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                ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 

 

Κάθε χρόνο, οι Δήμοι μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων, 

εκπληρώνοντας τα κριτήρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τις 

πόλεις μέλη των Εθνικών Δικτύων,συμπληρώνουν ένα απολογιστικό δελτίο στο 

οποίο σκιαγραφείται η πρόοδος υλοποίησης του προγράμματος “Υγιείς Πόλεις” από 

τους Δήμους μέλη και η ενσωμάτωση των βασικών αρχών και της πολιτικής του 

προγράμματος στην λειτουργία του Δήμου και στην υλοποίηση των επί μέρους 

δράσεων. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το Δίκτυο, συμπληρώνει ένα ετήσιο απολογιστικό 

δελτίο στον Π.Ο.Υ., αναφέροντας την πορεία και τις δράσεις του Δικτύου και των 

Δήμων μελών. 

Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το δελτίο αυτό που αφορά την χρονική περίοδο 

από 1-1-2017 έως 31-12-2017 και να μας το στείλετε ηλεκτρονικά μέχρι τις 15-06-2018. 

Βασικές πληροφορίες 

Δήμος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Όνομα: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ 

Θέση: ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Ηλ. Δ/νση: grafeiodimarxou@aspropyrgos.gr 

Ημερομηνία λήψης απόφασης για την ένταξη στο Δίκτυο.  

 10 Μαρτίου 2014 (Η υπ. αριθ. 178 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) 

(αναγράφονται τα στοιχεία αυτού που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο) 

Μαρία Τσολερίδη – Συντονίστρια Προγράμματος «Υγιείς Πόλεις» 
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Δομή Προγράμματος 

Υπεύθυνος Πολιτικός. 

Όνομα: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ 

Θέση: ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Διάρκεια θητείας: Από 1/1/2007 έως σήμερα. 

Ηλ. Δ/νση: grafeiodimarxou@aspropyrgos.gr 

Συντονιστής 

όνομα: Μαρία Τσολερίδη 

Θέση: - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

-  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ. 

 

Ειδικότητα: ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

Ηλ. Δ/νση: tsoleridi.m@aspropyrgos.gr 

Συντονιστική Επιτροπή 

Αριθμός Μελών:  

Ημερομηνία Σύστασης: ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΑΚΟΜΗ 

Αριθμός Συνεδριάσεων: 

Σύνθεση  

 

 

Πολιτική δέσμευση και συναίνεση 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την ένταξη στο Δίκτυο 

Ομόφωνα    
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Κατά πλειοψηφία   

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης  

Συμφωνούν       

Μετέχουν στην Συντονιστική Επιτροπή   

Μετείχε ο Δήμος σας στις Συναντήσεις Εργασίας 

Σε μια   

Σε δύο 

Σε τρείς   

Σε καμία   

 

Μετείχε ο Δήμος σας στο Ετήσιο Συνέδριο? 

Ναι                                    

Οχι 

 

     Μετείχε ο Δήμος σας σε δράσεις που οργάνωσε το Δίκτυο? 

Ναι 

Οχι 

 

 

Αν Ναι, σε ποιές    

 

 

 

 

 

 

 

× 

x 
 

x 

 15η Συνάντηση Εργασίας των Δήμων μελών του ΕΔΔΥΠΠΥ (Δημαρχείο  
Καλλιθέας) 

 16η Συνάντηση Εργασίας των Δήμων μελών του ΕΔΔΥΠΠΥ (Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος) 

 Πανελλαδική καμπάνια ενημέρωσης του Κέντρου Ζωής για τον HIV «Βγάλε 
την ετικέτα». 

 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων 
στη Μήλο 

 13ο Συνέδριο Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων. 

 Δωρεάν προσφορά βιβλίου παιδικής λογοτεχνίας για τη σχολεία του Δήμου 
«Ποιος παγίδεψε την Πένυ Κιλίνη». 

 Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Drinκ 
IQ & Αλκοόλ & Ανήλικοι) 

x 

x 
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Έχετε προβλέψει στον προϋπολογισμό σας την ετήσια συνδρομή σας στο Δίκτυο ? 

Ναι                               

Οχι    

Εχετε καταβάλει την ετήσια συμμετοχή σας για το 2017 στο Δικτυο? 

Ναι 

΄Οχι    

 

Στρατηγικός Σχεδιασμός - Στόχοι 

Ο Δήμος σας έχει καταρτίσει το προφίλ του? 

Ναι 

Οχι 

Αν Ναι παρακαλούμε στείλτε ένα αντίγραφο στο Δίκτυο 

Αν Οχι 

Προτίθεστε να το ξεκινήσετε το 2018? 

Ναι 

Οχι 

Αν Οχι πότε?   

Εχει ο Δήμος σας Αναπτυξιακό ή Επιχειρησιακό  Σχέδιο Δράσης? 

Ναι 

Οχι 

Τι χρονική διάρκεια έχει?  

 

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Υγεία? 

Ναι 

Οχι 

Αν Ναι ποιές? 

Χ 

 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Ολοκληρωμένη προσέγγιση φροντίδας πρόληψης 
 

5 
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Περιλαμβάνει Δράσεις για την Πρόνοια? 

Αν Ναι ποιές? 

 

Περιλαμβάνει Δράσεις για το περιβάλλον? 

Αν Ναι ποιές? 

 

Διατομεακή Συνεργασία 

Έχετε στον Δήμο σας δράσεις και προγράμματα που να προβλέπουν την συνεργασία  

περισσότερων της μιας υπηρεσιών? Περιγράψτε 

 

 

 

Ποιά από αυτά προέρχονται από τις αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής ή την 

υλοποίηση του προγράμματος Υγιείς Πόλεις? Περιγράψτε. 

 

 

Συμμετοχή της Κοινότητας 

΄Εχει ο Δήμος σας πολιτικές στην διαμόρφωση των οποίων να συμμετέχουν οι πολίτες 

είτε ως άτομα είτε ως οργανώσεις?  

Ναι 

Οχι  

 

Αν Ναι Περιγράψτε 

 

 

 

 

Ενημερωτικές καμπάνιες, δωρεάν ελέγχους, κοινωνικές δράσεις 

υγείας. 

 

Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης πολιτών, περιβαλλοντική εκπαίδευση, 

σχέδια αντιμετώπισης τεχνολογικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης 

από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου. 

 

 Ανοιχτό Πανεπιστήμιο 

 Συνεργασία Δήμου με 2η Δ.Υ.Π.Ε. Πειραιώς και Αιγαίου, σε προγράμματα ελέγχου, 

πρόληψης. 

 

Κανένα 

Συμμετοχή πολιτών, Πολιτιστικών Συλλόγων, Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, 

Αθλητικών Ομίλων, Αθλητικών Σωματείων, Εθελοντικών Ομάδων σε κοινωνικές 

εκδηλώσεις. 
 

Χ 
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Έχει ο Δήμος σας Δράσεις στις οποίες να μετέχουν ενεργά οι πολίτες? 

Ναι 

Οχι 

Αν Ναι Περιγράψτε  

 

 

 

 

 

 

Δράσεις – Προγράμματα  

Υγιής Τρίτη Ηλικία. Περιγράψτε προγράμματα που έχετε και αφορούν την Τρίτη 

Ηλικία. 

 

 

 

 

Υγιής Αστικός Σχεδιασμός και Περιβάλλον. Περιγράψτε προγράμματα που έχετε 

και αφορούν την αναβάθμηση, αποκατάσταση ή διατήρηση του αστικού και του φυσικού 

περιβάλλοντος.(πχ.αναπλάσεις,, αύξηση πρασίνου, ποιότητα νερού, αποχέτευση, 

πεζοδρομήσεις, προσβασιμότητα ΑμΕα κλπ) 

 

 

Ισότητα στην Υγεία. Περιγράψτε προγράμματα που έχετε στους τομείς υγείας 

πρόνοιας περιβάλλοντος και αφορούν στην εξάλειψη ανισοτήτων. 

 

 

Χ 

- Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (διαλέξεις από σημαντικές κορυφαίες προσωπικότητες της επιστήμης και 

  της  ελληνικής διανόησης. 

-Τμήματα Εκμάθησης Ρωσικής  Γλώσσας σε συνεργασία με την αντίστοιχη   Πρεσβεία και   τα 

αρμόδιο Πανεπιστήμιο. 

-Λέσχη Ανάγνωσης Ενηλίκων – Δημοτική Βιβλιοθήκη  

 - «Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας» 

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Πνευματικού Κέντρου ως  μέλος του Δικτύου Δημόσιων και 

Δημοτικών Βιβλιοθηκών  συνεργάζεται με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, και συμμετέχει 

για 6
η
  χρονιά στις καλοκαιρινές δραστηριότητες, οι οποίες πραγματοποιούνται από 15 Ιουνίου έως 

25 Ιουλίου, καθημερινά στο χώρο της Βιβλιοθήκης ή και έξω από αυτόν δηλ. στους συλλόγους της 

περιοχής μας. 

 

-Υλοποίηση προγραμμάτων άσκησης στην 3
η
 ηλικία (γενικής γυμναστικής – pilates και ατομικής   

 αποκατάστασης για εξειδικευμένες περιπτώσεις – παθήσεις) 

-Ενημέρωση μελών ανά τακτά χρονικά διαστήματα για θέματα που αφορούν στην υγεία με ομιλίες,  

 συναντήσεις από ιατρικό εξειδικευμένο προσωπικό. 

-Τμήμα Παραδοσιακών χορών (συμμετοχή σε φεστιβάλ χορών εντός και εκτός Δήμου) 

-Επισκέψεις σε θέατρα, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους 

-Πραγματοποίηση εκδρομών 

 

 

Ο Δήμος διαθέτει 110 κοινόχρηστους χώρους και υλοποιεί συνεχώς προγράμματα αύξησης πρασίνου, 

ελέγχους ποιότητας νερού, ολοκληρώνει έργα αποχέτευσης και έργα προσβασιμότητας ΑμεΑ. 

 

Σε όλα τα προγράμματα δίνεται έμφαση στις ίσες δυνατότητες πρόσβασης στις υπηρεσίες που 

προσφέρουμε. 
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Οικονομική κρίση. Η οικονομική κατάσταση είναι ένας από τους βασικούς 

παράγοντες που επηρρεάζουν την Υγεία. Περιγράψτε δράσεις και προγράμματα που 

υλοποιεί ο Δήμος σας λόγω της οικονομικής κρίσης. 

 

 

 

 

 

 

Παιδιά. Περιγράψτε προγράμματα που υλοποιείται και έχουν σχέση με τα παιδιά και 

τους έφηβους.(υγείας, κοινωνικά, πολιτιστικά, αθλητικά κλπ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Δημοτικό Κοινωνικό Κατάστημα Αλληλεγγύης «ο πλησίον» με τμήματα:  

 Κοινωνικό Παντοπωλείο 

 Δημοτική Ιματιοθήκη 

 Κοινωνικό Φαρμακείο 

 Παροχή Συσσιτίου 

 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2014-2020 

   Κοινωνική Σύμπραξη Δυτικής Αττικής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους   

   (ΤΕΒΑ). 

 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 με τίτλο «Δομές Αστέγων»  

    Πράξη «Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων  Δήμου Ασπροπύργου». 

 

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 

 Προγράμματα ποδοσφαίρου – καλαθοσφαίρισης – πετοσφαίρισης - κλασσικού αθλητισμού, 

γενικής γυμναστικής, μοντέρνου χορού, προετοιμασίας υποψηφίων για εισαγωγή τους στα 

ΤΕΦΑΑ, στις σχολές αστυφυλάκων και   στρατού. 

 Τμήματα αεροβικής και ρυθμικής γυμναστικής, αντισφαίρισης  

 Διασχολικό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης, Πετοσφαίρισης και Ποδοσφαίρου Δημοτικών, 

Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου, που διοργανώνει το Τμήμα Αθλητικών Δραστηριοτήτων του 

Ν.Π.Δ.Δ  - Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η 

 Ημερίδες Κλασσικού Αθλητισμού του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η 

 Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης και Πετοσφαίρισης που διοργανώνουν ο  Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η σε 

συνεργασία με τοπικούς αθλητικούς συλλόγους. 

 Φεστιβάλ Γυμναστικής εντός και εκτός Δήμου 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ 

- Περιβαλλοντική Εκπαίδευση  με υλικό ενημέρωσης για μαθητές (cd & dvd rom) 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

 Ενημέρωση Μαθητών μέσω διεξαγωγής σεμιναρίων για ασφαλή οδήγηση και σωστή 

κυκλοφοριακή αγωγή με στόχο τη βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς και την ευαισθητοποίηση 

των συμπολιτών συνανθρώπων. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ 

 «Παιδί και Βιβλίο», συναντήσεις με μαθητές των σχολείων της περιοχής παρουσία των 

συγγραφέων. 

 «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ». Επισκέψεις των τάξεων Δημοτικών Σχολείων, με θέμα  Βιβλιοθήκη και 

φιλαναγνωσία. Τα παιδιά κατά την επίσκεψή τους ενημερώνονται  για την οργάνωση των 

βιβλίων στη Βιβλιοθήκη (ταξιθέτηση, ταξινόμηση, καταλογογράφηση). Καθώς και τις 

υπηρεσίες που προσφέρει μία  βιβλιοθήκη στους χρήστες της (δανεισμό, παιδικό τμήμα, 

αναγνωστήριο και χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή για το κοινό). Και στο πλαίσιο της 

Φιλαναγνωσίας τα παιδιά δανείζονται βιβλία. 

 Ποιητικές βραδιές με τη συμμετοχή μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων. 
 

 Πρότυπο Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης,  “Διακοπές στο Σχολείο”. 

Μέσω διαδραστικών παιχνιδιών και ειδικά σχεδιασμένων προγραμμάτων για παιδιά,  με την 

καθοδήγηση Παιδαγωγών και Ομαδαρχών απασχολούνται δημιουργικά τα παιδιά, σε οικείο, 

γι΄ αυτά,  χώρο Σχολείου, προσφέροντας τους μια διαπολιτισμική εμπειρία, που συμβάλλει 

στην ανάγνωση της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας. (Μήνας – Ιούλιος). 

 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. Στο πλαίσιο της δράσης ¨Εναρμόνιση 

Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», πραγματοποιούνται αθλητικές και πολιτιστικές 

δράσεις για παιδιά κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς τις απογευματινές ώρες, αλλά και 

τους καλοκαιρινούς μήνες. 
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ΑμεΑ. Περιγράψτε προγράμματα που υλοποιείται και δράσεις που έχετε αναλάβει για τα 

άτομα με αναπηρία. 

 

 

Μετανάστες. Περιγράψτε προγράμματα και δράσεις που υλοποιείται και σχετίζονται 

με τους μετανάστες. 

 

 

 

Πρόσφυγες. Περιγράψτε προγράμματα και δράσεις που υλοποιείται και σχετίζονται 

με τους πρόσφυγες. 

 

 

Δικτύωση 
Μετέχει ο Δήμος σας σε άλλα Δίκτυα Eλληνικά ή Διεθνή? Σε ποιά 

 

              

 

 

 

Συνεργάζεται ο Δήμος σας με Οργανώσεις Πολιτών η ΜκΟ ? Με ποιές?             

                                                                                                                                                                  

 

Ο Δήμος σας και το ΕΔΔΥΠΠΥ 

        Σχολιάστε η αναφέρετε ο,τιδήποτε νομίζετε ό,τι πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν μας για 

την λειτουργία του Δικτύου και το δικός σας όφελος ως μέλος του Δικτύου. 

 

                                                

Στέγαση σε δημοτικό ακίνητο δωρεάν, του Συλλόγου ΑμεΑ Ασπροπύργου, και συμμετοχή σε 

δράσεις των ΑμεΑ. 
 

 

Λειτουργεί Επιτροπή Μετανάστευσης, στο πλαίσιο του Δ.Σ. (σύμφωνα με το ν.3852/2010) και -

σε πολύ καλό επίπεδο- βρίσκεται η επικοινωνία με τους 10.000 περίπου μετανάστες που ζουν και 

εργάζονται στον Ασπρόπυργο. 
 
 
 
 
 

 Συμμετοχή του Δήμου στο Ε.Ο.Ε.Σ. με την επωνυμία "ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη-Δικτύο 

Ευρωπαϊκών πόλεων για βιώσιμη ανάπτυξη" με διακριτικό τίτλο "EGTC solibar City 

NETWORK. 

 

 Συμμετοχή του Δήμου στο «Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων για την Προστασία και 

Ανάπτυξη της Πάρνηθας(Σ.Υ.Ν.Π.Α)». Αφορά την  προστασία, ανάπτυξη και αξιοποίηση του 

περιβάλλοντος και οικοσυστήματος στην περιοχή της ΠΑΡΝΗΘΑΣ, για την οικολογική της 

βελτίωση και ανάπτυξη. 
 

- ΕΛΙΞ – Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας 

- ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Συγκέντρωση και διάθεση τροφίμων και κλινοσκεπασμάτων για τους πρόσφυγες. 
 
 
 
 
 
 


