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                ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 

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

Προαγωγής Υγείας, 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 1-1-2015 έως 31-12-2015 και να μας το στείλετε ηλεκτρονικά μέχρι τις 17-03-2016 

Βασικές πληροφορίες 

Δήμος.  ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

Όνομα. Μούσιου Αδαμαντία  

Θέση. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. Παπάγου – Χολαργού  

Ηλ. Δ/νση. amousiou@yahoo.gr 

Ημερομηνία λήψης απόφασης για την ένταξη στο Δίκτυο. 21/03/2011 

    

(αναγράφονται τα στοιχεία αυτού που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο) 
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Δομή Προγράμματος 

Υπεύθυνος Πολιτικός.  

Όνομα. Σουρανή Αγλαΐα 

Θέση. Αντιδήμαρχος – Δημοτικός Σύμβουλος 

Διάρκεια θητείας 5 έτη 

Ηλ. Δ/νση lila.sourani@googlemail.com 

Συντονιστής 

΄Ονομα Μούσιου Αδαμαντία 

Θέση Προϊσταμένη Διεύθυνσης Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. Παπάγου - Χολαργού 

Ειδικότητα Π.Ε. Νηπιαγωγών  

Ηλ. Δ/νση amousiou@yahoo.gr 

Συντονιστική Επιτροπή 

Αριθμός Μελών  

Ημερομηνία Σύστασης 

Αριθμός Συνεδριάσεων 

Σύνθεση  

 

 

Πολιτική δέσμευση και συναίνεση 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την ένταξη στο Δίκτυο 

Ομόφωνα    

Κατά πλειοψηφία   

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης  

Δεν έχει συγκροτηθεί ακόμα.  
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Συμφωνούν       

Μετέχουν στην Συντονιστική Επιτροπή   

Μετείχε ο Δήμος σας στις Συναντήσεις Εργασίας 

Σε μια   

Σε δύο 

Σε τρείς   

Σε καμμία   

 

Μετείχε ο Δήμος σας στο Ετήσιο Συνέδριο? 

Ναι                                   Ω 

Οχι 

Μετείχε ο Δήμος σας σε δράσεις που οργάνωσε το Δίκτυο? 

Ναι 

Οχι 

Αν Ναι, σε ποιές    

Εχετε προβλέψει στον προϋπολογισμό σας την ετήσια συνδρομή σας στο Δίκτυο ? 

Ναι                               

Οχι    

Εχετε καταβάλει την ετήσια συμμετοχή σας για το 2015 στο Δικτυο? 

Ναι 

΄Οχι    

 

 

 

Χ 

Χ 

Ψηφιακή Μαστογραφία και Ζαχαρώδης Διαβήτης 
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Στρατηγικός Σχεδιασμός - Στόχοι 

Ο Δήμος σας έχει καταρτίσει το προφίλ του 

Ναι 

Οχι 

Αν Ναι παρακαλούμε στείλτε ένα αντίγραφο στο Δίκτυο 

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού, με έδρα το Χολαργό, είναι Καλλικρατικός Δήμος και 

απαρτίζεται από  δυο Δημοτικές Ενότητες, τη Δημοτική Ενότητα Παπάγου και τη 

Δημοτική Ενότητα Χολαργού. 

Ο Δήμος χωροθετείται στο λεκανοπέδιο Αττικής, στους πρόποδες του βορειοδυτικού 

Υμηττού και εκτείνεται σε έκταση 10,34 τ.χλμ. με μόνιμο πληθυσμό 44.539 κατοίκων, 

σύμφωνα με την απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ του 2011.  

Η Δημοτική Ενότητα Παπάγου και η Δημοτική Ενότητα Χολαργού, που απαρτίζουν 

το Δήμο είναι, απ’ αρχής της δημιουργίας τους, αποτέλεσμα οικοδομικών συνεταιρισμών 

με συγκεκριμένο πολεοδομικό σχεδιασμό που στόχευε στη δημιουργία κηπουπόλεων, με 

οικόπεδα σαφώς μεγαλύτερα από τα συνήθη αστικά οικόπεδα και πληθώρα δημοσίων 

χώρων και χώρων πρασίνου. 

Ο Χολαργός ιδρύθηκε το 1926 από τον οικοδομικό συνεταιρισμό «Εταιρία 

Αγροπόλεων» και ανακηρύχτηκε σε Δήμο το 1963. Η ονομασία δόθηκε προς τιμήν του 

Περικλή από τον αρχαίο ομώνυμο δήμο-γενέτειρα του μεγάλου πολιτικού και στρατηγού 

της αρχαιότητας.  

Ο Παπάγου είναι δημιούργημα του «Αυτόνομου Οικοδομικού Οργανισμού 

Αξιωματικών» και ανακηρύχτηκε σε Δήμο το 1982. Η ονομασία οφείλεται στο 

Στρατάρχη Αλέξανδρο Παπάγο, τον ένδοξο στρατιωτικό και πολιτικό, Αρχιστράτηγο και 

μετέπειτα Πρωθυπουργό της Ελλάδας. 

Βασικό πλεονέκτημα του Δήμου είναι η γειτνίασή του με τον Υμηττό. Η περιοχή 

χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ενός ιδιαίτερα καλού κλίματος και από το χάρισμα της 

θέας, της ομορφιάς και της υγιεινής, λόγω της ευεργετικής επίδρασης του ορεινού όγκου 

του Υμηττού, καθώς και την πληθώρα πάρκων, αλσών, αλσυλλίων και δεντροστοιχιών, 

με χαρακτηριστικά το Πάρκο Στρατάρχου Αλέξανδρου Παπάγου και το Άλσος Χολαργού 

που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης και αποτελούν, μαζί με τον Υμηττό, μια από τις 

μεγαλύτερες οάσεις πρασίνου της ευρύτερης περιοχής. 

Παράλληλα βρίσκεται σε μικρή σχετικά απόσταση από την πρωτεύουσα - απέχει από 

την Αθήνα περίπου 8 χιλιόμετρα με βασικούς συνδετήριους άξονες τη Λεωφόρο 

x 
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Μεσογείων, τη Δυτική Περιφερειακή Υμηττού και τη Λεωφόρο Κατεχάκη - ενώ 

σύμφωνα με το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής, ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού 

βρίσκεται στο κέντρο του ερευνητικού-εκπαιδευτικού πόλου Ζωγράφου-Αγ. 

Παρασκευής, με εξειδίκευση σε ανώτατη εκπαίδευση, ερευνητικά κέντρα και νοσοκομεία. 

Σήμερα, παρόλη την έντονη ανάπτυξη των προηγούμενων ετών, ο Δήμος έχει 

καταφέρει να κρατήσει χαρακτήρα γειτονιάς. Η περιοχή του θεωρείται περιοχή κατοικίας 

με καλή ποιότητα ζωής και εκεί τείνουν να διαμένουν κάτοικοι μεσαίων και υψηλών 

εισοδημάτων, υψηλού μορφωτικού επιπέδου - 45% του πληθυσμού είναι πτυχιούχοι 

ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης. 

Το σύνθημα του Δήμου: 

Δήμος Παπάγου – Χολαργού 2020:  Ένα Νέο μοντέλο Πόλης 

«Έξυπνη Πόλη, Βιώσιμη Πόλη, Πόλη Κοινωνικής Συνοχής» 

 

αντανακλά τις βασικές του αναπτυξιακές προτεραιότητες και στοχεύει στη δημιουργία 

μιας σύγχρονης πόλης που φροντίζει για την ευημερία των πολιτών της, παράλληλα με 

την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού της περιβάλλοντος. 

Αν Οχι  

Προτίθεστε να το ξεκινήσετε το 2015? 

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 

x 

x 

5 
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Αν Ναι ποιές?              

  Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμού των Δημοτικών 
Πολυϊατρείων 

  Μελέτη και κατασκευή κτιρίου ΚΑΠΗ-Πολυϊατρείων στη Δημοτική Κοινότητα 
Παπάγου 

  Συμμετοχή σε προγράμματα και δίκτυα προάσπισης της υγείας και προώθησης της 
προληπτικής ιατρικής (Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, Κέντρο Πρόληψης 
"Αργώ" κ.α.) 

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Πρόνοια?  

Αν Ναι ποιές? 

Βελτίωση υφιστάμενων και δημιουργία νέων δομών κοινωνικής αλληλεγγύης 

•  Διενέργεια κοινωνικής χαρτογράφησης της περιοχής του Δήμου και εκσυγχρονισμός 

των υπηρεσιών πρόνοιας 

•  Δράσεις βελτίωσης και ενίσχυσης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, της Κοινωνικής 

Ιματιοθήκης και του Κοινωνικού Φαρμακείου 

•  Δράσεις βελτίωσης και ενίσχυσης του Κοινωνικού Φροντιστηρίου 

•  Λειτουργία της Τράπεζας Χρόνου 

•  Ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος σε συνεργασία με φορείς 

•  Ενίσχυση των δράσεων του Προγράμματος "Κοντά στο Δημότη" 

•  Συμμετοχή σε προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας, κοινωνικής ενσωμάτωσης και 

φροντίδας ευάλωτων κοινωνικά ομάδων 

•  Δράσεις ανακούφισης οικογενειακού προϋπολογισμού / εναρμόνισης οικογενειακής 

και επαγγελματικής ζωής 

 

Περιλαμβάνει Δράσεις για το περιβάλλον?  

Αν Ναι ποιές? 

•  Προστασία & ανάδειξη του Υμηττού – Ένταξή του στη ζωή της πόλης 

•  Ανάδειξη των πηγών και της αρχαίας κοίτης του Ιλισού 
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•  Αναβάθμιση & επέκταση του αστικού πρασίνου 

•  Σύγχρονη και ολοκληρωμένη διαχείριση και αξιοποίηση απορριμμάτων 

•  Προώθηση πρακτικών ανακύκλωσης και εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων 

•  Βελτίωση κυκλοφοριακού - στάθμευσης – συγκοινωνιακού με προώθηση της 

βιώσιμης κινητικότητας 

•  Μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του Δήμου 

•  Προώθηση περιβαλλοντικών δράσεων & ευαισθητοποίηση των πολιτών       

•  Βελτίωση ικανότητας πρόληψης και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών        

o (Επικαιροποίηση και εφαρμογή Τοπικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων 

Αναγκών 

o Λειτουργία Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας και 

προγραμματισμός ενεργειών  

o Διοργάνωση ημερίδων/σεμιναρίων για θέματα πολιτικής προστασίας) 

•  Βελτίωση υποδομών & εξοπλισμού πολιτικής προστασίας 

 

Διατομεακή Συνεργασία. 

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

περισσότερων της μιας υπηρεσιών? Περιγράψτε 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΠΗ – ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ  

ΤΜΗΜΑ ΚΑΠΗ – ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΑΠΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ. (ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ) ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ   

ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ  

 

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

υλοποίηση του προγράμματος Υγιείς Πόλεις? Περιγράψτε. 
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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 

 

 

Εχει 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.  

• Ομάδες δημιουργικής απασχόλησης 

• Θέατρο – Χορωδία – Χορός – Γυμναστική – Ζωγραφική 

• Ημερήσιες – Πολυήμερες εκδρομές  

• Επισκέψεις σε θέατρα, μουσεία 

• Απογευματινοί – Πρωϊνοί περίπατοι 

• Πρόγραμμα θαλάσσιων μπάνιων  

• Εκδηλώσεις (ψυχαγωγικές, πολιτιστικές, επετειακές, θεατρικές παραστάσεις, 

εκθέσεις ζωγραφικής, γεύμα για μοναχικά μέλη) 
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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. 

 Προγράμματα για τη νοητική ενδυνάμωση  

 Πρόγραμμα ισορροπίας OTAGO (Πρόγραμμα ισορροπίας για άτομα τρίτης 

ηλικίας) 

 ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ. Δασοπροστασία Παπάγου – Χολαργού  (περιβαλλοντική 

εκπαίδευση σε σχολεία, οργάνωση καθαρισμών και συμμετοχή σε αναδασώσεις, 

ξεναγήσεις στο βουνο – Υμηττό με δράσεις την εξέλιξη του περιβάλλοντος και 

παράλληλα του ανθρώπινου πολιτισμού) 

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. 

 Κοινωνικό Παντοπωλείο  

 Παραχώρηση φαρμάκων σε απόρους 

 Βιβλιάρια απορίας  

 Κοινωνικά Επιδόματα  

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

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

 Προγράμματα άθλησης μέσω συλλόγων  

 Παιδική Zumba 

 Τέννις 

 Ξιφασκία  

 Ακαδημία ποδοσφαίρου 

 Προετοιμασία ΤΕΦΑΑ και στρατιωτικών σχολών  
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 Κολύμπι  

 Καταδύσεις  

 Tae kwon do  

 Παραδοσιακούς χορούς 

 Zumba  

 Μοντέρνοι χοροί  

 Θεατρικό Εργαστήρι  

 Ζωγραφική ενηλίκων και παιδιών  

 Κατασκευή κοσμήματος  

 Κοπτική – Ραπτική  

 Αγιογραφία 

 Φωτογραφία 

 Αρχαία Ελληνικά και ορθοφωνία για παιδιά  

 Βιβλιοθήκη παιδική και ενηλίκων  

 Θερινοί Κινηματογράφοι (Παπάγου – Χολαργού) 

 Καλοκαιρινό camp 

 Δρόμος πόλης  

 Δρόμος βουνού  (Υμηττού) 

 Αθλητική άνοιξη (συνεργασία με τα Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) 

ΑμεΑ. Περιγράψτε προγράμματα που υλοποιείται και δράσεις που έχετε αναλάβει για 

τα άτομα με αναπηρία. 

 Κοινωνικό Τιμολόγιο ΔΕΗ 

 Ελαφρύνσεις σε δημοτικά τέλη  

 Χώρους στάθμευσης  
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 Ελαφρύνσεις και προτεραιότητες σε εκδηλώσεις (θέατρα) 

Μετανάστες. Περιγράψτε προγράμματα και δράσεις που υλοποιείται και σχετίζονται 

με τους μετανάστες. 

 Συγκέντρωση τροφίμων μέσω του Δήμου, συλλόγων εργαζομένων  

Πρόσφυγες. Περιγράψτε προγράμματα και δράσεις που υλοποιείται και σχετίζονται 

με τους πρόσφυγες. 

Δικτύωση 

Μετέχει ο Δήμος σας σε άλλα Δίκτυα ελληνικά 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. 

 

                                                

 

 

 

Σας ευχαριστούμε, 

Νταίζη Παπαθανασοπούλου 

Συντονίστρια Προγράμματος Υγιείς Πόλεις 

Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής Π.Ο.Υ. για τα Εθνικά Δίκτυα 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΒΑΠ. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


