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Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής  

2019 

00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
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ΠΑΙΔΕΙΑ  -  ΠΟΛΙΤ ΙΣΜΟΣ  -  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  &  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ  

* Ο Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2019, 
πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 2, άρθρο 217 του  
Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3731/2008 και ισχύει. 
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Ο  Τομέας Υποδομών συμβάλλει καθορι-
στικά στη διατήρηση του ανθρώπινου 
χαρακτήρα της πόλης, διασφαλίζοντας 

την εύρυθμη λειτουργία της και αναβαθμίζοντας την 
ποιότητα ζωής των πολιτών και την καθημερινότητά 
τους.  

Με την ορθή ιεράρχηση των αναγκών του  
Ιλίου, τις ολοκληρωμένες και ώριμες μελέτες 
των Υπηρεσιών του Δήμου συντελείται ένα  
διεκδικητικό και απαιτητικό πλαίσιο για την  
υλοποίηση σημαντικών έργων ανάπτυξης και 
εκσυγχρονισμού.  

Η κατάρτιση του ρεαλιστικού και υλοποιήσιμου 
Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το 
2019, με διαρκή καταγραφή, αλλά και ιεράρχη-
ση των  προβλημάτων, είναι καθοριστική για 
την βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων  
πόρων και την επίτευξη των στόχων. 

Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός των 
έργων και των παρεμβάσεων υλοποιείται με 
γνώμονα την λειτουργικότητα, καθώς επίσης, 
την περιβαλλοντική και αισθητική αναβάθμιση 
της πόλης με βάση: 

Την προστασία των συμφερόντων της  
τοπικής κοινωνίας και την αναβάθμισή της. 

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.  

01 ΑΝΑΠΤΥΞΗ  -  ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΖΩΗΣ   
ΕΥΡΥΘΜΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓ ΙΑ  ΠΟΛΕΩΝ  &  ΟΙΚΙΣΜΩΝ   
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«Συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης  
σήμανσης σε κόμβους (υφιστάμενους και νέ-
ους) καθώς και σε διαβάσεις πεζών εντός του 
Δήμου Ιλίου»,   προϋπολογισμού 39.999,99€. 
Στόχος η συντήρηση της οριζόντιας σήμανσης 
τμημάτων του οδικού δικτύου, ενώ οι διαγραμ-
μίσεις/αναδιαγραμμίσεις, αφορούν κυρίως 
κόμβους και διαβάσεις πεζών, σε καίρια σημεία 
της πόλης, με ιδιαίτερη βαρύτητα στις εισό-
δους των σχολικών συγκροτημάτων και σε  
θέσεις με αυξημένη επικινδυνότητα.  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  -  ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΖΩΗΣ   
ΕΥΡΥΘΜΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓ ΙΑ  ΠΟΛΕΩΝ  &  ΟΙΚΙΣΜΩΝ   

Ολοκληρώθηκε η αντιπλημμυρική  
θωράκιση του Δήμου Ιλίου με έργα 
που υλοποιήθηκαν, ύστερα από τον 
άοκνο αγώνα της δημοτικής αρχής 
και τα οποία σηματοδότησαν το  
τέλος των έντονων πλημμυρών στην 
πόλη. Για το 2019, τέτοια σημαντικά 
έργα είναι τα παρακάτω:  

 Με τα έργα «Καθαρισμός, απολύμανση φρεατίων  
ομβρίων» και «Συντήρηση καθαρισμός δικτύου  
αποχέτευσης» Ακαθάρτων, πραγματοποιήθηκαν 
παρεμβάσεις σε περίπου 3.000 φρεάτια, αλλά και 
όπου υπήρξε αναγκαιότητα. 

του Δήµου στα οποία προέκυψαν προβλήµατα, την 
αποκατάσταση και κατασκευή πλατιών ρείθρων και 
γενικότερα παρεμβάσεις, προκειμένου να λειτουργήσει 
σωστά η απορροή τωνυδάτων και να αρθούν  
ζητήματα που παρουσιάστηκαν. 

 «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ιλίου», προϋπολογισμού 3.252.020,80€,  
που υλοποιήθηκαν από την Περιφέρεια Αττικής.  
Πρόκειται για επέκταση ή βελτίωση του υφιστάμενου δικτύου ομβρίων συνολικού μήκους 4.300 
μέτρων περίπου, σε περιοχές του Δήμου μας που εκδηλώθηκαν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα 
τις ισχυρές βροχοπτώσεις.  

  «Έκτακτες παρεμβάσεις σε κρίσιμα σημεία για την αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου Εργ. 
Γ2/18», προϋπολογισμού 74.400,00 € µε Φ.Π.Α.,  με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών.  

Αφορά στην κατασκευή και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής σε διάφορα σηµεία  

Αντ ιπλημμυρική  θωράκιση  της  πόλης  
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Υ περσύγχρονο κλειστό Κολυμβητήριο 
στη διάθεση των πολιτών του Ιλίου 
στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης 

 
Μετά την  υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με 
το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης ο χώρος  
ανακατασκευάστηκε πλήρως με πόρους του 
Δήμου και παραδόθηκε στους πολίτες.  
Το 2019 προχώρησαν οι απαραίτητες ενέργειες 
για την αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών 
υποδομών και την ορθή λειτουργία των  
κολυμβητικών δεξαμενών εκμάθησης.  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  -  ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΖΩΗΣ   
ΕΥΡΥΘΜΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓ ΙΑ  ΠΟΛΕΩΝ  &  ΟΙΚΙΣΜΩΝ   

Π ολυδύναμο Βιοκλιματικό  
Κέντρο για την Ανάπτυξη  
Δομών Κοινωνικής Φροντίδας 

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο κοινωνικού 
χαρακτήρα, που βρίσκεται  στην οδό Φλέβας 
Ρουβίκωνος.  

Στους έξι ορόφους κτιρίου θα παρέχεται  
ημερήσια φροντίδα στους ηλικιωμένους  
συμπολίτες μας, η οποία θα περιλαμβάνει  
τακτική ιατροφαρμακευτική παρακολούθηση, 
ψυχολογική υποστήριξη, διατροφή, ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες, προγράμματα δημιουργικής 
απασχόλησης –  ανάπτυξης λειτουργικών και 
κοινωνικών δεξιοτήτων κ.λπ. 

Σημαντ ικά  έργα  γ ια  την  πόλη  

Το έργο προϋπολογισμού μελέτης 9.950.000,00€, χρηματοδοτείται και εκτελείται από την  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Ιλίου, συνολικού εμβαδού 1.895,10μ². 

 Το  κολυμβητήριο  πληροί  όλα  τα  
πρότυπα ασφάλειας και υγιεινής, διαθέτει  
κολυμβητική δεξαμενή με 8 διαδρομές,  
μία κολυμβητική δεξαμενή εκμάθησης και μία  
θεραπευτική που θα εξυπηρετεί όλες τις  
ανάγκες του ΕΚΑ.  
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Μ εγάλη βαρύτητα έχει δοθεί στον ηλεκτροφωτισμό της πόλης, ώστε να είναι 
φωτεινή, ασφαλής και παράλληλα με θετικό πρόσημο στο περιβάλλον.  
Στο πλαίσιο αυτό, για την αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού της προγραμματίστηκαν 

και υλοποιήθηκαν έργα όπως:  

 «Συντήρηση – Επέκταση – Ενίσχυση Ηλεκτροφωτισμού οδών και κοινοχρήστων  
χώρων» Εργ. Η1/18 και Η1/19, προϋπολογισμού 74.400,00€ έκαστη. Μετά την υπογραφή 
των συμβάσεων τον Φεβρουάριο και τον Ιούλιο του 2019 αντίστοιχα, υλοποιήθηκαν 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους εργασίες συντήρησης, επισκευής και βελτίωσης φωτισμού σε 
δρόμους της πόλης. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  -  ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΖΩΗΣ   
ΕΥΡΥΘΜΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓ ΙΑ  ΠΟΛΕΩΝ  &  ΟΙΚΙΣΜΩΝ   

Σημαντ ικά  έργα  γ ια  την  πόλη  

Α νάπλαση Λεωφ. Αγ. Νικολάου  
Το έργο , προϋπολογισμού 
5.340.000,00€, θα υλοποιηθεί 
με χρηματοδότηση από την  

Περιφέρεια Αττικής, καθώς εντάχθηκε στο 
Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων και τον 
προϋπολογισμό της. Η σύναψη της προγραμμα-
τικής σύμβασης εγκρίθηκε από το Περιφερεια-
κό Συμβούλιο τον Απρίλιο του 2019, για την 
χρηματοδότηση υλοποίησης κατασκευής. 

Τη μελέτη του έργου εκπόνησε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου και περιλαμβάνει πλήρη  
ανάπλαση της κεντρικής λεωφόρου με ανακατασκευή οδοστρώματος, διαπλάτυνση πεζοδρομίων 
με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, χρήση φωτιστικών τεχνολογίας led, παρεμβάσεις για τη διευκόλυνση 
της διέλευσης ατόμων με αναπηρία και δεντροφύτευση.  

Οι εργασίες για την ανάπλαση της Λεωφόρου Αγίου Νικολάου πρόκειται να ξεκινήσουν στις  
αρχές του 2021.  
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Π ιστοποίηση Παιδικών Χαρών  
Στο πλαίσιο προσαρμογής στην 
ΚΥΑ 28492/2009 με την οποία  
καθορίσθηκαν η κατασκευή, 

τα όργανα, η λειτουργία, η συντήρηση, 
η διαδικασία ελέγχου και η αδειοδότηση 
των παιδικών χαρών, η Τεχνική Υπηρεσία 
το 2019 προχώρησε στην προμήθεια 
των απαιτούμενων ανταλλακτικών και 
προέβη, με συντηρητή που επισκέπτεται 
και ελέγχει, στη συντήρηση των οργάνων 
των παιδικών χαρών με σκοπό τη  
συμμόρφωση στις απαιτήσεις ασφαλείας 
της ΚΥΑ.  

Εξασφάλισε την πιστοποίηση από την 
TUV και την έκδοση από το Υπουργείο 
Εσωτερικών του πιστοποιητικού καταλληλότητας 
για 26 παιδικές χαρές του Δήμου μας. 

Σημειώνεται ότι, συντηρητής ελέγχει, εντοπίζει 
και επισκευάζει σε καθημερινή βάση το σύνολο 
των παιδικών χαρών του Δήμου.  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  -  ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΖΩΗΣ   
ΕΥΡΥΘΜΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓ ΙΑ  ΠΟΛΕΩΝ  &  ΟΙΚΙΣΜΩΝ   

Σημαντ ικά  έργα  γ ια  την  πόλη  

 «Ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού του Δήμου Ιλίου με την προμήθεια 
και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας τύπου LED».  
Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 3.247.941,30 ευρώ, αφορά σαρωτικές επεμβάσεις 
σε όλο το δημοτικό οδοφωτισμό και ολοκληρώθηκε το 2020. 
Σκοπός του η δραστική μείωση του ενεργειακού κόστους, η βελτίωση της ποιότητας 
φωτισμού, η εδραίωση του αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες και η μείωση του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Δήμου.  
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01 ΑΝΑΠΤΥΞΗ  -  ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΖΩΗΣ   
ΕΥΡΥΘΜΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓ ΙΑ  ΠΟΛΕΩΝ  &  ΟΙΚΙΣΜΩΝ   

Έργα  γ ια  την  προσχολική  ηλικ ία  και  τα  παιδ ιά  

Μ ε προτεραιότητα τα παιδιά και την οικογένεια, ο σχεδιασμός των έργων είναι προσανα-
τολισμένος στην ικανοποίηση των αναγκών τους και στην εξυπηρέτησή τους.   
Έτσι, προς αυτήν την κατεύθυνση αξιοποιούνται χρηματοδοτικά προγράμματα και 

υλοποιούνται έργα όπως:  

Ν έα Παιδική Χαρά και για 
παιδιά ΑΜΕΑ 
Μετά την ολοκλήρωση των 

διαδικασιών και των εγκρίσεων,  με την  
υπογραφή Σύμβασης τον Ιούλιο του 2019 
ξεκίνησαν με γοργούς ρυθμούς οι εργασίες 
κατασκευής  της  νέας  παιδικής  
χαράς επί της οδού Ζαγορίου. 
Σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες 
προδιαγραφές ασφαλείας και τα  
Ευρωπαϊκά Πρότυπα και θα παρέχει, 
μεταξύ άλλων, όργανα παιδικών χαρών 
για όλα τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων 
και των παιδιών με αναπηρία. 
Παραδόθηκε στις αρχές του 2020 και 
εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου «Αστικές 
παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων 
χώρων για την αναβάθμιση του φυσικού 
και δομημένου περιβάλλοντος», προϋπο-
λογισμού 454.000,00€, με χρηματοδότηση 
από το Πράσινο Ταμείο.   

Γ ια τη βελτίωση των χώρων αναψυχής των παιδιών, τηρώντας τις προβλεπόμενες  
προδιαγραφές, σε εναρμόνιση με την κείμενη νομοθεσία  έχει προβλεφθεί η αναβάθμιση  
παιδικών χαρών του Δήμου μέσω του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»  

και συγκεκριμένα η πράξη «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών 
χαρών του Δήμου Ιλίου»,  προϋπολογισμού 294.750,00€, η εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Βελτίωση 
παιδικών χαρών και αντικατάσταση δαπέδων», προϋπολογισμού 144.673,28€ και η «Προμήθεια 
και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ιλίου», προϋπολογισμού 
255.994,90€.  Επιπρόσθετα, το 2019 υλοποιήθηκε προμήθεια ανταλλακτικών, αλλά και τακτική  
συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών, προϋπολογισμού 73.984,60€  

Σημειώνεται ότι, μέσω των παραπάνω έργων προβλέπεται η προσβασιμότητα παιδιών με  
αναπηρία σε Παιδικές Χαρές του Δήμου, με τον σχεδιασμό να επεκτείνεται στο σύνολό τους. 

Αναβάθμιση  και  προσβασιμότητα  Παιδ ικών  Χαρών  
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01 ΑΝΑΠΤΥΞΗ  -  ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΖΩΗΣ   
ΕΥΡΥΘΜΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓ ΙΑ  ΠΟΛΕΩΝ  &  ΟΙΚΙΣΜΩΝ   

Έργα  γ ια  την  προσχολική  ηλικ ία  και  τα  παιδ ιά  

Για την ασφάλεια των παιδιών προσχολικής ηλικίας, υλοποιήθηκαν «Εργασίες αποκατάστασης 
ζημιών σε Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ιλίου που προέκυψαν από το σεισμό της 
19/07/2019» προϋπολογισμού 24.800,00€ με Φ.Π.Α.  

«Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού “ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΛΙΑΚΟΣ”» στο Ο.Τ 729 του Δήμου Ιλίου»,  
προϋπολογισμού 1.116.000,00€. Το έργο, εντάχθηκε 
στο  Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων και τον  
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής και 
μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών  
υπεγράφη τον Δεκέμβριο του 2019 η σύμβαση με 
την ανάδοχο εταιρεία. 
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.  

Με πρωταρχικό μέλημα την προστασία της ζωής 
και της υγείας των παιδιών και του προσωπικού των 
Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, ξεκίνησαν μετά την 
υπογραφή της σύμβασης τον Οκτώβριο του 2019 
οι διαδικασίες υλοποίησης του έργου «Προσαρμογή 
Λειτουργούντων παιδικών και βρεφονηπιακών 
σταθμών του Δήμου Ιλίου στο νέο θεσμικό πλαίσιο 
αδειοδότησης» προϋπολογισμού 200.000,00€ μέσω 
του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ. 

Νέος Παιδικός Σταθμός ετοιμάζεται στην περιοχή 
του Αγίου Φανουρίου, επί της οδού Άστρους, μετά 
την υπογραφή της σύμβασης, τον Νοέμβριο του 
2019, για το έργο «Μετασκευή υφιστάμενου κτιρίου 
σε παιδικό σταθμό στο πάρκο Φοινίκων του Δήμου 
Ιλίου» προϋπολογισμού 524.600,00€ με χρηματοδότηση 
από την Περιφέρεια Αττικής.  

Το κτίριο, δυναμικότητας 40 νηπίων, θα αποτελείται 
από υπόγειο, ισόγειο και αύλειο χώρο, ενώ ο  
περιβάλλων χώρος θα περιλαμβάνει τον αύλειο  
χώρο, το πράσινο και την υφιστάμενη Παιδική Χαρά. 
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Με τα μάτια στραμμένα στην σχολική κοινότητα 

Μ ε τα μάτια στραμμένα στη σχολική κοινότητα υλοποιήθηκαν πληθώρα εργασιών συντηρήσεων, 
επισκευών, αποκαταστάσεων φθορών σε σχολικά κτίρια και αύλειους χώρους που προκύπτουν 
κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, καθώς και εργασίες για την αισθητική τους αναβάθμιση, 

προκειμένου να γίνουν πιο ελκυστικά στους μαθητές. 

Πραγματοποιήθηκαν, επίσης, έργα επισκευής και συντήρησης στα κτίρια και τους αύλειους χώρους των 
σχολικών μονάδων, καθώς και αποκατάστασης ζημιών από το σεισμό που σημειώθηκε τον Ιούλιο 
2019,  ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη, και παράλληλα υποβλήθηκαν προς χρηματοδότηση έργα επέκτασης 
των παραπάνω, αλλά και  έργα που αφορούν την προσβασιμότητα, την πυροπροστασία και την 
κάλυψη των αναγκών στέγασης της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης.  Συγκεκριμένα:  

Υλοποιήθηκαν τα έργα «Γενική συντήρηση σχολικών κτιρίων Εργ. Δ1/18», προϋπολογισμού 74.400,00€  
και  «Εργασίες αποκατάστασης ζημιών σε σχολικά κτίρια Ιλίου που προέκυψαν από το σεισμό 
της 19/07/2019», προϋπολογισμού 74.400,00€, με σκοπό την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών 
στα σχολικά κτίρια μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 
που λόγω της μεγάλης διάρκειας και του μικρού εστιακού βάθους έγινε αισθητή σε όλο το λεκανο-
πέδιο Αττικής και ιδιαίτερα στη δυτική Αθήνα. 

Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο «Επισκευή, συντήρηση αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου  
Ιλίου και λοιπές δράσεις», προϋπολογισμού δαπάνης 500.000,00 € με χρηματοδότηση από το  
Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»., ενώ  εκπονήθηκε η μελέτη  
«Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Ιλίου», προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α. 
με υλοποίηση του έργου μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.  

Παράλληλα, στο ίδιο πρόγραμμα υποβλήθηκαν προς χρηματοδότηση η «Κατασκευή ραμπών και 
χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου 
Ιλίου» συνολικού προϋπολογισμού 100.688,00€, η «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και 
μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ιλίου» συνολικού προϋπολογισμού 
337.900,00€ και οι «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών 
της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του 18ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Ιλίου», προϋπολογισμού 
89.280,00€.   



 

15 

01 ΑΝΑΠΤΥΞΗ  -  ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΖΩΗΣ   
ΕΥΡΥΘΜΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓ ΙΑ  ΠΟΛΕΩΝ  &  ΟΙΚΙΣΜΩΝ   

Έργα  και  παρεμβάσε ις  στ ις  αθλητ ικές  υποδομές   

Η  βελτίωση των αθλητικών υποδομών αποτελεί 
διαχρονικό μέλημα του Δήμου μας, για το 
λόγο αυτό και το 2019 υλοποιήθηκαν σημαντικά 

έργα και προγραμματίστηκαν εργασίες με γνώμονα 
την ασφάλεια και την αναβάθμισή τους, όπως:   

Το έργο «Συντήρηση – Επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων 
του Δήμου Εργ. Ζ1/18», προϋπολογισμού 74.400,00 €, 
με υπογραφή σύμβασης τον Απρίλιο του 2019, με βασικό 
στόχο την αποκατάσταση φθορών στα υφιστάμενα 
κτίρια αθλητικών εγκαταστάσεων.  

Μέσω του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» υπεβλήθη 
τον Απρίλιο αίτημα ένταξης της Πράξης «Κατασκευή, 
επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 
του Δήμου Ιλίου», συνολικού προϋπολογισμού 
664.118,54€.  

Η Πράξη αποτελείται από τα παρακάτω δύο υποέργα: 
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Κατασκευή, συντήρηση και επισκευή  
αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου» 
προϋπολογισμού 404.194,45€. 
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδων και 
τάπητα σε αθλητικές εγκαταστάσεις στο Δήμο Ιλίου» 
προϋπολογισμού 259.924,09€. 
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Εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Βελτίωση και άρση επικινδυνότη-
τας του οδικού δικτύου του Δήμου Ιλίου Εργ. Α1/19»,  
προϋπολογισμού 74.400,00€. Αφορά τα επείγοντα προβλήματα 
ασφαλείας και στοιχειώδους συντήρησης του οδικού δικτύου 
αρμοδιότητας του Δήμου Ιλίου. 

«Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων 
για την αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλο-
ντος», προϋπολογισμού 454.000,00 €, με χρηματοδότηση από 
το Πράσινο Ταμείο. Η σύμβαση υπεγράφη τον Ιούλιο του 2019 
και αφορά τη διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων επί των  
οδών Αγ. Νικολάου και Ζαγορίου.  

Εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Συντήρηση – ανακατασκευή 
(μικρών τμημάτων) δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και κατα-
σκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων Εργ. Β2/19»,  
προϋπολογισμού 60.000,00 €. 
Αφορά εργασίες βελτίωσης και εκσυγχρονισμού τμημάτων 
του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του Δήμου μας  
με στόχο να προστατευθούν ο υδροφόρος ορίζοντας και η 
υγιεινή των κατοίκων.  

Η «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Ιλίου» προϋπολογισμού 
209.400,00€ εντάχθηκε στο Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με σκοπό τον απρόσκοπτο προγραμματισμό 
των εργασιών και στόχο την αμεσότερη ανταπόκριση στις ανάγκες της πόλης.  

Ολοκληρώθηκε μέσα στο 2019 το έργο που αφορούσε  
σημειακές επεμβάσεις για την βελτίωση και άρση  
επικινδυνότητας πεζοδρομίων Εργ. Α5/18, προϋπολογι-
σμού 74.400,00€, ενώ παράλληλα, εκπονήθηκε η μελέτη με τον 
ίδιο τίτλο, Εργ. Α3/19, προϋπολογισμού 74.400,00€,  
σε συνέχεια της προηγούμενης για την κάλυψη των αναγκών 
της πόλης μας. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  -  ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΖΩΗΣ   
ΕΥΡΥΘΜΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓ ΙΑ  ΠΟΛΕΩΝ  &  ΟΙΚΙΣΜΩΝ   

Ακόμα  περισσότερα  έργα  γ ια  την  πόλη  

«Κατεδάφιση επικινδύνου κτιρίου επί της οδού Σημαιοφόρου 
Έκτορος Γιαλοψού», προϋπολογισμού 185.000,00€.  
Η σύμβαση υπεγράφη τον Δεκέμβριο του 2019 και αφορά  
επικίνδυνο κτίσμα οικοδομής µε φέροντα οργανισμό από  
οπλισμένο σκυρόδεμα που υπέστη ζημιές από τον  
σεισμό. 
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«Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για την  
αναβάθμιση των στάσεων, με στόχο την εξυπηρέτηση 
του επιβατικού κοινού του Δήμου Ιλίου», δαπάνης 
ύψους 173.000,00€. Πρόκειται για υποβολή αιτήματος 
ένταξης πρότασης προς το Υπουργείο Εσωτερικών τον 
Δεκέμβρη του 2019 στο πλαίσιο του προγράμματος 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», με σκοπό την αναβάθμιση των υφιστάμε-
νων στεγάστρων στάσεων αστικής συγκοινωνίας και την 
τοποθέτηση νέων σε στάσεις, οι οποίες αποτελούν εγκε-
κριμένα σημεία επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών.  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  -  ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΖΩΗΣ   
ΕΥΡΥΘΜΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓ ΙΑ  ΠΟΛΕΩΝ  &  ΟΙΚΙΣΜΩΝ   

Ακόμα  περισσότερα  έργα  γ ια  την  πόλη  

Α νάπλαση της πλατείας Δασκάλας  
Αφορά στον επανασχεδιασμό της πλατείας και των πεζοδρομίων της, στην περιοχή Αγίου 
Φανουρίου, η οποία υλοποιήθηκε με ιδία μέσα και φιλικά, προς το περιβάλλον, υλικά.  

Το εσωτερικό υδατοπερατό δάπεδό της χρησιμοποιείται ως υλικό επίστρωσης για πρώτη φορά σε 
δημόσιο κοινόχρηστο χώρο στην Αττική. Οι σύγχρονες βιοκλιματικές πρακτικές που εφαρμόστηκαν 
στην ανακατασκευή της, θα αποτελέσουν πρότυπο και για άλλες παρόμοιες που σχεδιάζει  
ο Δήμος, στο πλαίσιο βελτίωσης του μικροκλίματος στην πόλη. 

Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν χώροι εγκατάστασης έτοιμου χλοοτάπητα εμβαδού 850τμ και  
ενδιάμεσα χρησιμοποιήθηκαν υδατοπερατά υλικά επίστρωσης συνολικού εμβαδού 700τμ.,  
τα οποία συμβάλλουν στην ταχύτατη απορροή των ομβρίων προς το έδαφος, την διατήρηση του 
υδρολογικού κύκλου και στο βέλτιστο χειρισμό του εδάφους. Τα περιμετρικά πεζοδρόμια  
ανακατασκευάσθηκαν με διευρυμένο πλάτος και ενισχύθηκε ο υφιστάμενος φωτισμός με την  
τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων led εξοικονόμησης ενέργειας. 

Για το έργο αυτό πραγματοποιήθηκε προμήθεια υλικών, προϋπολογισμού 73.979,64€.  

Το 2019, για την πλατεία Δασκάλας και την περιβαλλοντική του πολιτική, ο Δήμος Ιλίου βραβεύτηκε 
στον Πυλώνα BRAVO Environment και απονεμήθηκε κατά τη διάρκεια του θεσμού διαλόγου και 
ανάδειξης των πρωτοβουλιών που προωθούν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη BRAVO Sustainability  
Dialogue & Awards 2019.  
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Σ ημαντικές και απαραίτητες ήταν και το 2019 οι παρεμβάσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας σε 
σχολικά και δημοτικά κτίρια, αθλητικούς και κοινόχρηστους χώρους, όπως: 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  -  ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΖΩΗΣ   
ΕΥΡΥΘΜΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓ ΙΑ  ΠΟΛΕΩΝ  &  ΟΙΚΙΣΜΩΝ   

Σημαντ ικές  παρεμβάσε ις   

Ελαιοχρωματισμοί: 161 αιτήματα 

Αντικατάσταση & τοποθέτηση 255 πινακίδων  

Υδραυλικές εργασίες;  679 αιτήματα 

Παγκάκια  40 αιτήματα 

Επισκευή Πεζοδρομίων: 162 αιτήματα 

Ξυλουργικά:  16 αιτήματα 

Ασφαλτικά: 881 αιτήματα 

Οικοδομικές εργασίες:  232 αιτήματα 

Σιδηρουργικές εργασίες:  622 αιτήματα  

Κολωνάκια: Επισκευή και τοποθέτηση 74 αιτήματα 

Πολυάριθμες ηλεκτρολογικές  εργασίες για δημοτικό 
φωτισμό σε πλατείες, παιδικές χαρές, πεζόδρομους, 
σχολικά κτίρια, αλλά και λοιπές υπηρεσίες του Δήμου. 
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Ο  θεσμός της Δημοτικής 
Αστυνομίας είναι ιδιαίτε-
ρα χρήσιμος στη σύγ-

χρονη πόλη, ο οποίος μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 
στην ποιοτική αναβάθμιση της 
ζωής των τοπικών κοινωνιών και 
των πολιτών.  

Οι αυξημένες αρμοδιότητες της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανέδειξαν 
την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός 
ελεγκτικού μηχανισμού, ο οποίος 
θα παρακολουθεί την εφαρμογή 
των αποφάσεων των περιφερειών 
και των δήμων από τους πολίτες.  

Με πολλά περιθώρια βελτίωσης 
και ενδυνάμωσης του ρόλου που 
μπορεί να επιτελέσει, η Δημοτική 
Αστυνομία  αδιαμφισβήτητα 
επιτελεί ένα σημαντικό έργο. 

Στον Δήμο Ιλίου, εφαρμόζοντας 
τις διατάξεις του νόμου που τη 
διέπει, το 2019 ολοκλήρωσε ένα 
κύκλο εργασιών, στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων που ορίζει ο νόμος, 
παράλληλα όμως, συνέδραμε και 
σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
ολιστικά ζητήματα που ανέκυψαν. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  -  ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΖΩΗΣ   
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Δημοτ ική  Αστυνομία  

Στόχος της Δημοτικής Αστυνομίας παραμένει η εδραίωση 
αισθήματος ασφάλειας στον πολίτη η διατήρηση της 
ευταξίας και της καθαριότητας της πόλης μας,  
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. 
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Το 2019 η Δημοτική Αστυνομία :  

Διερεύνησε 249 καταγγελίες  

Εξυπηρέτησε 745 περιστατικά που αφορούσαν 
εξουσιοδότηση - θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής κατ΄οίκον για τη διευκόλυνση  
πολιτών με δυσκολία ή αδυναμία μετακίνησης 
στο ΚΕΠ. Αξίζει να σημειωθεί ότι, από το 2018 
τα περιστατικά αυτά (466) παρουσίασαν αύξηση. 

Επέδωσε 414 κλήσεις σε παρκαρισμένα  
οχήματα που δυσχέραιναν την εύρυθμη  
κυκλοφορία των οχημάτων και των πεζών της 
πόλης μας. 

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

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  -  ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΖΩΗΣ   
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Δημοτ ική  Αστυνομία  

Καθημερινές περιπολίες  

Ενήργησε 690 επιδόσεις εγγράφων  

Συμμετείχε στην αντιμετώπιση έκτακτων  
γεγονότων-επικίνδυνων καιρικών φαινομένων στο 
πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος πο-
λιτικής προστασίας του Δήμου. 

Παρουσία σε εκδηλώσεις του Δήμου, της  
τοπικής εκκλησίας, καθώς και άλλων  
φορέων της πόλης. 
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Ο  Τομέας του Περιβάλλοντος είναι  
ιδιαίτερα ευαίσθητος, σημαντικός, με 
εξαιρετικά αυξημένες απαιτήσεις  

φροντίδας και άρρηκτα συνδεδεμένος με την 
ποιότητα ζωής των πολιτών.  

Ο σχεδιασμός είναι προσανατολισμένος στην 
διαρκή αναβάθμιση του Περιβάλλοντος της  
πόλης μας, έτσι ώστε, διατηρώντας τον  
ανθρώπινο χαρακτήρα της, να εκσυγχρονίζεται 
και να αναπροσαρμόζεται στις ανάγκες των 
πολιτών.  

Σε αυτό το πλαίσιο, οι δράσεις και οι παρεμβάσεις 
σε αυτόν τον τομέα, έχοντας ως αυτονόητη 
προτεραιότητα την καθαριότητα της πόλης, 
υλοποιούνται με βάση:  

Τη διαρκή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό 
των πράσινων υποδομών.  

Την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος  

Την αειφορική διαχείριση και προστασία του. 

02 ΑΝΑΠΤΥΞΗ  -  ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΖΩΗΣ   
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Τ ο αστικό πράσινο της πόλης του Ιλίου, αποτελεί  
μια προτεραιότητα για την οποία ο προγραμματισμός 
και οι εφαρμογές ανασχεδιάζονται με βάση τις 

εξελίξεις και τις ανάγκες της πόλης. 

Με βασικές προτεραιότητες την προστασία και την  
αναβάθμιση  του  αστ ικού  περιβάλλοντος ,  
την προστασία και την ορθή διαχείριση των  
υδάτινων πόρων, την μείωση της ρύπανσης,  
στόχος παραμένει οι πράσινες γωνιές της πόλης μας να 
αποτελούν χώρους αναψυχής και χαλάρωσης,  
παράλληλα όμως, η αύξηση και ο εμπλουτισμός του  
υφιστάμενου πράσινου, καθώς και η περιβαλλοντική  
ευαισθητοποίηση  των πολιτών.  

Οι χώροι που διαχειριζόμαστε διαχωρίζονται σε:  

153 κοινόχρηστους χώρους (πλατείες, τρίγωνα, νησίδες) 

250χλμ. οδικού δικτύου 

500χλμ. πεζοδρόμια  

84 αύλειους χώρους σχολείων 

26 παιδικές χαρές 

67 πεζόδρομους 

Δενδροστοιχίες οι οποίες αριθμούν περισσότερα από 
20.000 δένδρα. 

Οργανωμένοι  χώροι  πρασίνου  (δημόσια  
κτίρια, ιεροί ναοί κλπ.) με εμβαδό περίπου 180 στρ. 

Το 2019 η Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε  περισσότερα από  
15.000 αιτήματα και αναγκαιότητες που αφορούσαν  
αποκομιδή κλαδιών και των υποπροϊόντων τους,  
φυτεύσεις (δεντροστοιχιών, χώρων πρασίνου, θάμνοι για 
φυτικούς φράκτες, εποχιακά ανθόφυτα, υλοτομίες ξερών 
δένδρων, κλαδέματα δένδρων, υδραυλικές εργασίες κ.ά.)  

Τοποθετήθηκαν 5650 τ.μ. έτοιμου και σπαρτού χλοοτάπητα 
στην Πλατεία Δασκάλας 900 τ.μ., στην Πλατεία Άγγελου 
Σικελιανού 3.500 τ.μ., Πλατεία Ζωοδόχου Πηγής 200 τ.μ., 
ενώ έγιναν νέες κατασκευές στην Πλατεία Ζαγορίου 600 τ.μ. 
και στο Τρίγωνο Ερμιόνης 450 τ.μ. 
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Στον Τομέα Καθαριότητας, Υπηρεσία συνεχίζει  
καθημερινά και αδιάλειπτα το έργο της, με ευαισθησία 
και ιδιαίτερη μέριμνα στο πεδίο αντικειμένου της. 
Έτσι, το 2019: 

Από τους 1.961 τοποθετημένους κάδους 
πραγματοποιήθηκε αποκομιδή 32.327,01 τόνων 
οικιακών απορριμμάτων, με 9 προγράμματα,  
6 ημέρες την εβδομάδα.  

Από τους 1.010 τοποθετημένους κάδους ανακύκλωσης  
υλοποιήθηκε συλλογή 3.877,92 τόνων υλικού 
(χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο), με 3 προγράμματα  
ημερησίως, 6 ημέρες την εβδομάδα. 

Από τους 10 τοποθετημένους κώδωνες  
ανακύκλωσης γυαλιού, συλλέχθηκαν 12,5 τόνοι.  

 Ανταποκρίθηκε σε 18.236 διευθύνσεις για αποκομιδή 
ογκωδών αντικειμένων, μπάζων, κλαδιών, επίπλων  
και στρωμάτων. 

Προχώρησε σε 83 παρεμβάσεις σε σχολικές  
μονάδες που αφορούσαν την αποκομιδή 
άχρηστων αντικειμένων, ανακυκλώσιμων υλικών και 
μεταφορές αντικειμένων των σχολείων. 

Συνδράμει στην αποκομιδή μπάζων, χόρτων,  
κλαδιών  και αντικειμένων από όλα τα ιδρύματα 
της πόλης. 

Πραγματοποίησε 102 παρεμβάσεις καθαρισμού 
σε κατοικίες κατόπιν Εισαγγελικής παραγγελίας 
και αιτημάτων πολιτών, όπου ο καθαρισμός τους 
ήταν απαραίτητος για την προστασία της δημόσιας 
υγείας.  

Απομάκρυνε 45 εγκαταλελειμμένα οχήματα.  

Συνέλεξε 4.373 kg  ανακυκλούμενων συσκευών,  
απόβλητα ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού.  

Συνδράμει στην Πολιτική Προστασία σε οποιαδήποτε 
αναγκαιότητα προκύπτει. 

Παρεμβαίνει άμεσα οποτεδήποτε, μέρα και νύχτα,  
σε περίπτωση ατυχήματος για καθαρισμό οδών, 
από λάδια και επικίνδυνα αντικείμενα στο  
οδόστρωμα. 
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Σ το φυτώριο  του  Δήμου  μας  
διατηρούνται με όλες τις απαραίτητες 
καλλιεργητικές εργασίες περίπου 1.500 

φυτά (δένδρα, θάμνοι, αναρριχώμενα,  
ανθόφυτα, εποχιακά κ.λπ.), τα οποία ανανεώνονται 
για να καλύψουν τις ανάγκες της υπηρεσίας 
μας για εμπλουτισμό, ανανέωση, αντικατάσταση 
και διαμόρφωση νέων χώρων πρασίνου.  

Στο φυτώριο πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά 
προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 
με διαδραστικές δράσεις με τη συμμετοχή των 
σχολείων.  

Επιπρόσθετα, με ευαισθησία στη φροντίδα των 
πεύκων, η υπηρεσία πραγματοποίησε βιολογικό 
ψεκασμό για την πιτυοκάμπη των πεύκων σε 
1.600 δένδρα και κόψιμο κουκουλιών όπου  
εμφανίστηκαν. 
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Χρήση  υδάτινων  πόρων :  

Σ ημαντική προσπάθεια γίνεται στην  
κατεύθυνση εξοικονόμησης, αλλά και 
την ορθολογικότερη χρήση του νερού. 

Για το σκοπό αυτό, αξιοποιούνται 7 γεωτρήσεις 
και 7 πηγάδια που βρίσκονται στα διοικητικά 
όρια του Δήμου και τροφοδοτούν τους  
χώρους πρασίνου. 

Στο 98% των χώρων πρασίνου έχει ήδη  
εγκατασταθεί αυτόματο πότισμα και χρόνο με 
το χρόνο γίνεται προσπάθεια επέκτασής του.  

Στο πλαίσιο αυτό, με την αξιοποίηση των υπόγειων 
νερών του Δήμου, το 2019 η Υπηρεσία προχώρησε 
σε ανακατασκευές και αυτοματοποιήσεις 
άρδευσης, επιτυγχάνοντας αισθητή μείωση  
κατανάλωσης νερού από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ.  

Ενδεικτικά αναφέρουμε τη γενική ανακατασκευή 
αυτόματου ποτίσματος στη νέα πλατεία  
Δασκάλας, αλλά και στη Ζ. Πηγή, την Άγγελου  
Σικελιανού, στο Τρίγωνο Ερμιόνης και στην 
πλατεία Αγίας Αικατερίνης. 
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Προγραμματισμός  εργασιών :   

Ο  προγραμματισμός των εργασιών,  
η αυστηρή τήρησή του, καθώς και 
των οριζόμενων χρονοδιαγραμμάτων 

διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη  
συνέπεια και την αξιοπιστία των υπηρεσιών του 
Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιούνται:  

Ημερήσιο πλύσιμο κάδων με ένα πλυντήριο. 
Καθημερινώς πλένονται περίπου 220 κάδοι. 

Οδοκαθαρισμός με μηχανοκίνητα σάρωθρα 
και οδοκαθαριστές. Καθημερινώς υλοποιούνται 
3 προγράμματα καθαρισμού οδών. 

Καθαρισμός πλατειών, παιδικών χαρών και 
κοινόχρηστων χώρων με 2 έως 4 μηχανοκίνητα 
μικρά σάρωθρα χωρητικότητας 500 λίτρων 
(εβδομαδιαίως καθαρίζονται 70 πλατείες). 

Καθαρισμός Λαϊκών Αγορών:(3 τη Δευτέρα, 
1 την Τετάρτη, 1 την Πέμπτη, 1 το Σάββατο). 

Καθαρισμός για εκδηλώσεις και μετά 
από αυτές: το 2019 υλοποιήθηκαν 144  
παρεμβάσεις. 

Καθαρισμός πόλης στις εθνικές, θρησκευτικές 
και λοιπές εορτές. 

Καθημερινός καθαρισμός της πόλης από 
τυχόν αφισοκόλληση και διαφημιστικό υλικό σε 
εφαρμογή του Κανονισμού Προστασίας του 
Περιβάλλοντος.  

Το 2019 από το συνεργείο επισκευής κάδων 
επισκευάστηκαν 900 κάδοι, τόσο εντός του 
εργοταξίου, όσο και επί τόπου.  

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την ομαλή  
διεξαγωγή των παρελάσεων, του σημαιο-
στολισμού εκκλησιών εν όψει των εορταστικών 
εκδηλώσεων των Ιερών Ναών. 
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Αστική  πανίδα  και  αδέσποτα  ζώα  

Ο  Δήμος Ιλίου με ευαισθησία στην αστική 
πανίδα δημιούργησε 2 πάρκα σκύλων 
στην πόλη, ενώ έχει λάβει ειδική μέριμνα 

για τα αδέσποτα ζώα της πόλης μας, υλοποιώντας 
πρόγραμμα Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων σε 
συνεργασία με το Νοσοκομείο ζώων Αθηνών. 

Μέσω του προγράμματος τα αδεσποτάκια  
καταγράφονται και ταυτοποιούνται ηλεκτρονικά 
(microchip), εμβολιάζονται, στειρώνονται,  
αποπαρασιτώνονται, ελέγχονται για τον βαθμό 
επιθετικότητας και φροντίζονται για τυχόν νοσήματα.  

Το 2019 αντιμετωπίστηκαν 239 περιστατικά  
περίθαλψης αδέσποτων ζώων και κατά τη  
διάρκεια παραμονής τους στο Νοσοκομείο έγινε 
προσπάθεια να δοθούν για υιοθεσία.  

Έτσι, 13 αδέσποτα σκυλάκια βρήκαν ένα ζεστό 
σπίτι και δόθηκαν στους νέους κηδεμόνες τους 
με πιστοποιητικά υιοθεσίας. 
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Πολιτ ική  Προστασία  και  πράξε ις  αλληλεγγύης  

Τ ο Επιχειρησιακό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας 
του Δήμου μας περιλαμβάνει τις απαιτούμενες 
ενέργειες για την προστασία της ζωής και 

της περιουσίας των πολιτών, σε απόλυτο συντονισμό 
των Υπηρεσιών, για την ορθή διαχείριση και την 
αντιμετώπιση των συνεπειών από φυσικές ή άλλες 
καταστροφές. 

Η Πολιτική Προστασία υλοποιεί παρεμβάσεις και 
δράσεις για την έγκαιρη αντιμετώπιση τέτοιων  
φαινομένων, ενεργώντας  αποτελεσματικά, τόσο σε 
προληπτικό επίπεδο, με αποψιλώσεις, ψεκασμούς, 
βιολογικές εφαρμογές, ρίψη αλατιού κλπ., όσο και 
κατά τη διάρκεια εκδήλωσης έκτακτων φαινομένων. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι εργαζόμενοι και οι υπηρεσίες 
του Δήμου Ιλίου βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή 
στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», όταν ξέσπασε 
πυρκαγιά τον Ιούνιο του 2019 (13.06.2019).  
Στο σημείο και παρέμειναν καθ΄ όλη τη διάρκεια σε 
ετοιμότητα, προκειμένου να συμβάλλουν στην αντιμετώ-
πιση της κατάστασης και να συνδράμουν στο έργο της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.  

Άμεση ήταν η απομάκρυνση πεσμένων επικίνδυνων 
δένδρων και κλάδων ψηλών δένδρων κατά τη 
διάρκεια έκτακτων καιρικών φαινομένων που  
εκδηλώθηκαν. 

Υλοποιείται ετήσιο πρόγραμμα καταπολέμησης 
κουνουπιών από εξειδικευμένο συνεργείο  
απεντομώσεων με τη χρήση κατάλληλων  
εγκεκριμένων σκευασμάτων από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς 
και στοχευμένες εφαρμογές προνυμφοκτονίας 
κουνουπιών.  

Συνεχίζεται η αποκομιδή απορριμμάτων στον  
καταυλισμό προσφύγων στον Σκαραμαγκά. 
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«ΠΡΑΣΙΝΑ» ΒΡΑΒΕΙΟ  ΣΤΟΝ  ∆ΗΜΟ  ΙΛ ΙΟΥ    

2 σημαντικές αναγνωρίσεις έλαβε ο Δήμος Ιλίου το 2019 για την περιβαλλοντική του  
πολιτική και τις δράσεις του. 

Τ ο «Πράσινο» Βραβείο Περιβαλλοντικής Διαπαιδαγώγησης με Τεχνο-
λογία Αιχμής στην κατηγορία Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης 
απέσπασε ο Δήμος Ιλίου, στο πλαίσιο των βραβείων «Greek Green 

Awards», τα οποία απονέμονται σε Δήμους, φορείς και οργανισμούς που 
διακρίθηκαν για τις βέλτιστες πρακτικές τους σε θέματα περιβάλλοντος και  
αειφορίας, κατά τη διάρκεια της διεθνούς έκθεσης VerdeTec. 

Το βραβείο αφορά στη δράση «Το περιβάλλον στα χέρια των μαθητών», στο 
πλαίσιο προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, την οποία διορ-
γάνωσαν η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Ιλίου, σε συνεργασία με 
σχολεία και την περιβαλλοντική οργάνωση Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση 
WWF Ελλάς. Σκοπός ήταν οι μαθητές να ενδιαφερθούν και να έρθουν σε επα-
φή με το περιβάλλον της πόλης τους, να προβληματιστούν για την υπάρχου-
σα κατάσταση και να αναλογιστούν τι θα ήθελαν να αλλάξει. Παράλληλα, οι 
παρεμβάσεις που πρότειναν υλοποιήθηκαν σε χώρους των σχολείων. 

Υπενθυμίζεται ότι, τον Οκτώβριο του 2018, ο Δήμος Ιλίου είχε αποσπάσει και 
το βραβείο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού για το 
Περιβάλλον στα European Business Awards for the Environment, ένα από τα 
σημαντικότερα και εγκυρότερα περιβαλλοντικά βραβεία της Ευρώπης, για το 
πρόγραμμα «Φύτευση αρωματικών φυτών σε Σχολεία». 

Β ραβείο περιβαλλοντικής πολιτικής για την ανάπλαση της 
πλατείας «Δασκάλας» με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, 
με περιβαλλοντική προσέγγιση απέσπασε ο Δήμος Ιλίου 

στον Πυλώνα  BRAVO Environment και απονεμήθηκε κατά τη  
διάρκεια του θεσμού διαλόγου και ανάδειξης των πρωτοβουλιών, 
που προωθούν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη BRAVO Sustainability  
Dialogue & Awards 2019. 

Υπενθυμίζεται, ότι η ανάπλαση της πλατείας στην περιοχή Αγίου 
Φανουρίου έγινε με ιδία μέσα και φιλικά, προς το περιβάλλον, υλικά. 
Το εσωτερικό υδατοπερατό δάπεδό της χρησιμοποιείται ως υλικό 
επίστρωσης για πρώτη φορά σε δημόσιο κοινόχρηστο χώρο στην 
Αττική. Οι σύγχρονες βιοκλιματικές πρακτικές που εφαρμόστηκαν 
στην ανακατασκευή της, θα αποτελέσουν πρότυπο και για άλλες 
παρόμοιες που σχεδιάζει ο Δήμος, στο πλαίσιο βελτίωσης του  
μικροκλίματος στην πόλη. 
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Κανείς μόνος του στο Ίλιον!  

Μεγάλη  η  κοινωνική αγκαλιά  του Δήμου Ιλίου 

Γ ια τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων 
και όλους όσους έχουν ανάγκη, ο Δήμος Ιλίου 
διαθέτει μια ισχυρή κοινωνική ομπρέλα προστασίας, 

διευρύνοντας διαρκώς τα προγράμματα πρόνοιας. 

Στο επίκεντρο της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου  
βρίσκεται η προαγωγή του αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης 
των πολιτών και η εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασής τους 
σε αγαθά και υπηρεσίες. 

Προτεραιότητα ήταν και παραμένει ο άνθρωπος για την 
αντιμετώπιση των δυσμενών συνθηκών διαβίωσής του 
και τη στήριξη ατόμων και οικογενειών που αδυνατούν 
να καλύψουν βιοτικές και ψυχοσυναισθηματικές τους 
ανάγκες. 

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος μας δίνει βαρύτητα:  
 Στον τομέα προαγωγής της υγείας και της Δημόσιας Υγιεινής  
 Στην απρόσκοπτη πρόσβαση στην πρόληψη και την 
ενημέρωση 

 Στην άμβλυνση των κοινωνικών διακρίσεων  
 Στην καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας  
 Στην κοινωνική ενσωμάτωση 

Γιατί κανείς δεν είναι μόνος του στο Ίλιον! 
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Κανείς μόνος του στο Ίλιον!  

Η  μεγάλη  κοινωνική αγκαλιά  του Δήμου Ιλίου 

H  Διεύθυνση  Κοινωνικής  
Πολιτικής του Δήμου μας  
αποτελεί ένα ισχυρό και  

διευρυμένο δίχτυ προστασίας των  
κατοίκων της πόλης μας.  

Μέσα από προγράμματα συμβουλευτικής 
υποστήριξης, κοινωνικής εργασίας, 
πρόληψης και υγειονομικής φροντίδας, 
αλλά και κατ’ οίκον βοήθειας & προστασίας 
των ηλικιωμένων, καλύπτει όλες τις 
πληθυσμιακές ομάδες με καινοτόμες 
υπηρεσίες.  

Με σκοπό τα παραπάνω λειτουργεί  
πέντε τμήματα:  

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής &  
Πολιτικών Ισότητας  

Τμήμα Ψυχοκοινωνικής Πολιτικής  
& Παροχών  

Τμήμα Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής  
Τμήμα Επιδοματικής Πολιτικής  
Κέντρα  Ανοικτής  Προστασίας  
Ηλικιωμένων - Κ.Α.Π.Η. 

Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας 
(Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά)  

Η Κοινωνική Υπηρεσία έχει την  
εποπτεία τριών προγραμμάτων ΕΣΠΑ, 
μέσω των οποίων λειτουργεί: 
Το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας το 
οποίο παρέχει:  

 Υποδοχή, Ενημέρωση, Υποστήριξη 
των πολιτών. 

 Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές.  

 Παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν 
στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου 
και διασφαλίζουν την κοινωνική 
ένταξη των ωφελούμενων.  
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Κανείς μόνος του στο Ίλιον!  

Κοινωνική Πολιτική & Πολιτικών Ισότητας 

Τ ο 2019 Διευρυμένο Κέντρο  
Κοινότητας δέχθηκε συνολικά 
14.032 επισκέψεις,  

 Οι υπηρεσίες που τους προσφέρθηκαν 
αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω: 

Εργασίες ΚΕΑ: 2537 

Προνοιακές Παροχές σε Άτομα με  
Αναπηρία: 684 

Υποδοχή-Ενημέρωση-Υποστήριξη: 
6617 

Παροχή Υπηρεσιών Κοινωνικής 
Ένταξης: 590 (Αιτήσεις για: Κοινωνικό 
Παντοπωλείο, Δεκατιανό, Κοινωνικό 
Φαρμακείο, Κοινωνικό Φροντιστήριο, 
Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι,  
Δημοτικά Ιατρεία, Ψυχοκοινωνική  
Υποστήριξη, Επανασύνδεση ΔΕΗ,  
Ενεργοποίηση Καρτών ΜΜΜ, Συμμε-
τοχή σε Προκηρύξεις Προγράμματα  
Κοινωφελούς Χαρακτήρα ) 

Διασύνδεση και Παραπομπή: 428 

Δράσεις Αγωγής Υγείας: 1013 

Συμβουλευτική Υποστήριξη: 650  
Συνεδρίες, 6 Ομάδες Γονέων (των  
8-10 ατόμων για 12 συναντήσεις) και 
2 Ομάδες Γυναικών Ρομά (των 6 ατόμων) 

Ενισχυτική Διδασκαλία: 70 συνεδρίες 
σε 3 παιδιά Ρομά 

 Διαμεσολάβηση: 2 

ΔΙΚΤΥΩΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ:  
Στις 30.1.2019 πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση με το επιστημονικό προ-
σωπικό της «Εταιρείας Κοινωνικής 
Ψυχιατρικής» 
Στις 9.4.2019 πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση με την Προϊστάμενη του 
«medif i l  –  Πρότυπο  κέντρο  
Αιμοκάθαρσης»  

Στις 22.5.2019 Πραγματοποιήθηκε 
στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Αθηνών στρογγυλό τραπέζι για την 
Δικτύωση των Παραρτημάτων Ρομά 

Στις 30.10.2019 πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση με την Εθνική Συνομο-
σπονδία Ατόμων με Αναπηρία 
(Ε.Σ.Α.με.Α)  

Στις 13.11.2019 Πραγματοποιήθηκε 
εκ νέου συνάντηση με την Εθνική 
Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπη-
ρία (Ε.Σ.Α.με.Α)  

Στις 19.11.2019 Πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση με το Συμβουλευτικό 
Κέντρο Κακοποιημένων Γυναικών. 

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: 
Στις 25.11.2019 πραγματοποιήθηκε  
Ημερίδα με θέμα «Πρόληψη του Καρκίνου 
του Προστάτη» 
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Κανείς μόνος του στο Ίλιον!  

Κοινωνική μέριμνα & προστασία της υγείας 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: 
Δωρεάν Μαστογραφία και Τεστ  
Παπανικολάου από την Κινητή  
Μονάδα Μαστογραφίας του Ελληνικού 
Ιδρύματος Ογκολογίας, Ιανουάριος - 
Μάρτιος 2019. 

Στις 09.4.2019 πραγματοποιήθηκε  
δωρεάν αιματολογικός και ουρολογικός 
Έλεγχος σε συνεργασία με την Μονάδα 
Χρόνιας αιμοκάθαρσης MEDIFIL  

10.05.2019 δωρεάν Έλεγχοι Χρόνιας 
Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας. 

Πραγματοποιήθηκαν πολλές συνα-
ντήσεις, με σκοπό την ενημέρωση και 
υποστήριξη για θέματα που αφορούν 
Άτομα με Αναπηρία.  

Από 16 έως 20.12.2019 Δωρεάν  
Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας σε  
συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό 
Δίκτυο Υγιών Πόλεων. 

Γ ια  την  καλύτερη  
εξυπηρέτηση των πολιτών, 
οι υπάλληλοι της Κοινωνικής 
Υπηρεσίας και του Κέντρου 
Κοινότητας του Δήμου μας 

παρακολούθησαν επιμορφωτικά  
συνέδρια και ημερίδες.  
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Τ α υπόλοιπα 2 προγράμματα  
ΕΣΠΑ που εποπτεύει η Κοινωνική 
Υπηρεσ ία  αφορούν  την  

προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση 
της παροχής υπηρεσιών των Κοινωνικών 
Δομών του Δήμου Ιλίου:  
α)  Προμήθεια  ηλεκτροκίνητου  
πολυμορφικού οχήματος για την  
κάλυψη των αναγκών κάθε ατόμου 
που ανήκει στις ευπαθείς και ευάλωτες 
ομάδες  του  πληθυσμού  των  
εξυπηρετούμενων.  
β) Προμήθεια εξοπλισμού Φυσιοθερα-
πευτηρίου για την κάλυψη των  
αναγκών ατόμων που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα διαταραχών μνήμης και 
κίνησης και χρήζουν φυσιοθεραπείας. 
Η προμήθεια εντάσσεται στην πράξη 
«Αναβάθμιση & Συμπλήρωση Κοινωνικών 
Υποδομών στη Δυτική Αθήνα» και εντά-
χθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Αττική 2014-2020».  

Π ροχώρησε στην προμήθεια 
του παρακάτω εξοπλισμού: 
α)Tablets για τη διενέργεια των 

εξετάσεων διαταραχών μνήμης και τη 
διεξαγωγή ασκήσεων νοητικής ενδυνάμω-
σης σε άτομα ηλικίας 55 ετών και άνω.  

β) Υπολογιστών για την εκπαίδευση στη 
χρήση τους και στην πλοήγηση στο 
διαδίκτυο ατόμων τρίτης ηλικίας. 
γ) Συσκευής έγχρωμης εκτύπωσης για 
τις ανάγκες των Κ.Α.Π.Η. 
δ) Καρδιογράφου για τη διεξαγωγή σχε-
τικών εξετάσεων από ιατρό καρδιολόγο,  
μόνιμο υπάλληλο των Δημοτικών Ια-
τρείων.  
ε) Πιεσόμετρων μπράτσου (αναλογικών 
και ψηφιακών).  
στ) Σύστημα Τηλεφροντίδας – Τηλεειδο-
ποίησης για τις ανάγκες είκοσι πέντε 
(25) ωφελουμένων του Προγράμματος 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.  

Παράλληλα για τις ανάγκες των Βρεφο-
νηπιακών και Παιδικών Σταθμών που 
βρίσκονται υπό την εποπτεία της  
Κοινωνικής Υπηρεσίας:  
α) Εξοπλισμός εστίασης 
β) Εξοπλισμός αποθήκευσης 
γ) Λοιπά ειδικά όργανα  
δ) Ιματισμός  

Κανείς μόνος του στο Ίλιον!  

Κοινωνική Πολιτική & Πολιτικών Ισότητας 
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Κανείς μόνος του στο Ίλιον!  

Κοινωνική Πολιτική & Πολιτικών Ισότητας 

Τ ο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & 
Πολιτικών Ισότητας της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας 

στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της  
Δημοτικής επιτροπής Ισότητας των  
Φύλων, υλοποίησε τις παρακάτω δράσεις:  

Ημερίδα με ομιλητή τον Θάνο Ασκητή 
και θέμα «Η γυναίκα και ο πολλαπλός 
της ρόλος» 

Διοργάνωση σεμιναρίων αυτοάμυνας 
και αυτοπροστασίας στον γυναικείο 
πληθυσμό, έπειτα από πρόταση της Γε-
νικής Γραμματείας Ισότητας των Φύ-
λων  στο πλαίσιο του άρθρου 21 του 
Οδηγού Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής 
Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων.  
Τα σεμινάρια υλοποίησε η Δρ. Ιωάννα 
Μάστορα, Μεταδιδάκτωρ Εθνικού  
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Καθηγήτρια της Σχολής Αξιωματικών 
Ελληνικής Αστυνομίας και Εκπαιδεύτρια 
Αυτοπροστασίας, με τη συμμετοχή και 
άλλων  ε ιδ ικών  επιστημόνων , 
26.03.2019, 02.04.2019 & 09.04.2019. 
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Κανείς μόνος του στο Ίλιον!  

Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη & Παροχές 

Μ έσω του Τμήματος Ψυχοκοι-
νωνικής 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 2019 συνολικά, οι Ψυχολόγοι  
διαχειρίστηκαν 188 περιστατικά σε 655  
συναντήσεις, εβδομαδιαίας ή δεκαπεν-
θήμερης συχνότητας.  
 
Σχολές Γονέων    
Συνεχίσθηκαν και το 2019, οι Ομάδες 
Συζήτησης Γονέων, με στόχο την ενημέ-
ρωση και την υποστήριξή τους, προκει-
μένου να ανταποκριθούν με επιτυχία 
στον γονικό τους ρόλο.  
Οι ομάδες απευθύνονται σε γονείς  
παιδιών ηλικίας έως 12 ετών και οι  
θεματικές ενότητες αφορούν ζητήματα 
όπως, η επιθετικότητα, οι σχέσεις με 
τους συνομηλίκους και τα αδέλφια, η 

συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικού,  
γονέα και παιδιού, τα όρια στη συμπε-
ριφορά των παιδιών, η προσαρμογή 
του παιδιού στο σχολείο κ.ά. 
Συγκεκριμένα:  
Έγιναν 6 ομάδες γονέων των 8 και 10 
ατόμων η κάθε ομάδα. Πραγματοποιή-
θηκαν 12 συναντήσεις με την κάθε ομάδα 

 
Ομάδες Γυναικών Ρομά 
Δημιουργήθηκαν 2 Ομάδες Ρομά και 
υλοποιήθηκαν 20 Συνεδρίες. 
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Κανείς μόνος του στο Ίλιον!  

Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη & Παροχές 

Συμβουλευτική  και κοινωνική στήριξη   

Τ ο  Τμήμα  Ψυχοκοινωνικής  
Υποστήριξης και Παροχών της 
Κοινωνικής Υπηρεσίας υποδέχεται 

τα αιτήματα όλων  των πολιτών του  
Δήμου και πραγματοποιεί ατομική,  
οικογενειακή και ομαδική συμβουλευτι-
κή,  διεκπεραιώνει κοινωνικά και αστικά 
ζητήματα  άπορων οικογενειών,  
περιπτώσεων ενδοοικογενειακής βίας κ.ά. 

Παρέχει κοινωνική εργασία και  
συμβουλευτική σε άτομα και οικογένειες 
που αντιμετωπίζουν κοινωνικά  
προβλήματα. 

Πληροφορεί τους πολίτες για τις  
υπάρχουσες κοινωνικές παροχές σε 
επίπεδο δήμου, όπως και σε κρατικό 
επίπεδο, έτσι ώστε να  εξασφαλίσει τη 
μεγαλύτερη 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  παροχή 
σίτισης, (δεκατιανό), παροχή σχολικών 

ειδών και τη λειτουργία του Κοινωνικού 
φροντιστηρίου. 

Ειδικότερα, το έτος 2019 πραγματοποιή-
θηκαν 434 ατομικές συναντήσεις στο 
χώρο της Κοινωνικής Υπηρεσίας, οι  
οποίες αφορούσαν την παροχή  
ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης 
και πληροφόρησης. 
Εκτελέσθηκαν 25  Εισαγγελικές Παραγγελίες 
για έρευνα συνθηκών διαβίωσης σε 
περιπτώσεις ενδεχόμενου κινδύνου για 
ανηλίκους και άτομα που βρίσκονταν 
σε κίνδυνο. Στο πλαίσιο αυτό διεξήχθησαν 
100 κατ’ οίκον επισκέψεις, προκειμένου να 
διερευνηθούν οι συνθήκες που  
διαβιούν οι ανήλικοι. 
Πραγματοποιήθηκαν 15 Κοινωνικές 
Έρευνες σε οικίες που δεν πληρούσαν 
τους όρους υγιεινής και σε συνεργασία 
με την Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου της 
Περιφέρειας Δυτικού τομέα και τη  
Δ/νση καθαριότητας του Δήμου. 
Έγιναν 100 συνεργασίες με K.Ψ.Υ., Νο-
σοκομεία και 50 συνεργασίες με δημό-
σιες υπηρεσίες ή Δημοτικές Υπηρεσίες 
(ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΔΑΕΦΚ, ΕΚΚΑ, Παιδικοί 
Σταθμοί κ.α.) με τη σύνταξη κοινωνικών 
εκθέσεων, ώστε να διευκολυνθούν και 
να ενταχθούν σε ευνοϊκές γι’ αυτούς 
ρυθμίσεις. 
Διεξήχθησαν 20 Κοινωνικές Έρευνες σε 
περιπτώσεις που αυτές ήταν προαπαι-
τούμενες για την αίτηση οικονομικών 
ενισχύσεων από άλλους φορείς (πχ 
Εκκλησιαστικό Ίδρυμα Τήνου, κτλ.). 
Πραγματοποιήθηκαν 13 Κοινωνικές 
Έρευνες σε οικίες για την εισαγωγή σε 
ιδρύματα  χρόνιων  παθήσεων ,  
γηροκομεία και δομές ψυχικής υγείας. 
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Κανείς μόνος του στο Ίλιον!  

Γέφυρες ζωής, προστασία & κοινωνική συνοχή 

Προγράμματα καταπολέμησης της 
Φτώχειας και του κοινωνικού  
αποκλεισμού  

Α. Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πρά-
ξης «ΙΛΙΟΝ –ΣΤΗΡΙΞΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2010» 
το οποίο υλοποιείται σε σύμπραξη με τη 
Μ.Κ.Ο. ΕΔΡΑ, λειτουργούν: 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί ως 
μια δομή υποστήριξης δημοτών που  
βρίσκονται σε δυσκολία και καλύπτει  
οικογένειες και με σοβαρά οικονομικά 
και κοινωνικά προβλήματα.  
Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2019 χορηγήθηκαν 
3.740 πακέτα τροφίμων σε οικογένειες 
της πόλης με πολύ χαμηλό εισόδημα, 
που αντιμετώπιζαν έκτακτη ανάγκη.  
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ  
Δόθηκαν 3.195 τεμάχια - φάρμακα με  
συνολικό  κόστος σκευασμάτων 
40.747,52€. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ  
Εξυπηρετήθηκαν 74 μοναδικοί ωφελούμενοι 
και δόθηκαν 24277 μερίδες φαγητού. 

Β. Πρόγραμμα  Επισιτιστικής και Βασικής 
Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας Απόρων (FEAD/TEBA), σε  
δικαιούχους  του ΚΕΑ. 
Μέσω του προγράμματος υλοποιήθηκαν 
οι παρακάτω διανομές τροφίμων (νωπά, 
βασικής υλικής συνδρομής, βρεφικά, 
είδη καθαριότητας και σχολικά είδη): 

Μάρτιος 2019: σε 1.282 δικαιούχους 
Απρίλιος 2019: σε 1.281 δικαιούχους 
 Ιούνιος 2019: σε 1355 δικαιούχους 
 Ιούλιος 2019: σε 1.345 δικαιούχους 
Σεπτέμβριος 2019: σε 1.400 δικαιούχους 
Οκτώβριος 2019: σε 1.386 δικαιούχους 
Νοέμβριος 2019: σε 1.380 δικαιούχους 
Δεκέμβριος 2019: σε 1.381 δικαιούχους 

Γ. ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΟΣ 
Εξυπηρετήθηκαν  135 μοναδικοί  
ωφελούμενοι και δόθηκαν 27.000 μερίδες 
πρόχειρου γεύματος σε άπορους  
μαθητές για την κάλυψη των αναγκών 
πέντε ημερών εβδομαδιαίας λειτουργίας 
του σχολείου. 
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Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ  
Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2019 συμμετεί-
χαν 84 μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, 
με 11  Καθηγητές, ενώ στο θερινό τμήμα  
διάρκειας ενός μηνός συμμετείχαν  
11 παιδιά της Γ΄ Λυκείου.  

Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΣΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ  
ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ 
ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΥΠΑΘΩΝ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

Κατατέθηκαν 12 αιτήσεις, εγκρίθηκαν 2 
και πραγματοποιήθηκαν 2 συνεδριάσεις 
για την εξέταση των αιτημάτων. 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ 
Από 11.01.2019 έως 31.12.2019 υποβλήθηκαν 
432 αιτήματα. Το σύνολο των παιδιών 
ήταν 1.934, εκ των οποίων τα 396 ήταν 
παιδιά που δέχτηκαν για πρώτη φορά τις 
υπηρεσίες του Οργανισμού. 

Η Κοινωνική Υπηρεσία βρίσκεται αρωγός 
και συμπαραστάτης σε κάθε πολίτη που 
βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

Στο πλαίσιο του εθελοντισμού τα  
Χριστούγεννα μοιράστηκαν 709 δώρα 
στα ιδρύματα της πόλης μας. 

Δόθηκαν βρεφικά προϊόντα στο Κέντρο 
βρεφών ΜΗΤΕΡΑ 

400 χριστουγεννιάτικα δώρα στο  
ΙΔΡΥΜΑ ΙΠΑΠ «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» 

Δώρα στο Καταφύγιο Κακοποιημένων 
Γυναικών Ιλίου του ΕΚΚΑ                                                  

Χριστουγεννιάτικα δώρα στο Κέντρο  
Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων,  
ασυνόδευτων κοριτσιών και μονογονεικών 
οικογενειών αιτούντες πολιτικό άσυλο 
του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου  
Μάθησης στο Πάρκο Τρίτση. 

Χριστουγεννιάτικα δώρα στον Ξενώνα 
Ασυνόδευτων Κοριτσιών Δήμου Ιλίου 
του ΔΟΜ. 

Χορήγηση ειδών ένδυσης, οικιακού  
εξοπλισμού, παιχνίδια κλινοσκεπάσματα, 
αναπηρικά είδη σε 70 άτομα. 

Δράσεις Εθελοντισμού και Αλληλεγγύης 
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Δρομολογείται το πρόγραμμα  
για την ενεργειακή φτώχεια στον Δήμο Ιλίου 

Σ ε τροχιά υλοποίησης το πρόγραμμα 
για την ενεργειακή φτώχεια,  
μετά την Απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου για την υπογραφή Συμφώνου 
Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ιλίου και  
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, για την 
υλοποίηση έργων και προγραμμάτων 
που αφορούν σε μια σειρά από πεδία 
δράσης, όπως το περιβάλλον και η  
ενέργεια.  

Σκοπός της συνεργασίας είναι, μεταξύ 
άλλων, η κάλυψη σε ηλεκτρική ενέργεια 
ευάλωτων δημοτών, η δημιουργία  
προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης 
των δημοτικών κτηρίων, η ανάπτυξη 
προγραμμάτων εκπαίδευσης και δια 
βίου μάθησης, η ανάδειξη της ιστορίας 
της περιοχής, όπως και δράσεις τουριστικής 
προβολής και πολιτισμού. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  &  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ  
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Σημαντικές είναι οι προσφορές ιδιωτών 
και επιχειρήσεων προς το Κοινωνικό  
Παντοπωλείο του Δήμου μας, για τη στήριξη 
των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη.  

Το 2019 η Κοινωνική Υπηρεσία δέχθηκε 
προσφορές από τις αλυσίδες Σούπερ 
Μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και Σκλαβενίτης, 
το πρόγραμμα «Όλοι μαζί Μπορούμε», σε 
συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό 
ΣΚΑΙ (τυποποιημένα είδη), την εταιρεία 
Δαβλέρης όπου προσέφερε 14.527  
τεμάχια λάμπες οικονομίας  φωτισμού 
στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. 

Επίσης, Αθλητικοί Σύλλογοι και Σχολεία 
της περιοχής προσέφεραν 1.364 τεμάχια 
τυποποιημένων προϊόντων.  

Τέλος, οι εργαζόμενοι του Δήμου προσέφεραν 
690 κιλά λάδι. Η συγκομιδή έγινε από 
τους εργαζόμενους στον Τομέα Καθαριότητας, 
οι οποίοι συνέλλεξαν τους καρπούς, 
κλάδεψαν, περιποιήθηκαν και φρόντισαν 
τα ελαιόδενδρα, για να συνεχίσουν να 
είναι καρποφόρα. 

   

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. Άτομα που ζουν 
μόνα 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 να πα-
ραμείνουν στο οικείο φυσικό και κοινωνικό 
τους περιβάλλον, να διατηρηθεί η συνοχή 
της οικογένειάς τους, αποφεύγοντας τη 
χρήση ιδρυματικής φροντίδας ή κατα-
στάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, να 
εξασφαλίζεται η αξιοπρεπής και υγιής 
διαβίωση, αλλά και η βελτίωση της  
ποιότητας ζωής τους. 
Το 2019 εξυπηρετήθηκαν 45 άτομα.  
 
 

Δωρεές Πρόγραμμα Βοήθεια Στο Σπίτι: 
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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 κατα-
στάσεις. Ενημερώνουν για κάθε παροχή 
ή δικαίωμά του από την Πολιτεία και έχει 
την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία 
του προγράμματος.  
Το 2019 πραγματοποιήθηκαν 281 επισκέψεις 
κατ’ οίκον στην συντριπτική τους πλειοψηφία. 

Οι Νοσηλεύτριες ασχολούνται με τη  
Νοσηλευτική Φροντίδα του εξυπηρετούμενου. 
Εντός του 2019 πραγματοποιήθηκαν  
συνολικά 5.762 νοσηλευτικές πράξεις: 
449 συνταγογραφήσεις φαρμάκων από 
οικογενειακούς γιατρούς και ασφαλιστικούς 
φορείς. 

366 Αγορές φαρμάκων. 

725  ενεσοθεραπείες, ινσουλινοθεραπείες, 
εμβολιασμοί. 

 538 μετρήσεις σακχάρου και χοληστερίνης. 
534 μετρήσεις αρτηριακής πίεσης. 
347 Επισκέψεις σε νοσηλευτικά ιδρύματα, 
ιατρούς και ασφαλιστικούς φορείς, 

986 επισκέψεις που αφορούσαν στην 
ατομική υγιεινή ηλικιωμένων 

699 παραλαβές παραδόσεις βιβλιαρίου 
υγείας – τακτοποίηση φαρμάκων. 

779 άλλες εργασίες. 

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 2019 οι Οικογενειακοί Βοηθοί του  
Προγράμματος πραγματοποίησαν 788 
παρεμβάσεις.  
Το προσωπικό απαρτίζεται από έναν κοι-
νωνικό λειτουργό, 3 νοσηλεύτριες και 2 
οικογενειακές βοηθούς.  

Κοινωνικοί Λειτουργοί  

Νοσηλεύτριες 

Οικιακοί Βοηθοί  
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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 επικου-
ρούνται από τρεις νοσηλεύτριες.  

Τα Δημοτικά Ιατρεία λειτουργούν ως  
φορέας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, 
που παρέχουν μια δέσμη βασικών  
υπηρεσιών υγείας και υποστήριξης, η  
οποία 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. 

Το 2019 η Μονάδα Αγ. Φανουρίου δέχθηκε 
642 επισκέψεις - ραντεβού, ενώ η Μονάδα 
Αγίου Νικόλαου δέχθηκε 395. 

Το έτος 2019, 17 συμπολίτισσές μας  
έλαβαν κατευθύνσεις και ατομική συμ-
βουλευτική για θέματα μητρικού θηλασμού, 
πραγματοποιήθηκαν μαθήματα ανώδυνου 
τοκετού σε 38 γυναίκες και συνδυαστικά 
μαθήματα για θηλασμό, σε ακόμα 9 γυναίκες.  
Από τον Μάρτιο 2018 στο Ιατρείο Μητρι-
κού Θηλασμού πραγματοποιείται τεστ 
ΠΑΠ από την έμπειρη Μαία Ελευθερία 
Μπιθιζή, συνεργάτιδα από το ΙΑΚ Ιλίου 
και το 2019  πραγματοποιήθηκαν συνολι-
κά 126. 
Στο χώρο του ιατρείου φιλοξενείται εθελόντρια 
Λογοθεραπεύτρια τις απογευματινές 
ώρες και πραγματοποιούνται συνεδρίες 
Λογοθεραπείας σε παιδιά άπορων και 
ανασφάλιστων οικογενειών,  κατόπιν  
ιατρικής παραπομπής. Το 2019 εξυπηρε-
τήθηκαν 5 παιδιά, με 111 συνεδρίες.   
Μέσω του ιατρείου κλείνονται όλο τον 
χρόνο δωρεάν ψηφιακές μαστογραφίες 
σε άπορες και ανασφάλιστες γυναίκες 
του Δήμου. Για το 2019 υλοποιήθηκαν 40 
δωρεάν εξετάσεις. 

Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής 

Δημοτικά Ιατρεία 

Ιατρείο Μητρικού Θηλασμού 
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Λειτουργούν με εθελοντές οδοντιάτρους 
και το 2019 από τον κ. Χοτζόπουλο  
Απόστολο και κ. Σεβαστόπουλο Ιωάννη 
εξυπηρετήθηκαν 15 άτομα. 

Στον Συμβουλευτικό Σταθμό Άνοιας του 
Δήμου μας, υλοποιείται πρόγραμμα  
ανίχνευσης διαταραχών μνήμης σε 
άτομα 3ης και 4ης ηλικίας.  
Το 2019  εξετάστηκαν 58 άτομα.  

Στο Φυσιοθεραπευτήριο του Δήμου μας 
το 2019 εξυπηρετήθηκαν 120 άτομα και 
πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.268  
συνεδρίες φυσικοθεραπείας, κατόπιν  
ιατρικής παραπομπής.  
Πρόκειται για άτομα ωφελούμενων της 
Κοινωνικής Υπηρεσίας, άτομα ενταγμένα 
στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι, όπου 
πραγματοποιήθηκαν 125 συνεδρίες κατ’ οίκον.  
Πραγματοποιήθηκαν, επίσης, σε 110  
μέλη των Κ.Α.Π.Η. 1.073 συνεδρίες. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο των δράσεών του, 
πραγματοποιήθηκε ενημερωτική ομιλία 
με θέμα «Άσκηση στην Τρίτη ηλικία» και 
στα οκτώ (8) Κ.Α.Π.Η. του Δήμου μας  
από την φυσικοθεραπεύτρια και την  
εργοθεραπεύτρια της Υπηρεσίας. 

Στη διάρκεια του 2019 πραγματοποιήθηκαν 
3 διήμερες αιμοδοσίες σε συνεργασία  με 
το Νοσοκομείο «Αττικόν» για την ενίσχυση 
της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος, η οποία 
εξυπηρετεί ανά πάσα στιγμή τις ανάγκες 
των δημοτών, των αιμοδοτών μελών και 
των συγγενών τους.  
Η Δημοτική Τράπεζα Αίματος ενισχύθηκε 
συνολικά με 743 μονάδες αίματος και 
διέθεσε 483 μονάδες σε 334 άτομα.  
 

Δημοτικό Οδοντιατρείο  

Συμβουλευτικός Σταθμός Άνοιας Δημοτική Τράπεζα Αίματος 

Δημοτικό Φυσιοθεραπευτήριο 
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Η κοινωνική μας αγκαλιά χωράει όλα τα παιδιά! 

Ο Δήμος Ιλίου υλοποιεί για 6η συνεχόμενη 
χρονιά το πρόγραμμα «Πρόληψη και 
Προαγωγή Υγείας Σχολικού Πληθυσμού» 
σε σχολεία του Δήμου.  

Στο πλαίσιο του προγράμματος, το 2019 
υλοποιήθηκαν τόσο δράσεις προληπτικού 
χαρακτήρα, όσο και δράσεις ευαισθητο-
ποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού 
πληθυσμού, σε συνεργασία με το  
Ιατροκοινωνικό Κέντρο - ΙΑΚ Ιλίου. 

Σε προληπτικό επίπεδο, έγινε έλεγχος  
βιβλιαρίων υγείας μαθητών Δημοτικών 
Σχολείων, προκειμένου να εκτιμηθεί η  
εμβολιαστική τους κάλυψη και στη  
συνέχεια παραπέμφτηκαν στο ιατρείο του 
ΙΑΚ για τη συνταγογράφηση και διενέργεια 
των εμβολιασμών που εκκρεμούσαν.  

Συνολικά ελέγχθηκαν τα βιβλιάρια 1.643 
μαθητών και διαπιστώθηκαν ελλείψεις 
στα βιβλιάρια 300 μαθητών.  

Υλοποιήθηκε αδρός έλεγχος οπτικής  
οξύτητας σε 267μαθητές της Β΄ τάξης  
Δημοτικών Σχολείων του Δήμου, εκ των 
οποίων 22 παραπέμφθηκαν για οφθαλ-
μολογική εξέταση.  

Σε καρδιολογική εξέταση για φυσήματα 
δια ακροάσεως με στηθοσκόπιο υπο-
βλήθηκαν 253 μαθητές της ΣΤ΄ τάξης  
Δημοτικών Σχολείων, εκ των οποίων 4 
παραπέμφθηκαν για καρδιολογική εξέταση.  

Έλεγχος αναπνευστικού συστήματος δια 
ακροάσεως με στηθοσκόπιο υποβλήθηκαν, 
επίσης, 253 μαθητές της Στ΄ τάξης  
Δημοτικών Σχολείων, εκ των οποίων ένας 
μαθητής παρουσίαζε παθολογικά ευρή-
ματα και δόθηκαν οι κατάλληλες οδηγίες.  

Τέλος, στον τομέα της ενημέρωσης, 
πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω  
διαδραστικές ενημερωτικές ομιλίες: 

«Σεξουαλική αγωγή για αγόρια» σε 
άρρενες μαθητές Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου. 
Συμμετείχαν 108 μαθητές.  

«Σεξουαλική αγωγή για κορίτσια» στα 
θήλεα της Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου. Συμμετεί-
χαν 80 μαθήτριες.  

Συνολικά στις δράσεις συμμετείχαν 2.604 
μαθητές, οι οποίες υλοποιήθηκαν από το 
επιστημονικό προσωπικό του ΙΑΚ Ιλίου 
και συγκεκριμένα:  
Την Παιδίατρο κα. Μεγρεμή Αμαλία, την 
Επισκέπτρια Υγείας κα. Βασιλική Λαγουμίδη 
και τη Μαία κα. Ελευθερία Μπιθιζή.       

Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας 
Σχολικού Πληθυσμού  
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03 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  &  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ  

 

 

Κανείς μόνος του στο Ίλιον!  

Πρόληψη, Υγεία και Δημόσια υγιεινή  

Συμμετέχοντας για άλλη μια χρονιά στην 
εκστρατεία ευαισθητοποίησης, ο Δήμος 
Ιλίου φωταγώγησε με ροζ χρώμα  
το Δημαρχείο και στις 25.10.2019 για την 
Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης Κατά του 
Καρκίνου του Μαστού και υλοποιήθηκαν 
δράσεις με επίκεντρο το εμπορικό κέντρο 
της πόλης. 
Συγκεκριμένα, με το σύνθημα «Κλείσε ρα-
ντεβού με την πρόληψη» και με την  
υποστήριξη της ηθοποιού Βιάσιας  
Τριφύλλη μοιράστηκαν έντυπο ενημερωτικό 
υλικό και ροζ κορδελάκια, διεθνές σύμ-
βολο της εκστρατείας ενημέρωσης.   

Υλοποιήθηκε δωρεάν στις 09.04.2019 για 
την πρόληψη Παθήσεων Νεφρού. 

Πραγματοποιήθηκε στις 10.05.2019 
έλεγχος Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμο-
νοπάθειας (ΧΑΠ) και καταγράφηκαν 36 
παθολογικά ευρήματα  

Πραγματοποιήθηκε 16 έως 18.12.2019 σε 
συνεργασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ, με σκοπό 
την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση 
της οστεοπόρωσης. Συμμετείχαν 294, εκ 
των οποίων οι 164 είχαν οστεοπενία, ενώ 
32 οστεοπόρωση. 

Κοινωνικές Δράσεις: 
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03 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  &  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ  

 

 

Κανείς μόνος του στο Ίλιον!  

Πρόληψη, Υγεία και Δημόσια υγιεινή  

Υλοποιήθηκε τον Νοέμβριο σε συνεργασία 
με τα Δημοτικά Ιατρεία και εθελοντές  
οδοντιάτρους Δημήτριο Κουκουβίνο,  
Ιωάννης Σεβαστόπουλο και Απόστολο 
Χαντζόπουλο.  Από τον έλεγχο 62 παιδιά 
παρουσίασαν ορθοδοντικά προβλήματα 
και τερηδόνα.  
 

με ομιλητή τον 
γιατρό ουρολόγο και Αναπληρωτή Διοικητή 
του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης 
Αθανάσιο Μπαντή στις 25.11.2019. 

Με το σύνθημα «Γίνε εσύ το μήνυμα! Γίνε 
και εσύ εθελοντής αιμοδότης!» ο Δήμος 
Ιλίου συμμετείχε στις 26.09.2019 στη  
δράση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών 
(Π.Ο.Σ.Ε.Α.). 

Δυο ακόμα 
σημαν τ ι κ ές 
δομές Υγείας 
στο Δήμο Ιλίου, 
στο πλαίσιο 

της διεύρυνσης του δικτύου κοινωνικής 
μέριμνας, εγκαινίασαν τον Μάρτιο του 2019. 

Κοινωνικές Δράσεις: 
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03 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  &  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ  

 

 
 
 

Κανείς μόνος του στο Ίλιον!  

Δύο Βραβεία για την Κοινωνική Προσφορά 

Δυο ακόμα βραβεία για την κοινωνική 
προσφορά και το σημαντικό έργο που 
επιδεικνύει προς όφελος των δημοτών, 
απέσπασε ο Δήμος Ιλίου το 2019 στο 15ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Δι-
κτύου Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ). 

Πρόκειται για το βραβείο Κοινωνικής 
Προσφοράς για την Πρόληψη Υγείας μέ-
σα από τη λειτουργία του ΚΕΠ Υγείας,  
καθώς και το βραβείο σχετικά με την  
εκπλήρωση των κριτηρίων που έχει θέσει 
ο Π.Ο.Υ. Ευρώπης για τους Δήμους-μέλη 
των Εθνικών Δικτύων.   

Η Κοινωνική Υπηρεσία είναι υπεύθυνη 
επίσης για την λειτουργία των Ιδιωτικών 
και Δημοτικών Παιδικών Σταθμών,  
Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων και Σωματείων 
που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων 
του Δήμου Ιλίου, ασκώντας έλεγχο και 
εποπτεία σε αυτά, προσφέροντας,  
παράλληλα, βοήθεια όποτε χρειαστεί.  

Αρωγή στα Ιδρύματα της πόλης 

Ίδρυμα ΙΠΑΠ «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» 
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03 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  &  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ  

 

 

Κανείς μόνος του στο Ίλιον!  

Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων 

Τα 8 Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιω-
μένων του Δήμου μας  αποτελούν μια ζεστή 
αγκαλιά για όσους έχουν ολοκληρώσει τον 
κύκλο εργασίας, είναι άνω των 60 ετών και 
θέλουν να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον 
χρόνο τους απολαμβάνοντας δωρεάν  
παροχές υπηρεσιών υγείας. 

Προσφέρουν κάλυψη των κοινωνικών και 
ψυχαγωγικών αναγκών των τους και έχουν 
ως στόχο την ενεργοποίηση και δραστη-
ριοποίηση των μελών τους, μέσω δράσεων 
και προγραμμάτων, ώστε να συνεχίσουν 
να αποτελούν ενεργά μέλη της κοινωνίας.  

Το 2019 βρέθηκαν εγγεγραμμένα συνολικά 
4.189 άτομα.   

Στα εγγεγραμμένα  μέλη των Κ.Α.Π.Η .παρέχονται:  

Εκδρομές  αναψυχής (ημερήσιες, περίπατοι, τριήμερες τετραήμερες). 

Νοσηλευτικές υπηρεσίες πρόληψης (μετρήσεις αρτηριακής πίεσης, σακχάρου, χοληστερίνης,  
σπιρομετρήσεις, καρδιογραφήματα ενεσοθεραπεία, εμβολιασμοί ,συμβουλευτική  κ.ά.). 

Ιατρική παρακολούθηση και  συνταγογράφηση σε καρδιολογικά φάρμακα 

Ομάδες γυμναστικής, χορού, χορωδίας, χειροτεχνίας, ζωγραφικής, εκμάθηση  
βασικών αρχών λειτουργίας ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Φυσικοθεραπεία 

Ψυχαγωγικές και εορταστικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις. 

Ενημερωτικές ομιλίες  από ειδικούς επιστήμονες σε  θέματα υγείας. 

Επιμορφωτικά προγράμματα 

Χώρους κατάλληλους για κοινωνική συναναστροφή και παροχή δωρεάν ροφημάτων, 
καθημερινά  καφέ, αναψυκτικά, ροφήματα. 

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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03 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  &  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ  

 

 

Κανείς μόνος του στο Ίλιον!  

Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων 

Η ενεργοποίηση των μελών των Κ.Α.Π.Η δη-
μιούργησε 2 εθελοντικές ομάδες:  

Ομάδα Αλληλεγγύης   Α΄ Κ.Α.Π.Η.:  
Απαρτίζεται από 4  μέλη που επί σειρά ετών 
στηρίζουν 2 μοναχικά και άρρωστα μη  
κινητικά άτομα και προσφέρουν αδιάλειπτα 
συντροφιά, τηλεφωνική επικοινωνία,  
συνοδεία σε νοσοκομεία, σύνδεση με την 
υπηρεσία. 

Εθελοντικές ομάδες εργασίας (εκδηλώσεων 
και εκδρομών, γυναικών, καντίνας, αποθήκης): 
Οι εθελοντές που απαρτίζουν τις ομάδες 
εργασίας είναι συνολικά 90 μέλη και για τα 
οκτώ Κ.Α.Π.Η. Σκοπό έχουν την απασχόληση 
και ενίσχυση ενδιαφερόντων τους με την 
κατεύθυνση και υποστήριξη των Κοινωνικών 
Λειτουργών .      

Εκδηλώσεις των Κ.Α.Π.Η. 

Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας 
Εκδηλώσεις για την παγκόσμια μέρα της 
γυναίκας.  

Εορτασμός εθνικών επετείων, μητέρας 
και πατέρα, Χριστουγέννων.  

Πασχαλινή εκδήλωση και μοίρασμα  
αναστάσιμων λαμπάδων  

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

Συνεστιάσεις στο Αθλητικό κέντρο  
Ραδιοφωνίας, με τιμητική βράβευση των 
μελών που έχουν διανύσει πενήντα (50) 
χρόνια έγγαμου βίου, με συμμετοχή  1.227   
μελών συνολικά. 

Πρόγραμμα γυμναστικής σε συνεργασία 
με το Τμήμα Αθλητισμού. 

Πρόγραμμα παραδοσιακού χορού, σε 
συνεργασία με την Διεύθυνση Πολιτισμού. 

Συμμετοχή των ομάδων παραδοσιακού 
χορού στο 2ο Παναττικό Φεστιβαλ Πα-
ραδοσιακών χορών, 07.04.2019  

Συμμετοχή των ομάδων γυμναστικής και 
χορού στα ΙΛΙΑ 2019 

Πρόγραμμα χειροτεχνίας  
Πρόγραμμα χορωδίας 
Ενημερωτικές  ομιλίες  για  την 

«Οστεοπόρωση στην Τρίτη ηλικία», 
12.032019 & 03.04.2019. 

Πρόγραμμα εκμάθησης βασικών αρχών 
λειτουργίας ηλεκτρονικών υπολογιστών 

Εργοθεραπεία κατ’ οίκον  σε δύο (2)
περιστατικά της κοινωνικής υπηρεσίας. 

Δραστηριότητες των Κ.Α.Π.Η. 
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03 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  &  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ  

 

 

Κανείς μόνος του στο Ίλιον!  

Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων 

Τα Κ.Α.Π.Η. (Α΄Β΄Δ΄) αποτελούν χώρους 
υποδοχής δημοτών στο σχέδιο 
«Ξενοκράτης» αντιμετώπιση ακραίων  
καιρικών φαινομένων. 
Στις 19 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν οι 
εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων 
των οκτώ Κ.Α.Π.Η.  
Ψήφισαν 1.751 εγγεγραμμένα μέλη και 
ανάδειξαν 8 οκτώ εκπρόσωπους.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Μέτρηση οστικής πυκνότητας  
Δωρεάν ηλεκτροκαρδιογραφήματα για 

την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα  
γυμναστικής, σε συνεργασία με τα Δη-
μοτικά Ιατρεία. Από τον καρδιολόγο του 
Κ.Α.Π.Η. δόθηκαν ανάλογες ιατρικές  
γνωματεύσεις προκειμένου να μπο-
ρούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.  

Δωρεάν σπιρομέτρηση  για όλους τους 
δημότες πραγματοποιήθηκε από τον 
δημότη μας Ιατρό Πνευμονολόγο  
κ.  Μιχαηλίδη Δημήτρη, τον Νοέμβριο 
2019. 

 Δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία έγινε 
σε γυναίκες μέλη των Κ.Α.Π.Η. στο 
πλαίσιο συνεργασίας με το Διαδημοτι-
κό Δίκτυο Υγιών Πόλεων. 

Συγκέντρωση φαρμάκων για την ενί-
σχυση του κοινωνικού φαρμακείου. 

Φυσιοθεραπεία: Στη διάρκεια του έτους, 
πραγματοποιήθηκαν 1.268 συνεδρίες, 
σε 120 άτομα, από τα οποία τα 106 
ήταν μέλη και των οκτώ Κ.Α.Π.Η. του 
Δήμου. 

Δραστηριότητες των Κ.Α.Π.Η. 

Άλλες δράσεις των Κ.Α.Π.Η. 
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Γ ια τον Δήμο μας ο πολιτισμός αποτελεί 
κοινωνικό αγαθό, για το λόγο αυτό 
σταθερή παραμένει η βούληση για  

δωρεάν παροχή ποιοτικής ψυχαγωγίας για 
όλους.  

Παράλληλα, η προσπάθεια για την ισχυροποίηση 
της πολιτιστικής ταυτότητας και κληρονομιάς 
του Ιλίου παραμένει αδιάλειπτη, έχοντας τη  
βαθιά πεποίθηση ότι οι δεσμοί με τις παραδόσεις 
και τα έθιμα του λαού μας θα πρέπει να  
παραμείνουν ακλόνητοι.  

Προς αυτήν την κατεύθυνση σχεδιάζονται  
εκφράσεις πολιτισμού που καταφέρνουν να 
έχουν συνέχεια και να αναδεικνύονται  
επιτυχημένοι και διαχρονικοί θεσμοί.  

Η Πολιτιστική πολιτική του Δήμου Ιλίου είναι 
προσανατολισμένη στη συμμετοχή και την  
ενεργοποίηση των πολιτών, με σκοπό την  
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του  
συστήματος αξιών της κοινωνίας του Ιλίου,  
το οποίο έχει βαθιές ρίζες στα ήθη και τα έθιμα 
της πατρίδας μας, που συνιστούν την εθνική 
μας κληρονομιά. 

Με πλήρη επίγνωση του σημαντικού  
ρόλου που διαδραματίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
στην ανάπτυξη και καλλιέργεια του πνεύματος, 
των γραμμάτων και τεχνών, η Διεύθυνση  
Πολιτισμού επεξεργάζεται και παράγει ένα 
πλούσιο  πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων 
και  δράσεων  που  ανταποκρίνετα ι  
στα ποικίλα ενδιαφέροντα των πολιτών.  

04 ΠΑΙΔΕΙΑ  -  ΠΟΛΙΤ ΙΣΜΟΣ  -  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  
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Π λούσιο ήταν το πρόγραμμα εκδηλώσεων για το 
2019, με πολιτιστικά σημεία αναφοράς που  
αγκαλιάστηκαν από το κοινό και σημείωσαν 

μεγάλη επιτυχία. 

Για το 2019, συνοπτικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε 
ότι πραγματοποιήθηκαν:  

51    Εκδηλώσεις,  συναυλίες και αφιερώματα 

18   Θεατρικές και μουσικοθεατρικές παραστάσεις  

19  Εκδηλώσεις για παιδιά  

15 Εκδηλώσεις Πολιτιστικών και Εθνικοτοπικών Συλλόγων 

  8 Εκθέσεις και παρουσιάσεις βιβλίων και ζωγραφικής 

04 ΠΑΙΔΕΙΑ  -  ΠΟΛΙΤ ΙΣΜΟΣ  -  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  

Επ ι μορφωτ ι κά  κα ι  Εκπα ι δ ε υ τ ι κά  
Προγράμματα: 
Παραδοσιακοί Χοροί  
Λάτιν - Ευρωπαϊκοί χοροί 
Μαθήματα εναλλακτικής γυμναστικής και 
χορού 

 Ζωγραφική  
Αγγειοπλαστική  
Αγιογραφία 
Θέατρο 

Δημοτικό Ωδείο: 
Κιθάρα 
Πιάνο  
 Βιολί 
Αρμονία  
Μουσική προπαιδεία 
Ντραμς 

Λαογραφικό Μουσείο:  
Από το 2010, συμβάλλει στη διάδοση 
της ιστορίας της πόλης μας με πλήθος 
ξεναγήσεων σε κοινωνικούς φορείς, 
σχολεία και πολίτες.  

Το 2019 παρέμεινε το Μουσείο  
λειτούργησε κάθε Τρίτη και  
Παρασκευή, πρωινές ώρες, αλλά 
και κατόπιν ραντεβού για φορείς, 
σχολεία και μεμονωμένους επισκέπτες. 
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04 ΠΑΙΔΕΙΑ  -  ΠΟΛΙΤ ΙΣΜΟΣ  -  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  

Η Θεατρική ομάδα του Δήμου Ιλίου επιτελεί ένα 
σπουδαίο έργο. Μετρά περισσότερα από 20 χρόνια 
δημιουργικής καλλιτεχνικής πορείας, κατά τη  
διάρκεια των οποίων έχει εισπράξει αμέτρητα βραβεία 
και διακρίσεις.  

Το 2019 με την παράσταση «Θεσμοφοριάζουσες» 
του Αριστοφάνη σε διδασκαλία και σκηνοθεσία του  
Γιώργου Ματαράγκα έδωσε 10 παραστάσεις σε 
Ίλιον, Περιστέρι, Κηφισιά, Γαλάτσι, Κόρινθο, Χαϊδάρι, 
Καματερό. 

Το καλοκαίρι, η Θεατρική Ομάδα Δήμου Ιλίου  
συμμετείχε στο 17ο Φεστιβάλ Θεάτρου - Κόρινθος 
2019 και απέσπασε 5 ακόμα βραβεία και έναν 
έπαινο, εμπλουτίζοντας περαιτέρω τη συλλογή της. 

Συγκεκριμένα, στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Αρχαίας  
Κορίνθου και απέσπασε: 

Βραβείο Α΄ ανδρικού ρόλου στον Σπύρο Βλαχόπουλο 
για την ερμηνεία του στο ρόλο ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ 

Βραβείο Β΄ ανδρικού ρόλου στον Βασίλη Ραμαντάνη 
για την ερμηνεία του στο ρόλο ΤΟΞΟΤΗΣ 

Βραβείο χορογραφίας – κινησιολογίας στην Έλενα  
Γεροδήμου 

Β΄ Βραβείο καλύτερης παράστασης  

Βραβείο προγράμματος  

Έπαινο ερμηνείας στον Νάσο Τσάκαλο για την ερμηνεία 
του στο ρόλο ΑΓΑΘΩΝΑΣ 

Επίσης, σε διδασκαλία και σκηνοθεσία Γιώργου  
Ματαράγκα, οι μαθητές της ομάδας παρουσίασαν 
άσκηση σε μονόλογους και μονόπρακτα μεγάλων 
και σημαντικών θεατρικών συγγραφέων από τον 
παγκόσμιο και τον Ελληνικό χώρο του θεάτρου. 
(Τσέχωφ, Τένεσσυ Ουίλιαμς, Ίψεν, Αισχύλος κ.ά.), 
τον Ιανουάριο στο Θέατρο “Μελίνα Μερκούρη”.  
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Στη σύγχρονη εποχή ο ρόλος της Βιβλιοθήκης είναι 
πολυδιάστατος. Η Βιβλιοθήκη δεν  μόνο το κτίριο ή 
τα βιβλία, αλλά αποτελεί τον θεματοφύλακα της 
πνευματικής κληρονομιάς και τον ενδιάμεσο μεταξύ 
ανθρώπου και βιβλίου.  

Οι Βιβλιοθήκες του Δήμου Ιλίου διαθέτουν 7.220 μέλη 
και το 2019 εγράφησαν 222 νέα.  

Διαθέτουν 33.000 τίτλους βιβλίων, ενώ το 2019  
εμπλουτίστηκαν με 1.278 νέα αντίτυπα βιβλίων. 

Το 2019 σημειώθηκαν 25.898 δανεισμοί βιβλίων και 
τις Βιβλιοθήκες μας επισκέφτηκαν 17.780 άτομα. 
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Τ ο Κέντρο Γυναικών Ιλίου, από το 1995  
αποτελεί μια ζεστή και φιλόξενη γωνιά για 
όλες τις γυναίκες του Ιλίου. Σήμερα βρίσκεται 

στη συμβολή των οδών Αθηνάς & Νέστορος, επιτελεί 
ένα σπουδαίο έργο, με πλούσια δραστηριότητα. 

Το Κέντρο Γυναικών με την εθελοντική προσφορά 
μελών, επιστημόνων, καλλιτεχνών, το 2019 υλοποίησε: 

Σεμινάρια οικιακής οικονομίας, αγωγής υγείας,  
κοινωνιολογίας, ψυχολογίας, ιστορίας, αυτοάμυνας, 
διακόσμησης, γεωπονίας, λαογραφίας. 

Εκδρομές & επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους 
και ιδρύματα 

Χοροεσπερίδα αγάπης για φιλανθρωπικούς σκοπούς 

Αφιέρωμα για την γιορτή της Γυναίκας τιμώντας την 
πρόεδρο του Συλλόγου γονιών παιδιών με νεοπλαστική 
ασθένεια «Φλόγα» Μαρία Τρυφωνίδη, στο πρόσωπο 
της οποίας συμπυκνώνεται η ανιδιοτελής προσφορά 
στα παιδιά. 

Τιμητική βράβευση της Νάγιας Κωστοπούλου για 
την δεκαετή εθελοντική προσφορά της. 

Χορωδία υπό την μουσική καθοδήγηση της 
κ. Σιμέλας Εμμανουηλίδου. 

Θεατρική ομάδα υπό την καθοδήγηση του Ανδρέα 
Ζάκα (Σκηνοθέτης) 

Λέσχη ανάγνωσης με τη καθοδήγηση της Νάγιας 
Κωστοπούλου 

Μαθήματα Αγγλικών υπό την καθοδήγηση της 
κ.Καράμπελα.  

Μαθήματα πληροφορικής με  
εισηγήτρια την Αναστασία Ρόρη. 

Συνεργάστηκε με την Κοινωνική  
Υπηρεσία Δήμου Ιλίου σε θέματα 
αλληλεγγύης. 

Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 8.00 μ.μ. 
στο  Καλλιτεχν ικό  καφενε ίο  
(Αγ. Φανουρίου 99 – 2ος όροφος), 
συναντιούνται μουσικοί της πόλης 
μας και στο Μουσικό Στέκι παίζουν 
μουσική και ανταλλάσσουν απόψεις.  
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Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δένδρου  

Χριστουγεννιάτικο Χωριό 

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις & συναυλίες 

Καρναβάλι &Αποκριάτικες εκδηλώσεις  

Εορτασμός Παγκόσμιων Ημερών Γυναίκας, 
Ποίησης, Βιβλίου 

Εορτασμός Ευρωπαϊκής Ημέρας Μουσικής 

Ίλια 2019 «Βασίλειος Κουκουβίνος» 
Με τη συμμετοχή Πολιτιστικών, Εθνικοτοπικών 
και Αθλητικών Συλλόγων, των Σχολείων, των 
Κ.Α.Π.Η., των Επιμορφωτικών και των  
Αθλητικών Τμημάτων του Δήμου. 

8ο Jazz στο Πάρκο   

10 Παραστάσεις Καραγκιόζη 

Λευκή Νύχτα 

Συναυλία Δημοτικού Ωδείου  

Γιορτή Λαγάνας 

Φεστιβάλ μπύρας 

2ο Διεθνές Πολιτιστικό Φεστιβάλ Χωρίς Σύνορα  
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ΙΛΙΟΝ  
Τόπος ιστορικής Μνήμης και Δημιουργίας 

Ιστορική παρακαταθήκη για το Ίλιον αποτελεί 
πλέον το Λεύκωμα της πόλης, στις σελίδες του 
οποίου ξεδιπλώνεται η ιστορία του τόπου μας.  

Η ιστορία του Ιλίου χάνεται στα βάθη των  
αιώνων. Ο απολογισμός παλαιοντολογικών και 
αρχαιολογικών ευρημάτων και μνημείων που 
βρέθηκαν στην περιοχή είναι πραγματικά  
εντυπωσιακός και εξαιρετικού ενδιαφέροντος. 

Στις 30 Σεπτεμβρίου του 2009, το Δημοτικό  
Συμβούλιο Ιλίου ενέκρινε τη συνεργασία με τον 
μελετητή της τοπικής ιστορίας κ. Ανδρέα Μηλιώνη, 
με σκοπό την έκδοση ενός ιστορικού Λευκώματος.  

Ύστερα από 9 χρόνια επίπονης, επίμονης και  
μεθοδικής προσπάθειας του κ. Ανδρέα Μηλιώνη, 
μαζί με τα άλλα δυο μέλη της Ομάδας Ιστορικής 
Έρευνας κα. Ήρα Μανάρα και κα. Άννα Ράπτη, 
το ιστορικό Λεύκωμα του Ιλίου έγινε πραγματικότητα. 

Εργάστηκαν αφιλοκερδώς και συστηματικά  
συλλέγοντας μαρτυρίες, έγγραφα, φωτογραφικά 
και άλλα σπάνια ντοκουμέντα, από δημόσιες  
υπηρεσίες, δημόσια και ιδιωτικά αρχεία και από 
συνομιλίες με περισσότερες από 200 οικογένειες. 

Το Ιστορικό Λεύκωμα βρίσκεται αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου  ilion.gr διαθέσιμο σε 
μορφή pdf  αλλά και σε Audio Book  
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Η  στήριξη που παρέχει ο Δήμος Ιλίου 
στις Σχολικές Μονάδες της πόλης 
μας είναι καθημερινή, πολύπλευρη 

και στοχευμένη, μέσω της Δημοτικής Επιτροπής 
Παιδείας, της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Σχολικής Επιτροπής, καθώς και του  
συνόλου των Υπηρεσιών μας. 

Οι παρεμβάσεις και ποικίλες δράσεις υλοποιούνται 
πάντοτε σε συνεργασία με τους Διευθυντές 
των Σχολικών Μονάδων και την Εκπαιδευτική 
Κοινότητα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη 
λειτουργία των σχολείων. 

 

 

Ε πιπρόσθετα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
του, ο Δήμος Ιλίου λειτουργεί 12  Παιδικούς 
Σταθμούς, οι οποίοι 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 διαρκώς διευρύνει το δίκτυο των Παιδικών 
Σταθμών, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην 
κάλυψη αναγκών των οικογενειών της πόλης 
του Ιλίου.  
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Οι Σχολικές Επιτροπές διαχειρίζονται την  
σχολική περιουσία των Ο.Τ.Α. και οι αρμοδιότητες 
που δόθηκαν θεωρούνται βήματα ενίσχυσης 
της δημοκρατικής συλλογικής διοίκησης και 
σημαντική συμβολή στην αποκέντρωση  
αρμοδιοτήτων της κεντρικής διοίκησης. 

Μέσω των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου  
Ιλίου διασφαλίζεται: 

Η οικονομική επάρκεια με την άμεση και  
ιεραρχημένη κατανομή των επιχορηγήσεων. 

Η κάλυψη έκτακτων αναγκών των σχολικών  
μονάδων 

Η επάρκεια σε θέρμανση με έγκαιρο  
εφοδιασμό πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και 
εξόφληση των λογαριασμών.  

Η κάλυψη δαπανών για τη λειτουργία   
των Κοινωνικών Φροντιστηρίων.  

Η άμεση εξόφληση λογαριασμών Κοινής  
Ωφέλειας. 

Η κάλυψη των Σχολείων με Καθαρίστριες.  

Επιπρόσθετα, οι Υπηρεσίες του Δήμου Ιλίου 
παρεμβαίνουν όποτε και με όποιο τρόπο  
χρειαστεί, για την κάλυψη των αναγκών των 
Σχολικών Μονάδων, αλλά και την αντιμετώπιση 
ζητημάτων που προκύπτουν.  

Σε αυτήν την προσπάθεια συμβάλλουν Υπηρεσίες 
όπως, η Τεχνική Υπηρεσία με υδραυλικές,  
ξυλουργικές, σιδηρουργικές, ηλεκτρολογικές 
εργασίες, ελαιοχρωματισμούς και λοιπές  
επισκευές, καθώς και η Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Απορριμμάτων & Πρασίνου, αλλά και η  
Διεύθυνση Περιβάλλοντος για τους αύλειους 
και τους χώρους πρασίνου των σχολείων.   
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Πρεσβευτής του εθελοντισμού στο Let’s do it 
Greece ο Δήμος Ιλίου τον Απρίλιο του 2019, 
δίνοντας ραντεβού με δεκάδες εθελοντές όλων 
των ηλικιών στο σκεπασμένο ρέμα Εσχατιάς 
στο πλαίσιο της μεγαλύτερης ταυτόχρονης  
εθελοντικής δράσης της χώρας,  στην οποία 
παίρνει μέρος από την πρώτη στιγμή της  
υλοποίησής της, ο Δήμος Ιλίου. 

 

Στο Δημαρχείο Ιλίου μαθητές και καθηγητές  
από το 1ο ΕΠΑΛ Αγίων Αναργύρων, οι οποίοι 
επέλεξαν τον Δήμο μας για την εκπαιδευτικής 
τους επίσκεψη, στο πλαίσιο προγράμματος με 
δράσεις για τη διατροφή και το περιβάλλον.  

Το ενδιαφέρον των μαθητών συγκέντρωσε η 
επιγραφή του 4ου αιώνα π.Χ. που βρίσκεται  
στο Δημαρχείο και η οποία φέρει χαραγμένο 
το αρχαιότερο οικολογικό μήνυμα.  
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Σ ύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας 
των Τμημάτων της Διεύθυνσης Προσχο-
λικής Αγωγής το προσωπικό που  

απασχολείται στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς 
Σταθμούς του Δήμου μας, οι κλάδοι και οι  
ειδικότητες, είναι συγκεκριμένες και με επάρκεια 
για κάθε μονάδα.  

Με στόχο την άρτια στελέχωση των Παιδικών 
Σταθμών, το σχολικό έτος 2019-2020 ανανεώθηκαν 
οι αρχικές συμβάσεις, με σχέση εργασίας  
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  
50 ατόμων, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής 
και Επαγγελματικής Ζωής», στο οποίο ο Δήμος 
Ιλίου εντάχθηκε εκ νέου για το  έτος αυτό. 

Επιπλέον, ολοκληρώθηκε πρόσληψη 13 ακόμη 
ατόμων,  στο πλαίσιο υλοποίησης των  
Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε πρόσληψη  
10 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων μέσω της 
κινητικότητας για την στελέχωση  των Σταθμών 
με τακτικό προσωπικό. 

Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του προσω-
πικού μέσω  του προγράμματος κοινωφελούς  
εργασίας του ΟΑΕΔ, 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 ένα σχολικό περιβάλλον, που συνδυάζει  
την οικογενειακή  φροντίδα με την εκπαίδευση. 

Kατά το σχολικό έτος 2019-2020, φιλοξενήθηκαν  
750 παιδιά (νήπια και βρέφη). 
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Οι διατροφικές ανάγκες των φιλοξενούμενων 
παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου 
μας βρίσκεται στις πρώτες προτεραιότητες, 
μετά την ασφάλεια των παιδιών. 

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 βασίζεται στις  
οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Διατροφικής  
Πολιτικής  και την σχετική εγκύκλιο του  
Υπουργείου Υγείας. 

Η ιατρική παρακολούθηση των παιδιών από 
τον παιδίατρο του Δήμου μας πραγματοποιείται 
καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.  

Επίσης, υλοποιήθηκε το ετήσιο πρόγραμμα 
προληπτικής οδοντιατρικής εξέτασης,  σε συ-
νεργασία με τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου 
Ιλίου  και εθελοντική ομάδα οδοντιάτρων, με 
σκοπό την  πρόληψη και η ενημέρωση σε  
θέματα στοματικής υγιεινής των παιδιών και η 
δημιουργία βάσης δεδομένων, για τον εντοπισμό 
και την αξιολόγηση των αιτίων που προκαλούν τα 
προβλήματα σ’ αυτές τις ηλικίες. 

Επίσης, με μεγάλη επιτυχία συνεχίστηκε το 
πρόγραμμα γυμναστικής, σε συνεργασία με το 
Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Ιλίου, δύο φο-
ρές την εβδομάδα για κάθε τμήμα, δίνοντας 
έκφραση στην ανάγκη των παιδιών για κίνηση 
και ρυθμό. 
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Στους Παιδικούς μας Σταθμούς παρέχεται ένα 
πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα απασχόλη-
σης, με επιλεγμένα, κατάλληλα και σύγχρονα 
παιδαγωγικά υλικά.  

Η ψυχαγωγία επιτελείται με ατομικά και  
ομαδικά παιχνίδια εσωτερικού και εξωτερικού 
χώρου, ενώ κατά την διάρκεια του έτους διορ-
γανώνονται γιορτές και εκδηλώσεις, μέσα από 
τις οποίες τα παιδιά βιώνουν την χαρά των 
συμμετοχικών διαδικασιών, κοινωνικοποιού-
νται, εκφράζονται, διασκεδάζουν, αποκτούν 
αυτοπεποίθηση και αναπτύσσονται  αρμονικά. 

Οι  ετήσιες  εκδηλώσεις στους Σταθμούς,  
ξεκινούν πάντα με την κοπή της Βασιλόπιτας  
για το καλό του χρόνου και την χαρά  για το 
φλουρί που πάντα συνοδεύεται από ένα  
συμβολικό δώρο. 

Επίσης με μεγάλη επιτυχία έγινε το Αποκριάτικο 
πάρτι μασκέ, σε κάθε Σταθμό, με πολλές 
«λιχουδιές» και εδέσματα εορταστικά, σε κλίμα 
κεφιού και χαράς. 

Με τον ίδιο τρόπο και στο ίδιο πνεύμα πραγμα-
τοποιήθηκε η ετήσια Πασχαλινή γιορτή στους 
χώρους των Βρεφονηπιακών Σταθμών, με την 
προμήθεια  γλυκισμάτων και την κατασκευή 
συμβολικών δώρων  για τα παιδιά από τα ίδια 
τα παιδιά. 

Πραγματοποιήθηκε στο θέατρο «Μελίνα  
Μερκούρη» τον Μάϊο, θεατρική  διαδραστική 
παράσταση με θέμα «Αν είμαστε ενωμένοι  
καταφέρνουμε το ακατόρθωτο», για όλα τα 
παιδιά των Σταθμών. Μια ιστορία για την δύναμη 
της θέλησης, της φιλίας, της αλληλεγγύης και 
της αγάπης. 

Το 13ο Παιδικό Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε τον 
Ιούνιο, στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθη-
τοποίησης «Αντώνης Τρίτσης», με θέμα: 
«εκφράζομαι, μαθαίνω παίζω και γελώ»  
με εργαστήρια δραστηριοτήτων για όλα τα 
παιδιά, που είχαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν  
όμορφες κατασκευές με  ιδιαίτερα υλικά, να 
ζωγραφίσουν, να χορέψουν, να τραγουδήσουν, 
να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες, 
όλα σε απόλυτη αρμονία και οργάνωση από 
το εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό των 
Σταθμών. 

Η γιορτή ολοκληρώθηκε με κεράσματα και μία  
κλασική θεατρική παράσταση, με θέμα «Τα τρί-
α γουρουνάκια» που έτυχε μεγάλης αποδοχής 
από τα παιδιά. 

Για την Χριστουγεννιάτικη γιορτή σε κάθε Σταθ-
μό, έγινε η ανάλογη διακόσμηση του χώρου 
και ετοιμάστηκαν κάρτες, χειροτεχνίες και  
δώρα για τα παιδιά,  από τα ίδια τα παιδιά, στο 
πλαίσιο του παιδαγωγικού προγράμματος.  

Από τη γιορτή δεν θα μπορούσαν να λείψουν 
τα γλυκίσματα και τα κεράσματα.   
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Στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης και  
επιμόρφωσης το προσωπικό των Παιδικών 
μας Σταθμών  συμμετείχε στο Διεθνές Συνέ-
δριο που διοργανώθηκε από τον Πανελλήνιο  
Σύνδεσμο Βρεφονηπιαγωγών (ΠΑΣΥΒΝ)  
με θέμα «Η ανθρωποκεντρική διάσταση της 
μάθησης στην Προσχολική Αγωγή». 

Με ομιλητή τον Παιδίατρο της Διεύθυνσής 
μας κ. Κωστόπουλο Εμμανουήλ πραγματο-
ποιήθηκε ενημέρωση γονέων σχετικά με τις 
παιδικές ιώσεις και τους εμβολιασμούς. 

Με ομιλητή τον κ. Πετρογιάννη Κωνσταντίνο 
Καθηγητή Αναπτυξιακής Ψυχολογίας του  
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου,   
διοργανώθηκε σεμινάριο σχολής γονέων με 
θέμα «Τα όρια στη νηπιακή ηλικία». 

Ένα ακόμη σεμινάριο σχολής γονέων  
πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο της συνερ-
γασία μας με το Ίδρυμα Ι.Π.Α.Π.  
«Η Θεοτόκος», για τη σωστή ενημέρωση και 
κατάλληλη υποστήριξη των γονέων, με θέμα 
«Η σημασία της αυτονόμησης των παιδιών 
προσχολικής ηλικίας, για την συναισθηματική, 
γνωστική, και κοινωνική τους ανάπτυξη». 

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

Συνεχίζεται η συνεργασία με το Τμήμα  
Βρεφονηπιοκομίας του ΤΕΙ Αθήνας.  
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος, 
στα πλαίσια των εργαστηρίων των μαθημάτων: 
«Ημερήσια αγωγή και φροντίδα I» και «Αρχές 
οργάνωσης της παιδαγωγικής πράξης II», 
επισκέπτονται τους Σταθμού μας και  
παρακολουθούν την εκπαιδευτική διαδικασία 
στην πράξη.  
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Η  φιλοσοφία μας για τον  Αθλητισμό, 
η «δια βίου άσκηση» που μας ωθεί 
στην καινοτομία, στη βελτίωση των 

προγραμμάτων μας και στον σχεδιασμό νέων 
με τρόπο που να ανταποκρίνονται στον  
σύγχρονο τρόπο ζωής. 

Οι αθλητικές μας υποδομές μας διαρκώς  
αναβαθμίζονται δημιουργώντας τις απαραίτητες 
συνθήκες ώστε να συμβαδίζουμε με τις επιταγές 
της νέας εποχής και τις ανάγκες των πολιτών. 

Έτσι, περισσότερες από 20 αθλητικές  
εγκαταστάσεις και πλήθος αθλητικών  
προγραμμάτων αποτελούν δημιουργική  
διέξοδο και ευκαιρία βελτίωσης της καθημερινότητας 
και της υγείας των πολιτών, στοχεύοντας,  
παράλληλα, στην ανάπτυξη του ερασιτεχνικού, 
αγωνιστικού και σωματειακού αθλητισμού.  

Τα «Προγράμματα Αθλητισμού για Όλους»  
δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μία «Κυψέλη 
Ευρωστίας», ενώ με  στοχοπροσήλωση την 
«δια βίου άσκηση» σχεδιάζουμε και υλοποιούμε 
Αθλητικά Προγράμματα που ανταποκρίνονται 
στις σημερινές ανάγκες για άθληση.  

Προγράμματα όπως, Αεροβική, Ρυθμική,  
Ενόργανη Γυμναστική, Γυμναστήριο, Τένις,  
Στίβο, Προετοιμασία υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α. & 
Στρατιωτικών Σχολών, Κολύμβηση (Παιδιών & 
Ενηλίκων), Ποδόσφαιρο, Μπάσκετ, Βόλεϊ, 
Άσκηση Ατόμων με Ειδικές  Ανάγκες, Γυμναστική 
στην Γ’ Ηλικία, Παιδί & Θάλασσα, Αθλητικό 
Καμπ, Θερινό Πρόγραμμα Δημιουργικής  
Απασχόλησης, ανταποκριθήκαμε με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο στις ανάγκες των δημοτών μας 
για άθληση, αλλά και την ανάγκη για δημιουργική 
αξιοποίηση του ελευθέρου χρόνου. 
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Μ έσα από δομημένες δραστηριότητες 
και εκδηλώσεις, σχεδιασμένες για 
αναψυχή, υγεία και ευρωστία από 

το Τμήμα Αθλητισμού, χιλιάδες συμπολίτες μας 
αξιοποίησαν δημιουργικά τον χρόνο τους και 
ικανοποίησαν την ανάγκη τους για  
αθλητισμό, απολαμβάνοντας υψηλό επίπεδο 
αθλητικών παροχών στον Δήμο μας. 

Στο πλαίσιο αυτό, το 2019 βελτιώθηκε ακόμα 
περισσότερο η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των 
δημοτών μας, μέσα από την καθολική υιοθέτηση 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 
Αθλητισμού, μέσω του οποίου οι αθλούμενοι 
συμπολίτες μας εξυπηρετούνται, πλέον,  
ηλεκτρονικά σε όλες τις φάσεις, χωρίς 
άσκοπες μετακινήσεις και χάσιμο χρόνου.  

Οι εγγραφές, οι πληρωμές, οι παρουσίες των 
αθλητικών προγραμμάτων, οι κρατήσεις των 
γηπέδων τένις & ποδοσφαίρου γίνονται  
ηλεκτρονικά, χωρίς ταλαιπωρία και με ασφάλεια, 
σε απόλυτη εναρμόνιση και εφαρμογή της  
νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων,  
μέσω διαδικτύου και ειδικής λειτουργίας για 
έξυπνα κινητά τηλέφωνα, καθιστώντας τον Δήμο 
Ιλίου πρωτοπόρο και στον συγκεκριμένο τομέα. 

Το 2019 υλοποιήθηκαν  30 αθλητικά προγράμματα, 
με συμμετοχή  περισσοτέρων από 3.000  
συμπολίτες μας όλων των ηλικιών, καλύπτοντας 
ένα ευρύ φάσμα των αθλητικών τους ενδιαφερόντων 
τους, ενώ παράλληλα υπό την αιγίδα του  
Τμήματος Αθλητισμού υλοποιήθηκε πλήθος 
δραστηριοτήτων από κοινωνικούς, αθλητικούς 
και πολιτιστικούς φορείς της πόλης μας. 
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Όπως κάθε χρόνο, διανεμήθηκε αθλητικό υλικό σε όλα τα 
σχολεία της πόλης μας, καλύπτοντας τις ανάγκες του  
μαθήματος της Φυσικής Αγωγής. 
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Διοργανώνονται με μεγάλη επιτυχία, για περισσότερα  
από 25 χρόνια, σχολικά πρωταθλήματα στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση, σε συνεργασία και συνέργεια με την σχολική 
κοινότητα του Δήμου μας και το Υπουργείο Παιδείας,  
καθώς επίσης, με αθλητικούς και άλλους φορείς.  

Στις δραστηριότητες αυτές, το 2019 συμμετείχαν  
περισσότεροι από 700 μαθητές, οι οποίοι είχαν την  
ευκαιρία να βιώσουν τον αθλητισμό ως μια δημιουργική 
διέξοδο και μέσα από αυτόν να γνωρίσουν την ευγενή 
άμιλλα και να έρθουν σε επαφή με συμμαθητές τους από 
άλλα σχολεία. 

Καλωσορίσαμε τη νέα αθλητική χρονιά στο  
Β’ Κλειστό Γυμναστήριο Ιλίου «Γ. Κακούρης» τον Ιανουάριο 
και κόψαμε την Πρωτοχρονιάτικη πίτα, βραβεύοντας τους 
Αθλητικούς Συλλόγους και τους αθλητές του Δήμου μας 
για τις αθλητικές τους διακρίσεις το 2019, στις τρεις  
πρώτες θέσεις σε επίσημα Πανελλήνια Πρωταθλήματα  
Ομοσπονδιών-Ενώσεων. Για την προσφορά τους στον 
αθλητισμό τιμήθηκαν, Παραολυμπιονίκες Αθλητικών  
Συλλόγων του Δήμου μας, ενώ βραβευτήκαν, επίσης, για 
τις επιτυχίες τους σε ομαδικό επίπεδο  6 Αθλητικοί Σύλλογοι 
και 114 αθλητές σε ατομικό. 

Τον Απρίλιο του 2019 ο Δήμος Ιλίου διοργάνωσε  
τον 23ο Ποδηλατικό Γύρο της Πόλης σε συνεργασία με 
τον Ποδηλατικό Σύλλογο «Οδυσσέα» και τους «Ενεργούς 
Ποδηλάτες». Στο μεγάλο αυτό αθλητικό γεγονός της  
πόλης συμμετείχαν περίπου 250 ποδηλάτες όλων των  
ηλικιών με αφετηρία και τερματισμό το Δημαρχείο Ιλίου. 

Σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών  
Αγώνων (Ο.Ε.Σ.Α.) Γ΄ Αθήνας, ο Δήμος Ιλίου διοργάνωσε 
Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ στα Δημοτικά Σχολεία του Ιλίου.  

Η ανταπόκριση και συμμετοχή ήταν μεγάλη, συμμετείχαν 
19 Δημοτικά Σχολεία και οι μαθητές πήραν μέρος σε  
ομαδικά  αθλήματα, Καλαθοσφαίρισης, Ποδοσφαίρου 
και Πετοσφαίρισης.  
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Τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκε η Γιορτή Ρυθμικής  
Γυμναστικής στο Β΄ Κλειστό Γυμναστήριο «Γ. Κακούρης» με 
τη συμμετοχή 261 κοριτσιών από τα Προγράμματα  
Αθλητισμού για Όλους (ΠΑγΟ) του Δήμου μας. 
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Τα Τμήματα ΠΑγΟ Ρυθμικής, Αεροβικής - Ενόργανης  
Γυμναστικής για άλλη μια χρονιά μάγεψαν το κοινό με τις 
επιδόσεις τους στη μεγάλη γιορτή Αθλητισμού και Πολιτι-
σμού «ΙΛΙΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ 2019» τον Ιούνιο, με τη 
συμμετοχή 10 Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου μας. 

Ανοιχτό   Πρωτάθλημα  Τένις πραγματοποιήθηκε τα  
Σαββατοκύριακα του Ιουνίου, σε συνεργασία με την  
Αθλητική Λέσχη ΑΙΟΛΟΣ και τη συμμετοχή 90 ανδρών και 
γυναικών στο μονό.   

Η 5η ¨Σκακιστική Ιλιάδα πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο σε 
συνεργασία με τον Αθλητικό Σύλλογο «Σκακιστικό Κύκλο 
Ιλίου» στην πλατεία «Ηρώων Πολυτεχνείου». 

Τον Σεπτέμβρη υλοποιήθηκε το Πρόγραμμα Πεζοπορίας 
με δύο εξορμήσεις και συμμετοχή 100 ατόμων.  
Η πρώτη ήταν στο Σούνιο, πεζοπορώντας επισκέφτηκαν το  
αρχαίο θέατρο και τα αρχαία πλυντήρια των ορυχείων 
του Θορικού και στη συνέχεια ξεναγήθηκαν στο ναό του 
Ποσειδώνα. Η δεύτερη εξόρμηση ήταν στη Λίμνη Δόξα και 
επισκέφτηκαν το Μουσείο Περιβάλλοντος στην λίμνη 
Στυμφαλία. Η πεζοπορία πραγματοποιήθηκε περιμετρικά 
της Λίμνης Δόξα και ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη στο 
Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου. 

Διασκέδαση και ξεγνοιασιά για 1.500 παιδιά πρόσφερε το 
καλοκαίρι ο Δήμος Ιλίου μέσω των θερινών του  
προγραμμάτων «Παιδί & Θάλασσα», Καλοκαιρινό Camp 
και Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής  
Απασχόλησης και για παιδιά με αναπηρία.  
Τα προγράμματα υλοποιούνται από εξειδικευμένο  
προσωπικό και δίνουν την ευκαιρία σε παιδιά του Δημοτικού 
να χαλαρώσουν και να αναπτύξουν σημαντικές κοινωνικές 
δεξιότητες μέσω του παιχνιδιού και της διασκέδασης.  
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Τον Οκτώβριο διοργανώθηκαν οι Διασυλλογικοί Αγώνες  Στίβου, σε συνεργασία με το Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 
και με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Παμπαίδων –Παγκορασίδων Β΄ στο 
Δημοτικό Στάδιο Ιλίου όπου συμμετείχαν τα Αθλητικά Σωματεία της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής. 

04 ΠΑΙΔΕΙΑ  -  ΠΟΛΙΤ ΙΣΜΟΣ  -  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  

Ποδοσφαιρικός Αγώνας Βετεράνων στη Μνήμη του «Γ. Δαδίτσου» πραγματοποιήθηκε τον  
Οκτώβριο στο Δημοτικό Στάδιο Ιλίου, μεταξύ των ομάδων της Προοδευτικής και της ΑΕΚ στην  
μνήμη του συμπολίτη μας Ποδοσφαιριστή Γιώργου Δαδίτσου.  

Μήνυμα ανθρωπιάς και αφύπνισης μετέφερε ο αγώνας 
καλαθοσφαίρισης γυναικών στο Α΄ Κλειστό Γήπεδο Ιλίου 
"Πεταλούδα" τον Νοέμβριο. Πρωταγωνίστρια η αθλήτρια 
του μπάσκετ και νικήτρια της ζωής Ράνια Αλεβυζάκη,  
η οποία χτυπήθηκε από λευχαιμία και πριν 3 χρόνια υπε-
βλήθη σε μεταμόσχευση μυελού των οστών, ατενίζοντας 
πλέον το μέλλον με αισιοδοξία. 

Ο αγώνας διεξήχθη μεταξύ των ομάδων Rania's Team vs 
Rania's Friends, ενώ ο Δήμος Ιλίου τίμησε τη Ράνια Αλεβυζάκη 
για το θάρρος, το κουράγιο και την υπομονή της. 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Ελληνι-
κή Αιματολογική Εταιρία και το Σύλλογο «Όραμα Ελπίδας», 
οι οποίοι παρείχαν ενημέρωση για τη δωρεά Μυελού των 
Οστών επικοινωνώντας το μήνυμα "Όλοι μαζί μπορούμε 
να σώσουμε ζωές. Γίνε και εσύ δότης Μυελού των Οστών" 
ενεγράφησαν νέοι εθελοντές δότες μυελού των οστών.  

Η έκθεση Κλασικών Αυτοκίνητων που πραγματοποιήθηκε 
σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Ιλίου και το 
«Triumph Sports Club of Greece» τον Δεκέμβρη στην  
πλατεία Αγαμέμνονος (Άλσος Ιλίου) έδωσε την ευκαιρία 
σε στους επισκέπτες να θαυμάσουν ιστορικά – κλασικά   
αυτοκίνητα των μελών του Club, το οποίο επέλεξε την  
περιοχή του Ιλίου για το νοσταλγικό ταξίδι στους τέσσερις 
τροχούς γιορτάζοντας τα 25 του χρόνια. 

Σημαντικά μηνύματα για τον Αθλητισμό και την Αλληλεγγύη 
στο 5ο Φιλανθρωπικό Τουρνουά Ποδοσφαίρου «Ελένη 
Παραγκούλια», στο Δημοτικό Στάδιο Ιλίου, με τη συμμετοχή 
παιδιών από την «Κιβωτό του Κόσμου», όπου συγκεντρώθηκαν 
είδη πρώτης ανάγκης και τρόφιμα για τις ανάγκες της. 
Στο Τουρνουά συμμετέχουν ομάδες της πόλης μας και  
διοργανώνεται κάθε χρόνο από τον Δήμο Ιλίου στη  
μνήμη μιας νέας γυναίκας, η οποία πρόσφερε στον  
αθλητισμό του Δήμου και έχασε τη ζωή της στις  
καταστροφικές πλημμύρες τον Οκτώβριο του 2015. 
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Ο  Δήμος Ιλίου εφαρμόζει απαρέγκλιτα 
την οικονομική του πολιτική και πάντοτε 
με γνώμονα τις διαχρονικές αξίες που 

τον χαρακτηρίζουν, όπως η διαφάνεια και ο 
σεβασμός στο δημόσιο χρήμα.  

Με στοχευμένες ενέργειες, ορθό προγραμματισμό 
και μια συστηματική προσπάθεια εξοικονόμησης 
χρημάτων και συμπίεσης των δαπανών του, 
παρουσιάζει διαχρονικά ένα ισχυρό αποθεματικό, 
πραγματικά χρήματα που αξιοποιεί με χρηστή 
διαχείριση προς όφελος των πολιτών και της 
κοινωνίας. 

Παρά τους μειωμένους πόρους, τις δυσμενείς 
οικονομικές συνθήκες και το αυξημένο κόστος 
λειτουργίας, οι υπηρεσίες μας προς τους  
πολίτες εξακολουθούν να αποτελούν πρότυπο 
και σημείο αναφοράς στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Το 2019 λοιπόν, δεν υπέβαλλε κανένα αίτημα 
αναχρηματοδότησης 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 και εντός 
30 ημερών, για δαπάνες μεγαλύτερου χρηματικού 
αντικειμένου, με αυτεπάγγελτη αναζήτηση  
δικαιολογητικών πληρωμής, περιορίζοντας την 
ταλαιπωρία των συναλλασσόμενων. 

Με σωστό προγραμματισμό, καταγραφή των 
αναγκών των Υπηρεσιών και τήρηση των  
χρονοδιαγραμμάτων, επιτυγχάνεται η εύρυθμη 
λειτουργία του Δήμου.   

Παρά τα τις δυσκολίες, ο Δήμος Ιλίου έκλεισε το 
οικονομικό έτος 2019 με μηδενικό δανεισμό και 
ταμειακό υπόλοιπο 5.552.935,87€.  

05 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΚΡΑΤΙΚΟΥ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  



 

72 

Ο  Δήμος Ιλίου δίνει ιδιαίτερη έμφαση 
στην άρτια οργάνωση των υπηρεσιών 
του και αυτό αντικατοπτρίζεται στην 

διοικητική του ικανότητα και αποτελεσματικότητα.  

Οι υλοποιήσιμοι στόχοι και η αξιοποίηση του 
ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει, έχουν ως 
αποτέλεσμα την επιτυχή εφαρμογή του Στρατηγικού 
του Σχεδιασμού 2015 - 2019, μέσω του οποίου 
επιδιώκεται η μέγιστη αποδοτικότητα για την 
καλύτερη, αλλά και αμεσότερη εξυπηρέτηση 
των πολιτών. 

Σε εναρμόνιση με τις σύγχρονες απαιτήσεις της 
ψηφιακής διακυβέρνησης, ενεργοποιήθηκαν 
όλες οι διαδικασίες για την διεύρυνση των 
πρακτικών που θα αποτελέσουν το όχημα για 
την ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού 
του Δήμου.  

Στόχος, η μείωση της ταλαιπωρίας των  
πολιτών από τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές 
διαδικασίες και η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. 

Τα παραπάνω αποτελούν συλλογική  
προσπάθεια του ανθρώπινου δυναμικού 
της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών 
του Δήμου μας, η οποία καταβάλλει  
καθημερινή προσπάθεια και βρίσκεται 
πάντοτε στην υπηρεσία του πολίτη και η 
οποία απαρτίζεται από το Τμήμα Προσωπικού 
& Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, το 
Τμήμα Δημοτολογίου, το Τμήμα Μισθοδοσίας 
& Ασφάλισης Προσωπικού, το Τμήμα 
Πρωτοκόλλου και το Τμήμα Διοικητικής 
Μέριμνας.  
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Πλήρης εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής 

Σ την εποχή της ψηφιακής αλληλογραφίας 
έχει περάσει από τον Ιούνιο του 2019 ο Δήμος 
Ιλίου, καθώς είναι από τους πρώτους Δήμους 
που λειτούργησαν το Πληροφοριακό  

Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων «ΙΡΙΔΑ».  

Πρόκειται για ένα νέο, αποτελεσματικότερο, ταχύτερο, 
ασφαλέστερο και πιο διαφανές σύστημα λειτουργίας 
των υπηρεσιών για την κεντρική διαχείριση και  
διακίνηση εγγράφων που αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου 
από τα στελέχη του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας 
με μηδενικό κόστος και ο Δήμος Ιλίου ήταν από 
τους πρώτους που το έθεσαν σε εφαρμογή. 

Έτσι, τα «χαρτιά και τα μολύβια» αποτελούν πλέον παρελθόν στο Δήμο Ιλίου, αφού  όλα τα 
έγγραφα μεταξύ των υπηρεσιών του διακινούνται και υπογράφονται ψηφιακά. 

Αυτό πρακτικά σημαίνει σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων από τη μείωση εκτυπώσεων 
(χαρτί, μελάνι, αναλώσιμα), καθώς και καλύτερη παρακολούθηση εκκρεμοτήτων σε όλα τα  
επίπεδα της ιεραρχίας. 

Ένα χαρακτηριστικό δείγμα απόδοσης είναι ότι, τους πρώτους 3 μήνες από την έναρξη λειτουργίας 
του Πληροφοριακού Συστήματος «ΙΡΙΔΑ» στο Δήμο Ιλίου, διακινήθηκαν ηλεκτρονικά μεταξύ των 
υπηρεσιών περισσότερα από 5.000 έγγραφα (περίπου 25.000 σελίδες) και ανατέθηκαν περισσότερες 
από 15.500 εργασίες.  

Ηλεκτρονική διακίνηση όλων των εγγράφων  

WiFi4EU 

To 2019 ο Δήμος  
αξιοποιώντας  το  
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

«WiFi4EU - Προώθηση της συνδεσιμότητας στο 
διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες» προχώρησε 
όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να εγκατασταθεί 
ασύρματο δίκτυο σε καίρια σημεία του Δήμου, 
που ολοκληρώθηκε το 2020. 

 
 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 
Το 2019 το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφοριών 
και Επικοινωνίας ξεκίνησε όλες τις απαραίτητες 
διαδικασίες, για την ανάπτυξη της νέας δικτυακής 
πύλης του Δήμου, η οποία πρέπει να είναι  
πλήρως σύμφωνη με το ισχύον θεσμικό  
πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων 
και διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών.  

Παράλληλα, μερίμνησε για την προσθήκη  
νέων λειτουργιών, οι οποίες πρόκειται να  
αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι λειτουργίας 
του Δήμου Ιλίου, μέσω της ιστοσελίδας. 

Πορεία προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό 
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Εκτός των άλλων διαδικασιών στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Προσωπικού 
& Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού,  
προσλήφθηκαν συνολικά 192 άτομα διαφόρων 
ειδικοτήτων, τα οποία απασχολούνται σε 
όλες τις Διευθύνσεις του Δήμου, μέσω της 
εφαρμογής διαδικασιών υλοποίησης  
Κοινωφελούς Προγράμματος ΟΑΕΔ. 

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

Με τα μάτια στραμμένα στους ανθρώπους 
που έχουν ανάγκη για εργασία, το Γραφείο 
Πληροφόρησης & Υποστήριξης Ανέργων, 
το οποίο λειτουργεί από το 1997, βοηθά  
καθημερινά όσους προσέρχονται σε αυτό, 
δίδοντας αναλυτικές πληροφορίες και  
οδηγίες για δικαιολογητικά και αιτήσεις 
στους ενδιαφερόμενους.  

Μέσω του Γραφείου δίδονται  καθημερινά 
αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες για 
δικαιολογητικά και αιτήσεις στους ενδιαφε-
ρόμενους. 

Το 2019 βοήθεια έλαβαν 459 συμπολίτες μας 
είτε για καταχώρηση βιογραφικού, είτε για  
έντυπες ή ηλεκτρονικές αιτήσεις προκηρύξεων 
θέσεων εργασίας σε Φορείς Δημοσίου και 
ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και προγραμμάτων 
Κοινωφελούς  Χαρακτήρα  ΟΑΕΔ ,  
προγραμμάτων Voucher κλπ. 

Στο Δημοτολόγιο του Δήμου μας το έτος 
2019 απευθύνθηκαν 990 νέες οικογένειες 
για την οικογενειακή τους μερίδα. 

Από το Ληξιαρχείο του Δήμου Ιλίου  
εκδόθηκαν 429 Άδειες Γάμου, ενώ το  
Δημαρχείο επέλεξαν για την τέλεση του  
Πολιτικού τους Γάμου 305 ζευγάρια και 
έχουν υπογραφεί 66 Σύμφωνα Συμβίωσης.   

Συντάχθηκαν 1.262 Ληξιαρχικές πράξεις  
(7 Γεννήσεις, 440 Γάμοι, 66 Σύμφωνα Συμβίωσης, 
404 Θάνατοι και 345 Εκθέσεις προς άλλα 
Ληξιαρχεία)  

Συντάχθηκαν 50 Δηλώσεις για απόκτηση 
ελληνικής ιθαγένειας. 

Διακινήθηκαν 6.207 έγγραφα (αιτήσεις  
αυτοπροσώπως ή μέσω ΚΕΠ πολιτών  
αυτεπάγγελτες αναζητήσεις φορέων και 
αυτεπάγγελτες αναζητήσεις της υπηρεσίας 
μας προς άλλους φορείς).  

Σύμφωνα με τη στατιστική αποτύπωση του 
έργου που επιτέλεσε το ΚΕΠ Ιλίου για το έτος 
2019 διεκπεραιώθηκαν 35.672  υποθέσεις , χωρίς 
να αποτυπώνεται σε αυτόν τον αριθμό το 
πλήθος όλων των αιτήσεων που  
διεκπεραιώνονται από εξωτερικές βάσεις 
δεδομένων. 

Το έργο που επιτελείται στο ΚΕΠ Ιλίου  
αφορά την παροχή γενικής ή εξειδικευμένης 
πληροφόρησης προς τους πολίτες, σχετικά 
με  ζητήματα που αφορούν σε όλο το εύρος 
της Δημόσιας Διοίκησης. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κατά το έτος 
2019 διενεργήθηκαν 4 εκλογικές διαδικασίες 
(Εθνικές, Ευρωεκλογές, Περιφερειακές και 
Δημοτικές Εκλογές), για την ομαλή διεξαγωγή 
των οποίων το ΚΕΠ του Δήμου μας λειτούργησε 
για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων και των 
ψηφοφόρων.  

Εφαρμόζεται σύστημα ειδοποίησης των  
συναλλασσόμενων με SMS για την παραλαβή 
των τελικών διοικητικών εγγράφων,  
εξοικονομώντας πόρους για το Δήμο. 

Εφαρμόζεται σύστημα αυτοματοποιημένης 
τηλεφωνικής εξυπηρέτησης.  
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Τ ο  Δημο τ ι κ ό  Σ υ μβούλ ι ο ,  
συνιστά το Κέντρο λήψης  
σοβαρών Αποφάσεων για την 

πόλη μας και τον θεμέλιο λίθο της  
Τοπικής Δημοκρατικής Διακυβέρνησης. 

Είναι κυρίαρχο και ανεξάρτητο 
όργανο, το οποίο εκλέγεται σύμφωνα 
με τον ισχύοντα Κώδικα Δήμων &  
Κοινοτήτων.  

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

Η Οικονομική Επιτροπή, η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής και η Εκτελεστική  
Επιτροπή  αποτελούν  Συλλογικά  
Όργανα του Δήμου.   

 

Αναφορικά με τις Αποφάσεις το 2019: 

Στις 27 Συνεδριάσεις Δημοτικού  
Συμβουλίου ελήφθησαν 313 Αποφάσεις 
και 3 Ψηφίσματα.  

Σε 57 συνεδριάσεις Οικονομικής  
Επιτροπής ελήφθησαν 305 Αποφάσεις.  

Σε 12 Συνεδριάσεις της Επιτροπής  
Πο ιό τη τας  Ζωής ,  ελήφθησαν  
15 Αποφάσεις. 
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