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Έτος δηµιουργίας και ανάπτυξης χαρακτηρίσαµε και 

εµείς τη νέα χρονιά στην Κοινωφελή Επιχείρηση του 

Δήµου Ασπροπύργου (ΚΕΔΑ).

Η ΚΕΔΑ έχοντας δείξει συνέπεια στις δεσµεύσεις 

των προηγούµενων ετών, αλλά και γεµάτη εµπειρία 

από τα προγράµµατα που υλοποίησε τα προηγούµενα 

δύο χρόνια, σχεδίασε δράσεις προσανατολισµένες 

στον άνθρωπο κάθε ηλικίας µε έναν και µοναδικό 

σκοπό: «Να βοηθήσει και να υποστηρίξει τους 

δηµότες Ασπροπύργου».

Το 2019 είναι η πρώτη χρονιά όπου η Κοινωφελής 

Επιχείρηση του Δήµου µας θα εξασφαλίσει το 

µεγαλύτερο µέρος της χρηµατοδότησής της από 

χρήµατα, που δεν θα προέρχονται από τον Δήµο, 

αλλά από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους µε τη 

συµµετοχή σε περισσότερα προγράµµατα.

Είναι µια διαδικασία εξαιρετικά δύσκολη,                   

η εξασφάλιση προγραµµάτων, γιατί χρειάζονται 

συγκεκριµένες προϋποθέσεις και συνεχείς έλεγχοι.

Και στα δύο αυτά η ΚΕΔΑ δεν έχει να φοβηθεί τίποτε. 

Ξεκινήσαµε δειλά-δειλά τον Μάρτιο του 2017 όταν 

ανέλαβα την ΚΕΔΑ και όπως θα δείτε από τα 

οικονοµικά, που σας παραθέτουµε δίπλα πετύχαµε  

να φέρουµε χρήµατα στον Δήµο και όχι να τα 

περιµένουµε όλα έτοιµα, στο πιάτο δηλαδή όπως λέει 

ο λαός µας, από τη χρηµατοδότηση των δηµοτών.

Καλή Χρονιά λοιπόν σε όλες και όλους!

Σοφία Μαυρίδη
Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης
Δήµου Ασπροπύργου

Το 2019 που µόλις ξεκίνησε, αποτελεί για εµάς στην Κοινωφελή 
Επιχείρηση του Δήµου Ασπροπύργου, χρονιά ορόσηµο.

Την ονοµάσαµε χρονιά Ανάπτυξης και Δηµιουργίας και όπως θα δείτε 
από τα οικονοµικά στοιχεία που παρουσιάσαµε στο Δηµοτικό Συµβούλιο 
και τα οποία εγκρίθηκαν, το 2019 θα είναι η πρώτη χρονιά όπου τα 
έσοδα από Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράµµατα θα είναι περισσότερα 
από την ετήσια χρηµατοδότηση του Δήµου.

Η αλήθεια είναι ότι η ΚΕΔΑ από τις 14 Μαρτίου 2017, οπότε ανέλαβε 
Πρόεδρος η κυρία Σοφία Μαυρίδη, έδωσε ιδιαίτερο βάρος στη 
λειτουργία και βελτίωση υπηρεσιών και δοµών που εξυπηρετούν τους 
δηµότες, αλλά χωρίς να κοστίζουν σε αυτούς.

Ενδεικτικοί είναι οι αριθµοί.

Από τις 179.000 ευρώ που είχε ο προϋπολογισµός του 2017, µε την 
ανάληψη των καθηκόντων από την κα Μαυρίδη το ποσό την ίδια χρονιά 
έφτασε τα 400.000, υπερδιπλασιάστηκε δηλαδή, άγγιξε τα 645.000 
ευρώ το 2018, ενώ για το 2019 το ποσό των εσόδων θα φτάσει το 
1.216.000 ευρώ, ποσό µεγαλύτερο από την επιχορήγηση του Δήµου που 
κρατήσαµε σταθερά και φέτος στο 1.045.000 ευρώ. 

Εύχοµαι σε όλες και όλους 
Καλή Χρονιά, το 2019 να είναι 
γεµάτο υγεία, δηµιουργία και 
προσφορά στην οικογένειά σας 
και τους φίλους σας.

Αγαπητοί δημότες,

Το 2019 η ΚΕΔΑ κάνει το µεγάλο άλµα.

Προϋπολογισµός 2019
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Για πρώτη φορά τα έσοδα

από προγράμματα θα είναι περισσότερα

από το ποσό της επιχορήγησης του Δήμου.

χρόνια θα συµµετάσχει µε ποσοστό 46%, χωρίς να έχει 
χαθεί ούτε µία υποδοµή, ή υπηρεσία, ή δοµή για τους 
δηµότες Ασπροπύργου, αλλά αντιθέτως όλες οι δράσεις 
έχουν διπλασιαστεί και τριπλασιαστεί.

Και όλα αυτά χωρίς καµία περικοπή σε προγράµµατα, 
χωρίς κανένα παιδί να είναι εκτός Κέντρων Δηµιουργικής 
Απασχόλησης, έχουµε φτάσει πλέον τα 600 παιδιά, χωρίς 
κανέναν γονιό να έχει το παιδί του εκτός βρεφικών 
σταθµών, µε υποστήριξη στην 3η ηλικία, µε ψυχολογική 
στήριξη σε όσους έχουν ανάγκη.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήµου Ασπροπύργου έχει 
πετύχει τα τελευταία 2 χρόνια να είναι πρωτοπόρος σε 
επίπεδο υπηρεσιών και δράσεων και µία από τις 
καλύτερες στη χώρα.

Και επειδή πολλές φορές οι αριθµοί και τα διαγράµµατα 
δίνουν µία καλύτερη εικόνα σας παραθέτουµε οικονοµικά 
στοιχεία για τα έσοδα της ΚΕΔΑ.

Αυτό σηµαίνει ότι ο Δήµος Ασπροπύργου που µέχρι πριν από δύο χρόνια 
ήταν ο βασικός χρηµατοδότης της ΚΕΔΑ µε ποσοστό άνω του 80%, τη νέα 
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Τα 3 κλειδιά της επιτυχίας

Τα ΚΔΑΠ στηρίζουν
το Κοινωνικό Παντοπωλείο

Ολοκληρώνονται οι εργασίες ανακαίνισης των υποδοµών και του εξοπλισµού
στους βρεφικούς σταθµούς

Άνθρωποι + Εξοπλισµός + Υποδοµές

Την τελευταία διετία, από το 2017 και µετά η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήµου Ασπροπύργου, 
αποφάσισε να αναβαθµίσει τους Βρεφικούς Σταθµούς του Δήµου σε όλα τα επίπεδα. Όχι µόνο 
σε εξοπλισµό και υποδοµές, αλλά και σε ανθρώπινο - εξειδικευµένο - δυναµικό, επενδύοντας 
στον παράγοντα «εκπαιδευτικό» .

Η πρόεδρος της ΚΕΔΑ, κα Σοφία Μαυρίδη µιλώντας για το όραµά της τόνισε: «Πιστεύουµε ότι τα 
παιδιά µπορούν να δηµιουργήσουν έναν καλύτερο κόσµο γι’ αυτό και δώσαµε προτεραιότητα 
στους Βρεφικούς Σταθµούς. Ετοιµάσαµε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο σε όλους τους τοµείς και 
µέσα από συστηµατική και µεθοδική δουλειά υλοποιούµε κάθε µας δέσµευση».

Σήµερα στους Βρεφικούς Σταθµούς εργάζονται 8 Πτυχιούχοι ΤΕ Βρεφονηπιοκόµοι, γεγονός 
που δείχνει την πίστη της ΚΕΔΑ στο εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό που µέσα από την 
εκπαίδευση µπορεί να προσφέρει γνώση, και ερεθίσµατα στα παιδιά. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι 
στους Βρεφικούς Σταθµούς εργάζονται πλέον 50 άτοµα (εκ των οποίων 10 κάνουν πρακτική 
άσκηση ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ) όλων των ειδικοτήτων, όταν το 2016-2017 είχαµε µόλις 28.

Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι λειτουργούν πλέον τρεις (3) και όχι δύο (2) σταθµοί και 
φιλοξενούνται 150 παιδιά εξυπηρετώντας περισσότερους εργαζόµενες και άνεργες µητέρες. 

Πέραν όµως από το προσωπικό, εµείς στην ΚΕΔΑ δώσαµε σηµασία και στις υποδοµές, είτε 
αυτές αφορούν παιχνίδια και δραστηριότητες που προσφέρουµε στα παιδιά, είτε υποδοµές σε 
θέµατα ασφαλείας ή εγκαταστάσεων όπως το νέο δάπεδο στον 1ο Βρεφικό Σταθµό.

Σας παρουσιάζουµε φωτογραφικό υλικό από τους ανακαινισµένους και αναβαθµισµένους 
Βρεφικούς Σταθµούς.

Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία των παιδιών που µετέχουν στα τέσσερα (4) Κέντρα Δηµιουργικής 

Απασχόλησης της ΚΕΔΑ, στο Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό Παζάρι που έγινε στο κλειστό 

γυµναστήριο «Γεώργιος Τσόκας».

Ο σκοπός και αυτή τη φορά, ιερός: η συγκέντρωση τροφίµων και ειδών πρώτης ανάγκης για το 

Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήµου.

Τα παιδιά χόρεψαν και τραγούδησαν κατά την έναρξη της εκδήλωσης ενώ σε ειδικό χώρο είχαν 

τοποθετήσει τις δηµιουργίες τους, προκειµένου να τις πουλήσουν και µε τα χρήµατα αυτά να 

αγοράσουν είδη πρώτης ανάγκης για τους συνδηµότες µας που έχουν ανάγκη.

Το Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό Παζάρι του Δήµου Ασπροπύργου έγινε για 10η συνεχή χρονιά 

και πήραν µέρος σύλλογοι και φορείς του Δήµου.

Βρεφικοί Σταθµοί
Βρεφικός
Σταθµός

ος2
Βρεφικός
Σταθµός

ος1

Βρεφικός
Σταθµός

ος3



Το σκάκι κερδίζει τα παιδιάwww.kedaspropyrgos.gr

Είναι ένα παιχνίδι στρατηγικής και σκέψης, το σκάκι είναι µία από τις τελευταίες δραστηριότητες 

που έχουµε προσθέσει στο πρόγραµµα των Κέντρων Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 

(ΚΔΑΠ), δοµή που υλοποιεί η ΚΕΔΑ, και κέρδισε όµως αµέσως το ενδιαφέρον των παιδιών.

Μάλιστα πήραν µέρος και σε αγώνες που διοργάνωσε η Σκακιστική Λέσχη του Δήµου. Πραγµατικά 

αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά, αλλά και στους καθηγητές που προσεγγίζουν τα παιδιά µε 

τέτοιο τρόπο ώστε να τους κεντρίσουν το ενδιαφέρον για να το αγαπήσουν.

Με την έναρξη της νέας χρονιάς έκανε την εµφάνισή της, η ιστοσελίδα της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης του Δήµου Ασπροπύργου. Ήταν ένα αίτηµα εκατοντάδων δηµοτών που ήθελαν 
να ενηµερώνονται για τις δράσεις και τα προγράµµατα της ΚΕΔΑ.

Αυτό το αίτηµα ικανοποιήσαµε, δίνοντας εύκολη πρόσβαση σε όλους στη διεύθυνση 

Ενηµέρωση, αλλά και προγράµµατα που υλοποιεί η ΚΕΔΑ, µπορούν να βρουν οι δηµότες µας 
στην ιστοσελίδα καθώς και να πληροφορηθούν το έργο που γίνεται σε όλες τις δοµές που 
εξυπηρετεί η υπηρεσία µας.

www.kedaspropyrgos.gr

Βοήθεια στο σπίτι
Η Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του 
Δήµου Ασπροπύργου, κυρία Σοφία Μαυρίδη, 
επισκέφθηκε τους 120 ωφελούµενους που είναι 
ενταγµένοι στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», 
λίγες ηµέρες πριν από τις Γιορτές και τους 
µοίρασε δώρα  και είδη πρώτης ανάγκης.

Ο Δήµος Ασπροπύργου συνεχίζει µε ιδίους 
πόρους το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», 
πρόγραµµα που σχεδόν όλοι οι δήµοι της 
Ελλάδας έχουν σταµατήσει µετά τη διακοπή της 
κρατικής χρηµατοδότησης µε την ΚΕΔΑ να είναι 
από πλευράς Δήµου ο φορέας υλοποίησης.

Η ΚΕΔΑ εγκαινιάζει από τον Φεβρουάριο µια νέα συνεργασία 
για τις δοµές των Βρεφικών Σταθµών και των ΚΔΑΠ.              
Η πρόεδρος της ΚΕΔΑ, κα Σοφία Μαυρίδη εξασφάλισε 
συνεργασία µε Κλινική Διαιτολόγο - Διατροφολόγο.

Η Κλινική Διαιτολόγος - Διατροφολόγος θα επισκέπτεται και 
τις επτά δοµές της ΚΕΔΑ (3 Βρεφικούς Σταθµούς και              
4 ΚΔΑΠ) θα έχει συµβουλευτικό ρόλο ενηµερώνοντας για τη 
µεσογειακή διατροφή, για την παιδική παχυσαρκία, για το 
διαβήτη, και για την πρόληψη σε γονείς και παιδιά, αλλά και 
παρεµβατικό καθώς θα πραγµατοποιεί υψοµέτρηση, ζύγισµα, 
σε παιδιά και µητέρες αλλά θα δίνει και οδηγίες διατροφής.

Παιδιά και γονείς
µαθαίνουν τη σωστή διατροφή



Τεύχος Νο 2
Εκδότης
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήµου Ασπροπύργου (ΚΕΔΑ)
Πρόεδρος ΔΣ ΝΠΙΔ ΚΕΔΑ:
Σοφία Μαυρίδη

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Αγ. Ιωάννη Στεφανή 7,

193 00 Ασπρόπυργος
Τηλ.: 216 8002441  Φαξ.: 216 8002442

E-mail: keda@aspropyrgos.gr

Επιστροφή στην αθωότητα µε το 

ΧριστουγέννωνΌνε  ρ

Συγκίνηση, χαρά και υπερηφάνεια µας γέµισε όλους η Χριστουγεννιάτικη γιορτή των παιδιών 
που συµµετέχουν στα Κέντρα Δηµιουργικής Απασχόλησης της ΚΕΔΑ.

Η παράσταση µε τίτλο «Όνειρο Χριστουγέννων», µας γύρισε χρόνια πίσω, σε µια εποχή 
αθωότητας όπου όλα γύρω µας ήταν πιο απλά, σε µια εποχή όπου τα Χριστούγεννα  δεν ήταν 
συνυφασµένα µε την υπερκατανάλωση, την εµπορευµατοποίηση και τα υλικά αγαθά.

Τα παιδιά έστειλαν το πραγµατικό µήνυµα της Γέννησης του Θεανθρώπου σε µια παράσταση 
τέλεια οργανωµένη από τους εκπαιδευτικούς, δείχνοντας ταυτόχρονα τη δουλειά που γίνεται 
στα ΚΔΑΠ, αλλά και το πόσα πολλά πράγµατα µαθαίνουν.

Μας έκαναν να αντιληφθούµε ότι η αληθινή πίστη, η ανιδιοτελής αγάπη, η προσφορά και η 
αλληλεγγύη είναι αξίες που δεν µπορούν να αντικατασταθούν από το χρήµα.

Η αίθουσα του κινηµατοθεάτρου Γαλαξία ήταν κατάµεστη, ενώ την παράσταση τίµησε µε την 
παρουσία του, ο Δήµαρχος Ασπροπύργου κ. Νίκος Ι. Μελετίου.

Η εκδήλωση είχε και φιλανθρωπικό χαρακτήρα αφού µαζεύτηκαν τρόφιµα και ρούχα για τα 
παιδιά του Ορθόδοξου Λύρειου Ιδρύµατος που κάηκε το καλοκαίρι στην καταστροφική 
πυρκαγιά στο Μάτι.

Στο τέλος της παράστασης, ο Δήµαρχος Ασπροπύργου και η πρόεδρος της ΚΕΔΑ, κα Σοφία 
Μαυρίδη µοίρασαν δώρα σε όλα τα παιδιά, προσφορά της Κοινωφελούς Επιχείρησης του 
Δήµου Ασπροπύργου.


