• Θεατρική Παράσταση με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα ΑμεΑ με στόχο την ευαισθητοποίηση των
πολιτών
• Διοργάνωση Σεμιναρίου Πρώτων Βοηθειών και
Καρδιοαναπνευστικής Ανάνηψης από το Τμήμα
Υγείας και πρόνοιας σε συνεργασία με το Εθνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και την Εθελοντική
– Διασωστική ομάδα Κορυδαλλού
• Εθελοντικές δράσεις αιμοδοσίας (Τράπεζα Αίματος)
• Διοργάνωση εκστρατείας ενημέρωσης, παρακίνησης
και ενθάρρυνσης των γυναικών για την αξία των
προληπτικών εξετάσεων

Όλα τα προγράμματα Πρόληψης και
Προαγωγής της Υγείας, αλλά και οι
δράσεις του Δήμου απευθύνονταν σε
όλους τους δημότες ανεξαιρέτως και
είναι δωρεάν.
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Ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Περιβάλλοντος (ΟΠΑΠ) σχεδιάζει και υλοποιεί κάθε χρόνο
προγράμματα άθλησης, γυμναστικής και χορού, που
απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες και κοινωνικές
ομάδες.

Διοργανώνοντας αθλητικές εκδηλώσεις και υλοποιώντας προγράμματα μαζικού αθλητισμού, χορού, άσκησης και κίνησης δίνουν την ευκαιρία σε εκατοντάδες
πολίτες να αξιοποιούν δημιουργικά το χρόνο τους, ενώ
παράλληλα να φροντίζουν την υγεία τους. Ενδεικτικά
οι κυριότερες δράσεις για το 2018-19 ήταν:
• Τμήματα χορού & εκγύμνασης: λειτουργία τμημάτων μουσικοκινητικής αγωγής, μπαλέτου, σύγχρονου
χορού για παιδιά και τμήματα δημιουργικού χορού
για ΑμεΑ
• Τμήματα γυμναστικής και Pilates για ενήλικες
• Παραδοσιακοί χοροί για όλους τους Δημότες
• Ειρηνοδρομία: ο αγώνας δρόμου 10, 5, 2,5 χιλιομέτρων και 1000 μέτρων ΑΜΕΑ, που έχει γίνει θεσμός
και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο πλαίσιο των
Παναγουλείων. Έχει έντονα συμβολικό, αθλητικό και
κοινωνικό χαρακτήρα και προσελκύει κάθε χρόνο
χιλιάδες πολίτες και δρομείς.
• Αθλοδιακοπές & Παιχνιδοδιακοπές: για όλα τα
παιδιά του Δήμου ηλικίας 6-13 ετών.
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4. Προσχολική Αγωγή, Δημιουργική
Απασχόληση και Δράσεις για το
παιδί
GRI 413-1

Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί
Στο Δήμο Αγίου Δημητρίου λειτουργούν 7 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί που είναι ενταγμένοι στον Οργανισμό
Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας
(ΟΠΚΑΠ).
Πρόκειται για μια κοινωνική δομή, που δεν επιβαρύνει
τους πολίτες με τροφεία (ένας από τους λίγους πανελλαδικά δήμους) και για το λόγο αυτό διαθέτουν το 70% της
δυναμικότητάς τους στο πρόγραμμα "Εναρμόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής" - ΕΣΠΑ .
Με στόχο την εξυπηρέτηση όσο το δυνατόν περισσότερων οικογενειών και δίνοντας προτεραιότητα στην
εργαζόμενη μητέρα, ο Δήμος φροντίζει να ενισχύεται
η ισορροπία μεταξύ εργασίας και οικογενειακής ζωής.
Τα κριτήρια εισαγωγής των παιδιών είναι καθαρά
κοινωνικό-οικονομικά, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια
και προωθώντας την κοινωνική δικαιοσύνη.
Οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου λειτουργούν με
πρότυπο, πλούσιο παιδαγωγικό πρόγραμμα, με εξαιρετικές παιδαγωγούς που καταρτίζονται και εκπαιδεύονται συνεχώς με σεμινάρια που διοργανώνει ο Δήμος.
Παράλληλα, πραγματοποιείται σε όλα τα παιδιά
ανιχνευτικό και αναπτυξιακό τεστ για την έγκαιρη
αναγνώριση των δυνατοτήτων κι αδυναμιών των
παιδιών, η οποία οδηγεί σε άμεση παρέμβαση για την
αποτελεσματική διαχείριση των ιδιαίτερων αυτών
χαρακτηριστικών. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΠΚΑΠ
προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικής τόσο για τους
γονείς όσο και τους εκπαιδευτικούς, πάντα σε συνεργασία με δομές ειδικής εκπαίδευσης.

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών
Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
αποτελεί δομή του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής
Αλληλεγγύης & Προστασίας και λειτουργεί από το
Σεπτέμβριο του 2015. Στεγάζεται σε νέο ιδιόκτητο
πρότυπο κτήριο και δημιουργήθηκε ώστε τα παιδιά της
πόλης (ηλικίας Νηπιαγωγείου έως ΣΤ’ Δημοτικού), να

αξιοποιήσουν με τον πιο δημιουργικό τρόπο τον
ελεύθερο χρόνο τους. Ο χώρος είναι διαμορφωμένος
ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών, να εξάπτει τη φαντασία τους και τη
δημιουργικότητα. Το ΚΔΑΠ εντάσσεται στο ΕΣΠΑ
ενισχύοντας την ισορροπία μεταξύ εργασίας και
οικογενειακής ζωής. Τα παιδιά επιλέγονται με κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια.

Δημοτική κατασκήνωση
Η «Κατασκήνωση της Χαράς», όπως την ονόμασαν τα
ίδια τα παιδιά, βρίσκεται σε ιδιόκτητη πευκόφυτη έκταση
10 στρεμμάτων στη θέση Περιβολάκια Ραφήνας και
λειτούργησε πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2011. Η ανέγερσή της ξεκίνησε το 1998 και ολοκληρώθηκε το 2010 ενώ
χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους,
αλλά και από τον προϋπολογισμό του Δήμου.
Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια καλοκαιρινή δομή, που προσφέρει στα παιδιά,
εντελώς δωρεάν, ξένοιαστες διακοπές σε πολύ όμορφες
εγκαταστάσεις, για 2 εβδομάδες γεμάτες με δημιουργικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές, περιβαλλοντικές και βιωματικές δράσεις. Τα παιδιά (6 έως 14 χρονών), έρχονται σε
επαφή με τη φύση, τη θάλασσα και ζουν την μοναδική
εμπειρία της κατασκηνωτικής ζωής, κάνοντας δυνατές
φιλίες που διαρκούν για χρόνια.
Το πρόγραμμα της κατασκήνωσης, σχεδιασμένο από
παιδαγωγούς και επιστημονικό προσωπικό, περιλαμβάνει
ποικίλες δραστηριότητες, όπως αθλοπαιδιές, εικαστικό
εργαστήρι, θεατρικό παιχνίδι & χορό, μουσικοκινητική
αγωγή, θαλάσσια μπάνια, πεζοπορίες και πολλά ψυχαγωγικά και παιδαγωγικά κατασκηνωτικά παιχνίδια. Σε όλες τις
κατασκηνωτικές πραγματοποιούνται δράσεις σε συνεργασία με επίσημους φορείς, που έχουν ως στόχο την
ευαισθητοποίηση των κατασκηνωτών για θέματα υγιεινής
διατροφής και το περιβάλλοντος.
Η εμπιστοσύνη που δείχνουν οι γονείς του Αγίου Δημητρίου στην κατασκήνωση είναι πολύ μεγάλη και οφείλεται
στην αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά των στελεχών και
των συνεργατών του Οργανισμού Παιδείας Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Προστασίας του Δήμου.

Η συμμετοχή των παιδιών κάθε χρόνο
γίνεται εντελώς ΔΩΡΕΑΝ και οι έξι
κατασκηνωτικές περίοδοι έχουν 100%
πληρότητα.
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Παιχνιδοδιακοπές και Αθλοδιακοπές
Πρόκειται για προγράμματα που σχεδιάζουν και
υλοποιούν τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου και
αφορούν την καλοκαιρινή απασχόληση των παιδιών
της πόλης μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς.
Επίκεντρο της δράσης είναι και πάλι η οικογένεια και η
διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων. Τα παιδιά
έχουν την ευκαιρία να απασχοληθούν δημιουργικά με
εικαστικές, μουσικές και θεατρικές δραστηριότητες,
να απολαύσουν θαλάσσια μπάνια και εκδρομές.
Οι Αθλοδιακοπές περιλαμβάνουν ένα πλήρες
πρόγραμμα αθλητικής καλοκαιρινής απασχόλησης, με
πολλά αθλητικά και συναγωνιστικά παιχνίδια, γνωριμία με αθλήματα, εκδρομές και θαλάσσια μπάνια!

2018
2019
. . . . . . . . . . . .ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
. . . . . . . .ΠΑΙΔΙΩΝ
................

596
900
900

ΠΑΙΔΙΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ

496
900
900

....................................
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

....................................
+15 ΑΜΕΑ

ΠΑΙΧΝΙΔΟΔΙΑΚΟΠΕΣ

+12 ΑΜΕΑ

....................................

1.016
361

ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ

1.000
362

....................................
ΚΔΑΠ

μάθησης και εξέλιξης των πολιτών. Ενδεικτικά οι
κυριότερες δράσεις για το 2018-19 ήταν:
Κέντρο Επιμόρφωσης Δήμου Αγίου Δημητρίου
(ΚΕΠΙ): Δωρεάν δομή επιμόρφωσης για ενήλικους/ενήλικες πολίτες, με 16 επιμορφωτικά προγράμματα.
Συνολικά συμμετείχαν σε αυτό 330 πολίτες. Βασίστηκε στην εθελοντική προσφορά 25 εκπαιδευτριών και
εκπαιδευτών.
Δημοτική Βιβλιοθήκη: Η Δημοτική Βιβλιοθήκη του
Δήμου Αγίου Δημητρίου ιδρύθηκε το έτος 1969 και
αποτελεί τμήμα του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος του Δήμου.
Η συλλογή της ανέρχεται σε 11.500 τίτλους βιβλίων,
12 τίτλους περιοδικών, CD και DVD, καλύπτοντας
όλους τους τομείς της γνώσης.
Διαθέτει μια σπάνια συλλογή ιστορικών λευκωμάτων
των περισσοτέρων Δήμων της Ελλάδας και Ξένων
Χωρών και ακολουθεί τα διεθνή βιβλιοθηκονομικά
πρότυπα οργάνωσης του υλικού με στόχο τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταλόγου.
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει:
• Τμήμα Αναγνωστηρίου
• Τμήμα Ενηλίκων
• Τμήμα Περιοδικών
• Πληροφοριακό Τμήμα
• Δανειστικό Τμήμα

2018
2019
. . . . . . . . . . .ΔΗΜΟΤΙΚΗ
. . . . . . .ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
..................

242
1.559*
10

ΝΕΑ
ΜΕΛΗ

197
7.781
12

....................................

5. Διά βίου μάθηση και προγράμματα καλλιτεχνικής έκφρασης
GRI 413-1

ΔΑΝΕΙΣΜΟΙ

....................................
ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Η δια βίου μάθηση και ο πολιτισμός αποτελούν θεμέλια ανάπτυξης κάθε κοινωνίας, γι’ αυτό και ο Δήμος
Αγίου Δημητρίου στρέφει την προσοχή του σε θέματα
που καλλιεργούν, ψυχαγωγούν και δίνουν ευκαιρίες
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Εργαστήρι Φωτογραφίας: Λειτουργία εργαστηρίου
φωτογραφίας για αρχάριους και προχωρημένους.
Εργαστήρι Ζωγραφικής

* 28/08/2018 εγκαταστάθηκε το αναβαθμισμένο βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα ΑΒΕΚΤ και δεν παρουσιάζει τα στοιχεία της προηγούμενης έκδοσης του.
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Πολιτισμός
Κύριος φορέας Πολιτισμού στο Δήμου αποτελεί ο
Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (ΟΠΑΠ), που σχεδιάζει, αναπτύσσει και υλοποιεί
δράσεις πολιτισμού, διοργανώνοντας τις καθιερωμένες και θεσμοθετημένες εκδηλώσεις του Δήμου, αλλά
και φεστιβάλ μουσικής, θεάτρου, κινηματογράφου
και ντοκιμαντέρ.
Επίσης, διοργανώνει εποχικές δράσεις πολιτισμού,
διασκέδασης και ψυχαγωγίας στην πόλη με κάθε
αφορμή όπως είναι οι Απόκριες και τα Χριστούγεννα.

Μεγάλες εκδηλώσεις
και φεστιβάλ 2018 -2019
....................................
• Παναγούλεια
• Ειρηνοδρομία
• Φεστιβάλ πόλης «Φθινοπωρινές Γιορτές»
• Φεστιβάλ θερινού σινεμά Open Air Film
Festival
• Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής
• Χριστούγεννα στην πόλη
• Κούλουμα και Απόκριες στην πόλη
• Άστυ και λαϊκή παράδοση
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Δημοτικό Ωδείο

6. Εθελοντισμός και Κοινωνία
των Πολιτών
GRI 413-1

Εθελοντικές Ομάδες & Πράξεις
Αλληλεγγύης

Το Δημοτικό Ωδείο άρχισε να λειτουργεί από το 1991 και
είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού. Στο
Ωδείο διδάσκουν 27 καθηγητές και φοιτούν περίπου 230
μαθητές. Παρέχεται υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, που
εκτείνεται από το σύστημα Orff έως τη διδασκαλία όλων
των θεωρητικών και των ανωτέρων θεωρητικών της
Μουσικής. Η λειτουργία του Ωδείου ξεκινάει στις αρχές
Σεπτεμβρίου κάθε έτους και βρίσκεται στην οδό Κλεάρχου 71 στον Αγ. Δημήτριο.
Στο Ωδείο λειτουργούν οι σχολές:
• Πλήκτρων: Τμήματα πιάνου, αρμονίου
• Εγχόρδων: Τμήματα βιολιού, κιθάρας. ηλεκτρικής
κιθάρας
• Πνευστών: Τμήματα φλάουτου, κλαρινέτου, όμποε,
σαξοφώνου, χάλκινων πνευστών, τρομπέτα
• Φωνητικής Μουσικής: Μελωδία μονωδία μονοδραματική
• Ειδικών Θεωρητικών Μαθημάτων: Τμήματα
ωδικής, αρμονίας, αντίστιξης, φούγκας, ενοργάνωσης, σύνθεσης
• Γενικών Θεωρητικών: Τμήματα θεωρίας, αρμονίας,
σολφέζ, φωνητικής, μουσικής προπαιδείας (ORFF)
• Σύγχρονης Μουσικής: Τμήματα μοντέρνας κιθάρας,
ηλεκτρικού μπάσου, μοντέρνας αρμονίας και
ενορχήστρωσης, τζαζ, θεωρίας και εφαρμογής της
σύγχρονης τεχνολογίας στη μουσική
• Παραδοσιακής Μουσικής: Τμήματα βυζαντινής και
παραδοσιακής μουσικής
• Παραδοσιακών Μουσικών Οργάνων: Μπουζούκι,
ούτι κ.λπ.
• Μουσικής Προπαιδείας: Σύστημα ORFF.
• Χορωδίες
• Φιλαρμονική
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Ο εθελοντισμός και η αλληλεγγύη αποτελούν αξίες που
συμβάλλουν στη συνολική κοινωνική συνοχή και την
ενίσχυση του κοινωνικού ιστού. Έχουν μεγάλο αξιακό
αποτύπωμα τόσο για τους εθελοντές, όσο και τους
ίδιους τους ωφελούμενους. Μέσα από συνειδητές
ενέργειες, ο εθελοντισμός αναδεικνύει ιδανικά της
ανθρώπινης ζωής, στηρίζοντας την συλλογικότητα, την
ανθρωπιστική συνείδηση και τον αλληλοσεβασμό.
Στοχεύοντας στη δημιουργία μιας οργανωμένης,
αξιοπρεπούς και δημοκρατικής τοπικής κοινωνίας, ο
Δήμος Αγίου Δημητρίου προσπαθεί διαρκώς να προωθεί έμπρακτα την εθελοντική προσφορά. Στην ιστοσελίδα του Δήμου υπάρχει ειδικό πεδίο εγγραφής νέων
εθελοντών και δίνεται η δυνατότητα σε πολίτες που
επιθυμούν να προσφέρουν λίγο από το χρόνο τους.
Δείτε τη φόρμα συμμετοχής στον Εθελοντισμό στο
www.dad.gr.
Ενδεικτικά οι κυριότερες δράσεις για το 2018-19 ήταν:

Ειρηνοδρομία – Ενίσχυση Κοινωνικού
Φορέα

Η διοργάνωση της «Ειρηνοδρομίας» και τις δυο χρονιές
είχε κοινωνικό πρόσημο, αφού πρόσφερε μέρος των
εσόδων από τις εγγραφές των δρομέων που συμμετείχαν στο Σύλλογο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» (2018) και στο
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Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια
«ΦΛΟΓΑ» (2019), ενημερώνοντας ταυτόχρονα για τη
δράση αυτών των οργανώσεων και ενεργοποιώντας
τους πολίτες.

Ισότητα των φύλων

Επίσης, η μεγάλη επιτυχία αυτού του δρομικού event
στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εθελοντική προσφορά πολιτών, των μελών των ΚΑΠΗ και των εργαζομένων.

Εθελοντική ενίσχυση Κοινωνικών Δομών
Ο εθελοντισμός στον Άγιο Δημήτριο εκφράζεται μέσα
από την υλική εθελοντική προσφορά για την ενίσχυση
του παντοπωλείου και του κοινωνικού φαρμακείου,
αλλά και των άλλων δομών αλλά και έμψυχα μέσα από
τη συμμετοχή σε δράσεις που διοργανώνονται με
Οργανώσεις, όπως το «Όλοι μαζί μπορούμε».

Εθελοντική Μέριμνα για τα αδέσποτα

Ο Δήμος έχει συστήσει την Επιτροπή Ισότητας που
αποτελείται από εμπειρογνώμονες κατοίκους της
πόλης, αιρετές και αιρετούς, εκπροσώπους των συλλόγων Γυναικών της πόλης και δημοτικές συμβούλους,
ασχολείται με τα θέματα της σύγχρονης γυναίκας στην
πόλη του Αγίου Δημητρίου, με τα ζητήματα της έμφυλης ισότητας και της συμπερίληψης της οπτικής του
φύλου, συμβάλλοντας στο διάλογο για την εξάλειψη
φαινομένων όπως η ενδοοικογενειακή βία και η υποστήριξη της γυναίκας σε όλες της πτυχές της ζωής της.

Ρατσισμός και ξενοφοβία

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων
του Δήμου στηρίζεται στην ενεργή συμμετοχή και τη
συνεργασία των φιλόζωων εθελοντών που δεν παραλείπουν να φροντίζουν, να σιτίζουν καθημερινά και να
έχουν το βλέμμα τους στραμμένο στις γειτονιές της
πόλης για κάθε αβοήθητο αδέσποτο ζώο.

7. Προάσπιση ανθρωπίνων
δικαιωμάτων
GRΙ 103-3, GRI 406-1, GRI 412-2

Οι αρχές της ισότητας και ισονομίας αποτελούν τη
βάση της λειτουργίας του Δήμου Αγ. Δημητρίου.

Τα ζητήματα της ξενοφοβίας και του ρατσισμού
απασχόλησαν πολύ τη Διοίκηση από την έναρξη της
θητείας της. Επιδεικνύοντας γρήγορα αντανακλαστικά
σε σχέση με το έντονο προσφυγικό ζήτημα που αντιμετώπισε η χώρα τα τελευταία χρόνια, μέσω του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών υλοποιεί διαρκώς και με
κάθε ευκαιρία εκδηλώσεις, ημερίδες και συζητήσεις
ευαισθητοποίησης των πολιτών.

Κοινωνική ισότητα
Ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ελευθερία, δημοκρατία, κοινωνική ισότητα και δικαιοσύνη, κράτος δικαίου και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: οι αξίες αυτές είναι
ενσωματωμένες στη φιλοσοφία, τη λειτουργία και τη
δράση του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

Πρόσβαση
Η ισότιμη πρόσβαση, και η φροντίδα όλων των κοινωνικών ομάδων έχουν τεθεί ως προτεραιότητα. Οι
δράσεις, οι υπηρεσίες και οι δομές του Δήμου περιλαμβάνουν κυρίως ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, αλλά και
όλους τους πολίτες χωρίς να γίνεται καμία διάκριση,
στο φύλο, την εθνικότητα, τη θρησκεία, το σεξουαλικό
προσανατολισμό ή τα ΑΜΕΑ.
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Η προστασία, αλλά και η ανάδειξη των «πράσινων»
πλευρών της πόλης, αποτελεί προτεραιότητα για τις
αρχές του Δήμου. Ο πυκνοδομημένος και κυκλοφοριακά βεβαρημένος αστικός χαρακτήρας της πόλης, αλλά
και οι σύγχρονες προκλήσεις με κυρίαρχη αυτή της
κλιματικής αλλαγής, οδηγούν τη Διοίκηση σε συνεχή
προσπάθεια προς την υλοποίηση δράσεων για την
προστασία του περιβάλλοντος.
Η ανάπτυξη περιβαλλοντικών στρατηγικών αστικής
διαχείρισης συμβάλλουν στην ποιότητα ζωής των
πολιτών, προάγοντας την οικονομική δραστηριότητα και
την ευημερία της περιοχής, προετοιμάζοντας παράλληλα τον Δήμο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής.
Στο Δήμο Αγίου Δημητρίου το Περιβάλλον αντιμετωπίζεται ως «αστικό οικοσύστημα», λαμβάνοντας υπόψη το
«όλον» δηλαδή τις ιδιαιτερότητες της πόλης, τους
ανθρώπους, τα φυτά, τα ζώα και τον αέρα.
Η δημιουργία μιας περιβαλλοντικά βιώσιμης πόλης
χρειάζεται εξειδικευμένη γνώση η οποία αποκτάται
καθημερινά, μέσα από τη σύναψη ισχυρών συνεργασιών για το περιβάλλον και την ανάπτυξη διαλόγου με
ειδικούς και επιστήμονες του χώρου.
Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, αποτελείται από τρία
Τμήματα που καλύπτουν τις ανάγκες σε τεχνικά ζητήματα, καθαριότητας, προστασίας και διαχείρισης του
περιβάλλοντος της πόλης και συγκεκριμένα από:

· Το Τμήμα Καθαριότητας
· Το Τμήμα Πρασίνου και Περιβάλλοντος
· Το Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού και Μηχανολογικού
Καθένα αποτελείται από γραφεία που εξειδικεύονται σε
συγκεκριμένες εργασίες, τα οποία είναι συνολικά εννέα,
με πλήθος αρμοδιοτήτων που εξασφαλίζουν τις συνθήκες για ένα βιώσιμο περιβάλλον στο Δήμο.
Το Τμήμα Καθαριότητας αποτελείται από τα Γραφεία:

· Αποκομιδής Απορριμμάτων
· Οδοκαθαρισμού,
· Κίνησης και
· Εναλλακτικής Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

Το Τμήμα Πρασίνου και Περιβάλλοντος αποτελείται
από τα Γραφεία:
· Προστασίας Περιβάλλοντος και
· Κήπων και Δενδροστοιχιών
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Το Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού και Μηχανολογικού
αποτελείται από τα Γραφεία:
· Ηλεκτροφωτισμού-Μηχανολογικού (Οχημάτων –
Εξοπλισμού)
· Δημοτικής Συγκοινωνίας και Πάρκου Κυκλοφοριακής
Αγωγής.

1. Αποκατάσταση και ανάδειξη
φυσικού περιβάλλοντος και χώρων
πρασίνου
GRΙ 103-3, GRI 304-3

Χώροι πρασίνου και Προστασία
οικοσυστημάτων
Η δημιουργία νέων χώρων πρασίνου σε μια τόσο
πυκνοκατοικημένη και πυκνοδομημένη πόλη όπως ο
Άγιος Δημήτριος, αποτελεί μεγάλη πρόκληση. Ο
δήμος με κάθε ευκαιρία προχωράει σε αγορές κοινόχρηστων χώρων αξιοποιώντας χρηματοδοτήσεις
διάφορων φορέων, όπως για παράδειγμα το Πράσινο
Ταμείο.

“

ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ
Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΗ ΠΙΟ ΦΙΛΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ, ΕΞΥΠΝΗ,
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ & ΒΙΩΣΙΜΗ

09 Μέριμνα για το Περιβάλλον
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Η Διοίκηση και μέσα στη διετία 2018-19 συνέχισε με
την ίδια επιμονή και συνέπεια όλες εκείνες τις διαδικασίες που θα επιτρέψουν στους κατοίκους του Αγίου
Δημητρίου να απολαμβάνει τον Ασύρματο.

Ρέμα Πικροδάφνης
Το σημαντικότερο ίσως φυσικό στοιχείο του Δήμου είναι
το ρέμα της Πικροδάφνης. Το ρέμα της Πικροδάφνης,
ξεκινάει από τους πρόποδες του Υμηττού και καταλήγει
στο Π. Φάληρο, ενώ πρόκειται για ένα από τα μόλις 13
ανοιχτά ρέματα που έχουν απομείνει στην Αττική. Έχει
χαρακτηριστεί ως «ιδιαιτέρου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος» με το ΦΕΚ 281Δ/1993, ως υδατόρεμα Α΄ Προτεραιότητας στο νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας (Ν.
4227 / 2014, άρθρο 20) και ως υγρότοπος «Β’ προτεραιότητας» (Ν. 4227/14, παραρτ. ΙΧ).
Η αρμοδιότητα για το ρέμα της Πικροδάφνης όσο
αφορά στο σχεδιασμό, τη μελέτη, την κατασκευή και την
συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων, καθώς και τον
καθαρισμό και την αστυνόμευση του ρέματος και απαλλοτριωμένων χώρων παρά το ρέμα, εμπίπτει στην
Περιφέρεια Αττικής.
Το Ρέμα της Πικροδάφνης πηγάζει από το δυτικό τμήμα
του Υμηττού και το υδρογραφικό δίκτυο του ρέματος
εκτείνεται μέσα στα όρια των Δήμων Βύρωνα, Ηλιούπολης, Αγίου Δημητρίου, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου. Η
λεκάνη απορροής του έχει έκταση 23 περίπου χιλιόμετρα
με μέσο υψόμετρο τα 258 μέτρα. Η εκβολή του ρέματος
βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με την Μαρίνα Αλίμου.
Το ρέμα της Πικροδάφνης μπορεί να διακριθεί σε τρία
σημαντικά μέρη: Το ανώτερο τμήμα που οριοθετείται
από τις πηγές μέχρι το ύψος της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, το μέσο τμήμα που βρίσκεται μεταξύ της Λ. Βουλιαγμένης και της Αμφιθέας και το κατώτερο τμήμα, που
βρίσκεται μεταξύ της Αμφιθέας μέχρι την εκβολή του.
Ορισμένα τμήματα του ρέματος έχουν σημαντικού
ενδιαφέροντος έκταση με φυσική βλάστηση και πανίδα.
Στη περιοχή φιλοξενούνται 150 είδη διαφορετικών
πουλιών όπως παρυδάτια πουλιά, δρεπανοσκαλίδρα,
θαλασσοσφυριχτής, τουρλίδες, νυχτοκόρακας, αλκυόνα
κ.α. Ταυτόχρονα αποτελεί καταφύγιο για διάφορα είδη
θηλαστικών και ερπετών. Επιπλέον, διάφορα είδη χλωρίδας και εντόμων συμπληρώνουν την μοναδικότητα της
περιοχής.

Η σημασία και οφέλη του Ρέματος της Πικροδάφνης είναι
ποικίλα. Το ρέμα της Πικροδάφνης, όπως και όλα τα
ρέματα εντός τού αστικού ιστού, δημιουργεί μια πραγματική όαση ζωής με ιδιαίτερη περιβαλλοντική αξία. Αποτελεί
καταφύγιο για τη βιοποικιλότητα, επιδρά ευνοϊκά στο
μικροκλίμα της ευρύτερης περιοχής, ενώ συμβάλλει στη
μείωση πολλών αέριων ρύπων και στην γενικότερη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος.
Στο ρέμα της Πικροδάφνης, οι κάτοικοι της πόλης
μπορούν να απολαύσουν ένα μη τεχνητό τοπίο με
εναλλαγές και ποικιλότητα, στο οποίο νιώθουν τη ζωντάνια της φύσης και τις αλλαγές των εποχών και συγχρόνως
παρέχει τη δυνατότητα για ενεργό συμμετοχή των
πολιτών στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και,
ως εκ τούτου, στην ευαισθητοποίησή τους. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση με αφορμή τη μελέτη του ρέματος,
μπορεί να συμβάλλει στην κατανόηση πολλών γενικότερων περιβαλλοντικών θεμάτων και προβλημάτων. Με την
κατάλληλη προστασία, διαχείριση και ανάδειξη, το ρέμα
και οι παραρεμάτιες περιοχές, προσφέρουν ένα ευχάριστο και ελκυστικό περιβάλλον, συμβάλλοντας έτσι στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής και κατά συνέπεια στην
ώθηση της αξίας της κατοικίας σ’ αυτές τις περιοχές.
Παρόλα αυτά το ρέμα της Πικροδάφνης έχει υποστεί
όλα αυτά τα χρόνια πολλαπλές απειλές από παράνομη
δόμηση, απόρριψη αποβλήτων, λυμάτων, μπαζών,
ογκωδών και άλλων απορριμμάτων με αποτέλεσμα οι
επιπτώσεις της αστικής ανάπτυξης στο φυσικό περιβάλλον να είναι ευδιάκριτες.
Απαραίτητη είναι η περιβαλλοντική διαφύλαξη και η ήπια
αποκατάσταση του ρέματος της Πικροδάφνης η οποία
θα συνεισφέρει και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής
των κατοίκων. Κατά μήκος της κοίτης μπορούν να
δημιουργηθούν ειδικές διαδρομές αλλά και συνδέσεις
του ρέματος με τον αστικό ιστό μέσω διαβάσεων και
γεφυρών. Επιπλέον με πυκνή φύτευση κατά το μήκος του
ρέματος θα αναγεννηθεί η βιοποικιλότητα και θα
δημιουργηθούν πόλοι πρασίνου και αναψυχής. Με τον
τρόπο αυτό ένα από τα τελευταία εναπομείναντα φυσικά
χειμαρρικά τοπία του λεκανοπεδίου θα αναδειχθεί ώστε
να γίνει το κίνητρο για την αποκατάσταση του φυσικού
περιβάλλοντος εντός του αστικού χώρου και να αποτελέσει οικολογικό αναπτυξιακό πρότυπο για τους κατοίκους του δήμου, του λεκανοπεδίου και για τις μελλοντικές γενιές.
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2. Διαχείριση ενέργειας και
εκπομπών
GRI 302-1

Οι άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις της κατανάλωσης
ενέργειας στην ατμόσφαιρα και τον αέρα της πόλης,
αλλά και στην οικονομική βιωσιμότητα του Δήμου
είναι μείζονος σημασίας.
Στόχος είναι η μείωση της κατανάλωσης και η ορθή
περιβαλλοντική διαχείριση, τόσο από την πλευρά του
Δήμου, αλλά και των πολιτών μέσω της παρότρυνσης,
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσής τους.

Ενέργεια και Εκπομπές αερίων
του θερμοκηπίου
Η ενέργεια αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την
επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων του Δήμου και
η εξοικονόμησή της αποτελεί προτεραιότητα καθώς
έτσι μειώνονται οι εκπομπές CO2 αλλά και το λειτουργικό κόστος. Πρώτο και σημαντικό στάδιο σ' αυτή την
κατεύθυνση είναι η καταγραφή και παρακολούθηση
των καταναλώσεων ενέργειας. Ο Δήμος καταναλώνει

ενέργεια στις κτηριακές εγκαταστάσεις και στα
οχήματα που λειτουργεί, όπως παρουσιάζεται παρακάτω:
1. Κτήρια, εξοπλισμός/εγκαταστάσεις με τους
ακόλουθους τομείς:
· Δημοτικά κτίρια, εξοπλισμός/εγκαταστάσεις
· Κτήρια, εξοπλισμός/εγκαταστάσεις τριτογενούς
τομέα (μη δημοτικά)
· Κατοικίες
· Δημόσιος φωτισμός
· Λοιπά
2. Μεταφορές με τους ακόλουθους τομείς:

· Δημοτικός στόλος
· Δημόσιες μεταφορές
· Ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές

Σε επόμενο στάδιο είναι απαραίτητος είναι ο προσδιορισμός των πηγών ενέργειας, ώστε να είναι εφικτό να
σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν δράσεις εξοικονόμησης. Οι πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται στο
Δήμο είναι:

· Η ηλεκτρική ενέργεια
· Τα ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο, βενζίνη, υγραέριο,
·

φυσικό αέριο)
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ηλιοθερμική).

Καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας για έτη 2018 και 2019
της πόλης του Αγίου Δημητρίου βάσει του αρχείου που τηρεί η ΔΕΗ
Χρήση

kWh Παροχής 2018

kWh Παροχής 2019

Οικιακή

111.598.767

114.425.023

Εμπορική

68.199.209

67.431.818

Αγροτική

7.818

4.372

6.246.533

6.309.970

Δημόσια

1.328.214

1.286.419

Κοινοτικά Φ.Ο.Π.

2.969.319

4.036.202

Έλξη

1.586.342

1.520.361

465.125

467.219

Βιομηχανική

ΝΠΔΔ–Δημόσιες Επιχ.Οργ.
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Στοιχεία καταναλώσεων 2018-2019
Κατανάλωση οχημάτων του Δήμου Αγ. Δημητρίου
2018

2019

Πετρέλαιο κίνησης (λίτρα)

202.679

202.252

Βενζίνη αμόλυβδη (λίτρα)

16.381

14.440

Είδος Ενέργειας

Φυσικό αέριο

12.894kg

194.669kWh

25.028kg

376.140kWh

Περισσότερες πληροφορίες για τα έργα και τις πρωτοβουλίες εξοικονόμησης ενέργεια που συμμετέχει ο Δήμος
μπορείτε να δείτε στο www.dad.gr

Ενδεικτικά έργα εξοικονόμησης ενέργειας
που υλοποιήθηκαν το 2018-19
Ευρωπαϊκό έργο "BEACON, Bridging
European and Local Climate Action”
Ο Δήμος Αγίου Δημήτριου επιλέχθηκε το 2018 να συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό έργο μετριασμού της κλιματικής
αλλαγής "BEACON, Bridging European and Local
Climate Action” («Γεφύρωση της Ευρωπαϊκής και Τοπικής
Δράσης για το Κλίμα») μαζί με 33 ακόμα ευρωπαϊκούς
Δήμους.
Με την υποστήριξη του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και
Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑ-ΠΕ), στο πλαίσιο του εν
λόγω έργου προσδιορίστηκαν μέτρα προς την κατεύθυνση της οικονομίας χαμηλών εκπομπών, της εξοικονόμησης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Το έργο είναι τριετές, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το Κλίμα (EUKI) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος της Γερμανίας και προωθεί δράσεις για το
μετριασμό της Κλιματικής αλλαγής, ενισχύοντας τις
τοπικές δράσεις και διευκολύνοντας την ανταλλαγή
τεχνογνωσίας μεταξύ δήμων στην Ευρώπη. Μέσω κοινής
μάθησης, δικτύωσης και προσαρμοσμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι εργαζόμενοι/εργαζόμενες των συμμετεχόντων Δήμων και οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής
έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν τεχνικές γνώσεις πάνω
σε διαδικασίες που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν,
να επεξεργαστούν και να εφαρμόσουν μέτρα για τη
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
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Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου με τη συμμετοχή του σε
διακρατικά Περιφερειακά Εργαστήρια και Ευρωπαϊκά
Συνέδρια έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει τη δική του
προσέγγιση και στρατηγική για την αντιμετώπιση και
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, αλλά και τις δράσεις
του για τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης.
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Ευρωπαϊκό πρόγραμμα PRODESA – Ανάπτυξη Έργων Ενεργειακής Αποδοτικότητας
στη Νότια Αττική
Ο Δήμος Αγίου
Δημητρίου συμμετέχει μαζί με
άλλους 6 Δήμους
της Αττικής στο
πρ ωτοπο ρ ια κ ό
έργο PRODESA.
Το έργο ως στόχο
να βοηθήσει την
Τοπική Αυτοδιοίκηση να μειώσει
τις ενεργειακές
της δαπάνες και
συγχρόνως
να
συμβάλει στην
προστασία του περιβάλλοντος και την επίτευξη των
στόχων της χώρας για την κλιματική αλλαγή. Το έργο
PRODESA χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
HORIZON 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αποσκοπεί στην υποστήριξη επτά μεγάλων δήμων στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας προκειμένου να αναπτύξουν
επιδεικτικά έργα ενεργειακής αποδοτικότητας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, χρησιμοποιώντας καινοτόμα
χρηματοδοτικά εργαλεία και προσελκύοντας ιδιωτικές
επενδύσεις. Για την επίτευξη των στόχων του, το έργο
επικεντρώνεται στη βέλτιστη ομαδοποίηση των μεμονωμένων δημοτικών έργων ώστε να δημιουργηθεί ένας
σημαντικός όγκος έργων ο οποίος θα παρουσιάζει
καλύτερο χρόνο αποπληρωμής και μειωμένο επενδυτικό
κίνδυνο. Επιπλέον, το PRODESA μελετάει τη διαμόρφωση ενός χρηματοδοτικού σχήματος, το οποίο θα περιλαμβάνει διάφορες οικονομικές πηγές και αποβλέπει στην
εξασφάλιση της συμμετοχής των Εταιρειών Ενεργειακών
Υπηρεσιών (ΕΕΥ). Το έργο PRODESA αποτελεί την πρώτη
προσπάθεια αυτού του είδους στην Ελλάδα και μεταξύ
άλλων αποσκοπεί και στη δημιουργία ενός δικτύου τουλάχιστον άλλων 30 δήμων-παρατηρητών οι οποίοι θα
υποστηριχθούν προκειμένου να αναπαράγουν τα αποτελέσματα. Το έργο άρχισε το Μάιο του 2017 και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα HORIZON 2020 (Αριθμός
Συμβολαίου: 754171). Η σύμβαση με ανάδοχο για την
σύνταξη μελέτης του PRODESA του Δήμου Αγίου Δημητρίου, υπογράφηκε στις 06.09.2019 οπότε ξεκίνησε η
καταγραφή των χαρακτηριστικών όλων των κτηρίων του
Δήμου (καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας, πολεοδομι-

κά και ιδιοκτησιακά δεδομένα) και στην συνέχεια θα
προτείνει αριθμό φωτοβολταϊκών.

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα EUKI- YESclima:
“Νέοι και νέες εργάζονται για την προστασία του κλίματος και την εξοικονόμηση
ενέργειας”
Στο εν λόγω πρόγραμμα συμμετείχε ο οργανισμός
Άνεμος Ανανέωσης και νέοι/νέες από την πόλη, αλλά και
ο Δήμος Αγίου Δημητρίου.
Το πρόγραμμα EUKI-YESclima είχε ως στόχο την εκπαίδευση νέων από την Ελλάδα και την Ισπανία ως ενεργειακούς εμπειρογνώμονες για τη διενέργεια ενεργειακών
ελέγχων σε δημόσια σχολεία και άλλα κτήρια, καθώς και
τη παροχή συμβουλών προς τους δήμους που συμμετείχαν
στο πρόγραμμα σχετικά με την ολοκληρωμένη ενεργειακή
αναβάθμιση των σχολείων τους. Πιο συγκεκριμένα, στους
στόχους του προγράμματος περιλαμβάνονταν:
• Η προστασία του κλίματος και η εξοικονόμηση ενέργειας
• Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του οικολογικού αποτυπώματος των σχολείων
• Η καινοτόμα εκπαίδευση, μέσα από συνεργασίες νέων
και διακρατική συνεργασία τριών χωρών (Ελλάδα,
Ισπανία, Γερμανία), με στόχο την απόκτηση δεξιοτήτων,
ικανοτήτων και γνώσεων ώστε να εργαστούν σε θέματα
εξοικονόμησης ενέργειας και στον κλάδο των φυσικών
συστημάτων θέρμανσης / δροσισμού.
• Η εξοικείωση των νέων σε επιστημονικά – τεχνικά
θέματα, οικονομικά ζητήματα, (κοινωνική) επιχειρηματικότητα και νομοθεσία σχετικά με την προστασία του
κλίματος, την εξοικονόμηση ενέργειας και τις ενεργειακές επιθεωρήσεις και παρεμβάσεις.
Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου και ο Δήμος Βριλησσίων
συμμετείχαν στο έργο, με τους εκπαιδευόμενους νέους
και νέες του προγράμματος να έχουν την ευκαιρία να
εφαρμόσουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους σε
ενεργειακούς ελέγχους στα σχολεία τους. Ακόμη, στο
πλαίσιο του έργου υπήρξε συνεργασία με την μαθητική κι
εκπαιδευτική κοινότητα στην εκπόνηση των μελετών και
τη διατύπωση προτάσεων. Στο πλαίσιο του προγράμματος
πραγματοποιήθηκε ένας αριθμός ενεργειακών ελέγχων
σε σχολεία και κτήρια. Συγκεκριμένα στα εξής σχολεία:
• Tο 4° Δημοτικό Σχολείο
• Tο 7° Δημοτικό Σχολείο
• Tο 9° Δημοτικό Σχολείο
• Tο 3° Γυμνάσιο
• Tο 6° Γυμνάσιο

79

09 Μέριμνα για το Περιβάλλον

..........................................................................
Επαναχρησιμοποίηση

3. Απόβλητα και απορρίμματα
- Κυκλική Οικονομία

Η ανακύκλωση των συσκευασιών στο Δήμο Αγίου Δημητρίου γίνεται σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία
Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) με τη χρήση του
μπλε κάδου, αλλά και η ανακύκλωση γυαλιού πραγματοποιείται με τοποθέτηση των ειδικών κάδων (τύπου
καμπάνας) μέσω του αντίστοιχου προγράμματος της
ΕΕΑΑ που απευθύνεται κυρίως στους επιχειρηματίες
εστίασης της πόλης.

GRΙ 103-3, GRI 306-3

Διαχείριση αποβλήτων και
απορριμμάτων
Το ζήτημα της βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων είναι
ίσως το μεγαλύτερο στοίχημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στο Δήμο Αγίου Δημητρίου οι στόχοι για τη διαχείριση των αποβλήτων και των απορριμμάτων, αφορούν σε:
• Μείωση των αποβλήτων
• Μείωση της τελικής διάθεσης των αποβλήτων, μέσω
της επαναχρησιμοποίησης, ανάκτησης και ανακύκλωσης των υλικών (circular economy)
• Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
• Βελτιστοποίηση του υπάρχοντος συστήματος αποκομιδής των αποβλήτων.
• Ενημέρωση όλων των κοινών και η περιβαλλοντική
εκπαίδευση των παιδιών στα σχολεία.
• Προώθηση της ανακύκλωσης και κυρίως της επαναχρησιμοποίησης.

Συνολικά για το 2018-19,
συγκεντρώθηκαν

58.214,9t.

αποβλήτων.

Κανονισμός Καθαριότητας

Υπηρεσία Καθαριότητας
του Δήμου Αγ. Δημητρίου

142
24

ΑΤΟΜΑ
(22 ΑΤΟΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΑΕΔ)
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

(21 κλειστού τύπου, 3 ανοιχτού τύπου για την αποκομιδή
και μεταφορά μπαζών, με μεταφερόμενο αμάξωμα
απορριμμάτων-μπαζών)..
Εκτός από τα απορριμματοφόρα, ο Δήμος έχει επίσης
3 σάρωθρα και 2 οχήματα για το πλύσιμο των κάδων.

Επιπλέον το Τμήμα Καθαριότητας προχώρησε
στην αγορά κάδων συλλογής απορριμμάτων:
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Στο Δήμο Αγίου Δημητρίου γίνεται ανακύκλωση σε διάφορες κατηγορίες αποβλήτων, των οποίων η ποσότητα που
συλλέχθηκε παρουσιάζεται παρακάτω:
Είδος Αποβλήτου
Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα (κλαδιά)
Γυάλινη συσκευασία
Εγκαταλελειμμένα οχήματα
Ελαστικά

2018 Ποσότητα (t)
660,25

704,24

8,32

5,04

90,56

40,43

1,58

3,65
8,8

Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός
Μπάζα (ΑΕΚΚ)
Μπλε κάδοι

2019 Ποσότητα (t)

225,8

215,97

3.175,96

3.712,16

Ογκώδη

138,56

Πλαστικό

5,4

Σίδηρος και χάλυβας

9,92

Σύμμεικτα απορρίμματα
Χαρτί

Συγκεκριμένα, στη διετία 2018-2019 ανακυκλώθηκαν
41,01 τόνοι χαρτιού, 8,8 τόνοι ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 9,92 τόνοι σιδήρου, χάλυβα (ΣΚΡΑΠ),
5,23 μεταχειρισμένα ελαστικά (στα τα γεωγραφικά όρια
του Δήμου Αγίου Δημητρίου) και 6.888 τόνοι ανακυκλώσιμων μεικτής συσκευασίας (μπλε κάδοι).

Κομποστοποίηση
Το 2018 – 2019 συνεχίστηκε το πρόγραμμα οικιακής
κομποστοποίησης που έχει ξεκινήσει ο Δήμος στο
πλαίσιο της καλύτερης διαχείρισης των απορριμμάτων.
Το πρόγραμμα της κομποστοποίησης απαιτεί συνεχείς
δράσεις ενημέρωσης όπου ο βασικός στόχος της
προσπάθειας αυτής είναι να παρακινήσει όσο το
δυνατόν περισσότερους πολίτες στο να συμμετέχουν
ενεργά σε αυτό. Το 2018-19 συμμετείχαν στο πρόγραμμα 182 πολίτες, οι οποίοι προμηθεύτηκαν από το Δήμο
οικιακούς κάδους κομποστοποίησης.

24.376,25

24.953,71

13,91

27,1

Μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα
Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου είναι από τους λίγους
Δήμους στην Ελλάδα που υλοποιεί ολοκληρωμένο
πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων της πόλης.
Στόχος του προγράμματος στειρώσεων, περιθάλψεων
και σίτισης είναι η προστασία και η ευημερία όλων των
αδέσποτων ζώων της πόλης. Χωρίς την εθελοντική
προσφορά και συνεργασία των εθελοντών και των
εθελοντριών φιλόζωων της πόλης, δεν θα είχε την επιτυχία που έχει μέχρι σήμερα, καθώς είναι εκείνοι και
εκείνες που σιτίζουν σε όλη την πόλη τα αδέσποτα και
καταφέρνουν μέσα από την εμπειρία τους να προσεγγίζουν και να πιάνουν τα ζώα που πρέπει να στειρωθούν
και θεραπευτούν.
Ένα σημαντικό μέρος των δράσεων του Δήμου για την
ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των πολιτών για τα
ζώα, είναι οι φιλοζωικές ενημερώσεις σε σχολεία,
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νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς, από εθελοντές
της εγκεκριμένης από το Υπουργείο παιδείας οργάνωσης Ζω.Ε.Σ (Ζωοφιλικές Εκπαιδεύσεις Σχολείων).
Το 2018 πραγματοποιήθηκαν 7 φιλοζωικές εκπαιδεύσεις
από το Δήμο μαζί με την Οργάνωση Ζω.Ε.Σ σε Δημοτικά Σχολεία, Νηπιαγωγεία και Παιδικούς Σταθμούς της
πόλης.
Το 2019 πραγματοποιήθηκαν 3 φιλοζωικές εκπαιδεύσεις
σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της πόλης.

2018

2019

200 γάτες

200 γάτες

Περίθαλψη κατόπιν Εισαγγελικής Παραγγελίας

14 γάτες

-

Περίθαλψη στο Ιατρικό Κέντρο Μικρών Ζώων

25 γάτες
7 σκύλοι

57 γάτες
14 σκύλοι

Στειρώσεις
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Καίριο σημείο του οράματος του Δήμου αποτελεί «η ανάπτυξη ενός Οργανισμού όπου οι εργαζόμενες και οι
εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες θα αποτελούν το βασικότερο έμψυχο κεφάλαιό του, τη δύναμή του».
Οι άνθρωποι του Δήμου που εργάζονται σε αυτόν, που εξυπηρετούν τους πολίτες, που γνωρίζουν την πόλη καλύτερα από όλους, είναι οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι του Δήμου. Ο Δήμος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην
καλλιέργεια αρμονικών σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων και στην ανάπτυξη ενός ασφαλούς εργασιακού
περιβάλλοντος, αλλά και στην παροχή ίσων ευκαιριών κατάρτισης και εξέλιξης.

1. Βασικά στοιχεία ανθρώπινου δυναμικού (2019)
GRI 102-7, GRI 102-8, GRI 102-41
Σύνολο
Προσωπικού

405 431
2018

2019

..........................................................................

431
Σύνολο (2019)

Φύλο

234

197

54%

46%

..........................................................................
Ηλικία (2019)

2 | <30
108 | 30-50
129 | >50

5 | <30
211 | 30-50
215 | >50

3 | <30
103 | 30-50
124 | >50

..........................................................................
Σύμβαση Εργασίας

25 36
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

84

41 58
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

162
96
1
ΜΟΝΙΜΟΙ

1

ΠΑΓΙΑ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ

2 3
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
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Τύπος Απασχόλησης

206

146

ΠΛΗΡΟΥΣ

ΠΛΗΡΟΥΣ

ΠΛΗΡΟΥΣ

ΜΕΡΙΚΗΣ

ΜΕΡΙΚΗΣ

ΜΕΡΙΚΗΣ

28

82%

51

18%

..........................................................................
Μορφωτικό Επίπεδο
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

21

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

43

113

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

14

37

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

36

86

81
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Συλλογικές Συμβάσεις

100%
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

..........................................................................
2. Υγεία και ασφάλεια
GRΙ 103-3, GRI 403-5, GRI 403-9,

Τα θέματα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία
είναι και θα είναι προτεραιότητα για το Δήμο Αγίου
Δημητρίου. Στοχεύει όχι μόνο στη βελτίωση της καθημερινότητας και της εργασιακής ευημερίας των ανθρώπων,

αλλά και στην ενίσχυση της παραγωγικότητας των
υπηρεσιών του Δήμου. Ο ασφαλιστικός φορέας των
όλων των υπαλλήλων είναι ο ΕΦΚΑ.
Δίνοντας βαρύτητα στη σημασία της πρόληψης, ο
Δήμος διαθέτει πόρους σε εκπαιδευτικά προγράμματα
ενημέρωσης και κατάρτισης των εργαζομένων σχετικά
με θέματα υγείας και ασφάλειας, προμηθεύει το προσωπικό με τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας
(ΜΑΠ), διαθέτει Ιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας.
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Υγιές ανθρώπινο δυναμικό σημαίνει και
υγιής και Βιώσιμος Δήμος. Ένας
δυνατός και συνεχώς εξελισσόμενος
Οργανισμός θέτει σε προτεραιότητα
τους Ανθρώπους του.

2018
2019
. . . . . . . . . . .ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ
. . . . . . . . ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
.................

33
27
13
3
76

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

44
13
42
3
102

....................................
ΗΜΕΡΙΔΕΣ

....................................
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

....................................
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

....................................

2018
2019
. . . . . . . . .ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
. . . . . . . . ΣΕ
. .ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ
.................

58

ΑΤΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

199

ΑΤΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Κατά τη διάρκεια του 2018-2019, δεν υπήρξε κανένα
θανατηφόρο ατύχημα στη λειτουργία του Δήμου ενώ το
2018 καταγράφηκαν συνολικά 9 ατυχήματα που σχετίζονταν με την εργασία και το 2019 καταγράφηκαν συνολικά 13 ατυχήματα σχετικά με την εργασία.

3. Εκπαίδευση και ανάπτυξη
ικανοτήτων
GRΙ 103-3, GRI 412-2, GRΙ 403-5

Η συνεχής επιμόρφωση και κατάρτιση των ανθρώπων
του Δήμου είναι ο βασικός τρόπος να ενισχυθεί και να
βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών που ο Δήμος
προσφέρει στους πολίτες. Ταυτόχρονα η προσωπική
εξέλιξη και βελτίωση αποτελεί βασικό στοιχείο εργασιακής ικανοποίησης.
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ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Για τη διασφάλιση της αρμονικής εσωτερικής επικοινωνίας μεταξύ της Διοίκησης και των εργαζομένων πραγματοποιούνται εδώ και δυο χρόνια τακτικές θεσμοθετημένες συναντήσεις (σε μηνιαία βάση) της εκτελεστικής
διοίκησης με την υπηρεσιακή ιεραρχία. Ο Δήμος εφαρμόζει δίκαιη διοίκηση και διαχείριση των προβλημάτων
των εργαζομένων. Σε αυτό το πλαίσιο σχεδιάζονται και
αναμένεται να υλοποιηθούν μέσα στην επόμενη διετία:
• Η καθιέρωση εσωτερικών συναντήσεων μεταξύ των
υπαλλήλων των τμημάτων, αλλά και με τη διοίκηση
(διευθυντές, αντιδημάρχους, γενικός γραμματέας).
• Ένας ολοκληρωμένος μηχανισμός διαχείρισης παραπόνων εργαζομένων.
• Ένα εσωτερικό newsletter με συμμετοχή των εργαζομένων στη σύνταξη και δημιουργία του.
• Όλες οι δράσεις που υλοποιούνται από κάθε ένα
διαφορετικό τμήμα και υπηρεσία κοινοποιούνται και
επικοινωνούνται σε όλο το προσωπικό του Δήμου.

11
Παραρτήματα

11 Παραρτήματα

..........................................................................
1. Πίνακας Ενδιαφερόμενων μερών
GRI 102-40
Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται τα ενδιαφερόμενα μέρη του Δήμου, στο πλαίσιο της αναγνώρισής τους κατά
τον καθιερωμένο διάλογο, που πραγματοποιείται για την αναγνώριση των ουσιαστικών θεμάτων:
Α/Α

Ενδιαφερόμενα Μέρη

Διάρθρωση των Ενδιαφερόμενων Μερών

1.

Εκπαιδευτική
Κοινότητα

· Μαθητές – Εκπαιδευτικοί - Γονείς (προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής)
• Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
• Ιδιωτικά φροντιστήρια – Ιδιωτικοί Παιδικοί Σταθμοί
• Πανεπιστημιακά Ιδρύματα
• Τεχνολογικά Ιδρύματα
• Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
• Πολυτεχνικές σχολές
• ΙΕΚ
• Μονάδα Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ) της Β’ παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

2.

Πολίτες

•
•
•
•

Δημότες
Κάτοικοι
Επισκέπτες
Εργαζόμενοι/νες (μη κάτοικοι και δημότες) στις επιχειρήσεις και τις υπηρεσίες του Αγ.
Δημητρίου

3.

Σωματεία
Σύλλογοι
Ενώσεις

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Πολιτιστικοί και εξωραϊστικοί σύλλογοι
Εθνικοτοπικοί σύλλογοι
Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων
Ένωση Επαγγελματοβιοτεχνών
Τοπικοί Σύλλογοι Γυναικών
Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων
Συλλογικότητες (Αντιφασιστικό Μέτωπο Μραχαμίου)
Αθλητικά Σωματεία
Επαγγελματικοί σύλλογοι

4.

Κυβερνητικοί
Φορείς

• Περιφέρεια Αττικής
• Υπουργεία (Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Διοικητικής
Ανασυγκρότησης κ.α), Γραφείο Πρωθυπουργού
• Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
• Ελεγκτικό Συνέδριο
• Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
• Πυροσβεστική
• Επιθεώρηση Εργασίας
• ΑΣΕΠ
• ΟΑΕΔ
• Περιφερειακή Υγειονομική Υπηρεσία
• Αστυνομικό Τμήμα Αγ. Δημητρίου & Τμήμα Ασφαλείας
• Τροχαία Ελληνικού & Καλλιθέας
• Εισαγγελία Αθηνών
• ΟΤΑ
• ΔΟΥ Αγ. Δημητρίου
• Φορείς του Ελληνικού Δημοσίου (ΔΕΔΔΗΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΕΤΤ, ΕΛΤΑ, ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ, ΟΣΥ
κ.α.
• ΕΣΔΝΑ
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Α/Α

Ενδιαφερόμενα Μέρη

5.

Κοινωνικοί,
πολιτικοί,
οικονομικοί Φορείς

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΕΒΕΑ
ΚΕΔΕ
ΠΕΔΑ
ΤΟΜΥ Αγίου Δημητρίου
Ένωση Δημάρχων
Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα & Τράπεζες
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
Εγκεκριμένα συστήματα Ανακύκλωσης
Κέντρο Πρόληψης ΗΛΙΟΣ
Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά
Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων
Διασώστες ΕΚΑΒ
ΣΕΓΑΣ
Πολιτικά Κόμματα
Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων
ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία
Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας Εργασίας

6.

Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις

•
•
•
•
•
•
•
•

Ξενώνας Ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων «Η Εστία»
Σύλλογος για την προστασία των ρεμάτων της Αττικής ‘ΡΟΗ’
ΚΕΕΠΕΑ Ορίζοντες, ΚΟΙΝΣΕΠ «Το παρεάκι»
Unicef
Δίκτυο Τέχνης & Δράσης – Οι άνθρωποι με τα μπαλόνια
Make-a-wish “Κάνε μια ευχή Ελλάδας”
Όλοι μαζί για το παιδί
ΖΩ.Ε.Σ (Ζωοφιλικές Ενημερώσεις Σχολείων)

7.

Προμηθευτές

•
•
•
•

Υπηρεσιών
Μελετών
Προϊόντων – Αγαθών
Ανάδοχοι έργων

8.

Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης

9.

Επιχειρηματική
κοινότητα

• Τοπικές επιχειρήσεις
• Εταιρείες και επιχειρήσεις που στηρίζουν Κοινωνικές Δομές του Δήμου με χορηγίες
• Εταιρείες που έχουν έννομο συμφέρον

10.

Συναλλασσόμενοι
Πελάτες

• Τοπικές Επιχειρήσεις
• Άλλες εταιρείες που συναλλάσσονται με το Δήμο με οικονομικό αντάλλαγμα

11.

Εσωτερικό κοινό
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• Τοπικά Μέσα
• Εθνικά Μέσα
• Ειδησεογραφικά sites & blogs
• Μέσα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Κλαδικά περιοδικά

•
•
•
•

Εργαζόμενοι/νες Δήμου οποιασδήποτε σύμβασης και ειδικότητας
Συνδικαλιστικό όργανο υπαλλήλων
Δημοτικό Συμβούλιο
Επιτροπές

11 Παραρτήματα
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2. Πίνακας ουσιαστικών θεμάτων
Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται τα 27 σημαντικά θέματα για τη βιώσιμη ανάπτυξη που παρακολουθεί, μελετά
και αξιολογεί σε ετήσια βάση ο Δήμος Αγίου Δημητρίου.
Διακυβέρνηση & Οικονομική Βιωσιμότητα
1. Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και ενθάρρυνση επενδύσεων.
2. Βελτίωση των διαδικασιών για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων.
3. Ενημέρωση των πολιτών, επικοινωνία δράσεων, ενίσχυση της φήμης του Δήμου.
4. Ηθική και διαφάνεια στη λειτουργία των υπηρεσιών και τη διακυβέρνηση του Δήμου.
5. Ορθή διαχείριση και αξιοποίηση των οικονομικών πόρων του Δήμου.
6. Συνεργασία του Δήμου με προμηθευτές που σέβονται το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
7. Αύξηση της συμμετοχής των δημοτών στην λήψη αποφάσεων και ενθάρρυνση του ανοιχτού διαλόγου και της διαβούλευσης.
8. Πρωτοβουλίες του Δήμου στην εξέλιξη και βελτίωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (σε επίπεδο οικονομικό, αρμοδιοτήτων, διαδικασιών και ανθρώπινων πόρων).

Βιώσιμες Υποδομές, Καινοτομία & Νέες Τεχνολογίες
9. Αναβάθμιση και αξιοποίηση κτηρίων, υποδομών και εγκαταστάσεων του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων σχολικών εγκαταστάσεων.
10. Σχεδιασμός και υλοποίηση μεγάλων έργων του Δήμου.
11. Σχεδιασμός προγραμμάτων Πολιτικής Προστασίας. Σχέδια ενημέρωσης, πρόληψης και προστασίας από φυσικές καταστροφές.
12. Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών, καινοτόμων πρακτικών και χρήση νέων τεχνολογιών για υπηρεσίες και έργα.
13. Υλοποίηση έργων συντήρησης και αναβάθμισης των δρόμων και των πεζοδρομίων και προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στην πόλη.

Κοινωνία
14. Δράσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (εξάλειψη της ξενοφοβίας και του ρατσισμού, διασφάλιση των
προσωπικών δεδομένων και της κοινωνικής ισότητας).
15. Μέριμνα για την ευζωία και την προστασία των αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων.
16. Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και παροχή προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της υγείας των πολιτών.
17. Δράσεις και προγράμματα προσχολικής αγωγής, δημιουργικής απασχόλησης και δια βίου μάθησης.
18. Προστασία και ενίσχυση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων (ηλικιωμένοι, άστεγοι, μακροχρόνια άνεργοι, πρόσφυγες, άποροι,
μονογονεϊκές οικογένειες, ΑμεΑ κ.α.).
19. Συνεργασία με την Κοινωνία των Πολιτών (εθελοντικές ομάδες, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Κοινωνικές Συνεταιριστικές
Επιχειρήσεις).
20. Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων ευεξίας και άθλησης των πολιτών.
21. Σχεδιασμός στρατηγικών και προώθηση δράσεων για την ισότητα των φύλων.

Μέριμνα για το Περιβάλλον
22. Ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων και ενθάρρυνση επαναχρησιμοποίησης.
23. Δράσεις για τη διατήρηση και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την προστασία των οικοσυστημάτων και του φυσικού
τοπίου (π.χ.: Ρέμα Πικροδάφνης, Ασύρματος).
24. Ορθολογική διαχείριση της ενέργειας και δράσεις για τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
25. Προστασία και ανάδειξη του δημόσιου χώρου, φροντίδα για τη δημιουργία νέων χώρων πρασίνου και την ενίσχυση και συντήρηση
των υπαρχόντων.

Οι Άνθρωποι μας
26. Διασφάλιση της υγείας του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου.
27. Εκπαίδευση και ανάπτυξη ικανοτήτων των εργαζομένων του Δήμου.
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11 Παραρτήματα

..........................................................................
3. Ευρετήριο περιεχομένων GRI Standards
Πρότυπο GRI

Δημοσιοποίηση*

Ενότητα Έκθεσης / Παραπομπή

Σελ.

GRI 101: Foundation
Γενικές δημοσιοποιήσεις (βασική επιλογή - core)
GRI 102: Γενικές
δημοσιοποιήσεις,
Προφίλ
οργανισμού

102-1 Επωνυμία οργανισμού

Δήμος Αγίου Δημητρίου, Αττικής

102-2 Δραστηριότητες, μάρκες,
προϊόντα και υπηρεσίες

4. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου – 4.1 Ο Δήμος μας,
4.2 Υπηρεσίες

102-3 Τοποθεσία της έδρας

Δημαρχείο Αγίου Δημητρίου
Λεωφόρος Αγίου Δημητρίου 55, 173 43, Άγιος Δημήτριος, Αττική,
Ελλάδα

102-4 Τοποθεσία δραστηριοτήτων

4. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου – 4.1 Ο Δήμος μας

12

102-5 Ιδιοκτησιακό καθεστώς και
νομική μορφή

Πρωτοβάθμιος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(ΟΤΑ)
6. Διακυβέρνηση και οικονομική βιωσιμότητα –
6.1 Χρηστή διακυβέρνηση και πρακτικές ηθικής

34-41

102-6 Αγορές που εξυπηρετούνται

4. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου – 4.1 Ο Δήμος μας

12

102-7 Μέγεθος του οργανισμού

4. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου – 4.1 Ο Δήμος μας,
4.2 Υπηρεσίες
6. Διακυβέρνηση και οικονομική βιωσιμότητα –
6.1 Χρηστή διακυβέρνηση και πρακτικές ηθικής
10. Οι άνθρωποί μας – 10.1 Βασικά στοιχεία
ανθρώπινου δυναμικού

12

102-8 Πληροφορίες για υπαλλήλους
και άλλους εργαζομένους

10. Οι άνθρωποί μας – 10.1 Βασικά στοιχεία
ανθρώπινου δυναμικού

84-85

102-9 Εφοδιαστική αλυσίδα

6. Διακυβέρνηση και οικονομική βιωσιμότητα –
6.1 Χρηστή διακυβέρνηση και πρακτικές ηθικής

41

102-10 Σημαντικές αλλαγές του
οργανισμού και της εφοδιαστικής του
αλυσίδας

Δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στον οργανισμό
και στην εφοδιαστική του αλυσίδα κατά την περίοδο
αναφοράς της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης
2018-19

102-11 Αρχή της προφύλαξης

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη 5.1 Δημιουργία αξίας (συνοπτικά)
Αναλυτικές πληροφορίες στις ενότητες:
6. Διακυβέρνηση και οικονομική βιωσιμότητα
7. Βιώσιμες υποδομές, καινοτομία και νέες
τεχνολογίες
8. Κοινωνία
9. Μέριμνα για το περιβάλλον
10. Οι άνθρωποί μας

17-18

102-12 Εξωτερικές πρωτοβουλίες

4. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου –
4.3 Συμμετοχές και διακρίσεις

13

102-13 Συμμετοχή σε
ενώσεις/οργανισμούς

4. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου –
4.3 Συμμετοχές και διακρίσεις

13

12

34-41
84-85

*. Στον πίνακα χρησιμοποιούνται σύντομες περιγραφές των δεικτών GRI για λόγους ανάγνωσης του πίνακα. Για αναλυτικότερη περιγραφή επισκεφτείτε τη σελίδα του GRI.
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11 Παραρτήματα

..........................................................................
Πρότυπο GRI

Δημοσιοποίηση

GRI 102: Γενικές
δημοσιοποιήσεις,
Στρατηγική

102-14 Δήλωση του υψηλότερα

GRI 102: Γενικές
δημοσιοποιήσεις,
Ηθική και
ακεραιότητα

Ενότητα Έκθεσης / Παραπομπή

Σελ.

1. Μήνυμα Δημάρχου

6

102-16 Αξίες, αρχές, πρότυπα και
κώδικες συμπεριφοράς

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη 5.1 Δημιουργία αξίας

17-18

GRI 102: Γενικές
δημοσιοποιήσεις,
Διακυβέρνηση

102-18 Δομή διακυβέρνησης

6. Διακυβέρνηση και οικονομική βιωσιμότητα –
6.1 Χρηστή διακυβέρνηση και πρακτικές ηθικής

34-41

GRI 102: Γενικές
δημοσιοποιήσεις,
Συμμετοχή
ενδιαφερόμενων
μερών

102-40 Κατάλογος ομάδων

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη - 5.2
Ενδιαφερόμενα μέρη και διάλογος

19-22

11. Παραρτήματα – 11.1 Πίνακας Ενδιαφερόμενων
μερών

89-90

102-41 Συλλογικές συμβάσεις

10. Οι άνθρωποί μας – 10.1 Βασικά στοιχεία
ανθρώπινου δυναμικού

84-85

102-42 Αναγνώριση και επιλογή
ενδιαφερόμενων μερών

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη 5.3 Ενδιαφερόμενα μέρη και διάλογος

19-22

102-43 Προσέγγιση στη διαβούλευση

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη 5.2 Ενδιαφερόμενα μέρη και διάλογος

19-22

102-44 Βασικά θέματα και
προβληματισμοί που προέκυψαν

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη 5.2 Ενδιαφερόμενα μέρη και διάλογος, 5.3 Ανάλυση
Ουσιαστικότητας

19-22
23-29

102-45 Οντότητες που

www.dad.gr - Ισολογισμός οικονομικής χρήσης
2018 του Δήμου

ιστάμενου υπεύθυνου λήψης
αποφάσεων

ενδιαφερόμενων μερών

με τα ενδιαφερόμενα μέρη

περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις

102-46 Καθορισμός του
περιεχομένου του απολογισμού και των
ορίων των θεμάτων

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη 5.3 Ανάλυση Ουσιαστικότητας

23-29

102-47 Λίστα ουσιαστικών θεμάτων

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη 5.3 Ανάλυση Ουσιαστικότητας

23-29

102-48 Αναδιατυπώσεις πληροφοριών

Δεν υπήρξαν αναδιατυπώσεις πληροφοριών στον
Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018-19

102-49 Αλλαγές στη διαδικασία

Ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018-19
συνάχθηκε σύμφωνα με τα GRI Standards και για
τον καθορισμό του περιεχομένου του
πραγματοποιήθηκε νέα ανάλυση ουσιαστικότητας.
Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα:
5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη 5.3 Ανάλυση Ουσιαστικότητας

23-29

102-50 Περίοδος αναφοράς
Απολογισμού

3. Προφίλ Έκθεσης
01.01.2018-31.12.2019

10

102-51 Ημερομηνία πιο πρόσφατου
προηγούμενου απολογισμού

Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

102-52 Κύκλος απολογισμού

Διετής

102-53 Υπεύθυνος επικοινωνίας για
ερωτήματα αναφορικά με τον
απολογισμό

3. Προφίλ Έκθεσης

έκδοσης απολογισμού

10

11 Παραρτήματα

..........................................................................
Πρότυπο GRI

Δημοσιοποίηση
102-54 Ισχυρισμός για τα κριτήρια

Ενότητα Έκθεσης / Παραπομπή

Σελ.

3. Προφίλ Έκθεσης

10

102-55 Ευρετήριο Περιεχομένων GRI

11. Παραρτήματα – 11.3 Πίνακας AA1000 APS και
Ευρετήριο περιεχομένων GRI Standards
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102-56 Εξωτερική διασφάλιση

3. Προφίλ Έκθεσης
Δεν υλοποιήθηκε εξωτερική διασφάλιση της
Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018-19

10

συμφωνίας με τα Πρότυπα GRI

Ηθική και διαφάνεια στη λειτουργία των υπηρεσιών και τη διακυβέρνηση του Δήμου
103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των ορίων του

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη 5.3 Ανάλυση Ουσιαστικότητας

23-29

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι

1. Μήνυμα Δημάρχου
5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη 5.1 Δημιουργία αξίας, 5.4 Στόχοι και δεσμεύσεις

6
17-18
30-32

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

6. Διακυβέρνηση και οικονομική βιωσιμότητα –
6.1 Χρηστή διακυβέρνηση και πρακτικές ηθικής,
6.4 Υπεύθυνη επικοινωνία

34-41
43-44

GRI 102: Γενικές
δημοσιοποιήσεις,
Ηθική και
ακεραιότητα

102-16 Αξίες, αρχές, πρότυπα και
κώδικες συμπεριφοράς

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη 5.1 Δημιουργία αξίας

17-18

GRI 102: Γενικές
δημοσιοποιήσεις,
Διακυβέρνηση

102-18 Δομή διακυβέρνησης

6. Διακυβέρνηση και οικονομική βιωσιμότητα –
6.1 Χρηστή διακυβέρνηση και πρακτικές ηθικής

34-41

102-21 Διαβούλευση με τα
ενδιαφερόμενα μέρη για οικονομικά,
περιβαλλοντικά και κοινωνικά
ζητήματα

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη 5.2 Ενδιαφερόμενα μέρη και διάλογος, 5.3 Ανάλυση
Ουσιαστικότητας
6. Διακυβέρνηση και οικονομική βιωσιμότητα –
6.4 Υπεύθυνη επικοινωνία

19-22
23-29

102-32 Ο ρόλος του ανώτατου φορέα
διακυβέρνησης στη δημοσιοποίηση
πληροφοριών βιωσιμότητας

1. Μήνυμα Δημάρχου
5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη 5.3 Ανάλυση Ουσιαστικότητας

6
23-29

GRI 103:
Διοικητική
προσέγγιση

πτυχές της

43-44

Ορθή διαχείριση και αξιοποίηση των οικονομικών πόρων του Δήμου
GRI 103:
Διοικητική
προσέγγιση

GRI 201:
Οικονομική
επίδοση

94

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των ορίων του

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη 5.3 Ανάλυση Ουσιαστικότητας

23-29

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι
πτυχές της

1. Μήνυμα Δημάρχου
5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη 5.1 Δημιουργία αξίας, 5.4 Στόχοι και δεσμεύσεις

6
17-18
30-32

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

6. Διακυβέρνηση και οικονομική βιωσιμότητα –
6.1 Οικονομική επίδοση

40

201-1 Άμεση οικονομική αξία που
παράγεται και διανέμεται

6. Διακυβέρνηση και οικονομική βιωσιμότητα –
6.1 Χρηστή διακυβέρνηση και πρακτικές ηθικής

40

11 Παραρτήματα

..........................................................................
Πρότυπο GRI

Δημοσιοποίηση

Ενότητα Έκθεσης / Παραπομπή

Σελ.

Υλοποίηση έργων συντήρησης και αναβάθμισης των δρόμων και των πεζοδρομίων, διευκόλυνση
της βιώσιμης κινητικότητας στην πόλη
GRI 103:
Διοικητική
προσέγγιση

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των ορίων του

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη –
5.3 Ανάλυση Ουσιαστικότητας

23-29

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι

1. Μήνυμα Δημάρχου
5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη 5.1 Δημιουργία αξίας, 5.4 Στόχοι και δεσμεύσεις

6
17-18
30-32

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

6. Διακυβέρνηση και οικονομική βιωσιμότητα –
6.1 Χρηστή διακυβέρνηση και πρακτικές ηθικής
7. Βιώσιμες υποδομές, καινοτομία και νέες
τεχνολογίες - 7.1 Βιώσιμη κινητικότητα

34-41

203-1 Επενδύσεις σε υποδομές και

7. Βιώσιμες υποδομές, καινοτομία και νέες
τεχνολογίες – 7.1 Βιώσιμη κινητικότητα

46-48

πτυχές της

GRI 203:
Έμμεσες
οικονομικές
επιπτώσεις

υποστηριζόμενες υπηρεσίες

46-48

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού
Ορθολογική διαχείριση
των απορριμμάτων και ενθάρρυνση επαναχρησιμοποίησης
θέματος και των ορίων του
GRI 103:
Διοικητική
προσέγγιση

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη 5.3 Ανάλυση Ουσιαστικότητας

23-29

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι
πτυχές της

1. Μήνυμα Δημάρχου
5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη 5.1 Δημιουργία αξίας, 5.4 Στόχοι και δεσμεύσεις

6
17-18
30-32

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής

9. Μέριμνα για το περιβάλλον – 9.3 Διαχείριση
αποβλήτων και απορριμμάτων

80-82

9. Μέριμνα για το περιβάλλον – 9.3 Απόβλητα και
απορρίμματα

80-82

θέματος και των ορίων του

προσέγγισης
GRI 306:
Απορρίμματα και
απόβλητα

306-3 Απόβλητα ανά τύπο και
μέθοδο απόρριψης

Προστασία και ανάδειξη δημόσιου χώρου, φροντίδα για τη δημιουργία νέων χώρων πρασίνου και την
ενίσχυση και συντήρηση των υπαρχόντων
GRI 103:
Διοικητική
προσέγγιση

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των ορίων του

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη 5.3 Ανάλυση Ουσιαστικότητας

23-29

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι

1. Μήνυμα Δημάρχου
5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη 5.1 Δημιουργία αξίας, 5.4 Στόχοι και δεσμεύσεις

6
17-18
30-32

6. Διακυβέρνηση και οικονομική βιωσιμότητα – 6.1
Χρηστή διακυβέρνηση και πρακτικές ηθικής
7. Βιώσιμες υποδομές, καινοτομία και νέες
τεχνολογίες – 7.2 Κτιριακές υποδομές και δημοτική
περιουσία
9. Μέριμνα για το περιβάλλον – 9.1 Προστασία και
ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος και χώρων
πρασίνου

34-41

7. Βιώσιμες υποδομές, καινοτομία και νέες
τεχνολογίες – 7.2 Κτιριακές υποδομές και δημοτική
περιουσία

48-51

πτυχές της

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

GRI 203:
Έμμεσες
οικονομικές
επιπτώσεις

203-1 Επενδύσεις σε υποδομές κα

48-51

74-75

95

11 Παραρτήματα
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Πρότυπο GRI

Δημοσιοποίηση

Ενότητα Έκθεσης / Παραπομπή

Σελ.

Δράσεις για τη διατήρηση και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την προστασία
των οικοσυστημάτων και του φυσικού τοπίου
GRI 103:
Διοικητική
προσέγγιση

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των ορίων του

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη - 5.3
Ανάλυση Ουσιαστικότητας

23-29

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι

1. Μήνυμα Δημάρχου
5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη 5.1 Δημιουργία αξίας, 5.4 Στόχοι και δεσμεύσεις

6
17-18
30-32

7. Βιώσιμες υποδομές, καινοτομία και νέες
τεχνολογίες – 7.3 Σχεδιασμός και υλοποίηση
μεγάλων έργων του Δήμου
9. Μέριμνα για το περιβάλλον – 9.1 Προστασία και
ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος και χώρων
πρασίνου

51-53

7. Βιώσιμες υποδομές, καινοτομία και νέες
τεχνολογίες – 7.3 Σχεδιασμός και υλοποίηση
μεγάλων έργων του Δήμου

74-75

πτυχές της

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

GRI 304:
Βιοποικιλότητα

304-3 Προστασία και αποκατάσταση
φυσικού περιβάλλοντος

74-75

Βελτίωση των διαδικασιών εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων και ανταπόκριση
στα αιτήματά τους103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των ορίων του

GRI 103:
Διοικητική
προσέγγιση

Εσωτερικός
Δείκτης του
Δήμου

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των ορίων του

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη - 5.3
Ανάλυση Ουσιαστικότητας

23-29

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι
πτυχές της

1. Μήνυμα Δημάρχου
5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη - 5.1
Δημιουργία αξίας, 5.4 Στόχοι και δεσμεύσεις

6
17-18
30-32

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

6. Διακυβέρνηση και οικονομική βιωσιμότητα – 6.4
Υπεύθυνη επικοινωνία

43-44

Διαχείριση αιτημάτων, παραπόνων και
ζητημάτων πολιτών και επιχειρήσεων

7. Βιώσιμες Υποδομές, Καινοτομία και Νέες
Τεχνολογίες – 7.5 Νέες Τεχνολογίες και Καινοτομία

53-54

Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών, καινοτόμων πρακτικών και χρήση νέων τεχνολογιών
για υπηρεσίες και έργα
GRI 103:
Διοικητική
προσέγγιση

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των ορίων του

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη –
5.3 Ανάλυση Ουσιαστικότητας

23-29

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι

1. Μήνυμα Δημάρχου
5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη 5.1 Δημιουργία αξίας, 5.4 Στόχοι και δεσμεύσεις

6
17-18
30-32

6. Διακυβέρνηση και οικονομική βιωσιμότητα –
6.1 Χρηστή διακυβέρνηση και πρακτικές ηθικής
7. Βιώσιμες υποδομές, καινοτομία και νέες
τεχνολογίες

34-41

7. Βιώσιμες υποδομές, καινοτομία και νέες
τεχνολογίες – 7.5 Νέες τεχνολογίες και καινοτομία

53-56

πτυχές της

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

GRI 203:
Έμμεσες
οικονομικές
επιπτώσεις

96

203-1 Επενδύσεις σε υποδομές και
υποστηριζόμενες υπηρεσίες

45

11 Παραρτήματα

..........................................................................
Πρότυπο GRI

Δημοσιοποίηση

Ενότητα Έκθεσης / Παραπομπή

Σελ.

Σχεδιασμός και υλοποίηση μεγάλων έργων του Δήμου
GRI 103:
Διοικητική
προσέγγιση

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των ορίων του

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη 5.3 Ανάλυση Ουσιαστικότητας

23-29

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι

1. Μήνυμα Δημάρχου
5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη 5.1 Δημιουργία αξίας, 5.4 Στόχοι και δεσμεύσεις

6
17-18
30-32

6. Διακυβέρνηση και οικονομική βιωσιμότητα 6.1 Χρηστή διακυβέρνηση και πρακτικές ηθικής
7. Βιώσιμες υποδομές, καινοτομία και νέες
τεχνολογίες – 7.3 Σχεδιασμός και υλοποίηση
μεγάλων έργων του Δήμου

34-41

πτυχές της

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

GRI 203:
Έμμεσες
οικονομικές
επιπτώσεις

51-53

51-53

203-1 Επενδύσεις σε υποδομές και
υποστηριζόμενες υπηρεσίες

7. Βιώσιμες υποδομές, καινοτομία και νέες
τεχνολογίες – 7.3 Σχεδιασμός και υλοποίηση
μεγάλων έργων του Δήμου

Προστασία και ενίσχυση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων
GRI 103:
Διοικητική
προσέγγιση

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη 5.3 Ανάλυση Ουσιαστικότητας

23-29

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι
πτυχές της

1. Μήνυμα Δημάρχου
5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη 5.1 Δημιουργία αξίας, 5.4 Στόχοι και δεσμεύσεις

6
17-18
30-32

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής

8. Κοινωνία – 8.2 Κοινωνία των Πολιτών, συμμετοχή
και προσφορά, 8.3 Προάσπιση ανθρωπίνων
δικαιωμάτων

59-62
71

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη - 5.3
Ενδιαφερόμενα μέρη και Διάλογος, 5.4 Ανάλυση
Ουσιαστικότητας
6. Διακυβέρνηση και οικονομική βιωσιμότητα – 6.4
Υπεύθυνη επικοινωνία
8. Κοινωνία – 8.2 Κοινωνία των Πολιτών, συμμετοχή
και προσφορά

19-22

8. Κοινωνία – 8.3 Προάσπιση ανθρωπίνων
δικαιωμάτων

71

θέματος και των ορίων του

προσέγγισης

GRI 413: Τοπικές
κοινότητες

GRI 406: Μη
διάκριση

413-1 Συμμετοχή τοπικών κοινοτήτων,
αξιολόγηση επιπτώσεων και
αναπτυξιακά προγράμματα

406-1 Περιστατικά διακρίσεων και
διορθωτικά μέτρα

23-29
43-44
59-62

Διασφάλιση της υγείας του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης
για την πρόληψη ατυχημάτων
GRI 103:
Διοικητική
προσέγγιση

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των ορίων του

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι
πτυχές της

GRI 403: Υγεία
και ασφάλεια
στην εργασία

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη 5.3 Ανάλυση Ουσιαστικότητας
1. Μήνυμα Δημάρχου
5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη 5.1 Δημιουργία αξίας, 5.4 Στόχοι και δεσμεύσεις

23-29

6
17-18
30-32

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

10. Οι άνθρωποί μας – 10.2 Υγεία και ασφάλεια
στους χώρους εργασίας, 10.3 Εκπαίδευση και
ανάπτυξη ικανοτήτων

85-86
86

403-5 Εκπαίδευση εργαζομένων

10. Οι άνθρωποί μας – 10.2 Υγεία και ασφάλεια
στους χώρους εργασίας, 10.3 Εκπαίδευση και
ανάπτυξη ικανοτήτων

85-86
86

σχετικά με την υγεία και ασφάλεια
στην εργασία

97

11 Παραρτήματα

..........................................................................
Πρότυπο GRI

Δημοσιοποίηση

Ενότητα Έκθεσης / Παραπομπή

Σελ.

Ορθολογική διαχείριση της ενέργειας και δράσεις για τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής
GRI 103:
Διοικητική
προσέγγιση

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των ορίων του

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη 5.3 Ανάλυση Ουσιαστικότητας

23-29

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι
πτυχές της

1. Μήνυμα Δημάρχου
5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη 5.1 Δημιουργία αξίας, 5.4 Στόχοι και δεσμεύσεις

6
17-18
30-32

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής

9. Μέριμνα για το περιβάλλον

73-82

9. Μέριμνα για το περιβάλλον – 9.2 διαχείριση
ενέργειας και εκπομπών

77-79

προσέγγισης
GRI 302:
Ενέργεια

302-1 Κατανάλωση ενέργειας εντός
του Δήμου

Σχεδιασμός προγραμμάτων Πολιτικής Προστασίας. Σχέδια ενημέρωσης, πρόληψης και προστασίας
από φυσικές καταστροφές
GRI 103:
Διοικητική
προσέγγιση

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη 5.3 Ανάλυση Ουσιαστικότητας

23-29

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι
πτυχές της

1. Μήνυμα Δημάρχου
5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη 5.1 Δημιουργία αξίας, 5.4 Στόχοι και δεσμεύσεις

6
17-18
30-32

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής

7. Βιώσιμες υποδομές, καινοτομία και νέες
τεχνολογίες

45-56

7. Βιώσιμες υποδομές, καινοτομία και νέες
τεχνολογίες – 7.4 Πολιτική Προστασία

53

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των ορίων του

προσέγγισης
GRI 102: Προφίλ
Οργανισµού

102-11: Αρχή της προφύλαξης

Αναβάθμιση και αξιοποίηση κτηρίων, υποδομών και εγκαταστάσεων του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων
σχολικών εγκαταστάσεων
GRI 103:
Διοικητική
προσέγγιση

GRI 203: Εµµεσες
Οικονοµκές
Επιπτώσεις

98

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των ορίων του

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη 5.3 Ανάλυση Ουσιαστικότητας

23-29

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι
πτυχές της

1. Μήνυμα Δημάρχου
5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη 5.1 Δημιουργία αξίας, 5.4 Στόχοι και δεσμεύσεις

6
17-18
30-32

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

7. Βιώσιμες υποδομές, καινοτομία και νέες
τεχνολογίες

45-46

203-1 Επενδύσεις σε υποδομές και
υποστηριζόμενες υπηρεσίες

7. Βιώσιμες υποδομές, καινοτομία και νέες
τεχνολογίες – 7.2 Κτηριακές υποδομές και δημοτική
περιουσία

48-51

11 Παραρτήματα

..........................................................................
Πρότυπο GRI

Δημοσιοποίηση

Ενότητα Έκθεσης / Παραπομπή

Σελ.

Δράσεις και προγράμματα προσχολικής αγωγής, δημιουργικής απασχόλησης και δια βίου μάθησης
GRI 103:
Διοικητική
προσέγγιση

GRI 413: Τοπικές
κοινότητες

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των ορίων του

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη 5.3 Ανάλυση Ουσιαστικότητας

23-29

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι
πτυχές της

1. Μήνυμα Δημάρχου
5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη 5.1 Δημιουργία αξίας, 5.4 Στόχοι και δεσμεύσεις

6
17-18
30-32

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

8. Κοινωνία – 8.1 Υγεία, ευεξία πολιτών και δια βίου
μάθηση

63-64

413-1 Συμμετοχή τοπικών κοινοτήτων,
αξιολόγηση επιπτώσεων και
αναπτυξιακά προγράμματα

8. Κοινωνία – 8.3 Προσχολική Αγωγή, Δημιουργική
Απασχόληση και Δράσεις για το παιδί

65-66

Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και ενθάρρυνση επενδύσεων
GRI 103:
Διοικητική
προσέγγιση

GRI 203:
Έμμεσες
οικονομικές
επιπτώσεις

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των ορίων του

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη - 5.3
Ανάλυση Ουσιαστικότητας

23-29

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι
πτυχές της

1. Μήνυμα Δημάρχου
5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη - 5.1
Δημιουργία αξίας, 5.4 Στόχοι και δεσμεύσεις

6
17-18
30-32

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

6. Διακυβέρνηση και οικονομική βιωσιμότητα – 6.2
Τοπική οικονομία και επενδύσεις

41

203-1 Επενδύσεις σε υποδομές και

6. Διακυβέρνηση και οικονομική βιωσιμότητα – 6.1
Χρηστή διακυβέρνηση και πρακτικές ηθικής. 6.2
Τοπική οικονομία και επενδύσεις 7. Βιώσιμες
υποδομές, καινοτομία και νέες τεχνολογίες – 7.2
Κτιριακές υποδομές και δημοτική περιουσία, 7.3
Σχεδιασμός και υλοποίηση μεγάλων έργων του
Δήμου

41

υποστηριζόμενες υπηρεσίες

48-51
51-53

Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και παροχή προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της υγείας των πολιτών
GRI 103:
Διοικητική
προσέγγιση

GRI 413: Τοπικές
κοινότητες

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των ορίων του

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη 5.3 Ανάλυση Ουσιαστικότητας

23-29

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι
πτυχές της

1. Μήνυμα Δημάρχου
5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη 5.1 Δημιουργία αξίας, 5.4 Στόχοι και δεσμεύσεις

6
17-18
30-32

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

8. Κοινωνία – 8.1 Υγεία, ευεξία πολιτών και δια βίου
μάθηση

63-64

413-1 Συμμετοχή τοπικών κοινοτήτων,
αξιολόγηση επιπτώσεων και
αναπτυξιακά προγράμματα

8. Κοινωνία – 8.1 Κοινωνική Μέριμνα
8.5 Εθελοντισμός και Κοινωνία των Πολιτών

59
70-71

99

11 Παραρτήματα

..........................................................................
Πρότυπο GRI

Δημοσιοποίηση

Ενότητα Έκθεσης / Παραπομπή

Σελ.

Δράσεις για την
προάσπιση των
ανθρωπίνων
δικαιωμάτωνπρόληψης
(εξάλειψη και
τηςπροαγωγής
ξενοφοβίαςτης
καιυγείας
του ρατσισμού,
Ενημέρωση,
ευαισθητοποίηση
και
παροχή προγραμμάτων
των πολιτών
διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και της κοινωνικής ισότητας)
GRI 103:
Διοικητική
προσέγγιση

GRI 412:
Αξιολογήσεις
Ανθρώπινων
∆ικαιωµάτων

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των ορίων του

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη 5.3 Ανάλυση Ουσιαστικότητας

23-29

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι
πτυχές της

1. Μήνυμα Δημάρχου
5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη 5.1 Δημιουργία αξίας, 5.4 Στόχοι και δεσμεύσεις

6
17-18
30-32

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

8. Κοινωνία – 8.1 Κοινωνική Μέριμνα,
8.6 Προάσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων

59
71

412-2 Εκπαίδευση των εργαζοµένων

10. Οι Άνθρωποι μας 10.1 Εκπαίδευση και ανάπτυξη ικανοτήτων

86

σε πολιτικές ή διαδικασίες για τα
ανθρώπινα δικαιώµατα

Μέριμνα για την ευζωία και την προστασία των αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων
Εσωτερικός
Δείκτης του
Δήμου

100

Εθελοντική Μέριμνα για τα αδέσποτα

Ο Δήμος υλοποιεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα
διαχείρισης αδέσποτων ζώων της πόλης. Στόχος του
προγράμματος στειρώσεων, περιθάλψεων και
σίτισης είναι η προστασία και η ευημερία όλων των
αδέσποτων ζώων της πόλης. Οι Δράσεις
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ευαισθητοποίηση
και την ενημέρωση των πολιτών για τα ζώα,
φιλοζωικές ενημερώσεις σε σχολεία, νηπιαγωγεία
και παιδικούς σταθμούς, από εθελοντές εγκεκριμένη
από το Υπουργείο παιδείας οργάνωση «Ζω.Ε.Σ»
(Ζωοφιλικές Εκπαιδεύσεις Σχολείων).

81-82

11 Παραρτήματα

..........................................................................
4. Πίνακας Αρχών Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε.
Αρχή

Συνοπτική Περιγραφή

Αναφορά στην Έκθεση

Ανθρώπινα Δικαιώματα

1η

Οι οργανισμοί οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των
διεθνώς διακηρυγμένων ανθρώπινων δικαιωμάτων

8. Κοινωνία

2η

Οι οργανισμοί οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι δικές τους δραστηριότητες δεν
εμπλέκονται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

8. Κοινωνία
10. Οι άνθρωποί μας

Συνθήκες Εργασίας

3η

Οι οργανισμοί οφείλουν να προασπίζουν το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και την
αποτελεσματική αναγνώριση του δικαιώματος της συλλογικής διαπραγμάτευσης

10. Οι άνθρωποί μας

4η

Οι οργανισμοί οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη κάθε μορφής
καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας

10. Οι άνθρωποί μας

5η

Οι οργανισμοί οφείλουν να προασπίζουν την ουσιαστική κατάργηση της παιδικής
εργασίας

10. Οι άνθρωποί μας

6η

Οι οργανισμοί οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη των διακρίσεων στις
προσλήψεις και την απασχόληση

10. Οι άνθρωποί μας

Περιβάλλον

7η

Οι οργανισμοί οφείλουν να ακολουθούν προληπτική προσέγγιση ως προς τις
περιβαλλοντικές προκλήσεις

9.Μέριμνα για το περιβάλλον

8η

Οι οργανισμοί οφείλουν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της
περιβαλλοντικής υπευθυνότητας

9.Μέριμνα για το περιβάλλον

9η

Οι οργανισμοί οφείλουν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και διάδοση τεχνολογιών
που είναι φιλικές προς το περιβάλλον

9.Μέριμνα για το περιβάλλον

Καταπολέμηση της Διαφθοράς

10η

Οι οργανισμοί οφείλουν να αντιτίθενται σε κάθε μορφής διαφθορά,
συμπεριλαμβανομένου του εκβιασμού και της δωροδοκίας

6. Διακυβέρνηση και οικονομική
βιωσιμότητα

101

11 Παραρτήματα

..........................................................................
5. AA1000 Accountability Principles Standard (2008)
Αρχές AA1000

Παραπομπή στην Έκθεση

Η θεμελιώδης Αρχή της Συμμετοχικότητας

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη - 5.2
Ενδιαφερόμενα μέρη

Η Αρχή της Ουσιαστικότητας

5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη - 5.3 Ανάλυση
Ουσιαστικότητας
5. Η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη - 5.1 Δημιουργία
αξίας, 5.4 Στόχοι και Δεσμεύσεις
6. Διακυβέρνηση και Οικονομική Βιωσιμότητα

Η Αρχή της Ανταπόκρισης

7. Βιώσιμες Υποδομές, Καινοτομία και Νέες Τεχνολογίες
8. Κοινωνία
9. Μέριμνα για το Περιβάλλον
10. Οι Άνθρωποί μας

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018-2019 του Δήμου Αγίου Δημητρίου τυπώθηκε σε χαρτί____________,
που παράχθηκε µε φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες.
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Ο παρών Απολογισμός εκπονήθηκε και συντάχθηκε
με την υποστήριξη της Global Sustain

Εικαστική επιμέλεια:

