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Αγαπητές συμπολίτισσες, αγαπητοί συμπολίτες , 

Κυρίες και κύριοι Εκπρόσωποι Συλλόγων της πόλης μας, 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι του ∆ημοτικού Συμβουλίου, 

Η Ειδική Συνεδρίαση του Απολογισμού πεπραγμένων της 

∆ιοίκησης , αν και αποτελεί νομοθετική υποχρέωση, ωστόσο 

συνιστά κορυφαία πράξη ∆ημοκρατίας και ευκαιρία για  

ανάπτυξη δίαυλου επικοινωνίας με τους πολίτες .  

Το έργο μας τίθεται σε δημόσια κριτική, καθώς μέσω του Απολογισμού γίνεται  

μετρήσιμη η συνέπεια, η αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία της ∆ημοτικής 

Αρχής. 

Οι πολίτες, τους οποίους υπηρετούμε, έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν το  

συνολικό μας έργο και εμείς έχουμε την υποχρέωση να λογοδοτούμε για όλα 

μας τα πεπραγμένα , συνεπείς στις αρχές της διαφάνειας και της ∆ημοκρατίας.  

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι το Ίλιον διαρκώς εξελίσσεται και αναπτύσσεται.  

Με τον ίδιο ταχύ ρυθμό , όμως, αυξάνουν και οι ανάγκες της σύγχρονης πόλης μας. 

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης , με προσήλωση στον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της 
∆ιοίκησής μας και με οδηγό το σχέδιο Στρατηγικού σχεδιασμού του ∆ήμου μας,  
καταβάλλουμε μια καθημερινή προσπάθεια , προκειμένου να ανταποκριθούμε στις  
ανάγκες, στις προσδοκίες και στις απαιτήσεις της πόλης και των πολιτών . 

Θέτουμε ρεαλιστικούς στόχους και τους πετυχαίνουμε.  

∆ίνουμε πραγματικές λύσεις, σε πραγματικά προβλήματα. 

Με μεθοδικότητα και συντονισμένες ενέργειες. 

Εργαζόμαστε σκληρά , όλα τα χρόνια , για να παρέχουμε διαρκώς καλύτερες υπηρεσίες 
στους πολίτες , να διατηρούμε τη συνοχή της κοινωνίας , να διευρύνουμε την ομπρέλα 
προστασίας στους αδύναμους συμπολίτες μας και να επιτύχουμε ακόμη μεγαλύτερα 
έργα για την πόλη μας.  

Τα χρόνια της κρίσης , η Τοπική Αυτοδιοίκηση κράτησε την κοινωνία όρθια . 
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Το Ίλιον διατήρησε την ανθρωπιά , τη ζωντάνια και τη δυναμική του, ακριβώς επειδή 

σκύβουμε πάνω από τα μικρά και καθημερινά πράγματα που κάνουν τη ζωή των  

συμπολιτών μας δύσκολη. 

∆ιότι , έχουμε τη βαθιά πεποίθηση ότι η πολιτική κάθε ∆ήμου, πρέπει να είναι  

προσανατολισμένη στον άνθρωπο και στην καθημερινότητά του.   

Η ευρεία αποδοχή των συμπολιτών μας και η ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης που 

έχουμε οικοδομήσει μαζί τους, μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε . Ταυτόχρονα , όμως , 

αποτελεί δέσμευση, προκειμένου να κάνουμε πραγματικότητα όλα όσα η πόλη μας 

δικαιούται . 

Συνεχίζουμε να ασκούμε ∆ιοίκηση με τις ίδιες αξίες που μας χαρακτηρίζουν διαχρονικά 

και στις οποίες παραμένουμε αμετακίνητοι :  

Τη νοικοκυρεμένη ∆ιοίκηση 

Τον σεβασμό στο ∆ημόσιο χρήμα 

Τη διαφάνεια και τη λογοδοσία 

Με στόχο να είμαστε αποτελεσματικοί και συνεπείς στις δεσμεύσεις μας , ο τρόπος με 

τον οποίο επιλέγουμε να ασκούμε ∆ιοίκηση περιλαμβάνει : 

Τη ρεαλιστική ιεράρχηση των προτεραιοτήτων μας 

Στοχευμένες και συντονισμένες ενέργειες 

Συλλογική προσπάθεια 

Αναπροσαρμογή των ενεργειών μας, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι μας 

Αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου 

Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα τη διαχρονική ισχυρή οικονομική θέση του 

∆ήμου, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά 

κάθε απρόοπτη κατάσταση και να ανταποκρινόμαστε άμεσα στις συνέπειές της.  



 4 

 

Στην οικονομική πραγματικότητα των τελευταίων ετών, με περικοπές στους ανθρώπινους 

και οικονομικούς πόρους, με αβεβαιότητα και παρεμβάσεις της κεντρικής διοίκησης, 

με εμπόδια και γραφειοκρατικές διαδικασίες για δυνατούς λύτες, ο ∆ήμος μας απαντά 

με έργα και συνέπεια στο πρόγραμμά μας, με διεύρυνση της κοινωνικής ομπρέλας  

προστασίας των συμπολιτών μας, με ικανό αποθεματικό , με αύξηση των παροχών 

μας και με βελτίωση της , ήδη , υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουμε 

στους πολίτες .   

Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται καταφέρνοντας , παράλληλα : 

Την άμεση εξόφληση των υποχρεώσεών μας  

Τη μη δημιουργία ληξιπρόθεσμων οφειλών  

Τη μη χρηματοδότηση  για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών από το  

Υπουργείο Εσωτερικών 

Συμπιέζουμε διαρκώς τις δαπάνες μας, την ίδια στιγμή που οι απαιτήσεις και  

οι ανάγκες της πόλης , της κοινωνικής πρόνοιας, των δομών και των προγραμμάτων 

διαρκώς αυξάνονται. 

Εργαζόμαστε σκληρά και καθημερινά , έτσι ώστε οι πολίτες να ζουν σε μια όμορφη 

και καθαρή πόλη. Η θέση μας αυτή είναι διαχρονική . 

Οι ενέργειές μας στοχεύουν στον συνδυασμό του σύγχρονου σχεδιασμού της με τον 

ανθρώπινο χαρακτήρα της, με μια δυναμική προσπάθεια να διατηρήσουμε και να  

αναδείξουμε τα στοιχεία εκείνα που ενισχύουν τη μοναδικότητά της, παράλληλα με 

την ανάπτυξή της. 

Το εγχείρημα αυτό απαιτεί διαρκή ανασχεδιασμό και εγρήγορση σε όλους τους  

τομείς και πολλές φορές θεμελιώδη επανεξέταση , διεύρυνση ή και αναθεώρηση  

στόχων , θέτοντας προτεραιότητες.  

Μέσα από τον σημερινό απολογισμό διαφαίνονται έργα που έρχονται από τα  

παρελθόντα χρόνια , που με ενέργειες και διεκδικήσεις μας γίνονται πραγματικότητα , 

ενώ άλλα εγκρίνονται , σχεδιάζονται ή δρομολογούνται , με εντατική και μεθοδική 

δουλειά , με διαρκείς πιέσεις και διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους φορείς. 
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Τέτοια παραδείγματα είναι η ανακατασκευή της πλατείας ∆ασκάλας, το κλειστό  

κολυμβητήριο, το Πολυδύναμο Βιοκλιματικό Κέντρο και πολλά άλλα . 

Ο Τομέας των Υποδομών αποτελεί νευραλγικό κομμάτι του έργου μας , καθώς 

είναι εκείνος που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη λειτουργικότητα και στην  

αναβάθμιση του Ιλίου. 

Σε αυτήν την κατεύθυνση όμως, συμβάλλει καθοριστικά και συνδυαστικά ο Τομέας 

του Περιβάλλοντος, ο οποίος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την ποιότητα  

ζωής των πολιτών και την εύρυθμη λειτουργία της πόλης . Οι εφαρμογές πρασίνου,  

η καθαριότητα, η χρήση των υδάτινων πόρων , οι παρεμβάσεις, οι φυτεύσεις ,  

η μέριμνα για την αστική πανίδα , αλλά και συνολικά για το περιβάλλον , καθιστούν 

τον Τομέα αυτόν ιδιαίτερα ευαίσθητο.  

Η σημαντικότητά του, μάλιστα , μπορεί να γίνει μετρήσιμη, αν αναλογιστούμε τι θα 

συμβεί σε μια πόλη αν αυτός ο Τομέας δεν βρίσκεται στην ίδια προτεραιότητα με 

τους υπόλοιπους.  

Ο Κοινωνικός Τομέας βρίσκεται πάντοτε στο επίκεντρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

καθώς προτεραιότητά του είναι ο άνθρωπος . Ο ∆ήμος μας έχει αποδείξει την 

ευαισθησία του και το ανθρώπινο πρόσωπό του, όλα αυτά τα χρόνια , με διαρκή  

μέριμνα για τη διεύρυνση της κοινωνικής ομπρέλας προστασίας για τους συμπολίτες 

μας, βοηθώντας τους να αντιμετωπίσουν με αξιοπρέπεια τις δυσμενείς συνθήκες 

διαβίωσής τους . 

Η Κοινωνική μας Υπηρεσία επιτελεί ένα σπουδαίο και πολυεπίπεδο έργο . Η μέριμνα 

του Κοινωνικού Τομέα επεκτείνεται και αφορά κάθε ηλικιακή ή άλλη ομάδα των  

πολιτών , δίνοντας βαρύτητα στις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες , στην ισότητα και 

στην εξάλειψη των διακρίσεων. 

Ο Τομέας της Παιδείας και αυτός βρίσκεται σε προτεραιότητα . Η στήριξη των Σχολικών 

Μονάδων και των Παιδικών Σταθμών από τις Υπηρεσίες του ∆ήμου μας είναι  

καθημερινή και άοκνη .  

Παρεμβάσεις , δράσεις , επιχορηγήσεις, προγράμματα περιβαλλοντικά και παιδαγωγικά 

είναι μόνο μερικές από τις παραμέτρους του ευαίσθητού αυτού τομέα . 
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Οι Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί του ∆ήμου μας, αποτελούν μια ζεστή  

αγκαλιά για τα παιδιά μας. ∆ιέπονται από ενιαίο κανονισμό λειτουργίας και είναι 

χώροι αγωγής και φροντίδας , προστασίας και ασφαλούς φιλοξενίας των παιδιών 

προσχολικής ηλικίας, εφαρμόζοντας σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και προγράμματα.  

Ο Πολιτισμός στον ∆ήμο μας είναι προσανατολισμένος στην προαγωγή των 

γραμμάτων και των τεχνών , στην ενεργοποίηση και συμμετοχή των πολιτών ,  

καθώς και στην ενίσχυση των κοινωνικών , παραδοσιακών δεσμών και του αξιακού 

συστήματος του Ιλίου.  

Στο πλαίσιο αυτό , εκτός από εκδηλώσεις, υλοποιούνται πολλά επιμορφωτικά και  

εκπαιδευτικά προγράμματα, με τη Θεατρική μας ομάδα να διαπρέπει, το Κέντρο  

Γυναικών να επιτελεί ένα πλούσιο έργο , με δραστήριους Συλλόγους και Πολιτιστικά 

Σωματεία, με θεσμούς που αποτελούν πόλο έλξης για την πόλη και τόσες άλλες  

πολιτιστικές δραστηριότητες.   

Παράλληλα , έχοντας την πεποίθηση ότι ο Πολιτισμός είναι κοινωνικό αγαθό, σταθερή 

παραμένει η βούλησή μας για δωρεάν ποιοτική ψυχαγωγία για όλους τους πολίτες . 

Ο Τομέας του Αθλητισμού προσφέρει περισσότερες από 20 αθλητικές εγκαταστάσεις 

και πλήθος προγραμμάτων , δράσεων και αθλητικών διοργανώσεων , δίνοντας  

δημιουργική διέξοδο , κυρίως στους νέους, αλλά και την ευκαιρία για βελτίωση της 

καθημερινότητας και της υγείας των πολιτών .  

Νευραλγικοί τομείς όμως, αποτελούν ο Οικονομικός και ∆ιοικητικός Τομέας. 

Στον Τομέα της Οικονομικής ∆ιαχείρισης, ο σωστός προγραμματισμός και  

η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων έχουν ως αποτέλεσμα την εύρυθμη λειτουργία 

του ∆ήμου μας, με στοχευμένες ενέργειες , με διαφάνεια , με τήρηση των διαδικασιών, 

ορθή και νοικοκυρεμένη διαχείριση . 

Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η ∆ιοικητική μας Ικανότητα, η οποία αντικατοπτρίζεται 

στην ποιότητα της οργάνωσης που διαθέτουμε , δίνονται ιδιαίτερη έμφαση στην 

άρτια οργάνωση των υπηρεσιών μας και στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, 

με στόχο τη μέγιστη αποδοτικότητά του , προς όφελος των πολιτών . 
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Όπως διαφαίνεται από τα παραπάνω , όλοι οι τομείς είναι σημαντικοί και όλοι  

βρίσκονται σε προτεραιότητα για εμάς , αφού είναι αλληλένδετοι μεταξύ τους και  

μέτρο υλοποίησης του έργου μας. 

Τίποτε όμως, δεν θα μπορούσε να προχωρήσει, χωρίς το κυρίαρχο και ανεξάρτητο 

συλλογικό όργανο, το ∆ημοτικό Συμβούλιο , το οποίο συνιστά το κέντρο λήψης  

αποφάσεων καθοριστικής σημασίας για την πόλη . Η πολυφωνία και ο πλουραλισμός 

των απόψεων , οδηγούν σε σημαντικές αποφάσεις , αποδεικνύοντας ότι το ∆ημοτικό 

Συμβούλιο αποτελεί θεμέλιο λίθο της ∆ημοκρατικής τοπικής διακυβέρνησης .  

Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου μας έχει δώσει, διαχρονικά, χαρακτηριστικά 

δείγματα γραφής, για την υποδειγματική του λειτουργία, αποδεικνύοντας ότι το 

καλό της πόλης βρίσκεται πάνω απ’ όλα .  

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση παραμένει ο πλέον αξιόπιστος και αποτελεσματικός θεσμός , 

τον οποίο εμπιστεύεται περισσότερο ο πολίτης. 

Εμείς κοιτάζουμε, καθημερινά, όλους τους πολίτες στα μάτια και γινόμαστε  

αποδέκτες της αποτελεσματικότητας του έργου μας και του εκτοπίσματός του στην 

πόλη, το οποίο αποτελεί επιβράβευση, παράλληλα όμως, και δέσμευση για την υλοποίησή του. 

Επεξεργαζόμαστε κάθε πρόταση και κάθε δημιουργική κριτική. Είμαστε ανοιχτοί σε 

ιδέες , προτάσεις και διάλογο . Σχεδιάζουμε , θέτουμε στόχους και διεκδικούμε την  

υλοποίησή τους βάσει του Επιχειρησιακού μας Σχεδίου και των αξόνων που  

προβλέπονται σε αυτό και οι οποίοι είναι :  

1. Ανάπτυξη - Ποιότητα Ζωής & Εύρυθμη Λειτουργία Πόλεων και Οικισμών  

2. Περιβάλλον  

3. Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη 

4. Παιδεία - Πολιτισμός- Αθλητισμός 

5. Αρμοδιότητες Κρατικού Χαρακτήρα 

Κλείνοντας θα ήθελα να επισημάνω ότι ο απολογισμός είναι αποτέλεσμα συλλογικής 
προσπάθειας , για το λόγο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες, 
τους συναδέλφους , τους εργαζόμενους , το σύνολο του ∆ημοτικού Συμβουλίου και 
όλους τους συμπολίτες μας, για τη στήριξη , αλλά και για κάθε καλοπροαίρετη  
κριτική ή υπόδειξη .  

Σας ευχαριστώ θερμά , 

Ο ∆ήμαρχος Ιλίου 

Νίκος Ζενέτος 
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Ά ξ ο ν ε ς  Επ ι χ ε ι ρ η σ ι α κ ο ύ  Σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ   

2 0 1 5  -  2 0 1 9  

Σχεδιάζουμε Θέτουμε στόχους Υλοποιούμε 

Ανάπτυ ξη   

Πο ιό τη τα  Ζωής    

&  Εύρυθμη  Λε ι τουργ ία   

Πόλεων  κα ι  Οικ ισμών  

Περ ιβάλλον   
&  Πο ιό τη τα  Ζωής  

Κο ινων ι κή   
Προστασ ία   

&  Αλληλ εγγύη   

Πα ιδ ε ί α   

Πολ ι τ ισμός   

Αθλητ ισμός  

Αρμοδ ι ό τη τ ε ς   

Κρατ ι κού   

Χαρακτήρα  
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ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

Ανάπτυξη - Ποιότητα ζωής  

& Εύρυθμη Λειτουργία  

Πόλεων και Οικισμών 

 Θέατρο «Άννα Συνοδινού»  
 Πολυδύναμο Κέντρο Πολιτιστικών, Αθλητικών & Κοινωνικών ∆ραστηριοτήτων (ΒΙΟΦΙΑΛ) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2018 

Τομέας Υποδομών είναι πολύ 
σημαντικός για μια πόλη που 

αξιώνει να διατηρήσει τον  
ανθρώπινο χαρακτήρα της 
Η εύρυθμη λειτουργία της πόλης, η ποιότητα 
ζωής των πολιτών και η αναβάθμιση της  
καθημερινότητάς τους, αποτελεί μέγιστη  
προτεραιότητα.  

Η ορθή ιεράρχηση των αναγκών του Ιλίου, σε  
συνδυασμό με τις ολοκληρωμένες και ώριμες 
μελέτες των Υπηρεσιών του ∆ήμου  
δημιουργούν ένα διεκδικητικό και απαιτητικό 
πλαίσιο για την υλοποίηση σημαντικών έργων 
ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού αξιοποιώντας 
κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο.   
 
Για το λόγο αυτό, ο Τομέας Υποδομών είναι  
πολύ σημαντικός για μια σύγχρονη πόλη όπως 
το Ίλιον, που αξιώνει να διατηρήσει και να  
ενισχύσει τον ανθρώπινο χαρακτήρα της.  

Το Τεχνικό Πρόγραμμα για το 2018  
καταρτίστηκε έτσι ώστε να είναι ρεαλιστικό και 
υλοποιήσιμο, μετά την προσπάθεια καταγραφής 
και ιεράρχησης των υφιστάμενων προβλημάτων 
και τη βέλτιστη αξιοποίηση των μειωμένων,  
κυρίως  σε  επίπεδο επιχορηγήσεων  από  την  
Κεντρική  ∆ιοίκηση, εσόδων του ∆ήμου. 

Τα έργα και οι παρεμβάσεις έχουν να κάνουν με 
την λειτουργική, περιβαλλοντική και αισθητική 
αναβάθμιση της πόλης και ο σχεδιασμός τους 
υλοποιήθηκε με βάση:   

 Την προστασία των συμφερόντων και την  
αναβάθμιση της τοπικής κοινωνίας. 

 Την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους 
πολίτες και την άμεση παρέμβαση για την  
επίλυση  των προβλημάτων τους. 

 Τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη των 
κοινωφελών υποδοµών.  

 Την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της 
περιοχής του Ιλίου.  
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2018 

 Ανακατασκευή πλατείας Δασκάλας: 
 Ο επανασχεδιασμός της πλατείας και των  
πεζοδρομίων της πλατείας που βρίσκεται στην 
περιοχή Αγίου Φανουρίου, περιλαμβάνει τη  
δημιουργία χώρων εγκατάστασης έτοιμου  
χλοοτάπητα εμβαδού 850τ.μ. και τη χρήση  
υδατοπερατών υλικών επίστρωσης συνολικού 
εμβαδού 700τ.μ.,  συμβάλλοντας στην ταχύτατη 
απορροή των ομβρίων προς το έδαφος, τη  
διατήρηση του υδρολογικού κύκλου και στο 
βέλτιστο χειρισμό του εδάφους. Τα περιμετρικά 
πεζοδρόμια σχεδιάστηκαν με διευρυμένο πλάτος 
και προβλέφθηκε η ενίσχυση του υφιστάμενου 
φωτισμού με νέα φωτιστικά σώματα led  
εξοικονόμησης ενέργειας. 
Η ανακατασκευή ολοκληρώθηκε το 2019 και 
υλοποιήθηκε με ιδία μέσα ενώ το εσωτερικό  
υδατοπερατό δάπεδό της χρησιμοποιείται ως 
υλικό επίστρωσης για πρώτη φορά σε δημόσιο 
κοινόχρηστο χώρο στην Αττική. Οι σύγχρονες 
βιοκλιματικές πρακτικές που εφαρμόστηκαν, θα 
αποτελέσουν πρότυπο και για άλλες παρόμοιες 
που σχεδιάζει ο Δήμος, στο πλαίσιο βελτίωσης του 
μικροκλίματος στην πόλη. 
Ανακατασκευή τμήματος της πλατείας Γεννηματά 
Τμήμα της κεντρικής πλατείας της πόλης  
ανακατασκευάστηκε με ίδια μέσα και με στόχο 
την αισθητική της αναβάθμιση, αλλά και τη  
διεύρυνση της ελεύθερης επιφάνειας με  
επιστρώσεις κυβόλιθων. 
 Το 2018 σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο 
«Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς Τμήμα 1ο (από 
πλατεία Ιλίου έως συμβολή αγωγού  
Ευπυρίδων)» με αντικείμενο τη συμπληρωματική 
κατασκευή παρόδιου δικτύου ομβρίων υδάτων  
εκατέρωθεν του διευθετημένου (σκεπασμένου) 
ρέματος προϋπολογισμού 13.962.601,624€, από 
το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. 

Υποδομές  

& Ποιότητα Ζωής 

Έργα, Μελέτες και Προμήθειες του 2018:  

  Νέο, υπερσύγχρονο κλειστό Κολυμβητήριο 
στη διάθεση των πολιτών του Ιλίου, μετά τη 
σύναψη προγραμματικής σύμβασης του  
Δήμου με το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης το 
2018.  Ο χώρος ανακατασκευάστηκε πλήρως με 
πόρους του Δήμου και πληροί όλα τα  
πρότυπα ασφάλειας και υγιεινής. Διαθέτει  
κολυμβητική δεξαμενή με 8 διαδρομές,  
κολυμβητική δεξαμενή εκμάθησης και μία  
θεραπευτική που θα εξυπηρετεί όλες τις  
ανάγκες του ΕΚΑ. Επίσης, διαθέτει βοηθητικούς 
χώρους, ιατρείο, αποδυτήρια και το κολυμβητήριο θα 
λειτουργεί με ευθύνη του Δήμου Ιλίου. 

Ποιότητα ζωής & Εύρυθμη Λειτουργία Πόλεων 
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 Πολυδύναμο Βιοκλιματικό Κέντρο για την 
Ανάπτυξη Δομών Κοινωνικής Φροντίδας: 

Συνεχίστηκαν και το 2018 οι εργασίες του  
σπουδαίου αυτού έργου, προϋπολογισμού  
μελέτης 9.950.000,00€, που χρηματοδοτείται και 
εκτελείται από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, σε οικόπεδο 
ιδιοκτησίας του Δήμου Ιλίου, συνολικού εμβαδού 
1.895,10μ², στο Ο.Τ.363 που περικλείεται από τις 
οδούς Φλέβας Ρουβίκωνος, Ταβουλάρη, Ι. Πολέμη 
– Πλαστήρα.  

Πρόκειται για ένα εξαώροφο κτίριο κοινωνικού 
χαρακτήρα, με 2 υπόγεια και κύριους λειτουργικούς 
χώρους, για την ημερήσια φροντίδα ηλικιωμένων 
και επικουρικούς, για την λειτουργική υποστήριξή 
τους όπως, τακτική ιατροφαρμακευτική  
παρακολούθηση, ψυχολογική υποστήριξη,  
διατροφή, ψυχαγωγικές δραστηριότητες,  
προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης –  
ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών  
δεξιοτήτων κ.λπ. 

Ανάπλαση Λεωφόρου Αγ. Νικολάου: 
Το έργο, προϋπολογισμού 5.350.000,00€,  
χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής και 
έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της.  
Περιλαμβάνει ανάπλαση - βελτίωση της  
λειτουργικότητας και προσβασιμότητας της  
Λεωφόρου, με  πλήρη αντικατάσταση του  
ασφαλτοτάπητα και των στρώσεων οδοστρωσίας, 
τη βελτίωση των οδικών υποδομών για την  
εξυπηρέτηση ατόμων με κινητικά, αισθητηριακά 
ή άλλα προβλήματα, τη διαμόρφωση «ζώνης 
στάθμευσης» σε εσοχές των πεζοδρομίων, τις 
δενδροφυτεύσεις και την εγκατάσταση αυτόματου 
ποτίσματος, τη χρήση ψυχρών υλικών  
επιστρώσεων για τη μείωση των ρύπων και την 
κατάλληλου οδοφωτισμού LED. 

Υποδομές  

& Ποιότητα Ζωής 

Έργα, Μελέτες και Προμήθειες του 2018:  

Ποιότητα ζωής & Εύρυθμη Λειτουργία Πόλεων 

 Διαμόρφωση κτήματος Δήμου Ιλίου:  
Το κτήμα βρίσκεται στη συμβολή των οδών  
Σπύρου Μουστακλή με τη Λ. Δημοκρατίας, 
εκτάσεως περίπου 52στρμ. με αναβάθμιση του 
ηλεκτροφωτισμού του, προκειμένου να φιλοξενεί 
τη διεξαγωγή υπαίθριων δραστηριοτήτων από  
συλλόγους του Δήμου μας.  

  «Καθαρισμός, απολύμανση φρεατίων  
όμβριων» σε 3.000 φρεάτια στο Δήμο μας και 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΔΙΚΤΥΟΥ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Ακαθάρτων. 
 Σε εξέλιξη το 2018 οι «Αστικές παρεμβάσεις 
ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων για την 
αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου  
περιβάλλοντος», προϋπολογισμού 440.000,00€, 
που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο. 

Αφορά τη διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων επί 
των οδών Αγ. Νικολάου και Ζαγορίου, για τη 
δημιουργία νέας Παιδικής Χαράς και για παιδιά 
ΑΜΕΑ, καθώς και τη δημιουργία χώρου πρασίνου 
επί των οδών Ζαγορίου και Αγ. Νικολάου.  
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 Πιστοποίηση Παιδικών Χαρών  
Κάθε χρόνο ο Δήμος μας προχωρά όλες τις 
διαδικασίες, έτσι ώστε να εξασφαλίσει την  
πιστοποίηση από την TUV, καθώς και την 
έκδοση του πιστοποιητικού καταλληλότητας α-
πό το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο της 
προσαρμογής στην ΚΥΑ 28492/2009, με την ο-
ποία καθορίσθηκαν η κατασκευή, τα όργανα, η 
λειτουργία, η συντήρηση, η διαδικασία ελέγχου και η 
αδειοδότησή τους.  

Κατά τη διάρκεια του έτους, η Τεχνική Υπηρεσία 
προμηθεύτηκε ανταλλακτικά και προέβη στη  
συντήρηση των οργάνων,  με συντηρητή που 
επισκέπτεται, ελέγχει και επισκευάζει καθημερινά το 
σύνολο των παιδικών χαρών του Δήμου, με 
σκοπό τη συμμόρφωση στις απαιτήσεις ασφαλείας 
της ΚΥΑ και την εξασφάλιση των απαιτούμενων 
πιστοποιήσεων. 

 Νέα Παιδική Χαρά και για παιδιά ΑΜΕΑ 
Σε εξέλιξη το 2018 οι διαδικασίες δημιουργίας και 
νέας παιδικής χαράς επί της οδού Ζαγορίου, η 
οποία έχει σχεδιαστεί εφαρμόζοντας προδιαγραφές 
ασφαλείας και θα παρέχει μεταξύ άλλων όργανα  
παιδικών χαρών για όλα τα παιδιά, συμπεριλαμ-
βανομένων και των παιδιών με αναπηρία,  
σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα. 

Η Παιδική Χαρά εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου 
«Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων 
χώρων για την αναβάθμιση του φυσικού και 
δομημένου περιβάλλοντος» που αναφέρθηκε 
παραπάνω.   

Υποδομές  

& Ποιότητα Ζωής 

Έργα για τα παιδιά:  

Ποιότητα ζωής & Εύρυθμη Λειτουργία Πόλεων 

 «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού 
“ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ”» στο Ο.Τ 729 του Δήμου 
Ιλίου», προϋπολογισμού 1.116.000,00€.  

Το έργο, έχει ενταχθεί στο  Πρόγραμμα Εκτελεστέων 
Έργων και τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας 
Αττικής από την οποία  θα χρηματοδοτηθεί 
και θα εκτελεστεί. Το 2018 σε εκκρεμότητα  
βρίσκεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών 
σύναψης της δημόσιας σύμβασης με την  
ανάδοχο εταιρεία, προκειμένου να ξεκινήσουν 
οι εργασίες. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, το οικόπεδο επιφανείας 
287,50τ.μ. επί της οδού Ελλησπόντου στην 
περιοχή της Παλατιανής, στο οποίο πρόκειται 
να ανεγερθεί νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός 
είναι δωρεά του κ. Νικόλαου Λιάκου προς το 
Δήμο Ιλίου.  

 Νέος Παιδικός Σταθμός με την 
«Μετασκευή υφιστάμενου κτιρίου σε παιδικό 
σταθμό στο πάρκο Φοινίκων του Δήμου Ιλίου», 
στην περιοχή του Αγ. Φανουρίου επί της οδού 
Άστρους, ενδεικτικού προϋπολογισμού 
524.600,00€ για το οποίο ο Δήμος έχει υποβάλλει 
στην Περιφέρεια Αττικής αίτημα χρηματοδότησης.  

Παιδικές  Χαρές :   

Παιδικοί  Σταθμοί :   
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  «Επισκευή, συντήρηση αύλειων χώρων 
σχολικών κτιρίων Δήμου Ιλίου και λοιπές δρά-
σεις», προϋπολογισμού δαπάνης 500.000,00€ 
με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, 
μέσω του προγράμματος Φιλόδημος.  

Το έργο το 2018 ήταν σε εξέλιξη με στόχο την 
επισκευή φθορών σε σχολικά κτίρια του Δήμου 
μας και ειδικότερα στον αύλειο χώρο τους. 

Υποδομές  

& Ποιότητα Ζωής 

Έργα και παρεμβάσεις για τα παιδιά και τους πολίτες:  

Ποιότητα ζωής & Εύρυθμη Λειτουργία Πόλεων 

Κατά το έτος 2018 υλοποιήθηκαν πολλές  
παρεμβάσεις σε σχολικά και δημοτικά κτίρια, 
αθλητικούς και κοινόχρηστους χώρους, όπως: 
Ελαιοχρωματισμοί: 158 αιτήματα 
Πινακίδες (Αντικατάσταση & Τοποθέτηση) 

316 αιτήματα 
Υδραυλικές εργασίες: 776 αιτήματα 
Παγκάκια: 56 αιτήματα 
Επισκευή Πεζοδρομίων: 45 αιτήματα 
Ξυλουργικά: 35 αιτήματα 
Ασφαλτικά: 669 αιτήματα 
Οικοδομικές εργασίες: 134 αιτήματα 
Σιδηρουργικές εργασίες: 714 αιτήματα  
Επισκευή και τοποθέτηση κολωνακίων  45 
αιτήματα 
Ηλεκτρολογικές εργασίες: πληθώρα αιτημάτων 
για δημοτικό φωτισμό (πλατείες, παιδικές 
χαρές, πεζόδρομους), Σχολικά Κτίρια και 
λοιπές υπηρεσίες του Δήμου.  

Παρεμβάσεις  σε  Σχολεία :   

Παρεμβάσεις :   

 Πρόκειται να υποβληθούν προς χρηματοδότηση 
στην «Ολοκληρωμένη χωρική επένδυση (Ο.Χ.Ε.) 
Δυτικής  Αθήνας»   
Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου και 8ου Δημοτικών 
Σχολείων, προϋπολογισμού 1.350.000,00€ & 
 Βελτίωση & εκσυγχρονισμός εξοπλισμού 
σχολικών μονάδων προϋπολογισμού  250.000,00€ 
Τα παραπάνω  υποβλήθηκαν προς χρηματοδότηση 
στο πλαίσιο της Ο.Χ.Ε. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗ  (Ο.Χ.Ε.) ΔΥΤ. ΑΘΗΝΑΣ». 
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  «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»: 

Πρόκειται για ένα σπουδαίο έργο, προϋπολογισμού 
3.252.020,80€, το οποίο χρηματοδοτείται και  
εκτελείται από την Περιφέρεια Αττικής. 

Αφορά την επέκταση ή βελτίωση του υφιστάμενου 
δικτύου ομβρίων συνολικού μήκους 
4.300μέτρων περίπου, σε περιοχές του Δήμου, 
οι οποίες επλήγησαν από τα έντονα πλημμυρικά 
φαινόμενα και τις ισχυρές βροχοπτώσεις τα 
προηγούμενα έτη. Η σύμβαση κατασκευής  
περιλαμβάνει παρεμβάσεις στις περιοχές: 

Περιοχή 1: Περιλαμβάνει τμήμα της περιοχής 
Ζωοδόχου Πηγής και συγκεκριμένα αγωγό επί 
της οδού Ξάνθου από Φιλιππιάδος έως Φυλλίδος 
(έχει ολοκληρωθεί). 

Περιοχή 2: Περιλαμβάνει τμήμα της περιοχής 
Παλατιανής. Έχει ολοκληρωθεί η Φίλωνος, Χειμερίου, 
Χανίων, Φολόης, Φιλιππιάδος, Φαλαισίας, Φλωρίνης, 
Φιλοπροόδων, Φιλιατρών, η Μ. Ψελλού και  
Επταπυργίου από Γαλερίου έως Βησσαρίωνος, 
Γαλερίου και Βησσαρίωνος από Μ. Ψελλού έως 
Μεθοδίου Εκκρεμεί η Λ. Θηβών, Κρήτης, Παξών, 
Άρεως και Μεθοδίου από Λ. Θηβών έως Μ. Ψελλού. 

Περιοχή 3: Aφορά την οδό Αγίου Νικολάου,  
από Πίνδου έως Β. Ηπείρου. 

Περιοχή 4: Αφορά αγωγό επί των οδών Πέλοπος 
και Αγ. Σαράντα από τη διασταύρωση με την 
οδό Αγ. Σαράντα και Πρωταγόρα έως τη  
διασταύρωση με τις οδούς Λαυρίου και Αραχόβης, 
η κατασκευή του οποίου εκκρεμεί.  

Περιοχή 5: Αφορά την οδό Κλεισούρας, από 
Τεπελενίου έως Πανοράματος (έχει ολοκληρωθεί)  

Υποδομές  

& Ποιότητα Ζωής 

Έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης της πόλης:  

Ποιότητα ζωής & Εύρυθμη Λειτουργία Πόλεων 

Περιοχή 6: Αφορά αγωγό επί των οδών 
Έκτορος και Ηροδότου από τη διασταύρωση 
με την Λ. Θηβών έως τη διασταύρωση με την 
οδό Φιλιατών (έχει ολοκληρωθεί) 

Περιοχή 7: Περιλαμβάνει τμήματα των οδών 
Ζίτσης, Μαραγκού, Παραμυθιάς, Τυρνάβου,  
Δωδώνης, Πλάτωνος Δυρραχίου, Βερατίου, 
Γράμμου και Δαβάκη (έχει ολοκληρωθεί) 

Περιοχή 8: Αφορά τμήματα των οδών Ανδρέα 
Παπανδρέου, Αγ. Λαύρας, Ολυμπίας, Δουκάδων, 
Αρκαδίας και Επιδαύρου το οποίο είναι σε εξέλιξη. 

 «Έκτακτες παρεμβάσεις σε κρίσιμα σημεία για 
την αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου,  
Εργ. Γ2/18»  με χρηματοδότηση από το Υπουργείο 
Εσωτερικών και με αντικείμενο την πύκνωση 
των φρεατίων ομβρίων, καθώς και την περιορισμένη 
επέκταση αγωγών για την αντιμετώπιση 
πλημμυρικών φαινομένων.   
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  Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού  
Οδοφωτισμού του Δήμου Ιλίου με την  
προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών  
σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας τύπου LED 
Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι ενέργειες του 
Δήμου Ιλίου για τη μετάβαση στην εποχή της 
εξοικονόμησης ενέργειας, με σημαντικό όφελος 
για την πόλη και τους κατοίκους. 
Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 
3.247.941,30 ευρώ, αφορά σαρωτικές παρεμβάσεις 
σε όλο το δημοτικό οδοφωτισμό, ενώ με την  
εγκατάσταση φωτιστικών LED θα μειωθεί δραστικά 
το ενεργειακό κόστος, θα βελτιωθεί σημαντικά η 
ποιότητα φωτισμού στους δρόμους, θα ενταθεί 
το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και θα 
μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Δήμου. 

   Τοποθέτηση εξήντα (60) τεμαχίων νέων  
φωτιστικών σωμάτων LED που προμηθεύτηκε ο 
Δήμος μας μέσω ΑΣΔΑ, στην νησίδα της Λεω-
φόρου Θηβών, στο τμήμα της από Ιδομενέως 
έως Αγ. Νικολάου, με προσωπικό και μέσα του 
τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και 
Σηματοδότησης. 

  Εγκατάσταση φωτισμού στο ανοικτό γήπεδο 
μπάσκετ του Δήμου που βρίσκεται στο χώρο 
έμπροσθεν του Κλειστού Γυμναστήριου  
«Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ». 

Υποδομές  

& Ποιότητα Ζωής 

Φωτε ινή  πόλη :   

Ποιότητα ζωής & Εύρυθμη Λειτουργία Πόλεων 

  Επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών όπως: 

 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

Προμήθεια Φωτιστικών σωμάτων στο Κλει-
στό Γυμναστήριο “Πεταλούδα” - εργασίες εγκα-
τάστασης των φωτιστικών σωμάτων 

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την 
κάλυψη όλων των αναγκών του Δήμου.  

Καθώς επίσης, 

 Ετήσια συντήρηση σιντριβανιού στην 
πλατεία Καπετάν Ζαχαρία (Κόμβος Ιλίου) 

 «Εργασίες μετατροπών στο χώρο των 
γραφείων του ΚΕΠ Ιλίου» - εργασίες ομάδας Α 

Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων - 
εργασίες εγκατάστασης των κλιματιστικών 
στους ορισμένους από τη μελέτη χώρους. 

Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις για την «Ανάπλαση λεωφόρου Αγ. Νικολάου» και το έργο 
«Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων για αναβάθμιση του φυσικού και  
δομημένου περιβάλλοντος» επί των οδών Αγ. Νικολάου και Ζαγορίου. 

 «Προμήθεια αντλιών και υλικών σύνδεσής τους με το δίκτυο αποχέτευσης». 
 «Προμήθεια εργαλείων – μηχανημάτων και αναλωσίμων ειδών για την κάλυψη αναγκών των  
συνεργείων του Δήμου». 

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών έργων και σηματοδότησης προχωρά στη σύνταξη 
μελετών ή/και τευχών δημοπράτησης για τα παρακάτω:   
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2018 

Υποδομές  

& Ποιότητα Ζωής 

Μελέτες  προς  ωρίμανση :   

Ποιότητα ζωής & Εύρυθμη Λειτουργία Πόλεων 

Σύνταξη μελέτης του κόμβου Θηβών - Ιδομενέως   

Δημοπρατήθηκε και συντάσσεται η μελέτη 
προϋπολογισμού 43.321,85€, για την κατασκευή 
ενός κυκλικού κόµβου, μέσω της οποίας επιδιώκεται 
η βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών 
και του επιπέδου εξυπηρέτησης της διασταύρωσης, 
δεδοµένου ότι σε ώρες αιχµής παρατηρείται 
μεγάλη συµφόρηση και µποτιλιάρισµα στους 
κεντρικούς άξονες, µε συνέπεια την ταλαιπωρία 
των πολιτών από τις ανεπιθύµητες καθυστερήσεις, 
στα τµήµατα της Λεωφόρου Θηβών και της 
οδού Ιδοµενέως. 

 «Ολοκληρωμένη χωρική επένδυση (Ο.Χ.Ε.) 
Δυτ. Αθήνας» 

Στο πλαίσιο της (Ο.Χ.Ε.) Δυτικής Αθήνας, με 
στόχο την αστική αναβάθμιση και την κοινωνική 
αναζωογόνηση της πόλης, ο Δήμος Ιλίου  
υπέβαλλε τις παρακάτω προτάσεις βελτίωσης και 
αναβάθμισης κτιριακών και αστικών υποδομών, 
ανάδειξης χώρων πολιτισμού, ενσωμάτωσης 
και χρήσης νέων τεχνολογιών στις αστικές  
λειτουργίες κλπ.: 
Διαμόρφωση / αναβάθμιση πολιτιστικού κέντρου 

«Μελίνα Μερκούρη, προϋπολογισμού  420.000,00€ 

 Διευθέτηση της προσβασιμότητας και λειτουργικής 
διασύνδεσης της περιοχής εγκατάστασης των κοι-
νωνικών δράσεων, προϋπολογισμού 240.000,00€ 

Προγραμματίζεται να υποβληθούν για  
χρηματοδότηση τα παρακάτω:  
Βελτίωση & εκσυγχρονισμός εξοπλισμού σχολικών 
μονάδων, προϋπολογισμού 250.000,00€ 

Αναβάθμιση υποδομών, προσβάσεων και 
εξοπλισμού κοινωνικών δομών σε θύλακες, 
προϋπολογισμού 120.000,00€ 

Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου και 8ου Δημοτικών 
Σχολείων, προϋπολογισμού 1.350.000,00€ 

Ενεργειακή Αναβάθμιση Πολιτιστικού Κέντρου  
Μελίνας Μερκούρη», προϋπολογισμού 300.000,00€ 
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Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α  

Ανάπτυξη - Ποιότητα ζωής  

& Εύρυθμη Λειτουργία  

Πόλεων και Οικισμών 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2018 

∆ημοτική Αστυνομία ενεργεί 
προς όφελος των τοπικών 

κοινωνιών και των πολιτών. 
Η Δημοτική Αστυνομία είναι ένας ιδιαίτερα 
χρήσιμος θεσμός της σύγχρονης αστυνόμευσης 
και ασφάλειας μιας πόλης, ο οποίος μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ποιοτική 
αναβάθμιση της ζωής των τοπικών κοινωνιών 
και των πολιτών.  

Η διαρκώς αυξανόμενη ροή αρμοδιοτήτων 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ανέδειξε την αναγκαιότητα 
ύπαρξης ενός ελεγκτικού μηχανισμού, ο οποίος 
θα παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων 
των περιφερειών και των δήμων από τους πολίτες.  

Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες η Δημοτική 
Αστυνομία ελέγχει και δρα προς όφελος του πολίτη, 
αλλά και του δημόσιου συμφέροντος μέσα από την 
καθημερινή εποπτεία.  

 

Στην Ελλάδα το ρόλο αυτό έρχεται να καλύψει 
η Δημοτική Αστυνομία. Ωστόσο, η λειτουργία 
της δεν υπήρξε ένα εύκολο εγχείρημα.  

Η έλλειψη προσωπικού και υλικοτεχνικών πόρων, 
τα περιορισμένα οικονομικά των δήμων, καθώς 
και λοιπά θεσμικά εμπόδια, επηρέασαν και  
συνεχίζουν να επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία 
της Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία στην Ελλάδα 
διατηρεί έως και σήμερα αποσπασματικό  
χαρακτήρα.   

Ο θεσμός της Δημοτικής Αστυνομίας έχει πολλά 
περιθώρια βελτίωσης και ενδυνάμωσης του 
ρόλου που μπορεί να επιτελέσει στις πόλεις. 

Στον Δήμο Ιλίου, εφαρμόζοντας τις διατάξεις 
του νόμου που τη διέπει, το 2018 ολοκλήρωσε 
ένα κύκλο εργασιών που αφορά στις οριζόμενες 
αρμοδιότητες, αλλά και στη συνδρομή της σε 
άλλες υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν συνολικά ζητήματα & προβλήματα 
της πόλης μας.       
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Ποιότητα ζωής & Εύρυθμη Λειτουργία Πόλεων 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2018 

Στόχος της Δημοτικής Αστυνομίας είναι η  
εδραίωση αισθήματος ασφάλειας στον πολίτη, 
η διατήρηση της ευταξίας και καθαριότητας 
της πόλης, η προστασία του περιβάλλοντος,  
η συμβολή στην επίτευξη του στόχου για κοινωνική 
συνοχή και αλληλεγγύη, σε συνεργασία με τις 
αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου, καθώς και η 
αρμονική συνεργασία με τους φορείς και τις 
υπηρεσίες του δήμου. 

Στο πλαίσιο αυτό, το 2018 η Δημοτική Αστυνομία 
του Δήμου Ιλίου:  

Διερεύνησε 234 καταγγελίες για μετακινήσεις 
κάδων, ζητήματα καθαριότητας, καταλήψεις 
πεζοδρομίων & κοινόχρηστων χώρων, υπαίθρια 
διαφήμιση, αφισσορύπανση, παράνομες 
ράμπες και κολωνάκια, για φθορά δημοτικού 
πρασίνου (κοπής-κλαδέματος δέντρων), για 
παράνομη στάθμευση οχημάτων, περιπτώσεις 
που αφορούσαν τα άρθρα 18 & 20 του  
Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος 
(οικόπεδα, τρέιλερ, σκάφη, φορτηγά, μηχα-
νήματα κ.λπ.) και καταγγελίες γενικής φύσεως. 

∆ημοτική Αστυνομία   

Δράση  Δημοτ ικής  Αστυνομίας :   

Εξυπηρέτησε 466 περιστατικά εξουσιοδότησης 
- θεώρησης του γνησίου της υπογραφής 
κατ’ οίκον, σε περιπτώσεις πολιτών με 
δυσκολία ή αδυναμία μετακίνησης στο 
ΚΕΠ. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνθηκαν 
πολίτες των οποίων η μετακίνηση  
παρουσίαζε δυσκολίες. 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, επέδωσε 
234 κλήσεις σε παρκαρισμένα οχήματα 
που δυσχέραιναν την εύρυθμη κυκλοφορία 
των οχημάτων και των πεζών της πόλης μας. 

Έκανε αυτοψίες σε τεχνικά έργα και εκσκαφές 
στα όρια του Δήμου από υπηρεσίες όπως  
ΟΤΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΕΥΔΑΠ και εργολάβους. 

Πραγματοποίησε καθημερινές περιπολίες 
στα όρια του δήμου. 
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Ποιότητα ζωής & Εύρυθμη Λειτουργία Πόλεων 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2018 

Ενήργησε 470 επιδόσεις εγγράφων σε πολίτες 
και επιχειρήσεις από υπηρεσίες  του Δήμου, 
όπως το Τμήμα Καταστημάτων, το τμήμα 
Εσόδων, την Τεχνική Υπηρεσία, το τμήμα 
Ταμείου κ.λπ., καθώς και από λοιπούς φορείς 
όπως άλλους Δήμους, από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης κ.ά. 

Επέδωσε ειδοποιήσεις επικείμενης σφράγισης 
καταστήματος έπειτα από εντολή των  
αρμόδιων αρχών. 

Εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο  
θέματα για επιβολή προστίμου, σύμφωνα με 
τον  Κανονισμό  Προστασίας  του  
Περιβάλλοντος. 

Συμμετείχε στην αντιμετώπιση έκτακτων  
γεγονότων & καιρικών φαινομένων στο 
πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος 
πολιτικής προστασίας του δήμου. 

Συμμετείχε σε εκδηλώσεις του Δήμου, της τοπικής 
εκκλησίας, καθώς και άλλων φορέων της 
πόλης. 

Επιπλέον, συνεργάστηκε με όλες τις υπηρεσίες 
του δήμου όποτε υπήρξε αναγκαιότητα. 

∆ημοτική Αστυνομία   

Δράση  Δημοτ ικής  Αστυνομίας :   
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Περιβάλλον  

& Ποιότητα ζωής  

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2018 

Τομέας του Περιβάλλοντος  
είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος 

και σημαντικός, με εξαιρετικά  
αυξημένες απαιτήσεις φροντίδας 

Το Περιβάλλον είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με 
την ποιότητα ζωής των πολιτών και αποτελεί 
έναν ιδιαίτερο Τομέα, ευαίσθητο και σημαντικό 
για την εύρυθμη λειτουργία των πόλεων. 

Κάθε πόλη όμως, που θέλει να είναι συνεπής 
στους πολίτες της, πρέπει να συνδυάζει τον  
σύγχρονο με τον ανθρώπινο χαρακτήρα,  
γεγονός που συνιστά εξαιρετικά αυξημένες  
απαιτήσεις φροντίδας, σε όλα τα  
επίπεδα. 

Ο σχεδιασμός μας είναι προσανατολισμένος 
στην επιτυχημένη εφαρμογή πρακτικών που  
ενισχύουν αυτόν τον χαρακτήρα του Ιλίου και 
διαφυλάττουν τη δημόσια υγεία. 

Οι δράσεις και οι παρεμβάσεις μας υλοποιούνται 
με γνώμονα και στόχο:  

 Τη διαρκή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό 
των πράσινων υποδομών.  

 Την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος  

 Την αειφορική διαχείριση και προστασία του  
περιβάλλοντος.   
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2018 

Περιβάλλον  

& Ποιότητα ζωής   

Η προστασία του Περιβάλλοντος και η βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των πολιτών αποτελεί  
προτεραιότητα για τον Δήμο μας.  

Μεριμνούμε καθημερινά έτσι ώστε οι πράσινες 
γωνιές της πόλης μας να αποτελούν χώρους 
αναψυχής και χαλάρωσης. 

Οι χώροι που διαχειριζόμαστε είναι οι εξής: 

139 κοινόχρηστοι χώροι 
250χλμ. οδικού δικτύου 
500χλμ. πεζοδρόμια  
Όλες οι νησίδες οδικών αρτηριών 
84 αύλειοι χώροι σχολείων 
25 παιδικές χαρές 
67 πεζόδρομοι 
Δενδροστοιχίες οι οποίες αριθμούν  

περισσότερα από 20.000 δένδρα. 
Οργανωμένοι χώροι πρασίνου (δημόσια  

κτίρια, ιεροί ναοί κλπ.) με εμβαδό περίπου  
180 στρεμμάτων. 

Εφαρμογές  Πρασίνου :  
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

1 . 9 1 6  τ οποθ ε τημ ένους  κάδους  
απορριμμάτων.  

Από αυτούς γίνεται συλλογή 31.219,33  
τόνων οικιακών απορριμμάτων, με  
9 προγράμματα ημερησίως x 6 ημέρες την 
εβδομάδα. 

1.010 τοποθετημένους μπλε κάδους  

Από αυτούς γίνεται συλλογή 3.427  
τόνων ανακυκλούμενων υλικών, με  
3 προγράμματα ημερησίως x 6 ημέρες την 
εβδομάδα. 

10 κώδωνες ανακύκλωσης γυαλιού. 

Από αυτούς γίνεται συλλογή 19,71  
τόνων υλικού (μπουκάλια).  

Συλλογή 3.550kg ανακυκλούμενων  
συσκευών και απόβλητων ηλεκτρονικού & 
ηλεκτρικού εξοπλισμού. 

35  παρεμβάσεις αποκομιδής μπαζών,  
χόρτων, κλαδιών και αντικειμένων από όλα 
τα Ιδρύματα της πόλης.  

127 παρεμβάσεις αποκομιδής άχρηστων 
αντικειμένων, ανακυκλώσιμων υλικών,  
καθώς και μεταφορών για λογαριασμό των 
Σχολικών Μονάδων. 

10.787  παρεμβάσεις αποκομιδής ογκωδών 
αντικειμένων και στερεών αποβλήτων.  

2.905 παρεμβάσεις αποκομιδής κλαδιών 
μετά από αιτήματα δημοτών. 

Καθημερνό πρόγραμμα πλυντηρίου  
κάδων για 220 κάδους, με επανάληψη  
κύκλου ανά 10 ημέρες περίπου. 

Επισκευή 800 κάδων από ειδικό συνεργείο. 

Καθαρισμό οικοπέδων 106 παρεμβάσεις. 

Καθαρισμό απερίφρακτων οικοπέδων  με 
τη χρήση φορτωτή και φορτηγού οχήματος. 

Καθαρισμό 317 στρμ. κοινόχρηστων  
χώρων με αποψίλωση κατά τους θερινούς  
μήνες.  

Καθαρισμό εγκαταλελειμμένων κατοικιών. 

Συλλογή 68 εγκαταλελειμμένων οχημάτων. 

 

Καθημερινό καθαρισμό της πόλης από  
αφίσες και διαφημιστικό υλικό. 

65 παρεμβάσεις καθαρισμού μετά από  
εκδηλώσεις. 

Καθαρισμό της πόλης στις Εθνικές και 
Θρησκευτικές Εορτές, Χριστούγεννα,  
Πάσχα, Απόκριες. 

78 παρεμβάσεις καθαρισμού της  
πόλης μετά από εκδηλώσεις των Διευθύνσεων 
Πολιτισμού  & Κοινωνικής Προστασίας και 
Υγείας, του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, 
Νέας Γενιάς Παιδείας και Δια βίου Μάθησης.  

Καθημερινό οδοκαθαρισμό της πόλης με 
μηχανοκίνητα σάρωθρα και οδοκαθαριστές, 
μέσω 3 προγραμμάτων. 

Εβδομαδιαίο καθαρισμό 70 πλατειών  και 
κοινόχρηστων χώρων με 2 έως 4 μικρά  
μηχανοκίνητα σάρωθρα. 

Συντήρηση του συνολικού στόλου 
(οχημάτων & μηχανημάτων) του Δήμου. 

Σχεδιασμό για  βέλτιστη και αποδοτικότερη 
διοικητική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. 

Συλλογή και Ανακύκλωση υλικών:  

Απόβλητα Εκσκαφών Κατεδαφίσεων  
Κατασκευών (ΑΕΚΚ)  

 Εγκαταλελειμμένα ελαστικά οχημάτων  
Μέσω του συλλογικού συστήματος 

«ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»   

Περιβάλλον  

& Ποιότητα ζωής  

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2018 

Το έργο του Τομέα Καθαριότητας  συνεχίζεται καθημερινά και αδιάλειπτα με: 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2018 

Περιβάλλον  

& Ποιότητα ζωής   

Ιδιαίτερη  είναι η μέριμνα για την  
ορθολογική  χρήση ,  αλλά  και  την  
εξοικονόμηση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων. 
Στο πλαίσιο αυτό, οι χώροι πρασίνου  
τροφοδοτούνται  από 7 Γεωτρήσεις, 7 Πηγάδια 
και αυτόματο σύστημα ποτίσματος.  

Το 2018 πραγματοποιήθηκαν νέες υδραυλικές 
κατασκευές και συνδέσεις αυτόματου ποτίσματος: 

Γενική επισκευή αυτόματου ποτίσματος στη 
νησίδα επί της Χασιάς και Φλέβας  

Αυτοματοποίηση και ανακατασκευή αυτόματου 
ποτίσματος στα Δημοτικά σχολεία  1ο - 15ο  
και στο 6ο Νηπιαγωγείο. 

Ανακατασκευές και επεκτάσεις αυτόματου 
ποτίσματος   σε πλατείες.  

Χρήση  υδάτινων  πόρων :  
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2018 

Περιβάλλον  

& Ποιότητα ζωής   

 
22.012  αιτήματα πολιτών  

10.787 παρεμβάσεις αποκομιδής ογκωδών 

αντικειμένων-στερεών απόβλητων  

162 παρεμβάσεις για αποκομιδή αντικειμένων 

από όλα τα Ιδρύματα και Σχολεία της πό-

λης μας. 

9.552 αιτήματα για αποκομιδή κλαδιών  

1.505 αιτήματα για κλαδεύσεις  

168 κλαδεύσεις ψηλών δένδρων  

80 κλαδεύσεις δένδρων άνω των 16 μέτρων 

155 Υλοτομίες δένδρων (λόγω καιρικών 

φαινομένων, αιτήματα δημοτών, ξερών κτλπ.) 

Βιολογικό ψεκασμό για πιτυοκάμπη σε 

1.500  πεύκα 

Φυτεύσεις:  

1.592 θάμνοι και τα αρωματικά φυτά 

8.650 εποχιακά ανθόφυτα 

Τοποθέτηση 1.940 τ.μ. έτοιμου χλοοτάπητα 

σε κοινόχρηστους χώρους  

Το  2018 ο  ∆ήμος  Ιλ ίου  ανταποκρίθηκε  και  ικανοποίησε :     
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2018 

Περιβάλλον  

& Ποιότητα ζωής   

Η ευαισθησία του Δήμου Ιλίου για την  
αστική πανίδα και τα Αδέσποτα ζώα,  
αντικατοπτρίζεται στα 2 πάρκα σκύλων που 
έχει δημιουργήσει στην πόλη και στο  
πρόγραμμα Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων, 
σε συνεργασία με το Νοσοκομείο ζώων  
Αθηνών, μέσω του οποίου καταγράφεται ο 
αριθμός τους και υλοποιούνται στεριώσεις, 
εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις και έλεγχος 
επιθετικότητας.  

Το 2018 η αρμόδια Υπηρεσία μας  
ανταποκρίθηκε σε 268 αιτήματα πολιτών 
για περιστατικά περίθαλψης άρρωστου ή 
τραυματισμένου ζώου. 

Κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο 
Νοσοκομείο ζώων, καταβάλλεται μια με-
γάλη προσπάθεια, προκειμένου να δο-
θούν για υιοθεσία. Το 2018 είκοσι δύο 
(22) ζώα βρήκαν ένα ζεστό σπίτι και  
δόθηκαν στους νέους κηδεμόνες τους 
με πιστοποιητικά υιοθεσίας. 

Αστική  Πανίδα  και  Αδέσποτα  Ζώα :  
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2018 

Περιβάλλον  

& Ποιότητα ζωής   

Στον καταυλισμό προσφύγων στον  
Σκαραμαγκά, συνέβαλλε με αποκομιδή  
απορριμμάτων, σε μηνιαία βάση.  

Στην αντιμετώπιση των συνεπειών από τη θε-
ομηνία στη Μάνδρα Αττικής, συνέβαλλε με 
διάθεση 2 φορτηγών, 2 φορτωτών και  
υδροφόρας για συνεχείς 10 ημέρες. 

Στις πυρκαγιές στην Αττική, στην Κινέτα, 
στον Κάλαμο, στο Νέο Βουτζά και στο 
Μάτι διέθεσε υδροφόρα όποτε χρειάστηκε. 

Εξυπηρέτησε τη Διεύθυνση Υπηρεσιών 
Δόμησης του Δήμου Αιγάλεω σε  
αυτοψίες, έλεγχο αυθαίρετων κατασκευών, 
με υπηρεσιακό όχημα του Δήμου, για  
ζητήματα εντός των διοικητικών μας ορίων.  

Ο  ∆ήμος  Ιλ ίου  σε  πράξε ις  αλληλεγγύης  όποτε  χρειαστε ί :   
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2018 

Πολιτική Προστασία αποτελεί 
έναν νευραλγικό Τομέα για 

την ορθή διαχείριση και  
αντιμετώπιση των συνεπειών  
από φυσικές ή τεχνολογικές  
καταστροφές 

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της υγείας 
και της περιουσίας των πολιτών αποτελεί μια 
από τις βασικότερες προτεραιότητες κάθε  
δήμου. Για το λόγο αυτό, η Πολιτική Προστασία 
αποτελεί έναν νευραλγικό Τομέα ο οποίος  
διαδραματίζει συμπληρωματικό ρόλο με αυτό 
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 
του Ελληνικού Κράτους.  

Έτσι, κάθε οργανωμένη κοινωνία επιβάλλεται να 
διαθέτει σχέδιο για την ορθή διαχείριση και  
αντιμετώπιση των συνεπειών φυσικών ή  
τεχνολογικών καταστροφών. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιχειρησιακή Οργάνωση 
της πόλης μας στοχεύει στη μείωση των 
άμεσων , μεσοπρόθεσμων , αλλά και  
μακροπρόθεσμων επιπτώσεων από αυτές.  

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας 
του ∆ήμου μας προβλέπει όλες τις  
συντονισμένες ενέργειες για την προστασία της 
ζωής και της περιουσίας των πολιτών και τον  
προγραμματισμό των παράλληλων δράσεων 
των Υπηρεσιών του ∆ήμου. 

Η Πολιτική Προστασία του ∆ήμου Ιλίου  
υλοποιεί πλήθος παρεμβάσεων και δράσεων 
για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση 
τέτοιων φαινομένων.  

Ενεργεί έγκαιρα και αποτελεσματικά  
σε προληπτικό επίπεδο, με αποψιλώσεις,  
ψεκασμούς, βιολογικές εφαρμογές, ρίψη αλατιού 
κλπ., αλλά και κατά τη διάρκεια εκδήλωσης 
έκτακτων καιρικών φαινομένων όπως, παγετός, 
καύσωνας, ισχυροί άνεμοι κλπ. με καίριες  
παρεμβάσεις.  
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Κοινωνική Προστασία  

& Αλληλεγγύη  

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2018 

Κοινωνική Πολιτική στον  
∆ήμο Ιλίου έχει προτεραιότητα 

τον άνθρωπο  

Ο Κοινωνικός Τομέας βρίσκεται πάντοτε στο 
προσκήνιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  
και αποτελεί το συνδετικό κρίκο για τη  
διατήρηση και την ενίσχυση της κοινωνικής  
συνοχής. Πρόκειται για προτεραιότητα των  
δήμων, καθώς κυρίαρχος στόχος τους είναι η  
προαγωγή του αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης 
των πολιτών, ιδιαίτερα των ευπαθών κοινωνικά 
ομάδων και η εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασής 
τους σε αγαθά και υπηρεσίες. 

Οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης έφεραν σε 
δεινή κατάσταση πολλά νοικοκυριά. Έτσι,  
δημιουργήθηκε η αναγκαιότητα διεύρυνσης και 
ενίσχυσης της ομπρέλας προστασίας των πολιτών, 
για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνθηκών 
διαβίωσής τους. 

Η Κοινωνική Πολιτική του ∆ήμου Ιλίου έχει  
προτεραιότητα τον άνθρωπο και στόχος  
παραμένει ο σχεδιασμός και η υλοποίηση  
δράσεων και προγραμμάτων για τη στήριξη  
ατόμων και οικογενειών που αδυνατούν να  
καλύψουν βιοτικές και ψυχοσυναισθηματικές 
τους ανάγκες. 

Στο πλαίσιο αυτό ο ∆ήμος μας δίνει βαρύτητα:  
 Στον τομέα προαγωγής της υγείας 

 Στην απρόσκοπτη πρόσβαση στην πρόληψη 
και την ενημέρωση 

 Στην εξάλειψη των ανισοτήτων 

 Στην κοινωνική ενσωμάτωση 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2018 

Κοινωνική Προστασία 

& Αλληλεγγύη  

H Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, στις δύσκολες 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που διανύει η 
χώρα μας, αποτελεί ένα ευρύτατο δίχτυ προστασίας 
των κατοίκων από τις δυσμενείς συνέπειες της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.  

Μέσα από προγράμματα συμβουλευτικής  
υποστήριξης, κοινωνικής εργασίας, πρόληψης 
και υγειονομικής φροντίδας, κατ’ οίκον βοήθειας και 
προστασίας των ηλικιωμένων, καλύπτει τις  
πληθυσμιακές ομάδες με καινοτόμες υπηρεσίες. 
Αποτελείται από πέντε (5) τμήματα:  

1. ΤΜΗΜΑ  ΚΟ ΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΟΛ Ι Τ Ι ΚΗΣ  
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 

2. ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ 

3.  ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

4.  ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

5. ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
- Κ.Α.Π.Η. 

6. ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ) 

Ο  ∆ήμος  Ιλ ίου  σε  πράξε ις  αλληλεγγύης  όποτε  χρειαστε ί :   

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2018 

Κοινωνική Προστασία 

& Αλληλεγγύη  

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας 
της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας 
ως φορέας υλοποίησης προγραμμάτων ΕΣΠΑ, 
κατά το έτος 2018 είχε την εποπτεία για τα παρακάτω:  

Την Πράξη «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότη-
τας» (Κεντρική Δομή & Παράρτημα Ρομά)  

Το Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί υπό την εποπτεία 
της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και  
Υγείας του Δήμου και παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα 
με τους εξής άξονες λειτουργίας:  

 Υποδοχή, Ενημέρωση, Υποστήριξη των πολιτών 
 Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές  
 Παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν 

στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα  
διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των 
ωφελουμένων  

Την Πράξη «Αναβάθμιση & Συμπλήρωση 
Κοινωνικών Υποδομών στη Δυτική Αθήνα»  

Η πράξη αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού 
για την ενίσχυση της παροχής υπηρεσιών των 
Κοινωνικών Δομών του Δήμου Ιλίου:  

 Προμήθεια πολυμορφικού ηλεκτροκίνητου 
οχήματος για την κάλυψη των αναγκών 
κάθε  ατόμου  που  ανήκει  στις  
ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού 
των εξυπηρετούμενων. 

 Προμήθεια εξοπλισμού Φυσιοθεραπευτηρίου 
για την κάλυψη των αναγκών ατόμων που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα διαταραχών 
μνήμης και κίνησης και χρήζουν  
φυσιοθεραπείας.  

Κοινωνική  Πολιτ ική  &  Πολιτ ική  Ισότητας :  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Την Πράξη «Επέκταση-αναβάθμιση υποδομών 
στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες», 
για την ενίσχυση των υπηρεσιών της  
Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας &  
Υγείας, καθώς επίσης των Βρεφονηπιακών & 
Παιδικών Σταθμών του Δήμου. Αφορά την 
προμήθεια του παρακάτω εξοπλισμού: 
 tablets για τη διενέργεια των εξετάσεων 
διαταραχών μνήμης και τη διεξαγωγή 
ασκήσεων νοητικής ενδυνάμωσης σε 
άτομα ηλικίας 55 ετών και άνω.  

Υπολογιστές για την εκπαίδευση στη 
χρήση τους και στην πλοήγηση στο  
διαδίκτυο ατόμων τρίτης ηλικίας.  

 Συσκευή έγχρωμης εκτύπωσης για τις 
ανάγκες των Κ.Α.Π.Η. 

Καρδιογράφο για τη διεξαγωγή σχετικών 
εξετάσεων από ιατρό καρδιολόγο, μόνιμο 
υπάλληλο των Δημοτικών Ιατρείων.  

Πιεσόμετρα μπράτσου  
 Σύστημα Τηλεφροντίδας – Τηλεειδοποίησης 
για τις ανάγκες είκοσι πέντε (25)  
ωφελουμένων του Προγράμματος  
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.  

Για τους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς 
Σταθμούς, την προμήθεια εξοπλισμού 
εστίασης, αποθήκευσης, λοιπών ειδικών 
οργάνων και ιματισμό.  
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2018 

Κοινωνική Προστασία 

& Αλληλεγγύη  

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών  
Ισότητας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας 
& Υγείας είναι υπεύθυνο επίσης, για την  
λειτουργία των Ιδιωτικών και Δημοτικών  
Παιδικών Σταθμών, Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων 
και Σωματείων που δραστηριοποιούνται εντός των 
ορίων του Δήμου Ιλίου, ασκώντας, παράλληλα, 
έλεγχο και εποπτεία σε αυτά.  

Στο πλαίσιο της Πολιτικής Ισότητας, η Δημοτική  
Επιτροπή Ισότητα των Φύλων συνέχισε να  
παράγει ένα πλούσιο και σημαντικό έργο,  
διοργανώνοντας δράσεις και εκδηλώσεις, όπως 
με αφορμή τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας 
Γυναικών όπου από κοινού με το Κέντρο  
Γυναικών Ιλίου, υλοποιήθηκαν θεματικές ομιλίες 
αναφορικά με τον «ρόλο της γυναίκας στα  
κέντρα λήψης αποφάσεων», στο Πολιτιστικό  
Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη».  

Η εκδήλωση περιλάμβανε ρεσιτάλ τραγουδιού, 
με τη συμμετοχή της χορωδίας του Κέντρου  
Γυναικών. 

Κοινωνική  Πολιτ ική  &  Πολιτ ική  Ισότητας :  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Ψυχοκοινωνική  Υποστήριξη  και  Παροχές :   

Μέσω του Τμήματος Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Παροχών της  
Κοινωνικής Υπηρεσίας, παρέχεται Ψυχολογική Υποστήριξη, από Ψυχολόγους, 
με συνεδρίες όπου η συχνότητά τους κατά μέσο όρο ανέρχεται στις 6 έως 
8 συνεδρίες ανά άτομο. Το 2018 το τμήμα διαχειρίστηκε 225 περιστατικά σε 
4.652 συναντήσεις, εβδομαδιαίας ή δεκαπενθήμερης συχνότητας.  

Επίσης, λειτούργησαν Σχολές Γονέων, παρασχέθηκε συμβουλευτική και κοινωνική στήριξη σε  
ατομικό, οικογενειακό και ομαδικό επίπεδο, ενώ διεκπεραιώθηκαν κοινωνικά και αστικά ζητήματα 
άπορων οικογενειών, περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας κ.ά.  Ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία 
αποτέλεσε η δημιουργία και η λειτουργία Ομάδας Γυναικών ΡΟΜΑ. 

12ος Βρεφονηπιακός Σταθμός 

Ίδρυμα ΙΠΑΠ «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» 
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Κοινωνική Προστασία 

& Αλληλεγγύη  

Πιο συγκεκριμένα το Τμήμα Ψυχοκοινωνικής  
Υποστήριξης και Παροχών της Κοινωνικής Υπηρεσίας 
παρέχει κοινωνική εργασία και συμβουλευτική σε 
άτομα και οικογένειες που αντιμετωπίζουν  
κοινωνικά προβλήματα. Ειδικότερα: 
Πληροφορεί τους πολίτες για τις υπάρχουσες 

κοινωνικές παροχές του δήμου, αλλά και σε 
κρατικό επίπεδο, έτσι ώστε να εξασφαλίσει 
την πληρέστερη πρόσβαση των ατόμων σε 
αγαθά, υπηρεσίες και δικαιώματα. 

Φροντίζει για τη διεκπεραίωση θεμάτων  
προνοιακού χαρακτήρα, όπως επιδόματα, 
συντάξεις, βιβλιάρια απορίας κ.ά. 

Πραγματοποιεί κατ’ οίκον επισκέψεις σε  
οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα, 
με στόχο την καταγραφή των αναγκών τους 
και την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους. 

Συνεργάζεται με Σχολεία και Παιδικούς Σταθμούς, 
κατόπιν αιτήματος. 

Συνεργάζεται με εισαγγελία και ΕΟΠΥΥ για  
εκθέσεις κοινωνικής έρευνας κατόπιν εντολής. 

Στηρίζει άπορους κατοίκους με βασικά είδη 
διατροφής, είδη ένδυσης, μέσω του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου. 

Στηρίζει άπορους μαθητές με την παροχή  
μικρογεύματος (δεκατιανό), σχολικών ειδών 
και ενισχυτικής διδασκαλίας, μέσω του  
Κοινωνικού Φροντιστηρίου. 

Ψυχοκοινωνική  Υποστήριξη  και  Παροχές :   

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
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Κοινωνική Προστασία 

& Αλληλεγγύη  

Το 2018 πραγματοποιήθηκαν: 

150 ατομικές συναντήσεις στο χώρο της  
Κοινωνικής Υπηρεσίας, οι οποίες αφορούσαν 
την παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυ-
νάμωσης και πληροφόρησης.  

Εκτελέσθηκαν 30 Εισαγγελικές Παραγγελίες 
για έρευνα συνθηκών διαβίωσης σε περιπτώσεις 
ενδεχόμενου κινδύνου για ανηλίκους και 
άτομα που βρίσκονταν σε κίνδυνο.  

Στο πλαίσιο αυτό διεξήχθησαν 100 επισκέψεις 
κατ’ οίκον, προκειμένου να διερευνηθούν οι 
συνθήκες που διαβιούν οι ανήλικοι. 

Πραγματοποιήθηκαν 20 Κοινωνικές Έρευνες 
σε οικίες που δεν πληρούσαν τους όρους 
υγιεινής και σε συνεργασία με την Διεύθυνση 
Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Δυτικού 
Τομέα και τη Διεύθυνση Καθαριότητας του 
Δήμου.  

Περισσότερες από 100 φορές απαιτήθηκε 
συνεργασία με K.Ψ.Υ., Νοσοκομεία και 50 
περίπου με δημόσιες υπηρεσίες ή Δημοτικές 
Υπηρεσίες (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΔΑΕΦΚ, ΕΚΚΑ, Παι-
δικοί Σταθμοί κ.α.) για τη σύνταξη κοινωνικών 
εκθέσεων, ώστε να διευκολυνθούν και να  
ενταχθούν σε ευνοϊκές γι’ αυτούς ρυθμίσεις.  

Διεξήχθησαν 20 Κοινωνικές Έρευνες στις  
περιπτώσεις που αυτές ήταν προαπαιτούμενες 
για την αίτηση οικονομικών ενισχύσεων από 
άλλους φορείς (π.χ. Εκκλησιαστικό Ίδρυμα 
Τήνου, κτλ.).  

Πραγματοποιήθηκαν 10 Κοινωνικές Έρευνες 
σε οικίες για την εισαγωγή σε ιδρύματα χρόνιων 
παθήσεων, γηροκομεία κ.ά. 

Ψυχοκοινωνική  Υποστήριξη  και  Παροχές :   

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Α. Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης 
«ΙΛΙΟΝ – ΣΤΗΡΙΞΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ  
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2010» λειτουργούν: 

Κοινωνικό Παντοπωλείο: 
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί ως μια 
δομή υποστήριξης δημοτών που βρίσκονται 
σε δυσκολία και καλύπτει οικογένειες και με 
σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλή-
ματα. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2018 χορηγή-
θηκαν 3.223 πακέτα τροφίμων σε οικογένειες 
της πόλης με πολύ χαμηλό εισόδημα, που 
αντιμετώπιζαν έκτακτη ανάγκη. Υλοποιήθηκαν 
12 διανομές (μία ανά μήνα) σε 283 οικογένειες 
του Δήμου. 

Κοινωνικό Φαρμακείο: 
Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2018 εξυπηρετήθηκαν 
144 μοναδικοί ωφελούμενοι (69 γυναίκες και 
75 άνδρες), πραγματοποιήθηκαν 854 συναλλαγές 
και δόθηκαν 2.615 τεμάχια-φάρμακα. 

Κοινωνικό Συσσίτιο: 
Το 2018 εξυπηρετήθηκαν 100 μοναδικοί ωφε-
λούμενοι και δόθηκαν 24.824 μερίδες φαγητού. 

Προγράμματα Καταπολέμησης  
της Φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού: 
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Κοινωνική Προστασία 

& Αλληλεγγύη  Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου συμμετάσχει 
στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων 
του Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής 
Υλικής Συνδρομής 2014-2020» του Ταμείου  
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ) 
σε δικαιούχους. Ειδικότερα, οι διανομές που 
πραγματοποιήθηκαν κατά το 2018 ήταν: 
Φεβρουάριος 2018: Διανομή τροφίμων 

(νωπά, βασικής υλικής συνδρομής) σε 1.547 
δικαιούχους. 

Σεπτέμβριος 2018: Διανομή τροφίμων (νωπά, 
βασικής υλικής συνδρομής, βρεφικά/
σχολικά) σε 1.583 δικαιούχους. 

Οκτώβριος 2018: Διανομή τροφίμων (νωπά, 
βασικής υλικής συνδρομής, βρεφικά/
σχολικά) σε 1.577 δικαιούχους. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Πρόγραμμα  Επισιτιστικής και Βασικής 
Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο  
Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (FEAD/
TEBA), σε δικαιούχους του ΚΕΑ: 

Ψυχοκοινωνική  Υποστήριξη  και  Παροχές :   

Παροχή  Μικρογεύματος :   

Eεξυπηρετήθηκαν 198 μοναδικοί ωφελούμενοι 
και δόθηκαν 31.275 μερίδες πρόχειρου γεύματος 
σε άπορους μαθητές για την κάλυψη των  
αναγκών πέντε ημερών εβδομαδιαίας λειτουργίας 
του σχολείου.  

Συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού: 

Από 11.01.2018 έως 31.12.2018 έγιναν 472 αιτήματα. 
Το σύνολο των παιδιών ήταν 1.006, εκ των  
οποίων τα 499 ήταν παιδιά που δέχτηκαν για 
πρώτη φορά τις υπηρεσίες του Οργανισμού. 

Το 2018 συμμετείχαν 102 μαθητές Γυμνασίου και 
Λυκείου, με 18 εθελοντές καθηγητές.  

Κοινωνικό  Φροντιστήριο :  

Το 2018 κατατέθηκαν 88 αιτήσεις και εγκρίθηκαν 
29. Πραγματοποιήθηκαν 4 συνεδριάσεις για 
την εξέταση των αιτημάτων.  

Πρόγραμμα χορήγησης ειδικού  
βοηθήματος επανασύνδεσης ρεύματος: 

∆ράσεις Εθελοντισμού & Αλληλεγγύης :  

Η Κοινωνική Υπηρεσία βρίσκεται αρωγός και 
συμπαραστάτης σε κάθε πολίτη που βρίσκε-
ται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.  
Έτσι, το 2018 προσέφερε βρεφικά προϊόντα 
και είδη παιχνιδιών Κέντρο βρεφών ΜΗΤΕΡΑ 
και παρείχε στήριξη στο ΙΔΡΥΜΑ ΙΠΑΠ  
«Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ», στο Κέντρο Αποκατάστασης 
Αναπήρων, στο Καταφύγιο Κακοποιημένων 
Γυναικών Ιλίου του ΕΚΚΑ και στο Κέντρο  
φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, ασυνόδευτων 
κοριτσιών και μονογονεϊκών οικογενειών  
αιτούντες πολιτικό άσυλο του Ιδρύματος  
Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης στο Πάρκο 
Τρίτση, καθώς επίσης, είδη ένδυσης, οικιακού 
εξοπλισμού, παιχνίδια, κλινοσκεπάσματα και 
αναπηρικά είδη για χρήση από άτομα του 
προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ. 

Ειδική  αγωγή  σε  παιδιά :  

Παρασχέθηκαν μαθήματα ειδικής αγωγής, 
σε σχολικής ηλικίας με μαθησιακές δυσκολίες 
καθ΄ όλη τη σχολική περίοδο 2017 - 2018.  
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Κοινωνική Προστασία 

& Αλληλεγγύη  
Σημαντικές είναι οι προσφορές ιδιωτών και  
επιχειρήσεων προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο 
του Δήμου μας, για τη στήριξη των συνανθρώπων 
μας που έχουν ανάγκη. Συγκεκριμένα, το 2018 η 
Κοινωνική Υπηρεσία δέχθηκε προσφορές από 
την Ένωση «Μαζί για το Παιδί» (υποδήματα για 
τα παιδιά), το πρόγραμμα «Όλοι μαζί Μπορούμε», 
σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ 
(τυποποιημένα είδη) και την αλυσίδα σούπερ μάρκετ 
ΑΒ Βασιλόπουλος, για τις ημέρες του Πάσχα.  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

∆ωρεές: 

Ψυχοκοινωνική  Υποστήριξη  και  Παροχές :   

Πρόγραμμα Βοήθεια Στο Σπίτι: 

Το Πρόγραμμα  «Βοήθεια 
στο Σπίτι» παρέχει υπηρεσίες 
πρωτοβάθμιας κοινωνικής 

φροντίδας κατ’ οίκον, σε άτομα της τρίτης ηλικίας 
που δεν αυτοεξυπηρετούνται και σε Άτομα με 
Αναπηρία. 
Δίδεται προτεραιότητα σε άτομα της τρίτης ηλικίας 
που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και σε 
άτομα με αναπηρία με πρόσκαιρα ή μόνιμα 
προβλήματα ψυχικής ή σωματικής υγείας, που 
ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα 
της οικογένειας ή που το εισόδημά τους δεν 
τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες 
υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. 
Σκοπός του προγράμματος είναι η παραμονή 
των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρίες 
στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, 
η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας τους, 
η αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας ή 
καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού,  
η εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης και 
η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. 

Το 2018 εξυπηρετήθηκαν 85 άτομα συνολικά. 

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί έχουν την ευθύνη για 
τη διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας βάσει της 
οποίας κρίνεται εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
ένταξης των ωφελούμενων στις υπηρεσίες 
κατ’ οίκον. Παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη 
στον ίδιο τον εξυπηρετούμενο, καθώς και στο 
οικογενειακό του περιβάλλον, με στόχο την 
ενδυνάμωση και ενίσχυσή του σε ψυχοπιεστικές 
καταστάσεις. Ενημερώνουν για κάθε παροχή 
ή δικαίωμά του από την Πολιτεία και έχει την 
ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του  
προγράμματος. Ειδικότερα, κατά το έτος 2018 
πραγματοποιήθηκαν 261 κατ’ οίκον στην  
συντριπτική τους πλειοψηφία επισκέψεις. 

Κοινωνικοί  Λειτουργοί :   

Νοσηλεύτριες :  
Οι Νοσηλεύτριες ασχολούνται με τη Νοσηλευτική 
Φροντίδα του εξυπηρετούμενου. Το 2018  
πραγματοποιήθηκαν συνολικά 5.162 νοσηλευτικές 
πράξεις, που αφορούσαν συνταγογραφήσεις 
φαρμάκων από οικογενειακούς γιατρούς και 
ασφαλιστικούς φορείς, αγορές φαρμάκων,  
ενεσοθεραπείες, ινσουλινοθεραπείες, εμβολιασμούς,  
μετρήσεις σακχάρου και χοληστερίνης, μετρήσεις 
αρτηριακής πίεσης, επισκέψεις σε νοσηλευτικά 
ιδρύματα, ιατρούς και ασφαλιστικούς φορείς, 
συνοδείες περιστατικών σε νοσηλευτικά ιδρύματα 
και ιατρούς, επισκέψεις που αφορούσαν στην  
ατομική υγιεινή ηλικιωμένων, παραλαβές  
παραδόσεις βιβλιαρίου υγείας – τακτοποίηση 
φαρμάκων και άλλες εργασίες. 
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Κοινωνική Προστασία 

& Αλληλεγγύη  
Οι Οικογενειακοί Βοηθοί ασχολούνται με την  
υγιεινή του χώρου,  την προετοιμασία φαγητού 
και με εξωτερικές εργασίες, όπως πληρωμή  
λογαριασμών, ψώνια, αγορά τροφίμων κ.λπ. 

Το 2018 οι Οικογενειακοί Βοηθοί του Προγράμματος 
πραγματοποίησαν 890 παρεμβάσεις. 

Το προσωπικό του Προγράμματος απαρτίζεται 
από έναν κοινωνικό λειτουργό, 3 νοσηλεύτριες 
και 2 οικογενειακές βοηθούς.  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Υγεία  και  ∆ημόσια  Υγιε ινή :   

Τμήμα Υγείας και ∆ημόσιας Υγιεινής: 

Το Τμήμα Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής έχει ως 
αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών πρωτογενούς 
πρόληψης, προαγωγής και αγωγής της υγείας. 
Οι υπηρεσίες παρέχονται στα Δημοτικά Ιατρεία, 
δωρεάν από εθελοντές (ιατροί, ψυχολόγοι, μαίες 
κ.ά.), με προτεραιότητα στους απόρους,  
ανασφάλιστους πολίτες, ανέργους, μετανάστες 
και σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Οι εθελοντές 
επικουρούνται από τρεις νοσηλεύτριες (2 Τ.Ε. και 1 Δ.Ε.)  

 Ιατρε ίο  Μητρικού  Θηλασμού :   

Το έτος 2018, 46 γυναίκες απευθύνθηκαν στο 
Ιατρείο και έλαβαν κατευθύνσεις, αλλά και  
ατομική συμβουλευτική για θέματα μητρικού 
θηλασμού. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν 
μαθήματα ανώδυνου τοκετού σε ομάδες  
γυναικών, καθώς και μαθήματα για θηλασμό, 
συλλογή και δωρεά γάλακτος σε ομάδες  
γυναικών και ατομικά. Από τον Μάρτιο 2018 
στο Ιατρείο Μητρικού Θηλασμού πραγματοποιείται 
τεστ ΠΑΠ, όπου συνολικά εξετάστηκαν 278 γυναίκες. 
Επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους , σε μηνιαία 
συχνότητα πραγματοποιείται δωρεάν Ψηφιακή 
Μαστογραφία σε άπορες και ανασφάλιστες γυναί-
κες του Δήμου, σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδη-
μοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.), όπου 
το 2018 πραγματοποιήθηκαν 43.  

Το 2018, στα δύο Δημοτικά Ιατρεία (Αγίου  
Φανουρίου και Αγίου Νικολάου), μέσα από 
1.710 επισκέψεις και ραντεβού, παρασχέθηκαν  
υπηρεσίες ιατρικών ειδικοτήτων Παιδιάτρου,  
Ορθοπεδικού, Οδοντιάτρου, Γενικού Ιατρού,  
Καρδιολόγου, Μαίας, Ψυχολόγου, Παιδοψυχίατρου, 
καθώς και νοσηλευτικές υπηρεσίες.   

Οικογενε ιακοί  Βοηθοί :   

∆ημοτικά  Ιατρε ία :  

Τα Δημοτικά Ιατρεία λειτουργούν 
ως φορέας πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας, στα οποία 
παρέχονται σε όλους τους 
πολίτες μια δέσμη βασικών 

υπηρεσιών υγείας και υποστήριξης που περιλαμβάνει 
προληπτικές εξετάσεις, όπως καρδιογραφήματα, 
testpap, μετρήσεις σακχάρου, χοληστερίνης κ.λπ., 
προληπτική οδοντιατρική και φροντίδα, ψυχοκοινωνική 
στήριξη και νοσηλευτική φροντίδα. Παράλληλα, 
προβαίνουν σε εκτίμηση των αναγκών υγείας 
των πολιτών, και υλοποίηση δράσεων για την 
πρόληψη, αγωγή και προαγωγή της υγείας. 
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Κοινωνική Προστασία 

& Αλληλεγγύη  
Εξυπηρετήθηκαν από τον εθελοντή οδοντίατρο 
κ. Απόστολο Χοτζόπουλο  24 άτομα. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Υγεία  και  ∆ημόσια  Υγιε ινή :   

∆ημοτικό Οδοντιατρείο:  

Στον Συμβουλευτικό Σταθμό 
Άνοιας, υλοποιείται πρό-
γραμμα ανίχνευσης διατα-
ραχών μνήμης σε άτομα 
3ης και 4ης ηλικίας και το 
2018  εξετάστηκαν 51 άτομα. 
Στο πλαίσιο αυτό πραγμα-
τοποιήθηκαν σχετικές ειση-
γήσεις σε επιστημονικά συ-
νέδρια – ημερίδες:  

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού  
Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων  Διδυμότειχο 
20-21.04.2018 

Πρωτοβάθμια ανίχνευση διαταραχών μνήμης  
ΗΜΕΡΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 2018, στο ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ 

11-13.05.2018 
Έγκαιρη ανίχνευση της άνοιας στον Ελληνικό 
πληθυσμό. Εισαγωγή σάρωσης, πολιτισμικά 
προσαρμοσμένης δοκιμασίας   

4th EAN Congress  Lisbon, Portugal 16-19 
June 2018. Initiation of a  culturally oriented 
screening test for major neuro-cognitive dis-
order (MNCD) 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER. «Νόσος Alzheimer: 
η μάστιγα του 21ου αιώνα Προκλήσεις –  
εμπειρίες- προοπτικές» 20.09.2018 

«Νευροψυχιατρικά συμπτώματα και διαταρα-
χές συμπεριφοράς στην άνοια»  

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:  
Η ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΚΑΙ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. 
Hellenic cultural diplomacy, 14-16.12.2018 

«Πολιτισμικό πλαίσιο και νοητικές λειτουργίες» 

Το 2018 στο φυσικοθεραπευτήριο του Δήμου 
Ιλίου εξυπηρετήθηκαν 122 άτομα και  
πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.375 συνεδρίες 
φυσικοθεραπείας, κατόπιν ιατρικής παραπομπής.  
Τα άτομα που προσήλθαν, ήταν ωφελούμενοι της 
Κοινωνικής Υπηρεσίας, άτομα ενταγμένα στο 
Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, μέλη των ΚΑΠΗ,  
ενώ κάποια έλαβαν κατ  ́οίκον φυσικοθεραπεία. 
Στο πλαίσιο της πρόληψης, υλοποιήθηκε  
ενημερωτική ομιλία με θέμα «Άσκηση στην 
Τρίτη ηλικία» και στα οκτώ (8) Κ.Α.Π.Η. του  
Δήμου από τη φυσικοθεραπεύτρια κυρία Νίκη 
Κουρτιμανίτση σε συνεργασία με την εργοθεραπεύτρια 
των ΚΑΠΗ κυρία Διαμαντοπούλου Δέσποινα. 

Συμβουλευτικός Σταθμός Άνοιας: 

∆ημοτικό Φυσιοθεραπευτήριο:  

∆ημοτική Τράπεζα Αίματος:  

Το 2018 στις 3 διήμερες 
αιμοδοσίες η Δημοτική 
Τράπεζα Αίματος ενι-
σχύθηκε συνολικά με 
782 μονάδες αίματος. 
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Κοινωνική Προστασία 

& Αλληλεγγύη  Για 5η συνεχή χρονιά υλοποιήθηκε το πρόγραμμα 
«Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας Σχολικού  
Πληθυσμού» σε σχολεία του Δήμου σε συνεργασία 
με το Υπουργείο Παιδείας και τη 2η Υγειονομική 
Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου. Για την σχολική 
περίοδο 2017-2018, το πρόγραμμα ξεκίνησε τον 
Ιανουάριο του 2018 από ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό των Υγειονομικών Μονάδων  
αρμοδιότητας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας, 
καθώς και Νοσηλεύτρια της Κοινωνικής Υπηρεσίας 
του Δήμου. Πραγματοποιήθηκαν προληπτικές 
εξετάσεις σε μαθητές και  μαθήτριες που αφορούσαν  
παιδιατρικό, οφθαλμολογικό και οδοντιατρικό 
έλεγχο, καθώς και έλεγχο μυοσκελετικού συστήματος. 
Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές υποβλήθηκαν σε :  
Σωματομέτρηση (έλεγχος βάρους και ύψους 
σώματος)  

Έλεγχο οπτικής οξύτητας με οπτόμετρο κατά 
Snellen,από παιδίατρο.  

Οδοντιατρικό έλεγχο και συμβουλές στοματικής 
υγιεινής, από 2 οδοντιάτρους.  

Κλινικό έλεγχο σκολίωσης, κύφωσης και 
λόρδωσης, από ορθοπεδικό.  

Επίσης, εξετάστηκαν παιδιά του Ειδικού Δημοτικού 
Σχολείου Ιλίου από παιδίατρο (σωματομέτρηση και 
έλεγχος εμβολιαστικής κάλυψης). 

Πραγματοποιήθηκε διενέργεια φυματινοαντί-
δρασης «Mantoux» σε μαθητές Νηπιαγωγεί-
ου, σε συνεργασία με την παιδίατρο του ΙΑΚ 
Ιλίου, Β’ ΔΥΠΕ.  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Υγεία  και  ∆ημόσια  Υγιε ινή :   

Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας  
Σχολικού Πληθυσμού :  

Κοινωνικές ∆ράσεις:  

Ενημερωτική – διαδραστική ομιλία με θέμα: 
«Εθισμός στο Διαδίκτυο» από την Παιδίατρο του 
Π.Ε.Δ.Υ.- Κ.Υ. Περιστερίου - Ι.Α.Κ. Ιλίου κα. Αμαλία 
Μεγρέμη, στο 10ο Γυμνάσιο Ιλίου.  Συνολικά 
συμμετείχαν 100 μαθητές και 4 εκπαιδευτικοί.   

Οι παραπάνω παρεμβάσεις 
πραγματοποιήθηκαν σε συνέχεια 
της άριστης συνεργασίας του  
Δήμου Ιλίου με την εκπαιδευτική 
κοινότητα, δίνοντας βαρύτητα 
στην ενημέρωση και στην 
ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτι-
κών, των μαθητών και των γονέ-
ων, με στόχο την προαγωγή της 
υγείας των παιδιών.  

Επιπρόσθετα στο πλαίσιο της πρόληψης και 
προαγωγής της Υγείας πραγματοποιήθηκαν:     
Εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης 
πίτας Εθελοντών Αιμοδοτών (09.02.2018) σε συ-
νεργασία με τη Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμο-
δοσίας του Π. Γ. Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ», όπου 
πραγματοποιήθηκαν ομιλίες για:  
 Τη συμβολή της εθελοντικής προσφοράς  
αίματος και αιμοπεταλίων στην εξασφάλιση 
της επάρκειας αίματος και παραγώγων,  

 Τη Δωρεά Μυελού των Οστών και  
Μια προσωπική εμπειρία από έναν Εθελοντή 
Δότη Αιμοπεταλίων. 
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Κοινωνική Προστασία 

& Αλληλεγγύη  
Συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στο 6th Smart Cities 

Conference (09.03.2018)  
Ο Δήμος Ιλίου συμμετείχε στο 
6ο Smart Cities Conference, το 
οποίο πραγματοποιήθηκε στο 
Συνεδριακό Κέντρο Δαΐς και 
περιλάμβανε τοποθετήσεις  
θεσμικών εκπροσώπων σχετικά 
με την Ελληνική και την Ευρωπαϊκή 
στρατηγική για τις «ευφυείς» 
πόλεις.  

Ο Δήμος Ιλίου παρουσίασε τη «έξυπνη» στρατηγική 
του και τις καλές πρακτικές που υλοποιεί στον 
Κοινωνικό Τομέα, αναπτύσσοντας το θέμα 
«Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Κοινωνικής 
Υπηρεσίας ενός Δήμου. Το Παράδειγμα του Δήμου 
Ιλίου», στο πλαίσιο της θεματολογίας «Health & 
Social Care e-Services: Αξιοποίηση των Τεχνο-
λογιών της Πληροφορίας και των Τηλεπικοινω-
νιών για την Υγεία και τη Βελτίωση της Ζωής των 
Πολιτών». 
Η συμμετοχή στο Συνέδριο ήρθε σε συνέχεια του  
Χρυσού (Gold) Βραβείου Βιώσιμης Πόλης (Liveable 
City) στον Τομέα της Υγείας, που απέσπασε ο 
Δήμος Ιλίου στον διαγωνισμό Best City Awards 
τον Οκτώβριο του 2017, για την πρωτοπόρα 
διαδικτυακή εφαρμογή «Νοιάζομαι» (http://
www.ilionsocial.gr/), που δημιούργησε με στόχο 
την εύκολη πρόσβαση και την ταχύτερη εξυπηρέτηση 
των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων. 

Ημερίδα για τα αποτελέσματα της Επιδημιολογικής 
Καταγραφής της Αρτηριακής Πίεσης σε Ενήλικες 
στον Δήμο Ιλίου (19.03.2018), που πραγματο-
ποιήθηκε στα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου, το χρο-
νικό διάστημα Οκτώβριο 2017- Φεβρουάριο 2018. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Υγεία  και  ∆ημόσια  Υγιε ινή :   

Ομιλία για τη νόσο Alzheimer σε Κ.Α.Π.Η. του 
Δήμου, στο Πλαίσιο του Προγράμματος 
Προληπτικού Ελέγχου Διαταραχών Μνήμης 
(11.05.2018 )  

Έλεγχος Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπά-
θειας (ΧΑΠ), το πλαίσιο των δωρεάν  
προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής και 
έγκαιρης διάγνωσης της Κοινωνικής Υπηρεσίας, 
πραγματοποιήθηκε (06.06.2018). Συνολικά  
εξετάστηκαν 405 άτομα. 

 Πρόγραμμα Οφθαλμολογικού Ελέγχου στους 
Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου 
(03.06.2018 ) 

Πρόγραμμα Οδοντιατρικού Ελέγχου στους 
Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου (19.06.2018) 

Συμμετοχή στη 16η Πανελλήνια 
Λαμπαδηδρομία Εθελοντών 
Αιμοδοτών (26.09.2018) της  
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας  
Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών 
(Π .Ο .Σ .Ε .Α .) .  Εκατοντάδες  
Λαμπαδηδρόμοι ξεχύθηκαν 
στους δρόμους του Ιλίου με την «Φλόγα της 
Αγάπης», μεταδίδοντας το πανανθρώπινο 
μήνυμα της Εθελοντικής Αιμοδοσίας. 

 Ενημερωτική εκδήλωση για τον εμβολιασμό 
ενηλίκων στον Δήμο Ιλίου με θέμα 
«Εμβολιάζομαι. Ζω χωρίς φόβο.» (15.10.2018), 
σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο 
Υγειών Πόλεων και την Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων.  

Κοινωνικές ∆ράσεις:  
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Κοινωνική Προστασία 

& Αλληλεγγύη  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Κέντρα  Ανοικτής  Προστασίας  Ηλικ ιωμένων :   

Ομάδα Αλληλεγγύης Α΄ Κ.Α.Π.Η. Στηρίζει 
μοναχικά και άρρωστα, μη κινητικά άτομα, 
(συντροφιά, τηλεφωνική επικοινωνία, συνοδεία 
σε νοσοκομεία, σύνδεση με υπηρεσία ).  

Εθελοντικές ομάδες εργασίας (εκδηλώσεων και 
εκδρομών – γυναικών – καντίνας – αποθήκης).  
Πρόκειται για μια κοινωνική προσφορά στους 
πιο ηλικιωμένους, απασχόληση και ενίσχυση 
ενδιαφερόντων για τους ιδίους τους συμμετέχοντες, 
με την κατεύθυνση και υποστήριξη των Κοινωνικών 
Λειτουργών.   

Ομάδα παραμυθιού. Σύνδεση ηλικιωμένων με τα 
παιδιά, αφηγήσεις εμπειριών και παραμυθιών 
στα  Νηπιαγωγεία του Δήμου Ιλίου.  

Ομάδα  παραδοσιακού χορού (επαφή με την 
παράδοση και συνέχισή της, παρουσιάσεις σε 
εκδηλώσεις Κ.Α.Π.Η. άλλων δήμων στα ΙΛΙΑ σε 
πολιτιστικούς  συλλόγους ).  

Τα Κ.Α.Π.Η.  (Β΄Γ΄Δ )́ αποτελούν χώρους υποδοχής 
δημοτών στο σχέδιο «Ξενοκράτης» αντιμετώπιση 
ακραίων καιρικών φαινομένων.   

Συγκέντρωση φαρμάκων για την ενίσχυση του 
κοινωνικού φαρμακείου. 

Εθελοντικές Ομάδες:  

Τα 8 Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων 
του Δήμου μας απευθύνονται σε όλους τους 
συνταξιούχους δημότες, κατοίκους της πόλης 
μας, άνω των 60 ετών και  προσφέρουν κάλυψη 
των κοινωνικών και ψυχαγωγικών αναγκών των 
τους, καθώς και την παροχή υπηρεσιών υγείας.  
Στόχος τους αποτελεί η κοινωνικοποίηση και η 
δραστηριοποίηση των μελών τους, μέσω δράσεων 
και προγραμμάτων των Κ.Α.Π.Η., ώστε να συνε-
χίσουν να αποτελούν ενεργά μέλη της κοινωνίας.  
Το 2018 ανανέωσαν την εγγραφή τους 3.660  
άτομα, πραγματοποιήθηκαν 529 νέες εγγραφές και 
δόθηκαν οι νέες κάρτες του Δημότη, έτσι συνολικά 
στα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου μας,  βρέθηκαν εγγεγραμμένα 
4.189 άτομα.   

Παροχές στα μέλη των Κ.Α.Π.Η.:  

Στα εγγεγραμμένα  μέλη των ΚΑΠΗ παρέχονται:  
Εκδρομές  αναψυχής 
Νοσηλευτικές  υπηρεσίες  πρόληψης 

(μετρήσεις αρτηριακής πίεσης, σακχάρου, 
χοληστερίνης, σπιρομετρήσεις, καρδιογραφήματα 
κ.ά.) 

Ιατρική παρακολούθηση και  συνταγογράφηση 
σε καρδιολογικά φάρμακα 

Ομάδες γυμναστικής, χορού, χορωδίας,  
χειροτεχνίας, ζωγραφικής κ.ά.) 

Φυσικοθεραπεία 
Ψυχαγωγικές και εορταστικές εκδηλώσεις,  
θεατρικές παραστάσεις. 

Ενημερωτικές ομιλίες  από ειδικούς επιστήμονες  
Επιμορφωτικά προγράμματα 
Χώρους κατάλληλους για κοινωνική συναναστροφή  
Συνεργασία με άλλες δημοτικές δομές και  
υπηρεσίες, όπως Βοήθεια στο Σπίτι, Δημοτικά 
Ιατρεία, Κοινωνικό Παντοπωλείο, αθλητικά και 
πολιτιστικά προγράμματα κ.ά. 

Πρόγραμμα ανίχνευσης διαταραχών μνήμης 
και ασκήσεις  νοητικής ενδυνάμωσης σε 
άτομα με διαταραχές μνήμης. 
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Κοινωνική Προστασία 

& Αλληλεγγύη  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Κέντρα  Ανοικτής  Προστασίας  Ηλικ ιωμένων :   

Εργοθεραπεία κατ’ οίκον. 
Χριστουγεννιάτικα παραδοσιακά  κάλαντα από 

10 μελή ομάδα παιδιών του 20ου Νηπιαγωγείου 
και μέλη του Α΄Κ.Α.Π.Η. στην αίθουσα του  
κέντρου παραμονές των γιορτών . 

Ενημερωτική ομιλία με θέμα Alzhemer με στόχο 
την ενημέρωση  κινητοποίηση, παρακολούθηση 
και παραπομπή των ασθενών από ειδικευμένο 
Κοινωνικό Λειτουργό. 

Ομιλία με θέμα: «Οικογένεια και Τρίτη ηλικία» από 
ψυχολόγο και με βιωματικές ασκήσεις και βασικές 
αρχές: ελευθερία έκφρασης, εχεμύθεια σεβασμός 
και ισοτιμία, από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο του 
2018 μια φορά την εβδομάδα.  

Δωρεάν ηλεκτροκαρδιογραφήματα από τον 
καρδιολόγο του Κ.Α.Π.Η. & δόθηκαν ανάλογες 
ιατρικές  γνωματεύσεις. 

Δωρεάν σπιρομέτρηση από εθελοντή  
πνευμονολόγο (19.10.2018 έως 12.11.2018).  

Δράση ενημέρωσης και εκπαίδευσης  με θέμα 
Σακχαρώδης Διαβήτης, με Δωρεάν Μετρήσεις 
Σακχάρου, Γλυκοζιλιωμένης Αιμοσφαιρίνης 
& Διαβητικής Νευροπάθειας.  

Πρωτόκολλο εκστρατείας κατά της κατάθλιψης 
στην Τρίτη ηλικία, σε συνεργασία με το Ελληνικό 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων –τα Κ.Ε.Π. Υγεί-
ας και τους υπαλλήλους Νοσηλευτές της Διεύ-
θυνσης.  

Δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία σε συνεργασία 
με το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων.  

Φυσιοθεραπεία 

Εκδηλώσεις των Κ.Α.Π.Η.:  

Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας 
Εκδηλώσεις για την παγκόσμια μέρα της γυναίκας.  
Εορτασμός εθνικών επετείων, Παγκόσμιων 
Ημερών μητέρας & πατέρα, Χριστουγέννων.  

Πασχαλινή εκδήλωση και μοίρασμα αναστάσιμων 
λαμπάδων  

Απογευματινές ψυχαγωγικές εκδηλώσεις  
στις αίθουσες των Κ.Α.Π.Η . 

Συνεστιάσεις στο Αθλητικό κέντρο Ραδιοφωνίας, 
με τιμητική βράβευση των μελών που έχουν  
διανύσει 50 χρόνια έγγαμου βίου.   

∆ραστηριότητες:  

Πρόγραμμα γυμναστικής, σε συνεργασία με το 
Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου. 

Πρόγραμμα  παραδοσιακού  χορού ,  
σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πολιτισμού. 

Συμμετοχή των ομάδων γυμναστικής και  
χορού στα ΙΛΙΑ 2018.  

Αφήγηση παραμυθιών, συνοδεία της  
εργοθεραπεύτριας στο 4ο και 29ο Νηπιαγωγείο 
του Δήμου. 

Πρόγραμμα χειροτεχνίας (decoupage σε  
κερί, κεραμίδι & ξύλο ζωγραφική στο γυαλί, 
μακραμέ κ.λ.π.), από την εργοθεραπεύτρια.  

Πρόγραμμα χορωδίας, από εθελοντή χορωδό - 
μέλος του Ε΄ Κ.Α.Π.Η.  

Ενημερωτικές ομιλίες στα 8 (οκτώ) Κ.Α.Π.Η. με 
θέμα: «Άσκηση στην Τρίτη ηλικία: οφέλη & 
μέτρα προφύλαξης». Ομιλήτριες η φυσικοθε-
ραπεύτρια  και η εργοθεραπεύτρια των 
Κ.Α.Π.Η από 23.01.18- 13.03.18. 

Πρόγραμμα εκμάθησης βασικών αρχών  
λειτουργίας ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
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Κοινωνική Προστασία 

& Αλληλεγγύη  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

∆ιευρυμένο  Κέντρο  Κοινότητας :  

Κεντρική ∆ομή και παράρτημα ΡΟΜΑ: 

Για το έτος 2018 από το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας 
εξυπηρετήθηκαν συνολικά 7.969 άτομα, εκ των  
οποίων οι 3.610 ήταν άντρες και οι 4.359 γυναίκες. 
Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που τους  
προσφέρθηκαν αφορούσαν: 
Εργασίες ΚΕΑ: 4.952 
Υποδοχή- Ενημέρωση- Υποστήριξη: 1.369 
Προνοιακές Παροχές σε Άτομα με Αναπηρία: 81 
Παροχή Υπηρεσιών Κοινωνικής Ένταξης: 443 

(αφορούσαν αιτήσεις για: Κοινωνικό Παντοπωλείο, 
μικρογεύματα-Δεκατιανό, Κοινωνικό Φαρμακείο, 
Κοινωνικό Φροντιστήριο, Πρόγραμμα «Βοήθεια 
στο Σπίτι», Δημοτικά Ιατρεία, Ψυχοκοινωνική  
Υποστήριξη, Επανασύνδεση ρεύματος, Ενεργοποίηση 
Καρτών ΜΜΜ, Συμμετοχή σε Προκηρύξεις  
Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα) 

Διασύνδεση και Παραπομπή: 367 
Δράση Αγωγής Υγείας: 134  
Συμβουλευτική Υποστήριξη: 1.055 συνεδρίες εκ 

των οποίων 53 μοναδικοί εξυπηρετούμενοι και  
2 Ομάδες (Γονέων και Γυναικών) 

Έρευνα Συνθηκών Διαβίωσης: 14 
Καταγραφή Ρομά: 58 
Διαμεσολάβηση: 4 

Ημερίδες Κέντρου Κοινότητας: 

Ημερίδα παρουσίασης αποτελεσμάτων της  
Επιδημιολογικής Καταγραφής της Αρτηριακής 
Πίεσης σε Ενήλικες, σε συνεργασία με τον Διευ-
θυντή Δ’ Παθολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Α  
«Ο Ευαγγελισμός» (19.03.2018 ) 

Ημερίδα για την Πρόληψη του Καρκίνου του 
Τραχήλου της Μήτρας, σε συνεργασία με την 
εταιρία AENORASIS (05.12.2018) 

∆ράσεις Κέντρου Κοινότητας: 

Δωρεάν Αιματολογικός και Ουρολογικός 
Έλεγχος, σε συνεργασία με τη Μονάδα Χρόνιας 
Αιμοκάθαρσης MEDIFIL (14.03.2018).  

Δωρεάν μετρήσεις σακχάρου και χοληστερίνης, 
σε συνεργασία με τα Δημοτικά Ιατρεία (10, 17, 
24 & 31Μαΐου, 07 & 14 Ιουνίου). 

Δωρεάν Έλεγχοι Χρόνιας Αποφρακτικής 
Πνευμονοπάθειας (6 Ιουνίου, 22, 26 & 29 
Οκτωβρίου, 09 & 12 Νοεμβρίου). 

Εθελοντική Αιμοδοσία (15 & 16 Ιουνίου)  
Δωρεάν εξέταση μαστογραφίας σε συνεργασία με 

την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία (01.11.2018).  

∆ικτυώσεις Κέντρου Κοινότητας: 

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Τσιγγάνων 
Δυτικής Αττικής «Ρωμιοσύνη» (30.1.2018)  

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Εμπορικού 
Συλλόγου Ιλίου(10.05.2018)  

Συνάντηση με τον Διευθυντή του ΟΑΕΔ  
Αγίων Αναργύρων (18.07.2018). 

Συνάντηση με τη Β2 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
Επιχειρησιακού Προγράμματος - ΕΥΔΕΠ της 
Περιφέρειας Αττικής (24.09.2018). 

Συνάντηση με το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων 
και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 
«Φαέθων» (09.10.2018)  

Συνάντηση με το Κέντρο Ψυχικής Υγείας  
Αγίων Αναργύρων (31.10.2018)  

Συνάντηση με το Συμβουλευτικό Κέντρο Αθήνας.  
Συναντήσεις με τον Υπεύθυνο Κινητής Μονάδας 

του Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας.  
Πολιτιστική Εκδήλωση Ρομά, με τη μουσική  

ομάδα SAM ROMA (02.11.2018)  

Εκδηλώσεις Κέντρου Κοινότητας: 
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Παιδεία 

Πολιτισμός 

Αθλητισμός 
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ΠΑΙΔΕΙΑ  

Παιδεία 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2018 

ολύπλευρη, καθημερινή και 
στοχευμένη η στήριξη των 

Σχολικών Μονάδων από τις  
Υπηρεσίες του ∆ήμου Ιλίου 

H στήριξη του Δήμου Ιλίου στις Σχολικές  

Μονάδες, από τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, 

την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Σχολική 

Επιτροπή, καθώς και το σύνολο των Υπηρε-

σιών του, είναι πολύπλευρη, καθημερινή και  

στοχευμένη. 

 Οι ποικίλες δράσεις και παρεμβάσεις  

υλοποιούνται σε συνεργασία με τους Διευθυ-

ντές των Σχολείων και την Εκπαιδευτική Κοινό-

τητα, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρό-

σκοπτη λειτουργία των μονάδων. 

Στον Δήμο Ιλίου λειτουργούν 90 Σχολικές  

μονάδες: 

12 Παιδικοί Σταθμοί   
31 Νηπιαγωγεία 
22 Δημοτικά Σχολεία 
12 Γυμνάσια 
13 Λύκεια 
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Παιδεία    
Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε σχέση 
με τη δημόσια εκπαίδευση καθορίστηκε με τον  
Ν. 1566/1985, όπου αναθέτει τη διαχείριση της 
σχολικής περιουσίας στους Ο.Τ.Α. μέσα από τη 
λειτουργία της Σχολικής Επιτροπής.  
Οι αρμοδιότητές της θεωρήθηκαν βήματα  
ενίσχυσης της δημοκρατικής συλλογικής διοίκησης 
και προσπάθεια αποσυγκέντρωσης κάποιων 
αρμοδιοτήτων της κεντρικής διοίκησης.  
Όμως το ελληνικό σύστημα διοίκησης ήταν και 
παραμένει συγκεντρωτικό. Με υπουργικές  
αποφάσεις που ακολούθησαν επιχειρήθηκε  η 
διεύρυνση αρμοδιοτήτων σε τομείς όπως η  
Παιδεία.  
Το 2010 με τον Ν.3852 ορίστηκαν μία Σ.Ε. για  
κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης, με τελευταία Υ.Α. την 
1940/2018, όπου στις αρμοδιότητες της Σ.Ε.  
συμπεριλαμβάνονται η διαχείριση των  
πιστώσεων για την κάλυψη των λειτουργικών 
δαπανών των σχολικών μονάδων, η εκτέλεση 
έργων μικρής κλίμακας για την επισκευή και  
συντήρηση των διδακτηρίων, καθώς και η  
προμήθεια εξοπλισμού και μέσων για τη  
λειτουργία των σχολείων.  

Μέσω των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Ιλίου 
διασφαλίζεται: 
Η οικονομική επάρκεια με την άμεση κατανομή 

επιχορηγήσεων. 
Η κάλυψη έκτακτων αναγκών σχολικών μονάδων 

Η επάρκεια θέρμανσης με έγκαιρο εφοδιασμό 
πετρελαίου και εξόφληση των λογαριασμών 
Φυσικού Αερίου.  

Σχολικές  Επιτροπές :  

ΠΑΙΔΕΙΑ  

Η κάλυψη δαπανών για τη λειτουργία   
των Κοινωνικών Φροντιστηρίων.  

Η άμεση εξόφληση λογαριασμών Κοινής  
Ωφέλειας. 

Η κάλυψη των Σχολείων με Καθαρίστριες.  

Για την κάλυψη των αναγκών των Σχολικών 
Μονάδων πολλές και ποικίλες είναι οι  
παρεμβάσεις του συνόλου των Υπηρεσιών 
του Δήμου, όπως της Τεχνικής Υπηρεσίας με  
υδραυλικές, ξυλουργικές, σιδηρουργικές, 
ηλεκτρολογικές εργασίες, ελαιοχρωματισμούς 
και λοιπές επισκευές, καθώς και της Διεύθυνσης 
Διαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνου και 
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος στους  
αύλειους και στους χώρους πρασίνου.   
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Παιδεία    
Συμμετοχή στην εκστρατεία «Let’s do it 

Greece» μαζί με μαθητές από Σχολεία της  
πόλης, Συλλόγους και εθελοντικές  
οργανώσεις, στον χώρο πρασίνου του  
Δήμου Ιλίου, στη θέση «Πύργος Βασιλίσσης» . 

∆ράσεις :   

ΠΑΙΔΕΙΑ  

Πρόγραμμα «Φύτευση αρωματικών  
φυτών σε Σχολεία», με σκοπό την  
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και  
εκπαίδευση των μαθητών, ενδυναμώνοντας 
την κριτική τους σκέψη σε θέματα  
Περιβάλλοντος. Για τη δράση αυτή ο  
Δήμος Ιλίου κέρδισε διάκριση στην 7η 
τελετή απονομής των «Ευρωπαϊκών  
Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον 
– European Business Awards for the  
Environment» και των «Ελληνικών  
Βραβείων για το Περιβάλλον». 

Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία 
με Σχολεία της πόλης και την Περιβαλλο-
ντική Οργάνωση Παγκόσμιο Ταμείο για 
τη Φύση WWF Ελλάς. 

Στο πλαίσιο της «Παγκόσμιας Ημέρας Περι-
βάλλοντος» διοργανώθηκε η δράση «Το  
περιβάλλον στα χέρια των μαθητών» στο 
Άλσος Ιλίου, με στόχο την ευαισθητοποίηση 
των μαθητών και την ενεργοποίησή τους σε 
θέματα περιβάλλοντος. 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2018 

ι Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί 
Σταθμοί του ∆ήμου Ιλίου  

αποτελούν μια ζεστή αγκαλιά για 
όλα τα παιδιά  

Η προσχολική αγωγή διαδραματίζει  
καθοριστικό ρόλο στην ομαλή ανάπτυξη 
των παιδιών. Οι Βρεφονηπιακοί & Παιδικοί 
Σταθμοί του Δήμου Ιλίου αποτελούν  
χώρους αγωγής, φροντίδας και  
ασφαλούς διαμονής για τα παιδιά  
προσχολικής ηλικίας.  

Διέπονται από ενιαίο Κανονισμό Λειτουργίας 
και ακολουθούν τις σύγχρονες επιστημονικές 
παιδαγωγικές  τάσεις, στοχεύοντας στην 
ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και την 
ομαλή μετάβασή τους από το οικογενειακό 
στο σχολικό περιβάλλον.  

Με στόχο την εξυπηρέτηση ακόμα  
περισσότερων οικογενειών, ο Δήμος  
Ιλίου  διευρύνει διαρκώς το δίκτυο των 
Παιδικών Σταθμών, δίνοντας ιδιαίτερη  
βαρύτητα στην κάλυψη των διατροφικών 
αναγκών των φιλοξενούμενων παιδιών. 

Για το λόγο αυτό γίνεται χρήση βιολογικών 
προϊόντων, ενώ ο σχεδιασμός προγράμματος 
διατροφής  πραγματοποιείται  σε  
συνεργασία με το Νοσοκομείο Παίδων 
«Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού».  

Κατά το σχολικό έτος 2018-2019 φιλοξενήθηκαν 
συνολικά εξακόσια είκοσι τέσσερα (624) 
παιδιά, από τα οποία τα διακόσια ογδόντα 
έξι (286) μέσω της δράσης «Εναρμόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» 
της ΕΕΤΑΑ (πρόγραμμα ΕΣΠΑ).  

Παιδικοί Σταθμοί 
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Παιδικοί Σταθμοί 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των 
Τμημάτων της Διεύθυνσης  Προσχολικής Αγωγής το 
προσωπικό που απασχολείται στους Παιδικούς 
& Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας, οι 
κλάδοι και οι ειδικότητες, είναι συγκεκριμένες για 
κάθε μονάδα, ως προς τον αριθμό και την σύνθεση. 
Για τον λόγο αυτό, πρώτο και κύριο μέλημά μας 
είναι η επαρκής και άρτια στελέχωσή τους. 

Το σχολικό έτος 2018 - 2019  πραγματοποιήθηκε 
επιτυχώς η ανανέωση  των αρχικών συμβάσεων, 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, πενήντα  (50) ατόμων, για την υλοποίηση 
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», στο 
οποίο ο Δήμος Ιλίου εντάχθηκε εκ νέου. 

Παράλληλα, εγκρίθηκε  και πραγματοποιήθηκε η  
πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) ατόμων διαφόρων 
ειδικοτήτων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου 
χρόνου, για την εξυπηρέτηση των λοιπών αναγκών 
της Διεύθυνσης σε προσωπικό.  

Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του προσωπικού 
του ΟΑΕΔ (πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας), 
το οποίο διατέθηκε από τον Δήμο μας, για την 
κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης. 

Με τις προσπάθειες μας αυτές, εξασφαλίσαμε 
επαρκές προσωπικό, σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Λειτουργίας, σωστά ενημερωμένο και καταρτισμένο, 
ενισχύοντας όλο εκείνο το έργο που αφορά 
στην  ανάπτυξη της προσωπικότητας και στην 
καλλιέργεια της παιδικής ψυχής, μέσα σε σχολικό 
περιβάλλον, που συνδυάζει  την οικογενειακή  
φροντίδα με την εκπαίδευση. 

Στελέχωση :   

ΠΑΙΔΕΙΑ  



 49 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2018 

Παιδικοί Σταθμοί 
Ιδιαίτερη  βαρύτητα  έχει δοθεί στην κάλυψη των 
διατροφικών αναγκών των φιλοξενούμενων παιδιών 
στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς μας Σταθμούς.   

Η σίτιση των παιδιών περιλαμβάνει επαρκείς  
ποσότητες για το πρωινό, το πρόγευμα, το γεύμα 
και το απογευματινό, για τα παιδιά που παραμένουν 
για ύπνο. Σε ό,τι αφορά την ποιότητα των τροφίμων 
διασφαλίζεται πλήρως με την προμήθεια των 
κατάλληλων ειδών, (νωπά κρέατα και φρέσκα 
λαχανικά, καθημερινή παρασκευή φαγητών σε 
συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής κ.λπ.) και η  
χρήση βιολογικών προϊόντων.  

Το διατροφικό πρόγραμμα επιμελείται η Διεύθυνση 
Προσχολικής Αγωγής, σε συνεργασία με τον 
Παιδίατρό μας και το Νοσοκομείο Παίδων 
«Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού». 

∆ιατροφή :   

ΠΑΙΔΕΙΑ  

Ιατρική Παρακολούθηση:  

Η ιατρική παρακολούθηση των παιδιών  
πραγματοποιείται ανελλιπώς από τον παιδίατρο 
του Δήμου μας.  
Υλοποιήθηκε Οφθαλμολογικός Έλεγχος, από 
ιατρό οφθαλμίατρο, με τη συνδρομή νοσηλεύτριας, 
στο πλαίσιο των προγραμμάτων προληπτικής 
ιατρικής της Κοινωνικής μας Υπηρεσίας, κατά 
τον μήνα Μάιο. 
Πραγματοποιήθηκε το ετήσιο Πρόγραμμα 
Προληπτικής Οδοντιατρικής Εξέτασης, σε  
συνεργασία με τα Δημοτικά μας Ιατρεία και 
εθελοντική ομάδα οδοντιάτρων, κατά τον μήνα 
Ιούνιο, στο πλαίσιο της πρόληψης και της  
ενημέρωσης για θέματα στοματικής υγιεινής 
των παιδιών και δημιουργήθηκε βάση δεδομένων, 
για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των  
αιτίων που προκαλούν τα οδοντιατρικά  
προβλήματα σε αυτές τις ηλικίες. 
Συνεχίστηκε το πρόγραμμα γυμναστικής, σε 
συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού 
του Δήμου μας, δίνοντας έκφραση στην ανάγκη 
των παιδιών για κίνηση και ρυθμό. 
Πραγματοποιήθηκε Πρόγραμμα «Πρώιμη  
Παρέμβαση», σε συνεργασία με το ΙΠΑΠ   
«Η Θεοτόκος» με στόχο την πιθανή ανίχνευση 
αναπτυξιακών προβλημάτων σε παιδιά από 2 
έως 5 ετών (μαθησιακές δυσκολίες, υπερκινη-
τικότητα, αυτισμός, κ.λπ.). 
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Παιδικοί Σταθμοί 
Στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς μας Σταθμούς 
παρέχεται ένα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
απασχόλησης, με επιλεγμένα, κατάλληλα και  
σύγχρονα παιδαγωγικά υλικά, ψυχαγωγία με 
ατομικά και ομαδικά παιχνίδια εσωτερικού και 
εξωτερικού χώρου, ενώ κατά την διάρκεια του 
έτους διοργανώνονται γιορτές και εκδηλώσεις, 
μέσα από τις οποίες τα παιδιά βιώνουν την χαρά 
των συμμετοχικών διαδικασιών, κοινωνικοποιούνται, 
εκφράζονται, διασκεδάζουν, αποκτούν αυτοπεποίθη-
ση και αναπτύσσονται  αρμονικά. 

Οι ετήσιες εκδηλώσεις στους Σταθμούς μας,  
ξεκινούν με την κοπή της Βασιλόπιτας για το καλό 
του χρόνου και τη χαρά  για το φλουρί που πάντα 
συνοδεύεται από δώρο και συνεχίζονται με το 
Αποκριάτικο πάρτι μασκέ σε κάθε Σταθμό, με 
πολλές «λιχουδιές» και εορταστικά εδέσματα, σε 
κλίμα κεφιού και χαράς. 

Στο ίδιο πνεύμα πραγματοποιήθηκε η ετήσια  
Πασχαλινή γιορτή στους χώρους των Σταθμών, 
με την προμήθεια γλυκισμάτων και την κατασκευή 
συμβολικών δώρων για τα παιδιά, από τα ίδια 
τα παιδιά. 

Το 2018 στους χώρους των Σταθμών η διαδραστική 
δραστηριότητα «Κόβω ράβω παίζω…με το μετάξι», 
ειδικά για παιδιά προσχολικής ηλικίας, έδωσε 
μεγάλη χαρά στα παιδιά και υλοποιήθηκε από 
το εκπαιδευτικό – καλλιτεχνικό εργαστήριο  
«Η τέχνη του υφάσματος».  

Εκπαίδευση  -  Ψυχαγωγία  -  ∆ράσεις :   

ΠΑΙΔΕΙΑ  
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Παιδικοί Σταθμοί 
Στις 20 & 21 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε το 
12ο Παιδικό Φεστιβάλ, στο Πάρκο «Αντώνης 
Τρίτσης», με θέμα: «Έλληνες συνθέτες». Δόθηκε η 
ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να απολαύσουν 
την καλοκαιρινή γιορτή τους, ολοκληρώνοντας 
με κέφι και χαρά μια ακόμη σχολική χρονιά.  
Τα παιδιά με την βοήθεια των παιδαγωγών τους, 
παρουσίασαν χορευτικά και δρώμενα με διάφορα 
θέματα. Χόρεψαν, τραγούδησαν και εντυπωσίασαν 
τους μεγάλους με τις δυνατότητες τους. Στις αλλαγές 
παρουσίασης των Σταθμών υπήρχε ομάδα 
έμπειρων μουσικών οι οποίοι διασκέδασαν τους  
παρευρισκόμενους με ένα πρωτότυπο μουσικό  
δρώμενο.  

Ο χώρος πλαισιώθηκε με μακέτες κατασκευασμένες 
από το παιδαγωγικό προσωπικό των Σταθμών  
με την συμβολή των παιδιών, ενώ στο τέλος  
υπήρξε κέρασμα και συμβολικά δώρα. 

Σε χαρμόσυνο κλίμα μικρές Χριστουγεννιάτικες 
γιορτές πραγματοποιούνται κάθε χρόνο σε κάθε 
Σταθμό, με κατάλληλη διακόσμηση του χώρου, 
κάρτες, χειροτεχνίες και δώρα για τα παιδιά,  από τα 
ίδια τα παιδιά, στο πλαίσιο του παιδαγωγικού 
προγράμματος, γλυκίσματα και κεράσματα.  

Εκπαίδευση  -  Ψυχαγωγία  -  ∆ράσεις :   

ΠΑΙΔΕΙΑ  

Επιμόρφωση & Σχολές Γονέων:  

Προσωπικό των Βρεφονηπιακών και Παιδικών 
μας Σταθμών συμμετείχε στο Διεθνές Συνέδριο με 
θέμα «Επανεξετάζοντας την Προσχολική  
Αγωγή & Εκπαίδευση στο Διεθνές Περιβάλλον», 
που διοργανώθηκε από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο 
Βρεφονηπιαγωγών (ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ). 

Με ομιλητή τον Παιδίατρο της Διεύθυνσής 
μας κ. Κωστόπουλο Εμμανουήλ πραγματοποιήθηκε 
σεμινάριο Σχολής Γονέων με θέμα «Παιδικές 
ιώσεις». 

Επίσης με ομιλητή τον κ. Πετρογιάννη Κων-
σταντίνο Καθηγητή Αναπτυξιακής Ψυχολογίας του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου,  διοργανώθηκε 
σεμινάριο Σχολής γονέων με θέμα «Οι φόβοι 
στα μικρά παιδιά. Σημασία και Διαχείριση». 
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Παιδικοί Σταθμοί 
Ένα ακόμη σεμινάριο της Σχολής Γονέων που είχε θέμα 
«Αυτονόμηση των παιδιών», πραγματοποιήθηκε 
στο πλαίσιο της συνεργασία με το Ίδρυμα 
Ι.Π.Α.Π. «Η Θεοτόκος», για τη σωστή ενημέρωση 
και την κατάλληλη υποστήριξη των γονέων.  

Το θέμα ανέπτυξαν μέλη της διεπιστημονικής  
ομάδας του Τμήματος Πρώιμης Παρέμβασης 
του ιδρύματος, η κ. Κορογιαννάκη Αφροδίτη 
Αναπτυξιακή Ψυχολόγος MSc και η κ. Καραβαγγέλη 
Ιωάννα Θεραπεύτρια Λόγου & Ομιλίας MSc. 

Συνεχίζεται η συνεργασία με το Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας 
του ΤΕΙ Αθήνας. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του 
Τμήματος, στο πλαίσιο των εργαστηρίων των 
μαθημάτων: «Ημερήσια αγωγή και φροντίδα I» 
και «Αρχές οργάνωσης της παιδαγωγικής πράξης II», 
επισκέπτονται τους Σταθμούς μας και παρακολουθούν 
την εκπαιδευτική διαδικασία στην πράξη.  

Επιμόρφωση  & Σχολές  Γονέων:   

ΠΑΙΔΕΙΑ  

Στο πλαίσιο της καλύτερης συνεργασίας με 
τους γονείς και τους ενδιαφερόμενους πολίτες 
προχωρήσαμε σε διορθωτικές κινήσεις για 
τη βελτίωση των παροχών σε σχέση με τα 
προβλήματα και τις ισχύουσες συνθήκες: 

 Συνεχίστηκε η αυτεπάγγελτη αναζήτηση 
δικαιολογητικών για την διευκόλυνση των 
γονέων και τον περιορισμό της  
γραφειοκρατίας. 

 Με την 140/2018 ΑΔΣ έγινε τροποποίηση 
και επικαιροποίηση του Κανονισμού  
Λειτουργίας των Βρεφονηπιακών Σταθμών 
σύμφωνα με τον «Πρότυπο Κανονισμό 
Λειτουργίας Δημοτικών και Βρεφονηπιακών 
Σταθμών». 

 Υπήρξε πλήρης διαφάνεια σε όλα τα  
θέματα  που αφορούν την λειτουργία των 
Βρεφονηπιακών Σταθμών μέσα από την 
ενημέρωση της ιστοσελίδας του Δήμου. 

Συνεργασ ί ε ς :  
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Παιδικοί Σταθμοί 
Οι δέκα από τους δώδεκα Σταθμούς στεγάζονται 
σε ιδιόκτητα κτίρια του Δήμου Ιλίου, σύγχρονα 
και αντισεισμικά, με αύλειους χώρους που  
εξυπηρετούν τις ανάγκες των παιδιών. 

Για την καλή συντήρηση   των κτιριακών εγκαταστάσεων 
και την πρόληψη των φθορών από τη χρήση, 
πραγματοποιούνται πλήθος συντηρήσεων όπως:                  

 Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων 
 Συντήρηση καυστήρων 
 Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων 
 Αποφράξεις φρεατίων 
 Αναγομώσεις πυροσβεστήρων 
 Καθαρισμοί μοκετών – σαλονιών - υφασμάτινων 

καρεκλών 
 Απολύμανση – μυοκτονία – απεντόμωση 

στους Παιδικούς Σταθμούς (εαρινή- θερινή) 
 Λοιπές έκτακτες εργασίες συντήρησης 
  Ετήσια συντήρηση και τεχνική υποστήριξη 

εφαρμογών λογισμικού  του προγράμματος   
PreSchool. 

Επιπρόσθετα, ο Δήμος φροντίζει για την έγκαιρη 
προμήθεια εξοπλισμού με στόχο την κάλυψη 
των αναγκών των μονάδων και τη βελτίωση της 
λειτουργίας των Σταθμών. 

Κτιριακές  εγκαταστάσεις:   

ΠΑΙΔΕΙΑ  

Η επικοινωνία με τους γονείς είναι καθημερινή με 
σκοπό την απρόσκοπτη και άμεση ενημέρωσή 
τους, αλλά και για την επίλυση οποιουδήποτε 
προβλήματος.  

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις 
γονέων στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς 
Σταθμούς, με στόχο την καλύτερη γνωριμία, 
την ανταλλαγή απόψεων και την καταγραφή 
προτάσεων για την πληρέστερη ενημέρωσή τους 
και την αποδοτικότερη λειτουργία των μονάδων 
προς όφελος των φιλοξενούμενων παιδιών.  

Επ ικο ι νων ία  με  γονε ί ς :  
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Σταθερή η βούληση του  
∆ήμου Ιλίου για παροχή  

δωρεάν ποιοτικής ψυχαγωγίας 
για όλους 

Ο Πολιτισμός διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο στη διατήρηση και στην  
ενίσχυση της εθνικής μας ταυτότητας 
και κληρονομιάς. 

Η Πολιτιστική πολιτική του Δήμου Ιλίου 
ε ίναι  προσανατολισμένη  στην  
προαγωγή των γραμμάτων και των 
τεχνών, αλλά και στην ενεργοποίηση 
των πολιτών, στη δημιουργική  
συμμετοχή τους και στην ενίσχυση 
των κοινωνικών δεσμών και του  
αξιακού συστήματος της κοινωνίας 
του Ιλίου.  

Ο Δήμος Ιλίου καταβάλλει μια  
αδιάλειπτη προσπάθεια για την  
ισχυροποίηση της  πολιτιστικής  
ταυτότητας της πόλης, με σταθερή 
βούληση την παροχή δωρεάν  
ποιοτικής ψυχαγωγίας για όλους. 
Παράλληλα, για το σκοπό αυτό  
διατηρεί, αλλά και δημιουργεί θεσμούς 
που παραμένουν αναλλοίωτοι στο  
χρόνο.   

Πολιτισμός 
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29 Συναυλίες και Μουσικές Εκδηλώσεις 

24 Εκδηλώσεις Φορέων, Πολιτιστικών και 
Εθνικοτοπικών Συλλόγων   

26 Εκδηλώσεις για παιδιά (Θεατρικές και 
διαδραστικές παραστάσεις κλπ.)   

16 Θεατρικές παραστάσεις 

Πλούτος  εκδηλώσεων  και  το  2018:   

Πολιτισμός 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  

8 Αφιερώματα & τιμητικές εκδηλώσεις 

4   Παρουσιάσεις βιβλίων 

4   Εκθέσεις (βιβλίων, ζωγραφικής κ.ά.) 
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Επιμορφωτικά  και  Εκπαιδευτικά  
Προγράμματα: 
Παραδοσιακοί Χοροί ενηλίκων και παιδιών 
 Ζωγραφική για ενήλικες και παιδιά 
Αγγειοπλαστική για ενήλικες και παιδιά 
Αγιογραφία 
Θέατρο 

Δημοτικό Ωδείο: 
Κιθάρα 
Πιάνο  
 Βιολί 
Αρμονία  
Μουσικοπαιδαγωγική μέθοδος  Orff   

Λαογραφικό Μουσείο:  
Λειτουργεί από το 2010, με πλήθος ξεναγήσεων 
σε κοινωνικούς φορείς και πολίτες.  
Το 2018 παρέμεινε ανοιχτό κάθε Τρίτη και  
Παρασκευή 9.00 π.μ.-13.00 μ.μ. και τις  
υπόλοιπες ημέρες κατόπιν ραντεβού για 
σχολεία εντός και εκτός Δήμου, καθώς  
επίσης για συλλόγους και λοιπούς φορείς.  

Θεατρική Ομάδα: 
Με το θεατρικό έργο «ΦΟΥΣΚΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ» 
του Δημήτρη Μπόγρη σε διδασκαλία -
σκηνοθεσία Γιώργου Ματαράγκα, η θεατρική 
ομάδα έδωσε 12 παραστάσεις εντός και  
εκτός Δήμου:  

Προγράμματα  και  εκπαιδευτ ικές  δράσε ις :   

Πολιτισμός 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  

08.07.2018 Θέατρο Πάρκου «Αντώνης 
Τρίτσης», Ίλιον 

09.07.2018 Θέατρο Πάρκου «Αντώνης 
Τρίτσης», Ίλιον 

10.07.2018 Θέατρο «Φοίνικας» Περιστερίου 
21-22.07.2018 Θέατρο Μεθώνης 
29.07.2018 Ανοιχτό Θέατρο Άλσος Βεϊκου, 
Γαλάτσι 

03.08.2018  Φεστιβάλ Θεάτρου, Κόρινθος,  
Υπαίθριο Θέατρο Αρχαίας Κορίνθου 

03.09.2018  Θέατρο Πάρκου «Αντώνης 
Τρίτσης», Ίλιον 

04.09.2018  Θέατρο Πάρκου «Αντώνης 
Τρίτσης», Ίλιον 

08.09.2018  Αίθριο θέατρο Κηφισιάς 
12.09.2018 Ζωφριά Βορεινό, Άνω Λιόσια 
14.09.2018 Θέατρο Ατταλός, Καματερό 
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Μουσικό Στέκι: 
Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 7.00 μ.μ. μουσικοί 
της πόλης ανταλλάσσουν απόψεις σε ένα 
μοναδικό μουσικό διάλογο στο Καλλιτεχνικό 
καφενείο. 

Κέντρο Γυναικών Ιλίου 
Με πλούσια δραστηριότητα υλοποιεί πλήθος 
δράσεων. Το 2018 το Κέντρο Γυναικών με 
την εθελοντική προσφορά μελών, επιστημό-
νων, καλλιτεχνών πραγματοποίησε: 
Σεμινάρια: Οικιακής οικονομίας, αγωγής  
υγείας, κοινωνιολογίας, ψυχολογίας, ιστορίας, 
γεωπονίας, λαογραφίας καθώς και θεατρικά 
δρώμενα από μέλη του Κέντρου Γυναικών. 

Ξεκίνησε  την λειτουργία Κινηματογραφικής 
Λέσχης. 

Λειτούργησαν: Χορωδία, Λέσχη ανάγνωσης, 
Μαθήματα πληροφορικής και Μαθήματα 
Αγγλικών. 

Διοργάνωσε εκδρομές και επισκέψεις σε 
μουσεία και ιδρύματα. 

Παρακολούθησε θεατρικές παραστάσεις 

Πραγματοποίησε εκδηλώσεις Φιλανθρωπικού 
σκοπού και Διαγωνισμό παραδοσιακών 
φαγητών. 

Συνεργάστηκε με την Κοινωνική Υπηρεσία 
Δήμου Ιλίου σε θέματα αλληλεγγύης. 

Προγράμματα  και  εκπαιδευτ ικές  δράσε ις :   

Πολιτισμός 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  

Μαγικά Χριστούγεννα στην πόλη 
Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου 
Δένδρου, συναυλίες και πολλές εκδηλώσεις.  
Λευκή Νύχτα για 7η συνεχόμενη χρονιά 
7ο Jazz στο Πάρκο   
Εορτασμός Παγκόσμιων Ημερών Γυναίκας, 
Ποίησης, Βιβλίου. 
Ίλια «Βασίλειος Κουκουβίνος» 
Με τους Πολιτιστικούς, Εθνικοτοπικούς 
και Αθλητικούς Συλλόγους, τα Σχολεία, τα 
Κ.Α.Π.Η., τα Επιμορφωτικά και τα  
Αθλητικά Τμήματα του Δήμου. 
10 Παραστάσεις Καραγκιόζη 
«Παιχνιδοκαμώματα 2018»  
Συναυλία Δημοτικού Ωδείου Ιλίου 

Εκδηλώσεις  -  Θεσμοί  :   
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ερισσότερες από 20 αθλητικές 
εγκαταστάσεις και πλήθος  
αθλητικών προγραμμάτων  

αποτελούν δημιουργική διέξοδο 
και ευκαιρία βελτίωσης της  
καθημερινότητας και της υγείας 
των πολιτών   
«Ο Αθλητισμός είναι Ζωή» αποτελεί φιλοσοφία 
του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού Νέας 
Γενιάς Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης του Δή-
μου μας, το οποίο αποτελεί τον βασικότερο  
αναπτυξιακό πυλώνα  του αθλητισμού.  
Οι δομημένες του δραστηριότητες απευθύνονται 
σε όλους τους πολίτες και ο σχεδιασμός τους 
στοχεύει στην ικανοποίηση των αναγκών 
τους και των απαιτήσεων της σύγχρονης εποχής.  
Τα αθλητικά μας προγράμματα απευθύνονται 
σε όλες τις ηλικίες, προσφέροντας δημιουργική 
διέξοδο, αποτελώντας ευκαιρία για βελτίωση 
της καθημερινότητας και της υγείας τους. 

Για το σκοπό αυτό, περισσότερες από  
20 αθλητικές εγκαταστάσεις, που διαθέτει ο 
Δήμος Ιλίου, παρέχονται δωρεάν για την  
ανάπτυξη του ερασιτεχνικού, αγωνιστικού και  
σωματειακού αθλητισμού.  
Επιπρόσθετα, σε συνεργασία με τους  
Αθλητικούς και Πολιτιστικούς Φορείς της πό-
λης υλοποιείται πλήθος αθλητικών δράσεων, 
προάγοντας τη σωματκή υγεία και την ποιό-
τητα ζωής των πολιτών.  
Το 2018  αποτέλεσε σημαντική χρονιά για την 
επέκταση της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης, με 
το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 
Αθλητισμού - Πολιτισμού. Εγγραφές και πλη-
ρωμές των αθλητικών προγραμμάτων,  
καθώς και κρατήσεις γηπέδων γίνονται πλέον 
ηλεκτρονικά, χωρίς ταλαιπωρία, με ασφάλεια, 
μέσω διαδικτύου και εφαρμογής για έξυπνα 
κινητά τηλέφωνα, καθιστώντας τον Δήμο Ιλί-
ου πρωτοπόρο και στον συγκεκριμένο τομέα. 

Αθλητισμός 
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Πρόγραμμα Κολύμβησης ενηλίκων & 
παιδικό 

Υλοποιήθηκε στο ανοικτό Κολυμβητήριο του 
Δήμου Φυλής. Το πρόγραμμα αφορούσε 
την εκμάθηση των τεσσάρων στυλ και των 
τεχνικών της Κολύμβησης. Συμμετείχαν  
παιδιά από 4,5 ετών και ενήλικες και  
παράλληλα, πραγματοποιήθηκε προετοιμασία 
σε υποψήφιους για τα Τμήματα Φυσικής  
Αγωγής και τις Στρατιωτικές Σχολές. 

Πρόγραμμα Ρυθμικής Γυμναστικής  
Σε όλες τις συνοικίες του Δήμου μας, σε  
ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες, με τη  
συμμετοχή κοριτσιών από 4,5 ετών.   
Τα τμήματα συμμετείχαν στις εκδηλώσεις του 
Ιλίου και άλλων Δήμων. 

Πρόγραμμα Ενόργανης Γυμναστικής 
Στο Αθλητικό Κέντρο Ραδιοφωνίας, με τη  
συμμετοχή παιδιών από 5 ετών. 

Πρόγραμμα Αεροβικής Γυμναστικής  
Σε όλες τις γειτονιές του Δήμου μας,  
περιλαμβάνοντας εκγύμναση με ασκήσεις  
Αεροβικής Γυμναστικής σε επίπεδο αθλητισμού 
για όλους, από 16 ετών. 

Πρόγραμμα Καλαθοσφαίρισης (Μπάσκετ) 
Στο κλειστό Γυμναστήριο του 2ου και του 
10ου Δημοτικού Σχολείου Ιλίου, όπου  
συμμετείχαν παιδιά ηλικίας από 6 ετών.  

Πρόγραμμα Αντισφαίρισης (Τένις) 
Στα Αθλητικά Κέντρα Παλατιανής, Αλαμάνας 
και Ραδιοφωνίας, για παιδιά από 6 ετών. 

  Προγράμματα  Αθλητ ισμού  γ ια  Όλους :  

Αθλητισμός 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  

Πρόγραμμα Κλασσικού Αθλητισμού 
Στο Δημοτικό Στάδιο Ιλίου, για παιδιά από  
7 ετών και για ενήλικες.  

 Πρόγραμμα Προετοιμασίας Στρατιωτικών 
Σχολών και Αθλητικά Τμήματα 

Υλοποιήθηκε στο Δημοτικό Στάδιο για τους 
υποψήφιους Στρατιωτικών Σχολών,  
Αστυνομίας και Τμημάτων Φυσικής  
Αγωγής των πανεπιστημίων.  
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Δημοτικά Γυμναστήρια  
Στον Αγ. Φανούριο (Πλατεία Φοινίκων) και στην 
Παλατιανή (Λ. Παλατιανής & Ν. Ξυλούρη), με  Τμή-
ματα Εκγύμνασης, σύγχρονα μηχανήματα, σε κλι-
ματιζόμενες αίθουσες. 

Πρόγραμμα Ποδοσφαίρου 5Χ5  
Στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5Χ5 του Δήμου στη Λ. 
Φυλής, για παιδιά από 6 ετών. 

Πρόγραμμα Πετοσφαίρισης (Βόλεϊ) 
Στα Α΄ & Β΄ Κλειστά Γυμναστήρια Ιλίου, με τη 
συμμετοχή παιδιών από 6 ετών.  

Πρόγραμμα «Αθλοχώροι Γειτονιάς»  
Πραγματοποιείται σε αθλητικές εγκαταστάσεις 
σχολικών συγκροτημάτων τις καθημερινές, μετά 
την λήξη του σχολικού ωραρίου και ως τις 20:00, 
καθώς και  το Σάββατο  το πρωί ,  
προσφέροντας εναλλακτικές δυνατότητες 
άθλησης στα παιδιά των αστικών κέντρων, αξιο-
ποιώντας τους διαθέσιμους αθλοχώρους, έτσι 
ώστε να αποτελούν πόλο έλξης για τη νεολαία, 
αλλά και τους γονείς, οι οποίοι μπορούν να α-
θλούνται μαζί με τα παιδιά τους. 

Πρόγραμμα Άσκησης Ατόμων με Αναπηρία 
Υλοποιήθηκε στο Κολυμβητήριο της Φυλής και 
στο Αθλητικό Κέντρο Ραδιοφωνίας με συμμετοχή 
ενηλίκων και παιδιών με αναπηρία.   

Πρόγραμμα Άσκησης στην Προσχολική Ηλικία 
στους 12 Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς 
του Δήμου μας.  

Πρόγραμμα Άσκησης στην Τρίτη Ηλικία 
Υλοποιήθηκε στα 8 ΚΑΠΗ (Κέντρα Ανοιχτής  
Προστασίας Ηλικιωμένων) του Δήμου μας. 

  Προγράμματα  Αθλητ ισμού  γ ια  Όλους :  

Αθλητισμός 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  

Πρόγραμμα «Παιδί και Θάλασσα»  
Παραλία Σχινιά, συμμετείχαν 350 παιδιά,  
18 - 29 Ιουνίου & 2 - 13 Ιουλίου 
Πρόγραμμα Αθλητικό Καμπ 
Αθλητικό Κέντρο Ραδιοφωνίας, συμμετείχαν  
400 παιδιά, 18-29 Ιουνίου, 2-13 Ιουλίου, 16 - 27 Ιουλίου 
Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής  
Απασχόλησης   

Σε 4 σχολεία, συμμετείχαν 400 παιδιά, από 
18.06.2018 έως και 13.07.2018  

  Θερινά Προγράμματα απασχόλησης: 
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Διασυλλογικοί αγώνες  στίβου 
Το Τμήμα  σε συνεργασία με το  Σ.Ε.Γ.Α.Σ. διορ-
γάνωσαν με μεγάλη επιτυχία στο Δημοτικό Στά-
διο Ιλίου την Μεγάλη Δευτέρα 2 Απριλίου το Δια-
συλλογικό Πρωτάθλημα Παμπαίδων –
Παγκορασίδων Β΄ για τα Αθλητικά Σωματεία της 
Δυτικής Αττικής. 
Φιλανθρωπικός αγώνας ποδοσφαίρου  
Σε συνεργασία με την  Διεύθυνση Κοινωνικής 
Προστασίας και Υγείας του Δήμου μας , στο Δη-
μοτικό Στάδιο Ιλίου την Μεγάλη Τρίτη 3 Απριλίου 
2018. Συμμετείχε η ομάδα Γονέων Ακαδημιών 
Δυτικής Αττικής – Ιλίου, η οποία έπαιξε με την  
ομάδα ποδοσφαίρου του ΣΠΟΡ FM. Ο αγώνας 
πραγματοποιήθηκε  με μεγάλη επιτυχία και  
συγκεντρώθηκαν τρόφιμα για το Κοινωνικό  
Παντοπωλείο.  

22ος ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΗΣ  
Σε συνεργασία με τον Ποδηλατικό Σύλλογο 
«ΟΔΥΣΣΕΑΣ» και τους «Ποδηλατιστές Ιλίου»,  
Κυριακή 22 Απριλίου 2018, με αφετηρία και  
τερματισμό το Δημαρχείο Ιλίου «Βασίλης  
Κουκουβίνος». Οι συμμετοχή των δημοτών ήταν 
μεγαλύτερη από κάθε άλλη χρονιά. 600 ποδηλά-
τες, όλων των ηλικιών, έλαβαν μέρος στο  
μεγάλο αθλητικό γεγονός της πόλης. 

Σχολικοί αγώνες Αντισφαίρισης    
Σε συνεργασία με την Αθλητική Λέσχη "ΑΙΟΛΟΣ", 
την Κυριακή 29 Απριλίου 2018,  με παιδιά Δημοτικού 
και Γυμνασίου, στο αγώνισμα του απλού. 

Γιορτή ρυθμικής γυμναστικής       
Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 19 Μαΐου με τη 
συμμετοχή 292 κοριτσιών των Προγραμμάτων  
Αθλητισμού για  Όλους (ΠΑγΟ) στο Β΄ Κλειστό 
Γυμναστήριο «Γ. Κακούρης».  

Ανοιχτό πρωτάθλημα τένις 
Οι αγώνες διεξήχθησαν με την συνεργασία της 
Αθλητικής Λέσχης ΑΙΟΛΟΣ τα Σαββατοκύριακα 
του Μαΐου-Ιουνίου και τη συμμετοχή 95 ανδρών
- γυναικών στο μονό.  

4η σκακιστική «Ιλιάδα» 
Αφιερωμένη στον αείμνηστο Δήμαρχο Ιλίου 
«Βασίλη Κουκουβίνο» διεξήχθη 22 και 23 Ιουνίου 
2018 στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, σε 
συνεργασία με το Σκακιστικό  Κύκλο Ιλίου. 

  Αθλητ ικές  Δράσε ις :  

Αθλητισμός 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  
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Αγώνες αθλοπαιδείας δημοτικών σχολείων 
Ιλίου 2017-2018 

Σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή 
Σχολικών Αγώνων (Ο.Ε.Σ.Α.) Γ  ́Αθήνας, το σχολικό 
έτος 2017-2018 πραγματοποιήθηκαν Αγώνες 
Αθλοπαιδείας στα Δημοτικά Σχολεία του Ιλίου. 
Οι μαθητές συμμετείχαν  στα ομαδικά  αθλήματα 
της Καλαθοσφαίρισης του Ποδοσφαίρου και της 
Πετοσφαίρισης. Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν από  
7 έως 14 Μαΐου 2019 με μεγάλη συμμετοχή 18  
Δημοτικών Σχολείων του Δήμου μας.  
Στο ποδόσφαιρο συμμετείχαν 230 μαθητές και 
μαθήτριες από 17 Δημοτικά Σχολεία,  
στην Καλαθοσφαίριση συμμετείχαν 180 μαθητές 
και μαθήτριες από 17 Δημοτικά Σχολεία και  
στην Πετοσφαίριση συμμετείχαν 190 μαθήτριες 
από 16 Δημοτικά Σχολεία, τα οποία χωρίστηκαν 
σε 4 ομίλους και οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να 
αγωνιστούν σε 3 έως 4 αγώνες. Στη συνέχεια οι 
πρώτοι από κάθε όμιλο έπαιξαν μεταξύ τους, 
ημιτελικούς και τελικό. 
Γιορτή  Γυμναστικής  «Ίλια 2018 Βασίλης Κου-

κουβίνος»  
Η εκδήλωση που αποτελεί θεσμό για την πόλη 
μας πραγματοποιήθηκε στο Αθλητικό Κέντρο 
Παλατιανής την Κυριακή 3 Ιουνίου 2018, με τη συμ-
μετοχή των τμημάτων (Παγο) Αθλητισμού, Ρυθμικής, 
Αεροβικής-Ενόργανης Γυμναστικής, ενώ τη  
Δευτέρα 4 Ιουνίου συμμετείχαν οι Αθλητικοί  
Σύλλογοι της πόλης μας. 
Πρόγραμμα Πεζοπορίας 
Στις 25.11.2018 στον Μαραθώνα Αττικής, με τη  
συμμετοχή 50 ατόμων, που είχαν την δυνατότητα 
να επισκεφτούν τον Μεσαιωνικό Πύργο Οινόης, 
την εκκλησία Αγ.Αποστόλων, το Σπήλαιο Πανός, 
το Αρχαίο Λιθόστρωτο Φαράγγι Οινόης, το Φράγμα 
Μαραθώνα και το Μουσείο της ΕΥΔΑΠ. 

4ο φιλανθρωπικό τουρνουά ποδοσφαίρου 
«Ελένης Παραγκούλια» 

Το Τμήμα  Αθλητισμού Νέας Γενιάς Παιδείας & 
Δια Βίου Μάθησης, η Διεύθυνση Κοινωνικής 
Προστασίας και Υγείας του Δήμου μας και τα 
Αθλητικά   Σωματεία ποδοσφαίρου Ολυμπιακός 
Ν. Λιοσίων, Α.Ο. Ιάσων, Α.Ο. Ιλίου, Α.Ε. Ιλίου, 
Α.Σ. Μιλτιάδης Ιλίου, Μ.Ε.Ν. Ιλίου συνδιοργάνωσαν 
στις 22.12.2018 τον αγώνα στη μνήμη της  
αδικοχαμένης συνδημότισσας & συμπολίτισσας  
Ελένης Παραγκούλια - Παρασκευόπουλου, η 
οποία έχασε την ζωή της, στις καταστροφικές 
πλημμύρες του Οκτωβρίου έτους 2015. 

Βραβεύσεις  αθλητικών - συλλογών και 
κοπή πίτας  31 Ιανουαρίου 2018 

Στο Β’ Κλειστό Γυμναστήριο Ιλίου Γ. Κακούρης 
το Αυτοτελές τμήμα Αθλητισμού έκοψε την 
πρωτοχρονιάτικη πίτα και βράβευσε τους  
Αθλητικούς Συλλόγους και τους αθλητές του 
Δήμου μας για τις αθλητικές τους διακρίσεις 
κατά τα έτη 2016 και 2017 για τις τρεις πρώτες 
θέσεις σε επίσημα Πανελλήνια Πρωταθλήμα-
τα Ομοσπονδιών-Ενώσεων. Για την προσφο-
ρά τους στον αθλητισμό τιμήθηκαν οι Γονείς 
Ακαδημιών Δυτικής Αττικής - Ιλίου για την πο-
λυετή διοργάνωση Τουρνουά ποδοσφαίρου 
και την προσφορά τους στον αθλητισμό του 
Δήμου μας. Επίσης βραβευτήκαν για τις επιτυ-
χίες τους 5 Αθλητικοί Σύλλογοι σε ομαδικό επί-
πεδο και 123 Αθλητές σε ατομικό. 

  Αθλητ ικές  Δράσε ις :  

Αθλητισμός 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  
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ωστός προγραμματισμός και 
τήρηση χρονοδιαγραμμάτων 
έχουν ως αποτέλεσμα την  

εύρυθμη λειτουργία του ∆ήμου 
Ο Δήμος Ιλίου εφαρμόζει διαχρονικά την  
οικονομική του πολιτική, με γνώμονα τη  
διαφάνεια και το σεβασμό στο δημόσιο χρήμα.  
Οι ενέργειές του είναι στοχευμένες και η  
οικονομική του διαχείριση είναι νοικοκυρεμένη 
με ορθό προγραμματισμό των διαδικασιών, 
τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα να μπορεί να 
αντιμετωπίζει με αμεσότητα, αποτελεσματικά 
και με συνέπεια κάθε απρόοπτο.  
Καταβάλλει διαρκώς μία συστηματική  
προσπάθεια για συμπίεση των δαπανών,  
χωρίς αυτό να επηρεάσει τον υψηλό βαθμό 
ποιότητας των υπηρεσιών του προς τους  
πολίτες, το οποίο αποτελεί πρωταρχικό στόχο 
για τον Δήμο Ιλίου.  
Παρά τη μείωση των κρατικών χρηματοδοτήσεων 
κατά 70% από το 2009,  τις δυσμενείς οικονομικές 
συνθήκες του 2018, αλλά και το αυξημένο 
κόστος λειτουργίας, οι υπηρεσίες μας προς 
τους πολίτες εξακολουθούν να  αποτελούν 
πρότυπο. Έτσι, ο Δήμος Ιλίου:    
Δεν υπέβαλλε κανένα αίτημα αναχρηματο-
δότησης δανείων. 

Δεν προχώρησε σε διακανονισμούς με  
τράπεζες, προμηθευτές και λοιπούς τρίτους. 

Δεν εντάχθηκε σε κανένα πρόγραμμα  
χρηματοδότησης για ληξιπρόθεσμες οφειλές 
προς προμηθευτές από το Υπουργείο  
Εσωτερικών. 

 Συνεχίζει να πληρώνει τους προμηθευτές  
εντός 10 ημερών, για τα εντάλματα που δεν 
υπάγονται στον έλεγχο του επιτρόπου. 

 Συνεχίζει να πληρώνει τους προμηθευτές  
εντός 30 ημερών, για δαπάνες μεγαλύτερου 
χρηματικού αντικειμένου.  

Αναζητά αυτεπάγγελτα τα δικαιολογητικά 
πληρωμής, περιορίζοντας την ταλαιπωρία 
των συναλλασσόμενων. 

Ο σωστός προγραμματισμός των διαδικασιών,  
η καταγραφή από όλες τις Διευθύνσεις των 
αναγκαίων αιτημάτων σε υλικά και υπηρεσίες, 
είχαν ως αποτέλεσμα την τήρηση των  
χρονοδιαγραμμάτων και κατ’ επέκταση την  
εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.   
Το 2018 ο Δήμος Ιλίου κάλυψε το κόστος  
μισθοδοσίας, λόγω της αύξησης του επιδόματος 
της επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 
(ν.4483/2017), καθώς και της πρόσληψης 
προσωπικού από τελεσίδικες δικαστικές  
αποφάσεις.  
Παρά τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, το 
2018 ο Δήμος Ιλίου κλείνει το οικονομικό έτος 
με ταμειακό υπόλοιπο 5.151.484,06€. 

Οικονομική ∆ιαχείριση   
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∆ιοικητική ικανότητα του  
∆ήμου Ιλίου αντικατοπτρίζεται 
στην ποιότητα οργάνωσης 

που διαθέτει 
Ο Δήμος Ιλίου δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην 
άρτια οργάνωση των υπηρεσιών του. 
Με στόχο την αποτελεσματική ανταπόκριση 
στις ανάγκες και στις απαιτήσεις μιας 
διαρκώς αναπτυσσόμενης πόλης, θέτει 
υλοποιήσιμους και ρεαλιστικούς στόχους, 
αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό 
που διαθέτει. 
Έτσι, μέσω του Στρατηγικού Σχεδιασμού 
2015 - 2019 ο Δήμος μας έχει επενδύσει 
στη μέγιστη αποδοτικότητα του ανθρώπινου 
δυναμικού, με σκοπό  την καλύτερη και 
αμεσότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.  
 
 
 
 

Συνεχίζουμε την εναρμόνιση με τις σύγχρονες 
απαιτήσεις ψηφιακής διακυβέρνησης,  
εφαρμόζοντας πρακτικές για την ταχύτερη 
εξυπηρέτηση του πολίτη και τη συντόμευση 
των διαδικασιών, αναζητώντας διαρκώς 
τρόπους μείωσης της ταλαιπωρίας από 
τη γραφειοκρατία.  
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη 
και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών 
προς αυτόν, ο Δήμος Ιλίου στοχεύει στη 
λειτουργικότητα, την αποδοτικότητα και  
την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 
των Υπηρεσιών του.  

Οι παραπάνω προσπάθειες έχουν ως  
αποτέλεσμα την άρτια λειτουργία της  
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, η  
οποία περιλαμβάνει το Τμήμα Προσωπικού 
& Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, το  
Τμήμα Δημοτολογίου, το Τμήμα Μισθοδοσίας 
& Ασφάλισης Προσωπικού, το Τμήμα 
Πρωτοκόλλου και το Τμήμα Διοικητικής 
Μέριμνας.  

∆ιοικητική Ικανότητα 
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Τη φιλόξενη πόλη μας επέλεξαν για να διαμείνουν 
977 νέες οικογένειες, ενώ στο Μητρώο Πολιτών 
στο τέλος του 2018 βρέθηκαν 66.605  
εγγεγραμμένοι δημότες. 

Από την Υπηρεσία μας εκδόθηκαν 361 
Άδειες Γάμου, ενώ το Δημαρχείο του Δήμου 
μας επέλεξαν για την τέλεση του Πολιτικού 
τους Γάμου 147 ζευγάρια και έχουν υπογραφεί 
95 Σύμφωνα Συμβίωσης. 

Δήλωση για απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας  
συμπλήρωσαν 72 άτομα. 

Συνολικά συντάχθηκαν 1.168 Ληξιαρχικές 
πράξεις (25 Γεννήσεις, 373 Γάμοι, 95 Σύμφωνα 
Συμβίωσης, 421 Θάνατοι και 254 Εκθέσεις 
προς άλλα Ληξιαρχεία), ενώ τα έγγραφα 
που διακινήθηκαν κυμάνθηκαν στα ίδια  
επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά, με τη 
διακίνηση 5.799 εγγράφων (αιτήσεις αυτο-
προσώπως ή μέσω ΚΕΠ πολιτών αυτεπάγγελτες 
αναζητήσεις φορέων και αυτεπάγγελτες  
αναζητήσεις της υπηρεσίας μας προς 
άλλους φορείς).  

Εκδόθηκαν 11 προκηρύξεις θέσεων εργασίας, 
με τις οποίες προσλήφθηκαν 130 άτομα με 
συμβάσεις μίσθωσης έργου και ορισμένου 
χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων. 

Μέσω της εφαρμογής διαδικασιών  
υλοποίησης Κοινωφελούς Προγράμματος 
ΟΑΕΔ, προσλήφθηκαν συνολικά 262 
άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, τα οποία 
απασχολούνται σε όλες τις Διευθύνσεις 
του Δήμου. 

Το Γραφείο Πληροφόρησης & Υποστήριξης 
Ανέργων λειτουργεί από το 1997. Μέσω 
του Γραφείου δίδονται  καθημερινά αναλυτικές 
πληροφορίες και οδηγίες για δικαιολογητικά και 
αιτήσεις στους ενδιαφερόμενους, ενώ το 
2018 συμπληρώθηκαν 413 έντυπες και  
ηλεκτρονικές αιτήσεις για προκηρύξεις 
θέσεων εργασίας σε Φορείς Δημοσίου και 
ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και προγραμμάτων 
Κοινωφελούς  Χαρακτήρα  ΟΑΕΔ ,  
προγραμμάτων Voucher κλπ., 

Αξιοσημείωτο είναι και το έργο του Τμήματος 
Μισθοδοσίας και Ασφάλισης Προσωπικού, 
με σημαντική συμβολή στη λειτουργία των  
Υπηρεσιών του Δήμου.   

  Αθλητ ικές  Δράσε ις :  

∆ιοικητική Ικανότητα 
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Από την συγκριτική αντιπαραβολή των στατιστικών 
όλων των ΚΕΠ πανελλαδικά, το ΚΕΠ ΙΛΙΟΥ  
βρίσκεται στην 27η θέση μεταξύ 1019 ΚΕΠ σε 
όλη την Ελλάδα σε όρους πλήθους διεκπεραιω-
μένων υποθέσεων για το 2018, όπου  
διεκπεραιώθηκαν 40.535 υποθέσεις. 

Στον παραπάνω αριθμό υποθέσεων, δεν  
είναι δυνατόν να συμπεριληφθεί το πλήθος των 
αιτήσεων που διεκπεραιώνονται από εξωτερικές 
βάσεις δεδομένων (π.χ. απογραφή στρατευσίμων 
από Ιανουάριο έως Μάρτιο κάθε έτους, αιτήσεις 
ετεροδημότευσης και διαγραφής ετεροδημοτών 
κλπ.), ο αριθμός των εξουσιοδοτήσεων/ γνησίων 
υπογραφής που βεβαιώνονται στο ΚΕΠ και τα 
οποία, με συντηρητική εκτίμηση, ανέρχονται σε 
200 - 300 σε καθημερινή βάση, αλλά και το 
έργο της πληροφόρησης των συναλλασσόμενων, 
για τη διαχείριση του οποίου διατίθεται καθημερινά 
εξουσιοδοτημένος υπάλληλος.  

Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για την 
αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών 
προς τους πολίτες, το ΚΕΠ Ιλίου εφαρμόζει από 
τριετίας σύστημα ειδοποίησης των συναλλασ-
σόμενων με sms για την παραλαβή των  
τελικών διοικητικών εγγράφων, εξοικονομώντας 
πόρους για το Δήμο, ανακουφίζοντας τους πολίτες 
από γραφειοκρατικές διαδικασίες, καθώς η εν 
λόγω υπηρεσία παρέχεται δωρεάν από το Σύζευξις, 
μειώνοντας δραστικά τις περιττές προσελεύσεις των 
συναλλασσόμενων στην υπηρεσία μας.  

Επίσης, από το 2014, το ΚΕΠ Ιλίου λειτουργεί 
και διαχειρίζεται σύστημα αυτοματοποιημένης 
τηλεφωνικής εξυπηρέτησης με πληροφορίες 
για τα δικαιολογητικά των κυριότερων  
διαδικασιών καθώς και επίκαιρες ανακοινώσεις, 
το οποίο ανανεώνεται διαρκώς.  

  Κ .Ε .Π .  -  Κέντρο  Εξυπηρέτησης  Πολιτών :  

∆ιοικητική Ικανότητα 
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ο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
του ∆ήμου Ιλίου συνιστά ένα 
ολοκληρωμένο σχέδιο τοπικής 

οργανωτικής ανάπτυξης 
Αποτελεί έναν πενταετή προγραμματισμό 
ενεργειών και δράσεων του Δήμου, ένα 
εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού 
του ρόλου και ένα οργανικό στοιχείο της 
καθημερινής του λειτουργίας. 
Σε αυτό, προσδιορίζονται οι άξονες, η 
στόχευση, καθώς και οι ενέργειες που θα 
ακολουθήσουν οι υπηρεσίες, με σκοπό 
την υλοποίηση των προτεραιοτήτων και 
των μακροπρόθεσμων στόχων της  
Δημοτικής Αρχής.  
Η εξειδίκευση αυτών περιγράφει έργα που 
προγραμματίζονται έως το 2019, συνολικού 
προϋπολογισμού 82.106.792,49€. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνιστά 
έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό τοπικής 
οργανωτικής ανάπτυξης και αφορά τις  
υποδομές, τις τοπικές επενδύσεις και την 
επίτευξη στόχων για την ορθή και άρτια 
διοικητική ικανότητα του Δήμου, καθώς 
και την παροχή υψηλής ποιότητας  
υπηρεσιών προς τους πολίτες.  
Με συνέπεια στις αρχές της διαφάνειας 
και της πρόσβασης όλων των πολιτών 
στην πληροφορία, το Επιχειρησιακό  
Πρόγραμμα βρίσκεται αναρτημένο στην  
επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου 
http://www.ilion.gr/.  

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός  

2015 - 2019  
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ο ∆ημοτικό Συμβούλιο αποτελεί 
Κέντρο Λήψης Αποφάσεων  
καθοριστικής σημασίας για την 

πόλη και θεμέλιο λίθο της  
∆ημοκρατικής ∆ιακυβέρνησης 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, η Οικονομική  
Επιτροπή, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και 
η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελούν Συλλογικά  
Όργανα του Δήμου.   
Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι κυρίαρχο, 
ανεξάρτητο όργανο, το οποίο εκλέγεται 
σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Δήμων 
& Κοινοτήτων. Συνιστά το Κέντρο λήψης 
σοβαρών Αποφάσεων για την πόλη μας 
και τον θεμέλιο λίθο της της Τοπικής  
Δημοκρατικής Διακυβέρνησης, όπου   
χαρακτηρίζεται από πολυφωνία και  
πλουραλισμό απόψεων.  

Οι Συνεδριάσεις του Δήμου Ιλίου είναι  
δημόσιες και μεταδίδονται ζωντανά με 
Live Streaming από την ιστοσελίδα του 
Δήμου Ιλίου http://www.ilion.gr/.  

 

Αποφάσεις :  

Στις 30 Συνεδριάσεις Δημοτικού  
Συμβουλίου ελήφθησαν 436 Αποφάσεις 
και 12 Ψηφίσματα.  

Σε 54 συνεδριάσεις Οικονομικής  
Επιτροπής ελήφθησαν 402 Αποφάσεις.  

Σε 12 Συνεδριάσεις της Επιτροπής  
Ποιότητας  Ζωής ,  ελήφθησαν  
24 Αποφάσεις. 

Κέντρο Λήψης Αποφάσεων 


