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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

 

Με τα άρθρα 203-207 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»  

(ΦΕΚ 114/Α’/2006) θεσπίστηκε για πρώτη φορά η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. Με το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010  

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, επιβεβαιώνεται η υποχρέωση 

κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού. Το υπουργείο Εσωτερικών, 

με σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους που εξέδωσε, έδωσε σχετικές κατευθύνσεις για 

την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και ειδικότερα:  

- την Υπουργική Απόφαση 18183/13-4-2007 με τίτλο: «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής 

των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)  

α΄ βαθμού» (ΦΕΚ 534/Β’/2007), με την οποία καθορίστηκε η δομή και το περιεχόμενο των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α., όπως τροποποιήθηκε από την Υπουργική Απόφαση 

5694/3-2-2011 με τίτλο: «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 18183/2-4-2007 Υπουργικής Απόφασης με 

τίτλο «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) α' βαθμού» (ΦΕΚ 382/Β’/2011). 

- την υπ. αρ. 45/58939/25-10-2006 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών με τίτλο: 

«Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) Ο.Τ.Α.» που αφορά το σκοπό, τη διάρθρωση και τους 

στόχους των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.  

- την υπ. αρ. 66/50837/14-9-2007 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών, σχετικά με τις 

διαδικασίες κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού.  
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- το Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 με τίτλο: «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, 

παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού» (ΦΕΚ 221/Α’/2007), με το οποίο καθορίστηκε η 

διαδικασία κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπως τροποποιήθηκε από το 

Προεδρικό Διάταγμα 89/2011 με τίτλο: «Τροποποίηση του υπ' αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 221Α') 

Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και 

αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Ο.Τ.Α.) α' βαθμού»» (ΦΕΚ 213/Α’/2011), με το οποίο εισάγονται μόνιμες εσωτερικές 

διαδικασίες και συστήματα προγραμματισμού στους Ο.Τ.Α. 

- τo Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του 

ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α’/2013). 

- την  Υπουργική Απόφαση 41179/23-10-2014 με τίτλο: «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής 

των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(O.T.A.) α’ βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014-2019» (ΦΕΚ 2970/Β’/2014). 

- τo άρθρο 175 του Ν. 4555/2018 με τίτλο «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις 

για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 

ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 133/Α΄/2018). 

- το άρθρο 9 του Ν.4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή 

διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (ΦΕΚ 134/Α΄/2019) 

που αφορά στη διαδικασία έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

Στόχος είναι η διαδικασία του προγραμματισμού, της παρακολούθησης και της μέτρησης των 

αποτελεσμάτων των δράσεων των Ο.Τ.Α. να αποτελέσει μια σταθερή εσωτερική λειτουργία, στην 

οποία θα συμμετέχει σε όλες τις φάσεις, με συγκεκριμένο ρόλο, το ανθρώπινο δυναμικό τους.  
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ιλίου 2020-2023 

 

 Α’ Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Τo Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και εσωτερικής 

ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και εναρμονίζεται με τις κατευθύνσεις του αναπτυξιακού 

σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.  

Αποτελεί εργαλείο των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού για την άσκηση του αναπτυξιακού τους ρόλου και έχει τα 

εξής βασικά χαρακτηριστικά: 

- Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας 

του δήμου: Αποτελεί πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών και τοπικών επενδύσεων, αλλά και 

βελτίωσης της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών. Είναι πρόγραμμα 

πολυτομεακού χαρακτήρα, με εύρος θεματικών αντικειμένων αντίστοιχου του φάσματος των 

θεμάτων που απασχολούν την καθημερινή λειτουργία του. Καλύπτει όλο το φάσμα των 

αρμοδιοτήτων του και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων. 

- Αποτελεί το πρόγραμμα δράσης του δήμου: Στις προτεραιότητες του προγράμματος 

αντανακλάται η βούληση και το όραμα της δημοτικής αρχής καθώς και οι προτεραιότητες του 

αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το εν λόγω όραμα 

αποτυπώνεται στη στρατηγική και αναλύεται σε πρόγραμμα δράσης του δήμου και των 

επιμέρους υπηρεσιών του. 

- Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του δήμου και μέρος του 

προγραμματικού του κύκλου: Η σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η αρχική 

φάση της διαδικασίας προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του 

δήμου. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το διαρκές αντικείμενο ενασχόλησης των αιρετών οργάνων, 

των προϊσταμένων και της αρμόδιας υπηρεσίας Προγραμματισμού. 
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 Α’ Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός  

- Υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης του δήμου:  Σκοπός της σύνταξης του 

ετήσιου προγράμματος δράσης είναι η εξειδίκευση του συνολικού επιχειρησιακού 

προγράμματος σε ετήσιο πρόγραμμα των υπηρεσιών. Ο ετήσιος προγραμματισμός στοχεύει 

στον επιμερισμό των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος στις υπηρεσίες, οι οποίες 

υλοποιούν τμήματα αυτού. 

- Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων: Κατά τη διαδικασία σύνταξής του 

συμμετέχουν με σαφώς καθορισμένο τρόπο : 

• αιρετά όργανα (δημοτικό συμβούλιο, επιτροπές του δημοτικού συμβουλίου, Αντιδήμαρχοι) 

• υπηρεσιακά στελέχη (προϊστάμενοι υπηρεσιών, στελέχη της υπηρεσίας 

Προγραμματισμού) 

• τοπικοί φορείς και ομάδες δημοτών με σημαντικό βαθμό συμβολής στην τοπική ανάπτυξη 

ή/ και στη λειτουργία του Ο.Τ.Α. 

• φορείς του διοικητικού συστήματος της χώρας (Περιφέρεια). 

- Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης: Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα διατυπώνει μετρήσιμους γενικούς και 

ειδικούς στόχους, η επίτευξη των οποίων παρακολουθείται μέσω της αξιοποίησης συστήματος 

δεικτών επίδοσης. Για την παρακολούθηση της εξέλιξης της τιμής των δεικτών αξιοποιούνται τα 

στοιχεία που τηρούνται στις βάσεις δεδομένων του Ο.Τ.Α. (εσόδων / δαπανών, πόρων, εκροών, 

αποτελεσμάτων στους αποδέκτες). 
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ιλίου 2020-2023 

 

 Α’ Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του δήμου αποτελεί εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού του 

ρόλου και το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης, προσδιορισμού και συντονισμού των ενεργειών όλων 

των οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών του.  

Η δομή του Επιχειρησιακού Προγράμματος αποτελείται από τα εξής:  

- Στρατηγικό σχεδιασμό 

- Επιχειρησιακό σχεδιασμό 

- Οικονομικό Προγραμματισμό – Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης  

Για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος ακολουθήθηκαν τα βήματα του «Οδηγού 

κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Δήμων» της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης 

και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), τα οποία προσαρμόστηκαν στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Τα 

βήματα τα οποία ακολουθήθηκαν για την εν λόγω διαδικασία είναι: 

 

Βήμα 1ο: Προετοιμασία και Οργάνωση 

Το πρώτο βήμα αφορά στην προετοιμασία και οργάνωση της όλης διαδικασίας κατάρτισης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος, μέσω ενεργειών όπως η συγκρότηση της διεπιστημονικής ομάδας 

έργου, η διατύπωση των αρχικών κατευθύνσεων της δημοτικής αρχής, η οργάνωση και ο 

προγραμματισμός του έργου και η ενημέρωση του προσωπικού των υπηρεσιών του δήμου. 

 

Βήμα 2ο: Συνοπτική Περιγραφή και Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης  

Το δεύτερο βήμα περιλαμβάνει την περιγραφή της γενικής, μακροσκοπικής εικόνας της περιοχής 

του δήμου αλλά και του δήμου ως οργανισμό. 
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 Α’ Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός  

Στη συνέχεια αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση στο δήμο και εντοπίζονται τα κρίσιμα ζητήματα 

τοπικής ανάπτυξης, τα οποία είναι σκόπιμο να αντιμετωπιστούν. Για το σκοπό αυτό, η 

διεπιστημονική ομάδα έργου του δήμου χρησιμοποιεί στοιχεία από διάφορες πηγές (στατιστικά 

στοιχεία, επιστημονικές μελέτες, μελέτες που αφορούν στην περιοχή κ.ά.) και λαμβάνει υπόψη τις 

δεσμεύσεις της διοίκησης για τα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης και τα κατά καιρούς διατυπωθέντα 

αιτήματα δημοτών και συλλογικών φορέων, σχετικά με τις αναπτυξιακές δυνατότητες αλλά και τις 

ανάγκες της περιοχής. 

 

Βήμα 3ο: Καθορισμός της Στρατηγικής του δήμου – Κατάρτιση Στρατηγικού Σχεδίου 

Σε αυτό το στάδιο σκοπός είναι: α) η διατύπωση του αναπτυξιακού οράματος του δήμου και των 

κατευθυντήριων αρχών που πρέπει να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του και τον τρόπο διοίκησης 

των τοπικών υποθέσεων, β) η επιλογή της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο δήμος προκειμένου 

να επιτευχθεί το όραμά του και γ) ο προσδιορισμός των Μέτρων (Αναπτυξιακές Προτεραιότητες) 

και των Στόχων (τα οποία χωρίζονται σε άξονες), στα οποία θα διαρθρωθεί το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα. Οι ενέργειες αυτές εκτελούνται από την διεπιστημονική ομάδα έργου σε συνεργασία 

με τη δημοτική αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της αξιολόγησης του εσωτερικού και 

εξωτερικού περιβάλλοντος του φορέα, τις εθνικές (τομεακές και περιφερειακές) και ευρωπαϊκές 

αναπτυξιακές προτεραιότητες. 

 

Βήμα 4ο: Συνεργασία με όμορους δήμους 

Σε αυτό το στάδιο επιχειρείται η διασφάλιση του συντονισμού των δράσεων υπερτοπικής 

ανάπτυξης και η προώθηση τυχόν διαδημοτικών και διαβαθμιδικών συνεργασιών (Περιφέρειας-

Δήμου). 
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Βήμα 5ο: Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου και υλοποίηση των διαδικασιών διαβούλευσης  

Στη φάση αυτή εγκρίνεται το στρατηγικό σχέδιο από το δημοτικό συμβούλιο μετά από εισήγηση 

της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

Ακολoυθεί η δημοσιοποίηση του στρατηγικού σχεδίου μέσω των διαθέσιμων συστημάτων 

επικοινωνίας (καταχώρηση στην ιστοσελίδα του δήμου, διοργάνωση δημόσιων εκδηλώσεων). Κατά 

τη διάρκεια της δημοσιοποίησης υποβάλλονται προτάσεις, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, μέσω 

συμπλήρωσης σχετικού ερωτηματολογίου. 

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνοψη των συμπερασμάτων των διαδικασιών διαβούλευσης 

και ενημέρωση της Εκτελεστικής Επιτροπής και των αρμόδιων υπηρεσιών. Εφόσον κρίνεται 

απαραίτητο από την Εκτελεστική Επιτροπή, με βάση τα συμπεράσματα της διαβούλευσης, 

αναθεωρούνται σημεία του Στρατηγικού Σχεδίου. 

 

Βήμα 6ο: Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου 

Σε αυτό το στάδιο καταρτίζεται το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την επίτευξη των αναπτυξιακών  

προτεραιοτήτων του Στρατηγικού Σχεδίου. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο περιλαμβάνει Άξονες, Μέτρα, 

Στόχους και Δράσεις που εξειδικεύουν τη στρατηγική του δήμου. 

 

Βήμα 7ο: Προγραμματισμός δράσεων και Οικονομικός Προγραμματισμός του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος 

Σε αυτό το στάδιο ιεραρχούνται, προγραμματίζονται, ομαδοποιούνται και ελέγχονται οι δράσεις 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος της τρέχουσας δημοτικής περιόδου. Το βήμα  αυτό 

περιλαμβάνει τις εξής 3 ενέργειες: 

Ενέργεια 1η : Ομαδοποίηση, έλεγχος και οριστικοποίηση των δράσεων του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος. 

Ενέργεια 2η : Κωδικοποίηση, καθορισμός χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και προϋπολογισμού 

των δράσεων. 

Ενέργεια 3η : Έλεγχος Σχεδίων Δράσης. 
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Βήμα 8ο: Προσδιορισμός δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης 

Σε αυτό το στάδιο προσδιορίζονται οι δείκτες, με βάση τους οποίους θα πραγματοποιείται η 

παρακολούθηση και η αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

 

Βήμα 9ο: Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και τελικές ενέργειες  

Στο στάδιο αυτό ολοκληρώνεται το Σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, με την εκτέλεση των 

τελικών ενεργειών και την έγκρισή του από το δημοτικό συμβούλιο. Περιλαμβάνονται, ειδικότερα, 

οι εξής ενέργειες: 

α. Συντάσσεται το τελικό κείμενο του Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος και υποβάλλεται στην 

Εκτελεστική Επιτροπή του δήμου. 

β. Η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγείται το Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος στο δημοτικό 

συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση. 

γ. Εγκρίνεται το Σχέδιο από το δημοτικό συμβούλιο. 

Το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καταχωρείται στην ιστοσελίδα του δήμου και 

δημοσιοποιείται με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.  

Σημειώνεται ότι κατόπιν της αντικατάστασης του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 με το άρθρο 116 

του Ν. 4555/2018 δεν αποστέλλονται πλέον για υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των 

Ο.Τ.Α. αναφορικά με τις διαδικασίες κατάρτισης των Eπιχειρησιακών Προγραμμάτων. 
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ  

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελείται από μια σειρά διαδικασιών και ενεργειών, οι οποίες 

είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας, τόσο κατά τον προσδιορισμό όσο και κατά την 

υλοποίησή τους. Η ενεργός συμμετοχή των υπηρεσιών του δήμου για την εκπόνηση του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι αποφασιστικής σημασίας και υλοποιείται μέσω της 

περιγραφής της υφιστάμενης κατάστασης ανά τομέα πολιτικής και της υποβολής προτάσεων για 

τους στόχους του δήμου και τα μέσα υλοποίησής τους, διαμορφώνοντας με αυτό τον τρόπο την 

τελική μορφή του Προγράμματος. Παράλληλα, σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Ποιότητας 

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, παρακολουθούν και ενημερώνουν τους αντίστοιχους δείκτες 

αξιολόγησης ανά τακτά χρονικά διαστήματα.  

Με την υπ. αρ. 63711/17-09-20 απόφαση Δημάρχου συστάθηκε διεπιστημονική ομάδα για την 

εξασφάλιση της συμμετοχής όλων των υπηρεσιών στην οργάνωση και κατάρτιση του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, αποτελούμενη από τους: 

• Παρασκευή Χρυσάγη, προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης, 

• Μαρία Λιατήρη, αναπληρώτρια προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, 

• Αγγελική Δημητρακοπούλου, προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

• Αναστασία Παπάζογλου, προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας, 

• Ευαγγελία Γαλάνη, αναπληρώτρια προϊσταμένη Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & 

Πρασίνου και προϊσταμένη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, 

• Αγγελική Κωνσταντακοπούλου, προϊσταμένη Διεύθυνσης Πολιτισμού, 

• Στέλιο Μαριδάκη, προϊστάμενο Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Παιδείας 

και Δια Βίου Μάθησης, 
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• Αναστάσιο Παραστατίδη, προϊστάμενο Τμήματος Προϋπολογισμού και Οικονομικής 

Πληροφόρησης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

• Αικατερίνη-Μαρία Τσίκκη, αναπληρώτρια προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνολογίας, 

Πληροφορικής & Επικοινωνιών, 

• Αργυρώ Χαλκιαδάκη, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού του Αυτοτελούς Τμήματος 

Ποιότητας Προγραμματισμού και Ανάπτυξης. 

Υπεύθυνη της ως άνω ομάδας ορίσθηκε η κα Ανδριάνα Αλεβίζου, Αντιδήμαρχος Διοικητικών, 

Οικονομικών Υπηρεσιών και ΚΕΠ, ενώ ο Δήμαρχος Ιλίου είχε την γενική εποπτεία της προόδου των 

εργασιών της ομάδας. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης  

 

1.1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

1.1.1. Γεωγραφικά χαρακτηριστικά  

 

Ο δήμος Ιλίου είναι ένας από τους μεγαλύτερους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού 

Τομέα Αθηνών. Με την εφαρμογή της νέας διοικητικής διαίρεσης της χώρας με το πρόγραμμα 

Καλλικράτης το 2011 ουδεμία μεταβολή επήλθε στο δήμο Ιλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 1, § 5.1.Β 

αυτού. Το Ίλιον είναι αστική περιοχή και δήμος του Δυτικού Τομέα Αθηνών στην Περιφέρεια 

Αττικής. Με πληθυσμό 84.793 κατοίκων, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, έκταση 9,453 

τετραγωνικά χιλιόμετρα και πυκνότητα της τάξεως των 8.970 ατόμων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, 

το Ίλιον αναπτύσσεται γύρω από το νεώτερο οικισμό των Νέων Λιοσίων, γειτνιάζοντας στα νότια με 

το δήμο Περιστερίου, ανατολικά με το δήμο Αγ. Αναργύρων-Καματερού και δυτικά με το δήμο 

Πετρούπολης. Δήμαρχος του δήμου Ιλίου είναι από το 2007 ο Νικόλαος Ζενέτος.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
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Εικόνα 1: Χάρτης δήμου Ιλίου και όμορων δήμων  

(Πηγή: geogreece.gr) 
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Εικόνα 2: Χάρτης δήμων περιφερειακής ενότητας Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Αττικής  

(Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Πρόγραμμα Καλλικράτης, 

Απρίλιος 2010) 

 

Ο δήμος Ιλίου απέχει οκτώ (8) χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας και καλύπτεται κυκλοφοριακά 

από δύο μεγάλους οδικούς άξονες, τη Λεωφόρο Φυλής και τη Λεωφόρο Θηβών μήκους 11 χλμ.  
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1.1.2. Ιστορικά στοιχεία  

 

 

Εικόνα 3: Χάρτης του Kaupert 1878-1879, στον οποίο με κόκκινο σημειώνονται διάσπαρτα επιφανειακά 

αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής του δήμου Ιλίου 

 

Σύμφωνα με αρχαιολογικά ευρήματα (βλ. εικόνα 3) εικάζεται ότι στην ευρύτερη περιοχή του δήμου 

Ιλίου αναπτύχθηκαν οι αρχαίοι δήμοι Λευκονόης και Χολαργού. Ξένοι χαρτογράφοι του 18ου και 

19ου αιώνα σημειώνουν στην περιοχή του δήμου Ιλίου ερείπια του αρχαίου «Δήμου Τρώων», 

αυτού που ονομάστηκε αργότερα «Δήμος Ξυπέτης ή Ξυπετής». 
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Εικόνα 4: Αρχαιολογικά ευρήματα του 5ου αιώνα π.Χ από την οδό Επτανήσου 

 

Μετά την κλασική περίοδο ακολουθεί σταδιακά η κατάρρευση των Αθηνών, με αποτέλεσμα τον 

μαρασμό των δυτικών δήμων του Λεκανοπεδίου. Κατά τη διάρκεια των αιώνων η Αττική και η 

ευρύτερη περιοχή του Ιλίου, ως τμήμα της, υπέστη πολλές καταστροφές και γνώρισε πολλούς 

κατακτητές (Ρωμαίους, Βυζαντινούς, Φράγκους, Καταλανούς). 

Το 1382 μ.Χ. άρχισε ο εποικισμός της Αττικής από το αρβανίτικο στοιχείο. Μεγάλες οικογένειες 

Αρβανιτών εγκαταστάθηκαν στην Αττική μεταξύ αυτών και η οικογένεια Λιώσα ή Λιόσα, η οποία 

έδωσε το όνομά της στα σημερινά Άνω Λιόσια. 
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Το 1456 μ.Χ. η Αθήνα περνά στα χέρια των Τούρκων, οι οποίοι διαχειρίζονται τις εκτάσεις και 

περιουσίες της περιοχής. Λίγο πριν το 1821, πολλοί Τούρκοι διαβλέποντας την επερχόμενη 

επανάσταση άρχισαν να πωλούν τα κτήματά τους σε Έλληνες και ξένους αγοραστές. 

Στην περιοχή του δήμου Ιλίου μεγάλες εκτάσεις αγοράστηκαν από τις οικογένειες Λιόση, 

Βουρνάζου, Κακούρη, Πανούση, Βέρδη και Ζαχαρίτσα, από τις οποίες προέρχονται και σχετικά 

τοπωνύμια (Μπουρνάζι, Κακουργιάνοι, Πεύκα Βέρδη, Ζαχαρίτσα). Εκτάσεις αγόρασαν, επίσης,  

στην περιοχή αυτή και οι Άγγλοι George Miles και John Williams. 

Τον Σεπτέμβριο του 1848 το κτήμα George Miles, που βρισκόταν στον οικισμό Δραγουμάνο του 

δήμου Ιλίου, το οποίο είχε περιέλθει στο Δημήτρη Κοντάκη, αγοράστηκε από τους πρώτους 

Βασιλείς της Ελλάδας, οι οποίοι στη συνέχεια, από το 1848 έως το 1861 αγόρασαν και άλλες 

εκτάσεις, δημιουργώντας ένα ενιαίο κτήμα 2.500 στρεμμάτων. Το κτήμα αυτό, το οποίο ονομάστηκε 

«Επτάλοφος» επειδή είχε επτά λοφίσκους (έξι φυσικούς και έναν τεχνητό), εξελίχθηκε σε ένα 

πρότυπο κέντρο γεωργίας και κτηνοτροφίας. Το 1854, η βασιλική οικογένεια εγκαινίασε μια νέα 

έπαυλη στο κτήμα αυτό. Η απασχόληση και διαμονή εκατοντάδων εργατών στο αγρόκτημα, σε 

συνδυασμό με την διαμονή διαφόρων αξιωματούχων και εύπορων αθηναϊκών οικογενειών κοντά 

στις βασιλικές εγκαταστάσεις, προκάλεσαν τη διαμόρφωση ενός νέου οικισμού δίπλα στην περιοχή 

«Επτάλοφος». 

Έτσι, το Μάρτιο του 1858, ιδρύεται ο οικισμός «Ίλιον Τρωάς». Το ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού 

εκπονήθηκε από Βαυαρούς μηχανικούς του Όθωνα κατά το αρχαιοελληνικό ιπποδάμειο 

ρυμοτομικό σύστημα (ρυμοτομικό σύστημα πλέγματος κάθετων δρόμων). 

Στους δρόμους του οικισμού δίνονται ονόματα από την Ιλιάδα, όπως π.χ. οδός Αχιλλέως, Πριάμου, 

Αγαμέμνονος, Πρωτεσιλάου, Έκτορος κ.ά. Η κεντρική πλατεία του οικισμού ονομάζεται «Πλατεία 

Οδυσσέως». Από την εποχή αυτή αρχίζει πλέον η ιστορία του σημερινού δήμου Ιλίου. 
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Στην κεντρική πλατεία τοποθετήθηκε μία πέτρινη σκαλιστή βρύση που έγινε γνωστή ως «Η βρύση 

της Αμαλίας», οικοδομήθηκε η εκκλησία «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» και ιδρύθηκε δημοτικό 

σχολείο. 

Η επιλογή του ονόματος του νέου οικισμού δεν είναι τυχαία, καθώς ελάχιστα χρόνια πριν 

Ευρωπαίοι χαρτογράφοι τοποθετούσαν εδώ τον αρχαίο δήμο Τρώων. Ο πρώτος πληθυσμός του 

μικρού χωριού που καταγράφηκε το 1861 αριθμούσε 227 κατοίκους. 

Το 1862 ο Όθωνας και η Αμαλία εκδιώχθηκαν από την Ελλάδα. Κάθε έργο ανάπτυξης στο αγρόκτημα 

«Επτάλοφος» σταμάτησε. Το ίδιο έγινε και στον οικισμό «Ίλιον Τρωάς». 

Στη συνέχεια, με το ψήφισμα της Β’ Εθνοσυνέλευσης της 3ης Ιουλίου 1863, η διαχείριση του 

κτήματος της «Επταλόφου» ανατέθηκε στο υπουργείο Οικονομικών ή δε επιστασία του στον πρώην 

κηπουρό των ανακτόρων, Smit. Στα χρόνια που ακολούθησαν την έξωση του Όθωνα, ο οικισμός 

«Ίλιον Τρωάς» μετονομάστηκε σε «Κάτω Λιόσια» για να ξεχωρίζει από τα Λιόσια (Παλαιά) και 

αργότερα, κατά το τέλος του αιώνα, εμφανίζεται  σταδιακά η ονομασία «Νέα Λιόσια». 

Διοικητικά ο οικισμός «Κάτω Λιόσια» υπαγόταν στο δήμο Αθηναίων, ο οποίος όντας ήδη 

επιβαρημένος με τα προβλήματα του κέντρου της πόλης των Αθηνών, αγνόησε την επίλυση  των  

αναπτυξιακών  προβλημάτων  της  περιοχής.  Ο  πληθυσμός  του οικισμού «Κάτω Λιόσια» μετά το 

1861 αυξάνεται με πολύ βραδείς ρυθμούς. Το 1879 αριθμούσε 372 κατοίκους, το 1889 αριθμούσε 

471, το 1896 έφθασε τους 666, το 1907 αριθμούσε 801 και το 1920 ο πληθυσμός ανήλθε στους 

1.121 κατοίκους. 

Τα «Κάτω Λιόσια», παρόλο που αναπτύχθηκαν με βραδείς ρυθμούς, θα αποτελέσουν μαζί με το 

Μενίδι τα «Κεφαλοχώρια» της βορειοδυτικής περιοχής των Αθηνών στα τέλη του 19ου  και στις 

αρχές του 20ου αιώνα. Κατά την οκταετία 1920-28, ο πληθυσμός του οικισμού αυξήθηκε 

εντυπωσιακά, φθάνοντας τους 1.807 κατοίκους. Σταθμό στην ιστορική εξέλιξη του οικισμού  

αποτέλεσε ο διοικητικός διαχωρισμός του από το δήμο Αθηναίων.  
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Με το Π.Δ. της 16ης Φεβρουαρίου 1925  «Περί αναγνωρίσεως των κοινοτήτων των συνοικισμών 

τινών Νομού Αττικής και Βοιωτίας», η περιοχή αποσπάστηκε από το δήμο Αθηναίων και αποτέλεσε 

πλέον ανεξάρτητη Κοινότητα, με την επωνυμία «Κοινότητα Νέων Λιοσίων». 

Το 1930 στα διοικητικά όρια της νέας Κοινότητας περιλαμβάνονται οι περιοχές Δραγουμάνο, 

Μιχελή, Άγιος Βασίλειος, Άγιος Γεώργιος, Άσπρα Χώματα, Ρουπάκι, Μπουρνάζο, Γκονέα, Παλιά 

Εκκλησία, Άγιοι Ανάργυροι, Φλέβα, Ανάκασα, Δερβιγασού, Σκουντούπι και Γεροβουνό. Επρόκειτο 

για μία τεράστια έκταση, που τότε συμπεριλάμβανε, εκτός από την περιοχή του σημερινού δήμου 

Ιλίου και το μισό περίπου Περιστέρι, το μεγαλύτερο τμήμα του σημερινού δήμου Καματερού και 

τους σημερινούς δήμους Αγίων Αναργύρων και Πετρούπολης στο σύνολό τους. 

Πρώτος Πρόεδρος της κοινότητας φέρεται ο Στάμος Κ. Λιόσης, τον οποίο θα διαδεχθεί το 1927 ο 

Αθανάσιος Κ. Λιόσης. Το Νοέμβριο του 1929 την προεδρία θα αναλάβει ο Ανδρέας Καρακίτσος και 

θα ακολουθήσουν ο Ηλίας Χιονάκος, ο Ευάγγελος Λιόσης και ο Νικόλαος Νώε. 

Το 1926 εγκρίθηκε η επέκταση του εγκεκριμένου από την εποχή του Όθωνα ρυμοτομικού σχεδίου 

από το υπουργείο Συγκοινωνίας και το έτος 1927 τα Νέα Λιόσια ηλεκτροδοτούνται για πρώτη φορά 

από τη μικρή ιδιωτική ηλεκτρική εταιρεία του Διονυσίου Σουρή. Την ίδια εποχή αρχίζει να 

διαμορφώνεται και η τοπική αγορά με καφενεία, παντοπωλεία, φαρμακεία και άλλες επιχειρήσεις. 

Το 1927 αποσπάσθηκε από την κοινότητα των Νέων Λιοσίων ο οικισμός των Αγίων Αναργύρων και 

αναγνωρίσθηκε ως ανεξάρτητη Κοινότητα, με αποτέλεσμα την πρώτη συρρίκνωση της έκτασης της 

Κοινότητας και τη δημιουργία προστριβών που διήρκεσαν για πολλές δεκαετίες. 

Τον Ιούνιο του 1930 εγκαθίσταται στα γραφεία της Κοινότητας το πρώτο κοινόχρηστο μαγνητικό 

τηλέφωνο που συνέδεε το χωριό με την Αθήνα. 

Κατά τα επόμενα έτη υλοποιήθηκαν σημαντικά έργα που αφορούσαν τον ηλεκτροφωτισμό (1934), 

την κατασκευή νέου δημοτικού σχολείου, την επέκταση του νέου νεκροταφείου των Αγίων 

Θεοδώρων, καθώς και την οδοποιία. Η παλιά εκκλησία «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» γκρεμίστηκε 

και στη θέση της θεμελιώθηκε νέα. Την ίδια περίοδο δημιουργείται και ο πρώτος αθλητικός 

σύλλογος με την επωνυμία «Αθλητική Ένωση Νέων Λιοσίων». 
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Η Κοινότητα Νέων Λιοσίων, υπό την πίεση της οικιστικής ανάπτυξης αλλά και επιτήδειων 

καταπατητών της περιοχής, αναγκάζεται να επεκτείνει το ρυμοτομικό σχέδιο σε διάφορους 

οικισμούς (Κηπούπολη, Βέρδη, Μυκονιάτικα, Μιχελή, Φλέβα, Άγιο Φανούριο, Μπουρνάζι, 

Ανθούπολη, Πύργο, Πετρούπολη). 

Την ίδια περίοδο, η Κοινότητα Αγίων Αναργύρων περιλαμβάνει στο ρυμοτομικό της σχέδιο τις 

περιοχές Τσούμπα, Φλέβα και Ανάκασα, που μέχρι τότε ανήκαν στην Κοινότητα Νέων Λιοσίων. 

Το 1934, το Περιστέρι αποσπάσθηκε από το Δήμο Αθηναίων και συμπεριέλαβε στη διοικητική του 

επικράτεια τμήματα της Κοινότητας Νέων Λιοσίων. 

Το 1933 πουλήθηκε από τον Ν. Νώε και τους αδελφούς Τσουκλίδη στον εκδότη της εφημερίδας 

«Εσπερινή» τεράστια έκταση, που εκτεινόταν από το Άνω Βαθύ Ρεύμα μέχρι το κέντρο της 

σημερινής Πετρούπολης. Η έκταση αυτή στη συνέχεια ρυμοτομήθηκε και πουλήθηκε σε οικόπεδα 

των 500 πήχεων σε αναγνώστες της «Εσπερινής». Την επόμενη χρονιά, άλλα 400 στρέμματα 

οικοπεδοποιήθηκαν με τον ίδιο τρόπο. Η οικιστική  ανάπτυξη στο νέο αυτό συνοικισμό των Νέων 

Λιοσίων, που ονομάστηκε «Πετρούπολη», ήταν ραγδαία. Το 1940, ο πληθυσμός της Πετρούπολης 

ανέρχεται στους 641 κατοίκους, τη στιγμή που παλαιοί συνοικισμοί όπως οι Αγ. Θεόδωροι έχουν 

286 κατοίκους, ο Αγ. Φανούριος 369 και ο Πύργος 60. 

Η περίοδος του 1940-1950 δεν επέτρεψε τη συνέχιση των έργων ανάπτυξης στα Νέα Λιόσια που 

είχαν ξεκινήσει την προηγούμενη δεκαετία. Πρόεδρος της Κοινότητας όλη αυτήν την περίοδο και 

μέχρι το 1948 ήταν ο Ευάγγελος Λιόσης. Ο πληθυσμός της Κοινότητας κατά το έτος 1949 ανέρχονταν 

σε 5.000 κατοίκους. 

Το 1946 ο συνοικισμός «Πετρούπολη» αποσπάσθηκε από την Κοινότητα Νέων Λιοσίων και 

αποτέλεσε ανεξάρτητη Κοινότητα. Το 1949 μεγάλα τμήματα και συνοικίες των Νέων Λιοσίων, όπως 

η Ανθούπολη, ο Άγιος Γεώργιος και ο Άγιος Ιερόθεος, θα αποσπασθούν από την Κοινότητα Νέων 

Λιοσίων και θα ενταχθούν στο δήμο Περιστερίου. Έτσι, για μία ακόμη φορά, συρρικνώνεται η 

εδαφική έκταση της Κοινότητας. 
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Όμως, την ίδια εποχή αρχίζει η μεγάλη έκρηξη της οικιστικής ανάπτυξης της περιοχής. Η Κοινότητα 

αναγκάζεται να τροποποιήσει και να επεκτείνει το σχέδιο πόλεως σε όλους τους οικισμούς της. Τη 

δεκαετία 1951 – 1961 η πληθυσμιακή έκρηξη στην περιοχή γίνεται η αιτία της σχεδόν πλήρους 

οικοπεδοποίησης των εναπομεινασών εκτάσεων της Κοινότητας. Ο πληθυσμός, που το 1951 

ανέρχονταν σε 5.460 κατοίκους, έφτασε τους 31.810 κατοίκους το έτος 1961, καταγράφοντας 

αύξηση 482%! 

Την ίδια περίοδο ξεκίνησε η κατασκευή δικτύου ύδρευσης, η σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ και η 

αγορά κάδων απορριμμάτων και απορριμματοφόρου οχήματος. Το 1959  ιδρύθηκαν πέντε νέα 

δημοτικά σχολεία και το πρώτο γυμνάσιο Νέων Λιοσίων. Επίσης, ιδρύθηκε αθλητικό σωματείο με 

την επωνυμία «Εκδρομικός και Ποδοσφαιρικός Όμιλος Ολυμπιακός Νέων Λιοσίων». 

Τον Απρίλιο του 1963, με το Βασιλικό Διάταγμα 212, η Κοινότητα Νέων Λιοσίων εξελίσσεται σε 

«Δήμο Νέων Λιοσίων». Από εδώ και πέρα η ανάπτυξη της πόλης θα ακολουθήσει την ίδια πορεία 

με τους άλλους δήμους του λεκανοπεδίου. Ο πληθυσμός καταγράφει συνεχή αύξηση, η  

οικοπεδοποίηση των ελεύθερων εκτάσεων εντείνεται, η αυθαίρετη δόμηση αυξάνεται, 

καθυστερούν οι εντάξεις στο σχέδιο πόλεως και καταβάλλεται προσπάθεια για την κατασκευή 

έργων υποδομής που θα μπορέσουν να απορροφήσουν τον ραγδαία αυξανόμενο πληθυσμό. 

Η πληθυσμιακή έκρηξη, από την άλλη πλευρά, ασκεί πιέσεις για την υλοποίηση σημαντικών έργων  

υποδομής, όπως δικτύου υδροδότησης και αποχέτευσης και οδικού δικτύου, ενώ δημιουργούνται 

αθλητικά έργα, πλατείες, παιδικές χαρές, σχολεία και χώροι πρασίνου. Σήμερα, ο δήμος Ιλίου είναι 

μία δυναμικά αναπτυσσόμενη πόλη, που αναζητά λύσεις στις προκλήσεις που θέτει  η συνεχιζόμενη 

αύξηση του πληθυσμού και ο τρόπος εξέλιξης της δημοτικής επικράτειας. 

Το 1994, το Π.Δ.300/94 (ΦΕΚ 159/Α’/1994) κύρωσε την Απόφαση 380/92 του δημοτικού 

συμβουλίου, με την οποία ο «Δήμος Νέων Λιοσίων» μετονομάστηκε σε «Δήμο Ιλίου». 
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1.1.3. Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

 

Ο πληθυσμός της Ελλάδας συρρικνώθηκε την περίοδο 2008-2019 κατά 3,4% (από 11,1 σε 10,7 

εκατ.). Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες (2/2021) δημογραφικές προβολές της Ευρωπαϊκής 

Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat), η  αρνητική δημογραφική τάση αναμένεται να συνεχιστεί τις 

επόμενες δεκαετίες, με τον πληθυσμό της χώρας να υποχωρεί σε 10,3 εκατ. το 2030, σε 9,5 εκατ. το 

2050 και σε 8,1 εκατ. το 2100. Η πληθυσμιακή  συρρίκνωση θα είναι μεγαλύτερη, στο υποθετικό 

σενάριο που μηδενιστεί η εισερχόμενη μετανάστευση στη χώρα. Σε αυτή την περίπτωση ο 

πληθυσμός της Ελλάδας αναμένεται να υποχωρήσει στα 5,9 εκατ. το 2100.   

 

 

Διάγραμμα 1: Εξέλιξη του πληθυσμού στην Ελλάδα  

(Πηγή: Eurostat) 

Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, ο πληθυσμός του δήμου Ιλίου ανερχόταν σε 84.793 

κατοίκους. O εκτιμώμενος, ωστόσο, πληθυσμός του δήμου ανέρχεται σήμερα στους 135.000 

κατοίκους. 
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ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΔΡΑ ΙΛΙΟΝ 

ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2011 84.793 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2011 83.241 

  

 

Δημοτικότητα 

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων δημοτών στο δήμο Ιλίου κατέγραψε μια εκρηκτική αύξηση τα 

τελευταία χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, από τους 4.060 το 1961, οι εγγεγραμμένοι δημότες ανήλθαν  

στους 66.525 το 20201. 

 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ 1961-2020 

Έτος Εγγεγραμμένοι Δημότες 

1961 4.060 

                                                
 

1 Η εμφανιζόμενη μείωση των εγγεγραμμένων δημοτών μετά το 2016 δεν συνιστά «διαρροή» 

δημοτών σε άλλους δήμους, αλλά είναι προϊόν της εκκαθάρισης των δημοτολογικών αρχείων από 

διπλοεγγεγραμμένους, αποβιώσαντες και τις λανθασμένες εγγραφές, που ήταν απότοκα του 

προηγούμενου συστήματος των χειρόγραφων καταχωρήσεων στα δημοτολογικά αρχεία και το 

βιβλίο πληθυσμού του δήμου. 
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1971 24.195 

1981 43.938 

1991 59.950 

2001 68.667 

2005 68.854 

2007 69.257 

2011 71.367 

2014 75.437 

2015 76.412 

2016 76.371 

2017 66.511 

2018 66.605 

2019 65.946 

2020 66.525 

(Πηγή: Τμήμα Δημοτολογίου Δήμου Ιλίου) 

 

Το ακόλουθο διάγραμμα απεικονίζει τη διαχρονική εξέλιξη των εγγεγραμμένων δημοτών κατά την 

περίοδο 1961 – 2020. 
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Διάγραμμα 2: Διαχρονική εξέλιξη εγγεγραμμένων δημοτών  

(Πηγή: ιδία επεξεργασία στοιχείων Τμήματος Δημοτολογίου δήμου Ιλίου) 

 

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται ο αριθμός των δημοτών εκλογέων, όπως αυτός 

διαμορφώνεται την τελευταία πενταετία, καθώς και ο αριθμός των ετεροδημοτών. 

 

ΕΤΟΣ ΔΗΜΟΤΕΣ - ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ 

2015 52.609 2.365 

2016 53.356 2.371 

2017 54.514 2.326 

2018 54.883 2.290 

2019 54.726 2.255 

2020 55.084 2.219 

(Πηγή: Τμήμα Δημοτολογίου δήμου Ιλίου) 
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Διάγραμμα 3: Εξέλιξη δημοτών εκλογέων και ετεροδημοτών 2015-2020  

(Πηγή: ιδία επεξεργασία στοιχείων Τμήματος Δημοτολογίου Δήμου Ιλίου) 

 

Σύνθεση πληθυσμού 

Σύμφωνα με την απογραφή της ΕΛ.ΣΤΑΤ. του 2011, η μέση ηλικία του μόνιμου πληθυσμού του 

δήμου είναι τα 39,6 έτη, ενώ η μέση ηλικία στην Περιφέρεια Αττικής είναι τα 41,3 έτη. 

 

ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ-ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2011 

Ομάδες ηλικιών Ν Σύνθεση % Μέση ηλικία 

0-9 ετών 9.014 10,63%  

 

 

39,6 

10-19 ετών 8.704 10,26% 

20-29 ετών 11.041 13,02% 

30-39 ετών 14.296 16,86% 

40-49 ετών 13.983 16,49% 
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50-59 ετών 10.768 12,70% 

60-69 ετών 7.367 8,69% 

70 ετών και άνω 9.620 11,35% 

ΣΥΝΟΛΟ 84.793 100% 

(Πηγή: Απογραφή ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011) 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, η ιεράρχηση των ηλικιακών ομάδων κατά τάξη σχετικού 

μεγέθους έχει ως εξής: 

- Ηλικιακή Ομάδα 30-39 ετών: 16,86% 

- Ηλικιακή Ομάδα 40-49 ετών: 16,49% 

- Ηλικιακή Ομάδα 20-29 ετών: 13,02% 

- Ηλικιακή Ομάδα 50-59 ετών: 12,70% 

- Ηλικιακή Ομάδα >70 ετών: 11,35% 

- Ηλικιακή Ομάδα 0-9 ετών: 10,63% 

- Ηλικιακή Ομάδα 10-19 ετών: 10,26% 

- Ηλικιακή Ομάδα 60-69 ετών: 8,69% 

Στο σύνολο του μόνιμου πληθυσμού (84.793 άτομα), οι μεν άρρενες αντιστοιχούν στο 49,05% 

(41.594 άτομα), οι δε θήλεις στο 50,95% του πληθυσμού (43.199). Ο ακόλουθος πίνακας εμφανίζει 

τη σύνθεση του μόνιμου πληθυσμού κατά φύλο το 2011.  

 

ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ-ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Άρρενες Θήλεις 

Ν % Ν % 

84.793 41.594 49,05% 43.199 50,95% 

(Πηγή: Απογραφή ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011) 
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Όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση του μόνιμου πληθυσμού, αυτή αποτυπώνεται στον 

παρακάτω πίνακα: 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ-ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011 

Άγαμοι Έγγαμοι, με σύμφωνο 

συμβίωσης και σε διάσταση 

Χήροι και χήροι από 

σύμφωνο συμβίωσης 

Διαζευγμένοι και διαζευγμένοι 

από σύμφωνο συμβίωσης 

34.152 42.472 5.296 2.873 

ΣΥΝΟΛΟ : 84.793 

(Πηγή: Απογραφή ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011) 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, σε ποσοστιαία βάση: 

- το 50,09% του μόνιμου πληθυσμού είναι κατά νόμο έγγαμοι, (έγγαμοι, με σύμφωνο 

συμβίωσης, σε διάσταση), 

- το 40,28 % του μόνιμου πληθυσμού είναι άγαμοι, 

- το 6,24% του μόνιμου πληθυσμού είναι χήροι,  

- το 3,39% είναι διαζευγμένοι. 

 

Σύνθεση ανά υπηκοότητα  

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά η σύνθεση του μόνιμου πληθυσμού του δήμου 

ανά υπηκοότητα. Από τα αποτελέσματα της απογραφής του 2011 προκύπτει ότι 77.952 άτομα 

έχουν ελληνική υπηκοότητα (ποσοστό 91,93%) και 6.841 άτομα (ποσοστό 8,07%) έχουν υπηκοότητα 

άλλης χώρας, ενώ τα παραπάνω απεικονίζονται και στον πίνακα που ακολουθεί. 
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ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΝΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ-ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011 

Ελληνική Κράτους-μέλους της Ε.Ε. Τρίτων χωρών (εκτός Ε.Ε.) ή χωρίς 

υπηκοότητα ή  αδιευκρίνιστη 

υπηκοότητα ή δεν δήλωσε 

υπηκοότητα 

77.952 1.029 5.812 

ΣΥΝΟΛΟ : 84.793 

(Πηγή : Απογραφή ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011) 

 

Μια πιο επικαιροποιημένη εικόνα για τον αριθμό των πολιτών τρίτων χωρών (εκτός Ευρωπαϊκής 

Ένωσης) που διαμένουν στο δήμο Ιλίου αλλά και στους όμορους δήμους, με βάση τις εν ισχύ άδειες 

διαμονής το Σεπτέμβριο του 2020, προκύπτει από τον πίνακα που ακολουθεί.   

 

ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΗΝ Ε.Ε.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 

ΟΜΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 

Χώρα 

καταγωγής 

Δήμος Ιλίου Δήμος Αγίων 

Αναργύρων – 

Καματερού 

Δήμος 

Πετρουπόλεως 

Δήμος 

Περιστερίου 

ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 1 1 - 2 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 32 20 10 277 

ΑΙΘΙΟΠΙΑ 3 4 - 4 

ΑΚΤΗ 

ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 

1 - - - 

ΑΛΒΑΝΙΑ 2116 1598 712 2540 
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ΑΛΓΕΡΙΑ 3 1 - 2 

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - 1 3 3 

ΑΡΜΕΝΙΑ 25 12 5 76 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 1 1 1 4 

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ - 2 1 1 

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ - - 1 2 

ΒΙΕΤΝΑΜ - - - 5 

ΒΟΛΙΒΙΑ - - 1  

ΒΟΡΕΙΑ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

- - - 2 

ΒΟΣΝΙΑ – 

ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

2 1 - 7 

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 7 4 5 11 

ΓΕΩΡΓΙΑ 98 118 80 297 

ΣΕΡΒΙΑ - 2 - 4 

ΓΚΑΝΑ - 2 - 12 

ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

4 - - 3 

ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ - - 1 - 

ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ Μ. 

ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ 

- - 1 1 

ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 

ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

5 6 4 17 

ΙΑΠΩΝΙΑ - 2 1 1 

ΙΝΔΙΑ 32 31 10 79 



 

 

Σ ε λ ί δ α  | 35 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ιλίου 2020-2023 

 

 Α’ Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός  

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ 3 4 3 8 

ΙΟΡΔΑΝΙΑ - 1 4 4 

ΙΡΑΚ 9 5 2 63 

ΙΡΑΝ 4 17 50 48 

ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ - - 1 - 

ΙΣΡΑΗΛ - 2 - 1 

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 8 10 5 16 

ΚΑΜΕΡΟΥΝ - - - 1 

ΚΑΝΑΔΑΣ 1 - 1 2 

ΚΕΝΥΑ 8 2 3 - 

ΚΙΝΑ 33 24 29 85 

ΚΙΡΓΙΖΙΑ - 3 - 1 

ΚΟΛΟΜΒΙΑ - 2 1 4 

ΚΟΡΕΑ (ΝΟΤΙΟΣ) - - 1 1 

ΚΟΣΟΒΟ - - - 1 

ΚΟΥΒΑ - - 5 7 

ΛΑΙΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ 

- 1 - - 

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 9 7 13 9 

ΛΙΒΑΝΟΣ - - 1 6 

ΛΙΒΥΗ - - 1 - 

ΜΑΛΑΙΣΙΑ - 1 - 1 

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ - 1 - - 

ΜΑΡΟΚΟ 5 7 - 17 
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ΜΕΞΙΚΟ 2 1 - 3 

ΜΟΛΔΑΒΙΑ 58 48 30 115 

ΜΠΑΝΚΛΑΝΤΕΣ 42 188 18 172 

ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ 1 - - - 

ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ 

ΦΑΣΟ 

- - 1 1 

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ 1 - - - 

ΝΙΓΗΡΙΑ 8 4 5 17 

ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ - - - 1 

ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ - - 1 5 

ΟΝΔΟΥΡΑ - 5 - - 

ΟΥΓΚΑΝΤΑ 1 1 - - 

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 5 8 4 11 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 132 84 55 222 

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 1 - - - 

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 363 484 31 1288 

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - - 1 - 

ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ 1 1 1 - 

ΠΕΡΟΥ 2 1 - 3 

ΡΩΣΙΑ 53 39 64 106 

ΣΕΝΕΓΑΛΗ 2 4 1 3 

ΣΕΡΒΙΑ 8 9 9 14 

ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ - - - 2 

ΣΟΥΔΑΝ - 1 - - 

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ 3 1 - 2 
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ΣΥΡΙΑ 47 27 20 55 

ΤΑΪΛΑΝΔΗ 1 4 1 4 

ΤΑΝΖΑΝΙΑ 3 3 1 4 

ΤΟΥΡΚΙΑ 3 4 1 7 

ΤΥΝΗΣΙΑ 5 4 - 2 

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 6 14 6 13 

ΧΙΛΗ - - - 1 

ΣΥΝΟΛΟ 3158 2829 1211 5677 

(Πηγή: Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, Δ/νση Ηλεκτρονικών Αδειών Διαμονής, Σεπτέμβριος 2020) 

 

Η συντριπτική πλειοψηφία (67%) των νόμιμα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στο δήμο Ιλίου 

είναι αλβανικής υπηκοότητας και ακολουθούν οι πολίτες Πακιστάν και Ουκρανίας, με ποσοστά 

11,5% και 4,17% αντίστοιχα.  

Τα ανωτέρω απεικονίζονται και στο γράφημα που ακολουθεί: 

 

Γράφημα 1: Σύνθεση ανά υπηκοότητα πολιτών τρίτων-χωρών με ενεργή άδεια διαμονής  

που κατοικούν στο δήμο Ιλίου, Σεπτέμβριος 2020 
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Στους πίνακες που ακολουθούν εμφανίζονται, επίσης, οι αιτούντες άσυλο ανά υπηκοότητα και οι 

αναγνωρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες που δήλωναν ως τόπο διαμονής το δήμο Ιλίου το Δεκέμβριο 

του 2020.  

 

ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 

Υπηκοότητα αιτούντων άσυλο Αριθμός 

Αλβανία 1 

Ζιμπάμπουε (Ροδεσίας) 1 

Λαική Δημ. Κονγκό (πρ. Ζαιρ) 1 

Πακιστάν 7 

Παλαιστινιακή Αρχή 1 

Συρία 7 

ΣΥΝΟΛΟ 18 

(Πηγή : Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου/ Υπηρεσία Ασύλου, Δεκέμβριος 2020) 

 

 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 

Υπηκοότητα αναγνωρισμένων προσφύγων Αριθμός 

Αφγανιστάν 7 

Ιράκ 19 

Ιράν 1 

Πακιστάν 3 

Παλαιστινιακή Αρχή 3 

Συρία 12 

ΣΥΝΟΛΟ 45 

(Πηγή : Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου/ Υπηρεσία Ασύλου, Δεκέμβριος 2020) 
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1.1.4. Εκπαιδευτικό επίπεδο  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2011,  το επίπεδο εκπαίδευσης του μόνιμου 

πληθυσμού του δήμου αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ 

Σύνολο Πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμια – 

Μεταδευτεροβάθμια 

Τριτοβάθμια Λοιπά 

78.942 18.418 39.713 11.718 9.093 

(Πηγή: Στοιχεία Απογραφής ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011-Περιλαμβάνονται  οι γεννηθέντες το 2004 και πριν) 

 

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα: 

- το 50,31% του μόνιμου πληθυσμού έχει ολοκληρώσει την δευτεροβάθμια  

και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση  

- το 23,33% του μόνιμου πληθυσμού έχει ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση  

- το 14,84% του μόνιμου πληθυσμού έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

 

 

1.1.5. Τοπική οικονομία-Απασχόληση  

 

Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, από το σύνολο του μόνιμου πληθυσμού 31.711 άτομα 

δήλωσαν «απασχολούμενοι», 7.758 άτομα δήλωσαν ότι «αναζητούσαν εργασία», 14.383 άτομα 

δήλωσαν «μαθητές / σπουδαστές», 14.282 άτομα δήλωσαν «συνταξιούχοι», 9.701 άτομα δήλωσαν 

«οικιακά» και στην κατηγορία «λοιπά» εμφανίζονται 6.958 άτομα. 
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 (Πηγή: Στοιχεία Απογραφής ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011) 

 

Σε ποσοστιαία βάση, από το σύνολο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, το 37,4% δήλωσαν 

«απασχολούμενοι» και το 9,15% δήλωσαν ότι «αναζητούσαν εργασία», ήτοι ο οικονομικά ενεργός 

πληθυσμός ανερχόταν στο 46,55% και ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός αποτελούσε το 53,45%.   

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η συμμετοχή των απασχολουμένων κάθε κλάδου 

οικονομικής δραστηριότητας στο σύνολο των απασχολουμένων στην περιοχή του δήμου Ιλίου. 

 (Πηγή: Στοιχεία Απογραφής ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011) 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι ο δήμος Ιλίου παρουσιάζει τα πρότυπα απασχόλησης και 

παραγωγικής δομής των αστικών κέντρων, με κύριο τομέα απασχόλησης τον τριτογενή τομέα με 

ποσοστό 78,47%, ενώ ακολουθεί ο δευτερογενής τομέας με ποσοστό 21,04% και ο πρωτογενής με 

ποσοστό 0,49 %. Η οικονομική δραστηριότητα του δήμου Ιλίου φέρει έντονα τα χαρακτηριστικά της 

ευρύτερης περιοχής της δυτικής Αθήνας.  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΧΟΛΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011 

Απασχολούμενοι Ζητούσαν 

εργασία 

Μαθητές / 

Σπουδαστές 

Συνταξιούχοι Οικιακά Λοιπά 

31.711 7.758 14.383 14.282 9.701 6.958 

ΣΥΝΟΛΟ: 84.793 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011 

Τομέας Οικονομικής Δραστηριότητας Αριθμός απασχολουμένων Ποσοστό (%) 

Πρωτογενής Τομέας 155 0,49 

Δευτερογενής Τομέας 6.673 21,04 

Τριτογενής Τομέας 24.883 78,47 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 31.711 100 
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Ανάπτυξη παρουσιάζουν κυρίως οι τομείς των υπηρεσιών και του εμπορίου, με έμφαση τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με μέσο όρο απασχολούμενων τα 2-3 άτομα και μεγάλο ποσοστό 

αυτοαπασχολούμενων.  

Σύμφωνα με το Μηχανισμό Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας του Εθνικού Ινστιτούτου 

Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) και μελετώντας τις συνθήκες που επικρατούν ως προς 

τη ροή απασχόλησης στη μισθωτή εργασία στο δήμο Ιλίου διαπιστώνεται ότι κατά το χρονικό 

διάστημα 2016-2020 (με μήνα αναφοράς τον Οκτώβριο κάθε έτους) καταγράφηκε αύξηση του 

συνόλου των νέων θέσεων μισθωτής απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου που δημιουργήθηκαν.2  

 

 

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ 2016-2020 (ΣΥΝΟΛΟ) 

 

Έτος Νέες θέσεις εργασίας ανά έτος Μεταβολή % 

2016 7582 - 

2017 7918 4,43% 

2018 8603 8,65% 

2019 9354 8,73% 

2020 9830 5,09% 

(Πηγή: Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, www.eiead.gr) 

 

                                                
 

2 Τα στοιχεία αναφέρονται σε νέες θέσεις ανά έτος ως διαφορά από έτος σε έτος του συνολικού αποθέματος  
των θέσεων εργασίας, όπως αυτές προκύπτουν από τις ετήσιες Καταστάσεις Προσωπικού κάθε Οκτωβρίου, 
και όχι σε προσλήψεις μείον απολύσεις. 
 

http://www.eiead.gr/
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Διάγραμμα 4: Νέες θέσεις μισθωτής απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου στο δήμο Ιλίου 2016-2020 (σύνολο) 

 

Η αύξηση αυτή αφορά τόσο τις νέες θέσεις μισθωτής εργασίας ιδιωτικού δικαίου πλήρους 

απασχόλησης όσο και τις νέες θέσεις μισθωτής εργασίας ιδιωτικού δικαίου μερικής απασχόλησης. 

  

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ 2016-

2020 (ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ) 

Έτος Νέες θέσεις εργασίας ανά έτος Μεταβολή % 

2016 4166 - 

2017 4197 0,74% 

2018 4678 11,46% 

2019 5101 9,04% 

2020 5463 7,10% 

(Πηγή: Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, www.eiead.gr) 
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Διάγραμμα 5: Νέες θέσεις μισθωτής απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου στο δήμο Ιλίου 2016-2020 (πλήρης 

απασχόληση) 

 

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ 2016-2020 

(ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ) 

Έτος Νέες θέσεις εργασίας ανά έτος Μεταβολή % 

2016 3162 - 

2017 3409 7,81% 

2018 3588 5,25% 

2019 3863 7,66% 

2020 4104 6,24% 

(Πηγή: Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, www.eiead.gr) 
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Διάγραμμα 6: Νέες θέσεις μισθωτής απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου στο δήμο Ιλίου 2016-2020 (μερική 

απασχόληση) 

 

Συμπερασματικά, από τους παραπάνω πίνακες προκύπτουν τα εξής: 

- από το 2016 έως το 2020 καταγράφηκε μέση ετήσια αύξηση της τάξεως του 6,7% στο σύνολο 

των νέων θέσεων μισθωτής απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου που δημιουργήθηκαν στο δήμο 

Ιλίου 

- η ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε σε 4,43% από το 2016 στο 2017 (7918 νέες θέσεις εργασίας 

δημιουργήθηκαν το 2017 έναντι 7582 το 2016), σε 8,65% από το 2017 στο 2018 (8603 νέες 

θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν το 2018 έναντι 7918 το 2017), σε 8,73% από το 2018 στο 

2019 (9354 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν το 2019 έναντι 8603 το 2018) και σε 5,09% 

από το 2019 στο 2020 (9830 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν το 2020 έναντι 9354  

το 2019) 
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- αυξητική τάση καταγράφηκε τόσο στον ετήσιο ρυθμό δημιουργίας νέων θέσεων μισθωτής 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου πλήρους απασχόλησης (αύξηση 0,74% το 2017, 11,46% το 2018, 

9,04% το 2019 και 7,10% το 2020) όσο και μερικής απασχόλησης (αύξηση 7,81% το 2017, 

5,25% το 2018, 7,66% το 2019 και 6,24% το 2020). Αξίζει να σημειωθεί ότι η έλευση της 

πανδημίας δεν αντέστρεψε την αυξητική τάση στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

πλήρους απασχόλησης, αφενός λόγω των προστατευτικών διατάξεων που ίσχυσαν στην 

αγορά εργασίας (αναστολές συμβάσεων) όσο και της τάσης που καταγράφηκε να 

μετατρέπονται θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης.  

Τέλος, ως προς το δυναμισμό των επαγγελμάτων και των κλάδων στον ιδιωτικό τομέα (μισθωτή 

εργασία), τα επαγγέλματα που εμφάνισαν σημαντικές προοπτικές στο δήμο Ιλίου το 2020, στο 

σύνολο της απασχόλησης (πλήρης, μερική και εκ περιτροπής απασχόληση) είναι τα ακόλουθα:  

- Πωλητές 

- Οικιακοί βοηθοί 

- Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης και μεταφορών 

- Τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί των επιστημών βιολογίας και υγείας 

- Εκπαιδευτικοί 

 

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 2020-ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ (ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) 

Κωδικός Επάγγελμα Νέες θέσεις 

53 Μοντέλα, πωλητές 133 

91 Πλανώδιοι πωλητές, οικιακοί βοηθοί 116 

93 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης και μεταφορών 95 

32 Τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί των επιστημών βιολογίας και υγείας 66 

24 Εκπαιδευτικοί 37 

78 Τεχνίτες υφαντουργίας, ειδών ενδύσεως 22 
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42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών 18 

76 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων 17 

72 Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων 17 

31 Τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί των επιστημών της φυσικής και της μηχανικής 17 

(Πηγή: Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, www.eiead.gr) 

 

Αναφορικά με τα επαγγέλματα πλήρους απασχόλησης που εμφάνισαν τις καλύτερες προοπτικές 

στο δήμο Ιλίου το 2020, η εικόνα αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί.  

 

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 2020-ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ (ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ) 

Κωδικός Επάγγελμα Νέες 

θέσεις 

53 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης και μεταφορών 107 

91 Μοντέλα, πωλητές 61 

93 Τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί των επιστημών βιολογίας και υγείας 59 

32 Ειδικευμένοι επι των πωλήσεων, χρηματιστές,κτηματομεσίτες, απασχολούμενοι στην 

εξυπηρέτηση επιχειρήσεων εν γένει 

43 

24 Πλανώδιοι πωλητές, οικιακοί βοηθοί 32 

78 Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων 23 

42 Τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί των επιστημών της φυσικής και της μηχανικής 15 

76 Μηχανικοί, εφαρμοστές και συντηρητές µηχανών και ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού 

11 

72 Χύτες μετάλλων, συγκολλητές, ελασματουργοί, τεχνίτες μεταλλικών δομικών 

κατασκευών, σιδηρουργοί 

11 

31 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων 9 

(Πηγή: Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού www.eiead.gr) 

http://www.eiead.gr/
http://www.eiead.gr)/
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Ανεργία 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται τα στοιχεία του συνόλου των εγγεγραμμένων ανέργων 

στο μητρώο του ΟΑΕΔ στο διάστημα 2018-2020 (με μήνα αναφοράς τον Οκτώβριο) για το δήμο 

Ιλίου και τους όμορους δήμους. 
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ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020) 

   Οκτώβριος 2018                                       Οκτώβριος 2019                                      Οκτώβριος 2020 
 

Δήμος 

Ιλίου 

Δήμος Αγίων 

Αναργύρων 

– Καματερού 

Δήμος 

Πετρουπόλεως 

Δήμος 

Περιστερίου 

Δήμος 

Ιλίου 

Δήμος Αγίων 

Αναργύρων – 

Καματερού 

Δήμος 

Πετρουπόλεως 

Δήμος 

Περιστερίου 

Δήμος 

Ιλίου 

Δήμος Αγίων 

Αναργύρων – 

Καματερού 

Δήμος 

Πετρουπόλεως 

Δήμος 

Περιστερίου 

Δελτία 

Ανέργων 

>=12 

μήνες3 

4888 3429 2694 9607 4522 3180 2600 9294 4865 3494 2852 9457 

Δελτία 

Λοιπών 

>=12 

μήνες4 

1089 801 593 158 1267 1030 679 140 996 802 567 105 

Δελτία 

Ανέργων < 

12 μήνες5 

2507 1956 1546 6118 3085 2423 1865 5535 3742 2787 2071 6160 

                                                
 

3 Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ΟΑΕΔ με ενεργό δελτίο για συνεχόμενο διάστημα μεγαλύτερο ή ίσο των 12 μηνών. 
4 Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ΟΑΕΔ με ενεργό δελτίο για συνεχόμενο διάστημα μεγαλύτερο ή ίσο των 12 μηνών, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι δεν αναζητούν 
εργασία. 
5 Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ΟΑΕΔ με ενεργό δελτίο για διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. 
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Δελτία 

Λοιπών < 

12 μήνες6 

1027 852 532 101 19 15 12 1 0 1 0 0 

Σύνολο 

ανά δήμο 

9511 7038 5365 15984 8893 6648 5156 14970 9603 7084 5490 15722 

(Πηγή: ΟΑΕΔ, Υπηρεσία Στατιστικής) 

                                                
 

6 Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ΟΑΕΔ με ενεργό δελτίο για διάστημα μικρότερο των 12 μηνών, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι δεν αναζητούν εργασία. 
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Στους επόμενους πίνακες εμφανίζονται τα στοιχεία του συνόλου των εγγεγραμμένων ανέργων στο 

μητρώο του ΟΑΕΔ στο διάστημα 2018-2020 (με μήνα αναφοράς τον Οκτώβριο) ανά φύλο και ανά 

ηλικιακή ομάδα για το δήμο Ιλίου. 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΑΝΑ ΦΥΛΟ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 – 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020) 
 

Οκτώβριος 2018 Οκτώβριος 2019 Οκτώβριος 2020 
 

Άνεργοι 

άνδρες 

Άνεργες 

γυναίκες 

Άνεργοι 

άνδρες 

Άνεργες 

γυναίκες 

Άνεργοι 

άνδρες 

Άνεργες 

γυναίκες 

Δελτία 

Ανέργων >=12 

μήνες 

1505 3383 1333 3189 1402 3463 

Δελτία Λοιπών 

>=12 μήνες 

347 742 382 885 285 711 

Δελτία 

Ανέργων < 12 

μήνες 

1053 1454 1252 1833 1509 2233 

Δελτία Λοιπών 

< 12 μήνες 

390 637 7 12 0 0 

(Πηγή: ΟΑΕΔ, Υπηρεσία Στατιστικής) 
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ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020) 

   

Οκτώβριος 2018 

 

 

 

Οκτώβριος 2019 

  

  

  

 

Οκτώβριος 2020 

  

  

 
Ηλικία 

15-19 

Ηλικία 

20-29 

Ηλικία 

30-54 

Ηλικία 

55-65 

και άνω 

Ηλικία 

15-19 

Ηλικία 

20-29 

Ηλικία 30-

54 

Ηλικία 

55-65 

και άνω 

Ηλικία 

15-19 

Ηλικία 

20-29 

Ηλικία 

30-54 

Ηλικία 

55-65 

και άνω 

Δελτία 

Ανέργων 

>=12 

μήνες 

7 417 3192 1272 8 344 2870 1300 9 366 3008 1482 

Δελτία 

Λοιπών 

>=12 

μήνες 

1 51 428 609 4 74 526 663 0 44 381 571 
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Δελτία 

Ανέργων < 

12 μήνες 

39 577 1604 287 31 695 1862 497 36 872 2226 608 

Δελτία 

Λοιπών < 

12 μήνες 

30 201 550 246 0 3 12 4 0 0 0 0 

(Πηγή: ΟΑΕΔ, Υπηρεσία Στατιστικής) 

 

Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:  

- Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων του δήμου Ιλίου, οι μακροχρόνια άνεργοι (Δελτία Ανέργων >=12 μήνες) 

αντιπροσωπεύουν σταθερά ποσοστό άνω του 50% (51,39% τον Οκτώβριο του 2018, 50,85% τον Οκτώβριο του 2019 και 50,66% 

τον Οκτώβριο του 2020). Η ίδια εικόνα προκύπτει και στους όμορους δήμους. 

- Το ποσοστό των εγγεγραμμένων ανέργων υποχώρησε τον Οκτώβριο του 2019 κατά 6,5% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 

2018 για να σημειώσει αύξηση 7,9% τον Οκτώβριο του 2020, ως αποτέλεσμα της πανδημίας και της ύφεσης που ακολούθησε. 

-  Η ανεργία πλήττει δυσανάλογα τις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες στο δήμο Ιλίου σε όλες τις κατηγορίες των ανέργων και σε 

όλη της διάρκεια της περιόδου αναφοράς. 

- Η ανεργία πλήττει περισσότερο την ηλικιακή κατηγορία 30-54 εμφανίζοντας κατά βάση μακροχρόνια χαρακτηριστικά.
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1.2. ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ  

 

1.2.1. Κλιματολογικά και μετεωρολογικά χαρακτηριστικά 

 

Η ελληνική επικράτεια έχει χωριστεί σε τέσσερις κλιματικές ζώνες, με βάση τις βαθμοημέρες 

θέρμανσης (degree days), σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. Ακολουθεί 

πίνακας κατάταξης των νομών της χώρας στις επιμέρους κλιματικές ζώνες (από τη θερμότερη-Ζώνη 

Α στην ψυχρότερη Ζώνη Δ) και σχηματική απεικόνιση των κλιματικών ζωνών σε όλη την επικράτεια. 

 

 

 



 

 

Σ ε λ ί δ α  | 54 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ιλίου 2020-2023 

 

 
Α’ Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός  

 

Εικόνα 5: Σχηματική απεικόνιση των κλιματικών ζωνών της ελληνικής επικράτειας  

(ΦΕΚ 2367/Β’/12-7-2017) 

Το Ίλιον, ως τμήμα της ευρύτερης περιοχής της Αττικής, ανήκει στην κλιματική Ζώνη Β. 

Το κλίμα της περιοχής είναι μεσογειακού τύπου και χαρακτηρίζεται από ζεστά, ξηρά καλοκαίρια, 

δροσερούς και υγρούς χειμώνες και μεγάλη ηλιοφάνεια σχεδόν όλο το χρόνο. Οι βροχοπτώσεις 

σημειώνονται κυρίως τον χειμώνα, την άνοιξη και το φθινόπωρο, ενώ είναι περιορισμένες έως 

μηδαμινές το καλοκαίρι.  

Για την καλύτερη αποτύπωση του μικροκλίματος της περιοχής και την εξαγωγή χρήσιμων 

συμπερασμάτων, τα οποία δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας και προαγωγής της 

ποιότητας ζωής των πολιτών, ο δήμος Ιλίου διαθέτει μετερεωλογικό σταθμό  εγκατεστημένο στο 

κτίριο του δημαρχείου, ο οποίος παρέχει σε καθημερινή βάση κλιματολογικές πληροφορίες  

σε πραγματικό χρόνο (επικρατούσα θερμοκρασία, επίπεδα υγρασίας, ταχύτητα ανέμου,  

βαρομετρικό υψηλό-χαμηλό, στοιχεία βροχοπτώσεων κ.ά.). 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
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Σύμφωνα με το μετεωρολογικό σταθμό, για το 2020 η υψηλότερη θερμοκρασία σημειώθηκε τον 

μήνα Αύγουστο και ήταν 38,2 °C ενώ η χαμηλότερη ήταν 2,3 °C και σημειώθηκε το Φεβρουάριο. Ο 

μήνας με τη μεγαλύτερη βροχόπτωση (165 mm) ήταν ο Δεκέμβριος, ενώ ο μήνας με τη μικρότερη 

(0,4 mm) ήταν ο Ιούλιος. Αναφορικά με τη μέγιστη ταχύτητα ανέμου, αυτή σημειώθηκε τον Ιούλιο 

(9,4 km/h) και η ελάχιστη τον Οκτώβριο (5,9 km/h). Tα στοιχεία αυτά απεικονίζονται στα 

διαγράμματα που ακολουθούν. 

 

 

Διάγραμμα 7: Διακύμανση μέσων, μέγιστων και ελάχιστων θερμοκρασιών  

(Πηγή: ιδία επεξεργασία στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Ιλίου) 
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Διάγραμμα 8: Μηνιαίες βροχοπτώσεις και ταχύτητα ανέμου 

(Πηγή: ιδία επεξεργασία στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Ιλίου) 
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1.3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

Το Λεκανοπέδιο Αθηνών, στο οποίο ανήκει ο δήμος, εντοπίζεται στο βορειοδυτικό περιθώριο του 

Αττικοκυκλαδικού μεταμορφικού συμπλέγματος. Ανατολικά και βορειοανατολικά οριοθετείται από 

τους ορεινούς όγκους του Υμηττού και της Πεντέλης, οι οποίοι δομούνται από μεταμορφωμένα 

πετρώματα της σχετικά αυτόχθονης Ενότητας Αττικής, ενώ δυτικά και βόρεια οριοθετείται από τους 

ορεινούς όγκους του Αιγάλεω, του Ποικίλου Όρους και της Πάρνηθας, οι οποίοι δομούνται από τους 

αμεταμόρφωτους σχηματισμούς της Υποπελαγονικής Ενότητας. 

 

 

Εικόνα 6: Γεωμορφολογικός Χάρτης Ελλάδας  

(Πηγή: photodentro.edu.gr) 
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1.3.1. Γεωλογικά χαρακτηριστικά  

 

Οι σχηματισμοί που λαμβάνουν μέρος στη γεωλογική δομή του λεκανοπεδίου Αττικής διακρίνονται 

σε αλπικούς και μεταλπικούς. Οι αλπικοί εντοπίζονται στους ορεινούς όγκους που περιβάλλουν το 

λεκανοπέδιο αλλά και στους μικρούς λόφους που αναπτύσσονται μέσα σε αυτό, ενώ οι μεταλπικοί 

εντοπίζονται στο εσωτερικό του λεκανοπεδίου.  

 

 

Εικόνα 7: Γεωλογικός – Γεωτεχνικός Χάρτης Λεκανοπεδίου Αθηνών  

(Πηγή: Ερευνητική Ομάδα ΕΚΠΑ,  

Γεωλογική-Γεωτεχνική  Μελέτη Λεκανοπεδίου Αθηνών, Αθήνα 2002) 
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Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που απαντώνται στην ευρύτερη περιοχή, αποτυπώνονται λεπτομερώς 

στο γεωλογικό χάρτη του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. 

 

 

Εικόνα 8: Γεωλογικός χάρτης  

(ΙΓΜΕ 1986) 

\ 

Σύμφωνα με τον παραπάνω χάρτη, η περιοχή του δήμου εντοπίζεται εντός σχηματισμών της 

Πελαγονικής Ενότητας. Ειδικότερα, στην εν λόγω περιοχή συναντώνται οι κάτωθι γεωλογικοί 

σχηματισμοί: Αλλουβιακές προσχώσεις (al)- Ριπίδια χειμάρρων, κώνοι κορημάτων, πλευρικά 

κορήματα και προσχωσιγενή υλικά κοιλάδων (Pt.cs,sc), - Σχηματισμοί που στη βάση τους 

αποτελούνται από εναλλασσόμενα στρώματα λιμναίας φάσης, μαργών, αργίλων και ψαμμιτών, με 

παρεμβολές κροκαλοπαγών και κοιτάσματα λιγνιτών (Ng) - Σχιστόλιθοι Αθηνών (Kg.sch). 
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1.3.2. Υδρογεωλογικές συνθήκες  

Η ευρύτερη περιοχή του δήμου ανήκει:  
Α) στο Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής (GR06), που περιλαμβάνει σχεδόν ολόκληρο το Νομό Αττικής 
(74,9%), τα νησιά Αίγινα, Αγκίστρι, Σαλαμίνα και Μακρόνησο, μικρό τμήμα του Νομού Βοιωτίας 
(1,4%) και του Νομού Κορινθίας (12,9%) (βλ. εικόνα 9) 

 

Εικόνα 9: Υδατικό διαμέρισμα Αττικής 

 (Πηγή: Δ. Κουτσογιάννης et.al., Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων, 

Αθήνα 2008) 
 

Β) στη Λεκάνη Απορροής Λεκανοπεδίου Αττικής (GR26), σύμφωνα με την απόφαση 706/16-7-2010 

(ΦΕΚ 1383/Β’/2010) της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Περί καθορισμού των Λεκανών Απορροής 

Ποταμών της χώρας και ορισμού των αρμόδιων Περιφερειών για τη διαχείριση και προστασία τους» 

(βλ. εικόνα 10) και συγκεκριμένα στο Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Λεκάνης Κηφισού – Λεκανοπεδίου 

Αθήνας (GR0600110). 
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Εικόνα 10: Λεκάνες Απορροής και Υδατικά Διαμερίσματα  

(ΦΕΚ 1383/Β’/02-09-2010) 

 

Σύμφωνα με τον Υδρολιθολογικό Χάρτη του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής, η ευρύτερη περιοχή 

δομείται από κοκκώδεις προσχωματικές αποθέσεις κυμαινόμενης υδροπερατότητας. 
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Εικόνα 11: Υδρολιθολογικός χάρτης Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής  

(Πηγή: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας/ Ειδική Γραμματεία Υδάτων, 1η Αναθεώρηση Σχεδίου 

Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06), Μάιος 2017) 

 

Αναφορικά με τον κίνδυνο κατολισθήσεων, δεν υπάρχουν σημαντικές καταγραφές  κατολισθητικών 

φαινομένων στην περιοχή. Σε γενικές γραμμές ο κίνδυνος εμφάνισης εκτεταμένων κατολισθητικών 

φαινομένων στην περιοχή της δυτικής Αθήνας είναι χαμηλός, όπως εκφράζεται άλλωστε και από το 

ιστορικό της περιοχής αλλά και από το χάρτη κατολισθητικής επικινδυνότητας.  

Η περιοχή αποτελείται από υγιή κυρίως πετρώματα, χαμηλές και μέτριες κλίσεις (με λίγες 

εξαιρέσεις) και ευνοϊκές συνθήκες αποστράγγισης και υγρασίας εδάφους. 

 

 

 



 

 

Σ ε λ ί δ α  | 63 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ιλίου 2020-2023 

 

 
Α’ Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός  

Έτσι, οι θέσεις όπου αναπτύσσονται περισσότερες πιθανότητες για αστοχία ή παραμόρφωση είναι 

περιορισμένες και οριοθετούνται σε περιοχές με πολύ μεγάλες κλίσεις, η πλειοψηφία των οποίων 

προέρχεται από ανθρωπογενείς παρεμβάσεις. Ο χάρτης που ακολουθεί αποτυπώνει την 

επιδεκτικότητα  σε κατολισθητικά φαινόμενα στο δήμο Ιλίου.  

 

Εικόνα 12: Χάρτης επιδεκτικότητας σε κατολισθήσεις και ιστόγραμμα κατανομής δήμου Ιλίου  
(Πηγή: Ευθ. Λέκκας et.al., 2010) 
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1.3.3. Σεισμικότητα  

 

Το λεκανοπέδιο Αθηνών αποτελεί μια νεοτεκτονική λεκάνη που οριοθετείται από δύο ρηξιγενείς 

ζώνες βορειο-βορειοανατολικής / νοτιο-νοτιοδυτικής διεύθυνσης, παράλληλα προς τους μεγάλους 

ορεινούς όγκους Αιγάλεω, Ποικίλου Όρους και Πάρνηθας στα δυτικά και Υμηττού και Πεντέλης στα 

ανατολικά. Επίσης, διασχίζεται από δύο ακόμα μεγάλες ρηξιγενείς ζώνες, του Κηφισού με 

διεύθυνση ΒΒΑ-ΝΝΔ και του Ζεφυρίου-Αγ. Παρασκευής με διεύθυνση ΔΒΔ-ΑΝΑ. 

Οι ζώνες αυτές έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη νεοτεκτονική εξέλιξη του λεκανοπεδίου, 

αφού το χωρίζουν σε τέσσερα επιμέρους τμήματα, καθένα από τα οποία έχει τη δική του 

νεοτεκτονική και παλαιογεωγραφική εξέλιξη. Σήμερα το ΒΔ τμήμα, κυρίως, και σε μικρότερο βαθμό 

το ΝΔ παρουσιάζονται  περισσότερο ενεργά, σε αντίθεση με το ΒΑ και το ΝΑ που δείχνουν μια πολύ 

πιο ήρεμη εικόνα. 

Τα νέα σεισμολογικά δεδομένα και οι επιστημονικές εξελίξεις που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια 

στη χώρα μας οδήγησαν σε αναθεώρηση του σεισμικού χάρτη της Ελλάδας.  

Ο νέος Χάρτης Σεισμικής Επικινδυνότητας (βλ. εικόνα 13)  ενσωματώνεται στο Νέο Ελληνικό 

Αντισεισμικό Κανονισμό του 2000 (ΝΕΑΚ), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 

Δ17α/115/9/ΦΝ275/7.8.2003 του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε (ΦΕΚ 1154/Β’/2003). Με το νέο χάρτη, ο 

ελληνικός χώρος κατανέμεται σε τρεις (3) ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας, σε αντίθεση με τις 

τέσσερις (4) ζώνες στις οποίες χωριζόταν προηγουμένως, καθώς καταργήθηκε η μικρότερη. Οι τιμές 

εδαφικών επιταχύνσεων σχεδιασμού είναι 0,16g (ποσοστό της επιτάχυνσης της βαρύτητας g) για 

την πρώτη ζώνη, 0,24g για τη δεύτερη ζώνη και 0,36g για την τρίτη ζώνη. Από τον νέο χάρτη και από 

τον νέο αναλυτικό πίνακα σεισμικής επικινδυνότητας για νομούς και δήμους προκύπτει ότι ο δήμος 

Ιλίου βρίσκεται εντός της Ζώνης Σεισμικής Επικινδυνότητας II (συντελεστής q σεισμικής επιτάχυνσης 

εδάφους 0,24). 

 

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/EKDILOSEIS_P/HYPERLINKS/image002.gif
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Εικόνα 13: Νέος χάρτης σεισμικής επικινδυνότητας  

(Πηγή: oasp.gr) 

 

Ο τελευταίος σεισμός των 5.1 ρίχτερ στην Αθήνα έλαβε χώρα στις 19/7/2019, με επίκεντρο 22,7 χλμ. 

βορειοδυτικά της πόλης. Σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή του ορεινού όγκου της Πάρνηθας με 

επίκεντρο 5 χλμ. βόρεια της Μαγούλας, βορειοδυτικά του Ασπροπύργου. Το εστιακό βάθος ήταν 

μόλις 2 χλμ. και για το λόγο αυτό έγινε αισθητός σε όλη την Αττική. 
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Εικόνα 14: Αποτύπωση επίκεντρου σεισμού 19/7/2019  
(Πηγή: www.geophysics.geol.uoa.gr) 
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Ως αποτέλεσμα του σεισμού της 19/7/2019 συνεργεία του δήμου Ιλίου πραγματοποίησαν επιτόπιο 

έλεγχο σε 1522 περιπτώσεις αναφοράς για υλικές ζημιές, εκ των οποίων:  

- Το 41,3% αφορούσαν την περιοχή της Παλατιανής 

- Το 37,4% αφορούσαν την περιοχή Μιχελή 

- Το 14% αφορούσαν την περιοχή του κέντρου 

- Το 4,9% αφορούσαν την περιοχή της Ραδιοφωνίας 

- Το 1,5% αφορούσαν την περιοχή του Αγίου Φανουρίου 

- Το 0,8% αφορούσαν την περιοχή της Ζωοδόχου Πηγής 

- Το 0,1% αφορούσαν την περιοχή Ρίμινι 

 

 

Γράφημα 2: Γεωγραφική κατανομή των διενεργηθέντων ελέγχων μετά το σεισμό της 19/7/2019. 

 

Για την οριοθέτηση των σεισμόπληκτων περιοχών και την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που 

προκλήθηκαν από τη σεισμική δόνηση της 19ης Ιουλίου 2019 εκδόθηκε η υπ. αρ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-

Κ.Ε./8258/Α325/4-9-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3474/Β’/2019), με την οποία οριοθετήθηκαν οι σεισμόπληκτες 

περιοχές και καθορίστηκαν οι όροι χορήγησης στεγαστικής συνδρομής στους πληγέντες. 

 

 

 

ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ ΜΙΧΕΛΗ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ

ΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΡΙΜΙΝΙ
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Χώροι Καταφυγής – Συγκέντρωσης Πληθυσμού δήμου Ιλίου σε περίπτωση εκδήλωσης σεισμού 

Πρόκειται για χώρους άμεσης εκτόνωσης του πληθυσμού με την εκδήλωση του σεισμικού 

φαινομένου. Είναι χώροι βραχυχρόνιας παραμονής (έως 2 ημέρες) και διαφοροποιούνται ανάλογα 

με τη διάρκεια παραμονής του πληθυσμού. Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του δήμου για 

την Πολιτική Προστασία και την Αντιμετώπιση των Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων, στο δήμο 

Ιλίου οι εν λόγω χώροι παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ) 

Πλατείες Αθλητικά κέντρα 

Αγγ. Σικελιανού Ραδιοφωνίας 

Γρηγόρη Λαμπράκη Παλατιανής 

Ρήγα Φεραίου Περιβάλλων χώρος δημοτικού σταδίου 

Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης  

Γρηγορίου Αυξεντίου  

Ηρώων Πολυτεχνείου  

Εθν. Αντίστασης (Αγίου Φανουρίου)  

Πονηράκη-Φοίνικες  

Ριμινιωτών – Ιερολοχιτών  

Καρακίτσου Ιωάννη  

Διομήδη Κομνηνού  

Μανδηλαρά  

Άρη Βελουχιώτη  

Καππαδοκίας  

Γεωργίου Παπανδρέου  

Έλλης Αλεξίου  

(Πηγή: Επιχειρησιακό Σχέδιο του δήμου Ιλίου για την Πολιτική Προστασία  
και την Αντιμετώπιση των Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων,  

Οκτώβριος 2015) 
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Χώροι Καταυλισμού 

Πρόκειται για χώρους προσωρινής στέγασης σεισμοπλήκτων μέχρι την αποκατάσταση των 

κατεστραμμένων κατοικιών και άλλων κτιρίων. Είναι χώροι μακροχρόνιας παραμονής (από 3-9 

μήνες). Στο δήμο Ιλίου οι χώροι αυτοί φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ) 

Πλατείες Πάρκα Γήπεδα 

Ούλωφ Πάλμε Γλέζου – Σιάντα Μπάσκετ Θέτιδος και Ποσειδώνος 

Τσουκλίδη Αναψυχής Ανδρέα 
Παπανδρέου 

Μπάσκετ Έκτορος και Αίαντος 

Ηρώων Πολυτεχνείου Ανδρέα Καρκαβίτσα Μάσκετ Τροιζηνίας και Γαργαλιάνων 

Αργυρώς Στεφανοπούλου  Μπάσκετ – Βόλεϊ – Τένις Αλαμάνας 
και Ανδρέα Παπανδρέου 

Ειρήνης  Χόκεϋ Π.Ιγνατίου και Καλλινίκου 

Παπαρηγοπούλου Κων/νου  Αθλητικό κέντρο Ανδρέα 
Παπανδρέου και Ευαγ. Λιόση 

Γ. Γεννηματά  Βόλεϊ – Μπάσκετ Γαλερίου και Γ. 
Πλήθωνος 

Ευαγγελίστριας  Βόλεϊ – Μπάσκετ Γαλερίου και Γ. 
Πλήθωνος 

Καραϊσκάκη  Βόλεϊ – Μπάσκετ Μακαρίου και 
Γ.Σκαρίμπα 

Ριμινιτών – Ιερολοχιτών  Κλειστό Γυμναστήριο Σφακτηρίας και 
Κωλέττη 

Εθνικής Αντίστασης (Αγίου 
Φανουρίου) 

 Ζαγορίου και Πλάτωνος 

Σωτήρη Πέτρουλα  Πριάμου – Πρέσπας και Ναυσικάς 

Δασκάλας  Κλειστό γυμναστήριο Καπετάν Βέρρα 

και 3ης Ορεινής Ταξιαρχίας 

Κατίνας Παξινού  Μπάσκετ Ελευσινίων Μυστηρίων 

Γρηγορίου Λαμπράκη  Μπάσκετ Άλσος 

Πονηράκη – Φοίνικες  Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιλίου 

Στέφανου Σαράφη   

Ζεύγου Ιωάννη   

Π.Ε.Ε.Α.   

Άρη Βελουχιώτη   
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Νίκου Μανδηλαρά   

Χρύσανθου   

Μινωτή   

Λιάκου Λιακόπουλου   

Δομίνικου Θεοτοκόπουλου   

Ε.Π.Ο.Ν.   

Διομήδη Κομνηνού   

Ρούμελης   

Καρακίτσου Ιωάννη   

Λαού   

Ε.Α.Μ.   

Ανώνυμων Ηρώων   

Καζαντζάκη   

Γεωργίου Παπανδρέου   

Άγγελου Σικελιανού   

Ε.Λ.Α.Σ.   

Γρηγορίου Αυξεντίου   

Μαρ. Αντύπα   

Κιλελέρ   

Ε.Λ.Α.Ν.   

Έλλης Αλεξίου   

Ευλαμπίας – Άνθιμου Γαζή – 

Αναλήψεως – Πριάμου 

  

Μενέλαου Λουντέμη   

Μάντζαρου Νικόλαου   

Οδυσσέα Ελύτη   

Μάνου Κατράκη   

Αμπελακίων   

Στεμνίτσας   

Πέτρινης Στέρνας   

 
(Πηγή: Επιχειρησιακό Σχέδιο του δήμου Ιλίου για την Πολιτική Προστασία και την Αντιμετώπιση των 

Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων, Οκτώβριος 2015) 
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Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.) 

 

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του δήμου Ιλίου για την Πολιτική Προστασία και την 

Αντιμετώπιση των Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων, το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο της 

Πολιτικής Προστασίας του δήμου (Σ.Τ.Ο.) είναι υπεύθυνο για το συντονισμό των εμπλεκόμενων 

φορέων στη διαχείριση έκτακτων αναγκών λόγω σεισμού, την παροχή κατευθύνσεων, το 

συντονισμό των δράσεων και την παροχή καθοδήγησης ανά στάδιο επιχειρήσεων, με βασικό στόχο 

την άμεση και συντονισμένη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση ισχυρού σεισμικού 

φαινόμενου. Το εν λόγω όργανο, στο οποίο προεδρεύει ο Δήμαρχος, αποτελείται από 2 δημοτικούς 

συμβούλους, ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας Περιφέρειας και Νομού, το διοικητή του 

Αστυνομικού τμήματος της έδρας του δήμου, τον προϊστάμενο του Ειδικού Προσωπικού της 

Δημοτικής Αστυνομίας, το διοικητή της Πυροσβεστικής υπηρεσίας της έδρας του δήμου ή 

εκπρόσωπο της αντίστοιχης έδρας του νομού, τον προϊστάμενο των τεχνικών υπηρεσιών του Ο.Τ.Α., 

τον προϊστάμενο του οικείου δασαρχείου ή εκπρόσωπο της Δ/νσης Δασών της Περιφέρειας, 

εκπρόσωπο της Εθελοντικής Οργάνωσης Πολιτικής Προστασίας, ενώ στις συνεδριάσεις 

συμμετέχουν εκπρόσωποι των κοινωνικών φορέων που δραστηριοποιούνται στο δήμο. 

Σημαντικός για την περιοχή του Ιλίου είναι ο ρόλος της εθελοντικής ομάδας που δραστηριοποιείται 

για τη διαχείριση κινδύνων και κρίσεων και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών με την ονομασία  

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α. ΙΛΙΟΥ (Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους)». 

Διαθέτει πιστοποίηση με Σύστημα Ποιότητας ISO 9001:2000 από το 2013 και δρα σε καταστάσεις 

εκτάκτου ανάγκης και διαχείρισης κρίσεων. Μεταξύ άλλων, έχει πραγματοποιήσει εκπαιδευτικές 

δράσεις σε σχολεία, προσφορά βοήθειας στους πληγέντες της πλημμύρας στη Μάνδρα Αττικής το 

2017, συγκέντρωση φαρμάκων, τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τους πληγέντες  

της πυρκαγιάς στο Μάτι Αττικής το 2018 κ.ά.  
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Για την καλύτερη οργάνωση των δήμων που ανήκουν στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής 

(Π.Ε.Δ.Α.), ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν όσο το δυνατόν πιο άμεσα και συγκροτημένα σε 

περίπτωση έκτακτης ανάγκης λόγω σεισμού, το Τμήμα Γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών εκπόνησε το 2018 για λογαριασμό της Π.Ε.Δ.Α. το Οργανωτικό και 

Διαχειριστικό Πρωτόκολλο Αντιμετώπισης Σεισμών. Με αυτό δημιουργήθηκαν βάσεις καταγραφής 

δεδομένων διαθέσιμων μέσων αντιμετώπισης, όπως εξοπλισμού, οχημάτων, χώρων καταφυγής, 

καθώς και βάση καταγραφής εθελοντικών οργανώσεων και συλλόγων που δύνανται να συμβάλουν 

στη διαχείριση έκτακτων αναγκών και δραστηριοποιούνται στους δήμους της Π.Ε.Δ.Α.  

Η δημιουργία της συγκεκριμένης βάσης δεδομένων φιλοδοξεί να βοηθήσει στη σωστή διαχείριση 

ενός σεισμού, δεδομένου ότι ο χρόνος απόκρισης της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ένα σεισμικό 

γεγονός αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την έγκαιρη αντιμετώπιση των όποιων συνεπειών του. 

Παράλληλα, δημιουργήθηκαν ψηφιακοί χάρτες στους οποίους απεικονίζονται όλες οι σεισμικές 

πηγές οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν κάποιους από τους δήμους. Στο σεισμικό χάρτη των 

δήμων του Δυτικού Τομέα Αθηνών που ακολουθεί αποτυπώνονται οι σεισμοτεκτονικές πηγές που 

δύναται να επηρεάσουν τον τομέα και οι  ιστορικοί   σεισμοί  που  έχουν  πλήξει  την  ευρύτερη  

περιοχή στο διάστημα 1964-2017. (βλ. εικόνα 15). 

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο θωράκισης κρίσιμων υποδομών του ο δήμος Ιλίου υπέβαλε τον Ιούνιο 

του 2021 πρόταση χρηματοδότησης συνολικού ύψους 59,5 χιλ. ευρώ στο πλαίσιο του 

προγράμματος του υπουργείου Εσωτερικών «Αντώνης Τρίτσης» για την πραγματοποίηση 

πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου σε 58 σχολικά συγκροτήματα που στεγάζουν 69 σχολεία, και 

ειδικότερα: 

• 20 κτιριακά συγκροτήματα που στεγάζουν Νηπιαγωγεία 

• 20 κτιριακά συγκροτήματα που στεγάζουν Δημοτικά Σχολεία (σε ορισμένες 

περιπτώσεις από κοινού με Νηπιαγωγεία) 

• 11 κτιριακά συγκροτήματα που στεγάζουν Γυμνάσια (σε ορισμένες περιπτώσεις από 

κοινού με Λύκεια) 

• 7 κτιριακά συγκροτήματα που στεγάζουν Λύκεια    
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Εικόνα 15: Σεισμικός χάρτης δήμων δυτικού τομέα Περιφέρειας Αττικής  

(Πηγή: ΕΚΠΑ/ Τμήμα Γεωλογίας, Οργανωτικό και Διαχειριστικό Πρωτόκολλο Αντιμετώπισης Σεισμών για την 

Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής, επιστημονικός υπεύθυνος Δρ. Ευθ. Λέκκας, Αθήνα 2018) 
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1.4. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  

 

Με βάση το άρθρο 24 του Συντάγματος, «H χωροταξική αναδιάρθρωση της Xώρας, η διαμόρφωση, 

η ανάπτυξη, η πολεοδόμηση και η επέκταση των πόλεων και των οικιστικών γενικά περιοχών 

υπάγεται στη ρυθμιστική αρμοδιότητα και τον έλεγχο του Kράτους, με σκοπό να εξυπηρετείται η 

λειτουργικότητα και η ανάπτυξη των οικισμών και να εξασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί όροι 

διαβίωσης. Oι σχετικές τεχνικές επιλογές και σταθμίσεις γίνονται κατά τους κανόνες της επιστήμης. 

Η σύνταξη εθνικού κτηματολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους». 

Το πρώτο ρυμοτομικό σχέδιο του Ιλίου συντάχθηκε την εποχή του Όθωνα και το 1926 εγκρίθηκε η 

επέκτασή του από το υπουργείο Συγκοινωνίας. Μέχρι τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, η περιοχή 

στο σύνολό της διέθετε αγροτοκτηνοτροφικό χαρακτήρα με πολλές αδόμητες εκτάσεις. 

Στο διάστημα 1950-1960, στην περιοχή του Ιλίου σημειώθηκε πληθυσμιακή έκρηξη, ως συνέπεια 

της εσωτερικής μετανάστευσης, με αποτέλεσμα ο αγροκτηνοτροφικός χαρακτήρας της περιοχής  να 

μετατραπεί βαθμιαία σε αστικό με έντονο το στοιχεία της αυθαίρετης και άναρχης δόμησης.  

 

1.4.1. Πολεοδομική οργάνωση – Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) δήμου Ιλίου  

 

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) του δήμου Ιλίου εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 

9800/1393/12.3.1991 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (ΦΕΚ 

226/Δ’/1991) και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 3477/725/1995 Απόφαση Υπουργού 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (ΦΕΚ 79/Δ’/1995).  
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Εικόνα 16: Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο δήμου Ιλίου 

 

Σύμφωνα με το Γ.Π.Σ., στην επικράτεια του δήμου δημιουργήθηκαν δεκαεννέα (19) πολεοδομικές 

ενότητες οργανωμένες σε επτά (7) συνοικίες. Δεδομένου ότι ο επιμερισμός με βάση τη νέα 

πραγματικότητα, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, δεν είναι δόκιμος, 

ακολουθείται ο επιμερισμός της δημοτικής επικράτειας σε δεκαοκτώ (18) πολεοδομικές ενότητες 

οργανωμένες σε οκτώ (8) συνοικίες, όπως αυτές αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

 

 

 

 



 

 

Σ ε λ ί δ α  | 76 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ιλίου 2020-2023 

 

 
Α’ Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός  

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ 

ΕΚΤΑΡΙΑ (ha) 

ΙΣΧΥΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 

1- Κέντρο 83,6 ΤΟΜΕΑΣ I : 1,8 

ΤΟΜΕΑΣ IΙ : 1,6 

ΤΟΜΕΑΣ IΙΙ : 1,2 

2- Ρίμινι 12,6 1,2 

3- Βερακέικα 11,2 1,6 & 1,8 

4- Πολύτεκνοι 16,4 1,2 

5- Άγιος Φανούριος 109,30 1,6 

6- Παλατιανή 125,0 1,6 

7- Μιχελή 125,2 1,6 

8- Ραδιοφωνία 124,0 1,2 & 0,8 

 

Η ισχύουσα κάλυψη είναι 50 - 60%, με αυξημένο ποσοστό πληρότητας του συντελεστή δόμησης 

(σ.δ.) και με σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ κέντρου και συνοικιών. Ο μέσος θεσμοθετημένος 

συντελεστής δόμησης είναι 1,4 με σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των  συνοικιών. 

Το σύνολο των εντός σχεδίου εκτάσεων είναι 6.641 στρέμματα, εκ των οποίων τα 1.191,4 

στρέμματα (ποσοστό 17,9%) είναι θεσμοθετημένοι αμιγώς κοινόχρηστοι χώροι και περιλαμβάνουν 

οργανωμένους χώρους πρασίνου, πάρκα, εγκαταστάσεις αναψυχής και τα 613,80 στρέμματα 

(ποσοστό 9,2%) είναι κοινωφελείς χώροι, όπως δομές εκπαίδευσης, διοίκησης, δομές υγείας και 

πρόνοιας και αθλητικές εγκαταστάσεις. 

Η  δημοτική επικράτεια, συνολικής έκτασης περίπου 830 ha (εκτάρια), βρίσκεται εντός σχεδίου 

(Γ.Π.Σ./1991). Εντός νομοθετικού σχεδιασμού στη δημοτική επικράτεια βρίσκονται περίπου 630 ha 

(εκτάρια), εντός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) ανήκουν περίπου 80 ha (εκτάρια) και εκτός 

νομοθετικού σχεδιασμού τα υπολειπόμενα. Οι αποσπασματικές επεκτάσεις του Σχεδίου Πόλης  

που έγιναν από το 1957 μέχρι το 1978, αποτελούν δείγμα μιας «εκ των υστέρων» προσπάθειας 

νομιμοποίησης της ήδη δημιουργηθείσας τοπικής αστικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης. 
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Καθώς το εν λόγω σχέδιο εκπονήθηκε και εγκρίθηκε από τον Οργανισμό Αθήνας το 1991,   

συμπληρώθηκε το 1995, δηλαδή περισσότερα από 20 χρόνια πριν, με στόχους-προτάσεις οι οποίες 

τελικά δεν συνάδουν με την σύγχρονη πραγματικότητα της πόλης μας και τις προοπτικές που πρέπει 

να δίνονται σε αυτή και στους κατοίκους της την προσεχή δεκαπενταετία του 2020-2035. 

Παράλληλα, με την έκδοση του Ν. 4447/2016 «Χωρικός Σχεδιασμός-Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4685/20 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, 

ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», προβλέπεται η αντικατάσταση των 

Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων από τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (Τ.Π.Σ.), καθιστώντας 

επιτακτική την αναγκαιότητα επικαιροποίησης του εν λόγω Γ.Π.Σ.  

Τα Τ.Π.Σ. συνιστούν το πρώτο επίπεδο του πολεοδομικού σχεδιασμού της χώρας, καθώς σε αυτό 

καθορίζονται οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης κάθε δημοτικής ενότητας. Η ταχεία ολοκλήρωση 

των Τ.Π.Σ. για το σύνολο των δημοτικών ενοτήτων της χώρας είναι καθοριστική, καθώς μέσω αυτών 

θα θεσμοθετηθούν σχέδια χρήσης γης για όλη την ελληνική επικράτεια. 

Γι’ αυτό το σκοπό, το 2020 το υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας απηύθυνε πρόσκληση στους 

Ο.Τ.Α. α’ βαθμού να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων – 

Τ.Π.Σ», στην οποία ο δήμος Ιλίου ανταποκρίθηκε άμεσα υποβάλλοντας αίτηση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος.  

Η χρηματοδότηση του προγράμματος θα καλυφθεί από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης ή/και 

πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και η 

αποπληρωμή του θα γίνει από το υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, μέσω του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων. 
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Προκειμένου, επίσης, να προωθηθεί ο χωρικός σχεδιασμός και να ολοκληρωθεί η εφαρμογή του 

σχεδίου πόλης και η απόκτηση των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, ο 

δήμος Ιλίου θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα στην κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την 

εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ) αξιοποιώντας χρηματοδότηση ύψους 

59 χιλ. ευρώ από το Πράσινο Ταμείο, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις 

Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2021», Άξονας Προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & λοιπές 

δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».  

Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων θα 

καταγραφούν όλοι οι χαρακτηρισμένοι από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι 

του συνόλου της δημοτικής επικράτειας. Οι χώροι για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί η 

απαλλοτρίωση θα ιεραρχηθούν βάσει κριτηρίων ως προς την αναγκαιότητα απόκτησής τους για τον 

ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό, λαμβάνοντας υπόψη και το χρόνο που έχει παρέλθει από την 

επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. 
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1.4.2. Κτηματολόγιο  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Συντάγματος, η σύνταξη εθνικού κτηματολογίου συνιστά 

υποχρέωση του Κράτους. 

Η σύνταξη του κτηματολογίου ("κτηματογράφηση") μιας περιοχής ορίζεται ως η διαδικασία 

καταγραφής των εμπράγματων ή άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων (π.χ. πλήρης ή ψιλή κυριότητα, 

επικαρπία, προσημείωση ή άλλο εμπράγματο βάρος, κ.λπ.) που έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

σε ακίνητα της συγκεκριμένης περιοχής και η σύνδεση των δικαιωμάτων αυτών με συγκεκριμένο(α) 

ακίνητο(α), όπως αυτά ορίζονται και απεικονίζονται κατόπιν διαδικασιών ελέγχου και τεχνικής 

επεξεργασίας στα κτηματολογικά διαγράμματα. 

Η κτηματογράφηση του δήμου Ιλίου ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2008 και δηλώθηκε περαιωθείσα με 

την υπ. αρ. 3884/240/21-1-2019 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 125/Β’/2019), ενώ από τις  28/01/2019 

λειτουργεί στο δήμο Κτηματολογικό Γραφείο. Ο δήμος Ιλίου διαθέτει έκτοτε απεικόνιση των 

γεωτεμαχίων στα κτηματολογικά διαγράμματα κατά απόλυτο τρόπο με συγκεκριμένες 

συντεταγμένες κορυφών στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87), οριογραμμές και 

εμβαδά. 
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1.5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ  

1.5.1. Αστικό περιβάλλον 

Η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού των αστικών κέντρων έχει μετατρέψει ένα κομμάτι του φυσικού 

περιβάλλοντος σε αστικό, με ότι αυτό συνεπάγεται. Μεγάλα κομμάτια χώρων πρασίνου έχουν 

μετατραπεί σε κατοικημένες περιοχές, προκειμένου τα σύγχρονα αστικά κέντρα να 

«απορροφήσουν» τον διαρκώς αυξανόμενο πληθυσμό που συρρέει σε αυτά. Ο νομός Αττικής,  

μολονότι καλύπτει το 3% της συνολικής έκτασης της χώρας, φιλοξενούσε το 2019 το 34,9% του 

πληθυσμού της χώρας, ήτοι 3,742 εκατ. από το σύνολο των 10,724 εκατομμυρίων του πληθυσμού 

της χώρας και το μεγαλύτερο κομμάτι της οικονομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

Άμεση συνέπεια του παραπάνω είναι η οικιστική και περιβαλλοντική επιβάρυνση του 

λεκανοπεδίου (ατμοσφαιρική ρύπανση, ακουστική όχληση, κυκλοφοριακό πρόβλημα, έλλειψη 

χώρων αναψυχής) που οδηγούν σε μια υποβαθμισμένη καθημερινότητα.  

H ανάγκη της αειφορίας ως συστατικού στοιχείου της οικονομικής ανάπτυξης, δηλαδή μιας 

ανάπτυξης «… που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να διακυβεύει την ικανότητα των 

μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες», σύμφωνα με τον περίφημο ορισμό 

της έκθεσης Brundtland της Διεθνούς Επιτροπής για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη του 1987, 

θέτει σημαντικές προκλήσεις για το παρόν και το μέλλον.  

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η απότομη οικιστική «έκρηξη» στην  περιοχή του Ιλίου χωρίς 

ρυθμιστικό σχεδιασμό, είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση σειράς περιβαλλοντικών πιέσεων και 

προκλήσεων, όπως η αυθαίρετη δόμηση σε πολλές περιοχές, η ανεπαρκής αξιοποίηση του 

Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», η έλλειψη  οργανωμένων χώρων στάθμευσης,  

η δυσαναλογία κυκλοφοριακών και συγκοινωνιακών υποδομών σε σχέση με τον  

εξυπηρετούμενο πληθυσμό, η άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας σε χώρους κατοικίας,  

η αύξηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης της ευρύτερης περιοχής από τη λειτουργία ΧΥΤΑ στην 

περιοχή των Άνω Λιοσίων κ.ά.  
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Ο δήμος Ιλίου, μέσω μίας σειράς δράσεων ευαισθητοποίησης, επιχειρεί να καλλιεργήσει 

περιβαλλοντική συνείδηση στους πολίτες με έμφαση στα παιδιά και τους νέους. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε το πρόγραμμα «Το δέντρο στην πόλη:  Ας μιλήσουμε για τα δέντρα», που υλοποιήθηκε 

το 2020 και στο οποίο συμμετείχαν 700 παιδιά από 12 βρεφονηπιακούς σταθμούς του δήμου, με 

στόχο την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση και το οποίο προτάθηκε για βράβευση 

στη διεθνή έκθεση VerdeTec, αλλά και οι δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με τη συμμετοχή 

μαθητών από σχολεία του δήμου που πραγματοποιούνται στο φυτώριο που διατηρεί ο δήμος με 

1500 περίπου φυτά. Επίσης, μέσα από επιμέρους δράσεις και μελέτες των υπηρεσιών του δήμου 

γίνεται συστηματική προσπάθεια συντήρησης αλλά και εμπλουτισμού των πράσινων σημείων της 

πόλης, φύτευσης νέων δέντρων, ορθολογικής χρήσης των υδάτινων πόρων, ανακύκλωσης 

απορριμμάτων κ.ά.  

 

1.5.2. Συστήματα αστικού πρασίνου  

 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρεί ότι η ελάχιστη αναλογία πρασίνου στις πόλεις δεν μπορεί 

να είναι λιγότερη από 9 τετραγωνικά μέτρα ανά κάτοικο. Στην Αθήνα η αναλογία αυτή είναι 0,96 

τετραγωνικά μέτρα ανά κάτοικο.  

Μέσω της εφαρμογής WWF Greenspaces, 8.500 πολίτες το 2017 κατέγραψαν και βαθμολόγησαν 

χώρους πρασίνου στην πόλη τους ως προς την ποιότητα και την ποσότητα του πρασίνου, το επίπεδο 

καθαριότητας, καθώς και την ποιότητα και το είδος των υποδομών που διαθέτουν. Ο δήμος Ιλίου 

βρέθηκε στην 20η θέση μεταξύ 126 πόλεων ως προς τον αριθμό των καταγεγραμμένων χώρων 

πρασίνου, με 26 καταγεγραμμένους χώρους πρασίνου το 2017 έναντι 24 το 2016, ενώ αναδείχθηκε 

στην τρίτη θέση ως προς τη βαθμολογία που οι πολίτες έδωσαν ως προς την ποιότητα και την 

ποσότητα του πρασίνου, το επίπεδο καθαριότητας, καθώς και την ποιότητα και το είδος των 

υποδομών που διαθέτουν7.  

                                                
 

7 Πηγή: WWF, Έκθεση 2017, GREENSPACES Το πράσινο στα χέρια σου, διαθέσιμη στο: 
http://www.greenspaces.gr/img/Ekthesi_2017_WWF_GreenSpaces.pdf   

http://www.greenspaces.gr/img/Ekthesi_2017_WWF_GreenSpaces.pdf
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Στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Ιλίου εντοπίζεται: 

- μια εστία περιαστικού πρασίνου (εκτάσεις που βρίσκονται γύρω από την πόλη)-το Ποικίλο 

Όρος (Όρος Αιγάλεω). 

Στο άρθρο 21 του Ν. 2742/99, καθορίζονται τα όρια, οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης του 

Όρους Αιγάλεω, το οποίο έχει κηρυχθεί από το 1969 ως τόπος ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και 

μέρος του βρίσκεται στην εκτός σχεδίου πόλεως περιοχή του δήμου Ιλίου. Ειδικότερα, οι ζώνες 

προστασίας που ανήκουν ή γειτνιάζουν με το δήμο Ιλίου αποτυπώνονται στην εικόνα 17. 

Οι περιοχές που σημειώνονται με σκούρο πράσινο στα βόρεια του δήμου ανήκουν στη Ζώνη Α-

Περιοχή απόλυτης προστασίας και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα, 

οι περιοχές που σημειώνονται με ανοιχτό πράσινο χρώμα στα νότια ανήκουν στη Ζώνη Β-

Περιοχή περιαστικού πάρκου, με λειτουργίες αναψυχής, αθλητισμού, ελεύθερου και 

οργανωμένου πράσινου και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Τέλος, οι περιοχές με καφέ χρώμα 

ανήκουν στη ζώνη Δ-Περιοχή του περιαστικού πάρκου της Βορειοδυτικής Πύλης της Αθήνας, με 

λειτουργίες αναψυχής, αθλητισμού, ελευθέρου πρασίνου και πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

 

 

Εικόνα 17: Χρήσεις και ζώνες 

προστασίας Όρους Αιγάλεω στα 

όρια του δήμου Ιλίου  

(Πηγή: msa.ypeka.gr) 
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- μία εστία αστικού πρασίνου (εκτάσεις που βρίσκονται μέσα στην πόλη με βλάστηση είτε 

αυτοφυή ή τεχνητή)- το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης», που 

αποτελεί το μεγαλύτερο πνεύμονα πρασίνου στον αστικό ιστό της Αθήνας, συνολικής 

έκτασης περίπου 1.200 στρεμμάτων. Προκειμένου να καταδειχθεί η υπερτοπική σημασία 

του, αξίζει να σημειωθεί ότι το Hyde Park στο Λονδίνο έχει έκταση 1.420 στρέμματα, ενώ ο 

Εθνικός Κήπος, στο κέντρο της Αθήνας, μόλις 158 στρέμματα. 

 

 

Εικόνα 18: Όψη του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» 

 

Το Μητροπολιτικό Πάρκο Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης 

Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης» χωροθετείται στη δυτική Μητροπολιτική Αθήνα.  
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Βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Ιλίου και συνορεύει με το δήμο Αγίων 

Αναργύρων-Καματερού. Η ευρύτερη περιοχή περιβάλλεται βόρεια από το Ποικίλο Όρος και την 

Πάρνηθα. Είναι το μεγαλύτερο Μητροπολιτικό Πάρκο του Λεκανοπεδίου και είναι προσβάσιμο από 

πέντε σημεία-εισόδους. Αποτελεί ένα διαδημοτικό κοινόχρηστο χώρο πρασίνου ύψιστης σημασίας  

και το μοναδικό πάρκο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης στη χώρα μας. 

Χαρακτηρίζεται ως ένα φυσικό και τεχνητό οικοσύστημα, με τμήματα υψηλής και χαμηλής 

βλάστησης, αλσύλλια και αγροτικές καλλιέργειες και αποτελεί ένα από τα τελευταία καταφύγια 

βιοποικολότητας και άγριας ζωής στο αστικό περιβάλλον της Αττικής.   

Η προσφορά του είναι πολυεπίπεδη: βελτιώνει το μικροκλίμα της περιοχής και την ποιότητα του 

αέρα, προσφέρει σκίαση και προστασία από τους ανέμους, απορροφά τους θόρυβους της πόλης, 

αποτελεί σημαντικό βιότοπο και χώρο όπου αναπτύσσονται η χλωρίδα και η πανίδα, συνιστά χώρο 

υπαίθριας αναψυχής, χώρο εκπαίδευσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, λειτουργεί 

αντισταθμιστικά στις ακραίες θερμοκρασίες εξοικονομώντας ενέργεια, ενώ προσφέρει θέσεις και 

στην τοπική αγορά εργασίας. Έχουν καταγραφεί και αναγνωριστεί 389 φυτικά είδη που 

αναπτύσσονται στο Πάρκο, από τα οποία τα 311 είναι αυτοφυή, ενώ εντός αυτού υπάρχουν 60 

περίπου στρέμματα με ελιές, 110 στρέμματα με φιστικιές, έξι τεχνητές λίμνες, ενώ έχουν 

καταγραφεί από την Ορνιθολογική Εταιρεία 182 είδη πουλιών. 

Το Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» αποτελεί πόλο έλξης χιλιάδων επισκεπτών καθημερινά και χώρο 

πραγματοποίησης διαφόρων εκδηλώσεων. Σε μία αίθουσα εντός του Πάρκου έχει εγκατασταθεί η 

«Κιβωτός», μια ξύλινη λυόμενη κατασκευή, στο εσωτερικό της οποίας φιλοξενείται έκθεση σπόρων, 

φυτών και φυτογενετικού υλικού, η οποία αποτέλεσε την ελληνική συμμετοχή στη 12η Διεθνή 

Έκθεση Αρχιτεκτονικής Μπιενάλε της Βενετίας τo 2010, φιλοξενήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη και 

από το 2011 εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Πάρκο. Στο βόρειο τμήμα του Πάρκου βρίσκεται το ανοιχτό 

θέατρο που φιλοξενεί πολιτιστικές εκδηλώσεις. Κατά μήκος του μεγάλου καναλιού διατηρούνται 

έως σήμερα κτίρια της οθωνικής περιόδου, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως στάβλοι και αποθήκες 

του πρότυπου γεωργοκτηνοτροφικού αγροκτήματος.  
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Στο δυτικό τμήμα του Πάρκου, κοντά στα κτίρια του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας, βρίσκεται ο 

ναΐσκος του Παύλου, έργο του Δημήτρη Πικιώνη. Άλλα κτίσματα στους χώρους του Πάρκου είναι το 

Σπιτάκι του Δάσους, οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τους Προσκόπους και κτίρια που 

χρησιμοποιήθηκαν από το Ίδρυμα Νεότητας και Δια Βίου Μάθησης.  

Εντός του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης 

«Αντώνης Τρίτσης» βρέθηκε μια ενεπίγραφη 

μαρμάρινη στήλη του 4ου αιώνα π.Χ. (βλ. εικόνα 19), η 

πρώτη στον κόσμο με οικολογικό περιεχόμενο, από την 

οποία γίνεται φανερή η ιδιαίτερη μέριμνα που 

έδειχναν οι αρχαίοι Έλληνες για τα δάση και την 

ακεραιότητά τους. Για την επίβλεψή τους διέθεταν 

αλσοκόμους και θέσπιζαν αυστηρούς νόμους για την 

προστασία τους.  

Στην εν λόγω στήλη αναγράφεται το διάταγμα του 

ιερέα του Απόλλωνος Εριθασέου αναφορικά με την 

απαγόρευση της παράνομης κοπής και μεταφοράς 

ξυλείας από το χώρο του ιερού.  

Τη διαχείριση του Πάρκου έχει αναλάβει o Φορέας 

Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών 

και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης 

Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης», νομικό 

πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου της Περιφέρειας Αττικής, 

συσταθέν με το Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α’/2016).  Στο Διοικητικό συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης 

συμμετέχουν εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της 

κοινωνίας των πολιτών. Για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του Πάρκου έχει εγκριθεί 

χρηματοδότηση ύψους 3 εκατ. ευρώ από το Πράσινο Ταμείο, με στόχο την αντιμετώπιση  

των χρόνιων προβλημάτων του και την ανάδειξη τόσο αυτού όσο και της ευρύτερης  

περιοχής που το περικλείει. 

 

Εικόνα 19: Επιγραφή από το ιερό του 

Απόλλωνα του Εριθασέου, 4ος αι. π.Χ. 

(Πηγή: ΑΧΑΡΝΑΙ – ΤΟΜΟΣ Β – Σ. Στριφτού 

– Βάθη) 
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Το πρόγραμμα αναβάθμισης περιλαμβάνει μια σειρά παρεμβάσεων, όπως στεγάνωση της 

5ης λιμνοδεξαμένης και του αντίστοιχου καναλιού που διατρέχει μεγάλο τμήμα του και καταλήγει 

στην 6η αντίστοιχη λιμνοδεξαμενή και δημιουργία έξυπνων διαδραστικών διαδρομών και 

υποδομών που θα στοχεύουν στην ενημέρωση και περιβαλλοντική ευαισθητοποίησή των 

επισκεπτών. 

 

Ο δήμος Ιλίου, αναγνωρίζοντας τη σημασία του Πάρκου για την ευρύτερη περιοχή της Αττικής, 

στέκεται διαχρονικά αρωγός σε οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει. Για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος υδροδότησης, ο δήμος  Ιλίου, με ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της 

4ης Μαΐου 2020, ενέκρινε την υδροδότηση του Πάρκου με 1000 κυβικά μέτρα νερού το 24ωρο από 

το πηγάδι «Πρέση», που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αλαμάνας και Ανδρέα Παπανδρέου. Η 

παραχώρηση για χρήση 1000 κυβικών μέτρων νερού το 24ωρο αφορούσε ένα έτος και οι 

απαιτούμενες εργασίες θα υλοποιούνταν με δαπάνη και ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης. 

Παράλληλα, με την ίδια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αποφασίστηκε η παραχώρηση 

χρήσης των πηγαδιών Π3, Π4 και Π5 που βρίσκονται στο κτήμα ιδιοκτησίας του δήμου Ιλίου στη 

θέση «Πύργος Βασιλίσσης», με σκοπό την τροφοδοσία του Πάρκου με νερό για άρδευση, ύδρευση 

και πυρόσβεση.  

 

1.5.3. Ρέματα και αντιπλημμυρική προστασία  

 

Η περιοχή του δήμου ανήκει στη Λεκάνη Απορροής του Λεκανοπεδίου Αττικής και συγκεκριμένα 

στο Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Λεκάνης Κηφισού-Λεκανοπεδίου Αθήνας. Έχει έκταση 3186 km² και 

περιλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα της Περιφέρειας Αττικής, τα νησιά Αίγινα, Σαλαμίνα και 

Μακρόνησο και μικρό τμήμα των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου.  

Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής είναι 411mm και κυμαίνεται από 350mm στο λεκανοπέδιο Αττικής 

μέχρι 1.000mm στα ορεινά τμήματα (Πάρνηθα). Το Υδατικό Διαμέρισμα (ΥΔ) Αττικής αποτελείται 

από μία (1) λεκάνη απορροής, αυτή της Αττικής (EL26). 
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Οι κύριοι ποταμοί του ΥΔ Αττικής είναι ο Κηφισός με πολλούς μικροχειμάρρους, οι κυριότεροι εκ 

των οποίων είναι τα ρέματα της Χελιδονούς, του Κοκκιναρά, της Λαμπρινής και του Χαλανδρίου και 

στο ανατολικό τμήμα ο Ιλισός. Στο ΥΔ Αττικής εντοπίζεται η τεχνητή λίμνη του Μαραθώνα έκτασης 

2,98 km², καθώς και οι φυσικές λίμνες Βουλιαγμένης και Κουμουνδούρου.  

Στον Κηφισό συμβάλλουν πολλά 

ρέματα, εκ των οποίων ένα από 

τα σημαντικότερα είναι το Ρέμα 

Εσχατιάς. Με λεκάνη απορροής 

84 km², και  μήκος 13 km 

περίπου διασχίζει τους δήμους 

Ιλίου, Αγ. Αναργύρων-

Καματερού, Αχαρνών, Φυλής 

και Περιστερίου. Στα όρια του 

δήμου Ιλίου έχει ολοκληρωθεί η 

διευθέτησή του μήκους 2 χλμ, 

προϋπολογισμού 83,7 εκατ. 

ευρώ, καθώς και η κατασκευή 

των παραρεμάτιων αγωγών.  

Η σημασία της έντασης της 

βροχόπτωσης στην εκδήλωση 

πλημμυρών οδήγησε την 

επιστημονική κοινότητα να 

καταγράψει τις μετεωρολογικές 

συνθήκες κατά τη διάρκεια καταιγίδων, ώστε να εντοπιστούν πιθανά μοτίβα στη διακύμανση των 

εντάσεων σε καταιγίδες που προκαλούν πλημμύρες. 

 

 

 

 

Εικόνα 20: Ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας στο ΥΔ 
Αττικής  

(ΦΕΚ 2693/Β’/6-7-2018) 
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Η μεθοδολογία με την οποία υπολογίστηκε η χωρική κατανομή της πλημμυρικού κινδύνου έχει ως 

βάση τη σύνθεση μοναδιαίων υδρογραφημάτων με τη χρήση της μεθόδου του Clark και την εφαρμογή 

της μεθόδου χρόνου εμβαδού (time area) σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών 

(GIS). Με τη μέθοδο αυτή προσομοιώθηκε η χωρική κατανομή του πλημμυρικού κινδύνου και στη 

συνέχεια οι τιμές αυτές κατηγοριοποιήθηκαν σε κλάσεις (Πολύ Χαμηλή, Χαμηλή, Μέση, Υψηλή, Πολύ 

Υψηλή). Στον χάρτη που ακολουθεί απεικονίζεται ο πλημμυρικός κίνδυνος στο σύνολο του δήμου 

Ιλίου. 

 

Εικόνα 21: Χάρτης πλημμυρικού κινδύνου του δήμου Ιλίου  

(Πηγή: Ευθ. Λέκκας et al., 2010) 
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Η περιοχή της δυτικής Αθήνας έχει σημαντικό ιστορικό πλημμυρικών φαινομένων τις τελευταίες 
δεκαετίες. Η ταχεία και άναρχη δόμηση της περιοχής για την αντιμετώπιση των οικιστικών αναγκών 
ενός ραγδαία αυξανόμενου πληθυσμού, ο τρόπος αντιμετώπισης των ρεμάτων από τους πολίτες και 
το επίσημο κράτος, οι αστοχίες ή η έλλεψη του δικτύου ομβρίων αλλά και το ίδιο το υδρογραφικό 
δίκτυο της περιοχής είχαν ως συνέπεια την εκδήλωση πολλών πλημμυρών με ανθρώπινα θύματα σε 
πολλές περιπτώσεις.  
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΣΕΙΣ
 ΡΕΜΑ ΘΥΜΑΤΑ 

26-10-1930 Σεπόλια Κηφισός 2 

6-11-1961 
Μπουρνάζι, Ίλιον, Άγ. Φανούριος, 

Μυκονιάτικα 
Ρέμα Φλέβας 40 

Ιαν. - 1972 Δυτική Αθήνα  0 

2-11-1977 
Περιστέρι (κυρίως), Ίλιον, 
Ανθούπολη, Πετρούπολη 

Ρέμα Φλέβας, Ρέμα Γιώργιζα, 
Ρέμα Βαθύ 

25 

28-10-1978 Άγ. Ανάργυροι Ρέμα Καναπιτσερί 0 

7-10-1980 
Ίλιον, Πετρούπολη, Άγ. Ανάργυροι, 

Ανθούπολη 
Ρέμα Γιώργιζα, Ρέμα Φλέβας, 

Ρέμα Βαθύ 
0 

27-10-1980 Ίλιον, Καματερό Ρέμα Φλέβας, Ρέμα Ευπιρίδων 0 

27-10-1986 Ίλιον, Περιστέρι Ρέμα Φλέβας, 0 

12-11-1987 Πετρούπολη, Περιστέρι, Άνω Λιόσια 
Ρέμα Γιώργιζα, Ρέμα οδού 

Ολυμπιονικών 
0 

25-2-1988 
Πετρούπολη, Περιστέρι, Ίλιον, 

Μπουρνάζι 
Ρέμα Φλέβας, Ρέμα Γιώργιζα, 

Ρέμα Βαθύ, Χαϊδαρόρεμα 
0 

9-12-1989 Άγ. Ανάργυροι Ρέμα Καναπιτσερί 0 

21-11-1994 Άγ. Ανάργυροι, Αιγάλεω 
Κηφισός, Ποδονίφτης, 

Χαϊδαρόρεμα 
98 

27-1-1996 Δυτική Αθήνα  0 

8-7-2002 Αιγάλεω, Κορυδαλλός Κηφισός 0 

Πίνακας 1: Πλημμυρικά γεγονότα στη Δυτική Αθήνα, οι θέσεις που επλήγησαν και τα θύματα που προκάλεσαν  

(Πηγή: Ευθ. Λέκκας et.al., 2010) 

 

                                                
 

8 Τα θύματα αναφέρονται στο σύνολο των περιοχών που επλήγησαν και όχι μόνο στη δυτική Αθήνα. 
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H αύξηση των πλημμυρικών φαινομένων που καταγράφεται στον παραπάνω πίνακα αποδίδεται στην 

κατακόρυφη αύξηση του πληθυσμού της περιοχής, στην αύξηση της έκτασης του αστικού 

περιβάλλοντος και των υποδομών, που έχουν σαν αποτέλεσμα τη διαχρονική αύξηση της τρωτότητας, 

αλλά και στη μείωση της διατομής πολλών ρεμάτων λόγω καταπατήσεων ή μπαζωμάτων. 

Στο δήμο Ιλίου έχει ολοκληρωθεί ένα σημαντικό κομμάτι έργων αντιπλημμυρικής προστασίας 

προϋπολογισμού 3,9 εκατ. ευρώ, το οποίο χρηματοδοτήθηκε και εκτελέστηκε  από την Περιφέρεια 

Αττικής. Το έργο αφορούσε την επέκταση ή βελτίωση του υφιστάμενου δικτύου ομβρίων συνολικού 

μήκους 4,3 χλμ. περίπου, σε περιοχές του δήμου που εκδηλώθηκαν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα 

μετά από ισχυρές βροχοπτώσεις. Οι περιοχές στις οποίες υλοποιήθηκαν οι παρεμβάσεις είναι οι 

εξής: 

• Περιοχή 1, η οποία περιλαμβάνει τμήμα της περιοχής Ζωοδόχου Πηγής και συγκεκριμένα αγωγό  

επί της οδού Ξάνθου από Φιλιππιάδος έως Φυλλίδος,  

• Περιοχή 2, η οποία περιλαμβάνει τμήμα της περιοχής Παλατιανής, η οποία οριοθετείται έναντι 

της Λεωφόρου Θηβών,  

• Περιοχή 3, η οποία αφορά την οδό Αγίου Νικολάου, από Πίνδου έως Β. Ηπείρου,  

• Περιοχή 4, η οποία αφορά αγωγό επί των οδών Πέλοπος και Αγ. Σαράντα, από τη διασταύρωση 

με την οδό Αγ. Σαράντα και Πρωταγόρα έως τη διασταύρωση με τις οδούς Λαυρίου και Αραχόβης,  

• Περιοχή 5, η οποία αφορά την οδό Κλεισούρας, από Τεπελενίου έως Πανοράματος,  

• Περιοχή 6, η οποία αφορά αγωγό επί των οδών Έκτορος και Ηροδότου, από τη διασταύρωση με 

την Λ. Θηβών έως τη διασταύρωση με την οδό Φιλιατών,  

• Περιοχή 7, η οποία αφορά τμήματα των οδών Ζίτσης, Μαραγκού, Παραμυθιάς, Τυρνάβου, 

Δωδώνης, Πλάτωνος, Δυρραχίου, Βερατίου, Γράμμου και Δαβάκη,  

• Περιοχή 8, η οποία αφορά τμήματα των οδών Ανδρ. Παπανδρέου, Αγ. Λαύρας, Ολυμπίας, 

Δουκάδων, Αρκαδίας και Επιδαύρου.  

Επίσης, ολοκληρώθηκε η κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων της οδού Καλπακίου, 

προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται έργα αντιπλημμυρικής προστασίας  

στο δήμου Ιλίου, προϋπολογισμού 4 εκατ. ευρώ. 
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Έχει ολοκληρωθεί, επίσης, η διευθέτηση του Ρέματος Φλέβας (σκέπασμα υπολοίπου τμήματος) από 

τον Κόμβο Ιλίου έως την  Ανδρέα Παπανδρέου (ρέμα Αλφειού), καθώς και η κατασκευή του 

αντλιοστασίου στη συμβολή των οδών Φλέβας και Ανδρέα Παπανδρέου.  

 

1.5.4. Ατμοσφαιρικό περιβάλλον – Ακτινοβολία  

Η ποιότητα της ατμόσφαιρας στις αστικές περιοχές αποτελεί μια από τις σημαντικότερες 

προκλήσεις στις σύγχρονες πόλεις.   

Η Αττική ταλαιπωρείται από την ατμοσφαιρική ρύπανση, οι κυριότερες πηγές της οποίας είναι: 

- η ρύπανση από τη λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων και ειδικότερα, καυσαέρια από 

καύση πετρελαιοειδών και κυρίως µαζούτ, και άλλα αέρια που προκύπτουν από τις βιοµηχανικές 

διεργασίες, είτε σε µορφή χηµικών ενώσεων είτε σε µορφή µικροσωµατιδίων, όπως η 

τσιµεντόσκονη 

- η ρύπανση λόγω της κυκλοφοριακής επιβάρυνσης 

- η ρύπανση από τα κτίρια (κεντρική θέρµανση) 

- η ρύπανση από άλλες πηγές, όπως παράνομη καύση απορριμμάτων, μικροσωματίδια από 

σκόνη, αιθάλη από κακή ή ατελή καύση.   

Τα κλιματολογικά χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με την τοπογραφία της Αττικής επιβαρύνουν 

περαιτέρω την κατάσταση. Η ηλιοφάνεια και η υψηλή μέση θερμοκρασία ευνοούν τη φωτοχημική 

ρύπανση, ενώ η παρουσία ορεινών όγκων, σε συνδυασμό με τη γειτνίαση της θάλασσας, που οδηγεί 

σε ανάπτυξη τοπικών παλινδρομικών συστημάτων κυκλοφορίας του αέρα, δυσχεραίνουν 

σημαντικά τη δυνατότητα καθαρισμού της ατμόσφαιρας, με τους μηχανισμούς διάχυσης και 

μεταφοράς.  

Σημαντικότατο ρόλο στην διαμόρφωση των επιπέδων ρύπανσης διαδραματίζει, επίσης, η χαμηλή 

ταχύτητα του ανέμου που παρατηρείται στις ενδιάμεσες εποχές του έτους και αποτρέπει τη 

διασπορά των ρύπων συντελώντας έτσι στην «παγίδευση» και συσσώρευση της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης που παράγεται στο επίπεδο του εδάφους.  
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Οι χώροι πρασίνου στις αστικές περιοχές συνιστούν μια φυσική και αυτοδύναμη πηγή 

«απορρύπανσης» και βελτίωσης της ποιότητας της ατμόσφαιρας, φιλτράροντας και εμπλουτίζοντας 

το φυσικό περιβάλλον της πόλης.  

Εκτός από πηγή «απορρύπανσης» το αστικό πράσινο μπορεί να αποτελέσει πρώτης τάξεως 

ηχομονωτικό για τον αστικό χώρο, ενώ εξίσου σημαντικός είναι και ο ρόλος του στη βελτίωση της 

ψυχολογίας των κατοίκων της πόλης. 

Μέσα από διαρθρωτικές παρεμβάσεις, όπως είναι η ποιοτική αναβάθμιση του στόλου των 

αυτοκινήτων, η βελτίωση της ποιότητας των καυσίμων και η δημιουργία του θεσμικού πλαισίου για 

την είσοδο στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, επιχειρείται ο μετριασμός του φαινομένου της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης τα επόμενα χρόνια. 

Για την εκτίμηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας στο δήμο Ιλίου χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από 

το σταθμό Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του Περιστερίου, του εγγύτερου στο δήμο 

μας σταθμού μέτρησης του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ). 

Με βάση τα δεδομένα από το σταθμό του Περιστερίου, όπως αυτά παρουσιάζονται στο παρακάτω 

γράφημα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και αφορούν στην περίοδο 21/10/2019-

21/10/2020, συνάγεται ότι η ποιότητα του αέρα ήταν ικανοποιητική περίπου στο 70% της περιόδου 

αναφοράς, μέτρια στο 8% της περιόδου αναφοράς, κακή στο 11,3% της περιόδου αναφοράς και 

καλή στο 10,4% της περιόδου αναφοράς9. Οι συγκεντρώσεις του όζοντος ήταν πάρα πολύ χαμηλές, 

με αυξημένες συγκεντρώσεις κάποιες μέρες για τα PM10 και το διοξείδιο του αζώτου.  

 

                                                
 

9 Σημειώνεται ότι για μεγάλο διάστημα της περίοδου αναφοράς ίσχυαν περιοριστικά μέτρα στις μετακινήσεις 
λόγω της πανδημίας. Ως εκ τούτου τα ευρήματα για την ποιότητα της ατμόσφαιρας δεν είναι απολύτως 
αντιπροσωπευτικά της λειτουργίας της πόλης σε συνθήκες «κανονικότητας». 
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Γράφημα 3: Ποιότητα ατμόσφαιρας-Σταθμός μέτρησης Περιστερίου-21/10/2019-21/10/2010  

(Πηγή: www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/aqereporting-2]) 

 

Η ύπαρξη του Πάρκου Τρίτση στα διοικητικά όρια του δήμου Ιλίου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 

στην ποιότητα της ατμόσφαιρας και στη βελτίωση του μικροκλίματος της ευρύτερης  περιοχής.  

Στην ίδια κατεύθυνση συμβάλει και η πολιτική του δήμου στην επέκταση των χώρων πρασίνου 

μέσω της αύξησης των δεντροφυτεύσεων. Ενδεικτικά, κατά το έτος 2020, πέραν της διατήρησης 

των υπαρχουσών δενδροστοιχιών που αριθμούν περισσότερα από 20.000 δένδρα,  

πραγματοποιήθηκε η φύτευση : 

- 68 δένδρων για συμπληρωματικές φυτεύσεις δενδροστοιχιών και χώρων πρασίνου,  

- 249 θάμνων για φυτικούς φράκτες, για τη συμπλήρωση και ανανέωση του υφιστάμενου 

φυτικού υλικού σε χώρους πρασίνου του δήμου, 

- 8152 εποχιακών ανθόφυτων, με κριτήριο την εποχή άνθησης, έτσι ώστε ο συνδυασμός των 

διαδοχικών φυτεύσεων, ανοιξιάτικων  και φθινοπωρινών, να μπορεί να εξασφαλίσει  

άνθηση καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου στους κοινόχρηστους χώρους του δήμου, 

 

 ☰  
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- 3 υπεραιωνόβιων ελιών, ηλικίας περίπου 600 ετών, οι οποίες μεταφυτεύτηκαν στο δήμο Ιλίου, 

κατόπιν ευγενικής χορηγίας της ΕΡΓΟΣΕ και του Πράσινου Ταμείου, στο πλαίσιο της 

συνεργασίας τους για τη διάσωση ελαιόδεντρων που προέρχονται από απαλλοτριώσεις 

εκτάσεων για την κατασκευή έργων. Οι ελιές μεταφυτεύτηκαν στον κόμβο Χίου και 

Πολυτέκνων, στην πλατεία Διομήδη Κομνηνού, στην περιοχή της Ζωοδόχου Πηγής και στη 

συμβολή του νέου τμήματος της Λ. Θηβών με την οδό Αγίου Νικολάου και Ερμιόνης. 

Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία  

Η ραγδαία ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και η ευρεία χρήση μέσων κινητής τηλεφωνίας οδήγησε 

στην εγκατάσταση μεγάλου αριθμού σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας (κεραιών) σε όλες της 

περιοχές της Ελλάδας. Η τοποθέτησή τους σε χώρους μεγάλης συνάθροισης κοινού έκανε 

επιτακτική την ανάγκη ελέγχου, τόσο της νομιμότητας εγκατάστασης όσο και των τιμών της 

εκπεμπόμενης ακτινοβολίας. Αρμόδια υπηρεσία για την αδειοδότησή τους είναι η Εθνική Επιτροπή 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.). 

Στα διοικητικά όρια του δήμου Ιλίου είναι εγκατεστημένες 52 κεραίες κινητής τηλεφωνίας που 

έχουν αδειοδοτηθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ. ή έχουν δηλωθεί ως Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής 

Περιβαλλοντικής Όχλησης (ΕΚΚΧΟ). Οι ακριβείς θέσεις τους αποτυπώνονται στον πίνακα που 

ακολουθεί. 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1 1400042 Αδειοδοτημένη COSMOTE ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ & ΠΡΙΑΜΟΥ 

2 1201137 Αδειοδοτημένη WIND ΑΩΟΥ 56 

3 1202445 Αδειοδοτημένη WIND ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3 & ΑΡΑΧΘΟΥ 7 

4 1601205 Αδειοδοτημένη Q TELECOMMUNICATIONS A.E. ΞΥΛΟΥΡΗ 37 

5 1001504 Αδειοδοτημένη VODAFONE ΚΥΜΗΣ 31 & ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ 

6 1001739 Αδειοδοτημένη VODAFONE Π. ΜΕΛΑ 52 

7 1400378 Αδειοδοτημένη COSMOTE ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 19 

8 1400454 Αδειοδοτημένη COSMOTE ΥΨΩΜΑ ΖΑΧΑΡΙΤΣΑ, ΠΟΙΚΙΛΟΝ ΟΡΟΣ 

9 1008451 Αδειοδοτημένη VODAFONE ΚΑΛΒΡΥΤΩΝ 4 & ΑΧΑΪΑΣ 

10 1202820 Αδειοδοτημένη WIND Λ.ΧΑΣΙΑΣ 133 

11 1405952 Αδειοδοτημένη COSMOTE ΚΥΜΗΣ 31 & ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ 

12 1200632 Αδειοδοτημένη WIND ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ 20, ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ 

13 1201136 Αδειοδοτημένη WIND ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 

14 1000716 Αδειοδοτημένη VODAFONE ΦΥΛΙΔΟΣ 1 & ΘΗΒΩΝ 410 

15 1002536 Αδειοδοτημένη VODAFONE ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ 49Α, ΜΙΧΕΛΗ 
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16 1133651 Δήλωση ΕΚΚΧΟ VODAFONE Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 67Α 

17 1212446 Δήλωση ΕΚΚΧΟ WIND ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 11 

18 1415973 Δήλωση ΕΚΚΧΟ COSMOTE ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ 116 & ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 

19 2409096 Δήλωση ΕΚΚΧΟ CONNECTICORE Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 69 

20 1123651 Δήλωση ΕΚΚΧΟ VODAFONE Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 67 

21 1156678 Δήλωση ΕΚΚΧΟ VODAFONE Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 67Α 

22 1211245 Δήλωση ΕΚΚΧΟ WIND Λ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 53 

23 2400124 Δήλωση ΕΚΚΧΟ CONNECTICORE Λ. ΘΗΒΩΝ 465-471 

24 1000559 Αδειοδοτημένη VODAFONE ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΥ 65 & ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ 

25 1209589 Αδειοδοτημένη WIND ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

26 1201245 Αδειοδοτημένη WIND Λ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 53 

27 1201234 Αδειοδοτημένη WIND ΦΙΛΟΚΤΗΤΟΥ 84 

28 1005502 Αδειοδοτημένη VODAFONE Λ. ΧΑΣΙΑΣ 195 & ΚΟΡΩΝΗΣ 

29 1209711 Αδειοδοτημένη WIND ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ 159 & Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 234 

30 1158970 Δήλωση ΕΚΚΧΟ VODAFONE Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 67Α 

31 1002545 Αδειοδοτημένη VODAFONE ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ 113 & ΘΗΒΩΝ 

32 1111098 Αδειοδοτημένη VODAFONE Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ 19 

33 2409187 Δήλωση ΕΚΚΧΟ CONNECTICORE ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΥ 58 

34 1002535 Αδειοδοτημένη VODAFONE ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΕΩΣ 92 & ΣΥΡΡΑΚΟΥ 

35 1115357 Αδειοδοτημένη VODAFONE Λ. ΧΑΣΙΑΣ 79 

36 1405973 Αδειοδοτημένη COSMOTE ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ 116 & ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 

37 1404691 Δήλωση ΕΚΚΧΟ COSMOTE ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΥ 58 

38 1401575 Αδειοδοτημένη COSMOTE ΑΣΤΡΟΥΣ 13 & ΤΕΓΕΑΣ 

39 1410689 Δήλωση ΕΚΚΧΟ COSMOTE ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ 133 & ΘΗΒΩΝ 

40 1400216 Αδειοδοτημένη COSMOTE ΜΕΝΕΛΑΟΥ 135 & ΑΧΙΛΛΕΩΣ 

41 1000717 Αδειοδοτημένη VODAFONE ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 103 

42 1499356 Δήλωση ΕΚΚΧΟ COSMOTE Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 69 

43 1214775 Δήλωση ΕΚΚΧΟ WIND ΠΡΙΑΜΟΥ 15 

44 2409037 Δήλωση ΕΚΚΧΟ CONNECTICORE ΑΣΤΡΟΥΣ 8 

45 8001060 Δήλωση ΕΚΚΧΟ FTN ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΘΕΣΗ ΒΟΡΕΙΝΟ ΠΟΙΚΙΛΟ ΟΡΟΣ 

46 1400690 Αδειοδοτημένη COSMOTE ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ & ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 

47 1002050 Αδειοδοτημένη VODAFONE ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 90 & ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ 

48 1290411 Αδειοδοτημένη WIND ΟΡΕΣΤΟΥ 2 (ΠΡΩΗΝ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ) & ΣΥΡΟΥ 45 

49 1005066 Αδειοδοτημένη VODAFONE ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΗΣ 1 & Λ. ΘΗΒΩΝ 521 

50 1410438 Δήλωση ΕΚΚΧΟ COSMOTE ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ESCAPE CENTER 

51 1211276 Αδειοδοτημένη WIND ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΕΛΑΙΩΝ 71 

52 1291428 Αδειοδοτημένη WIND ΣΥΡΟΥ 59 & ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΟΥ 

Πίνακας 2: Σημεία χωροθέτησης κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο Ίλιον 
(Πηγή: Ενημερωτική Πύλη Κατασκευών Κεραιών, https://keraies.eett.gr) 
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Η δημοτική αρχή βρίσκεται σε συνεχή ετοιμότητα προκειμένου να διασφαλίσει την υγεία των 

κατοίκων και παρεμβαίνει άμεσα για την απομάκρυνση παράνομων Κεραιών Κινητής Τηλεφωνίας.  

Εντός των διοικητικών ορίων του δήμου λειτουργούν σε 24ωρη βάση τρεις  Σταθεροί Σταθμοί 

Μέτρησης Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας, σε συνεργασία με το Εθνικό Παρατηρητήριο 

Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, καθώς και κινητή μονάδα μέτρησης για επιτόπιες μετρήσεις, με σκοπό 

την άμεση διαπίστωση υπερβάσεων στην εκπεμπόμενη ακτινοβολία. Οι σταθμοί εγκαταστάθηκαν 

μετά από μελέτη των φορέων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η όσο το δυνατό μεγαλύτερη και πιο 

αντιπροσωπευτική κάλυψη του δήμου και είναι τοποθετημένοι στα παρακάτω σημεία: 

- Δημαρχείο Ιλίου 

- 25ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου 

- 13ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου 

Οι Σταθμοί Μέτρησης είναι εξειδικευμένα-πιστοποιημένα όργανα μέτρησης ηλεκτρομαγνητικού 

πεδίου και καταγράφουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία που παράγονται από τις υπάρχουσες υποδομές, 

όπως κεραίες ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, κινητής τηλεφωνίας συμπεριλαμβανομένης και της 

ανθρώπινης δραστηριότητας. 

Πληροφορίες για τις διενεργούμενες μετρήσεις και τα ευρήματα αυτών παρέχονται μέσω του 

Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, αποστολή του οποίου είναι ο διαρκής 

έλεγχος της τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα 

ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όπως αυτά καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία.  

Για τον έλεγχο της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, η διοίκηση του δήμου σε 

συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας προβαίνει τακτικά σε μετρήσεις των 

επιπέδων της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε ευαίσθητες υποδομές, με σκοπό 

να διαπιστωθεί εάν συμμορφώνονται οι κεραιοδιατάξεις με τα όρια ασφαλούς έκθεσης, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία.  
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Για τη διασφάλιση της υγείας των κατοίκων από τυχόν υπερβάσεις στην εκπεμπόμενη ακτινοβολία, 

αλλά και για τον έλεγχο της νόμιμης και ασφαλούς χωροθέτησης των κεραιών, ο  δήμος Ιλίου έχει 

στενή συνεργασία με: 

- την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 

- την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων 

- το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων 

- το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

- την Πολεοδομία 

 

1.5.5. Ακουστικό περιβάλλον – Ηχορύπανση  

Η ηχορύπανση αποτελεί ένα σημαντικό πανευρωπαϊκό πρόβλημα με διογκούμενες διαστάσεις, για 

τις συνέπειες του οποίου πολλοί άνθρωποι δεν έχουν ακριβή επίγνωση. Σύμφωνα με έρευνα του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, η οποία δημοσιεύτηκε το Μάρτιο του 202010, ο 

περιβαλλοντικός θόρυβος και ιδίως ο θόρυβος από την οδική κυκλοφορία αποτελεί μείζον 

περιβαλλοντικό πρόβλημα που επηρεάζει την υγεία και την ευημερία εκατομμυρίων ανθρώπων 

στην Ευρώπη. Το 20% του πληθυσμού της Ευρώπης, ήτοι περισσότερα από 100 εκατομμύρια άτομα, 

εκτίθεται μακροχρόνια σε επίπεδα θορύβου που είναι επιβλαβή για την υγεία του. Σύμφωνα με την 

παραπάνω έρευνα, ο περιβαλλοντικός θόρυβος ευθύνεται για:  

- 48.000 νέες περιπτώσεις ισχαιμικής καρδιοπάθειας ετησίως,   

- 12.000 πρόωρους θανάτους,  

- χρόνια υψηλή ενόχληση ύπνου σε 22 εκατομμύρια ανθρώπους και χρόνια σοβαρή 

διαταραχή ύπνου σε 6,5 εκατομμύρια ανθρώπους,  

- εμφάνιση αναγνωστικής ανεπάρκειας στο σχολείο για 12.500 παιδιά σχολικής ηλικίας 

εξαιτίας του θορύβου των αεροσκαφών. 

 

                                                
 

10 European Environment Agency, Environmental noise in Europe-2020, διαθέσιμη στο  
www.eea.europa.eu/publications/environmental-noise-in-europe. 
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Σε μια προσπάθεια χαρτογράφησης του προβλήματος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε το 

NOISE (Noise Observation and Information Service for Europe), μια νέα υπηρεσία Παρατηρήσεων 

και Πληροφοριών Περιβαλλοντικού Θορύβου για την Ευρώπη, η οποία λειτουργεί υπό την ευθύνη 

του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (Ε.Ο.Π.). Πρόκειται για τη μεγαλύτερη βάση 

δεδομένων περιβαλλοντικού θορύβου στην Ευρώπη που έχει σαν στόχο να συλλέγει και να 

δημοσιοποιεί πληροφορίες για τις πηγές περιβαλλοντικού θορύβου σε όλα τα κράτη-μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Οδηγία 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

25ης Ιουνίου 2002 

Σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου. 

Σύσταση της Επιτροπής 2003/613/ΕΚ της 

6ης Αυγούστου 2003 

Σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις αναθεωρημένες προσωρινές 

μεθόδους υπολογισμού για το βιομηχανικό θόρυβο, τους αεροπορικούς 

θορύβους οδικής και σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, καθώς και τα δεδομένα 

εκπομπής. 

ΚΥΑ 13586/724/Β/384/28-03-2006 

Καθορισμός μέτρων, όρων και μεθόδων για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του 

θορύβου στο περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 

2002/49/ΕΚ «σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού 

θορύβου» του Συμβουλίου της 25.6.2002. 

ΚΥΑ 211773/Β/1367/27-04-2012 

Καθορισμός Δεικτών Αξιολόγησης και Ανωτάτων Επιτρεπόμενων Ορίων Δεικτών 

Περιβαλλοντικού Θορύβου που προέρχεται από τη λειτουργία συγκοινωνιακών 

έργων, τεχνικές προδιαγραφές ειδικών ακουστικών μελετών υπολογισμού και 

εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών πετασμάτων, προδιαγραφές προγραμμάτων 

παρακολούθησης περιβαλλοντικού θορύβου και άλλες διατάξεις. 

Οδηγία 2015/996 της Επιτροπής της 

19ης Μάϊου 2015 

Για τη θέσπιση κοινών μεθόδων αξιολόγησης του θορύβου σύμφωνα με την 

Οδηγία 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

ΚΥΑ 

ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27136/1793/Β/6108/31-

12-2018 

Τροποποίηση της 13586/724/2006 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός 

μέτρων, όρων και μεθόδων για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του θορύβου 

στο περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ 

«σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου» 

του Συμβουλίου της 25.6.2002 (Β’ 384). 

Πίνακας 3: Θεσμικό πλαίσιο για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου 

(Πηγή: Μέτρηση Ηχορύπανσης σε Κεντρικές Οδικές Αρτηρίες του Δήμου, Ίλιον 2020) 
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Στο δήμο Ιλίου διεξήχθησαν μετρήσεις ηχορύπανσης 24ωρης διάρκειας στον οδικό άξονα της Λεωφ. 

Θηβών και συγκεκριμένα από την οδό Αγ. Νικολάου έως τα όρια του δήμου Ιλίου μέχρι τη  Λεωφ. 

Φυλής και στις δύο κατευθύνσεις (δηλαδή κατεύθυνση προς Καματερό και κατεύθυνση προς 

Αθήνα) τις κάτωθι ημερομηνίες: 

- από 26 έως 29/09/2019, 

- στις 27 και 28/11/2019, 

- στις 26 και 27/02/2020, 

- στις 19 και 20/05/2020. 

 
Δεδομένου ότι σε όλο το τμήμα της Λεωφ. Θηβών 

εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Ιλίου 

περιλαμβάνονται το 15ο Δημοτικό Σχολείο και το 21ο 

Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Νεστόρειο), που 

θεωρούνται «ειδικοί/ ευαίσθητοι δέκτες» στη 

μέτρηση του κυκλοφοριακού θορύβου (σ.σ. 

«ευαίσθητοι δέκτες» θεωρούνται τα σχολεία, τα 

θεραπευτήρια, οι εκκλησίες, τα κοινωφελή ιδρύματα 

κλπ.), οι μετρήσεις αφορούσαν και τις συγκεκριμένες 

εκπαιδευτικές δομές. 

Σε όλες τις παραπάνω μετρήσεις τα όρια των δεικτών 

οδικού κυκλοφοριακού θορύβου βρέθηκαν εντός 

των αποδεκτών ορίων που ορίζει η κείμενη 

νομοθεσία και δεν στοιχειοθετήθηκαν υπερβάσεις 

στις προσόψεις των οικιών, δεδομένου ότι οι 

ακουστικές μετρήσεις εκτελέστηκαν σε θέσεις 

πλησιέστερα στο νέο οδικό τμήμα, ενώ στην 

περίπτωση του 15ου Δημοτικού Σχολείου Ιλίου 

επιβεβαιώθηκε η αποτελεσματικότητα του 

 αντιθορυβικού πετάσματος που έχει  

τοποθετηθεί.  

 

Γράφημα 4: Επιλεγμένες θέσεις μέτρησης 
οδικού κυκλοφοριακού θορύβου Δήμου Ιλίου  
(Πηγή: Μέτρηση Ηχορύπανσης σε Κεντρικές 

Οδικές Αρτηρίες του Δήμου, Ίλιον 2020) 
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Στην περίπτωση, ωστόσο, του 21ου Δημοτικού Σχολείου Ιλίου, το οποίο βρίσκεται στα όρια του 

δήμου Ιλίου με τον δήμο Αγ. Αναργύρων (Λεωφ. Θηβών 422 & Αγ. Θεοδώρων), τα αποτελέσματα 

των μετρήσεων θορύβου  εμφάνισαν σαφή υπέρβαση των ορίων και κρίθηκε σκόπιμη η εκπόνηση 

ειδικής ακουστικής μελέτης υπολογισμού και εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικού πετάσματος, 

προκειμένου να εξασφαλισθεί η δέουσα ηχοπροστασία και για το συγκεκριμένο σχολικό 

συγκρότημα. 

 

1.5.6. Εξοικονόμηση ενέργειας  

Προς την κατεύθυνση μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης και εξοικονόμησης πόρων ο δήμος 

Ιλίου υλοποιεί σειρά δράσεων για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε τομείς που υπάγονται 

στη δικαιοδοσία του. 

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών φωτισμού που παρέχει ο δήμος στους δημότες, επιδιώκεται η ανάπτυξη 

σύγχρονων συστημάτων αστικού φωτισμού με στόχο την μέγιστη γεωγραφική κάλυψη και την 

βέλτιστη ποιότητα του φωτισμού. Ειδικότερα, προωθείται η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνικών 

δυνατοτήτων, η βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της υπάρχουσας 

υποδομής και εν τέλει η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες. 

Πιο συγκεκριμένα, ο δήμος ολοκλήρωσε τον Ιούνιο του 2020 την αντικατάσταση 7.655 τεμαχίων  

συμβατικών φωτιστικών σωμάτων με νέα, τεχνολογίας εξοικονόμησης ενέργειας τύπου LED, με 

πλήρη γεωγραφική κάλυψη του δήμου, αναβαθμίζοντας με αυτό τον τρόπο τη λειτουργία του 

δικτύου αστικού φωτισμού. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 3,4 εκατ. ευρώ, 

χρηματοδοτήθηκε με δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με επιδοτούμενο επιτόκιο 

από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.   

Η επιλογή της τεχνολογίας LED έγινε επειδή, αφενός προσφέρει εξαιρετική ποιότητα φωτισμού με 

μεγάλες δυνατότητες κατευθυντικότητας και ομοιομορφίας, και αφετέρου επειδή παρέχει μεγάλης 

κλίμακας εξοικονόμηση ενέργειας, αφού με τον τρόπο αυτό καλύπτονται οι απαιτήσεις για την 

ασφάλεια οχημάτων και πεζών με φωτιστικά πολύ μικρότερης ενεργειακής κατανάλωσης. 

Η προτεινόμενη παρέμβαση εξασφάλισε την αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού επιτυγχάνοντας 

ταυτόχρονα την εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς. 

Στην κατεύθυνση εξοικονόμησης ενέργειας ο δήμος Ιλίου υλοποιεί και δράσεις αναβάθμισης 

δημοτικών και σχολικών κτιρίων.  
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Ειδικότερα, το 2015 ολοκλήρωσε την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του 

4ου και 10ου Δημοτικού Σχολείου Ιλίου, προϋπολογισμού 663 χιλ. ευρώ με χρηματοδότηση από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του 

Προγράμματος «Εξοικονομώ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2007-2013». Το έργο 

αφορούσε εργασίες θερμομόνωσης κτιριακού κελύφους, θερμομόνωση-υδατοστεγάνωση 

δώματος και αντικατάσταση κουφωμάτων, φωτιστικών σωμάτων, λέβητα και καυστήρα.  

Επίσης, τον Ιούλιο του 2020 εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 

2014-2020» η πράξη «Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών και Δημόσιων Κτιρίων του Δήμου Ιλίου», 

η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), 

συνολικού προϋπολογισμού 1,02 εκατ. ευρώ. Αντικείμενο του έργου είναι η ενεργειακή 

αναβάθμιση του 3ου και του 8ου Δημοτικού Σχολείου, του 27ου Νηπιαγωγείου και του  

Πολιτιστικού Κέντρου «Μελίνα Μερκούρη» και οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν θερμομόνωση 

κτιριακών κελυφών, αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέα 

τεχνολογίας LED, αντικατάσταση του υφιστάμενου λέβητα στις σχολικές μονάδες και 

αντικατάσταση επτά (7) τοπικών αντλιών θερμότητας τύπου split (κλιματιστικά) στο Πολιτιστικό 

Κέντρο. Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλει στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων 

και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. 

Στο πλαίσιο αυτό κινήθηκε και η κατασκευή του 1ου ειδικού δημοτικού σχολείου Ιλίου, το οποίο 

όντας από τα πρώτα ειδικά σχολεία του Νομού Αττικής με έτος ίδρυσης το 1974, λειτουργεί από το 

2016 σε νέο κτίριο, ένα υπερσύγχρονο διώροφο βιοκλιματικό οικοδόμημα που διαθέτει ηχοφραγές 

πορτών και ασανσέρ ευρείας χωρητικότητας, ενώ παράλληλα έχει αίθουσες όπως π.χ. δωμάτιο 

εκτόνωσης-παιχνιδιού και ησυχίας, σύμφωνα με τα πρότυπα του εξωτερικού, αίθουσες 

εργοθεραπείας-σωματογνωσίας και αισθητικής αγωγής, χειροτεχνίας, εργαστήριο πηλού και 

μικρής κατοικίας.  

Παράλληλα, στις αρχές του 2022 αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του το «Πολυδύναμο 

Βιοκλιματικό Κέντρο για την ανάπτυξη δομών κοινωνικής φροντίδας», έργο προϋπολογισμού 9,9 

εκατ. ευρώ, που χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής.  

 

Το νέο Πολυδύναμο Βιοκλιματικό Κέντρο αποτελεί εμβληματικό έργο κοινωνικού χαρακτήρα, το 

οποίο πρόκειται να στεγάσει το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) 

προσφέροντας ημερήσια φιλοξενία ηλικιωμένων ατόμων μη δυναμένων να αυτοεξυπηρετηθούν 
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(άτομα με κινητικές δυσκολίες, άνοια κ.λ.π.). Το κτίριο θα είναι εξαώροφο με 2 υπόγεια και θα 

περιλαμβάνει κύριους λειτουργικούς χώρους για την ημερήσια φροντίδα 75 ηλικιωμένων και 

επικουρικούς χώρους για τη λειτουργική υποστήριξη του Κ.Η.Φ.Η. (τακτική ιατροφαρμακευτική 

παρακολούθηση, ψυχολογική υποστήριξη, διατροφή, ψυχαγωγικές δραστηριότητες, προγράμματα 

δημιουργικής απασχόλησης-ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, κ.ά.). 

 

1.5.7. Διαχείριση αστικών αποβλήτων – Ανακύκλωση   

Η συνεχής αύξηση της παραγωγής απορριμμάτων σε συνδυασμό με την αυξανόμενη 

επικινδυνότητα τους για την δημόσια υγεία έχουν θέσει επιτακτικά την ανάγκη ολοκληρωμένης 

διαχείρισης στον τομέα των αστικών στερεών αποβλήτων. 

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του δήμου Ιλίου, 

οι συνολικές ποσότητες αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) στο δήμο για το έτος 2019, ανήλθαν σε 

34.299 tn. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μόνιμος πληθυσμός, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, 

ανέρχεται σε 84.793 μόνιμους κάτοικους, προκύπτει ότι η μέση παραγωγή ανά κάτοικο είναι 

περίπου 1,11 kg/ημέρα (405 kg/έτος), ήτοι κατά 19,5% χαμηλότερη από την ετήσια παραγόμενη 

ποσότητα απορριμμάτων σε εθνικό επίπεδο (1,38 kg/ημέρα ή 504 kg/έτος).  

ΚΔΑΥ (tn) 

Έτος 
Σύμμεικτα 

(tn) 
Πράσινα 

(tn) 
Μεικτά Υπόλειμμα 

Καθαρά  
Ανακυκλ. 

Χωριστή 
συλλογή 

γιαλιού (tn) 

Χωριστή 
συλλογή 

χαρτιου (tn) 

Χωριστή 
συλλογή 

AHHE (tn) 

Σύνολο 
προς ΧΥΤΑ 

(tn) 

 
Σύν. 

παραγόμεν
ων ΑΣΑ 

2017 31.109 651,98 3.292 1.666 1.626 22,5 5,0 2,58 32.775 35.083 

2018 30.253 966,45 3.427 1.645 1.782 19,7 5,0 3,79 31.898 34.675 

2019 29.523 886,30 3.868 1.910 1.958 12,5 5,0 4,37 31.433 34.299 
 

Πίνακας 4: Ποσότητες παραγόμενων αστικών στερεών αποβλήτων στο Δήμο Ιλίου 2017-2019  

(Πηγή: Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Ιλίου, 2020) 

 

Από τον παραπάνω πίνακα συνάγεται ότι το 13,9% κατά βάρος (κ.β.) των συνολικών παραγόμενων 

ΑΣΑ  συλλέγεται χωριστά (συσκευασίες, γυαλί, πράσινα, βιοαπόβλητα, ΑΗΗΕ, κ.ά.) ενώ το υπόλοιπο 

(86,1% κ.β.) οδηγείται απευθείας για ταφή. 
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Υποδομές συλλογής απορριμμάτων 

Η διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου διαθέτει δεκατρία (13) απορριμματοφόρα 

(Α/Φ), εκ των οποίων τα τρία (3) εξυπηρετούν την συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών. Ο δήμος 

διαθέτει, επίσης, τέσσερα (4) φορτηγά - οχήματα για την μεταφορά και την απόθεση ογκωδών και 

πρασίνων απορριμμάτων στην ΟΕΔΑ Φυλής, καθώς επίσης δύο (2) σάρωθρα και δύο (2) πλυντήρια 

κάδων11. 

Στο δήμο Ιλίου υπάρχουν τοποθετημένοι 1961 κάδοι για τη συλλογή σύμμεικτων απορριμμάτων, 

καθώς και 2 υπόγειοι κάδοι σε δύο σημεία της πόλης, επί των οδών Μανάκη και Νέστορος και στην 

Πλατεία Ρίμινι.  

Υπάρχουν, επίσης, 1010 μπλε κάδοι ανακύκλωσης χωρητικότητας 1.100 λίτρων για τη χωριστή 

συλλογή των συσκευασιών (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλο) και 17 ειδικοί κώδωνες για τη χωριστή 

συλλογή γυαλιού. Στον τομέα της ανακύκλωσης συσκευασιών ο δήμος έχει συνάψει σύμβαση 

συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΑΕ (Ε.Ε.Α.Α.) για τη εναλλακτική 

διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας.  

Επίσης, για τη χωριστή συλλογή χαρτιού έχουν τοποθετηθεί 20 ειδικοί κάδοι, κυρίως κοντά σε 

σχολεία, στο πλαίσιο προγράμματος χωριστής συλλογής και διαχείρισης χαρτιού που υλοποιείται 

από τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ).  

Τέλος, για τη χωριστή συλλογή Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), έχει 

τοποθετηθεί σε χώρο του δήμου (Μπίμπιζα 1 & Ελευσινίων Μυστηρίων) ειδικό container για την 

προσωρινή συλλογή τους. 

 

 Για την οργάνωση της αποκομιδής των απορριμμάτων πραγματοποιούνται επίσης οι εξής εργασίες:  

- εννέα (9) προγράμματα αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων σε 6ήμερη βάση, μέσω των οποίων 

το 2020 έγινε συλλογή 27.729 τόνων οικιακών απορριμμάτων από τους 1961 τοποθετημένους 

κάδους.  

                                                
 

11 Σε εξέλιξη βρίσκεται εκτεταμένο πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου των οχημάτων (βλ. αναλυτικά στην 
ενότητα 1.10.5. Υλικοτεχνική υποδομή) 
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- τέσσερα (4) προγράμματα αποκομιδής κάδων ανακύκλωσης σε 6ήμερη βάση, μέσω των οποίων 

κατά το 2020 έγινε συλλογή 4.079 τόνων υλικών (339,98 τόνων/ μήνα) και 12,1 τόνων γυαλιού.  

Παράλληλα, συλλέχθησαν ανακυκλούμενες συσκευές αποβλήτων ηλεκτρονικού-ηλεκτρικού 

εξοπλισμού της τάξεως των 6,3 τόνων. 

- δύο (2) προγράμματα αποκομιδής πρασίνων σε 5ήμερη βάση.  

- δύο (2) προγράμματα συλλογής ογκωδών αντικειμένων.  

- πρόγραμμα συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων, μέσω του οποίου συνελέγησαν 60 

οχήματα κατά το 2020.  

- πρόγραμμα συλλογής, συσκευασίας και διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων αμιαντοτσιμέντου, 

συνολικής ποσότητας 382 m3 κατά το 2020. 

Σημειώνεται ότι ο δήμος Ιλίου έχει καταθέσει αίτηση χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού 

1,7 εκατ. ευρώ στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του υπουργείου Εσωτερικών για τη δημιουργία 

δέκα (10) υπόγειων Γωνιών Ανακύκλωσης (ΓΑ) εντός των διοικητικών του ορίων. Ο υπό προμήθεια 

εξοπλισμός θα περιλαμβάνει, επιπλέον, δύο (2) απορριμματοφόρα οχήματα συλλογής 

ανακυκλώσιμων υλικών (το ένα με γερανό οροφής) και μια ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης 

του συστήματος. Το συγκεκριμένο έργο στοχεύει στη συλλογή επιμέρους ρευμάτων 

ανακυκλώσιμων υλικών και στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών.  

Για την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης που θέτει ο Ν. 4042/2012, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, ο δήμος πρόκειται να δημιουργήσει ένα Πράσινο Σημείο σε οικόπεδο έκτασης περίπου 1200 

τ.μ. επί των οδών Mπίμπιζα και Ελευσίνιων Μυστηρίων.  

Το Πράσινο Σημείο είναι ένας οργανωμένος χώρος, όπου ο πολίτης μπορεί να προσκομίζει 

ανακυκλώσιμα υλικά, μικρά επικίνδυνα απόβλητα (μπαταρίες, χρώματα, κλπ.), πράσινα 

απόβλητα και άλλα είδη. Βασικός σκοπός του Πράσινου Σημείου είναι η διαλογή στην πηγή και ο 

διαχωρισμός διαφορετικών υλικών και ρευμάτων αποβλήτων.   

Ο δήμος έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους 70 χιλ. ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» για την εκπόνηση των απαιτούμενων 

μελετών (περιβαλλοντική, τοπογραφική, γεωτεχνική μελέτη κλπ.), ώστε στη συνέχεια να 

προχωρήσει στη δημιουργία Πράσινου Σημείου. 
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Υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων στην  Περιφέρεια Αττικής 

 

Υποδομές διαχείρισης ΑΣΑ 

Οι υφιστάμενες υποδομές διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) για την εξυπηρέτηση 

των αναγκών της Περιφέρειας Αττικής, διακρίνονται στις εξής: 

- Σταθμοί Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) 

- Κέντρα Διαλογής & Ανάκτησης Υλικών (ΚΔΑΥ)  

- Μονάδες Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) 

- Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) της Δυτικής Αττικής 

- ΧΥΤ στην ΟΕΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής (Γραμματικό) και στα Κύθηρα 

 

Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων  

Το δίκτυο συλλογής και μεταφοράς περιλαμβάνει, επίσης, τον ΣΜΑ Σχιστού και 22 τοπικούς ΣΜΑ. 

Ο ΣΜΑ Σχιστού βρίσκεται επί της οδού Λ. Σχιστού-Σκαραμαγκά (στα όρια του δήμου Περάματος), 

με είσοδο έναντι του Βιομηχανικού Πάρκου (ΒΙΠΑ) Σχιστού.  

Οι λοιποί ΣΜΑ εγκρίθηκαν για προσωρινή λειτουργία με τον Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α’/2020), στα 

σημεία όπου ήδη λειτουργούν σήμερα, έως τον καθορισμό χώρου προοριζόμενου για τη χρήση 

αυτή, είτε με έγκριση ή τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου, είτε με τροποποίηση Γενικού 

Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) ή με έγκριση Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (Τ.Χ.Σ.) και μέχρι τρία (3) έτη, 

μετά την παρέλευση των οποίων παύει η προσωρινή λειτουργία τους. Στη συντριπτική πλειοψηφία 

των δήμων, η συλλογή και μεταφορά γίνεται χρησιμοποιώντας ίδια μέσα προς τον εκάστοτε 

αποδέκτη αποβλήτου. 

 

Επίσης, εντός του έτους, θα ξεκινήσει η κατασκευή του ΣΜΑ στην περιοχή του Ελαιώνα Αττικής, σε 

οικόπεδο έκτασης περίπου 20 στρεμμάτων, ιδιοκτησίας του ΕΔΣΝΑ. Η ημερήσια δυναμικότητα του 

ΣΜΑ που προβλέπεται να κατασκευαστεί θα ανέρχεται στους 400 τόνους σύμμεικτων 

απορριμμάτων, στους 50 τόνους για τα ογκώδη απορρίμματα και στους 35 τόνους για τα πράσινα 

απορρίμματα. Το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του 2022. Ο ΣΜΑ θα εξυπηρετεί 

αποκλειστικά το δήμο Αθηναίων και το δήμο Αιγάλεω.  
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Υποδομές ανακύκλωσης 

Το δίκτυο των μπλε κάδων οδηγείται στις κατά τόπους μονάδες ανάκτησης ή διάθεσης 

ανακυκλώσιμων υλικών. Εξ’ αυτών, οι μεγαλύτερες ποσότητες αποβλήτων συσκευασίας του 

δικτύου μπλε κάδων στην Αττική γίνεται μόλις σε τέσσερα κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών 

(ΚΔΑΥ), που είναι συμβεβλημένα με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.): 

- ΚΔΑΥ Ελευσίνας (δημοτικό) 

- ΚΔΑΥ Ασπρόπυργου (ιδιωτικό) 

- ΚΔΑΥ Κορωπίου (ιδιωτικό) 

- ΚΔΑΥ Ασπρόπυργου 2 (ιδιωτικό) 

 

Μονάδες Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων 

Για την επεξεργασία των βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Αττικής λειτουργούν οι κάτωθι μονάδες: 

- Το ΕΜΑΚ στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής 

- Ιδιωτικές μονάδες, με σημαντικότερη τη μονάδα στο Κορωπί 

 

Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) της Δυτικής Αττικής 

Η ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής  βρίσκεται σε γήπεδο έκτασης περίπου 2.800 στρεμμάτων εντός των 

διοικητικών ορίων του δήμου Φυλής, το οποίο έχει εγκριθεί με το Ν. 3164/2003 ως κατάλληλο για 

τη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων της Δυτικής 

Αττικής.  

 

Η ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής περιλαμβάνει τις ακόλουθες εγκαταστάσεις διαχείρισης ΑΣΑ: 

- Έργα εισόδου ΟΕΔΑ (πύλη εισόδου, φυλάκιο, εγκαταστάσεις ζύγισης κ.ά.) 

- Αποκατεστημένος ΧΑΔΑ Άνω Λιοσίων  

- ΧΥΤΑ Ι και ΙΙ Άνω Λιοσίων και Μονάδα Επεξεργασία Στραγγισμάτων Λιοσίων 

- ΧΥΤΑ Φυλής (Α’ και Β’ Φάση) και Μονάδα Επεξεργασία Στραγγισμάτων Φυλής  

- Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑ)  

- Εγκατάσταση Θερμικής Επεξεργασίας (αποτεφρωτήρας) Επικίνδυνων Αποβλήτων 

Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) 
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- Μονάδα Παραγωγής Ενέργειας από το βιοαέριο του ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων (ΒΕΑΛ ΑΕ). 

- Μονάδα ΚΔΑΥ ΒΕΑΣ της εταιρείας WATT A.E. 

Για τον ΧΥΤΑ Φυλής υλοποιείται έργο για τη μεταβατική διαχείριση, το οποίο περιλαμβάνει 

κατασκευή νέων κυττάρων υγειονομικής ταφής χωρητικότητας τουλάχιστον 4.000.000m3 και την 

υλοποίηση μεταβατικών υποδομών για την διαχείριση ποσότητας 20.000 τόνων ΑΣΑ ανά έτος. 

Επίσης, είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την «Αναβάθμιση και Λειτουργία του ΕΜΑ Άνω Λιοσίων 

και μετατροπή αυτού σε ʺΠράσινο Εργοστάσιο”» με δυναμικότητα 300.000 τόνων ανά έτος (ΑΣΑ 

και προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα), εκ των οποίων τα προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα θα είναι έως 

100.000 τόνοι ανά έτος. Η μονάδα θα μπορεί να διαχειρίζεται, επιπλέον, πράσινα απόβλητα-

κλαδέματα από 20.000 έως 35.000 τόνους ανά έτος. 

 

ΧΥΤΥ εκτός ΟΕΔΑ Δ. Αττικής 

Στην Περιφέρεια Αττικής έχουν κατασκευαστεί οι παρακάτω Χώροι Υγειονομικής Ταφής 

Υπολειμματικών σύμμεικτων ΑΣΑ, εκτός της ΟΕΔΑ Δ. Αττικής: 

- στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού για την παραλαβή των υπολειμματικών σύμμεικτων 

ΑΣΑ από την ΟΕΔΑ ΒΑ Αττικής, με χωρητικότητα λεκάνης 2 εκ. m3 

- στη θέση «Λαχνός» στο νησί των Κυθήρων, με χωρητικότητα λεκάνης 120 χιλ. m3  

- στη θέση «Μύλοι των Αντικυθήρων», με χωρητικότητα λεκάνης 3,3 χιλ. m3 

 

ΧΑΔΑ 

Πλέον, έχουν αποκατασταθεί οι περισσότεροι Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) 

εντός της Περιφέρειας Αττικής και παραμένουν προς αποκατάσταση μόνο οι ΧΑΔΑ  στους δήμους 

Ύδρας και Μαρκόπουλου-Μεσογαίας. 

Η Δυτική Αθήνα γειτνιάζει τόσο με την περιοχή του Σχιστού όπου υπάρχει ο Κεντρικός Σταθμός 

Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ΣΜΑ, όσο και με της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής. Έτσι σήμερα από τη 

Δυτική Αθήνα διέρχεται σημαντικός αριθμός οχημάτων συλλογής απορριμμάτων με τη 

συνεπαγόμενη όχληση. 
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1.5.8. Δίκτυα  

ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ -ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

Ο δήμος Ιλίου απέχει οκτώ (8) χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας και καλύπτεται κυκλοφοριακά 

από δύο μεγάλους οδικούς άξονες, τη Λεωφόρο Φυλής και τη Λεωφόρο Θηβών μήκους 11 Km.  

Συγκοινωνιακά συνδέεται με το κέντρο της Αθήνας, τον Πειραιά και  με τους δήμους του Δυτικού 

Τομέα μέσω Αστικών Συγκοινωνιών και Μετρό (οι πλησιέστεροι σταθμοί Μετρό είναι αυτοί του 

Αγίου Αντωνίου, του Περιστερίου και της Ανθούπολης).  

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 

24 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΙΛΙΟΝ - ΣΤ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) 

25 ΣΤ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΙΛΙΟΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ  (ΚΥΚΛΙΚΗ) 

420 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (Μέσω ΚΗΦΙΣΟΥ) 

421 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

700 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ) - ΣΤ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ) 

701 ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΙΛΙΟΝ - ΣΤ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ) 

703 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (Μέσω ΘΗΒΩΝ) 

704 ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΠΛ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (ΚΥΚΛΙΚΗ) 

705 ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΙΛΙΟΝ- ΠΛ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΣΤ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ) 

706 ΣΤ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΙΛΙΟΝ (ΜΕΣΩ Λ.  Α. ΠΑΠΑΝΔΡ.) (ΚΥΚΛΙΚΗ) 

711 ΣΤ. ΑΤΤΙΚΗ - ΖΩΦΡΙΑ 

719 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ - ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ - ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) 

730 ΛΟΦΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ - ΣΤ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΖΩΟΔ. ΠΗΓΗ 

731 ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΣΤ. Μ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ- ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣ. -ΔΑΣΟΣ 

732 ΙΛΙΟΝ - ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) 

735 ΑΧΑΡΝΑΙ - ΖΕΦΥΡΙ - ΣΤ. ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) 

747 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΠΑΝΟΡΑΜΑ - ΣΤ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ) 

892 ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ - ΧΑΪΔΑΡΙ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΙΛΙΟΝ 

Α10 ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ - ΑΧΑΡΝΑΙ 

http://www.oasa.gr/xmap.php?id=p24
http://www.oasa.gr/xmap.php?id=p25
http://www.oasa.gr/xmap.php?id=p420
http://www.oasa.gr/xmap.php?id=p421
http://www.oasa.gr/xmap.php?id=p700
http://www.oasa.gr/xmap.php?id=p701
http://www.oasa.gr/xmap.php?id=p703
http://www.oasa.gr/xmap.php?id=p704
http://www.oasa.gr/xmap.php?id=p719
http://www.oasa.gr/xmap.php?id=p730
http://www.oasa.gr/xmap.php?id=p731
http://www.oasa.gr/xmap.php?id=p735
http://www.oasa.gr/xmap.php?id=p747
http://www.oasa.gr/xmap.php?id=p892
http://www.oasa.gr/xmap.php?id=pa10
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Α11 ΠΛ. ΒΑΘΗ - ΙΛΙΟΝ - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (ΜΕΣΩ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ) 

Β10 ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ - ΑΧΑΡΝΑΙ (Μέσω ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ) 

Β11 ΠΛ. ΒΑΘΗ - ΙΛΙΟΝ - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 

Β12 ΣΤ. ΑΤΤΙΚΗ - ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑ) 

Γ12 ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΙΛΙΟΝ - ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ (ΚΥΚΛΙΚΗ) 

(Πηγή: www.oasa.gr) 

 

Αναμένεται, επίσης, η προκήρυξη για την επέκταση της γραμμής 2 του Μετρό της Αθήνας προς το 

Ίλιον.  

Η επέκταση της γραμμής 2 θα καλύψει συγκοινωνιακά  πυκνοκατοικημένες περιοχές των δυτικών 

προαστίων και θεωρείται έργο με σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.  

Η επέκταση της γραμμής 2 περιλαμβάνει περίπου 4 χιλιόμετρα υπόγειας διπλής γραμμής και την 

κατασκευή τριών (3) σταθμών, από τους οποίους αναμένεται να εξυπηρετούνται καθημερινά 50-

60.000 πολίτες. Οι δύο από αυτούς θα είναι επί της Λεωφόρου Θηβών και πιο συγκεκριμένα στη 

συμβολή των οδών Θηβών και Καππαδοκίας (σταθμός ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ) και στη στη συμβολή των οδών 

Θηβών και Ελαιών (σταθμός ΙΛΙΟΝ). Ο νέος τερματικός σταθμός θα κατασκευαστεί στη συμβολή 

των οδών Αγίου Νικολάου και Παραμυθιάς, στα σύνορα Ιλίου και Καματερού (σταθμός ΑΓΙΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ). 

Η Αττικό Μετρό εξετάζει, επίσης, τη δημιουργία ενδιάμεσου  σταθμού μεταξύ Ιλίου και Μιχελή  

στο πάρκο Τρίτση, όπου θα διασταυρώνεται μελλοντικά με την γραμμή 4.  

 

http://www.oasa.gr/xmap.php?id=pa11
http://www.oasa.gr/xmap.php?id=pb10
http://www.oasa.gr/xmap.php?id=pb11
http://www.oasa.gr/xmap.php?id=pc12
http://www.oasa.gr/
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Εικόνα 22: Σχέδιο επέκτασης του ΜΕΤΡΟ στη γραμμή 2  

(Πηγή: www.ametro.gr) 

Η  γεωγραφική  θέση του δήμου Ιλίου τον  καθιστά  αποδέκτη  αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου 

από Βορρά προς Νότο αλλά και από Ανατολή προς Δύση και αντίστροφα, καθώς διασυνδέει τους 

βορειοδυτικούς δήμους της Δυτικής Αττικής με την Αθήνα, μέσω των αξόνων της Λεωφ. Χασιάς, της 

Λεωφ. Δημοκρατίας, της Λεωφ. Θηβών και των καθέτων αυτής οδών (Ανδρέα Παπανδρέου, Αγίου 

Νικολάου, Πετρουπόλεως, Ερμιόνης, Καπετάν  Βέρρα). Επιπρόσθετα προβλήματα εντοπίζονται και 

στο κέντρο της πόλης, όπου οι συσσωρευμένες εμπορικές δραστηριότητες δημιουργούν 

κυκλοφοριακή συμφόρηση αλλά και ηχητική όχληση.  

Προς αυτή την κατεύθυνση ο δήμος Ιλίου ξεκίνησε το 2021 τις εργασίες για την «Ανάπλαση της 

Λεωφόρου Αγ. Νικολάου», έργο προϋπολογισμού 5,3 εκατ. ευρώ που χρηματοδοτείται από την 

Περιφέρεια Αττικής. Το έργο περιλαμβάνει την πλήρη αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα και των 

στρώσεων οδοστρωσίας, τη βελτίωση των οδικών υποδομών για την εξυπηρέτηση ατόμων με 

κινητικά και άλλα προβλήματα, τη διαμόρφωση «ζωνών στάθμευσης», δενδροφυτεύσεων, τη  

χρησιμοποίηση ψυχρών υλικών επιστρώσεων για τη μείωση των ρύπων, την εγκατάσταση 

αυτόματου ποτίσματος και κατάλληλου οδοφωτισμού LED κλπ.  
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Το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα. Ο μικρός αριθμός διαθέσιμων 

χώρων στάθευσης στο εμπορικό κέντρο της πόλης, σε συνδυασμό με την στάθμευση οχημάτων 

τροφοδοσίας κατά τις ώρες λειτουργίας της αγοράς προκαλεί συχνά κυκλοφοριακή συμφόρηση 

στους δρόμους του κέντρου.  

Ως εκ τούτου, καθίσταται αναγκαία η δημιουργία οργανωμένων χώρων στάθμευσης, τόσο για ΙΧΕ 

όσο και για φορτηγά οχήματα, που θα εξυπηρετούν την στάθμευση των εισερχόμενων στο 

εμπορικό κέντρο οχημάτων καθώς και την μετεπιβίβαση των χρηστών σε Μέσα Μαζικών 

Μεταφορών για την περαιτέρω μετακίνησή τους.  

Για τους ως άνω λόγους αλλά και γενικότερα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής στα όρια του δήμου 

έχει αναπτυχθεί ένα δίκτυο ποδηλατοδρόμων το οποίο χωρίζεται σε δύο μέρη: Ο πρώτος αρχίζει 

από τη διασταύρωση της λεωφόρου Χασιάς  και Έκτορος, περνάει μέσω των οδών Έκτορος – Α. 

Παναγούλη – Φιλοκτήτου και Αίαντος και φτάνει στο Δημαρχείο Ιλίου. Ο δεύτερος ξεκινάει από το 

σημείο που τέμνονται οι Ιδομενέως και Θηβών και φτάνει στην οδό Μενελάου, ενώ σχεδιάζεται η 

επέκταση με νέο δίκτυο ποδηλατοδρόμων που θα συνδέει το Ίλιον με τους όμορους Δήμους, ενώ 

σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης η συγκοινωνιακή – κυκλοφοριακή μελέτη του δήμου.  

 

ΔΙΚΤΥΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ  

Λόγω των επιτακτικών δικτυακών αναγκών από τις δημόσιες υπηρεσίες, ο δήμος Ιλίου  

χρησιμοποιεί ένα εκτεταμένο δίκτυο οπτικών ινών απολαμβάνοντας με αυτή την υποδομή υψηλές 

ταχύτητες πρόσβασης στο εσωτερικό δίκτυο LAN. Σ΄ αυτό διασυνδέεται η πλειοψηφία των 

υπηρεσιών του δήμου, όπως το Δημαρχείο, το κτίριο του ΚΕΠ, το κτίριο του Πολυδύναμου Κέντρου 

Πολιτιστικών, Κοινωνικών και Αθλητικών δραστηριοτήτων «Μίκης Θεοδωράκης», το Πολιτιστικό 

Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη», το Κολυμβητήριο, το αμαξοστάσιο του δήμου, το Αθλητικό Κέντρο 

Ραδιοφωνίας, το κλειστό γυμναστήριο «Γεώργιος Κακούρης» και το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας 

Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) στο Πολυδύναμο Βιοκλιματικό Κέντρο για την Ανάπτυξη Δομών Κοινωνικής 

Φροντίδας.  

Επιπλέον, το δίκτυο οπτικών ινών εξυπηρετεί την τηλεφωνική διασύνδεση όλων των ανωτέρω 

υπηρεσιών, που αναμένεται να βελτιώσει και να επιταχύνει την εξυπηρέτηση των πολιτών,  

αλλά και τις υπηρεσίες στη διεκπεραίωση της μεταξύ τους επικοινωνίας.   
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ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (WIFI) ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και των ασύρματων τεχνολογιών αποτελούν 

βασικό άξονα, ο οποίος συμβάλλει στην εξυπηρέτηση και την καλύτερη επαφή του πολίτη με το 

διαδίκτυο και τις υπηρεσίες που αυτό μπορεί να προσφέρει. 

Ο δήμος Ιλίου, ενισχύοντας την προσπάθεια για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας, παρέχει 

δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του. 

Ειδικότερα, αξιοποιώντας τη χρηματοδότηση μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος WiFi for Europe 

(WiFi4EU), έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση σημείων ασύρματης πρόσβασης Wi-Fi σε δημόσιους 

χώρους, παρέχοντας δωρεάν ασύρματη διαδικτυακή πρόσβαση (Wi-Fi hotspots). 

 

Η παροχή ασύρματου WiFi καλύπτει τα εξής σημεία: 

 

ΚΕΠ Ιλίου 

Κεντρική Βιβλιοθήκη (Νέστορος 101) 

Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη (Βιβλιοθήκη) & Εξωτερικός Χώρος Πολιτιστικού Κέντρου  

(Πλατεία Αγ. Φανουρίου) 

Δημαρχείο Ιλίου (Προαύλιο – Χώροι υποδοχής κοινού – Αίθουσα Δ.Σ.) 

2ο Κλειστό Γυμναστήριο «Γεώργιος Κακούρης» (Καπετάν Βέρα & Γ’ Ορεινής Ταξιαρχίας) 

Αθλητικό Κέντρο Ραδιοφωνίας (Πριάμου 166) 

Αθλητικό Κέντρο Παλατιανής (Ανδρέα Παπανδρέου & Ισιδώρας) 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ – ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Βήμα 1ο – Εύρεση Ασυρμάτου Δικτύου 

Εφόσον είστε εντός της εμβέλειας των παραπάνω hotspots, πραγματοποιήστε αναζήτηση των 

διαθέσιμων ασυρμάτων δικτύων από τη συσκευή σας (Η/Υ, tablet, κινητό). 

Το δίκτυο εμφανίζεται στις φορητές συσκευές ως «WIFI4EU». 

Βήμα 2ο  – Σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο Wifi4EU 

Από τη λίστα με τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα συνδεόμαστε στο δίκτυο «Wifi4EU» και 

περιμένουμε μέχρι να λάβουμε την επιβεβαίωση ότι έγινε επιτυχής σύνδεση. 

Βήμα 3ο – Άνοιγμα Web Browser 
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Ανοίγουμε τον φυλλομετρητή (browser) της επιλογής μας και δοκιμάζουμε να επισκεφτούμε μια 

οποιαδήποτε ιστοσελίδα του Διαδικτύου. 

Στον browser μας θα εμφανιστεί πρώτα η ιστοσελίδα που μας καλωσορίζει στο ασύρματο δίκτυο 

του δήμου Ιλίου και του προγράμματος Wifi4EU. Πατήστε το κουμπί «ΣΥΝΔΕΣΗ» για να αποδεχτείτε 

τους όρους χρήσης και να συνεχίσετε. 

Βήμα 4ο – Περιήγηση στο διαδίκτυο. 

 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  

Ο δήμος αξιοποιεί το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ για τη διασύνδεσή του με το διαδίκτυο, την εξυπηρέτηση της 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, καθώς και την εξυπηρέτηση της εσωτερικής και εξωτερικής 

τηλεφωνίας. 

Η σύνδεση με το Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ I είναι στα 13 Μbps, σε αναμονή του ΣΥΖΕΥΞΙΣ 

ΙΙ για τη βελτίωση της ταχύτητας και ως εκ τούτου τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών 

διαδικτύου. 

Επιπλέον, υπάρχει μια σύνδεση μέσω οπτικής ίνας 200Μbps που εξυπηρετεί χρήστες, καθώς και τα 

περισσότερα σημεία του ασύρματου δικτύου του δήμου. Επιπλέον, υπάρχουν διάφορες συνδέσεις 

ADSL 24 Mbps, οι οποίες εξυπηρετούν εξωτερικά σημεία, τα οποία δεν έχουν συνδεθεί στο δίκτυο 

οπτικών ινών. 
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1.6. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  

1.6.1. Δομές εκπαίδευσης  

Στην Ελλάδα η υποχρεωτική εκπαίδευση αποτελείται από: 

α) τη διετή υποχρεωτική φοίτηση των νηπίων στο Νηπιαγωγείο 

β) την εξαετή φοίτηση των μαθητών στο Δημοτικό σχολείο 

γ) την τριετή φοίτηση των μαθητών στο Γυμνάσιο. 

Ο δήμος Ιλίου διαθέτει σχολικές μονάδες προσχολικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και ειδικά σχολεία (νηπιαγωγείο, δημοτικό, 

γυμνάσιο, λύκειο) για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και μουσικό σχολείο 

(γυμνάσιο, λύκειο). Τα τελευταία χρόνια με την δημιουργία των νέων σχολικών μονάδων και με τον 

επανασχεδιασμό της χρήσης της σχολικής στέγης, η δημοτική Αρχή κατόρθωσε να ξεπεράσει το  

μεγάλο πρόβλημα της διπλής βάρδιας στα σχολεία, φαινόμενο που αποτελούσε για πολλά χρόνια 

τροχοπέδη στην ανάπτυξη της παρεχόμενης εκπαίδευσης.  

Συνολικά, οι εκπαιδευτικές δομές που λειτουργούν στο δήμο Ιλίου είναι: τριάντα ένα (31) 

Νηπιαγωγεία, μεταξύ των οποίων και ένα (1) ειδικό Νηπιαγωγείο, είκοσι δύο (22) Δημοτικά, μεταξύ 

των οποίων και ένα (1) ειδικό Δημοτικό, δώδεκα (12) Γυμνάσια και δεκατέσσερα (14) Λύκεια, με 

συνολικό αριθμό μαθητών 8.000, ενώ στον τομέα της προσχολικής αγωγής λειτουργούν στο δήμο 

12 βρεφονηπιακοί σταθμοί.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι το 1ο Ειδικό Δημοτικό αποτελεί πρότυπο σχολείο, καθώς είναι από τα 

πρώτα Ειδικά σχολεία που λειτούργησαν στο Νομό Αττικής, ενώ από το 2016 λειτουργεί σε 

νεόδμητο διώροφο κτίριο ενεργειακά αναβαθμισμένο, στο οποίο με τις σύγχρονες εγκαταστάσεις 

και το πλήθος των αιθουσών καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εξυπηρετούμενων παιδιών. 

Επίσης, από το Μάιο του 2021 το 1ο Γυμνάσιο Ιλίου και το 3ο ΓΕΛ Ιλίου χαρακτηρίστηκαν ως 

πρότυπα σχολεία και είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους, δηλαδή οι απόφοιτοι του Γυμνασίου, εφόσον 

το επιθυμούν, μπορούν να φοιτήσουν στο πρότυπο Λύκειο χωρίς να συμμετέχουν στις  

εισαγωγικές εξετάσεις.  
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Α’ Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός  

1.6.1.1. Βρεφονηπιακοί – Παιδικοί Σταθμοί  

Από τους δώδεκα (12) βρεφονηπιακούς/ παιδικούς  σταθμούς του δήμου, οι οχτώ (8) στεγάζονται 

σε ιδιόκτητα κτίρια, τα οποία κατασκευάστηκαν κατά τα έτη 2000 – 2014, οι δύο (2) λειτουργούν σε 

μισθωμένα κτίρια ενώ ο 8ος  Παιδικός Σταθμός συστεγάζεται με τον 10ο Βρεφονηπιακό Σταθμό επί 

της οδού Ζαγορίου 31-33. Όλοι οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί Σταθμοί στεγάζονται σε 

κτίρια πλήρως εξοπλισμένα και στελεχωμένα με καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό. 

Οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί του δήμου παρέχουν στα παιδιά ιατρική, πνευματική, 

συναισθηματική και ψυχολογική  στήριξη, μουσικοκινητική αγωγή, πρόγραμμα γυμναστικής, αλλά 

και άριστη διατροφή με τη σφραγίδα παιδιάτρου, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Υγείας.  

Η γεωγραφική διασπορά των σταθμών εντός του δήμου συμβάλλει ώστε να καλύπτονται επαρκώς 

οι ανάγκες όλο και περισσότερων κατοίκων.  

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1 1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ & ΖΙΤΣΗΣ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 

2 2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Λ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 54 (ΑΛΑΝΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ) 

3 3ος Βρεφονηπιακός Σταθμός ΜΕΘΟΔΙΟΥ 56 (ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ) 

4 4ος Παιδικός Σταθμός Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 169Α (ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ) 

5 5ος Παιδικός Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ 24 (ΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ) 

6 6ος Παιδικός Σταθμός ΠΑΓΚΑΛΟΥ 1 & ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ (ΦΛΕΒΑ-ΤΣΟΥΜΠΑ) 

7 7ος Βρεφονηπιακός Σταθμός ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΕΡΑ & ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ (ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ) 

8 8ος Παιδικός Σταθμός ΖΑΓΟΡΙΟΥ 31-33 (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 

9 9ος Παιδικός Σταθμός ΙΚΑΡΟΥ 15 & ΒΡΥΣΗΙΔΟΣ (ΚΕΝΤΡΟ) 

10 10ος Βρεφονηπιακός Σταθμός ΖΑΓΟΡΙΟΥ 31-33 (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 

11 11ος Βρεφονηπιακός Σταθμός ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 1Α (ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ) 

12 12ος Βρεφονηπιακός Σταθμός ΗΡΑΣ & ΝΑΥΣΙΚΑΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ) 

 

1.6.1.2. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση  

Η Πρωτοβάθμια εκπαίδευση αποτελείται από την προσχολική και τη δημοτική εκπαίδευση.  

Στην περιοχή του δήμου Ιλίου λειτουργούν οι ακόλουθες σχολικές μονάδες: 
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Νηπιαγωγεία  

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1 1ο Νηπιαγωγείο ΝΑΥΣΙΚΑΣ & ΕΚΤΟΡΟΣ 

2 2ο Νηπιαγωγείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ & ΑΙΑΝΤΟΣ 

3 3ο Νηπιαγωγείο ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ 24 

4 4ο Νηπιαγωγείο ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ 20 

5 5ο Νηπιαγωγείο ΗΡΟΔΟΤΟΥ & ΑΓΡΑΦΩΝ 

6 6ο Νηπιαγωγείο ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΕΠΟΥΣ 54 

7 7ο Νηπιαγωγείο ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 2 

8 8ο Νηπιαγωγείο ΠΡΕΒΕΖΗΣ & ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

9 9ο Νηπιαγωγείο ΑΙΑΚΟΥ 80-82 

10 10ο Νηπιαγωγείο ΗΡΑΚΛEIOY & ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

11 11ο Νηπιαγωγείο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ & ΚΗΦΙΣΟΥ 

12 12ο Νηπιαγωγείο ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ & ΦΛΕΒΑΣ 

13 13ο Νηπιαγωγείο ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ 21 

14 14ο Νηπιαγωγείο ΒΙΤΙΒΙΛΙΑ 34 

15 15ο Νηπιαγωγείο ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 40 

16 16ο Νηπιαγωγείο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 30 

17 17ο Νηπιαγωγείο Λ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 76 

18 18ο Νηπιαγωγείο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 49 

19 19ο Νηπιαγωγείο ΠΟΛΥΦΗΜΟΥ & ΒΡΥΣΗΙΔΟΣ 

20 20ο Νηπιαγωγείο ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ 20 

21 21ο Νηπιαγωγείο ΑΝΔΡΟΥ & ΣΠΕΤΣΩΝ 

22 22ο Νηπιαγωγείο ΒΙΤΙΒΙΛΙΑ 34 

23 23ο Νηπιαγωγείο ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΦΩΤΙΟΥ & ΚΥΡΙΛΛΟΥ 

24 24ο Νηπιαγωγείο ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ & ΡΟΔΟΥ 

25 25ο Νηπιαγωγείο ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ & ΡΟΔΟΥ 

26 26ο Νηπιαγωγείο ΦΑΝΑΡΙΟΥ 4 

27 27ο Νηπιαγωγείο ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε’ 38 

28 28ο Νηπιαγωγείο ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ 2Α 

29 29ο Νηπιαγωγείο ΖΙΤΣΗΣ & ΡΟΔΟΥ 

30 30ο Νηπιαγωγείο ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 40 

31 Ειδικό Νηπιαγωγείο ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ 5 
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Δημοτικά Σχολεία  

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1 1ο Δημοτικό ΠΡΙΑΜΟΥ 114 

2 2ο Δημοτικό ΧΡΥΣΗΙΔΟΣ 71 

3 3ο Δημοτικό ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε’ 38 

4 4ο Δημοτικό ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ 20 

5 5ο Δημοτικό ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ 24 

6 6ο Δημοτικό ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΔΑΒΑΚΗ 50 

7 7ο Δημοτικό Λ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 55-57 

8 8ο Δημοτικό Μ. ΑΝΑΤΟΛΗΣ & ΤΕΝΕΔΟΥ 

9 9ο Δημοτικό Λ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 76 

10 10ο Δημοτικό ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ 12 

11 11ο Δημοτικό ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ 2 

12 12ο Δημοτικό ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 51 

13 13ο Δημοτικό ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ 21 

14 14ο Δημοτικό ΗΡΟΔΟΤΟΥ & ΑΓΡΑΦΩΝ 47 

15 15ο Δημοτικό ΠΡΙΑΜΟΥ 187 

16 16ο Δημοτικό ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3 & ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΗΣ 

17 20ο Δημοτικό ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 23 

18 Νεστόρειο Δημοτικό ΘΗΒΩΝ 422 

19 24ο Δημοτικό ΚΑΡΠΑΘΟΥ (ΤΕΡΜΑ) 

20 25ο Δημοτικό ΠΡΕΒΕΖΗΣ 43 

21 26ο Δημοτικό ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ & ΦΛΕΒΑΣ 

22 1ο Ειδικό Δημοτικό ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ 9 

 

1.6.1.3. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  

Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει δύο κύκλους: 

Α) Ο πρώτος είναι υποχρεωτικός και αντιστοιχεί στο Γυμνάσιο τριετούς φοίτησης  

    (ημερήσιο - εσπερινό). 

Β) Ο δεύτερος είναι προαιρετικός και αντιστοιχεί στο Λύκειο (Γενικό και Επαγγελματικό)  

     τριετούς φοίτησης. 

Στο δήμο Ιλίου βρίσκονται οι ακόλουθες μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: 

 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/secondary-and-post-secondary-non-tertiary-education-20_el#%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A4
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Α’ Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός  

Γυμνάσια  

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1 1ο Γυμνάσιο ΚΑΛΧΟΥ 58 

2 3ο Γυμνάσιο ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ 64 

3 4ο Γυμνάσιο ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΥ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

4 5ο Γυμνάσιο ΕΛΑΙΩΝ 61 

5 6ο Γυμνάσιο ΠΟΡΦΥΡΑ & ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΥ 

6 7ο Γυμνάσιο ΑΛΑΜΑΝΑΣ & ΔΙΟΣ 

7 8ο Γυμνάσιο ΑΧΑΪΑΣ & ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

8 9ο Γυμνάσιο ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ & ΔΙΟΣ 

9 10ο Γυμνάσιο ΖΑΓΟΡΙΟΥ 64 

10 11ο Γυμνάσιο ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΗΣ 

11 Ειδικό Γυμνάσιο 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΣΠΥΡΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 1 & ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΦΥΛΗΣ 

12 Μουσικό Σχολείο Ιλίου ΣΥΜΗΣ 5 
 

Λύκεια  

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1 1ο Γενικό Λύκειο ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ 104 

2 2ο Γενικό Λύκειο ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ 62 

3 3ο Γενικό Λύκειο ΑΛΑΜΑΝΑΣ 14Α 

4 4ο Γενικό Λύκειο ΑΛΑΜΑΝΑΣ & ΔΙΟΣ 1 

5 5ο Γενικό Λύκειο ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ & ΖΙΤΣΗΣ 15 

6 6ο Γενικό Λύκειο ΓΑΛΕΡΙΟΥ & ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ 15 

7 7ο Γενικό Λύκειο ΒΙΤΙΒΙΛΙΑ 50-52 

8 1ο ΕΠΑΛ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ & Λ. ΦΥΛΗΣ 

9 2ο ΕΠΑΛ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ & Λ. ΦΥΛΗΣ 

10 5ο ΕΚ ΑΧΙΛΛΕΩΣ & ΧΑΣΙΑΣ 123 

11 Ειδικό Λύκειο 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΣΠΥΡΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 1 & ΛΕΩΦ.ΦΥΛΗΣ 

12 
Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο Ιλίου 

(ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ) 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΣΠΥΡΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 1 & ΛΕΩΦ.ΦΥΛΗΣ 

13 Μουσικό Σχολείο Ιλίου ΣΥΜΗΣ 5 

14 ΕΠΑΣ ΧΑΣΙΑΣ & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 1 
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Α’ Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός  

Διαχρονική μέριμνα της δημοτικής αρχής είναι η συνεχής αναβάθμιση των σχολικών μονάδων και 

η αντιμετώπιση των λειτουργικών προβλημάτων που κατά καιρούς προκύπτουν. Σε αυτό το πλαίσιο 

αξίζει να αναφερθεί η υλοποίηση έργου προυπολογισμού 300 χιλ. ευρώ με χρηματοδότηση από το 

πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του υπουργείου Εσωτερικών που αφορά στην υλοποίηση εργασιών 

συντήρησης, επισκευής  και αποκατάστασης φθορών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της 

σχολικής χρονιάς, χρωματισμούς εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και στην αντικατάσταση 

μονώσεων, ενώ έργο με αντίστοιχο αντικείμενο είναι σε εξέλιξη.  

Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη η κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την 

εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σαράντα τέσσερις (44) σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης του δήμου, με χρηματοδότηση ύψους 100 χιλ. ευρώ από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». 

Ολοκληρώθηκε, επίσης, το έργο του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τίτλο 

«Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης 

προσχολικής εκπαίδευσης του 18ου νηπιαγωγείου του δήμου Ιλίου», προϋπολογισμού 89 χιλ. 

ευρώ, το οποίο αφορούσε την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση δύο μονάδων αιθουσών 

διδασκαλίας και ενός χώρου υγιεινής ελαφριάς λυόμενης προκατασκευής με τον απαραίτητο 

εξοπλισμό / έπιπλα. 

Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων 

δήμου Ιλίου και λοιπές δράσεις», προϋπολογισμού 500 χιλ. ευρώ με χρηματοδότηση από το 

υπουργείο Εσωτερικών μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». Αντικείμενο του έργου είναι η 

επισκευή φθορών στον αύλειο χώρο των σχολικών μονάδων.   

Στο πλαίσιο του ίδιου χρηματοδοτικού προγράμματος έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση της πράξης 

με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές 

μονάδες του δήμου Ιλίου», συνολικού προϋπολογισμού 337,9 χιλ. ευρώ. Η εν λόγω πράξη αφορά 

την εκπόνηση μελετών, καθώς και την εγκατάσταση, συμπλήρωση ή αντικατάσταση και έλεγχο 

καλής λειτουργίας των εν λόγω συστημάτων. Τα προβλεπόμενα μέτρα που θα προκύψουν κατόπιν 

μελέτης σχετίζονται με τον εξοπλισμό και τις προγραμματισμένες ενέργειες που ενεργοποιούνται 

στην αρχή ή κατά τη διάρκεια μίας πυρκαγιάς.  
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Σε αυτά περιλαμβάνονται συστήματα πυρανίχνευσης, χειροκίνητα συστήματα συναγερμού, 

φορητά ή μόνιμα υδροδοτικά πυροσβεστικά δίκτυα (πυροσβεστήρες ή πυροσβεστικές φωλιές 

αντίστοιχα), συστήματα καταιονητήρων (sprinklers), βοηθητικά εργαλεία και μέσα κ.ά. 

Σημαντική είναι και η προσπάθεια ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων των σχολικών μονάδων, 

καθώς με τις παρεμβάσεις αυτές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους δύναται να 

εξοικονομηθεί σημαντικό ποσοστό ενέργειας (βλ. αναλυτικότερα την ενότητα 1.5.6. Εξοικονόμηση 

ενέργειας).  

 

1.6.1.4. Δια βίου μάθηση  

Η δια βίου μάθηση περιλαμβάνει όλες τις μορφές μαθησιακών δραστηριοτήτων που εξελίσσονται 

καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου και αποσκοπούν στην απόκτηση ή την ανάπτυξη 

γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες συμβάλουν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης 

προσωπικότητας, στην επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη του ατόμου, στην κοινωνική συνοχή, στην 

ανάπτυξη της ικανότητας ενεργού συμμετοχής στα κοινά και στην κοινωνική, οικονομική και 

πολιτιστική ανάπτυξη.  

Η δια βίου μάθηση περιλαμβάνει τη τυπική εκπαίδευση, τη μη τυπική εκπαίδευση και την άτυπη 

μάθηση. 

Η υλοποίηση δράσεων δια βίου μάθησης έρχεται να άρει τις ανισότητες πρόσβασης στην 

εκπαίδευση ενηλίκων, κυρίως στην ηλιακή ομάδα άνω των 55, εργατών, αγροτών, κατοίκων 

ημιαστικών και αγροτικών περιοχών και ατόμων με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο.  Η ραγδαία 

ανάπτυξη της τεχνολογίας στην  εποχή μας, εξάλλου, καθιστά επιτακτική για όλους την ανάγκη 

διαρκούς επικαιροποίησης και ανάπτυξης των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους.  

Ο δήμος Ιλίου συμμετέχει στην πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» για την 

υλοποίηση προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων.  

Σε πρώτη  φάση  υλοποιούνται ή θα υλοποιηθούν προγράμματα όπως: 
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1. Επεξεργασία Κειμένου-Διαδίκτυο / Νέες τεχνολογίες (υλοποιείται & θα επαναληφθεί) 

2. Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις/ Νέες τεχνολογίες (θα υλοποιηθεί)  

3. Βάσεις Δεδομένων-Εξειδικευμένα θέματα/ Νέες τεχνολογίες (θα υλοποιηθεί)  

4. Δημιουργία ιστοσελίδας/ Νέες τεχνολογίες (θα υλοποιηθεί)      

5. Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση/ Οικονομία – Επιχειρηματικότητα (θα υλοποιηθεί)  

6. Αγγλικά για τουρισμό/ Γλώσσα και επικοινωνία (υλοποιήθηκε & θα επαναληφθεί) 

7. Αγγλικά για το χώρο εργασίας/ Γλώσσα και επικοινωνία (θα υλοποιηθεί)      

8. Γαλλικά για τον τουρισμό/ Γλώσσα και επικοινωνία (θα υλοποιηθεί)      

9. Γερμανικά για τον τουρισμό/ Γλώσσα και επικοινωνία (θα υλοποιηθεί)      

10. Ιταλικά για τον τουρισμό/ Γλώσσα και επικοινωνία (θα υλοποιηθεί)      

11. Ισπανικά για τον τουρισμό/ Γλώσσα και επικοινωνία (υλοποιείται & θα επαναληφθεί) 

12. Φωτογραφία (θα υλοποιηθεί) 

13. Σύγχρονη οικογένεια/ Συμβουλευτική Γονέων (θα υλοποιηθεί) 

14. Ζωγραφική (θα υλοποιηθεί) 

15. Κεραμική (θα υλοποιηθεί) 

16. Αγιογραφία (θα υλοποιηθεί) 

17. Χορός (θα υλοποιηθεί) 

18. Μουσικό εργαστήρι. 

 

Τα προγράμματα υλοποιούνται σε δημοτικά κτίρια και σε σχολικές μονάδες και εμπλουτίζονται 

συνεχώς με νέα, σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου 

Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.). 

Μέχρι τις αρχές του 2020 είχαν κατατεθεί:  

- εξήντα (60) αιτήσεις για το πρόγραμμα «Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο»,  

- τριάντα πέντε (35) αιτήσεις για το πρόγραμμα «Αγγλικά για τουρισμό»,  

- τριάντα δύο (32) αιτήσεις για το πρόγραμμα «Ισπανικά για τουρισμό» και  

- είκοσι (20) αιτήσεις για το πρόγραμμα «Σύγχρονη οικογένεια». 
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Αναφορικά με τα επιμορφωτικά προγράμματα εκπαιδευτικού χαρακτήρα, την τελευταία 

εκπαιδευτική περίοδο η δυναμικότητα των εργαστηρίων όσον αφορά τους ενήλικες ωφελούμενους 

ήταν η ακόλουθη: 

 

ΤΜΗΜΑ ΑΡ. ΩΦΕΛ/ΝΩΝ 

Ζωγραφική 23 

Αγιογραφία 8 

Κεραμική 23 

Παραδοσιακοί χοροί & λάτιν 40 

ΣΥΝΟΛΟ 94 

 

Για τις επόμενες εκπαιδευτικές περιόδους προγραμματίζεται η προσθήκη εργαστηρίων χορού, 

μουσικής και φωτογραφίας.  

Η έλευση της πανδημίας του κορωνοϊού και η λήψη έκτακτων μέτρων από την πολιτεία για την 

προστασία της δημόσιας υγείας από το Μάρτιο του 2020 οδήγησε στην αναστολή των 

εκπαιδευτικών εργαστηρίων, με την προοπτική πλήρους επανέναρξής τους με την αποκατάσταση 

της κανονικότητας.  

Σημειώνεται, τέλος, ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού (ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, πολυλειτουργικών συστημάτων εκτύπωσης, προτζέκτορα κ.ά.), εκπαιδευτικού 

εξοπλισμού (εξοπλισμός εργαστηρίου κεραμικής και ζωγραφικής και μουσικών οργάνων) και 

λοιπού εξοπλισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο δήμο, συνολικού 

προϋπολογισμού 86 χιλ. ευρώ με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020». 
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1.6.1.5. Δημοτικό Κοινωνικό Πανεπιστήμιο 

Με σκοπό την παροχή ευκαιριών διαρκούς επιμόρφωσης και τη διάχυση της γνώσης χωρίς 

αποκλεισμούς ο δήμος Ιλίου, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Πα.Δ.Α.), 

προχώρησε στην ίδρυση Δημοτικού Κοινωνικού Πανεπιστημίου, με την υπ. αρ. 27/7-4-2021 

απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Στόχος είναι η οργάνωση και λειτουργία επιμορφωτικών 

προγραμμάτων σε τομείς κοινωνικού, ψυχολογικού, παιδαγωγικού, ιστορικού και πολιτιστικού 

περιεχομένου, η διοργάνωση σεμιναρίων και εκδηλώσεων, η συνεργασία με εκπαιδευτικούς 

φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό και η δημιουργία και διάθεση εκπαιδευτικού υλικού στους 

συμμετέχοντες. Το Δημοτικό Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ιλίου (Δη.Κοι.Π.Ι.) αναμένεται να ξεκινήσει τη 

λειτουργία του τον Οκτώβριο του 2021 σε κτίριο του δήμου. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα 

περιλαμβάνει κύκλους γνώσης διάρκειας δύο (2) τετραμήνων στις εξής θεματικές περιοχές: 

- Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες 

- Επιστήμες της υγείας 

- Οικονομία και Διοίκηση 

- Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

- Αθλητισμός 

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 7 Ιουλίου 2021, οπότε και ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Δημοτικού Κοινωνικού Πανεπιστημίου, έως τις 14 Ιουλίου 2021 

είχαν υποβληθεί 638 αιτήσεις συμμετοχής. 

Σημειώνεται ότι ο δήμος Ιλίου έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Αττικής (Πα.Δ.Α.), δυνάμει της υπ. αρ. 285/11-12-2019 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, με 

σκοπό την ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, τη μεταφορά 

τεχνογνωσίας στους τομείς της εξοικονόμησης ενέργειας και της αντιμετώπισης της ενεργειακής 

φτώχειας ευάλωτων νοικοκυριών, την ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού της περιοχής κ.ά. 
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1.6.2. Δομές και Υποδομές Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας και Φροντίδας  

Η επιδείνωση της φτώχειας και της ανεργίας τα χρόνια της οικονομικής κρίσης κατέστησε αναγκαία 

τη διεύρυνση της προσφοράς κοινωνικών παροχών και υπηρεσιών. Προς αυτή την κατεύθυνση ο 

δήμος Ιλίου ενίσχυσε τις ήδη υπάρχουσες κοινωνικές δομές σε μια προσπάθεια να ανταποκριθεί 

στις αυξανόμενες ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. Οι δομές και δράσεις μέσα από τις οποίες 

ασκείται η κοινωνική πολιτική του δήμου είναι οι εξής: 

 

 

 

 

 

1.6.2.1. Ψυχοκοινωνική υποστήριξη - Παροχές  

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας του δήμου με το εξειδικευμένο επιστημονικό 

προσωπικό της παρέχει υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης σε κάθε δημότη/κάτοικο, που 

αντιμετωπίζει συναισθηματικές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς και επικοινωνίας,  

κρίση μέσα στην οικογένεια, τραυματικά γεγονότα (πένθος, διαζύγιο, βία, απώλεια  

εργασίας κ.ά.).  

• Λειτουργία 12 βρεφονηπιακών/παιδικών σταθμών 

• Δημοτικά Ιατρεία (2) 

• Ψυχολογική Υποστήριξη  

• Συμβουλευτική και Κοινωνική Στήριξη 

• Κοινωνικό Παντοπωλείο  

• Κοινωνικό Φαρμακείο 

• Κοινωνικό Φροντιστήριο  

• Κοινωνικό Συσσίτιο  

• ΤΕΒΑ – ΚΕΑ 

• Παροχή μικρογεύματος  

• Βοήθεια στο σπίτι 

• Κατ’ οίκον επισκέψεις κοινωνικών λειτουργών  

 

• Νοσηλευτικές πράξεις 

• Παρεμβάσεις οικογενειακών βοηθών 

• Ιατρείο μητρικού θηλασμού 

• Δημοτικό Οδοντιατρείο 

• Εξετάσεις Μαστογραφίας – Τεστ ΠΑΠ 

• Αιμοδοσίες  

• Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας 

• ΚΑΠΗ 

• Φυσικοθεραπεία  
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Για την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής σε παιδιά, εφήβους, 

νέους και τις οικογένειές τους, αλλά και σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, λόγω των επιπτώσεων 

της πανδημίας του covid-19, ο δήμος έχει υποβάλει αίτηση και αναμένεται να χρηματοδοτηθεί με 

το ποσό των 649 χιλ. ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» στο πλαίσιο της 

ΟΧΕ/ΒΑΑ της δυτικής Αθήνας.   

Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκεται έργο συνολικού προϋπολογισμού 199 χιλ. ευρώ για την παροχή 

συμβουλευτικής υποστήριξης και την κατάλληλη προετοιμασία ευπαθών ομάδων του πληθυσμού 

ώστε να εισέλθουν στην αγορά εργασίας μέσα από ένα πλέγμα παρεμβάσεων, όπως υποδοχή και 

ταυτοποίηση των ευπαθών ομάδων που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας για μεγάλο διάστημα, 

παροχή ενημέρωσης για τις ευκαιρίες απασχόλησης και άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, 

καθώς και συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελούμενων.     

Μεταξύ των παρεχόμενων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας είναι,  

επίσης, η διεκπεραίωση ζητημάτων κοινωνικού και αστικού περιεχομένου άπορων οικογενειών, η 

διαχείριση περιπτώσεων ενδοοικογενειακής βίας, η παροχή πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους 

για τις υπάρχουσες κοινωνικές παροχές, η υλοποίηση δράσεων προνοιακού χαρακτήρα, η 

πραγματοποίηση κατ’ οίκον επισκέψεων για την καταγραφή αναγκών των ενδιαφερόμενων, η 

συνεργασία με σχολεία και παιδικούς σταθμούς, καθώς και με τις εισαγγελικές αρχές και τον ΕΟΠΥΥ 

στο πλαίσιο εκθέσεων κοινωνικής έρευνας και η στήριξη απόρων με την παροχή βασικών ειδών 

διατροφής και ειδών πρώτης ανάγκης, καθώς και μαθητών με την παροχή σίτισης (δεκατιανό) και 

σχολικών ειδών και τη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου. 

Τα προγράμματα που υλοποιούνται για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Κοινωνικό Φαρμακείο, 

το Κοινωνικό Συσσίτιο, το Πρόγραμμα  Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (FEAD/TEBA) σε δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος 

Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), τη χορήγηση tablet με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια για την 

τηλεκπαίδευση μαθητών, το Κοινωνικό Φροντιστήριο, τη συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού, 

τη στήριξη ωφελουμένων μέσω δωρεών και δράσεων εθελοντισμού και αλληλεγγύης και  

μέσω του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» κ.ά.  
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 Όλα τα προγράμματα υλοποιούνται με τη συνδρομή ειδικών επιστημόνων, όπως ψυχολόγων, 

κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, γιατρών και επαγγελματιών διαφόρων ειδικοτήτων – 

εθελοντών στα δημοτικά ιατρεία και στο ιατρείο μητρικού θηλασμού, οικογενειακών βοηθών, 

λογοθεραπευτών κ.ά.   

Στο δήμο λειτουργούν επίσης δύο δημοτικά ιατρεία, δημοτικό οδοντιατρείο, συμβουλευτικός 

σταθμός άνοιας, δημοτικό φυσιοθεραπευτήριο, ενώ διοργανώνονται κατά μέσο όρο τέσσερις 

αιμοδοσίες κατά τη διάρκεια του έτους για την ενίσχυση της τράπεζας αίματος του δήμου. 

 

 

1.6.2.2. Δημοτικά Ιατρεία  

Στην περιοχή του δήμου λειτουργούν δύο Δημοτικά Ιατρεία: ένα στην περιοχή του Αγίου Νικολάου 

και ένα στην περιοχή του Αγίου Φανουρίου: 

Στην 1η Μονάδα Δημοτικών Ιατρείων στην περιοχή Αγ. Νικολάου, οι υπηρεσίες που παρέχονται 

είναι οι εξής: 

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ / 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ 

Πρόληψη Καρκίνου Μαστού 

Παθολογική εξέταση 

Οφθαλμολογικός έλεγχος 

Γυναικολογική εξέταση / Τεστ ΠΑΠ 

Παιδιατρική εξέταση 

Προληπτικός οδοντιατρικός έλεγχος 

Φαρμακευτική κάλυψη 

Συμβουλευτική / Ψυχολογική 

υποστήριξη (διάγνωση / 

θεραπεία) 

Εξέταση Σακχάρου  

Εξέταση Αίματος - Χοληστερίνης - Μέτρηση 

Αρτηριακής Πίεσης 

Πραγματοποίηση ΗΛΚ 

(Ηλεκτροκαρδιογράφημα) 

Ενεσοθεραπείες και αντιγριπικά εμβόλια 

(με παραπεμπτικό γιατρού) 
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Στην 2η Μονάδα Δημοτικών Ιατρείων στην περιοχή Αγ. Φανουρίου, οι υπηρεσίες που παρέχονται 

είναι οι εξής: 

ΙΑΤΡΙΚΕΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ / 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ 

Πρόληψη Καρκίνου Μαστού 

Γυναικολογική εξέταση / Τεστ ΠΑΠ 

Οφθαλμολογικός έλεγχος 

Καρδιολογικός έλεγχος 

Παιδιατρική εξέταση 

Ορθοπεδική εξέταση 

Προληπτικός οδοντιατρικός 

έλεγχος σε παιδιά 

Υπέρταση / Παχυσαρκία / 

Σακχαρώδης Διαβήτης / Διατροφή 

Συμβουλευτική/ Ψυχολογική 

υποστήριξη (διάγνωση / 

θεραπεία) 

Συμβουλευτική γονέων / 

Μαθησιακές δυσκολίες 

Εξέταση Σακχάρου Αίματος-  Χοληστερίνης 

- Μέτρηση Αρτηριακής Πίεσης 

Πραγματοποίηση ΗΛΚ 

(Ηλεκτροκαρδιογράφημα) 

Ενεσοθεραπείες και αντιγριπικά εμβόλια 

(με παραπεμπτικό γιατρού) 

 

Τα ιατρεία στελεχώνονται από μόνιμο προσωπικό και από εθελοντές γιατρούς.  

 

1.6.2.3. Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας  

Σημαντική στο έργο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας είναι η συμβολή του 

Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας του Δήμου (Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά), καθώς 

λειτουργεί ως κεντρική δομή υποδοχής αιτημάτων πολιτών για τις δομές και τις δράσεις κοινωνικού 

χαρακτήρα που υλοποιεί ο δήμος.  

Ιδρύθηκε το 2017 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020, αποτελεί 

μια δομή με καινοτόμα χαρακτηριστικά που λειτουργεί συμπληρωματικά με την Κοινωνική 

Υπηρεσία του δήμου και αποτελεί μέρος του εθνικού μηχανισμού συντονισμού, παρακολούθησης 

και αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής.  

Αποστολή του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας είναι να αποτελέσει ένα τοπικό σημείο αναφοράς 

για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και 

υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του δήμου Ιλίου. 
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Επιπλέον, να διασυνδέει τους ωφελούμενους με λοιπούς φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες Ο.Τ.Α., 

δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κ.λπ.) για την 

εξυπηρέτηση των αναγκών τους και να παρέχει, μέσω του Παραρτήματος Ρομά, υπηρεσίες 

στήριξης, κοινωνικής ένταξης και προώθησης στην απασχόληση της συγκεκριμένης ομάδας 

πληθυσμού που βιώνει πολλαπλό κοινωνικό αποκλεισμό.  

Ειδικότερα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες του δομούνται στους εξής αξόνες:  

α) υποδοχή-ενημέρωση-υποστήριξη των πολιτών 

β) συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές  

γ) παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα 

διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων . 

Η Κεντρική Δομή ενισχύθηκε το 2020 με επιπλέον προσωπικό, με στόχο την ενίσχυση παροχής 

υπηρεσιών στήριξης της οικογένειας, δηλαδή των Κέντρων Στήριξης Οικογένειας –ΚΣΟΙ και Κέντρων 

Παρακολούθησης του Ο.Φ.ΗΛΙ. (Ολοκληρωμένο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας για τους 

ηλικιωμένους).  

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 το Κέντρο Κοινότητας λειτούργησε τη γραμμή HOME HELP 

για την καταγραφή αιτημάτων πολιτών του δήμου και την  παροχή κατ΄ οίκον εξυπηρέτησης. 

Ο αριθμός των ωφελούμενων από τις υπηρεσίες του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας ανέρχονται 

σε 5.500, σύμφωνα με στοιχεία που τηρεί η αρμόδια υπηρεσία.   

 

1.6.2.4. Κοινωνικό Φροντιστήριο 

Τη σχολική χρονιά 2013-2014 δημιουργήθηκε στο δήμο Ιλίου ο θεσμός του Κοινωνικού 

Φροντιστηρίου, μια πρωτοβουλία που είχε σαν στόχο να ανακουφιστούν οικονομικά οι 

δοκιμαζόμενες οικογένειες και να δοθούν ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές.  

Χάρη στην αποδοχή μαθητών και οικογενειών, το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου συνεχίστηκε 

και τις επόμενες σχολικές χρονιές. Το Κοινωνικό Φροντιστήριο απευθύνεται σε μαθητές και  

αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που κατοικούν στο δήμο Ιλίου και η εγγραφή σε  

αυτό γίνεται με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.  
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Τα μαθήματα πραγματοποιούνται από εθελοντές καθηγητές και τη σχολική χρονιά 2020-2021 

λειτούργησαν με διευρυμένη λειτουργία και με τη συνδρομή των φροντιστηρίων της πόλης.   

Τα μαθήματα διαρκούν όλη τη σχολική χρονιά και καλύπτουν τις ανάγκες μαθητών γυμνασίου και 

λυκείου. Οι μαθητές που συμμετέχουν στα Κοινωνικά Φροντιστήρια ανέρχονται περίπου στους 

εκατό (100) ετησίως. 

 

1.6.2.5. ΚΑΠΗ 

Η τρίτη ηλικία είναι μια περίοδος που μπορεί να είναι δημιουργική, παραγωγική και δυναμική στη 

ζωή των ανθρώπων. Με αυτό το πνεύμα, ο δήμος παρέχει σειρά υπηρεσιών για τη συγκεκριμένη 

ηλικιακή ομάδα, όπως δομές και δράσεις υποστήριξης, ψυχαγωγίας, φροντίδας, ενεργούς 

συμμετοχής, σύναψης διαπροσωπικών σχέσεων και τόνωσης της αυτοπεποίθησης, καθώς και 

ενίσχυσης του αισθήματος ανεξαρτησίας, αλληλεγγύης, προσφοράς και συμμετοχής στα κοινά. Στο 

δήμο Ιλίου λειτουργούν οκτώ (8) Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) με μεγάλη 

γεωγραφική διασπορά, ώστε να καλύπτονται καλύτερα οι ανάγκες, όπως αποτυπώνονται στον 

πίνακα που ακολουθεί: 

ΚΑΠΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Α’ Δαναών 35 Κέντρο 

Β’ Μελίκης 17 Μιχελή 

Γ’ Αγ. Αικατερίνης 12 Άγ. Φανούριος 

Δ’ Θεοδώρας 48 Παλατιανή 

Ε’ Ζωοδόχου Πηγής 22 & 15 Ζωοδόχος Πηγή 

ΣΤ’ Εκάβης 78 Ρίμινι 

Ζ’ Δαβάκη 40 Άγ. Νικόλαος 

Η’ Μουστακλή & Σινάνη Εργατικές Πολυκατοικίες 
 

Πριν την έλευση της πανδημίας του κορωνοϊού, τα οκτώ (8) Κ.Α.Π.Η. του δήμου αριθμούσαν 4.575 

μέλη (στοιχεία  2018-2019). Οι παροχές στα μέλη τους ποικίλουν και περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, 

δωρεάν παροχή ηλεκτροκαρδιογραφημάτων με την αντίστοιχη γνωμάτευση και οδηγίες, συνεδρίες 

φυσικοθεραπειών, εργοθεραπεία κατ’ οίκον, ιατρικές (συνταγογράφηση) και νοσηλευτικές 

υπηρεσίες (μετρήσεις σακχάρου-χοληστερίνης-αρτηριακής πίεσης), ενώ σε τακτική βάση και  

σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχονται προγράμματα γυμναστικής, 

 παραδοσιακών χορών, χορωδίας, εκμάθησης βασικών αρχών λειτουργίας  

       ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.ά.  
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1.6.2.6. Λοιπές κοινωνικές δομές 

Τέλος, εντός των διοικητικών ορίων του δήμου λειτουργούν, επίσης, και οι εξής δομές που 

παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες:  

- Συμβουλευτικό Κέντρο ΚΕΘΕΑ Ιλίου,  

- Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ»,   

- Κέντρο Κοινωνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Παιδιών,  

- Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο. 

Εντός του 2022 αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας 

Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) στο «Πολυδύναμο Βιοκλιματικό Κέντρο για την Ανάπτυξη Δομών 

Κοινωνικής Φροντίδας», το οποίο θα προσφέρει ημερήσια φιλοξενία ηλικιωμένων ατόμων, τα 

οποία δεν δύνανται να αυτοεξυπηρετηθούν. 
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1.6.3. Πολιτισμός  

 

 

Η άσκηση πολιτιστικής πολιτικής από τις αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης έχει τις ρίζες της στον 

εκδημοκρατισμό της πρόσβασης στα αγαθά του πολιτισμού και στη διεύρυνση της δυνατότητας 

συμμετοχής  σε αυτά όλο και περισσότερων ανθρώπων. Προς αυτή την κατεύθυνση η Διεύθυνση 

Πολιτισμού του δήμου Ιλίου αναπτύσσει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που απευθύνονται 

στους πολίτες όλων των ηλικιών, με σκοπό την ανάπτυξη, διάδοση και καλλιέργεια της πολιτιστικής 

κληρονομιάς. Στον εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του πολιτισμού 

συμβάλλουν καθοριστικά και οι δεκαεπτά (17) πολιτιστικοί σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στο 

δήμο με ποικίλες και πλούσιες δράσεις. 

Η Διεύθυνση Πολιτισμού οργανώνεται σε δύο τμήματα ως εξής: 

1. Τμήμα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων και Ωδείου (περιλαμβάνει: Μουσική και Χορό, 

Πνευματικό Κέντρο-Πολιτιστική-Μουσική Εκπαίδευση, Φιλαρμονική, Χορωδία, Λαογραφικό 

Μουσείο, Πινακοθήκη, Αίθουσες Τέχνης, Θεάτρου, Κινηματογράφου, Βεστιαρίου και 

Καλλιτεχνικού Καφενείου), και 

2. Τμήμα Βιβλιοθηκών 
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1.6.3.1. Υποδομές Διεύθυνσης Πολιτισμού Δήμου Ιλίου 

Στις υποδομές της Διεύθυνσης Πολιτισμού ανήκουν: 

- Το Πολιτιστικό Κέντρο επί της οδού Αγ. Φανουρίου 99, που περιλαμβάνει μια αίθουσα 

ειδικά διαμορφωμένη για τη λειτουργία τμήματος χοροθεάτρου, μπαλέτου, ρυθμικής κ.ά., 

μια αίθουσα θεάτρου στο ισόγειο, μια αίθουσα στο 2ο όροφο (καλλιτεχνικό καφενείο), 

καθώς και χώρους γραφείων και βιβλιοθήκη στον 3ο όροφο. 

- Μια αίθουσα στον 1ο όροφο καθώς και μια αίθουσα στο 2ο όροφο, επί των οδών Σίνα και 

Ιωαννίνων. 

- Το Κτίριο Επιμορφωτικών Προγραμμάτων επί των οδών Μελίκης 17. 

- Μια αίθουσα επί της οδού Νέστορος 107. 

 

Οι εν λόγω χώροι χρησιμοποιούνται για πολιτιστικές εκδηλώσεις, επιστημονικές ομιλίες/ διαλέξεις, 

φεστιβάλ, συνέδρια, γενικές συνελεύσεις, επιμορφωτικά προγράμματα κ.ά.  

Παράλληλα, στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Πολιτισμού δύναται να πραγματοποιηθούν με την 

καθοδήγηση εξειδικευμένων επιστημόνων μαθήματα μουσικής, ωδείου, χορωδίας, φιλαρμονικής, 

θεάτρου και θεατρικού παιχνιδιού, γυμναστικής, παραδοσιακού και σύγχρονου χορού, 

φωτογραφίας και εικαστικών τεχνών, καθώς επίσης ζωγραφικής, κεραμικής, χειροποίητου 

κοσμήματος, χειροτεχνίας, αγγειοπλαστικής, κεραμικής, ραπτικής-κοπτικής κ.ά. για παιδιά, νέους 

και ενήλικες.  

 

1.6.3.2. Δημοτικές Βιβλιοθήκες 

Ο δήμος Ιλίου διαθέτει δύο δημοτικές βιβλιοθήκες. Η μια (κεντρική) στεγάζεται στη συμβολή των 

οδών Νέστορος 101 και Χρυσηΐδος 26 και η δεύτερη λειτουργεί εντός του Πολιτιστικού Κέντρου 

«Μελίνα Μερκούρη» επί της οδού Αγ. Φανουρίου 99, στον  3ο όροφο. 

Η συλλογή της Βιβλιοθήκης είναι στη διάθεση του κοινού τόσο για δανεισμό όσο και για 

χρήση στο αναγνωστήριο. Η συμβολή της είναι σημαντική και πολυδιάστατη και το έργο  

που επιτελείται  μέσα από αυτή περιλαμβάνει: 
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- τη συγκέντρωση, οργάνωση και προώθηση της γνώσης, της πληροφορίας, της εκπαίδευσης 

και του πολιτισμού σε όλους χωρίς διακρίσεις,  

- την ανάπτυξη της περιοχής, συμβάλλοντας στην εξύψωση του μορφωτικού επιπέδου του 

πληθυσμού, 

- την παροχή ειδικών υπηρεσιών και υλικού σε χρήστες που για λόγους φυσικής αδυναμίας 

(ΑμεΑ) ή γλωσσικής ανεπάρκειας (αλλοδαποί) δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις 

συνήθεις υπηρεσίες και το υπάρχον υλικό της Βιβλιοθήκης. 

Από το 2017 παρέχεται η δυνατότητα διαδικτυακής αναζήτησης του υλικού και ελέγχου της 

διαθεσιμότητας των βιβλίων, μέσω του προγράμματος openΑΒΕΚΤ του Εθνικού Κέντρου 

Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου.  

 

1.6.3.3. Δημοτικό Ωδείο-Φιλαρμονική 

Στις δομές της Διεύθυνσης Πολιτισμού ανήκουν:  

- Το Δημοτικό Ωδείο επί της οδού Ζίτσης 2, το οποίο ιδρύθηκε με την υπ. αρ. 

ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/31507/3-8-1995 (ΦΕΚ 736/Β’/1995) απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού  

- Η Φιλαρμονική επί της οδού Δαναών 69 και Πρωτεσιλάου.  

Μεταξύ των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι η παράδοση μαθημάτων μουσικών οργάνων, όπως 

βιολί, κιθάρα, φλάουτο, σαντούρι, αρμόνιο, μπουζούκι, κρουστά κ.ά., ενώ παραδίδονται και 

μαθήματα μουσικής τεχνολογίας, βυζαντινής μουσικής, μουσικής θεωρίας και μαθητικής 

ορχήστρας. 

 

1.6.3.4. Μουσεία 

Η Διεύθυνση Πολιτισμού έχει στην κυριότητά της μουσειακές συλλογές, τις οποίες εκθέτει σε 

οργανωμένους μουσειακούς ή εκθεσιακούς χώρους. Ειδικότερα, διαθέτει: 

- το Λαογραφικό Μουσείο Ιλίου, επί  των  οδών  Πολυφήμου  και  Κάλχου 53, το οποίο 

περιλαμβάνει παραδοσιακές ενδυμασίες, κοσμήματα, υφαντά, αντικείμενα και  

σκεύη, καθώς και φωτογραφικό υλικό. 
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- την Έκθεση Θεάτρου Σκιών, επί της οδού Μελίκης 17 (1ος όροφος), η οποία περιλαμβάνει 

εκθέματα όπως φιγούρες, σκηνικά και ρεκλάμες του καραγκιοζοπαίχτη Θανάση 

Σπυρόπουλου και άλλων Ελλήνων καραγκιοζοπαιχτών. 

- την Πινακοθήκη, επί της οδού Μελίκης 17 (2ος όροφος), η οποία περιλαμβάνει έργα του 

Ζωγράφου Ιωάννη Κιτσούκη, δωρεάς του ιδίου. 

 

1.6.3.5. Καλλιτεχνική Εκπαίδευση 

Oι καλλιτεχνικές δραστηριότητες αφορούν, κυρίως, τομείς όπως χορό, εικαστικές τέχνες 

(ζωγραφική) και εφαρμοσμένες τέχνες (κεραμική, αγιογραφία, φωτογραφία).  

Αξίζει να αναφερθεί η λειτουργία του Κέντρου Γυναικών, επί των οδών Αθηνάς και Νέστορος 107, 

το οποίο δημιουργήθηκε με σκοπό να ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή όλων των γυναικών του 

δήμου σε δημιουργικές δραστηριότητες, προκειμένου να αξιοποιούν εποικοδομητικά τον ελεύθερο 

χρόνο τους. Στις κύριες δραστηριότητές του συμπεριλαμβάνονται : 

- πρόγραμμα υποστήριξης γυναικών που αντιμετωπίζουν προβλήματα σε ατομικό και 

διαπροσωπικό επίπεδο 

- τμήμα διακόσμησης, ενώ πραγματοποιούνται επιμορφωτικά σεμινάρια για τη διατήρηση 

και διάδοση της παράδοσης, αγωγή υγείας, πρώτες βοήθειες, υγιεινή διατροφή, κόσμημα, 

μακιγιάζ κ.ά. 

 

Στις καλλιτεχνικές δραστηριότητες αξίζει, επίσης, να αναφερθούν η διοργάνωση στο Ίλιον από το 

2013 της «Λευκής Νύχτας», με τη συνεργασία του Εμπορικού Συλλόγου Ιλίου, τα «ΙΛΙΑ», το ΚΥΚΕΩΝ 

FOLK BEER FESTIVAL, το ΦΕΣΤΙΒΑΛ JAZZ (JAZZ στο πάρκο) και το Διεθνές Πολιτιστικό Φεστιβάλ Χωρίς 

Σύνορα.  

Σε τακτική βάση πραγματοποιούνται, επίσης, αφιερώματα, επετειακές και τιμητικές εκδηλώσεις, 

συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εκδηλώσεις για παιδιά, παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις 

βιβλίου και ζωγραφικής και εκδηλώσεις πολιτιστικών και εθνικοτοπικών συλλόγων.  
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1.6.3.6. Πολυδύναμο Κέντρο Πολιτιστικών, Αθλητικών και Κοινωνικών Δραστηριοτήτων «Μίκης 

Θεοδωράκης» 

Νέες δυνατότητες στην περαιτέρω ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του 

πολιτισμού διανοίγονται μετά την ανακατασκευή του παλιού εργοστασίου της ΒΙΟΦΙΑΛ και τη 

μετατροπή του σε ένα Πολυδύναμο Κέντρο Πολιτιστικών, Αθλητικών και Κοινωνικών 

δραστηριοτήτων στην περιοχή Μιχελή. Στους χώρους του, που αναπτύσσονται σε μια έκταση 5.500 

m² περίπου, έχουν διαμορφωθεί χώροι που ο δήμος θα διαθέσει, μεταξύ άλλων, για πολιτιστικές 

δραστηριότητες, καθώς και για την εξυπηρέτηση των Συλλόγων. 

Εικόνα 23: Όψη του Πολυδύναμου Κέντρου Πολιτιστικών, Αθλητικών και Κοινωνικών Δραστηριοτήτων 
«Μίκης Θεοδωράκης» 

 
Στο ισόγειο πραγματοποιούνται επιμορφωτικά εργαστήρια: 

- Ζωγραφικής 

- Κεραμικής (ενηλίκων και παιδικό) 

- Αγιογραφίας 

- Φωτογραφίας  

ενώ στον 1ο όροφο βρίσκεται το θέατρο «Άννα Συνοδινού». Ο προγραμματισμός περιλαμβάνει, 

επίσης, τη λειτουργία εργαστηρίου μουσικής και παιδικού θεάτρου, χορού, μουσικής κινησιολογίας 

για άτομα από 12 ετών και θεραπευτικής yoga-ενδυνάμωσης. 
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Εικόνα 24: Όψη του Πολυδύναμου Κέντρου Πολιτιστικών, Αθλητικών και Κοινωνικών Δραστηριοτήτων 
«Μίκης Θεοδωράκης» 

 

Το κτίριο κατασκευάστηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ χρησιμοποιώντας τις πλέον σύγχρονες 

μεθόδους, με βιοκλιματικό σχεδιασμό και πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας, αξιοποιώντας την 

γεωθερμία. Η ΒΙΟΦΙΑΛ έχει συνδεθεί με την ιστορία του τόπου αποτελώντας ένα ιστορικής 

σημασίας κτίριο, χαρακτηριστικό παράδειγμα εργοστασιακής αρχιτεκτονικής της δεκαετίας του ’50. 

Ως μεγάλη βιομηχανική μονάδα αποτέλεσε σημείο αναφοράς στην ευρύτερη βορειοδυτική, τότε, 

Αθήνα, ενώ στις αρχές της δεκαετίας του ‘60 ως βιομηχανία παραγωγής φιαλών υγραερίου με την 

επωνυμία «ΒΙΟΦΙΑΛ» κάλυπτε τα 2/3 της εγχώριας ζήτησης. 

Μετά την παύση λειτουργίας του εργοστασίου, το κτίριο εγκαταλείφθηκε και η αξιοποίησή του 

παρέμενε χρόνια διεκδίκηση του δήμου Ιλίου και των πολιτών.  

Με την υπ. αρ. 059/2021/28-6-2021 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Ιλίου ο συγκεκριμένος 

πολυχώρος μετονόμαστηκε σε Πολυδύναμο Κέντρο Πολιτιστικών, Αθλητικών και Κοινωνικών 

Δραστηριοτήτων «Μίκης Θεοδωράκης», προς τιμήν του κορυφαίου συνθέτη, πολιτικού και 

συγγραφέα.  

O δήμος Ιλίου θα δημιουργήσει στο χώρο κι ένα ψηφιακό μουσείο για το μεγάλο συνθέτη, το οποίο 

θα αποτελέσει παράρτημα του μουσείου της Ζάτουνας Γορτυνίας, όπου ο Μίκης Θεοδωράκης 

παρέμεινε εκτοπισμένος το 1968 και το 1969 από το δικτατορικό καθεστώς. 

Στο Ίλιον θα μεταφερθεί και η έδρα της Λαϊκής Ορχήστρας «Μίκης Θεοδωράκης»,  

αναδεικνύοντας το Πολυδύναμο Κέντρο σε ένα στολίδι για την πόλη αλλά και  

κοιτίδα πολιτισμού για ολόκληρη την περιοχή της δυτικής Αθήνας.  
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1.6.3.7. Δημιουργία Πολυκέντρου Μουσικής και Τεχνών  

Σημειώνεται ότι σε δημοτικό οικόπεδο έκτασης 715 τ.μ. στο Ο.Τ. 90 που περικλείεται από τις οδούς 

Πάριδος, Χρυσηίδος, Κάλχου και Νέστορος πρόκειται να ανεγερθεί Πολυκέντρο Μουσικής και 

Τεχνών, το οποίο θα περιλαμβάνει θέατρο, ωδείο, μουσείο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, roof 

garden και περιβάλλοντα χώρο με δυνατότητα φιλοξενίας εκδηλώσεων. Για τη χρηματοδότηση των 

απαιτούμενων μελετών έχει υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Αντώνης 

Τρίτσης» του υπουργείου Εσωτερικών, συνολικού προϋπολογισμού 266 χιλ. ευρώ. 

 

1.6.4. Αθλητισμός  

Ο δήμος Ιλίου αναγνωρίζοντας τη σημασία του αθλητισμού στην προαγωγή της υγείας και στην 

ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό αθλητικών δομών για 

την εξυπηρέτηση των κατοίκων. 

 

1.6.4.1. Αθλητικές εγκαταστάσεις 

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι αθλητικές εγκαταστάσεις του δήμου Ιλίου και οι 

αθλητικές  δραστηριότητες που προσφέρουν. 

 

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥ 
Γήπεδο ποδοσφαίρου και 

βοηθητικό γήπεδο 

Πάρκο Περιβαλλοντικής 
Ευαισθητοποίησης 

«Α.ΤΡΙΤΣΗΣ» (είσοδος από οδό 
Ελευσινίων Μυστηρίων) 

1ο ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΙΛΙΟΥ 
(ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ) 

Γήπεδο μπάσκετ-βόλεϊ-
μπάντμιντον 

Κωλέττη & Καρυωτάκη 

2ο ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΙΛΙΟΥ  
(Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ) 

Κλεστά γήπεδα μπάσκετ- 
βόλεϊ και εξωτερικό γήπεδο 

μπάσκετ 

Καπετάν Βέρρα & Γ’ Ορεινής 
Ταξιαρχίας 

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ 

Γήπεδα μπάσκετ-
ποδοσφαίρου, στίβος, 
αίθουσες αεροβικής, 
ρυθμικής, ενόργανης, 

πολεμικών τεχνών 

Πριάμου & Πρέσπας 
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ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ Γήπεδα μπάσκετ-τένις Α. Παπανδρέου & Ισιδώρας 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΑΜΑΝΑΣ Γήπεδα τένις Αλαμάνας & Α. Παπανδρέου 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ Γήπεδα μπάσκετ Γαλερίου & Πλήθωνος 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Γήπεδα μπάσκετ-βόλεϊ Ζαγορίου & Πλάτωνος 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΘΕΤΙΔΟΣ Γήπεδο μπάσκετ Θέτιδος & Ποσειδώνος 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΣΟΥΣ Γήπεδο μπάσκετ Έκτορος & Αίαντος 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Ο.Τ 506 Γήπεδο μπάσκετ Τροιζηνίας & Γαργαλιάνων 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ Γήπεδο ποδοσφαίρου 7x7 Ιγνατίου & Καλλινίκου 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΘΑΣΟΥ Γήπεδο μπάσκετ Δήλου & Θάσου 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Γήπεδα μπάσκετ-βόλεϊ Μεσολογγίου & Πετρουπόλεως 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΝ 
ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ 

Γήπεδο μπάσκετ 
Ελευσινίων Μυστηρίων & 

Καβείρων 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΧΑΣΙΑΣ Γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5 Λεωφ. Χασιάς 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Γήπεδο μπάσκετ Βεροίας & Καβάλας 

 

1.6.4.2. Κολυμβητήριο  

Σε μια προσπάθεια να διευρύνει τις διαθέσιμες επιλογές στους δημότες, να προσφέρει 

εναλλακτικούς τρόπους άθλησης και να βοηθήσει στην ανάπτυξη της κολύμβησης, ο δήμος Ιλίου 

σύναψε προγραμματική σύμβαση με το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης (ΕΚΑ) για τη λειτουργία 

κολυμβητηρίου εντός του Κέντρου (Σπύρου Θεολόγου 1 & Λ. Φυλής, 8η στάση).  

Ο εν λόγω χώρος πληρεί όλα τα πρότυπα ασφάλειας και υγιεινής, διαθέτει κολυμβητική δεξαμενή 

με 8 διαδρομές, κολυμβητική δεξαμενή εκμάθησης και μία θεραπευτική που θα εξυπηρετεί όλες 

τις ανάγκες του ΕΚΑ, καθώς και  βοηθητικούς χώρους, ιατρείο και αποδυτήρια. 

Στο Κολυμβητήριο πραγματοποιούνται, μεταξύ άλλων, ελεύθερα προγράμματα με επίβλεψη 

ναυαγοσώστη, προγράμματα εκμάθησης κολύμβησης με έμπειρους καθηγητές φυσικής αγωγής, 

προγράμματα Aqua Aerobic, προγράμματα για παιδιά με αναπηρία, προγράμματα προετοιμασίας 

εξετάσεων κ.ά. 

Δυνατότητα εγγραφής και χρήσης των προσφερόμενων προγραμμάτων έχουν παιδιά από 4 ετών 

καθώς και ενήλικες. 
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Εικόνα 25: Κολυμβητήριο Ιλίου 

 

1.6.4.3. Ρυθμική Γυμναστική 

Το πρόγραμμα ρυθμικής γυμναστικής, που υλοποιούνταν και διακόπηκε λόγω της πανδημίας, θα 

ξεκινήσει εκ νέου σε όλες τις συνοικίες του δήμου σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες, όταν οι 

υγειονομικές συνθήκες το επιτρέψουν. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκμάθηση βασικών ασκήσεων 

ρυθμικής γυμναστικής σε επίπεδο Αθλητισμού για Όλους, καθώς και ασκήσεις σε προαγωνιστικό 

επίπεδο με όργανα (στεφάνια, κορδέλες, μπάλες, κορίνες). Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στις 

παρακάτω περιοχές : 

- Παλατιανή: Αίθουσα Γυμναστικής Παλατιανής (Αγ. Γεωργίου & Θεοφίλου). 

- Άγ. Νικόλαος: Αίθουσα Γυμναστικής Αγ. Νικολάου (Αίθουσα οδού Ζαγορίου) 

- Άγ. Φανούριος: Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων 7ου Δημοτικού Σχολείου (Λ. Παπανδρέου 55-

57) 

- Ρίμινι Ραδιοφωνία: Αθλητικό Πολυκέντρο Ραδιοφωνίας (Πριάμου 166) 

- Ζωοδόχος Πηγή: Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων 4ου Δημοτικού Σχολείου (Πολυτέκνων 20) 

- Μιχελή: Αίθουσα Γυμναστικής Μιχελή (Σίνα & Ιωαννίνων). 
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1.6.4.4. Δημοτικά Γυμναστήρια  

Πέρα από τους παραπάνω αθλητικούς χώρους στην περιοχή του δήμου Ιλίου λειτουργούν δύο (2) 

δημοτικά γυμναστήρια, επί της οδού Αγ. Φανουρίου 8 (εντός της πλατείας Φοινίκων) και επί των 

οδών Λ. Παλατιανής & Ν. Ξυλούρη, τα οποία είναι εξοπλισμένα με ηλεκτρονικά μηχανήματα 

(εργοδιάδρομοι, ποδήλατα) και μηχανήματα μυϊκής ενδυνάμωσης (βάρη). Το περιεχόμενο των 

προγραμμάτων άσκησης σχεδιάζεται σύμφωνα με τις βασικές προπονητικές αρχές, προσαρμόζεται 

στις ανάγκες των αθλουμένων και συμβαδίζει με τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο του μαζικού 

αθλητισμού. 

 

1.6.4.5. Αίθουσες γυμναστικής  

Ο δήμος Ιλίου αναπτύσσει προγράμματα αθλητισμού για όλους (ΠΑγΟ) όπως αεροβική, ρυθμική, 

πολεμικές τέχνες σε αίθουσες γυμναστικής στις περιοχές Αγ. Φανουρίου (Ξυλοκάστρου & 

Γαργαλιάνων), Παλατιανής (Αγίου Γεωργίου & Θεοφίλου), Αγ. Νικολάου (Δαβάκη 30) και Μιχελή 

(Σίνα & Ιωαννίνων).  

Προγράμματα άθλησης παρέχονται, τέλος, και στους αθλητικούς χώρους των παρακάτω σχολικών 

μονάδων: 

- 2ο Δημοτικό Σχολείο (μπάσκετ-αεροβική-ρυθμική) 

- 3ο Δημοτικό Σχολείο (ποικίλες αθλητικές δραστηριότητες)  

- 4ο Δημοτικό Σχολείο (αεροβική-ρυθμική) 

- 7ο Δημοτικό Σχολείο (ρυθμική) 

- 10ο Δημοτικό Σχολείο (μπάσκετ-βόλεϊ ) 

- 11ο Δημοτικό Σχολείο (ποικίλες αθλητικές δραστηριότητες)  

- 12ο Δημοτικό Σχολείο (ποικίλες αθλητικές δραστηριότητες) 
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1.7. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1.7.1. Αδελφοποιήσεις  

Σύμφωνα με το άρθρο 220 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 

114/Α’/2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Οι Δήμοι και οι Κοινότητες, στο πλαίσιο της 

ευρύτερης συνεργασίας τους με αντίστοιχους  οργανισμούς ξένων χωρών, μπορούν να 

αναπτύσσουν τις κατά νόμο πρωτοβουλίες τους για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους 

και να προβαίνουν σε  πράξεις αδελφοποίησης των πόλεών τους, με στόχο τη μεταξύ τους προαγωγή 

των οικονομικών, πολιτιστικών, μορφωτικών και κοινωνικών σχέσεων». 

Η αδελφοποίηση γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και κατόπιν σύμφωνης γνώμης 

της διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 4 παρ.  2β του Ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 135/Α΄/2005).  

Οι αδελφοποιήσεις αποτελούν ένδειξη εξωστρέφειας των δήμων, προωθούν τη διεθνή συνεργασία 

σε επίπεδο κοινωνίας πολιτών, είναι όχημα μεταφοράς τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, 

συμβάλουν στη αλληλοκατανόηση και τη συνεργασία και αναπτύσσονται σε ένα ευρύ πεδίο 

θεματικών, όπως η τέχνη και ο πολιτισμός, η ιστορία, η αειφόρος ανάπτυξη, η κοινωνική 

συμμετοχή, ο αθλητισμός κ.ά., προσφέροντας στους δήμους ένα χρηστικό «εργαλείο» με πολλές  

δυνατότητες. 

Ο δήμος Ιλίου έχει συνάψει μέχρι σήμερα τέσσερις συμφωνίες αδελφοποίησης με τις πόλεις της 

Ιεριχούς (Παλαιστίνη-1994), του Corigliano d' Otranto (Ιταλία-2007), της Tulcea (Ρουμανία-2008) και 

του Cascais (Πορτογαλία-2015). 
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Ιεριχώ (Παλαιστίνη-1994)                                                         

Η πόλη της Ιεριχούς είναι αραβική πόλη 

κοντά στο ποταμό Ιορδάνη στη δυτική όχθη 

των Παλαιστινιακών εδαφών. Είναι 

πρωτεύουσα της επαρχίας Ιεριχούς με 

πληθυσμό 18.346 κατοίκους (στοιχεία 

2007). Θεωρείται μία από τις παλαιότερες 

συνεχώς κατοικούμενες πόλεις του κόσμου 

και η παλιότερη γνωστή τειχισμένη πόλη.  

Ο δήμος Ιλίου (τότε Νέων Λιοσίων) με την 

υπ. αρ. 1/94 απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου ενέκρινε την αδελφοποίησή 

του με την πόλη της Ιεριχούς, ως ένδειξη 

αλληλεγγύης στον αγώνα των 

Παλαιστινίων.  

Σε μια κίνηση με ισχυρό συμβολισμό, η 

πρεσβεία της Παλαιστίνης στην Ελλάδα το 

2015 προχώρησε σε δωρεά φαρμάκων στην Κοινωνική Υπηρεσία του δήμου επαναβεβαιώνοντας 

τα αισθήματα αδελφοσύνης και σεβασμού που συνδέουν τους δύο λαούς.  

Το 2018 ο πρέσβης της Παλαιστινιακής Αρχής στην Ελλάδα, Μαρουάν Τουμπάσι, απένειμε στο 

δήμαρχο Ιλίου και συντονιστή του Αυτοδιοικητικού Δικτύου Στήριξης του Παλαιστινιακού 

Ζητήματος, Νίκο Ζενέτο, το Μετάλλιο της Αξίας και της Διάκρισης, «Χρυσή Βαθμίδα», σε ένδειξη 

αναγνώρισης και εκτίμησης της υποστήριξής του στην προώθηση των αιτημάτων του 

παλαιστινιακού λαού για ειρήνη, ελευθερία και ανεξαρτησία και στο πλαίσιο προώθησης της 

Ελληνο-Παλαιστινιακής Φιλίας. 

Σε συνάντηση με τον πρέσβη της Παλαιστινιακής Αρχής στην Ελλάδα, Μαρουάν Τουμπάσι, το 2020 

ο δήμαρχος Ιλίου επαναβεβαίωσε τα αισθήματα φιλίας με τον παλαιστινιακό λαό, εξέφρασε την 

υποστήριξή του στην επίλυση του παλαιστινιακού ζητήματος και δεσμεύτηκε να αναλάβει 

πρωτοβουλία για την επανενεργοποίηση του Αυτοδιοικητικού Δικτύου Στήριξης του 

Παλαιστινιακού Ζητήματος που δημιουργήθηκε τον Νοέμβριο του 2017 με σκοπό, μεταξύ άλλων, 

να ασκήσει την επιρροή του για την αναγνώριση από την ελληνική κυβέρνηση ενός ελεύθερου, 

ανεξάρτητου και κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους.   

 

 

Εικόνα 26: Όψη της πόλης της Ιεριχούς 
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Corigliano d' Otranto (Ιταλία-2007)   

Ο δήμος του Corigliano d' Otranto έχει 

πληθυσμό 5.632 κατοίκους και βρίσκεται 

στο Σαλέντο της Απουλίας. Η εν λόγω 

περιοχή αποτέλεσε κατά την αρχαιότητα 

τμήμα της Μεγάλης Ελλάδας με τεράστια 

πολιτιστική ανάπτυξη. Είναι μια από τις 

εννέα μικρές πόλεις στην περιοχή της 

GRECIA SALENTINA, όπου μιλούν και 

σήμερα την κατωιταλική ή γραικάνικη 

διάλεκτο (grico), η οποία συνδυάζει 

ελληνικά και ιταλικά στοιχεία.  

Η grico συγκαταλέγεται μεταξύ των 

μειονοτικών γλωσσών, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Περιφερειακών και Μειονοτικών 

Γλωσσών, που τέθηκε σε ισχύ το 1998. Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει υπολογίσει τον αριθμό των 

ομιλούμενων γλωσσών στον πλανήτη μεταξύ 6.000-7.000. Η συντριπτική πλειοψηφία από αυτές, 

μεταξύ των οποίων και η grico, αποτελούν κτήμα λίγων χιλιάδων ή και εκατοντάδων ομιλητών. 

Λαμβάνοντας υπόψη τους ιστορικούς δεσμούς με την Κάτω Ιταλία και έχοντας την πεποίθηση ότι 

οι δύο δήμοι μπορούν να αναπτύξουν αξιόλογες πολιτιστικές σχέσεις και επαφές στο επίπεδο της 

κοινωνίας των πολιτών, ο δήμος Ιλίου με την υπ. αρ. 178/2007 απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου ενέκρινε την αδελφοποίησή του με το δήμο του Corigliano d' Otranto.  

Στο διάστημα 9-14 Σεπτεμβρίου 2007 το 1ο Γυμνάσιο Ιλίου πραγματοποίησε εκπαιδευτική εκδρομή 

στο Corigliano d' Otranto και σε ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας, υπό την αιγίδα του δήμου 

Ιλίου, κατά τη διάρκεια της οποίας οι μαθητές παρουσίασαν μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με τίτλο 

«Γλωσσικές Γέφυρες Επικοινωνίας-Οι Έλληνες και η γλώσσα τους στην Κάτω Ιταλία».  

Έκτοτε έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες εκδηλώσεις, όπως συναυλία αφιέρωμα στο νομπελίστα 

ποιητή Οδυσσέα Ελύτη τον Ιούνιο του 2011 στο μεσαιωνικό Κάστρο στο Corigliano d' Otranto, 

εκδήλωση γαστρονομίας στο δημοτικό στάδιο Ιλίου το Σεπτέμβριο του 2011 με παραδοσιακές 

 γεύσεις από την Ελλάδα και τον αδελφοποιημένο δήμο του Corigliano d' Otranto,  

επισκέψεις ΚΑΠΗ στην Κάτω Ιταλία κ.ά. 

 
Εικόνα 27: Όψη του μεσαιωνικού Κάστρου De Monti στο 

Corigliano d' Otranto 
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Tulcea (Ρουμανία-2008)    

 Ο δήμος Tulcea ανήκει στην Περιφέρεια Δοβρουτσάς (Dobrogea) και βρίσκεται στη νοτιοανατολική 

Ρουμανία. Η πόλη ιδρύθηκε τον 7ο αιώνα π.Χ. από Έλληνες αποίκους με το όνομα Αιγισσός. Κατά 

τον 19ο αιώνα η πόλη κατοικείτο από διάφορες εθνικότητες, ανάμεσα τους και Έλληνες.  

Η παρουσία Ελλήνων στα εδάφη της σημερινής Ρουμανίας χρονολογείται από την αρχαιότητα και 

συνεχίζεται αδιάλειπτα μέχρι τις μέρες μας.  

Η ελληνική κοινότητα της Tulcea συστάθηκε γύρω στα 1870. Σήμερα αριθμεί περίπου 600 άτομα, 

οργανώνει μαθήματα ελληνικών, διαθέτει χορευτικό συγκρότημα και κατά τη διάρκεια των 

σχολικών διακοπών διοργανώνει ποικίλες εκδηλώσεις για νέους και ενήλικες.  

Με την υπ. αρ. 20/10-1-2008 απόφασή του το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε την αδελφοποίηση του 

δήμου Ιλίου με το δήμο Tulcea.  

Στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο πλευρών αξίζει να σημειωθεί η συμμετοχή μαθητών του 

μουσικού Γυμνασίου Ιλίου το Μάιο του 2008, κατόπιν πρόσκλησης του Δήμου Τούλτσεα, στο διεθνή 

μουσικό διαγωνισμό «George Georgescu», όπου και βραβεύτηκαν από την κριτική επιτροπή, 

έχοντας αποκομίσει εξαιρετικές εντυπώσεις από το επίπεδο του διαγωνισμού και τη φιλοξενία  

των διοργανωτών. 

 

 

 
Εικόνα 28: Όψη της πόλης Tulcea 
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Cascais (Πορτογαλία-2015)  

Η πόλη Cascais της Πορτογαλίας 

βρίσκεται δυτικά της 

Λισσαβόνας και απέχει 30 χλμ 

από την πορτογαλική 

πρωτεύουσα. Έχει έκταση 97 

τετραγωνικά χιλιόμετρα και ο 

πληθυσμός της ανέρχεται στους 

206.000 κατοίκους. 

Για την αντιμετώπιση των 

συνεπειών της κλιματικής 

αλλαγής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

υιοθέτησε το 2013 τη 

«Στρατηγική Προσαρμογής», η 

οποία καθορίζει το πλαίσιο για 

την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης στα νέα δεδομένα.  Στο πλαίσιο της «Στρατηγικής 

Προσαρμογής», το 2014 εγκαινιάστηκε η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «MAYOR ADAPT», η οποία 

προσέφερε την ευκαιρία αδελφοποιήσεων μεταξύ ευρωπαϊκών πόλεων, με σκοπό την ανταλλαγή 

τεχνογνωσίας και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των δήμων να αντιμετωπίσουν τις 

συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Οι εν λόγω αδελφοποιήσεις έφεραν σε επαφή πόλεις που 

άρχιζαν το έργο της προσαρμογής τους (learning cities) με πόλεις που είχαν ήδη αναπτύξει επιτυχείς 

στρατηγικές (mentor cities) στην αντιμετώπιση των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής.  

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της εν λόγω πρωτοβουλίας, ο δήμος Ιλίου υπέβαλε αίτηση συμμετοχής 

στο πρόγραμμα αδελφοποίησης πόλεων για την κλιματική αλλαγή και επιλέχθηκε ως πόλη 

εκμάθησης με πόλη μέντορα το δήμο Cascais της Πορτογαλίας, πόλη που έχει αναπτύξει στρατηγικό 

σχέδιο για την κλιματική αλλαγή. Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ. αρ. 386/2015 απόφαση 

ενέκρινε τη συμμετοχή του δήμου στο πρόγραμμα και την αδελφοποίησή του με το δήμο Cascais.  

Σε αυτό το πλαίσιο, στέλεχος του δήμου Ιλίου μετέβη στο δήμο Cascais το Μάρτιο του 2016, 

προκειμένου να ενημερωθεί για τις δράσεις που η πορτογαλική πλευρά έχει αναπτύξει για την 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τη διαχείριση συμβάντων που σχετίζονται με την κλιματική 

 αλλαγή (ιδιαίτερα πλημμύρες), τη διαχείριση της βιοποικιλότητας και το σχεδιασμό πράσινων 

υποδομών, ενώ διερευνήθηκε η δυνατότητα περαιτέρω συνεργασίας των δύο δήμων στο  

μέλλον. 

  

 

 
Εικόνα 29: Όψη της πόλης Cascais 
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1.8. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση (eGovernment) αφορά στην αξιοποίηση και χρήση Τεχνολογιών 

Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από φορείς της δημόσιας διοίκησης, με στόχο τον 

εκσυγχρονισμό του κράτους, το μετασχηματισμό των υφιστάμενων διαδικασιών και την 

αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, προκειμένου η διοίκηση να καταστεί 

αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση συμβάλει, επίσης, στην 

καταπολέμηση της διαφθοράς και της κακοδιαχείρισης, στη μείωση του κόστους και του χρόνου 

διεκπεραίωσης των αιτημάτων των πολιτών, στην αύξηση της διαφάνειας στις σχέσεις κράτους-

πολίτη και στην προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών στη δημόσια ζωή.  

Η ενεργοποίηση «καναλιών» ηλεκτρονικής και απομακρυσμένης εξυπηρέτησης αιτημάτων των 

πολιτών συνέβαλε καθοριστικά στην απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών μετά την έλευση της 

πανδημίας του κορωνοϊού το 2020 και αποτέλεσε προσδιοριστικό παράγοντα ανθεκτικότητας των 

δημόσιων οργανισμών.  

Τα στοιχεία των αιτήσεων των πολιτών με αποδέκτη το δήμο Ιλίου την τελευταία 5ετία 

αναδεικνύουν τη στροφή των πολιτών στην διεκπεραίωση των αιτημάτων τους μέσω ηλεκτρονικών 

συστημάτων. 

 

Γράφημα 5: Αιτήματα πολιτών που υποβλήθηκαν μέσω της ιστοσελίδας του δήμου Ιλίου  
μέχρι τις 9/4/2020 (Πηγή: Α.Τ. Τεχνολογίας Πληροφορικής & Επικοινωνιών) 
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Η πανδημία του κορωνοϊού παγίωσε και ενίσχυσε περαιτέρω την παραπάνω τάση, καθώς 

δυσχέρανε τη δια ζώσης εξυπηρέτηση στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και ανάγκασε τους 

πολίτες να στραφούν στα ηλεκτρονικά κανάλια εξυπηρέτησης.  

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ψηφιοποίησης ως εργαλείου ποιοτικότερων υπηρεσιών στους 

δημότες, η δημοτική αρχή σύστησε το 2019 θέση εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου με 

αρμοδιότητα το συντονισμό και την εποπτεία των θεμάτων που άπτονται της ψηφιακής 

στρατηγικής και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (Chief Digital Officer) του δήμου.  

Ο δήμος Ιλίου παρέχει μια σειρά ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι οποίες διαρκώς εμπλουτίζονται. 

 

1.8.1. Ιστοσελίδα του δήμου  

Στις 10/04/2020 ο δήμος Ιλίου έθεσε σε λειτουργία τη νέα διαδικτυακή πύλη, με σκοπό την 

ολοκληρωμένη πληροφόρηση του επισκέπτη για όλα τα θέματα που σχετίζονται με το δήμο και την 

καλύτερη εξυπηρέτησή του όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η νέα δικτυακή πύλη του 

δήμου είναι: 

- πλήρως σύμφωνη με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και 

διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών (ενδεικτικά αναφέρονται ο Γενικός Κανονισμός 

Προστασίας Δεδομένων (GDPR) ΕΕ 679/2016, o Ν. 3471/2006 περί προστασίας της ιδιωτικής 

ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ο κανονισμός της ΑΔΑΕ περί διαδικτυακών 

υπηρεσιών όπως αποτυπώνεται στο ΦΕΚ 88/Β’/26-1-2005 και το Π.Δ. 47/2005) και  

- πλήρως σύμφωνη με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με την  Προσβασιμότητα ιστοτόπων 

και εφαρμογών δημοσίου για φορητές συσκευές (Ν. 4591/2019).  

Η ιστοσελίδα του δήμου παρέχει πληροφόρηση τόσο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, όσο και για 

τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υλοποίηση της καθεμίας από αυτές. 

Ενδεικτικά παρέχεται πληροφόρηση σχετικά με: 

- Δημοσίευση αποφάσεων συλλογικών οργάνων και οργάνων διοίκησης (δημοτικού συμβουλίου, 

οικονομικής επιτροπής, επιτροπής ποιότητας ζωής, αποφάσεις δημάρχου)  

- Δελτία Τύπου-ανακοινώσεις-εκδηλώσεις 

- Προκηρύξεις θέσεων εργασίας-διαγωνισμών προμηθειών-έργων 

- Υπηρεσίες του δήμου 

- Στοιχεία επικοινωνίας δημοτικών υπηρεσιών 
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- Χρήσιμα Τηλέφωνα 

- Απαιτούμενα δικαιολογητικά για δημοτικές υπηρεσίες 

 

1.8.2. Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) – ΙΡΙΔΑ 

Ο δήμος Ιλίου έχει εισάγει εφαρμογή ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου ήδη από το 2002 και αξιοποίησε 

τις δυνατότητές της έως το 2019. 

Τον Απρίλιο του 2019 υπέγραψε τριμερή συμφωνία με το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας και το 

υπουργείο Εσωτερικών με σκοπό την ανάπτυξη και δωρεάν λειτουργία του πληροφοριακού 

συστήματος ΙΡΙΔΑ στις υπηρεσίες του δήμου.  

Το πληροφοριακό σύστημα ΙΡΙΔΑ είναι ένα σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων που 

αναπτύχθηκε εξ’ ολοκλήρου από τα στελέχη του Κέντρου Μηχανογράφησης του Γενικού Επιτελείου 

Αεροπορίας, προσαρμόστηκε πλήρως στις ανάγκες του υπουργείου Εσωτερικών και των φορέων 

τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού στο πλαίσιο της συνεργασίας τους και η λειτουργία του 

στο δήμο μας υποστηρίζεται από το Τμήμα Κυβερνοασφάλειας του υπουργείου Εσωτερικών. 

Με τη βοήθεια των στελεχών του τμήματος Κυβερνοασφάλειας του υπουργείου Εσωτερικών, ο 

δήμος Ιλίου ήταν από τους πρώτους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης που έθεσε σε πλήρη 

παραγωγική λειτουργία το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης εγγράφων ΙΡΙΔΑ στο σύνολο των 

υπηρεσιών του τον Ιούνιο του 2019, προκειμένου να αντικαταστήσει την έντυπη εισερχόμενη και 

εξερχόμενη αλληλογραφία, μέσα από την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών πρωτοκόλλου, 

ψηφιακής διακίνησης και αρχειοθέτησης, λήψης υπογραφών και διεκπεραίωσης. 

Τα οφέλη είναι πολλαπλά, όπως: 

- εξοικονόμηση χρόνου χρέωσης και διακίνησης της αλληλογραφίας, με συνέπεια τη μείωση στις 

μετακινήσεις αποστολής-παράδοσης της σχετικής αλληλογραφίας και παράλληλη αύξηση της 

παραγωγικότητας, 

- καλύτερη παρακολούθηση εκκρεμοτήτων σε όλα τα επίπεδα της υπηρεσιακής ιεραρχίας, 

εξοικονόμηση αναλωσίμων, αποτύπωση, καταγραφή και διόρθωση βασικών διοικητικών 

λειτουργιών του δήμου, 

- ψηφιοποίηση εγγράφων για λόγους ασφάλειας, φύλαξης και τάξης. 
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Πλέον, εφαρμόζοντας τα πρωτόκολλα ασφαλείας για τον κορωνοϊό, οι εργαζόμενοι μπόρεσαν να 

παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς τον δημότη και από το σπίτι τους, εκμεταλλευόμενοι 

τις δυνατότητες που τους δίνει το σύστημα ΙΡΙΔΑ. 

Σημειώνεται ότι για το έτος 2020 διεκπεραιώθηκαν συνολικά 82.882 έγγραφα / εργασίες στο 

πλαίσιο εφαρμογής του ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ. 

 

1.8.3. Εφαρμογή FixMyCity  

Σε φάση ανάπτυξης είναι η εφαρμογή FixMyCity. Η εφαρμογή FixMyCity είναι μια διαδικτυακή 

εφαρμογή, μέσω της οποίας είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων από τους πολίτες και 

η ταυτόχρονη διαχείριση των αιτημάτων αυτών από τις αντίστοιχες υπηρεσίες του δήμου. Η 

εφαρμογή είναι πλήρως παραμετροποιήσιμη, διαθέτει πλήθος επιπέδων χρηστών και έχει την 

δυνατότητα προσαρμογής σε οποιαδήποτε ροή εργασίας διαθέτει o δήμος. Παράλληλα, διαθέτει 

πλήθος αναφορών και ενσωματωμένο σύστημα για την εξαγωγή ποιοτικών συμπερασμάτων. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι η υπηρεσία αυτή απέσπασε  χρυσό βραβείο στη διοργάνωση Best City Awards 

2016 στην οποία επιβραβεύονται η καινοτομία και η ποιότητα ζωής στις πόλεις. 

Η σταδιακή ενσωμάτωση όλων των υπηρεσιών του δήμου στη νέα ψηφιακή υπηρεσία θα επιτρέψει 

την έκδοση περισσότερων ψηφιακών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων στο άμεσο μέλλον, 

καθιστώντας το δήμο πλήρως λειτουργικό, ακόμα και σε περιπτώσεις κρίσεων ή εξωτερικών 

ανισορροπιών, όπως η πανδημία του covid 19.    
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1.8.4. Εφαρμογή My KEP Live 

Το ΚΕΠ του δήμου Ιλίου ήταν από τα πρώτα που επιλέχθηκαν για την εφαρμογή του πιλοτικού 

προγράμματος τηλεδιασκέψεων, My KEP Live, καθώς βρίσκεται σταθερά τα τελευταία χρόνια 

μεταξύ των πρώτων ΚΕΠ ως προς τον όγκο και την ποιότητα της παρεχόμενης εξυπηρέτησης. 

Το ΚΕΠ Ιλίου συμμετείχε στο πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτησης πολιτών My KEP Live από 

την πρώτη φάση υλοποίησης της δράσης τον Ιούλιο του 2020 με δύο σταθμούς εργασίας 

(λογαριασμούς και αντίστοιχα laptop), αφού είχε προηγηθεί συμμετοχή υπαλλήλων του ΚΕΠ σε 

πιστοποιημένη ημερίδα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης 

και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), με τη συμμετοχή 37 ακόμη ΚΕΠ από όλη την χώρα. 

Από τις 24/07/2020, οπότε και πραγματοποιήθηκε η πρώτη δοκιμαστική λειτουργία της εφαρμογής, 

μέχρι τις 15/10/2020 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 23 ραντεβού με τηλεδιάσκεψη. Μετά τη 

μετάπτωση της εφαρμογής σε νέα πλατφόρμα στα μέσα Δεκεμβρίου και μέχρι το τέλος του 2020 

πραγματοποιήθηκαν ακόμη 38 ραντεβού με τηλεδιάσκεψη.  

Από τις αρχές του 2021 μέχρι και τις 12/07/2021 είχαν προγραμματιστεί 320 ραντεβού με 

τηλεδιάσκεψη, στοιχείο ενδεικτικό της δυναμικής και της χρηστικότητας της εφαρμογής για την 

απομακρυσμένη εξυπηρέτηση των πολιτών.   

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσω του My KEP Live δίνεται η δυνατότητα σε όλους, 

συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, με τη συμμετοχή διερμηνέα από το Εθνικό 

Ίδρυμα Κωφών, να εξυπηρετηθούν απομακρυσμένα για πλήθος διοικητικών διαδικασιών, οι οποίες 

διαρκώς εμπλουτίζονται. 

Σε  μια προσπάθεια πρώτης αποτίμησης, μπορεί να υποστηριχθεί ότι η εφαρμογή My KEP Live 

αποτέλεσε μία τομή στις συναλλαγές του πολίτη με τη δημόσια διοίκηση. Με την πάροδο του 

χρόνου εδραιώνεται ολοένα και περισσότερο στη συνείδηση των πολιτών και αποκτά όλο και 

μεγαλύτερο μερίδιο στο σύνολο των διαδικασιών που διεκπεραιώνει το ΚΕΠ Ιλίου σε καθημερινή βάση.  

Σημειώνεται, τέλος, ότι στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για την αναβάθμιση των 

προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες με την ενσωμάτωση εργαλείων Τεχνολογίας 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), το ΚΕΠ Ιλίου εφαρμόζει από πενταετίας σύστημα 

ειδοποίησης των συναλλασσόμενων με sms για την παραλαβή των τελικών διοικητικών τους 

εγγράφων, κάνοντας χρήση της  δωρεάν παρεχόμενης υπηρεσίας του Σύζευξις, μειώνοντας με  

τον τρόπο αυτό δραστικά τις περιττές προσελεύσεις των συναλλασσόμενων.  
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Επίσης, το ΚΕΠ Ιλίου διαχειρίζεται σύστημα αυτοματοποιημένης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης με 

πληροφορίες για τις τρέχουσες διαδικασίες και με επίκαιρες ανακοινώσεις, το οποίο διαρκώς 

ανανεώνεται. 

 

1.8.5. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Αθλητισμού  

Ο δήμος Ιλίου διαθέτει διαδικτυακή εφαρμογή με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση 

των αθλητικών και πολιτιστικών του υπηρεσιών, με την εύκολη και άμεση πρόσβαση των πολιτών 

σε αυτές, οικοδομώντας μια αμφίδρομη επικοινωνία. 

Η εφαρμογή χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του δήμου, ακολουθεί όλους τους κανόνες 

προστασίας των προσωπικών δεδομένων και το λογισμικό σχεδιάστηκε ώστε να είναι συμβατό με 

όλους τους περιηγητές του διαδικτύου, καθώς και τις περισσότερες κινητές συσκευές, ώστε με 

ταχύτητα και ασφάλεια να παρέχει: 

- ολοκληρωμένες πληροφορίες για τις προσφερόμενες υπηρεσίες 

- δυνατότητα on-line υποβολής αίτησης 

- ενημέρωση για την πορεία της αίτησης 

 

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μέσω του https://demos365.sportscultureilion.gr/ 

 

1.8.6. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας  

Ο δήμος Ιλίου έχει μηχανογραφήσει όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής 

Προστασίας και Υγείας σε μια ενιαία βάση δεδομένων, στην οποία είναι καταγεγραμμένοι όλοι οι 

ωφελούμενοι των κοινωνικών υπηρεσιών. Η εφαρμογή «Νοιάζομαι» είναι διαδικτυακή 

(https://noiazomai.ilionsocial.gr/), χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους και υλοποιήθηκε στο 

πλαίσιο αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της Κοινωνικής Υπηρεσίας. Η εφαρμογή ακολουθεί 

όλους τους κανόνες διακριτικότητας, εχεμύθειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 

Είναι φιλική προς το χρήστη και παρέχει στον πολίτη τη δυνατότητα να ενημερωθεί  

για τις προσφερόμενες υπηρεσίες. 

 

https://demos365.sportscultureilion.gr/
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Σημειώνεται, επίσης, ότι στο πλαίσιο του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» του υπουργείου 

Εσωτερικών, ο δήμος Ιλίου υπέβαλε αίτηση χρηματοδότησης της πράξης «Πληροφοριακό Σύστημα 

Διαχείρισης Ωφελούμενων Κοινωνικών Υπηρεσιών και  Παροχής υπηρεσιών Τηλεφροντίδας  και 

Τηλεϊατρικής του Δήμου Ιλίου», συνολικού προϋπολογισμού 244 χιλ. ευρώ. Το έργο αφορά την 

ψηφιακή οργάνωση των κοινωνικών υπηρεσιών μέσω προμήθειας εφαρμογών και ψηφιακών 

εργαλείων, οι οποίες θα αποτελέσουν μια σύγχρονη λύση διαχείρισης των ωφελούμενων και 

ταυτόχρονης παροχής καινοτόμων υπηρεσιών Τηλεφροντίδας και Τηλεϊατρικής για τις ευπαθείς 

ομάδες πληθυσμού του δήμου.  

 

1.8.7. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Πολιτισμού 

Mέσω της ιστοσελίδας του δήμου βρίσκεται σε λειτουργία πλατφόρμα δωρεάν ψηφιακής 

περιήγησης στα μουσεία της χώρας με δυνατότητα ηχητικής ξενάγησης σε εκατοντάδες έργα 

τέχνης. Το γεγονός αυτό καθιστά τη γνωριμία με την τέχνη διαδραστική και πιο διασκεδαστική, 

ειδικά για τους νέους σε ηλικία χρήστες της υπηρεσίας, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα εξ’ 

αποστάσεως περιήγησης σε δομές πολιτισμού και σε ανθρώπους που, είτε λόγω φυσικής 

αδυναμίας είτε για λόγους αποφυγής του συγχρωτισμού εν μέσω πανδημίας, αποφεύγουν να τα 

επισκεφτούν.   

Μεταξύ των μουσείων στα οποία μπορεί κανείς να περιηγηθεί ψηφιακά είναι το Μουσείο της 

Ακρόπολης, το Μουσείο Μπενάκη, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το Αρχαιολογικό Μουσείο 

Θεσσαλονίκης, το Νομισματικό Μουσείο, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, το Βυζαντινό και 

Χριστιανικό Μουσείο, το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης, η Εθνική Πινακοθήκη κ.ά. 

Ο δήμος Ιλίου έχει δημιουργήσει, επίσης, την εφαρμογή «Ήρωες του 21 AR», μια εμπειρία 3D 

αναπαράστασης 12 ηρώων της Ελληνικής Επανάστασης με την τεχνολογία επαυξημένης 

πραγματικότητας (Augmented Reality).  

Σημειώνεται, τέλος, ότι στο Πολυδύναμο Κέντρο Πολιτιστικών, Αθλητικών και Κοινωνικών 

Δραστηριοτήτων «Μίκης Θεοδωράκης» πρόκειται να στεγαστεί μόνιμος εκθεσιακός χώρος 

βιωματικής μάθησης με στόχο την ανάδειξη και προβολή του ιστορικού και πολιτιστικού 

αποθέματος του Ιλίου αλλά και της ευρύτερης περιοχής για εμβληματικές περιόδους της  

ιστορίας από την Επανάσταση του 1821 μέχρι και σήμερα.  
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Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 384 χιλ. ευρώ, για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση 

χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του υπουργείου Εσωτερικών, θα αξιοποιεί 

εφαρμογές Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και επαυξημένης και εικονικής 

πραγματικότητας και αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης για την εκπαιδευτική κοινότητα και το 

ευρύ κοινό.  

 

1.8.8. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών 

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της ψηφιακής του παρουσίας ο δήμος Ιλίου δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο 

σύστημα αξιολόγησης και διαχείρισης των αιτήσεων των γονέων για τους βρεφονηπιακούς και 

παιδικούς σταθμούς. Οι γονείς μπορούν να καταχωρούν την αίτηση και να υποβάλλουν τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά για εγγραφή του παιδιού τους σε κάποιο σταθμό του δήμου Ιλίου, 

μέσω της πλατφόρμας https://polilion.intellisoft.gr, και να ενημερώνονται για την πορεία της 

αίτησης στο προσωπικό τους email.  Η δικαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων είναι αδιάβλητη, η 

μοριοδότηση γίνεται βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων και η κατάταξη σε σταθμούς 

γίνεται αυτόματα από το πρόγραμμα με τη χρήση παραμετρικά οριζόμενων κριτηρίων. 

Οι αιτήσεις και οι ημερομηνίες υποβολής των δικαιολογητικών ορίζονται κάθε χρόνο από την 

Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής του δήμου. 

 

1.8.9. Λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας του δήμου 

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ8 του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» του υπουργείου 

Εσωτερικών με τίτλο: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την 

ασφάλεια, υγεία-πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση-πολιτισμό-τουρισμό και 

περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του 

πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19», ο δήμος Ιλίου υπέβαλε 

τις παρακάτω αιτήσεις χρηματοδότησης:  

Α) Παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για την ενίσχυση 

της διοικητικής ικανότητας των Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου Ιλίου, 

συνολικού προϋπολογισμού 754 χιλ. ευρώ, αντικείμενο της οποίας είναι η ψηφιακή οργάνωση 

κρίσιμων υπηρεσιών του δήμου, όπως το φυσικό αρχείο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

και η ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης, διαχείρισης και διακίνησης  

του αρχείου του δήμου. 

https://polilion.intellisoft.gr/
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Β) Συστήματα και Εφαρμογές Έξυπνης Κινητικότητας στο Δήμο Ιλίου, συνολικού προϋπολογισμού 

1,9 εκατ. ευρώ, η οποία αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και στην 

ανάπτυξη εφαρμογών για την δημιουργία υποδομών και υπηρεσιών έξυπνης κινητικότητας στο 

δήμο Ιλίου. Οι επιμέρους δράσεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση είναι, μεταξύ άλλων:  

• σύστημα διαχείρισης πεζοδρόμων 

• έξυπνο σύστημα στάθμευσης για θέσεις ΑμεΑ 

• αστικός εξοπλισμός έξυπνης κινητικότητας, όπως ηλιακοί σταθμοί ποδηλάτων, σταθμοί 

φόρτισης ηλεκτρικών ποδηλάτων, πατινιών και αμαξιδίων ΑμεΑ και έξυπνες διαβάσεις πεζών 

• εφαρμογή διαχείρισης κλήσεων και προστίμων για τη Δημοτική Αστυνομία και το Τμήμα Εσόδων 

• υποδομή ασύρματου δικτύου 

• Led Videowall για την προβολή και ευαισθητοποίηση πολιτών σε θέματα Έξυπνης Κινητικότητας. 

 

Γ) Έξυπνα Συστήματα Ελεγχόμενης & Ασφαλούς Πρόσβασης  Πολιτών & Στελεχών στο Δήμο Ιλίου, 

συνολικού προϋπολογισμού 324 χιλ. ευρώ, η οποία αφορά την ελεγχόμενη και ασφαλή πρόσβαση 

πολιτών και στελεχών σε εγκαταστάσεις του δήμου με μεγάλη συγκέντρωση κοινού.  

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, έξυπνα συστήματα θερμομέτρησης, 

συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου του πλήθους/ συγκέντρωσης ατόμων σε χώρους 

γραφείων και εσωτερικών χώρων με υψηλή επισκεψιμότητα, συστήματα παρακολούθησης και 

ελέγχου επικουρικών παραμέτρων που καθορίζουν τις καλές συνθήκες υγιεινής και εργασίας 

εσωτερικών χώρων, όπως ο έλεγχος και η παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα και συστήματα 

ελεγχόμενης πρόσβασης  των πολιτών (τουρνικέ) στις αθλητικές εγκαταστάσεις του δήμου. Οι 

δομές στις οποίες αναμένεται να εγκατασταθούν τα παραπανω συστήματα είναι:  

• Πολυδύναμο Βιοκλιματικό Κέντρο για την Ανάπτυξη Δομών Κοινωνικής Φροντίδας  

• Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη» 

• Πολυδύναμο Κέντρο «Μίκης Θεοδωράκης» 

• 2ο Κλειστό Γυμναστήριο «Γεώργιος Κακούρης», στην περιοχή Ρίμινι 

• 1ο Κλειστό Γυμναστήριο, στην περιοχή Πεταλούδας 

• Αθλητικό κέντρο Παλατιανής, στην περιοχή της Παλατιανής 

• Δημοτικό Στάδιο Ιλίου, στην περιοχή του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» 
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• Το Γήπεδο 5χ5 στη Λεωφόρο Φυλής 

• Αθλητικό κέντρο Ραδιοφωνίας, στην περιοχή της Ραδιοφωνίας. 

Η έγκριση από τη διαχειριστική αρχή του προγράμματος και η υλοποίηση των παραπάνω έργων 

αναμένεται να ενισχύσει τη διοικητική ικανότητα του δήμου να παρέχει σύγχρονες ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες στους πολίτες διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη δημόσια υγεία για τους χρήστες των 

υπηρεσιών και το προσωπικό του. 
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1.9. ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΠΟΛΗ 

Από την αρχή της πανδημίας του κορωνοϊού ο δήμος Ιλίου ανέλαβε πρωτοβουλίες για την 

άμβλυνση των συνεπειών της σε πολίτες και επιχειρήσεις, την ενίσχυση της διοικητικής του 

ικανότητας και την προάσπιση της δημόσιας υγείας, επιδεικνύοντας ισχυρά δείγματα 

ανθεκτικότητας ως δημόσιος οργανισμός.  

Η έννοια της ανθεκτικότητας (resilience) πρωτοχρησιμοποιήθηκε από μηχανικούς για να 

περιγράψει την ικανότητα ενός υλικού να επιστρέφει στην προϊσχύουσα κατάσταση μετά από μια 

κρίση ή σοκ. Η έννοια της ανθεκτικότητας επανήλθε στο προσκήνιο με αφορμή την παγκόσμια 

υγειονομική κρίση. Ένας λειτουργικός ορισμός από τον Οργανισμό για την Οικονομική Συνεργασία 

και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) – από τους πολλούς που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί – αναφέρει ότι 

«…ανθεκτικές πόλεις είναι αυτές που έχουν την ικανότητα να απορροφούν, να ανακάμπτουν και να 

προετοιμάζονται για μελλοντικές κρίσεις (οικονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές και θεσμικές) 

και οι οποίες προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ευημερία και την κοινωνική συνοχή».  

Από την απαρχή της πανδημίας και την επιβολή των πρώτων περιοριστικών μέτρων ο δήμος Ιλίου 

και οι υπηρεσίες του επέδειξαν άμεσα αντανακλαστικά και συνέχισαν την  απρόσκοπτη παροχή των 

υπηρεσιών τους, επιδεικνύοντας δείγματα ισχυρής ανθεκτικότητας στη λειτουργία τους.  

Με την κρατική επιχορήγηση ύψους 562 χιλ. ευρώ για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών που 

προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού πραγματοποιήθηκε άμεση προμήθεια 

υγειονομικού υλικού και μέσων προστασίας, καθώς και υπηρεσιών καθαριότητας και  

απολύμανσης δημοτικών χώρων.  

Πραγματοποιήθηκαν έκτακτες  απολυμάνσεις δημοτικών κτιρίων, του αμαξοστασίου και  

κοινόχρηστων χώρων, ενώ όλες οι υπηρεσίες εφάρμοσαν το νέο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας 

με την εισαγωγή της τηλεργασίας των υπαλλήλων και λοιπών μέτρων προστασίας των 

εργαζομένων, εξασφαλίζοντας παράλληλα την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες.  

Ενδεικτικά, υλοποιήθηκαν τα εξής: 

- προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 

- διενέργεια διαγνωστικών τεστ σε εργαζόμενους των Παιδικών Σταθμών 

- έκτακτη επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών 
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- προμήθεια απολυμαντικών υλικών και ειδών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού 

- έκτακτη προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και αγορά άδειας πλατφόρμας ZOOM και 

υλικού τηλεδιασκέψεων (όπως κάμερες, ηχεία, ακουστικά, tablet, θερμική κάμερα κ.ά.) για την 

εξυπηρέτηση τόσο των υπαλλήλων στην εξ’ αποστάσεως εργασία όσο και για την υλοποίηση 

τηλεδιασκέψεων 

- προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (tablet) για τις ανάγκες τηλεκπαίδευσης μαθητών  που 

ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες 

- προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας του προσωπικού 

- παροχή υπηρεσιών τηλεφροντίδας στους ωφελούμενους του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» 

- προσλήψεις έκτακτου προσωπικού 

 

Για τη διευκόλυνση επιχειρήσεων και επαγγελματιών που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα 

λόγω της πανδημίας, το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε στις 19/5/2020 τη μείωση των 

συντελεστών χρέωσης ανά τ.μ του τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από τραπεζοκαθίσματα 

των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από 15 έως 24 ευρώ σε 0,5 ευρώ ανά τ.μ έως την 

31/12/20, ενώ παράλληλα απάλλαξε από τα δημοτικά τέλη επιχειρήσεις οι οποίες διέκοψαν τη 

λειτουργία τους την εποχή της πανδημίας. 

 

Παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες ο δήμος δεν προχώρησε σε διακανονισμούς με τράπεζες, 

προμηθευτές και λοιπούς τρίτους, έκλεισε με θετικό ταμειακό υπόλοιπο, ανταποκρίθηκε στις 

πληρωμές προς προμηθευτές, ενώ εκπόνησε 200 μελέτες για προμήθειες, υπηρεσίες και εργασίες 

απαραίτητες για τη λειτουργία όλων των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων  

που υπάγονται σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα, τηρώντας τα χρονοδιαγράμματα  

και εξασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία του.  

 

Για τη στήριξη της τοπικής αγοράς, ο δήμος ξεκίνησε το 2020 συνεργασία με το Επαγγελματικό 

Επιμελητήριο Αθηνών για την υλοποίηση της  πρωτοβουλίας «Ηλεκτρονικό εμπόριο για όλους», με 

σκοπό τη δημιουργία δωρεάν ηλεκτρονικών καταστημάτων (eshop και site) και την παροχή 

υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης από λογιστές, εργατολόγους και νομικούς στις 

επιχειρήσεις μέλη του που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του δήμου Ιλίου. 
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Παράλληλα, οι υπηρεσίες του δήμου προσαρμόστηκαν άμεσα στα νέα δεδομένα της υγειονομικής 

κρίσης και συνέχισαν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη δημόσια 

υγεία.  

Ειδικότερα: 

Για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των δικαιούχων των κοινωνικών υπηρεσιών εν μέσω πανδημίας 

δημιουργήθηκε το 2020 τηλεφωνικό κέντρο για την παραλαβή τηλεφωνικών αιτημάτων πολιτών, 

προκειμένου αυτοί να εξυπηρετηθούν στην αγορά και διανομή ειδών πρώτης ανάγκης, στην ένταξη 

στο Κοινωνικό Παντοπωλείο ή συσσίτιο, σε πράξεις συνταγογράφησης, καθώς και στη  

συμβουλευτική και στην ψυχοκοινωνική τους στήριξη. Ο δήμος Ιλίου πραγματοποίησε μέσω των 

Κοινωνικών Υπηρεσιών, ενδεικτικά, τις εξής δράσεις:  

- διανομή κατ’ οίκον τροφίμων σε 600 νοικοκυριά δικαιούχων ΤΕΒΑ σε συνεργασία με τη Δ/νση 

Διαχείρισης Απορριμάτων και Πρασίνου. 

- συνέχιση συνταγογράφησης για τα μέλη των ΚΑΠΗ  

- τακτικές και έκτακτες αιμοδοσίες  

- διανομή πασχαλινών γευμάτων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και τη 

χρηματοδότηση του υπουργείου Εσωτερικών 

- καταγραφή και εξυπηρέτηση εκατοντάδων αιτημάτων πολιτών, που αφορούσαν αγορά και 

διανομή ειδών πρώτης ανάγκης, ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο ή και το συσσίτιο, 

συνταγογράφηση, εκτέλεση συνταγών φαρμάκων 

- εξυπηρέτηση αυξημένου αριθμού ωφελουμένων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, στο Κοινωνικό 

Φαρμακείο και στα Κοινωνικά συσσίτια, μέσω της επέκτασης λειτουργίας του προγράμματος 

«Βοήθεια στο σπίτι». 

 

Στον τομέα του πολιτισμού, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή μετάδοση των μαθημάτων του Ωδείου 

(κιθάρας, πιάνου, βιολιού, ντραμς, μουσικής προπαίδειας και αρμονίας) και των επιμορφωτικών 

τμημάτων (κεραμικής παιδιών και ενηλίκων, αγιογραφίας, ζωγραφικής παιδιών και ενηλίκων),  

ενώ για τα τμήματα χορού, χρησιμοποιήθηκε η εξ αποστάσεως εκπαίδευση.  

Στον τομέα του αθλητισμού, τέλος, το αρμόδιο Τμήμα του δήμου υλοποίησε 30 αθλητικά 

προγράμματα με συμμετοχή περισσότερων από 3.000 δημοτών, τηρώντας τα υγειονομικά 

πρωτόκολλα και τις σχετικές οδηγίες. Πιο συγκεκριμένα, βιντεοσκοπήθηκαν αθλητικά 

προγράμματα για «γυμναστική στο σπίτι», οργανώθηκαν τηλε-μαθήματα γυμναστικής με ελεύθερη 
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συμμετοχή των δημοτών και διαδικτυακά μαθήματα ρυθμικής, αεροβικής και γυμναστικής για την 

τρίτη ηλικία. Διοργανώθηκαν, επίσης, διαδικτυακές ημερίδες με θέμα «Ψυχολογική υποστήριξη 

στον Αθλητισμό και την Άσκηση για Υγεία» και «Παιδί – αθλητισμός και ο ρόλος των γονέων. Η 

Τοπική Αυτοδιοίκηση ως φορέας ανάπτυξης του Αθλητισμού και το φαινόμενο του 

πρωταθλητισμού». 
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1.10. ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

 

1.10.1. Όργανα Διοίκησης 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3852/2010, ο δήμος διοικείται από το Δημοτικό Συμβούλιο, την 

Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την Εκτελεστική Επιτροπή και το Δήμαρχο. 

 

Δημοτικό Συμβούλιο 

Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι αποφασιστικό όργανο του δήμου και έχει τις ακόλουθες 

αρμοδιότητες: 

α) Αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του 

νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το Δημοτικό 

Συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του (άρθρο 65 του Ν. 3852/2010). 

β) Εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές 

ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του (άρθρο 65 του Ν. 3852/2010). 

γ) Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές (άρθρο 65 του Ν. 3852/2010). 

δ) Καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον κανονισμό  

λειτουργίας του (άρθρο 65 του Ν. 3852/2010). 

ε) Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών 

αρχών, αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά 

επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης (άρθρο 65 του Ν. 3852/2010). 

στ) Μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αρμοδιότητές του 

σχετικές με το αντικείμενό της (άρθρο 65 του Ν. 3852/2010). 

ζ) Εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (άρθρο 74 του Ν. 3852/2010). 

η) Ασκεί αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για θέματα 

ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών 

του (άρθρα 72 και 73 του Ν. 3852/2010). 



 

 

Σ ε λ ί δ α  | 161 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ιλίου 2020-2023 

 

 

Α’ Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός  

θ) Μπορεί να συγκροτεί επιτροπές για την επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς 

του (άρθρο 70 του Ν. 3852/2010). 

ι) Καταρτίζει κώδικες δεοντολογίας για τους αιρετούς εκπροσώπους του (άρθρο 61 του Ν. 

3852/2010). 

ια) Μπορεί να ψηφίζει σχετικό κανονισμό διαβούλευσης, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα 

σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη συμμετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και 

την παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο του δήμου (άρθρο 76 του 

Ν. 3852/2010). 

ιβ) Λαμβάνει αποφάσεις για την συγχώνευση Νομικών Προσώπων του Δήμου (άρθρο 103 του Ν. 

3852/2010). 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Ιλίου απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) μέλη. 

 

Οικονομική Επιτροπή 

Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση 

της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 72 του 

Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή έχει τις ακόλουθες 

αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: 

α) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του προϋπολογισμού. 

β) Ελέγχει την πρόοδο υλοποίησης του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς 

το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του 

δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, 

δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. 

γ) Προελέγχει τον απολογισμό. 

δ) Αποφασίζει για την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου, των 

αντιδημάρχων και των δημοτικών συμβούλων εκτός της έδρας του δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας. 

Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο δήμαρχος, ο 

αντιδήμαρχος ή μέλος του δημοτικού συμβουλίου χωρίς προηγούμενη απόφαση της οικονομικής 

επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές, η επιτροπή αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση, αν η μετακίνηση 

ήταν επιβεβλημένη ή όχι. 

ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού. 
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στ) Αποφασίζει το ετήσιο πρόγραμμα προσλήψεων προσωπικού κάθε κατηγορίας. 

ζ) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το πολυετές σχέδιο διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του 

δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του. 

η) Αποφασίζει αιτιολογημένα τροποποίηση άπαξ έως πέντε τοις εκατό (5%) του φυσικού ή 

οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων στη βάση της ισχύουσας νομοθεσίας. Στις συμβάσεις του 

προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της. 

θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και 

κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών για έργα, μελέτες, προμήθειες και 

υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη 

της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. 

ι) Καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας της. 

ια) Μελετά την ανάγκη σύναψης δανείων, τον καθορισμό των όρων τους και την υποβολή της 

σχετικής εισήγησης στο δημοτικό συμβούλιο. 

ιβ) Αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού εξήντα 

χιλιάδων (60.000) ευρώ. Όταν το αντικείμενο είναι άνω των 60.000 ευρώ, τότε εισηγείται τη λήψη 

απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για 

απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά 

μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό 

ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. 

ιγ) Αποφασίζει για την καταβολή εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης, σε ιδιώτες µέλη 

επιτροπών ή ομάδων εργασίας ή ομάδων διοίκησης έργου, που συγκροτούνται από την Εκτελεστική 

Επιτροπή ή τον Δήμαρχο για μετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για 

εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής με το έργο τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο Δ.9 

του ν. 4336/2015 (Α΄ 94). 

ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 

προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην 

αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση. 

ιε) Εισηγείται για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

ιστ) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την 

επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73 παρ. 1Bv) και παρακολουθεί την υλοποίησή τους. 

ιζ) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές. 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4336%2F2015
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ιη) Αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς 

και για την παραίτηση από αυτά. 

ιθ) Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της 

πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία 

αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα 

δικαστήρια και καθορίζει την αμοιβή τους. Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή 

γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία. Με 

απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού 

χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του 

δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές, η αμοιβή του 

δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του ΚΔΚ. 

κ) Αποφασίζει για: 

i. τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων 

και Κοινοτήτων, 

ii. τη διευκόλυνση οφειλετών για ποσά άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ κατά  

το άρθρο 170 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, 

iii. την απευθείας ανάθεση σε νομικά πρόσωπα και δημοτικές επιχειρήσεις κατά το  

άρθρο 12 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), 

iv. τη χρηματοδότηση κοινωφελών επιχειρήσεων κατά το άρθρο 259 παρ. 1 του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων, καθώς και για την έγκριση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της 

κοινωφελούς επιχείρησης για είσπραξη εύλογης αποζημίωσης κατά την παράγραφο 3 του ίδιου 

άρθρου, 

v. την παραχώρηση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μέσων προς τις κοινωφελείς επιχειρήσεις κατά 

το άρθρο 259 παρ. 4 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, 

vi. την έγκριση των προϋπολογισμών των ισολογισμών, των ετησίων προγραμμάτων δράσης και των 

εκθέσεων πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του δήμου. 

κα) αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών. 

2. Για τις περιπτώσεις ιζ΄, ιη΄, ιθ΄ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα 

από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής 

απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το δημοτικό συμβούλιο, λόγω 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4412%2F2016
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υπέρβασης του αντικειμένου των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ της περίπτωσης ιβ’ της 

προηγούμενης παραγράφου. 

3. Η οικονομική επιτροπή, με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των 

μελών της, μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητας της στο δημοτικό 

συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη 

σοβαρότητά του. 

Η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Ιλίου αποτελείται από τον Δήμαρχο (ως Πρόεδρο) και οκτώ (8) 

μέλη. 

 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (ΕΠΖ) συστήνεται σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, 

είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των αρμοδιοτήτων του δήμου σχετικά με την 

ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος. Κατά την 

άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για τον σχεδιασμό δράσεων που 

αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με 

αναπηρίες.  

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: 

Α) Αποφασίζει, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, για τα εξής θέματα: 

αα)  τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του 

σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, 

αβ)  την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων 

επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου, 

αγ) τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας παράτασης λειτουργίας μουσικής. Η σχετική απόφαση 

λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα 

δικαιολογητικά και στοιχεία, 

αδ) τη χορήγηση, ύστερα από γνώμη του προέδρου της οικείας δημοτικής κοινότητας, θέσεων 

στάθμευσης στους δικαιούχους κατοίκους, με βάση την κείμενη νομοθεσία και τις κανονιστικές 

αποφάσεις του δήμου ή με βάση ισχύον σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, καθώς και την 

ανάκληση ή την τροποποίηση της χορήγησης αυτών. 

Β) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο: 
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βα) θέματα καθορισμού χρήσεων γης, 

ββ) τα θέματα εφαρμογής των σχεδίων πολεοδομικού (ρυθμιστικού) επιπέδου, ανάπλασης 

περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, 

ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών 

περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, 

περιοχών ιδιωτικής πολεοδόμησης και έγκρισης πολεοδομικών μελετών, 

βγ) τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, 

βδ) τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του N. 

2508/1997 (Α΄ 124) και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και όλων των σχετικών με το 

αντικείμενο αρμοδιοτήτων, 

βε) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, 

βστ) τη διατύπωση γνώμης κατά την υποπερ. 2.3 της παρ. Α  ́του άρθρου 3 του N. 4258/2014 (Α΄ 94), 

βζ) την έναρξη της διαδικασίας εκπόνησης Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (ΤΧΣ) και Ειδικού Χωρικού 

Σχεδίου (ΕΧΣ) και 

βη) περί της τύχης των ενστάσεων που αφορούν αναθεωρήσεις, τροποποιήσεις σχεδίου πόλης και 

κάθε άλλη μορφή ρύθμισης του χώρου, 

βθ) ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  

Γ) Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και 

εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο. 

Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την 

απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο 

αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων. 

Δ) Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία 

των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό 

συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη 

σοβαρότητά του.  

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του δήμου Ιλίου αποτελείται από τον Δήμαρχο (ως Πρόεδρο) και οκτώ 

(8) μέλη.  
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Εκτελεστική Επιτροπή 

Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του δήμου και 

παρακολουθεί την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς καθώς και την 

εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου του δήμου, του μεσοχρόνιου, ετήσιου και πενταετούς 

προγράμματος δράσης. Σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α) Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου. 

β) Συντονίζει την κατάρτιση και παρακολουθεί την εκτέλεση του επιχειρησιακού προγράμματος, το 

οποίο και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο. 

γ) Καταρτίζει και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου και έχει την 

ευθύνη της υλοποίησής του. 

δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της 

προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του 

προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την οικονομική επιτροπή. 

ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού του δήμου.   

στ) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια:  

i) Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας,  

ii) Κανονισμού μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών κατά την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

στ) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το Σχέδιο Χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δημοτών 

και κατοίκων και μεριμνά για την έκδοση, ενημέρωση και διακίνηση του Οδηγού του Δημότη, στον 

οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών του 

δήμου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 

ζ) Εισηγείται το σχέδιο του κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και του κανονισμού 

διαβούλευσης. 

η) Εισηγείται τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, σε 

εναρμόνιση με τα αντίστοιχα σχέδια της Περιφέρειας και του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. 

θ) Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τη δράση των νομικών προσώπων και υπηρεσιών του 

δήμου και ενημερώνει σχετικά το δημοτικό συμβούλιο. 
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Δήμαρχος 

Ο Δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήμου για την 

υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα 

καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας. Ειδικότερα, 

σύμφωνα με τα άρθρα 58 και 62 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ο Δήμαρχος: 

α) Eκπροσωπεί το δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή. 

β) Eκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της Οικονομικής και της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής. H μη εκτέλεση των αποφάσεων αυτών συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος. 

γ) Ορίζει τους αντιδημάρχους, συγκαλεί και προεδρεύει της Εκτελεστικής Επιτροπής και συντονίζει 

την υλοποίηση των αποφάσεών της. 

δ) Eίναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του δήμου. Ως προϊστάμενος όλου του προσωπικού του 

δήμου εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους 

υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου. 

ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον 

προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με 

αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της 

αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή 

είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην 

τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης.  

στ) Υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει ο δήμος. 

ζ) Εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του δήμου. 

η) Εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών, καθώς και τις 

βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.  

θ) Συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης έργου από μέλη του δημοτικού συμβουλίου, 

υπαλλήλους του δήμου, υπαλλήλους του δημόσιου τομέα ή ιδιώτες για τη μελέτη και επεξεργασία 

θεμάτων του δήμου, καθορίζοντας τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους. 

ι) Μπορεί να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του 

δήμου σε μέλη του δημοτικού συμβουλίου. 
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 Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών 

συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα 

που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Στην περίπτωση 

αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της 

αντίστοιχης επιτροπής. 

Σε περίπτωση που τα ιδιωτικά συμφέροντα του δημάρχου ή συγγενή του έως το δεύτερο βαθμό εξ 

αίματος ή εξ αγχιστείας συγκρούονται με τα συμφέροντα του δήμου, ο δήμαρχος υποχρεούται να 

απέχει και τα αντίστοιχα καθήκοντα ασκεί αντιδήμαρχος ή σύμβουλος του επιτυχόντος 

συνδυασμού που ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο. Η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής 

συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος. 

Ο δήμαρχος δεν θεωρείται υπόλογος κατά την έννοια του άρθρου 25 του π.δ. 774/1980 (ΦΕΚ 189 

Α΄), όπως ισχύει, και σε βάρος του επιτρέπεται καταλογισμός μόνο για δόλο ή βαριά αμέλεια. 

 

1.10.2. Διοικητική διάρθρωση του δήμου 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του  Ν. 3584/2007 «Kύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών 

και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α’/2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο Οργανισμός 

Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) καθορίζει την εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών του δήμου σε 

Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα, Αυτοτελή Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία, τις 

αρμοδιότητες τους και τις  θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους προσωπικού. Επίσης, ορίζει τους 

κλάδους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων 

των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το 

αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων. 

Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου ψηφίζεται με απόφαση  του δημοτικού 

συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, ύστερα από γνώμη 

του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, και κατόπιν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.  

Συγκεκριμένα, τα βήματα για την ψήφιση Ο.Ε.Υ., μετά την ψήφιση του Ν.3852/2010 

(«Καλλικράτης»), είναι τα ακόλουθα: 

1. Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο δημοτικό συμβούλιο για το σχέδιο του Ο.Ε.Υ. (άρθρο 63 

Ν. 3852/2010)  

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2020/04/eisigisi-ektelestikis-epitropis-sto-ds-gia-to-sxedio-tou-oey-a63-ok.docx
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2020/04/eisigisi-ektelestikis-epitropis-sto-ds-gia-to-sxedio-tou-oey-a63-ok.docx
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-63-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-63-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82/
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2. Απόφαση δημοτικού συμβουλίου για την ψήφιση Ο.Ε.Υ. του δήμου (άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 

3584/2007) 

3. Αποστολή της απόφασης του δημοτικού σμβουλίου στο οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για τη 

σχετική γνωμοδότηση (άρθρο 10 του Ν.3584/2007) 

4. Έγκριση του Ελεγκτή Νομιμότητας (ή του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης έως την τοποθέτηση 

του Ελεγκτή Νομιμότητας) για την ψήφιση του Ο.Ε.Υ.  

5. Δημοσίευση της απόφασής του Ελεγκτή Νομιμότητας στο Φ.Ε.Κ. (άρθρο 10 του Ν.3584/2007) 

6. Απόφαση του Δημάρχου για την κατάταξη του προσωπικού στις θέσεις του Ο.Ε.Υ.  (παρ. 2 άρθρο 

254 του Ν.3852/10) 

7. Δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ 

8. Απόφαση Δημάρχου για τοποθέτηση του προσωπικού στις επιμέρους οργανικές μονάδες.  

(παρ. 1 άρθρο 72 και παρ. 6 άρθρο 170 του Ν.3584/07). 

 

 

 

Τα βήματα για την τροποποίηση Ο.Ε.Υ., μετά την ψήφιση του Ν.3852/2010 («Καλλικράτης»), είναι 

τα ακόλουθα: 

1. Βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας για την πλήρωση της προϋπόθεσης του τύπου της παρ. 3 του 

άρθρου 10 του Ν.3584/2007 (σε περίπτωση σύστασης νέων θέσεων) 

2. Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

του δήμου 

3. Απόφαση δημοτικού συμβουλίου για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

του δήμου 

4. Αποστολή της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου στο οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για τη 

σχετική γνωμοδότηση (άρθρο 10 του Ν.3584/2007) 

5. Έγκριση του Ελεγκτή Νομιμότητας (ή του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης έως την 

τοποθέτηση του Ελεγκτή Νομιμότητας) για την έγκριση της τροποποίησης του Οργανισμού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας 

6. Δημοσίευση της απόφασής του Ελεγκτή Νομιμότητας στο Φ.Ε.Κ. (άρθρο 10 του Ν.3584/2007). 

Η σύσταση των θέσεων προκύπτει κατόπιν εκτίμησης των υπηρεσιακών αναγκών και με την 

προϋπόθεση ότι για τη σύσταση κάθε νέας οργανικής θέσης θα πρέπει ο μέσος όρος των τακτικών 

εσόδων των δύο τελευταίων ετών να είναι διπλάσιος του ποσού στο οποίο ανέρχεται η ετήσια 

δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων νέων θέσεων 

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2020/04/apofasi-ds-gia-psifisi-oey-ok.docx
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-10-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF-%CE%B5%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-10-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF-%CE%B5%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-10-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF-%CE%B5%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-10-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF-%CE%B5%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF/
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/105945_apofasi-dimarxoy-gia-katataxi-ypallilon-se-oey-a254p3.doc
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-254-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-254-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5/
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/105945_apofasi-dimarxoy-gia-topouthetisi-ypallilon.doc
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-72-%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-170-%cf%80%cf%81%ce%ac%ce%be%ce%b7-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b8%ce%ad%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%bf/
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2020/04/apofasi-dim-symv-gia-tropopoiisi-oey.docx
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-10-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF-%CE%B5%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-10-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF-%CE%B5%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF/
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πολλαπλασιαζόμενης της δαπάνης αυτής επί δύο, σύμφωνα με το   άρθρο 10 παράγραφος 3 του Ν. 

3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Εν συνεχεία, σύμφωνα με το άρθρο 4, με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας μπορεί να συσταθεί 

μία Γενική Διεύθυνση σε δήμους που έχουν πληθυσμό 50.000 κατοίκους και άνω.  

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ως άνω νόμου, η τροποποίηση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας 

δεν επιτρέπεται κατά το τελευταίο εξάμηνο της Δημοτικής ή Κοινοτικής περιόδου, με εξαίρεση την 

περίπτωση ανάθεσης ή μεταβίβασης νέων αρμοδιοτήτων και σε συμμόρφωση με τελεσίδικη 

δικαστική απόφαση. Η κατάρτιση νέων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των πρωτοβάθμιων  

και δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α. που δεν διαθέτουν Ο.Ε.Υ. δεν εμπίπτει στην ανωτέρω απαγόρευση. 

Οι πιο σημαντικοί παράγοντες που καθορίζουν το περιεχόμενο του Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας είναι οι αρμοδιότητες και το θεσμικό πλαίσιο της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, 

οι προτεραιότητες της δημοτικής αρχής, η οικονομική κατάσταση του δήμου, τα νομικά πρόσωπα 

του δήμου, η υφιστάμενη κατάσταση οργάνωσης και στελέχωσης, η διοικητική υποστήριξη 

μικρότερων δήμων και, τέλος, τα χαρακτηριστικά της περιοχής του δήμου.  

 

Οι θεσμικές εξελίξεις που επηρεάζουν τη σύνταξη του Ο.Ε.Υ. μετά τον Καλλικράτη είναι: 

- ο περιορισμός των προσλήψεων (άρθρο 11 του Ν.3833/2010) 

- η κατάργηση κενών οργανικών θέσεων (άρθρο 33 του Ν.4024/2011) 

 

Τέλος, σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει το περιεχόμενο του Ο.Ε.Υ. αποτελεί το Ενιαίο 

Σύστημα Κινητικότητας (Ε.Σ.Κ.) στη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση, που θεσπίστηκε 

με το Ν. 4440/2016, το οποίο καθιερώνει τη δυνατότητα μετακίνησης από μία δημόσια υπηρεσία 

σε άλλη με μετάταξη ή απόσπαση για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, μόνιμους και με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση και την 

ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού στις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και τη 

διευκόλυνση των υπαλλήλων να ενισχύσουν τις επαγγελματικές δεξιότητές τους, να αποκτήσουν 

εμπειρία σε θέσεις διαφόρων υπηρεσιών και να προωθήσουν την επαγγελματική σταδιοδρομία τους. 

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φορέων του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 3 του 

Ν.4440/2016 ως υπηρεσιών υποδοχής στο Ε.Σ.Κ. είναι η σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

προηγούμενη έκδοση Οργανισμών Εσωτερικών Υπηρεσίας και η αντίστοιχη κατάρτιση 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%86%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b3%ce%ae%cf%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%86%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b3%ce%ae%cf%82/
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περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, καθώς και η καταχώριση των ως άνω στοιχείων εκ μέρους των 

ανωτέρω φορέων στο ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου 16. (παρ. 1 άρθρο 4 του Ν. 4440/2016, 

όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.4795/2021). Τα περιγράμματα θέσεων 

εργασίας αποτελούν παράρτημα στον Ο.Ε.Υ. του κάθε φορέα, ωστόσο δεν δημοσιεύονται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α’/2020) προβλέπονται τα 

εξής: «1. Από 1ης.1.2020, για την υποβολή και έγκριση οποιουδήποτε αιτήματος μετάταξης 

τακτικού προσωπικού από και προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του άρθρου 16 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α’/2020), απαιτείται η προηγούμενη 

ανάρτηση της οικείας κενής θέσης στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου αυτού. Για τις 

αποσπάσεις απαιτείται η ανάρτηση του Ψηφιακού Οργανογράμματος του φορέα. Για τις 

προσλήψεις εφαρμόζεται το άρθρο 51 του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α`/2019). 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», ο δήμος Ιλίου  προχώρησε το έτος 2013 

στην τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 

1276/Β’/28-05-2013.  

Εν συνεχεία, προχώρησε σε επιμέρους  τροποποιήσεις που δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ 526/Β’/2014,  

803/Β’/2015, 2895/Β’/2017, 4067/Β’/2017, 351/Β’/2019 και 1204/Β’/2020. Αυτή τη στιγμή 

σχεδιάζεται η τροποποίηση και κωδικοποίηση του Ο.Ε.Υ. 

Με βάση τα παραπάνω το Οργανόγραμμα του δήμου Ιλίου απεικονίζεται ως εξής: 

 

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-16-%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-4-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-31-%ce%bf%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%bd%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%b1%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%af%ce%ba%ce%b7%cf%83/
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Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στον Δήμαρχο: 

- Γραφείο Δημάρχου 

- Γραφείο Νομικής Υποστήριξης 

- Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 

- Ειδικό Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας 
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- Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου 

- Αυτοτελές Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

- Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου και Λοιπών Συλλογικών Οργάνων  

- Αυτοτελές Τμήμα Ποιότητας Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

- Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας 

- Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης  

- Ληξιαρχείο  
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Λοιπές οργανικές μονάδες: 

 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα: 

- Τμήμα Πρωτοκόλλου και Αρχείου 

- Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης 

- Τμήμα Προσωπικού και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 

- Τμήμα Μισθοδοσίας και Ασφάλισης Προσωπικού 

- Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Διαφάνειας 

 

 

 



 

 

Σ ε λ ί δ α  | 175 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ιλίου 2020-2023 

 

 

Α’ Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός  

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα: 

- Τμήμα Λογιστηρίου 

- Τμήμα Εσόδων 

- Τμήμα Ταμείου 

- Τμήμα Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης 

- Τμήμα Προμηθειών, Αποθηκών και Δημοτικής Περιουσίας 

- Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων. 

- Τμήμα Δημοτικού Κοιμητηρίου 

 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα: 

- Τμήμα Κατασκευής Έργων 

- Τμήμα Μελετών 

- Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών και Σηματοδότησης 

- Τμήμα Σχεδίου Πόλης, Πολεοδομικών και Κυκλοφοριακών Εφαρμογών 

- Τμήμα Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών 

 

Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης, η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα: 

- Τμήμα Γραμματείας, Αρχείου και Πρωτοκόλλου 

- Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών 

- Τμήμα Τοπογραφικών Εφαρμογών και Απαλλοτριώσεων 

- Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών 

 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος, η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα: 

- Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών 

- Τμήμα Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Διαχείρισης 
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Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου, η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα: 

- Τμήμα Σχεδιασμού Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης 

- Γραφείο Πολιτικής Προστασίας 

- Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων 

 

Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα: 

- Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών 

- Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης 

 

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας, η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα: 

- Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας 

- Τμήμα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Παροχών 

- Τμήμα Επιδοματικής Πολιτικής και Ασφάλισης 

- Τμήμα Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής 

- Τμήμα Κ.Α.Π.Η. 

 

Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής, αποτελούμενη από το γραφείο γραμματείας. 

 

Διεύθυνση Πολιτισμού, η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα: 

- Τμήμα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων και Ωδείου 

- Τμήμα Βιβλιοθηκών 

 

Οι αρμοδιότητες της κάθε υπηρεσίας περιγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ.  
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1.10.3. Νομικά Πρόσωπα του δήμου  

 

Ο δήμος Ιλίου διαθέτει τα παρακάτω Νομικά Πρόσωπα: 

 

- Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  

- Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   

- Δημοτική Επιχείρηση Κατασκευής Τεχνικών Έργων Ανώνυμος Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΔΕΚΤΕ ΙΛΙΟΥ 

Α.Ε. Ο.Τ.Α.) 

 

 

1.10.4. Ανθρώπινο δυναμικό του δήμου 

 

Το συνολικά απασχολούμενο ανθρώπινο δυναμικό του δήμου Ιλίου ανέρχεται σε εξακόσια είκοσι 

(620) άτομα (στοιχεία Ιουλίου 2021), εκ των οποίων διακόσια ογδόντα εννέα (289) άτομα είναι 

μόνιμοι υπάλληλοι, τριακόσια είκοσι επτά (327) άτομα απασχολούνται με σχέση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) και Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), ένα (1) 

άτομο με έμμισθη εντολή (Δικηγόρος), δύο (2) άτομα είναι ειδικοί συνεργάτες και ένα (1) άτομο 

ΣΜΕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Σ ε λ ί δ α  | 178 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ιλίου 2020-2023 

 

 

Α’ Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός  

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΜΟΝΙΜΟΙ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

Ι.Δ.Α.Χ. & 

Ι.Δ.Ο.Χ. ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ι. ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1 5 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1 0 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 0 1 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2 2 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

2 0 

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 3 0 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΤΜΗΜΑ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ  ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ 

ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

8 103 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 4 0 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2 0 

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                                                1 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 19 14 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 25 7 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 19 27 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 1 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 128 46 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ) 6 3 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 10 28 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 42 86 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 12 6 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ 1 0 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 0 2 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 289 331 

(Πηγή: Τμήμα Προσωπικού και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού) 
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Με βάση το συνολικό αριθμό των απασχολουμένων στο δήμο Ιλίου (620 άτομα), προκύπτει ότι για 

κάθε ένα απασχολούμενο άτομο στο δήμο αντιστοιχούν 137 απογραφέντα άτομα (στοιχεία 

μόνιμου πληθυσμού απογραφής 2011: 84.793). 

 

Οι θέσεις του προσωπικού του δήμου Ιλίου διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:  

Α) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) 

Β) Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) 

Γ) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) 

Δ) Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφεται αναλυτικά  το επίπεδο εκπαίδευσης του υπηρετούντος 

προσωπικού: 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 ΜΟΝΙΜΟΙ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

Ι.Δ.Α.Χ. & 

Ι.Δ.Ο.Χ. & 

ΣΜΕ 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

ΜΕ 

ΕΜΜΙΣΘΗ 

ΕΝΤΟΛΗ 

ΕΙΔΙΚΟΙ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ε) 50 35 1 1 87 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Τ.Ε) 53 57   110 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Δ.Ε) 104 92  1 197 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Υ.Ε) 82 144   226 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 289 328 1 2 620 

(Πηγή: Τμήμα Προσωπικού και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού) 

 

Από το γράφημα που ακολουθεί και απεικονίζει το επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού, 

προκύπτει ότι: 

- ποσοστό 14% είναι Π.Ε. 

- ποσοστό 17,7% είναι Τ.Ε. 
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- ποσοστό 31,8% είναι Δ.Ε. 

- ποσοστό 36,4% είναι Υ.Ε. 

 

 

Γράφημα 6: Σύνθεση του προσωπικού του δήμου ανά κατηγορία εκπαίδευσης 

 

Η διαχρονική εξέλιξη του αριθμού του προσωπικού από το 2015 έως σήμερα, αποτυπώνεται στον 

παρακάτω πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Έτος 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021 
(έως 

12/7/21) 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ  
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

292 294 306 307 325 294 289 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔ. 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

155 153 153 158 149 145 
 

143 
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(Πηγή: Τμήμα Προσωπικού και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού) 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούνται μικρές αυξομειώσεις στην εξέλιξη του ανθρώπινου 

δυναμικού. Πιο συγκεκριμένα, καταγράφεται υποχώρηση του  προσωπικού με σχέση εργασίας 

δημοσίου δικαίου και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, τάση που αναμένεται να 

συνεχιστεί λόγω συνταξιοδοτήσεων. Πέρα από την ανάγκη εσωτερικών μετακινήσεων που 

αυτόματα δημιουργείται,  καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για νέες προσλήψεις, ώστε το ήδη 

υπάρχον προσωπικό να αυξηθεί και παράλληλα να υπάρξει ηλικιακή ανανέωση.  

 

1.10.5. Υλικοτεχνική υποδομή 

 

Όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα, ο δήμος Ιλίου διαθέτει συνολικά ογδόντα δύο (82) 

οχήματα, επτά (7) οχήματα των οποίων έχει αποδεχτεί την παραχώρηση χρήσης και την ανάληψη 

των εξόδων συντήρησης και επισκευής τους από τη Δημοτική Επιχείρηση Κατασκευής Τεχνικών 

Έργων (Δ.Ε.Κ.Τ.Ε.) Ιλίου και ένα (1) αυτόνομο ρυμουλκούμενο μηχάνημα.  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔ. 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

(ΕΣΠΑ-8ΜΗΝΑ/11ΜΗΝΑ-
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ) 

86 185 113 120 102 142     184 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

3 3 2 2 - 1 1 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ - 
ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ 

3 3 3 2 2 2       2 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ 
ΕΝΤΟΛΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 

1 1 1 1 1 1 1 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ 

  2 1 6 6 - 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΕΠΑΣ - ΟΑΕΔ - 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΕΙ) 

7 9 16 12 11 9 - 

ΣΥΝΟΛΟ 547 648 596 603 596 599 620 
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α/α Αρ. κυκλ.

Ημερ. 1ης 

άδειας 

κυκλοφορίας

Μάρκα Καύσιμο Τύπος Οχήματος

1 ΚΗΟ 5219 28/2/1991 MERCEDES Πετρέλαιο Αποριμματοφόρο 

2 ΚΗΟ 5007 7/2/2002 SCANIA Πετρέλαιο Αποριμματοφόρο 

3 ΚΗΟ 4953 11/5/2000 SCANIA Πετρέλαιο Αποριμματοφόρο 

4 ΚΗΟ 4955 11/5/2000 SCANIA Πετρέλαιο Αποριμματοφόρο 

5 ΚΗΟ 4911 18/12/1998 SCANIA Πετρέλαιο Αποριμματοφόρο 

6 ΚΗΟ 4912 18/12/1998 MERCEDES Πετρέλαιο Αποριμματοφόρο 

7 ΚΗΟ 5104 18/3/2005 VOLVO Πετρέλαιο Αποριμματοφόρο 

8 KHH 1705 7/5/2007 IVECO Πετρέλαιο Αποριμματοφόρο 

9 KHH 1706 13/3/2007 IVECO Πετρέλαιο Αποριμματοφόρο 

10 KHH 1749 18/7/2008 IVECO Πετρέλαιο Αποριμματοφόρο 

11 KHH 1803 9/2/2009 MERCEDES Φυσικό Αέριο Αποριμματοφόρο 

12 KHH 1804 9/2/2009 MERCEDES Φυσικό Αέριο Αποριμματοφόρο 

13 KHO 4651 28/5/1993 MERCEDES Πετρέλαιο Αποριμματοφόρο 

14 ME 72378 27/1/2003 IVECO Πετρέλαιο Σάρωθρο

15 ME 72379 27/1/2003 IVECO Πετρέλαιο Σάρωθρο

16 ME 116582 10/3/2010 KARCHER Πετρέλαιο Μικρό σάρωθρο

17 ME 119285 24/12/2010 KARCHER Πετρέλαιο Μικρό σάρωθρο

18 ME 119286 24/12/2010 KARCHER Πετρέλαιο Μικρό σάρωθρο

19 ME 119287 24/12/2010 KARCHER Πετρέλαιο Μικρό σάρωθρο

20 ΚΗΟ 4595 15/7/1991 MERCEDES Πετρέλαιο Φορτηγό

21 ΚΗΟ 4954 11/5/2000 SCANIA Πετρέλαιο Φορτηγό

22 ΚΗΟ  4864 20/1/1997 IVECO Πετρέλαιο Φορτηγό

23 KHO  5195 9/2/1994 MERCEDES Πετρέλαιο Φορτηγό

24 ΚΗΟ  4569 7/3/1991 LIAZ Πετρέλαιο Φορτηγό

25 KHH 7636 5/5/2017 FIAT Πετρέλαιο Φορτηγό

26 ΚΗΗ 7637 5/5/2017 FIAT Πετρέλαιο Φορτηγό

27 ΚΗΗ 7638 5/5/2017 FIAT Πετρέλαιο Φορτηγό

28 KHH 5615 15/1/2020 FIAT Πετρέλαιο Φορτηγό

29 KHH 8570 30/3/2020 CONTRUCK MECHANICA Πετρέλαιο Φορτηγό

30 ΚΗΗ 8916 17/8/2020 CONTRUCK MECHANICA Πετρέλαιο Φορτηγό

31 ΚΗΟ 5101 7/3/2005 PIAZZIO Βενζίνη Μικρό φορτηγό

32 ΚΗΗ 1052 29/5/2009 PIAZZIO Βενζίνη Μικρό φορτηγό

33 ΚΗΟ 5225 29/5/2009 PIAZZIO Βενζίνη Μικρό φορτηγό

34 ΚΗΗ 6150 9/1/2012 PIAZZIO Βενζίνη Μικρό φορτηγό

35 ΚΗΗ 9677 9/7/2021 FIAT Πετρέλαιο Μικρό φορτηγό

36 ΚΗΗ 9679 9/7/2021 FIAT Πετρέλαιο Μικρό φορτηγό

37 ΚΗΗ 9675 9/7/2021 FIAT Πετρέλαιο Μικρό φορτηγό

38 ΚΗΟ 5006 1/10/2001 PIAZZIO Βενζίνη Πλυστικό μηχάνημα

39 ΚΗΗ 1051 29/5/2009 PIAZZIO Βενζίνη Μικρό φορτηγό

40 ΚΗΗ 6151 9/1/2012 PIAZZIO Βενζίνη Μικρό φορτηγό

41 ΚΗΟ 4982 19/6/1997 MERCEDES Πετρέλαιο Μικρό φορτηγό

42 ΚΗΗ 6222 8/5/2015 PIAZZIO Βενζίνη Πλυστικό μηχάνημα

43 ΜΕ 68150 4/4/2002 DAF Πετρέλαιο Πλυντήριο κάδων

44 ME 117820 16/6/2010 DAF Πετρέλαιο Πλυντήριο κάδων

45 ME 59615 8/2/2000 CASE Πετρέλαιο Εκσκαφέας-φορτωτής

46 ME 59614 8/2/2000 CASE Πετρέλαιο Μικρός φορτωτής

47 ΜΕ 25973 27/6/1984 CASE Πετρέλαιο Εκσκαφέας-φορτωτής

48 ME 132012 2/3/2016 MUSTANG Πετρέλαιο Φορτωτής

49 ME 77898 1/12/2003 NISSAN Πετρέλαιο Καλαθοφόρο

50 ME 142563 6/5/2020 MITSUBISHI FUSO Πετρέλαιο Καλαθοφόρο

ΜΗΤΡΩΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ
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Πίνακας 5: Μητρώο οχημάτων δήμου Ιλίου  

(Πηγή: Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνου δήμου Ιλίου, Σεπτέμβριος 2021) 

 

 

51 ΚΗΟ 4979 30/3/2001 TOYOTA Βενζίνη Επιβατικό Ι.Χ.

52 ΚΗΗ 1239 4/3/2010 ΤΟΥΟΤΑ Βενζίνη Επιβατικό Ι.Χ.

53 KHO 4976 30/3/2001 TOYOTA Βενζίνη Επιβατικό Ι.Χ.

54 ΚΗΟ 4977 30/3/2001 TOYOTA Βενζίνη Επιβατικό Ι.Χ.

55 ΚΗΟ 4978 30/3/2001 TOYOTA Βενζίνη Επιβατικό Ι.Χ.

56 ΚΗΟ 5055 9/2/2004 HYUNDAI Βενζίνη Επιβατικό Ι.Χ.

57 KHO 5198 10/12/1990 NISSAN Βενζίνη Επιβατικό Ι.Χ.

58 KHH 1238 4/3/2010 TOYOTA Βενζίνη Επιβατικό Ι.Χ.

59 KHH 1240 17/3/2010 TOYOTA Βενζίνη Επιβατικό Ι.Χ.

60 KHO 5207 16/3/2010 FIAT Βενζίνη Επιβατικό Ι.Χ.

61 ΒΝΚ 315 31/5/2013 YAMAHA Βενζίνη Δίκυκλο

62 ΒΝΚ 316 31/5/2013 YAMAHA Βενζίνη Δίκυκλο

63 ΧΕΤ 381 1/11/2006 KYMKCO Βενζίνη Δίκυκλο

64 ΥΡΥ 357 26/5/1998 ΥΑΜΑΗΑ Βενζίνη Δίκυκλο

65 XYN 742 19/11/2009 APRILIA Βενζίνη Δίκυκλο

66 XYN 743 19/11/2009 APRILIA Βενζίνη Δίκυκλο

67 AON 503 30/6/2008 PEUGEOT Βενζίνη Δίκυκλο

68 ΥΡΥ 355 26/5/1998 ΥΑΜΑΗΑ Βενζίνη Δίκυκλο

69 XTK 527 28/8/2008 HONDA Βενζίνη Δίκυκλο

70 ΧΕΤ 380 1/11/2006 KYMKCO Βενζίνη Δίκυκλο

71 ΧΕΤ 382 1/11/2006 KYMKCO Βενζίνη Δίκυκλο

72 ΧΕΤ 383 1/11/2006 KYMKCO Βενζίνη Δίκυκλο

73 OBK 234 20/11/2009 SUZUKI Βενζίνη Δίκυκλο

74 AKH 5428 16/12/2009 PIAGGIO-APRLLIA Βενζίνη Δίκυκλο

75 AKH 5429 16/12/2009 PIAGGIO-APRLLIA Βενζίνη Δίκυκλο

76 OKE 455 10/11/2010 SYM Βενζίνη Δίκυκλο

77 OBM 756 7/7/2010 HONDA Βενζίνη Δίκυκλο

78 KHO 4596 1/3/1991 LIAZ Πετρέλαιο Υδροφόρα

79 ΚΗΟ 4510 20/4/1992 MERCEDES Πετρέλαιο Υδροφόρα

80 ΟΚΤ 331 8/3/2018 JIAYUAN EIDOLA Hλεκτρικό Επιβατικό Ι.Χ.

81 ΟΚΤ 332 8/3/2018 JIAYUAN EIDOLA Hλεκτρικό Επιβατικό Ι.Χ.

82 ΚΗΗ 5620 7/8/2020 NISSAN E-NV200 Hλεκτρικό Επιβατικό Ι.Χ.

83  ρυμούλκηση στο 

ΚΗΟ 4982-ΚΗΟ 

5194

1/8/2017 KARCHER Πετρέλαιο

Αυτόνομο πλυστικό 

μηχάνημα-

Ρυμουλκούμενο

α/α Αρ. Κυκλ. Μάρκα Τύπος οχήματος

1 ΖΜΟ 3703 ΤΟΥΟΤΑ 

2 ΖΖΤ 8618 ΤΟΥΟΤΑ 

3 ΖΜΜ 2287 ΤΟΥΟΤΑ 

4 ΥΤΑ 9029 ΤΟΥΟΤΑ 

5 ΥΟΧ 3917 ΜΙTSUBISHI

6 ΖΗΝ 9097 VOLKSWAGEN

7 ΖΥΑ 9770 VOLKSWAGEN

ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΚΤΕ ΑΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΙΛΙΟΥ (ΑΔΣ 068/2017 & 186/2018)

Επιβατικά Ι.Χ.

Μικρά φορτηγά
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Για την ανανέωση του στόλου των οχημάτων και του μηχανολογικού του εξοπλισμού ο δήμος Ιλίου 

αξιοποιεί διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία αλλά και χαμηλότοκο δανεισμό. Ειδικότερα:  

Με χρηματοδότηση του ειδικού προγράμματος ενίσχυσης του υπουργείου Εσωτερικών 

«Φιλόδημος ΙΙ» είναι σε εξέλιξη η προμήθεια τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων τύπου πρέσας 

χωρητικότητας 16κμ και δύο (2) αναρροφητικών σαρώθρων 6κμ και 4κμ, συνολικού 

προϋπολογισμού 1,326 εκατ. ευρώ.  

Με χρηματοδότηση του «Φιλόδημου ΙΙ» είναι, επίσης, σε εξέλιξη η προμήθεια ενός φορτηγού 

ανατρεπόμενου, ενός φορτηγού με γερανό και ενός κλειστού φορτηγού τύπου van συνολικού 

προϋπολογισμού 209 χιλ. ευρώ.  

Επιπρόσθετα, ο δήμος προχωρά στην προμήθεια πέντε (5) φορτηγών μιας (1) υδροφόρας, ενός (1) 

πλυστικού οχήματος και ενός (1) οχήματος μεταφοράς προσωπικού με δανεισμό από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων συνολικού ύψους 936 χιλ. ευρώ με κυμαινόμενο επιτόκιο 3,7%.  

Τέλος, έχει υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού 2,3 εκατ. ευρώ στο 

πλαίσιο του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» του υπουργείου Εσωτερικών για την προμήθεια 

δέκα (10) ηλεκτρικών οχημάτων και πιο συγκεκριμένα τριών (3) οχημάτων  οδοκαθαρισμού 

(σάρωθρα), ενός (1) οχήματος 4Χ4, τριών (3) οχημάτων τύπου VAN, δύο (2) επιβατικών οχημάτων, 

ενός (1) τρένου περιήγησης και δέκα (10) σταθμών φόρτισης. Η εν λόγω προμήθεια, σε συνδυασμό 

με το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) που είναι σε φάση εκπόνησης, εισάγει 

δυναμικά το δήμο στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.  

 

1.10.6. Συστήματα λειτουργίας και διαχείρισης  

Η διασφάλιση της διαχειριστικής επάρκειας των δήμων για την περίοδο 2014-2020 αποτελεί 

κανονιστική υποχρέωση. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Κανονισμού 

1303/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά  με τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, η 

αρμόδια αρχή διαχείρισης εξασφαλίζει πριν από την έγκριση της πράξης ότι ο δικαιούχος διαθέτει 

τη διοικητική, χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα να τηρήσει τους όρους για την 

υλοποίηση της κάθε πράξης, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών απαιτήσεων που αφορούν  

τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πρέπει να παραδοθούν στο πλαίσιο της πράξης,  

το σχέδιο χρηματοδότησης και την προθεσμία εκτέλεσης. 
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Ακολούθως και σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4314/2014, η αρχική εκτίμηση της διοικητικής, 

χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής ικανότητας του δικαιούχου διενεργείται από την αρμόδια 

διαχειριστική αρχή κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της εκάστοτε πράξης και πριν την επιλογή της 

για χρηματοδότηση από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η εκτίμηση αυτή 

επαναβεβαιώνεται, μέσω των διαδικασιών παρακολούθησης και επαληθεύσεων, καθ’ όλη τη 

διάρκεια  υλοποίησης της συγκεκριμένης πράξης έως και την ολοκλήρωσή της. Για το σκοπό αυτό ο 

δικαιούχος οφείλει, τόσο κατά τη διαδικασία επιλογής όσο και κατά τη διάρκεια υλοποίησης και 

έως την ολοκλήρωση των πράξεων για τις οποίες κρίθηκε αρχικά επαρκής, να αποδεικνύει τη 

διοικητική, χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή επάρκειά του και να προσκομίζει όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία όπως αυτά αποτυπώνονται στις διαδικασίες και τα τυποποιημένα έντυπα του 

συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. 

Για τον σκοπό αυτό, με βάση σχετικές οδηγίες από τη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης 

Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ) και την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και 

Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.),  συντάχθηκε και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 301/2016 απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου Ιλίου, το  «Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για 

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα».  

Το Εγχειρίδιο επικαιροποιήθηκε με βάση τις προβλέψεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/2016) 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ)» ως προς τις διαδικασίες: 

- «Διενέργεια Διαγωνισμών-Ανάθεση Συμβάσεων» και 

- «Παρακολούθηση Έργων»,  

κωδικοποιήθηκε εκ νέου και εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 400/2016 απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου Ιλίου.  

Παράλληλα, προς την κατεύθυνση της συνεχούς βελτίωσης και αποτελεσματικότερης λειτουργίας  

των υπηρεσιών του, ο δήμος Ιλίου, κατόπιν και της υπ. αρ. 346/2018 απόφασης του δημοτικού 

συμβουλίου, διαθέτει από το 2018 πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με 

τα πρότυπα του ΕΛΟΤ 1429:2008 και ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015, τα οποία θέτουν τις απαιτήσεις για 

την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος  Διαχείρισης Ποιότητας.  
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 Το πεδίο της εν λόγω πιστοποίησης αφορά τους τομείς «Υλοποίησης-Διαχείρισης Επιχειρησιακών 

και Τομεακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)»  και τον 

«Σχεδιασμό, Ωρίμανση, Υλοποίηση, Διαχείριση και Παρακολούθηση Έργων και Προγραμμάτων 

ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής». 

 

1.10.7. Οικονομική διαχείριση  

Η λειτουργία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού διέπεται από το άρθρο 102 του 

Συντάγματος σύμφωνα με το οποίο «Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς 

τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης 

συντρέχει τεκμήριο αρμοδιότητας για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων». 

Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. 

Το κράτος ασκεί εποπτεία στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που συνίσταται αποκλειστικά 

σε έλεγχο νομιμότητας και δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση 

τους. 

Το κράτος λαμβάνει τα νομοθετικά, κανονιστικά και δημοσιονομικά μέτρα που απαιτούνται για την 

εξασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας και των πόρων που είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση 

της αποστολής και την άσκηση των αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με 

ταυτόχρονη διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη διαχείριση των πόρων αυτών.  

Τα τελευταία χρόνια οι δήμοι βρίσκονται αντιμέτωποι με συνεχείς περικοπές της κρατικής 

χρηματοδότησης, μείωση των ίδιων εσόδων, αύξηση των δαπανών ως αποτέλεσμα της συνεχούς 

μεταφοράς νέων αρμοδιοτήτων, συνεχή μείωση του προσωπικού και αυξημένες ανάγκες 

κοινωνικών παροχών και χρηματοδότησης αυτών. 

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η δυσκολία των δήμων να διεκπεραιώσουν τις αρμοδιότητές 

τους, με κίνδυνο την πιθανότητα υποβάθμισης των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και 

την αδυναμία κάλυψης των λειτουργικών τους αναγκών.  

Η οικονομική διαχείριση του δήμου εκτελείται κανονικά, υποκείμενη τόσο στον προληπτικό, όσο 

και στον κατασταλτικό έλεγχο κατά τα προβλεπόμενα. Ο δήμος  Ιλίου καταρτίζει ετήσιους 

προϋπολογισμούς και απολογισμούς, στους οποίους περιλαμβάνονται τα αντίστοιχα ετήσια 

τεχνικά προγράμματα. Ως προς το σκέλος αυτό, ο δήμος Ιλίου έχει αναπτύξει και λειτουργεί ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα απλογραφικής μεθόδου σε ταμειακή βάση, ενώ παράλληλα υφίσταται και 
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λειτουργεί το σύστημα της διπλογραφικής μεθόδου (κλαδικό λογιστικό σχέδιο Ο.Τ.Α. σύμφωνα με το 

Π.Δ. 315/99), το οποίο επιτρέπει την παρακολούθηση και των απαιτήσεων-υποχρεώσεων του 

δήμου. 

Επιπλέον, ο δήμος Ιλίου εφαρμόζει την αναλυτική λογιστική, η οποία επιτρέπει να αναπτυχθεί 

μηχανισμός λεπτομερούς παρακολούθησης των κέντρων εσόδων και εξόδων και να ληφθούν οι 

κατάλληλες αποφάσεις για την εξοικονόμηση πόρων από το δήμο. 

Δεδομένων των ανωτέρω, η διαχρονική εξέταση της εκτέλεσης των προϋπολογισμών εσόδων-

εξόδων αποκαλύπτει σειρά ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της δημοσιονομικής πολιτικής και 

πρακτικής του δήμου, με βάση τις εισπράξεις και πληρωμές που καταγράφονται στο απλογραφικό 

σύστημα αυτού. 

Οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού αποτελούν μια κατηγορία οικονομικών μονάδων με τα εξής ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά: 

- δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα  

- είναι φορείς, οι οποίοι ασκούν εξουσία σε τοπικό επίπεδο και παράλληλα είναι φορείς της 

Γενικής Κυβέρνησης  

- η παροχή αγαθών και υπηρεσιών και η κατασκευή υποδομών δεν μπορούν να παραχθούν σε 

μεγάλες ποσότητες ούτε να προσδιοριστεί ακριβώς η τιμή τους, όπως γίνεται στον ιδιωτικό 

τομέα. 

Επομένως, για την επίτευξη των στόχων τους επιδιώκουν να εξασφαλίσουν πλεόνασμα ώστε να 

επιτευχθούν οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι, να εξασφαλίσουν πηγές μόνιμων εσόδων ώστε να επιτραπεί 

η εφαρμογή προγραμματικών διαδικασιών και να ασκούν τις αρμοδιότητές τους με την καλύτερη 

δυνατή παρεχόμενη ποιότητα στο χαμηλότερο κόστος.  

Στο άρθρο 25 του Ν. 1828/1989, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφέρονται οι πηγές τακτικών 

και έκτακτων εσόδων των δήμων. Συγκεκριμένα στις παραγράφους 1,2 και 3 του εν λόγω άρθρου 

αναφέρεται ότι: 

1. Τα τακτικά έσοδα των δήμων και κοινοτήτων είναι αυτά που προέρχονται από : 

α) θεσμοθετημένους υπέρ αυτών πόρους, 

β) τα εισοδήματα κινητής και ακίνητης περιουσίας τους, 

γ) ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα, 
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δ) φόρους, τέλη δικαιώματα και εισφορές, 

ε) τοπικά δυνητικά τέλη και εισφορές. 

 

2.Τα έκτακτα έσοδα των δήμων και κοινοτήτων είναι αυτά που προέρχονται από: 

α) δάνεια, δωρεές, κληροδοτήματα και κληρονομιές, 

β) εκποίηση περιουσιακών στοιχείων και 

γ) κάθε άλλη πηγή. 

 

3.Οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι των δήμων και κοινοτήτων προέρχονται από τις παρακάτω πηγές 

εσόδων : 

α) φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, 

β) τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων, 

γ) φόρο Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ), 

δ) φόρους που έχουν θεσπισθεί υπέρ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και δεν καταργούνται με τον 

παρόντα νόμο. 

 

Εν συνεχεία δίνονται διευκρινίσεις επί των ανωτέρω. 

Οι ακόλουθοι πίνακες εμφανίζουν τους Ανακεφαλαιωτικούς Προϋπολογισμούς Εσόδων-Εξόδων 

των ετών 2015-2018 , σε απόλυτα μεγέθη και σε ποσοστιαία σύνθεση. 
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Από τα στοιχεία των πιο πάνω πινάκων Ανακεφαλαιωτικών Προϋπολογισμών, προκύπτει ότι σε όλη 

τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου τα Τακτικά Έσοδα του δήμου αποτελούν τη συντριπτική 

πλειοψηφία των εσόδων αυτού, κινούμενα σε ποσοστά άνω του 50% των Συνολικών Εσόδων. 

 

Ειδικότερα, τα Προϋπολογισθέντα Τακτικά Έσοδα αντιστοιχούν στο 54,19% των Συνολικών 

Προϋπολογισθέντων Εσόδων του 2015, στο 55,09% του 2016, στο 52,36% του 2017 και στο 53,67% 

του 2018. Σε επίπεδο Βεβαιωθέντων Εσόδων, τα αντίστοιχα ποσοστά ανέρχονται σε 55,62% για το 

2015, σε 56,91% για το 2016 , σε 54,78% για το 2017 και 57,24% για το 2018. Από τα ανωτέρω, είναι 

σαφές ότι τα εκάστοτε Βεβαιωθέντα Τακτικά Έσοδα συμμετέχουν με υψηλότερο ποσοστό στην 

εκτέλεση του Προϋπολογισμού των ετών 2015-2018, απ’ ότι τα Προϋπολογισθέντα Τακτικά Έσοδα. 

Το ίδιο ισχύει και για τα τελικώς Εισπραχθέντα Έσοδα σε σχέση με τα Προϋπολογισθέντα Τακτικά 

Έσοδα. 

 

 

 Προϋπολογ. Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Προϋπολογ. Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Προϋπολογ. Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Προϋπολογ. Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα

ΕΣΟΔΑ             

Τακτικά Έσοδα 21.864.721,79 21.294.248,99 19.536.809,25 21.090.452,01 21.514.397,52 19.778.557,66 19.838.675,62 20.389.573,52 18.245.646,84 20.525.810,40 21.239.856,76 19.082.915,82

Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα 11.284.913,41 9.796.879,60 7.875.405,45 10.518.533,47 9.612.131,52 7.652.827,61 10.859.240,79 9.638.657,52 7.608.209,59 12.023.283,64 10.175.574,83 8.191.901,37

Χρηματικό Υπόλοιπο 7.197.193,55 7.197.193,55 7.197.193,55 6.677.367,12 6.677.367,12 6.677.367,12 7.190.449,41 7.190.449,41 7.190.449,41 5.694.032,34 5.694.032,34 5.694.032,34

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 40.346.828,75 38.288.322,14 34.609.408,25 38.286.352,60 37.803.896,16 34.108.752,39 37.888.365,82 37.218.680,45 33.044.305,84 38.243.126,38 37.109.463,93 32.968.849,53

ΕΞΟΔΑ Προϋπολογ. Ενταλθέντα Πληρωθέντα Προϋπολογ. Ενταλθέντα Πληρωθέντα Προϋπολογ. Ενταλθέντα Πληρωθέντα Προϋπολογ. Ενταλθέντα Πληρωθέντα

Έξοδα 40.346.828,75 27.932.041,13 27.932.041,13 38.286.352,60 26.918.302,98 26.918.302,98 37.888.365,82 27.350.273,50 27.350.273,50 38.243.126,38 27.817.365,47 27.817.365,47

Αποθεματικό 6.677.367,12 7.190.449,41 5.694.032,34 5.151.484,06

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 40.346.828,75 27.932.041,13 34.609.408,25 38.286.352,60 26.918.302,98 34.108.752,39 37.888.365,82 27.350.273,50 33.044.305,84 38.243.126,38 27.817.365,47 32.968.849,53

 

 Προϋπολογ. Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Προϋπολογ. Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Προϋπολογ. Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Προϋπολογ. Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα

ΕΣΟΔΑ             

Τακτικά Έσοδα 54,19% 55,62% 56,45% 55,09% 56,91% 57,99% 52,36% 54,78% 55,22% 53,67% 57,24% 57,88%

Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα 27,97% 25,59% 22,76% 27,47% 25,43% 22,44% 28,66% 25,90% 23,02% 31,44% 27,42% 24,85%

Χρηματικό Υπόλοιπο 17,84% 18,80% 20,80% 17,44% 17,66% 19,58% 18,98% 19,32% 21,76% 14,89% 15,34% 17,27%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

ΕΞΟΔΑ Προϋπολογ. Ενταλθέντα Πληρωθέντα Προϋπολογ. Ενταλθέντα Πληρωθέντα Προϋπολογ. Ενταλθέντα Πληρωθέντα Προϋπολογ. Ενταλθέντα Πληρωθέντα

Έξοδα 100,00% 100,00% 80,71% 100,00% 100,00% 78,92% 100,00% 100,00% 82,77% 100,00% 100,00% 84,37%

Αποθεματικό 0,00% 0,00% 19,29% 0,00% 0,00% 21,08% 0,00% 0,00% 17,23% 0,00% 0,00% 15,63%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2015 2016 2017 2018

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ (Συμμετοχή %)

2015 2016 2017 2018
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Από τον παραπάνω πίνακα, όπου αποτυπώνονται οι Συνοπτικοί Προϋπολογισμοί Εσόδων του 

δήμου, προκύπτει ότι στη σύνθεση των Τακτικών Εσόδων του δήμου Ιλίου, τη συντριπτική 

πλειοψηφία αυτών καταλαμβάνουν τα Τακτικά Έσοδα από Επιχορηγήσεις, τα οποία για τα έτη 2015, 

2016, 2017 και 2018 αντιπροσωπεύουν το 57,05%, 57,55%, 52,63% και 53,48% των 

Προϋπολογισθέντων Τακτικών Εσόδων, αντίστοιχα. 

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προϋπολογ. Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Προϋπολογ. Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Προϋπολογ. Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Προϋπολογ. Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 19.992.509,36 19.256.105,42 18.955.231,39 19.065.870,99 19.648.942,11 19.445.879,63 17.957.235,76 18.057.335,95 17.834.993,00 18.220.883,72 18.775.944,88 18.659.175,96

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 142.863,00 102.209,70 79.524,04 70.620,00 123.853,02 55.200,72 59.200,00 71.993,15 71.081,29 58.700,00 82.373,39 68.604,63

02 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 224.000,00 127.418,42 127.418,42 124.000,00 135.519,73 135.519,73 116.000,00 128.633,48 128.633,48 125.000,00 112.687,85 112.687,85

03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 6.038.500,00 6.095.907,59 5.967.530,18 6.097.752,02 6.364.426,17 6.281.461,30 6.402.500,00 6.442.976,43 6.296.180,77 6.382.000,00 6.597.641,91 6.527.562,61

04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.126.000,00 1.216.405,73 1.097.280,88 1.061.500,00 1.150.136,20 1.111.481,60 1.118.000,00 1.160.785,16 1.093.414,78 950.000,00 1.186.463,71 1.162.265,72

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 783.000,00 635.441,73 604.755,62 596.500,00 675.096,26 662.305,55 613.500,00 610.194,72 602.929,67 737.000,00 702.539,50 693.816,63

06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 11.406.599,12 10.882.887,47 10.882.887,47 10.971.748,97 11.007.134,28 11.007.134,28 9.450.605,76 9.535.770,51 9.535.770,51 9.745.313,72 9.877.557,70 9.877.557,70

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 271.547,24 195.834,78 195.834,78 143.750,00 192.776,45 192.776,45 197.430,00 106.982,50 106.982,50 222.870,00 216.680,82 216.680,82

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 4.033.508,51 3.113.579,24 2.824.791,09 3.032.631,95 2.630.452,45 2.482.571,90 3.223.836,88 2.815.030,12 2.614.582,65 3.879.335,71 2.913.278,58 2.891.030,58

11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1.000,00 3.641,95 1.213,98 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 60,00 60,00

12 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 992.026,00 897.568,98 897.568,98 995.967,88 768.644,33 768.644,33 1.400.198,88 1.334.024,28 1.334.024,28 1.470.478,54 1.331.784,46 1.331.784,46

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2.813.132,51 1.721.181,72 1.721.181,72 1.797.733,29 1.473.050,10 1.473.050,10 1.596.138,00 1.118.028,14 1.118.028,14 2.201.857,17 1.357.069,27 1.357.069,27

14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 142.500,00 198.841,70 128.600,86 155.000,00 318.079,00 178.484,21 178.000,00 333.147,02 139.656,94 176.000,00 193.157,98 171.197,98

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 84.850,00 292.344,89 76.225,55 78.630,78 70.379,02 62.093,26 44.500,00 29.830,68 22.873,29 26.000,00 31.206,87 30.918,87

2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 223.499,32 466.364,34 186.143,37 278.568,65 314.096,16 240.931,45 169.700,00 619.841,93 311.497,53 187.500,00 427.445,26 256.172,47

21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΤΑΚΤΙΚΑ 206.499,32 383.148,67 176.827,09 267.068,65 254.372,90 237.402,92 145.200,00 597.681,13 290.543,59 161.000,00 332.062,58 208.033,73

22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ  17.000,00 83.215,67 9.316,28 11.500,00 59.723,26 3.528,53 24.500,00 22.160,80 20.953,94 26.500,00 95.382,68 48.138,74

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 3.402.628,01 3.338.006,01 532.691,49 3.678.913,89 3.518.975,07 248.788,63 3.695.143,77 3.658.737,79 218.989,55 4.174.374,61 4.164.123,55 333.798,86

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 3.402.628,01 3.338.006,01 532.691,49 3.678.913,89 3.518.975,07 248.788,63 3.695.143,77 3.658.737,79 218.989,55 4.174.374,61 4.164.123,55 333.798,86

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 5.497.490,00 4.917.073,58 4.913.357,36 5.553.000,00 5.014.063,25 5.013.213,66 5.652.000,00 4.877.285,25 4.873.793,70 6.087.000,00 5.134.639,32 5.134.639,32

41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 5.207.000,00 4.705.397,99 4.705.397,99 5.262.000,00 4.783.182,74 4.783.182,74 5.321.000,00 4.638.233,84 4.638.233,84 5.791.000,00 4.946.414,35 4.946.414,35

42 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 290.490,00 211.675,59 207.959,37 291.000,00 230.880,51 230.030,92 331.000,00 239.051,41 235.559,86 296.000,00 188.224,97 188.224,97

43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 7.197.193,55 7.197.193,55 7.197.193,55 6.677.367,12 6.677.367,12 6.677.367,12 7.190.449,41 7.190.449,41 7.190.449,41 5.694.032,34 5.694.032,34 5.694.032,34

511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.312.488,01 1.312.488,01 1.312.488,01 1.645.374,77 1.645.374,77 1.645.374,77 2.230.908,67 2.230.908,67 2.230.908,67 993.250,15 993.250,15 993.250,15

512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 5.884.705,54 5.884.705,54 5.884.705,54 5.031.992,35 5.031.992,35 5.031.992,35 4.959.540,74 4.959.540,74 4.959.540,74 4.700.782,19 4.700.782,19 4.700.782,19

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 40.346.828,75 38.288.322,14 34.609.408,25 38.286.352,60 37.803.896,16 34.108.752,39 37.888.365,82 37.218.680,45 33.044.305,84 38.243.126,38 37.109.463,93 32.968.849,53

(*) Με βάση την πηγή προέλευσης

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ*

2015 2016 2017 2018

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προϋπολογ. Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Προϋπολογ. Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Προϋπολογ. Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Προϋπολογ. Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 49,55% 50,29% 54,77% 49,80% 51,98% 57,01% 47,40% 48,52% 53,97% 47,64% 50,60% 56,60%

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0,71% 0,53% 0,42% 0,37% 0,63% 0,28% 0,33% 0,40% 0,40% 0,32% 0,44% 0,37%

02 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 1,12% 0,66% 0,67% 0,65% 0,69% 0,70% 0,65% 0,71% 0,72% 0,69% 0,60% 0,60%

03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 30,20% 31,66% 31,48% 31,98% 32,39% 32,30% 35,65% 35,68% 35,30% 35,03% 35,14% 34,98%

04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5,63% 6,32% 5,79% 5,57% 5,85% 5,72% 6,23% 6,43% 6,13% 5,21% 6,32% 6,23%

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3,92% 3,30% 3,19% 3,13% 3,44% 3,41% 3,42% 3,38% 3,38% 4,04% 3,74% 3,72%

06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 57,05% 56,52% 57,41% 57,55% 56,02% 56,60% 52,63% 52,81% 53,47% 53,48% 52,61% 52,94%

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1,36% 1,02% 1,03% 0,75% 0,98% 0,99% 1,10% 0,59% 0,60% 1,22% 1,15% 1,16%

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 10,00% 8,13% 8,16% 7,92% 6,96% 7,28% 8,51% 7,56% 7,91% 10,14% 7,85% 8,77%

11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,02% 0,12% 0,04% 0,16% 0,00% 0,00% 0,16% 0,00% 0,00% 0,13% 0,00% 0,00%

12 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 24,59% 28,83% 31,77% 32,84% 29,22% 30,96% 43,43% 47,39% 51,02% 37,91% 45,71% 46,07%

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 69,74% 55,28% 60,93% 59,28% 56,00% 59,34% 49,51% 39,72% 42,76% 56,76% 46,58% 46,94%

14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 3,53% 6,39% 4,55% 5,11% 12,09% 7,19% 5,52% 11,83% 5,34% 4,54% 6,63% 5,92%

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2,10% 9,39% 2,70% 2,59% 2,68% 2,50% 1,38% 1,06% 0,87% 0,67% 1,07% 1,07%

2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 0,55% 1,22% 0,54% 0,73% 0,83% 0,71% 0,45% 1,67% 0,94% 0,49% 1,15% 0,78%

21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΤΑΚΤΙΚΑ 92,39% 82,16% 95,00% 95,87% 80,99% 98,54% 85,56% 96,42% 93,27% 85,87% 77,69% 81,21%

22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 7,61% 17,84% 5,00% 4,13% 19,01% 1,46% 14,44% 3,58% 6,73% 14,13% 22,31% 18,79%

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 8,43% 8,72% 1,54% 9,61% 9,31% 0,73% 9,75% 9,83% 0,66% 10,92% 11,22% 1,01%

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 13,63% 12,84% 14,20% 14,50% 13,26% 14,70% 14,92% 13,10% 14,75% 15,92% 13,84% 15,57%

41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 94,72% 95,70% 95,77% 94,76% 95,40% 95,41% 94,14% 95,10% 95,17% 95,14% 96,33% 96,33%

42 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 5,28% 4,30% 4,23% 5,24% 4,60% 4,59% 5,86% 4,90% 4,83% 4,86% 3,67% 3,67%

43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 17,84% 18,80% 20,80% 17,44% 17,66% 19,58% 18,98% 19,32% 21,76% 14,89% 15,34% 17,27%

511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 18,24% 18,24% 18,24% 24,64% 24,64% 24,64% 31,03% 31,03% 31,03% 17,44% 17,44% 17,44%

512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 81,76% 81,76% 81,76% 75,36% 75,36% 75,36% 68,97% 68,97% 68,97% 82,56% 82,56% 82,56%

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

(*) Με βάση την πηγή προέλευσης

2015 2016 2017 2018

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ* (Συμμετοχή %)
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ιλίου 2020-2023 

 

 

Α’ Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός  

Σε δεύτερο επίπεδο, έρχονται τα Τακτικά Έσοδα από Ανταποδοτικά Τέλη και Δικαιώματα, τα οποία 

για τα ίδια έτη αντιπροσωπεύουν το 30,20%, 31,98%, 35,65% και 35,03% των Προϋπολογισθέντων 

Τακτικών Εσόδων του δήμου, αντίστοιχα. 

Σε τρίτο επίπεδο, έρχονται τα Τακτικά Έσοδα από Λοιπά Τέλη, Δικαιώματα και Παροχή Υπηρεσιών, 

τα οποία για τα ίδια έτη αντιπροσωπεύουν το 5,63%, 5,57%, 6,23% και 5,21% του Συνόλου των 

Τακτικών Εσόδων του δήμου. 

Όσον αφορά τα Έκτακτα Έσοδα, τα οποία για τα έτη 2015, 2016, 2017 και 2018 αντιπροσωπεύουν 

το 10,00%, 7,92%, 8,51% και 10,14% των Συνολικών Προϋπολογισθέντων Εσόδων του δήμου για την 

περίοδο αυτή. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών προέρχεται από Επιχορηγήσεις για Επενδυτικές 

Δαπάνες, μέγεθος το οποίο αντιστοιχεί στο 49-70% των Συνολικών Προϋπολογισθέντων Εκτάκτων 

Εσόδων του δήμου, ανάλογα με το έτος της οικονομικής χρήσης. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διακύμανση του ποσοστού αυτού εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό, τόσο 

από το απόθεμα των προς υλοποίηση, επενδυτικών έργων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και 

κοινοτικούς πόρους, όσο και από το βαθμό ωρίμανσής τους στo πλαίσιo του ΕΣΠΑ. 

Σημαντικό, επίσης, ποσοστό συμμετοχής στα Έκτακτα Έσοδα του δήμου Ιλίου καταλαμβάνουν οι 

Επιχορηγήσεις για κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών, οι οποίες από 24,59% των Προϋπολογισθέντων 

Εκτάκτων Εσόδων το 2015 ανήλθαν στο 37,91% αυτών το 2018. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Δημοσιονομική Διαχείριση του δήμου Ιλίου δεν καταγράφεται το 

φαινόμενο της σημαντικής απόκλισης μεταξύ Προϋπολογισθέντων, Βεβαιωθέντων και 

Εισπραχθέντων Εσόδων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών, το οποίο παρατηρείται σε άλλους φορείς 

της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, με στόχο τον πλασματικό ισοσκελισμό του 

Προϋπολογισμού τους.  
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ιλίου 2020-2023 

 

 

Α’ Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός  

 

 

 

 

 

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προϋπολ. Βεβαιωθ. Εισπραχθ. Προϋπολ. Βεβαιωθ. Εισπραχθ. Προϋπολ. Βεβαιωθ. Εισπραχθ. Προϋπολ. Βεβαιωθ. Εισπραχθ.

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 19.992.509,36 19.256.105,42 18.955.231,39 19.065.870,99 19.648.942,11 19.445.879,63 17.957.235,76 18.057.335,95 17.834.993,00 18.220.883,72 18.775.944,88 18.659.175,96

01 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 142.863,00 102.209,70 79.524,04 70.620,00 123.853,02 55.200,72 59.200,00 71.993,15 71.081,29 58.700,00 82.373,39 68.604,63

011 Μισθώματα 44.313,00 61.278,68 39.314,64 24.120,00 81.180,54 14.913,84 20.500,00 23.907,48 23.028,13 20.000,00 38.729,20 25.443,79

012 Λοιπά Έσοδα Εκμετάλλευσης Ακίνητης Περιουσίας 98.550,00 40.931,02 40.209,40 46.500,00 42.672,48 40.286,88 38.700,00 48.085,67 48.053,16 38.700,00 43.644,19 43.160,84

02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 224.000,00 127.418,42 127.418,42 124.000,00 135.519,73 135.519,73 116.000,00 128.633,48 128.633,48 125.000,00 112.687,85 112.687,85

021 Τόκοι Κεφαλαίων 224.000,00 127.418,42 127.418,42 124.000,00 135.519,73 135.519,73 116.000,00 128.633,48 128.633,48 125.000,00 112.687,85 112.687,85

03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 6.038.500,00 6.095.907,59 5.967.530,18 6.097.752,02 6.364.426,17 6.281.461,30 6.402.500,00 6.442.976,43 6.296.180,77 6.382.000,00 6.597.641,91 6.527.562,61

031 Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκροφωτισμού 6.030.000,00 6.087.358,14 5.958.980,73 6.087.052,02 6.353.981,24 6.271.492,92 6.390.000,00 6.436.369,26 6.289.737,13 6.370.000,00 6.585.657,52 6.516.230,57

0311 Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού 6.030.000,00 6.087.358,14 5.958.980,73 6.017.052,02 6.353.981,24 6.271.492,92 6.320.000,00 6.436.369,26 6.289.737,13 6.300.000,00 6.552.955,60 6.483.528,65

034 Υπηρεσίες Αποχέτευσης 8.500,00 8.549,45 8.549,45 10.700,00 10.444,93 9.968,38 12.500,00 6.607,17 6.443,64 12.000,00 11.984,39 11.332,04

04 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.126.000,00 1.216.405,73 1.097.280,88 1.061.500,00 1.150.136,20 1.111.481,60 1.118.000,00 1.160.785,16 1.093.414,78 950.000,00 1.186.463,71 1.162.265,72

041 Έσοδα Νεκροταφείων 163.000,00 269.596,33 168.917,14 131.000,00 190.378,68 165.904,55 147.000,00 220.464,72 167.455,07 134.000,00 143.842,76 141.360,41

043 Έσοδα από την Εκμετάλλευση Έργων & την Παροχή Υπ. 2.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

044 Έσοδα από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας 800.000,00 798.732,58 787.938,06 793.000,00 802.901,74 799.647,05 831.000,00 798.047,97 790.210,77 676.000,00 843.952,81 836.514,10

045 Τέλος επ ί των ακαθάριστων εσόδων επ ιτηδευματιών 62.500,00 68.684,91 61.783,77 58.000,00 60.029,79 57.336,06 60.000,00 69.830,02 63.606,49 60.000,00 89.454,89 77.489,16

046 Λοιπά Τέλη και Δικαιώματα 98.500,00 79.391,91 78.641,91 78.500,00 96.825,99 88.593,94 79.000,00 72.442,45 72.142,45 80.000,00 109.213,25 106.902,05

0461 Τέλος Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων 57.500,00 49.063,25 48.313,25 52.500,00 81.854,13 73.622,08 62.000,00 59.071,62 58.771,62 63.000,00 93.067,23 90.756,03

0462 Τέλος Διαφήμισης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0468 Τέλος Αδειών Οικοδομών 41.000,00 30.328,66 30.328,66 26.000,00 14.971,86 14.971,86 17.000,00 13.370,83 13.370,83 17.000,00 16.146,02 16.146,02

05 ΦΟΡΟΙ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ 783.000,00 635.441,73 604.755,62 596.500,00 675.096,26 662.305,55 613.500,00 610.194,72 602.929,67 737.000,00 702.539,50 693.816,63

051 Φόροι 505.500,00 395.157,90 395.028,84 365.000,00 444.026,29 438.366,95 375.000,00 373.865,24 370.111,19 492.500,00 450.830,58 444.357,71

0511 Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων 362.000,00 395.157,90 395.028,84 365.000,00 337.486,29 331.826,95 375.000,00 373.865,24 370.111,19 492.500,00 450.830,58 444.357,71

0512 Φόρος Ζύθου 143.500,00 0,00 0,00 0,00 106.540,00 106.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

052 Εισφορές 277.500,00 240.283,83 209.726,78 231.500,00 231.069,97 223.938,60 238.500,00 236.329,48 232.818,48 244.500,00 251.708,92 249.458,92

06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 11.406.599,12 10.882.887,47 10.882.887,47 10.971.748,97 11.007.134,28 11.007.134,28 9.450.605,76 9.535.770,51 9.535.770,51 9.745.313,72 9.877.557,70 9.877.557,70

061 Κ.Α.Π. Λειτουργικών Δαπανών 11.406.599,12 10.882.887,47 10.882.887,47 10.971.748,97 11.007.134,28 11.007.134,28 9.450.605,76 9.535.770,51 9.535.770,51 9.745.313,72 9.877.557,70 9.877.557,70

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 271.547,24 195.834,78 195.834,78 143.750,00 192.776,45 192.776,45 197.430,00 106.982,50 106.982,50 222.870,00 216.680,82 216.680,82

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΣΟΔΑ

2015 2016 2017 2018

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προϋπολ. Βεβαιωθ. Εισπραχθ. Προϋπολ. Βεβαιωθ. Εισπραχθ. Προϋπολ. Βεβαιωθ. Εισπραχθ. Προϋπολ. Βεβαιωθ. Εισπραχθ.

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 4.033.508,51 3.113.579,24 2.824.791,09 3.032.631,95 2.630.452,45 2.482.571,90 3.223.836,88 2.815.030,12 2.614.582,65 3.879.335,71 2.913.278,58 2.891.030,58

11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1.000,00 3.641,95 1.213,98 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 60,00 60,00

12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 992.026,00 897.568,98 897.568,98 995.967,88 768.644,33 768.644,33 1.400.198,88 1.334.024,28 1.334.024,28 1.470.478,54 1.331.784,46 1.331.784,46

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2.813.132,51 1.721.181,72 1.721.181,72 1.797.733,29 1.473.050,10 1.473.050,10 1.596.138,00 1.118.028,14 1.118.028,14 2.201.857,17 1.357.069,27 1.357.069,27

131 Θεσμοθετημένοι Πόροι για Επενδυτικές Δαπάνες 815.860,00 927.940,00 927.940,00 927.940,00 929.240,00 929.240,00 927.940,00 926.840,00 926.840,00 1.008.240,00 1.008.240,00 1.008.240,00

1311 Κ.Α.Π. Επενδυτικών Δαπανών (Π.Δ.Ε. - Σ.Α.Τ.Α.) 651.960,00 764.040,00 764.040,00 764.040,00 764.040,00 764.040,00 764.040,00 764.040,00 764.040,00 764.040,00 764.040,00 764.040,00

1312 Σ.Α.Τ.Α. Σχολείων 163.900,00 163.900,00 163.900,00 163.900,00 165.200,00 165.200,00 163.900,00 162.800,00 162.800,00 244.200,00 244.200,00 244.200,00

1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα Θησέας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

132 Λοιπές Επ ιχορηγήσεις για Επενδύσεις και Έργα 1.997.272,51 793.241,72 793.241,72 869.793,29 543.810,10 543.810,10 668.198,00 191.188,14 191.188,14 1.193.617,17 348.829,27 348.829,27

1321 Π.Ε.Π. Αττικής 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς 1.124.142,85 313.934,47 313.934,47 743.550,92 543.810,10 543.810,10 137.195,00 38.260,14 38.260,14 611.000,00 82.952,96 82.952,96

1327 Λοιπές Επ ιχορηγήσεις για Επενδύσεις και Έργα 0,00 0,00 0,00 116.000,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 115.214,17 112.948,31 112.948,31

1328

Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 

(ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 863.887,29 479.307,25 479.307,25 1.000,00 0,00 0,00 155.760,00 152.928,00 152.928,00 155.760,00 152.928,00 152.928,00

1329 Λοιπές επ ιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 9.242,37 0,00 0,00 9.242,37 0,00 0,00 95.243,00 0,00 0,00 311.643,00 0,00 0,00

14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 142.500,00 198.841,70 128.600,86 155.000,00 318.079,00 178.484,21 178.000,00 333.147,02 139.656,94 176.000,00 193.157,98 171.197,98

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 84.850,00 292.344,89 76.225,55 78.630,78 70.379,02 62.093,26 44.500,00 29.830,68 22.873,29 26.000,00 31.206,87 30.918,87

2 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 223.499,32 466.364,34 186.143,37 278.568,65 314.096,16 240.931,45 169.700,00 619.841,93 311.497,53 187.500,00 427.445,26 256.172,47

21 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. 206.499,32 383.148,67 176.827,09 267.068,65 254.372,90 237.402,92 145.200,00 597.681,13 290.543,59 161.000,00 332.062,58 208.033,73

22 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. 17.000,00 83.215,67 9.316,28 11.500,00 59.723,26 3.528,53 24.500,00 22.160,80 20.953,94 26.500,00 95.382,68 48.138,74

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Ο.Ε. 3.402.628,01 3.338.006,01 532.691,49 3.678.913,89 3.518.975,07 248.788,63 3.695.143,77 3.658.737,79 218.989,55 4.174.374,61 4.164.123,55 333.798,86

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΩΝ Π.Ο.Ε. 3.402.628,01 3.338.006,01 532.691,49 3.678.913,89 3.518.975,07 248.788,63 3.695.143,77 3.658.737,79 218.989,55 4.174.374,61 4.164.123,55 333.798,86

321 Τακτικά Έσοδα Π.Ο.Ε. 1.665.713,11 1.654.994,90 404.750,77 1.757.512,37 1.611.082,51 95.275,11 1.736.239,86 1.734.556,44 120.110,25 2.143.926,68 2.131.849,30 215.706,13

322 Έκτακτα Έσοδα Π.Ο.Ε. 1.736.914,90 1.683.011,11 127.940,72 1.921.401,52 1.907.892,56 153.513,52 1.958.903,91 1.924.181,35 98.879,30 2.030.447,93 2.032.274,25 118.092,73

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΣΟΔΑ

2015 2016 2017 2018
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ιλίου 2020-2023 

 

 

Α’ Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός  

 

 

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προϋπολ. Βεβαιωθ. Εισπραχθ. Προϋπολ. Βεβαιωθ. Εισπραχθ. Προϋπολ. Βεβαιωθ. Εισπραχθ. Προϋπολ. Βεβαιωθ. Εισπραχθ.

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 5.497.490,00 4.917.073,58 4.913.357,36 5.553.000,00 5.014.063,25 5.013.213,66 5.652.000,00 4.877.285,25 4.873.793,70 6.087.000,00 5.134.639,32 5.134.639,32

41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 5.207.000,00 4.705.397,99 4.705.397,99 5.262.000,00 4.783.182,74 4.783.182,74 5.321.000,00 4.638.233,84 4.638.233,84 5.791.000,00 4.946.414,35 4.946.414,35

411 Συνταξιοδοτικές Εισφορές 401.000,00 362.784,05 362.784,05 401.000,00 352.091,20 352.091,20 551.000,00 382.419,76 382.419,76 551.000,00 87.706,53 87.706,53

412 Φόροι και Λοιπές Επ ιβαρύνσεις 1.211.000,00 984.418,86 984.418,86 1.266.000,00 959.649,23 959.649,23 1.195.000,00 970.024,92 970.024,92 1.215.000,00 1.069.583,21 1.069.583,21

413 Ασφαλιστικές Εισφορές 3.155.000,00 3.049.864,84 3.049.864,84 3.205.000,00 3.188.731,75 3.188.731,75 3.205.000,00 3.016.965,17 3.016.965,17 3.655.000,00 3.550.437,50 3.550.437,50

414 Λοιπές Εισπράξεις υπέρ Τρίτων 440.000,00 308.330,24 308.330,24 390.000,00 282.710,56 282.710,56 370.000,00 268.823,99 268.823,99 370.000,00 238.687,11 238.687,11

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 290.490,00 211.675,59 207.959,37 291.000,00 230.880,51 230.030,92 331.000,00 239.051,41 235.559,86 296.000,00 188.224,97 188.224,97

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 7.197.193,55 7.197.193,55 7.197.193,55 6.677.367,12 6.677.367,12 6.677.367,12 7.190.449,41 7.190.449,41 7.190.449,41 5.694.032,34 5.694.032,34 5.694.032,34

51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 7.197.193,55 7.197.193,55 7.197.193,55 6.677.367,12 6.677.367,12 6.677.367,12 7.190.449,41 7.190.449,41 7.190.449,41 5.694.032,34 5.694.032,34 5.694.032,34

511 Χρηματικό Υπόλοιπο Προερχόμενο από Τακτικά Έσοδα 1.312.488,01 1.312.488,01 1.312.488,01 1.645.374,77 1.645.374,77 1.645.374,77 2.230.908,67 2.230.908,67 2.230.908,67 993.250,15 993.250,15 993.250,15

512 Χρηματικό Υπόλοιπο Προερχόμενο από Έκτακτα ¨Εσοδα 5.884.705,54 5.884.705,54 5.884.705,54 5.031.992,35 5.031.992,35 5.031.992,35 4.959.540,74 4.959.540,74 4.959.540,74 4.700.782,19 4.700.782,19 4.700.782,19

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 40.346.828,75 38.288.322,14 34.609.408,25 38.286.352,60 37.803.896,16 34.108.752,39 37.888.365,82 37.218.680,45 33.044.305,84 38.243.126,38 37.109.463,93 32.968.849,53

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΣΟΔΑ

20182015 2016 2017

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προϋπολ. Βεβαιωθ. Εισπραχθ. Προϋπολ. Βεβαιωθ. Εισπραχθ. Προϋπολ. Βεβαιωθ. Εισπραχθ.

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ -4,63% 2,04% 2,59% -5,81% -8,10% -8,28% 1,47% 3,98% 4,62%

1 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ -50,57% 21,18% -30,59% -16,17% -41,87% 28,77% -0,84% 14,42% -3,48%

11 Μισθώματα -45,57% 32,48% -62,07% -15,01% -70,55% 54,41% -2,44% 62,00% 10,49%

12 Λοιπά Έσοδα Εκμετάλλευσης Ακίνητης Περιουσίας -52,82% 4,25% 0,19% -16,77% 12,69% 19,28% 0,00% -9,24% -10,18%

2 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ -44,64% 6,36% 6,36% -6,45% -5,08% -5,08% 7,76% -12,40% -12,40%

21 Τόκοι Κεφαλαίων -44,64% 6,36% 6,36% -6,45% -5,08% -5,08% 7,76% -12,40% -12,40%

3 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0,98% 4,40% 5,26% 5,00% 1,23% 0,23% -0,32% 2,40% 3,67%

31 Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 0,95% 4,38% 5,24% 4,98% 1,30% 0,29% -0,31% 2,32% 3,60%

311 Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού -0,21% 4,38% 5,24% 5,03% 1,30% 0,29% -0,32% 1,81% 3,08%

34 Υπηρεσίες Αποχέτευσης 25,88% 22,17% 16,60% 16,82% -36,74% -35,36% -4,00% 81,38% 75,86%

4 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ -5,73% -5,45% 1,29% 5,32% 0,93% -1,63% -15,03% 2,21% 6,30%

41 Έσοδα Νεκροταφείων -19,63% -29,38% -1,78% 12,21% 15,80% 0,93% -8,84% -34,75% -15,58%

43 Έσοδα από την Εκμετάλλευση Έργων & την Παροχή Υπ. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

44 Έσοδα από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας -0,88% 0,52% 1,49% 4,79% -0,60% -1,18% -18,65% 5,75% 5,86%

45 Τέλος επ ί των ακαθάριστων εσόδων επ ιτηδευματιών -7,20% -12,60% -7,20% 3,45% 16,33% 10,94% 0,00% 28,10% 21,83%

46 Λοιπά Τέλη και Δικαιώματα -20,30% 21,96% 12,65% 0,64% -25,18% -18,57% 1,27% 50,76% 48,18%

461 Τέλος Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων -8,70% 66,83% 52,38% 18,10% -27,83% -20,17% 1,61% 57,55% 54,42%

462 Τέλος Διαφήμισης 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

468 Τέλος Αδειών Οικοδομών -36,59% -50,63% -50,63% -34,62% -10,69% -10,69% 0,00% 20,76% 20,76%

5 ΦΟΡΟΙ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ -23,82% 6,24% 9,52% 2,85% -9,61% -8,97% 20,13% 15,13% 15,07%

51 Φόροι -27,79% 12,37% 10,97% 2,74% -15,80% -15,57% 31,33% 20,59% 20,06%

511 Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων 0,83% -14,59% -16,00% 2,74% 10,78% 11,54% 31,33% 20,59% 20,06%

512 Φόρος Ζύθου -100,00% 0,00% 0,00% 0,00% -100,00% -100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

52 Εισφορές 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ -3,81% 1,14% 1,14% -13,86% -13,37% -13,37% 3,12% 3,58% 3,58%

61 Κ.Α.Π. Λειτουργικών Δαπανών -3,81% 1,14% 1,14% -13,86% -13,37% -13,37% 3,12% 3,58% 3,58%

7 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ -47,06% -1,56% -1,56% 37,34% -44,50% -44,50% 12,89% 102,54% 102,54%

 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΣΟΔΑ (Δ%)

2016/2015 2017/2016 2018/2017
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ιλίου 2020-2023 

 

 

Α’ Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός  

 

 

Από την εξέταση των παραπάνω πινάκων προκύπτει ότι ο Προϋπολογισμός του δήμου Ιλίου 

μειώθηκε κατά 5,21% το 2018 σε σχέση με το 2015.  

Η μείωση οφείλεται στη μη απόδοση παρακρατηθέντων ΚΑΠ για τα έτη 2017, 2018. Σύμφωνα με το 

άρθρο 27 του Ν. 3756/2009 «Οι πάσης φύσεως οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου προς τους 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α` βαθμού που απορρέουν από τις διατάξεις του 

άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α’/1989) και λοιπές σχετικές διατάξεις όπως ισχύουν, ύψους 

ενός δισεκατομμυρίου επτακοσίων έντεκα εκατομμυρίων ευρώ (1.711.000.000 €), που αφορούν στη 

χρονική περίοδο από την καθιέρωση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) μέχρι και το έτος 2008, 

δύναται να εξοφληθούν με την έκδοση ομολόγων σε οκτώ (8) ετήσιες ισόποσες δόσεις,  

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προϋπολ. Βεβαιωθ. Εισπραχθ. Προϋπολ. Βεβαιωθ. Εισπραχθ. Προϋπολ. Βεβαιωθ. Εισπραχθ.

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ -24,81% -15,52% -12,11% 6,30% 7,02% 5,32% 20,33% 3,49% 10,57%

11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 400,00% -100,00% -100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 0,40% -14,36% -14,36% 40,59% 73,56% 73,56% 5,02% -0,17% -0,17%

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ -36,09% -14,42% -14,42% -11,21% -24,10% -24,10% 37,95% 21,38% 21,38%

131 Θεσμοθετημένοι Πόροι για Επενδυτικές Δαπάνες 13,74% 0,14% 0,14% 0,00% -0,26% -0,26% 8,65% 8,78% 8,78%

1311 Κ.Α.Π. Επενδυτικών Δαπανών (Π.Δ.Ε. - Σ.Α.Τ.Α.) 17,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1312 Σ.Α.Τ.Α. Σχολείων 0,00% 0,79% 0,79% 0,00% -1,45% -1,45% 48,99% 50,00% 50,00%

1314 Επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

132 Λοιπές Επ ιχορηγήσεις για Επενδύσεις και Έργα -56,45% -31,44% -31,44% -23,18% -64,84% -64,84% 78,63% 82,45% 82,45%

1321 Π.Ε.Π. Αττικής 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς 0,00% 0,00% 0,00% -81,55% -92,96% -92,96% 345,35% 0,00% 0,00%

1327 Λοιπές Επ ιχορηγήσεις για Επενδύσεις και Έργα 0,00% 0,00% 0,00% 141,38% 0,00% 0,00% -58,85% 0,00% 0,00%

1328

Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 

(ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων -99,88% -100,00% -100,00% 15476,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1329 Λοιπές επ ιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 0,00% 0,00% 0,00% 930,50% 0,00% 0,00% 227,21% 0,00% 0,00%

14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00% 0,00% 0,00% -100,00% -100,00% -100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 8,77% 59,97% 38,79% 14,84% 4,74% -21,75% -1,12% -42,02% 22,58%

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ -7,33% -75,93% -18,54% -43,41% -57,61% -63,16% -41,57% 4,61% 35,17%

2 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 24,64% -32,65% 29,43% -39,08% 97,34% 29,29% 10,49% -31,04% -17,76%

21 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. 29,33% -33,61% 34,26% -45,63% 134,96% 22,38% 10,88% -44,44% -28,40%

22 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. -32,35% -28,23% -62,13% 113,04% -62,89% 493,84% 8,16% 330,41% 129,74%

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Ο.Ε. 8,12% 5,42% -53,30% 0,44% 3,97% -11,98% 12,97% 13,81% 52,43%

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΩΝ Π.Ο.Ε. 8,12% 5,42% -53,30% 0,44% 3,97% -11,98% 12,97% 13,81% 52,43%

321 Τακτικά Έσοδα Π.Ο.Ε. 5,51% -2,65% -76,46% -1,21% 7,66% 26,07% 23,48% 22,90% 79,59%

322 Έκτακτα Έσοδα Π.Ο.Ε. 10,62% 13,36% 19,99% 1,95% 0,85% -35,59% 3,65% 5,62% 19,43%

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

2016/2015 2017/2016 2018/2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΣΟΔΑ (Δ%)

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προϋπολ. Βεβαιωθ. Εισπραχθ. Προϋπολ. Βεβαιωθ. Εισπραχθ. Προϋπολ. Βεβαιωθ. Εισπραχθ.

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 1,01% 1,97% 2,03% 1,78% -2,73% -2,78% 7,70% 5,28% 5,35%

41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1,06% 1,65% 1,65% 1,12% -3,03% -3,03% 8,83% 6,64% 6,64%

411 Συνταξιοδοτικές Εισφορές 0,00% -2,95% -2,95% 37,41% 8,61% 8,61% 0,00% -77,07% -77,07%

412 Φόροι και Λοιπές Επ ιβαρύνσεις 4,54% -2,52% -2,52% -5,61% 1,08% 1,08% 1,67% 10,26% 10,26%

413 Ασφαλιστικές Εισφορές 1,58% 4,55% 4,55% 0,00% -5,39% -5,39% 14,04% 17,68% 17,68%

414 Λοιπές Εισπράξεις υπέρ Τρίτων -11,36% -8,31% -8,31% -5,13% -4,91% -4,91% 0,00% -11,21% -11,21%

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 0,18% 9,07% 10,61% 13,75% 3,54% 2,40% -10,57% -21,26% -20,09%

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ -7,22% -7,22% -7,22% 7,68% 7,68% 7,68% -20,81% -20,81% -20,81%

51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ -7,22% -7,22% -7,22% 7,68% 7,68% 7,68% -20,81% -20,81% -20,81%

511 Χρηματικό Υπόλοιπο Προερχόμενο από Τακτικά Έσοδα 25,36% 25,36% 25,36% 35,59% 35,59% 35,59% -55,48% -55,48% -55,48%

512 Χρηματικό Υπόλοιπο Προερχόμενο από Έκτακτα Έσοδα -14,49% -14,49% -14,49% -1,44% -1,44% -1,44% -5,22% -5,22% -5,22%

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ -5,11% -1,27% -1,45% -1,04% -1,55% -3,12% 0,94% -0,29% -0,23%

2016/2015 2017/2016 2018/2017

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΣΟΔΑ (Δ%)
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Α’ Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός  

εκ των οποίων η πρώτη θα καταβληθεί εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και οι υπόλοιπες επτά (7) την 31η Ιανουαρίου εκάστου έτους, 

αρχής γενομένης από την 31η Ιανουαρίου 2010». Κατά συνέπεια, το 2016 ήταν το τελευταίο έτος 

για το οποίο αποδίδονταν στους δήμους τα έσοδα που προβλέπονταν στο προαναφερθέν άρθρο. 

Το εισπραχθέν ποσό του δήμου ανά έτος ανερχόταν στο ποσό του 1.320.686,55€.  

Σε επίπεδο Βεβαιωθέντων Εσόδων, αυτά καταγράφονται μειωμένα κατά 3,08% το αντίστοιχο 

χρονικό διάστημα. 

Αντίστοιχα, τα Εισπραχθέντα Έσοδα στις αντίστοιχες χρονικές περιόδους είναι μειωμένα κατά 

4,74%. 

Από την περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων, αξίζει να σημειωθούν τα ακόλουθα. 

Ο ρυθμός μεταβολής των εισπραχθέντων Τακτικών Επιχορηγήσεων για λειτουργικές δαπάνες 

διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

 

• 1,14%  το 2016 σε σχέση με το 2015 

• -13,37% το 2017 σε σχέση με το 2016 

• 3,58% το 2018 σε σχέση με το 2017 

 

Το χρηματικό υπόλοιπο διαμορφώθηκε ως εξής: 

 

ΕΤΟΣ ΧΡΗΜ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

2015 6.677.367,12 

2016 7.190.449,41 

2017 5.694.032,34 

2018 5.151.484,04 
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Α’ Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός  

 

 

Από την εξέταση των στοιχείων των δύο αυτών πινάκων και κυρίως από την εξέταση των 

Ενταλθέντων Εξόδων, προκύπτει το συντριπτικό ποσοστό συμμετοχής των Εξόδων που αφορούν 

τη λειτουργία του δήμου, την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης και τις μεταβιβάσεις σε τρίτους. 

Πράγματι, τα Έξοδα αυτά αντιστοιχούν: 

 

• στο 76,13% των ενταλθέντων εξόδων του 2015 

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προϋπολογ. Ενταλθέντα Προϋπολογ. Ενταλθέντα Προϋπολογ. Ενταλθέντα Προϋπολογ. Ενταλθέντα

6 Έξοδα 26.350.751,84 21.264.464,78 24.564.292,72 20.235.979,34 25.018.837,09 21.129.572,40 24.466.717,04 21.538.586,31

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 12.705.960,00 11.467.790,20 12.250.040,85 11.285.538,86 12.765.600,00 11.867.816,32 12.540.300,00 11.909.628,10

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 1.183.574,01 842.287,45 1.195.466,74 795.978,65 1.548.814,68 1.202.435,58 1.535.136,00 1.197.356,03

62 Παροχές τρίτων 3.955.587,94 2.694.501,88 4.017.430,74 3.121.280,21 3.695.543,74 2.801.763,81 3.329.772,63 2.766.664,30

63 Φόροι - τέλη 106.530,00 76.651,82 94.050,00 74.355,04 90.030,00 75.743,42 81.030,00 68.376,38

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 2.156.281,83 1.371.098,77 1.838.008,35 961.565,92 1.736.687,17 986.272,83 1.704.095,30 1.099.707,91

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας π ίστεως 755.500,00 744.339,26 751.000,00 742.402,53 771.300,00 764.608,78 746.000,00 742.505,23

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 2.161.131,11 1.103.762,34 1.604.021,42 652.783,11 1.807.146,50 907.043,85 1.725.743,11 973.644,43

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 3.264.386,95 2.924.983,06 2.754.274,62 2.572.468,67 2.585.640,00 2.517.888,86 2.799.640,00 2.778.478,31

68 Λοιπά Έξοδα 61.800,00 39.050,00 60.000,00 29.606,35 18.075,00 5.998,95 5.000,00 2.225,62

7 Επενδύσεις 5.114.831,92 1.631.243,52 4.100.313,46 1.321.583,54 3.157.778,35 962.464,13 3.100.168,04 876.002,61

71

Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες 

παγίων 1.240.636,16 513.664,84 1.434.558,48 270.353,14 1.249.464,60 650.351,34 1.598.544,70 434.543,70

73 Έργα 3.844.195,76 1.117.578,68 2.606.994,98 1.036.470,40 1.693.813,75 312.112,79 1.440.837,49 441.458,91

74

Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και 

ειδικές δαπάνες 30.000,00 0,00 58.760,00 14.760,00 214.500,00 0,00 60.785,85 0,00

75

Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε 

επ ιχειρήσεις) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 8.798.393,25 5.036.332,83 9.621.218,81 5.360.740,10 9.711.289,03 5.258.236,97 10.507.989,42 5.402.776,55

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 630.525,54 449.217,33 847.319,50 695.015,25 882.933,89 652.935,94 703.614,81 497.707,94

82 Αποδόσεις 5.228.000,00 4.587.115,50 5.295.510,80 4.665.724,85 5.342.000,00 4.605.301,03 5.805.000,00 4.905.068,61

85 Προβλέψεις μη είσπραξης 2.939.867,71 0,00 3.478.388,51 0,00 3.486.355,14 0,00 3.999.374,61 0,00

9 Αποθεματικό 82.851,74 0,00 527,61 0,00 461,35 0,00 168.251,88 0,00

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 40.346.828,75 27.932.041,13 38.286.352,60 26.918.302,98 37.888.365,82 27.350.273,50 38.243.126,38 27.817.365,47

(*) Σύνολα ανά Κατηγορία Εξόδου

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ*

2015 2016 2017 2018

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προϋπολογ. Ενταλθέντα Προϋπολογ. Ενταλθέντα Προϋπολογ. Ενταλθέντα Προϋπολογ. Ενταλθέντα

6 Έξοδα 65,31% 76,13% 64,16% 75,18% 66,03% 77,26% 63,98% 77,43%

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 48,22% 53,93% 49,87% 55,77% 51,02% 56,17% 51,25% 55,29%

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 4,49% 3,96% 4,87% 3,93% 6,19% 5,69% 6,27% 5,56%

62 Παροχές τρίτων 15,01% 12,67% 16,35% 15,42% 14,77% 13,26% 13,61% 12,85%

63 Φόροι - τέλη 0,40% 0,36% 0,38% 0,37% 0,36% 0,36% 0,33% 0,32%

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 8,18% 6,45% 7,48% 4,75% 6,94% 4,67% 6,96% 5,11%

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας π ίστεως 2,87% 3,50% 3,06% 3,67% 3,08% 3,62% 3,05% 3,45%

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 8,20% 5,19% 6,53% 3,23% 7,22% 4,29% 7,05% 4,52%

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 12,39% 13,76% 11,21% 12,71% 10,33% 11,92% 11,44% 12,90%

68 Λοιπά Έξοδα 0,23% 0,18% 0,24% 0,15% 0,07% 0,03% 0,02% 0,01%

7 Επενδύσεις 12,68% 5,84% 10,71% 4,91% 8,33% 3,52% 8,11% 3,15%

71

Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες 

παγίων 24,26% 31,49% 34,99% 20,46% 39,57% 67,57% 51,56% 49,61%

73 Έργα 75,16% 68,51% 63,58% 78,43% 53,64% 32,43% 46,48% 50,39%

74

Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και 

ειδικές δαπάνες 0,59% 0,00% 1,43% 1,12% 6,79% 0,00% 1,96% 0,00%

75

Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε 

επ ιχειρήσεις) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 21,81% 18,03% 25,13% 19,91% 25,63% 19,23% 27,48% 19,42%

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 7,17% 8,92% 8,81% 12,96% 9,09% 12,42% 6,70% 9,21%

82 Αποδόσεις 59,42% 91,08% 55,04% 87,04% 55,01% 87,58% 55,24% 90,79%

85 Προβλέψεις μη είσπραξης 33,41% 0,00% 36,15% 0,00% 35,90% 0,00% 38,06% 0,00%

9 Αποθεματικό 0,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,44% 0,00%

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

(*) Σύνολα ανά Κατηγορία Εξόδου

2015 2016 2017 2018

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ* (Συμμετοχή %)
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Α’ Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός  

• στο 75,18% των ενταλθέντων εξόδων του 2016 

• στο 77,26% των ενταλθέντων εξόδων του 2017 

• στο 77,43% των ενταλθέντων εξόδων του 2018 

 

Τα ποσά που καταγράφονται ως Έξοδα για Επενδύσεις, τα οποία για:  

• το 2015 αντιπροσώπευαν το 5,84% των ενταλθέντων εξόδων, 

• το 2016 το 4,91% των ενταλθέντων εξόδων, 

• το 2017 το 3,52% των ενταλθέντων εξόδων, 

• και το 2018 το 3,15%. 

 

Από το Σύνολο των πιο πάνω λειτουργικών Εξόδων, το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής κατέχουν 

οι Αμοιβές και τα Έξοδα Προσωπικού που το 2015 αντιπροσώπευαν το 53,93% των Ενταλθέντων 

Εξόδων αυτής της κατηγορίας, το 2016 το 55,77%, το 2017 το  56,17% και το 2018 το 55,29%. 

 

Προϋπολογισθέντα Ενταλθέντα Προϋπολογισθέντα Ενταλθέντα Προϋπολογισθέντα Ενταλθέντα Προϋπολογισθέντα Ενταλθέντα

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.162.905,78 4.407.877,70 11.857.396,96 8.091.784,92 11.971.016,94 8.236.039,59 12.513.982,71 8.525.338,62

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.247.397,40 2.684.438,79 2.821.614,66 2.330.981,95 3.055.025,24 2.690.803,90 2.587.039,79 2.358.328,67

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 8.438.848,11 5.592.346,18 7.558.273,74 5.283.689,68 7.407.153,39 5.524.708,10 6.805.145,79 5.373.122,79

20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
6.498.610,92 6.042.162,61 7.859.942,13 6.370.799,84 7.852.877,10 6.430.482,99 8.484.665,48 6.558.499,31

25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
338.846,00 80.456,68 477.913,25 123.628,45 219.683,04 63.191,29 117.621,42 16.939,19

30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 6.029.693,75 2.761.567,78 4.504.439,50 1.985.868,51 4.532.598,57 2.101.594,94 3.939.554,49 2.316.043,13

35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1.509.981,80 1.139.042,76 1.514.692,26 1.225.855,14 1.577.651,24 1.229.784,83 1.586.060,65 1.373.123,88

40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
193.800,00 156.051,46 189.027,05 152.103,61 217.000,00 162.561,69 210.000,00 150.759,23

50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 45.500,00 31.764,34 75.381,15 49.083,39 77.415,13 62.366,34 79.000,00 69.476,91

60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 0,00 0,00 758.747,17 743.235,90 919.372,00 798.842,82 976.760,00 935.092,00

61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 0,00 0,00 293.688,92 231.973,05 49.981,82 49.897,01 23.340,00 23.311,90

62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 0,00 0,00 374.708,20 329.298,54 8.130,00 0,00 751.704,17 117.329,84

8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 8.798.393,25 5.036.332,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 82.851,74 0,00 527,61 0,00 461,35 0,00 168.251,88 0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 40.346.828,75 27.932.041,13 38.286.352,60 26.918.302,98 37.888.365,82 27.350.273,50 38.243.126,38 27.817.365,47

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ**

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2015 2016 2017 2018

(**) Σύνολα ανά Υπηρεσία
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Α’ Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός  

 

Στους παραπάνω πίνακες αποτυπώνεται ο Συνοπτικός Προϋπολογισμός Εξόδων ανά υπηρεσία και 

η ποσοστιαία κατανομή του.  

 

 

 

 

Προϋπολογισθέντα Ενταλθέντα Προϋπολογισθέντα Ενταλθέντα Προϋπολογισθέντα Ενταλθέντα Προϋπολογισθέντα Ενταλθέντα

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 12,80% 15,78% 30,97% 30,06% 31,60% 30,11% 32,72% 30,65%

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
8,05% 9,61% 7,37% 8,66% 8,06% 9,84% 6,76% 8,48%

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 20,92% 20,02% 19,74% 19,63% 19,55% 20,20% 17,79% 19,32%

20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
16,11% 21,63% 20,53% 23,67% 20,73% 23,51% 22,19% 23,58%

25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
0,84% 0,29% 1,25% 0,46% 0,58% 0,23% 0,31% 0,06%

30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
14,94% 9,89% 11,77% 7,38% 11,96% 7,68% 10,30% 8,33%

35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
3,74% 4,08% 3,96% 4,55% 4,16% 4,50% 4,15% 4,94%

40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
0,48% 0,56% 0,49% 0,57% 0,57% 0,59% 0,55% 0,54%

50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 0,11% 0,11% 0,20% 0,18% 0,20% 0,23% 0,21% 0,25%

60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 0,00% 0,00% 1,98% 2,76% 2,43% 2,92% 2,55% 3,36%

61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 0,00% 0,00% 0,77% 0,86% 0,13% 0,18% 0,06% 0,08%

62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 0,00% 0,00% 0,98% 1,22% 0,02% 0,00% 1,97% 0,42%

8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 21,81% 18,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,44% 0,00%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

(**) Σύνολα ανά Υπηρεσία

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ** (Συμμετοχή %)

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2015 2016 2017 2018

Κ/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 2018 2017 2016 2015 Κ/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 2018 2017 2016 2015

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 0,13 0,13 235.046,67 362.082,32 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Α.Ι.+Α.ΙΙ.+Α.IV.) 38.171.673,84 39.667.708,97 40.785.981,33 41.209.206,12

4. Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως 0,13 0,13 235.046,67 362.082,32 Ι. Κεφάλαιο 20.819.764,25 20.819.764,25 20.819.764,25 20.819.764,25

  ΙΙ. Διαφορές Αναπρ. & Επιχορ. Επενδ. - Δωρεές Παγίων 17.499.523,14 18.536.460,45 18.915.384,38 19.341.878,03

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Γ.ΙΙ.+Γ.ΙΙΙ.) 34.357.618,49 35.418.940,71 35.831.075,18 35.846.607,63 1. Διαφορές από Αναπροσαρμογή Αξίας Τίτλων 1.584.069,50 1.585.707,84 1.587.586,92 1.587.716,14

Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις 113.538,80 151.964,20 0,00 0,00 3. Δωρεές Παγίων 260.676,48 261.876,98 263.077,72 277.796,84

5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις 113.538,80 151.964,20 0,00 0,00 4. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 15.654.777,16 16.688.875,63 17.064.719,74 17.476.365,05

ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 32.519.485,24 33.626.293,15 34.140.736,20 34.773.931,58 ΙΙΙ. Αποθεματικά Κεφάλαια 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Γήπεδα - Οικόπεδα 16.113.260,96 16.113.260,96 16.113.260,96 16.113.260,96 3. Ειδικά Αποθεματικά 0,00 0,00 0,00 0,00

1.α Πλατείες - Πάρκα -Παιδότοποι 2.352.150,70 2.459.809,75 2.655.054,22 2.901.961,94 IV. Αποτελέσματα εις νέο -147.613,55 311.484,27 1.050.832,70 1.047.563,84

1.β Οδοί - Οδοστρώματα 2.038.807,67 1.817.605,15 1.993.392,42 2.193.678,50  Υπόλοιπο Πλεονασμάτων εις νέο 0,00 311.484,27 1.050.832,70 1.047.563,84

1.γ Πεζοδρόμια 1.142.769,54 1.222.594,44 1.305.715,17 1.395.233,82  Υπόλοιπο Ελλείμματος Χρήσεως εις νέο -147.613,55 0,00 0,00 0,00

3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα 5.523.304,29 5.968.656,15 5.816.560,73 6.158.143,26  Υπόλοιπο Ελλειμμάτων Προηγούμενων Χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00

3.α Κτιριακές Εγκαταστάσεις Κοινής Χρήσης 123.257,11 172.195,20 228.783,51 289.201,42 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 1.557.256,54 1.471.808,80 1.339.332,53 1.237.466,68

3.β Εγκαταστάσεις Ηλεκτρ. Κοινής Χρήσης 234.334,45 253.150,76 279.167,63 319.162,25 1.

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου 

από την υπηρεσία 1.557.256,54 1.471.808,80 1.339.332,53 1.237.466,68

3.γ Λοιπές Εγκαταστάσεις Κοινής Χρήσης 3.132.235,18 3.372.961,49 3.613.787,75 3.862.644,87 2. Λοιπές προβλέψεις 871.289,02 652.948,19 215.278,64 682.944,05

4. Μηχανήματα - Τεχν. Εγκατ. - Λοιπός Μηχαν. Εξοπλ. 121.972,20 140.569,62 111.896,90 138.900,45

5. Μεταφορικά Μέσα 87.045,37 99.863,46 101.612,37 196.409,90 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Γ.Ι.+Γ.ΙΙ.) 1.751.030,31 2.325.274,37 3.289.887,52 3.428.643,73

6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός 722.553,51 811.758,96 693.490,07 567.230,22 Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 248.490,98 774.302,90 1.388.106,01 2.030.423,75

7. Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση & Προκαταβολές 927.794,26 1.193.867,21 1.228.014,47 638.103,99 2. Δάνεια Τραπεζών 0,00 540.839,33 1.056.662,93 1.549.380,64

ΙΙΙ. Συμμετοχές & Μακροχρόνιες Απαιτήσεις 1.724.594,45 1.640.683,36 1.690.338,98 1.072.676,05 3. Δάνεια Ταμιευτηρίων 0,00 171.341,12 331.443,08 481.043,11

1. Τίτλοι Πάγιας Επένδυσης 1.052.919,41 1.054.557,75 1.056.436,83 1.056.566,05 8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 248.490,98 62.122,45 0,00 0,00

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 671.675,04 586.125,61 633.902,15 16.110,00 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1.502.539,33 1.550.971,47 1.901.781,51 1.398.219,98

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Δ.Ι.+Δ.ΙΙ.+Δ.IV.) 6.830.973,55 7.765.343,49 8.785.554,31 9.574.434,90 1. Προμηθευτές 386.155,93 564.353,23 624.936,81 619.089,80

Ι. Αποθέματα 611.952,83 534.615,32 517.446,06 521.457,68 2α. Επιταγές 290,00 290,00 11.774,37 10.574,96

4. Υλικά Κατασκ. & Επ ισκ. Τεχνικών Έργων 611.952,83 534.615,32 517.446,06 521.457,68 5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη 90.507,39 69.894,90 77.006,36 98.375,65

ΙΙ. Απαιτήσεις 1.293.319,32 1.755.499,36 1.278.043,61 2.594.712,00 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 119.296,37 104.098,32 515.917,62 20.015,68

1. Απαιτήσεις από Πώληση Αγαθών & Υπηρεσιών 3.470.787,36 3.590.136,00 3.063.351,62 3.548.324,89 7. Μακροπρ. Υποχρ. Πληρωτ. στην Επόμ. Χρήση 712.174,05 675.865,24 641.395,09 606.685,78

 Μείον: Προβλέψεις -2.475.525,35 -2.131.792,84 -2.131.792,84 -1.274.479,65 8. Πιστωτές Διάφοροι 194.115,59 136.469,78 30.751,26 43.478,11

3. Δεσμευμένοι λ/μοι καταθέσεων 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Χρεώστες Διάφοροι 298.057,31 297.156,20 346.484,83 320.866,76

IV. Διαθέσιμα 4.925.701,40 5.475.228,81 6.990.064,64 6.458.265,22

1. Ταμείο 500,00 500,00 106,94 249,83

3. Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας 4.925.201,40 5.474.728,81 6.989.957,70 6.458.015,39

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.634.957,78 1.358.804,06 1.267.454,84 1.249.187,24 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 472.300,24 425.348,06 488.650,98 474.051,51

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 11.430,50 11.761,50 17.777,37 9.093,18 1. Έσοδα Επομένων Χρήσεων 48.433,80 52.836,00 66.158,96 17.487,68

2. Έσοδα Χρήσης Εισπρακτέα 1.623.527,28 1.347.042,56 1.249.677,47 1.240.094,06 2. Έξοδα Χρήσεως Δεδουλευμένα 423.866,44 372.512,06 422.492,02 456.563,83

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε) 42.823.549,95 44.543.088,39 46.119.131,00 47.032.312,09  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) 41.952.260,93 43.890.140,20 45.903.852,36 46.349.368,04

    

 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 73.629.079,44 79.647.209,45 368.928,50 457.168,83  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 73.629.079,44 79.647.209,45 368.928,50 457.168,83

2 Χρεωστικοί Λογαριασμοί προϋπολογισμού 73.219.609,55 79.304.122,07 0,00 0,00 2 Πιστωτικοί Λογαριασμοί προϋπολογισμού 73.219.609,55 79.304.122,07 0,00 0,00

3 Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 409.469,89 343.087,38 368.928,50 457.168,83 7 Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 409.469,89 343.087,38 368.928,50 457.168,83

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ
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Από την παράθεση των στοιχείων του πιο πάνω πίνακα, διαπιστώνουμε ότι το σύνολο του 

Ενεργητικού του δήμου Ιλίου ανήλθε την 31.12.2018 σε 42,823 εκατ. ευρώ, από τα οποία 34,357 

εκατ. ευρώ συνιστούσαν το Πάγιο Ενεργητικό του Δήμου και 6,830 εκατ. το Κυκλοφορούν 

Ενεργητικό του. 

Επί των στοιχείων του Παγίου Ενεργητικού, αξίζει να σημειώσουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος 

αυτών (32,519 εκατ. ευρώ) αφορούν την λογιστική αξία των Ενσώματων Ακινητοποιήσεων, 

μέγεθος το οποίο, για την περίπτωση των Ο.Τ.Α. α΄ Βαθμού, εμφανίζει σημαντική ιδιαιτερότητα, 

δεδομένων των συστατικών του στοιχείων και της αποτιμώμενης σε λογιστικό επίπεδο αξίας 

τους. 

Είναι γεγονός ότι μια αναπροσαρμογή της λογιστικής αξίας των στοιχείων αυτών θα προσέφερε 

αυτόματα τη δυνατότητα αναπροσαρμογής των Ιδίων Κεφαλαίων του δήμου και κατά συνέπεια, 

μια ουσιώδη βελτίωση των Αριθμοδεικτών, με βάση τους οποίους υπολογίζεται η 

δανειοληπτική ικανότητα του δήμου. 

 

• Όσον αφορά τα Διαθέσιμα ανήλθαν σε 4,925 εκατ. ευρώ την 31.12.2018 έναντι ποσού 

6,458 εκατ. ευρώ την 31.12.2015. 

• Όσον αφορά το Κυκλοφορούν Ενεργητικό, το κονδύλι που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή 

είναι οι Απαιτήσεις που έχει ο Δήμος και οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 

3.470.787,36 ευρώ για το έτος 2018. 

• Όσον αφορά το μέγεθος των Υποχρεώσεων του δήμου, αυτές ανήλθαν την 31.12.2018 

σε 1,751 εκατ. ευρώ έναντι ποσού 3.428 εκατ. ευρώ την 31.12.2015. 

• Όσον αφορά το μέγεθος των Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων του δήμου, αυτές 

ανήλθαν την 31.12.2018 σε 1,502 εκατ. ευρώ έναντι ποσού 1.398 εκατ. ευρώ την 

31.12.2015. 

• Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, ανήλθαν στο ποσό των 0,248 εκατ. ευρώ την 31.12.18 

έναντι ποσού 2,030 εκατ. ευρώ την 31.12.15. 

• Τα Ιδία Κεφαλαία, ανήλθαν στο ποσό των 38,171 εκατ. ευρώ την 31.12.18 έναντι ποσού 

41,209 εκατ. ευρώ την 31.12.15. 
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Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα των αποτελεσμάτων χρήσης του δήμου Ιλίου, τα μικτά 

αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανήλθαν στο ποσό των 3,888 εκατ. ευρώ την 31.12.18 έναντι ποσού 

3,654 εκατ. ευρώ την 31.12.15. 

Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσης ανήλθαν στο ποσό των -414,538 χιλ. ευρώ την 31.12.18 έναντι ποσού  

-371,437 χιλ. ευρώ την 31.12.15. 

Η πληρωμή των τόκων για την εξυπηρέτηση των δανείων, ανήλθαν στο ποσό των 88,970 χιλ. ευρώ 

την 31.12.18 έναντι ποσού 166,684 χιλ. ευρώ την 31.12.15. 

Δεδομένων των ανωτέρω, η εξέλιξη της χρηματοοικονομικής κατάστασης του δήμου Ιλίου, 

με βάση τα στοιχεία που αντλούνται από το διπλογραφικό σύστημα της Γενικής Λογιστικής, 

αποτυπώνεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του δήμου Ιλίου. 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 2018 2017 2016 2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Έσοδα από Πώληση Υπηρεσιών 8.410.722,12 7.887.519,43 7.748.584,02 7.659.370,55

Έσοδα από Φόρους - Εισφορές - Πρόστιμα - Προσαυξήσεις 958.001,82 949.625,43 1.030.360,76 850.193,85

Τακτικές Επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό 11.985.991,83 10.855.906,59 12.345.087,99 12.351.404,56

Σύνολο 21.354.715,77 19.693.051,45 21.124.032,77 20.860.968,96

Μείον: Κόστος Αγαθών και Υπηρεσιών 17.466.208,25 16.504.295,59 16.903.075,73 17.206.090,37

Μικτό Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης 3.888.507,52 3.188.755,86 4.220.957,04 3.654.878,59

Πλέον: Άλλα Έσοδα 41.751,21 48.595,03 91.073,82 30.724,12

Σύνολο 3.930.258,73 3.237.350,89 4.312.030,86 3.685.602,71

Μείον: Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας -5.822.069,47 -5.501.431,87 -5.634.358,58 -5.735.363,46

Μείον: Έξοδα Λειτουργίας Δημοσίων Σχέσεων -427,80 -491,04 -507,78 -17.896,59

Μερικό Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης -1.892.238,54 -2.264.572,02 -1.322.835,50 -2.067.657,34

Πλέον: Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα 112.687,85 128.633,48 135.519,75 127.418,42

Μείον: Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων 0,00 0,00 0,00 0,00

Μείον: Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα -88.970,11 -118.906,22 -130.499,00 -166.684,48

Ολικό Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης -1.868.520,80 -2.254.844,76 -1.317.814,75 -2.106.923,40

Πλέον: Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα 1.159.981,56 1.042.119,40 1.251.172,87 1.457.539,94

Πλέον: Έκτακτα Κέρδη 2.046,00 0,00 0,00 0,00

Πλέον: Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων 307.253,26 619.841,93 328.476,64 351.393,51

Πλέον: Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 0,00 0,00 123.580,88 0,00

Μείον: Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα -700,62 -57.425,06 -315.434,36 -427,08

Μείον: Έκτακτες ζημίες -2,35 0,00 0,00 0,00

Μείον: Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων -14.595,56 -40.377,30 -21.034,22 -73.020,95

Μείον: Προβλέψεις για εκτ.κινδύνους 0,00 0,00 0,00 0,00

Οργανικά και Έκτακτα Αποτελέσματα -414.538,51 -690.685,79 48.947,06 -371.437,98

Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων -1.423.886,07 -1.547.451,73 -1.714.957,96 -1.863.832,23

Πλέον: Οι από Αυτές Ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος 1.423.886,07 1.547.451,73 1.714.957,96 1.863.832,23

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ -414.538,51 -690.685,79 48.947,06 -371.437,98

 2018 2017 2016 2015

Καθαρό Αποτέλεσμα Χρήσης -414.538,51 -690.685,79 48.947,06 -371.437,98

Υπόλοιπο Αποτελέσματος Προηγούμενων Χρήσεων 311.484,27 1.050.832,70 1.047.563,84 1.463.410,10

Φόρος εισοδήματος -44.559,31 -48.662,64 -45.678,20 -44.408,28

Αποτέλεσμα εις Νέον -147.613,55 311.484,27 1.050.832,70 1.047.563,84

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Στρατηγική του δήμου και αναπτυξιακές προτεραιότητες  

 

2.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (SWOT ANALYSIS)  

Για την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του δήμου θα επιχειρηθεί η 

αποτύπωση των δυνατών και των αδύνατων σημείων, των ευκαιριών και των απειλών, 

χρησιμοποιώντας την ανάλυση SWOT.  

H ονομασία της προέρχεται από τις λέξεις: Strengths (S), Weaknesses (W), Opportunities (O), Threats 

(T) και είναι η ευρύτερα χρησιμοποιούμενη τεχνική για την ανάλυση ενός οργανισμού και του 

τρόπου που αλληλεπιδρά με το εξωτερικό του περιβάλλον.  

Τα δυνατά και αδύνατα σημεία προκύπτουν από το εσωτερικό περιβάλλον του οργανισμού, ενώ οι 

ευκαιρίες και οι απειλές αποτελούν μεταβλητές του εξωτερικού περιβάλλοντος, οι οποίες θα πρέπει 

να εντοπιστούν. 

Τα συμπεράσματα της ανάλυσης αυτής χρησιμεύουν: 

- στην ενίσχυση του εσωτερικού δυναμισμού του δήμου και στην αξιοποίηση των ευκαιριών 

που   προσφέρει το εξωτερικό περιβάλλον 

- στην εξάλειψη ή μείωση των εσωτερικών αδυναμιών του δήμου και στην αντιμετώπιση των 

απειλών που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον. 

Η ανάλυση θα γίνει για τους εξής θεματικούς τομείς: 

- Περιβάλλον και Ποιότητα ζωής  

- Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός  

- Τοπική Οικονομία και Απασχόληση 

- Διοικητική Ικανότητα του δήμου.  

Η κατάσταση απεικονίζεται αναλυτικά ως εξής: 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 

✓ Άμεση πρόσβαση σε κύριους οδικούς άξονες της 

χώρας και της ευρύτερης περιοχής (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ, κλπ.) 

✓ Υλοποίηση έργων/ δράσεων μετά από αναζήτηση 

χρηματοδοτήσεων από ευρωπαϊκούς και εθνικούς 

πόρους. 

✓ Σημαντικές παρεμβάσεις ανάπλασης αστικών χώρων 

✓ Δημιουργία νέων χώρων πρασίνου 

✓ Ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας του 

δήμου  

✓ Επαρκές δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 

✓ Επαρκές δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης 

ακαθάρτων. 

✓ Επαρκές δίκτυο κάδων συλλογής οικιακών 

απορριμμάτων με δυνατότητα διαχωρισμού αυτών 

ανά πηγή 

✓ Ύπαρξη σημαντικού μηχανολογικού εξοπλισμού για 

την υγιεινή και ασφάλεια των δημοτών 

✓ Υλοποίηση προγραμμάτων ανακύκλωσης 

απορριμμάτων (μπλε κάδοι) 

✓ Εμπειρία σε δράσεις χωριστής συλλογής 

(συσκευασιών, χαρτιού κτλ) 

✓ Ισχυρή πολιτική δέσμευση για την εκκίνηση δράσεων 

διαλογής στην πηγή (ΔσΠ) βιοαποβλήτων και 

ενίσχυση της ΔσΠ των ανακυκλώσιμων υλικών μέσω 

διαφόρων δράσεων 

✓ Δυνατότητα χωροθέτησης πράσινου σημείου 

σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης του 

Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) και της 

διαθεσιμότητας χώρου με επαρκείς διαστάσεις  

ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

✓ Έντονος ρυθμός αστικοποίησης  

✓ Συχνή παρακώλυση της ελεύθερης χρήσης και 

προσπέλασης των πεζοδρομίων λόγω της 

αυθαίρετης κατάληψής τους από μόνιμα εμπόδια ή 

παράνομα σταθμευμένα οχήματα, τοποθέτησης 

διαφημιστικών πινακίδων κλπ. 

✓ Μη ύπαρξη γραμμής ΜΕΤΡΟ εντός των διοικητικών 

ορίων του δήμου 

✓ Ελλιπής εξυπηρέτηση των δημοτών από τις 

δημόσιες αστικές συγκοινωνίες 

✓ Ύπαρξη εναέριου δικτύου μέσης τάσης σε κεντρικές 

οδούς της πόλης. 

✓ Έλλειψη οργανωμένων χώρων στάθμευσης  

✓ Γήρανση του στόλου των δημοτικών οχημάτων  

✓ Πρόκληση φθορών σε κοινόχρηστους χώρους 

(παιδικές χαρές, πλατείες, κλπ) 

✓ Έλλειψη προσωπικού  
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

✓ Η αναδιοργάνωση του αστικού χώρου του δήμου με 

την δημιουργία περισσότερων χώρων πρασίνου, οι 

οποίοι αποτελούν σημαντικούς ρυθμιστές του 

μικροκλίματος 

✓ Η ένταξη του ποδηλάτου στο υφιστάμενο αστικό 

οδικό δίκτυο 

✓ H διείσδυση της ηλεκτροκίνησης και οι 

χρηματοδοτικές ευκαιρίες για την ανανέωση του 

στόλου των δημοτικών οχημάτων 

✓ Εφαρμογή πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας (π.χ. 

Α.Π.Ε, Σ.Η.Θ., κλπ) 

✓ Ορθολογική αξιοποίηση υδάτινων πόρων 

✓ Αξιοποίηση πόρων από διάφορα χρηματοδοτικά 

εργαλεία (Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ, πρόγραμμα 

Αντ. Τρίτσης κλπ.) για την υλοποίηση δράσεων/ 

προγραμμάτων 

✓ Καθολική εφαρμογή του συστήματος «Πληρώνω 

όσο πετάω», εφόσον θεσμοθετηθεί από την 

Πολιτεία ή εναλλακτικά πιλοτική εφαρμογή από το 

δήμο για κάποιο ρεύμα αποβλήτων ή περιοχή του 

δήμου  

✓ Παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης από το ΦοΔΣΑ 

με ωφελούμενους τους δήμους, όπως κινητά 

πράσινα σημεία, νέα απορριμματοφόρα, καφέ 

κάδους και έξυπνες γωνιές ανακλυκλωσης  

✓ Θετική στάση των πολιτών σε θέματα ανακύκλωσης 

και μεγάλες δυνατότητες ενημέρωσής τους μέσα 

από σύγχρονα εργαλεία και δράσεις 

ευαισθητοποίησης  

ΑΠΕΙΛΕΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

✓ Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση 

✓ Η συνεχής μείωση θεσμοθετημένων πόρων των 

δήμων 

✓ Έντονα και ακραία καιρικά φαινόμενα λόγω της 

κλιματικής αλλαγής 

✓ Χρονοβόρες διαδικασίες απαλλοτριώσεων 

✓ Βανδαλισμοί σε κοινόχρηστους χώρους (παιδικές 

χαρές, πλατείες, κλπ) 

✓ Περαιτέρω μείωση προσωπικού  

✓ Αύξηση κόστους (ΕΔΣΝΑ) για τη διαχείριση των 

αποβλήτων λόγω επιβολής τέλους ταφής 

(τρέχουσα ονομασία: εισφορά Κυκλικής 

Οικονομίας) και της εφαρμογής νέου Κανονισμού 

Τιμολόγησης  

✓ Καθυστερήσεις στην υλοποίηση νέων δράσεων 

αναφορικά με την ωρίμανση υποδομών (π.χ. 

περιβαλλοντική αδειοδότηση, διαγωνισμοί, 

χρηματοδότηση, υλοποίηση) 

✓ Δυσκολία επαρκούς στελέχωσης με προσωπικό  

για τη χωριστή συλλογή αποβλήτων 
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ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

✓ Αναβάθμιση του αστικού ιστού της πόλης 

✓ Προώθηση ολοκληρωμένων στρατηγικών αστικού σχεδιασμού 

✓ Ουσιαστική διαχείριση από τους αρμόδιους φορείς του κυριότερου «πνεύμονα» πρασίνου στον αστικό 

ιστό της Περιφέρειας Αττικής (ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗΣ), εντός των διοικητικών ορίων του δήμου. 

✓ Επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόμου 

✓ Κατάρτιση Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Τ.Π.Σ.) 

✓ Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ)  

✓ Περαιτέρω ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας του δήμου 

✓ Αύξηση της ετοιμότητας και ικανότητας του δήμου να ανταποκρίνεται στις επιπτώσεις της κλιματικής 

αλλαγής, μέσω ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης τοπικής στρατηγικής και ενσωμάτωση της προσαρμογής 

στην κλιματική αλλαγή στα υπάρχοντα σχέδια και πολιτικές του 

✓ Βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων 

✓ Ολόκληρωση της επέκτασης της γραμμής 2 του ΜΕΤΡΟ προς το Ίλιον 

✓ Αναδιάρθρωση λεωφορειακών γραμμών 

✓ Υπογειοποίηση του ηλεκτρικού δικτύου από την ΔΕΗ σε κεντρικές οδούς του δήμου 

✓ Ανανέωση του στόλου δημοτικών οχημάτων με νέα μειωμένης κατανάλωσης και εκπομπής ρύπων και 

τηλεματική διαχείριση αυτού 

✓ Ευαισθητοποίηση των πολιτών σε περιβαλλοντικά θέματα 

✓ Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού  
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, 

ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 

✓ Ολοκλήρωση και πλήρης λειτουργία του Πολυδύναμου 

Κέντρου Πολιτιστικών Κοινωνικών και Αθλητικών 

δραστηριοτήτων «Μίκης Θεοδωράκης» 

✓ Αναβάθμιση και επέκταση επιμορφωτικών 

προγραμμάτων με πλήρη πρόσβαση για ΑμεΑ, με 

ένταξη νέων αντικειμένων και εγγραφή μελών μέσω 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

✓ Υιοθέτηση εξ αποστάσεως (διαδικτυακής) εκπαίδευσης 

με μεγάλη επιτυχία 

✓ Σχεδιασμός και εκτέλεση πολιτιστικών προγραμμάτων 

με ελεύθερη είσοδο για το κοινό 

✓ Υιοθέτηση και παγίωση εναλλακτικών τρόπων 

πραγματοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων και 

επικοινωνίας με το κοινό (διαδικτυακές πολιτιστικές 

εκδηλώσεις)  

✓ Συνεχής παροχή κοινωνικών υπηρεσιών ανά τομέα 

κοινωνικών αναγκών (τρίτη ηλικία, ευπαθείς ομάδες 

πληθυσμού, ΑμεΑ, Ρομά) και διαρκής εμπλουτισμός αυτών 

✓ Απρόσκοπτη παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε μεγάλο  

αριθμό ωφελούμενων παρά τους περιορισμούς της 

πανδημίας του κορωνοϊού  

✓ Ικανοποιητικός αριθμός εγκαταστάσεων προσχολικής 

αγωγής, πρωτοβάθμιας – δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (επάρκεια σχολικών μονάδων), 

πολιτισμού και αθλητισμού 

✓ Πλούσια δραστηριότητα εκπαιδευτικού, πολιτιστικού 

και αθλητικού περιεχομένου  

✓ Ενεργός συμμετοχή πολιτών στα πολιτιστικά δρώμενα 

της πόλης  

✓ Ανάπτυξη εθελοντισμού  

✓ Αυξημένο ενδιαφέρον κοινού για τις δράσεις και τα 

προγράμματα δια βίου μάθησης  

✓ Ισχυρή πολιτική δέσμευση της διοίκησης για την 

ανάπτυξη δράσεων δια βίου μάθησης στο δήμο 

ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

✓ Σχεδιασμός πολιτιστικών προγραμμάτων με 

αβέβαιη εφαρμογή τους λόγω της πανδημίας 

✓ Έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού  

✓ Λειτουργία πολιτιστικών δράσεων (ωδείο, 

φιλαρμονική, επιμόρφωση, λαογραφικό 

μουσείο) με προσωπικό ορισμένου χρόνου ή και 

με εθελοντές, γεγονός που δεν διασφαλίζει την  

απρόσκοπτη παροχή τους 

✓ Δημοτικό Ωδείο – Δύσκολα προσβάσιμη 

τοποθεσία για μαθητές και κοινό, έλλειψη 

χώρων για πρόβες και παρουσιάσεις 

✓ Έλλειψη επαρκών οχημάτων για την αμεσότερη 

εξυπηρέτηση των αναγκών των αποκεντρωμένων 

πολιτιστικών και αθλητικών δομών του δήμου 

✓ Μικρός αριθμός μελών της Φιλαρμονικής του 

δήμου που καθιστά προβληματική την 

λειτουργία και τη συμμετοχή της σε πολιτιστικά 

προγράμματα  

✓ Έλλειψη ανοικτού δημοτικού θεάτρου και 

κινηματογράφου σε ιδιόκτητο χώρο. Η ύπαρξη 

τέτοιων χώρων εντός των διοικητικών ορίων του 

δήμου Ιλίου θα αναβάθμιζε την περιοχή και τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες 

✓ Συρρίκνωση λειτουργικών δαπανών σχολικών 

μονάδων 

✓ Μειωμένο προσωπικό καθαριότητας σχολικών 

μονάδων  

✓ Εκτεταμμένες ζημιές λόγω απουσίας φύλαξης 

σχολικών μονάδων (κατάργηση θεσμού 

σχολικών φυλάκων)  

✓ Ενεργοβόρες κτιριακά μονάδες με υψηλό κόστος 

λειτουργίας – κτιριακό απόθεμα μεγάλης 

ενεργειακής κατανάλωσης  

✓ Έλλειψη τμημάτων ένταξης στις σχολικές 

μονάδες και ιδιαίτερα στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση  

✓ Ασάφεια ιδιοκτησιακού καθεστώτος σε πολλές 

σχολικές μονάδες, με αποτέλεσμα να μην 
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✓ Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 

(ΠΑΔΑ) για την υλοποίηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων και δράσεων δια βίου μάθησης  

✓ Δημιουργία Κοινωνικού Πανεπιστημίου με στόχο τη 

διάχυση της γνώσης και τη διαρκή επιμόρφωση των 

κατοίκων 

✓ Ύπαρξη κεντρικών αλλά και αποκεντρωμένων δομών 

εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού για την 

καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων  

υπάρχει δυνατότητα παρεμβάσεων / 

αναβαθμίσεων υποδομών 

✓ Η συνεχής μείωση χρηματοδότησης των 

λειτουργικών αναγκών του δήμου 

✓ Εκτεταμένες ζημιές στις αθλητικές εγκαταστάσεις 

από κακή χρήση και αδυναμία φύλαξης αυτών  

✓ Έλλειψη προσωπικού για την υποστήριξη της 

λειτουργίας δράσεων δια βίου μάθησης 

 

 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

✓ Αξιοποίηση πόρων από διάφορα χρηματοδοτικά 

εργαλεία (Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ, πρόγραμμα Αντ. 

Τρίτσης κλπ) για την υλοποίηση δράσεων/ 

προγραμμάτων 

✓ Ώθηση στην ανάπτυξη του πολιτισμού από την πλήρη 

αξιοποίηση του Πολυδύναμου Κέντρου Πολιτιστικών, 

Κοινωνικών και Αθλητικών Δραστηριοτήτων «Μίκης 

Θεοδωράκης» με τη διοργάνωση εκδηλώσεων τόσο 

σε εσωτερικούς χώρους όσο και στον περιβάλλοντα 

χώρο του κτιρίου (συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, 

προβολή ταινιών, υλοποίηση δράσεων 

περιβαλλοντικού περιεχομένου κ.ά.) 

✓ Κατασκευή Πολυκέντρου Μουσικής και Τεχνών (για 

την υλοποίηση των απαραίτητων μελετών έχει 

υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης στο πρόγραμμα 

«Αντώνης Τρίτσης»)  

✓ Παγίωση μεθόδων ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης και 

παροχής υπηρεσιών κοινωνικού, πολιτιστικού και 

αθλητικού περιεχομένου με τη χρήση εργαλείων ΤΠΕ, 

που επιστρατεύθηκαν λόγω του κορονοϊού, με στόχο 

την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

✓ Αξιοποίηση ευκαιριών για την ψηφιοποίηση του 

πολιτιστικού και ιστορικού αποθέματος του δήμου 

ΑΠΕΙΛΕΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

✓ Η αυξημένη αβεβαιότητα που δημιουργεί η 

εξέλιξη της πανδημίας επηρεάζοντας την 

υλοποίηση και τον προγραμματισμό 

εκδηλώσεων 

✓ Περαιτέρω μείωση προσωπικού λόγω 

συνταξιοδοτήσεων 

✓ Ο κίνδυνος περαιτέρω συρρίκνωσης των πόρων 

προς την αυτοδιοίκηση λόγω των οικονομικών 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 

✓ Η αύξηση των αναγκών για κοινωνικές υπηρεσίες 

και παροχές, ως αποτέλεσμα των συνεπειών της 

πανδημίας του κορωνοϊού 

✓ Η σχολική διαρροή και η πρόωρη εγκατάλειψη 

των σπουδών 

✓ Υψηλά κόστη συντήρησης των υποδομών  
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ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

✓ Συντήρηση και αναβάθμιση υπαρχουσών υποδομών προσχολικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

✓ Ανάδειξη υφιστάμενων χώρων πολιτιστικής και περιβαλλοντικής σημασίας για την περαιτέρω τουριστική 

προβολή της πόλης 

✓ Ενεργειακή αναβάθμιση των υπαρχουσών υποδομών 

✓ Περαιτέρω αναβάθμιση και ενίσχυση προγραμμάτων αθλητισμού, πολιτισμού και κοινωνικών παροχών 

για την κάλυψη νέων αναγκών και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής 

✓ Ενθάρρυνση και ευαισθητοποίηση των δημοτών για τη συμμετοχή τους σε αθλητικές και πολιτιστικές 

δραστηριότητες 

✓ Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης 

✓ Επίλυση ζητημάτων ιδιοκτησιακού καθεστώτος κρίσιμων υποδομών (σχολείων) ώστε να διευκολυνθεί η 

υλοποίηση παρεμβάσεων/ δράσεων αναβάθμισης υποδομών  

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 

✓ Λειτουργία Γραφείου Πληροφόρησης και 

Υποστήριξης Ανέργων, καθώς και παροχή 

συμβουλών σχετικά με εργασιακά θέματα από 

εξειδικευμένο δικηγόρο, σε συνεργασία με το ΙΝΕ-

ΓΣΕΕ 

✓ Επιδίωξη για την υλοποίηση επιμορφωτικών 

προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης  ενηλίκων για 

την ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην 

αγορά εργασίας, καθώς και της διατήρησης της 

θέσης εργασίας ή της επαγγελματικής εξέλιξης 

ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

✓ Υψηλό ποσοστό ανεργίας και υψηλά επίπεδα 

μερικής απασχόλησης 

✓ Ύπαρξη μεγάλου αριθμού μικρών 

οικογενειακών επιχειρήσεων ευάλωτων στις 

αλλαγές του οικονομικού κύκλου και σε 

εξωτερικές ανισορροπίες 

✓ Αναστολή λειτουργίας πολλών  επιχειρήσεων 

ως αποτέλεσμα της οικονομικής  κρίσης και της 

πανδημίας covid 19 

✓ Χαμηλή διείσδυση εργαλείων ΤΠΕ στη 

λειτουργία των τοπικών επιχειρήσεων 
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✓ Αξιοποίηση των κοινωφελών προγραμμάτων 

απασχόλησης ανέργων, καθώς και νέων σύγχρονων 

προγραμμάτων ΟΑΕΔ που αφορούν την ενίσχυση της 

απασχόλησης 

✓ Συμμετοχή του δήμου σε δίκτυα για την ενίσχυση της 

ικανότητάς του στην ενσωμάτωση βιώσιμων 

πολιτικών στις δράσεις του 

✓ Αναγνώριση της ανάγκης για καθιέρωση νέων 

μεθόδων απασχόλησης και επιμόρφωσης εξ 

αποστάσεως, λόγω της πανδημίας covid 19 και 

προσπάθεια για τον μετασχηματισμό της τοπικής 

οικονομίας προς την κατεύθυνση αυτή, όπου 

απαιτείται 

✓ Προβολή της περιοχής και τόνωση της τοπικής 

αγοράς μέσω της διοργάνωσης πολλών πολιτιστικών 

και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 

✓ Συνεργασία με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο 

Αθηνών για τη δημιουργία eshop σε επαγγελματίες 

του δήμου και για την παροχή υπηρεσιών 

συμβουλευτικής υποστήριξης  

✓ Προβλήματα προσβασιμότητας στην τοπική 

αγορά από άλλους δήμους, λόγω ανεπαρκούς 

συγκοινωνιακού δικτύου  

  

 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

✓ Αξιοποίηση πόρων από διάφορα χρηματοδοτικά 

εργαλεία (Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ, πρόγραμμα 

Αντ. Τρίτσης κλπ) για την υλοποίηση δράσεων/ 

προγραμμάτων που θα ενισχύσουν την τοπική 

αγορά  

✓ Ανάπτυξη συνεργασιών του δήμου με φορείς και 

εκπαιδευτικά ιδρύματα για την επιμόρφωση και την 

επικαιροποίηση των δεξιοτήτων του πληθυσμού 

ΑΠΕΙΛΕΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

✓ Η αυξημένη αβεβαιότητα που δημιουργεί η 

εξέλιξη της πανδημίας covid 19 

✓  Ο τερματισμός των μέτρων στήριξης πολιτών 

και επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας και ο 

κίνδυνος αναστολής λειτουργίας για πολλές από 

αυτές 

✓ Η αυξανόμενη ανεργία ιδιαίτερα των νέων  

✓ Η ανεπαρκής σύνδεση εκπαιδευτικού 

συστήματος και αγοράς εργασίας 
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✓ Αξιοποίηση εμβληματικών χώρων του δήμου , 

όπως το Πολυδύναμο Κέντρο Πολιτιστικών, 

Κοινωνικών και Αθλητικών Δραστηριοτήτων «Μίκης 

Θεοδωράκης», το Πάρκο Τρίτση, ο Πύργος 

Βασιλίσσης, η Ραδιοφωνία κ.ά., για την 

προσέλκυση επισκεπτών και την τόνωση της 

τοπικής αγοράς 

✓ Ανάπτυξη του συγκοινωνιακού δικτύου που θα 

συνδέει την περιοχή με τους όμορους δήμους και 

με το κέντρο της Αθήνας 

✓ Συνεχής διεκδίκηση για την παροχή κινήτρων σε 

νέους επιχειρηματίες και επιστήμονες 

✓ Μετασχηματισμός του τομέα παροχής υπηρεσιών, 

με έμφαση στην εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση του 

πολίτη με καινοτόμες μεθόδους 

✓ Η απουσία εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού 

σε τομείς αιχμής, όπως η ψηφιακή και η 

«πράσινη» οικονομία 

✓ Η φυγή εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού 

στο εξωτερικό (brain drain) 

✓ Η επαπειλούμενη αύξηση των «κόκκινων» 

δανείων λόγω της πανδημίας που θα 

δυσχεράνει τη δυνατότητα των τραπεζών στη 

χορήγηση δανείων προς τις επιχειρήσεις 

✓ Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της 

επέκτασης της γραμμής 2 του Μετρό στο Ίλιον 

 

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

✓ Η στήριξη των ανέργων με την εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης 

✓ Η βελτίωση και διαρκής επικαιροποίηση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού με την υλοποίηση 

δράσεων διαρκούς επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης 

✓ Η υποστήριξη των επαγγελματιών και της τοπικής αγοράς στην ενσωμάτωση εργαλειών ΤΠΕ στη 

λειτουργία των επιχειρήσεων  

✓ Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την προώθηση της καινοτομίας  

✓ Η ανάπτυξη συνεργασιών και αδελφοποιήσεων για την ανταλλαγή εμπειριών και την μεταφορά 

τεχνογνωσίας, με στόχο την βελτίωση της ετοιμότητας και της διοικητικής ικανότητας του δήμου στις 

σύγχρονες συνθήκες (κλιματική αλλαγή, οικονομική κρίση, πανδημία, αλλαγές στις εργασιακές ανάγκες) 

✓ Άμεση προσαρμογή του δήμου στην επιδίωξη της Πολιτείας για μετασχηματισμό των υπηρεσιών του 

δημοσίου τομέα στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την παροχή σχετικών καινοτόμων 

λύσεων, με στόχο την άρτια εξυπηρέτηση και την εξοικονόμηση πόρων 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 

✓ Ισχυρή βούληση της διοίκησης για εφαρμογή 

πολιτικών ποιότητας (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα)  

✓ Αποδοτικό και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό 

✓ Κατοχή πιστοποιητικού Διαχειριστικής Επάρκειας 

καθώς και Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ISO) 

οργανωτικών μονάδων για τη διαχείριση 

χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ  

✓ Σχεδιασμός – Ανάπτυξη – Λειτουργία Ψηφιακού 

Οργανογράμματος και Περιγραμμάτων Θέσεων 

Εργασίας 

✓ Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών για τη παροχή 

ψηφιακών υπηρεσιών και πληροφόρησης στους 

πολίτες και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 

✓ Λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος 

Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων «Ίριδα» 

 

 

ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

✓ Μείωση των ανθρώπινων πόρων λόγω των 

συνταξιοδοτήσεων και της δυσανάλογης 

αναπλήρωσης αυτών μέσω έγκρισης νέων 

προσλήψεων 

✓ Έλλειψη κινήτρων αποδοτικότητας στο δημόσιο 

✓ Προβληματική εφαρμογή του συστήματος 

Αξιολόγησης Προσωπικού 

✓ Ελλιπής κουλτούρα ποιότητας και συμμετοχής 

των εργαζομένων στην ανάπτυξη του 

Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας 

 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

✓ Ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού 

μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης και της 

επιμόρφωσης (ΕΚΔΔΑ) 

✓ Ανάπτυξη θεσμικού πλαισίου Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης – Απλούστευσης Διαδικασιών στις 

συναλλαγές Πολίτη-Κράτους – Συστήματος 

Διοίκησης μέσω στόχων 

✓ Συνδυασμός ανάπτυξης Νέων Τεχνολογιών και 

θεσμικού πλαισίου Απλούστευσης Διαδικασιών προς 

όφελος της βελτίωσης της καθημερινότητας του 

πολίτη (Ψηφιακό Ίλιον) 

ΑΠΕΙΛΕΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

✓ Η προσέλκυση και αναπλήρωση του προσωπικού 

που μετατάσσεται στο πλαίσιο του Ενιαίου 

Συστήματος Κινητικότητας 

✓ Η γραφειοκρατία – πολυνομία, ως αποτέλεσμα 

του ελλείμματος στην αναδιοργάνωση και 

σύγχρονη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης 

✓ Το ασταθές «εξωτερικό περιβάλλον» που 

επηρεάζει την ιεράρχηση στόχων και την 

εφαρμογή επιλεγμένων πολιτικών στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση 
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ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

✓ Εφαρμογή και υλοποίηση ενός προγράμματος εσωτερικού ελέγχου και ισορροπημένης στοχοθεσίας 

✓ Προώθηση των e-ΚΕΠ 

✓ Προώθηση της ευρυζωνικότητας σε όλο το δήμο 

✓ Αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες με την αξιοποίηση εργαλείων 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

✓ Η ανάπτυξη συνεργασιών στο εσωτερικό και το εξωτερικό για την ανταλλαγή εμπειριών και την μεταφορά 

τεχνογνωσίας για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του δήμου στους τομείς αρμοδιότητάς του 
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2.2. ΛΟΙΠΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ 

 

Σχέδιο Ολοκληρωμένης  Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) Δυτικής Αθήνας  

 

Ο  N. 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

207/A’/1999) αναφέρει ότι «…η θέσπιση θεμελιωδών αρχών και η θεσμοθέτηση σύγχρονων 

οργάνων, διαδικασιών και μέσων άσκησης χωροταξικού σχεδιασμού που προωθούν την 

αειφόρο και ισόρροπη ανάπτυξη, κατοχυρώνουν την παραγωγική και κοινωνική συνοχή, 

διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος στο σύνολο του εθνικού χώρου και στις 

επιμέρους ενότητές του και ενισχύουν τη θέση της χώρας στο διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο». 

Με το άρθρο 12 προβλέφθηκε η εκπόνηση Σχεδίων Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων 

(ΣΟΑΠ) για την προώθηση ολοκληρωμένων στρατηγικών αστικού σχεδιασμού σε πόλεις και 

τμήματα αυτών καθώς και σε ευρύτερες αστικές περιοχές, οι οποίες παρουσιάζουν προβλήματα 

αναπτυξιακής υστέρησης. 

Το χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης, η υψηλή ανεργία, τα υψηλά ποσοστά φτώχειας, χρονίζοντα 

πολεοδομικά προβλήματα και η περιβαλλοντική υποβάθμιση καθιστούν αναγκαίο τον 

επαναπροσδιορισμό της δυτικής Αθήνας ως ισότιμο τμήμα της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών 

μέσω της εφαρμογής σχεδίων όπως το ΣΟΑΠ. 

Στο πλαίσιο σχεδιασμού προτάσεων για να αντιμετωπιστούν οι παραπάνω προκλήσεις ο 

Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) και ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και 

Προστασίας  Περιβάλλοντος Αθήνας (ΟΡΣΑ) προχώρησαν στην υπογραφή προγραμματικής 

σύμβασης για την εκπόνηση ΣΟΑΠ, το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα με την με αρ. 01/2015 

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΑΣΔΑ. Το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Ιλίου 

ενέκρινε το ΣΟΑΠ δυτικής Αθήνας με  την υπ. αρ.  005/2015 απόφασή του.  
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Το άρθρο 14 του Ν. 4277/2014 «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας –Αττικής και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 156/Α’/2014) καθιερώνει το ΣΟΑΠ ως στρατηγικό πρόγραμμα ειδικών παρεμβάσεων, με 

σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την επίτευξη της κοινωνικής και χωρικής 

συνοχής σε εκτάσεις του αστικού ιστού με μητροπολιτικά χαρακτηριστικά.  

Η στρατηγική του αφορά στην ολοκληρωμένη και συστηματική αντιμετώπιση όλων των 

διαστάσεων της αναπτυξιακής υστέρησης της περιοχής παρέμβασης, μέσω εργαλείων ευρείας 

διαβούλευσης και αξιοποιώντας χρηματοδοτικά εργαλεία από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Αττικής (ΠΕΠ Αττικής) και άλλες πηγές.  

Οι ειδικοί στόχοι του είναι: 

- ανάκτηση και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής 

- στήριξη της οικονομικής βάσης 

- αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος 

- ανάκτηση και αναβάθμιση πολεοδομικού χώρου 

- αναβάθμιση της αγοράς ακινήτων  

- αποκατάσταση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών 

Οι παραπάνω στόχοι θα επιτευχθούν, ενδεικτικά, με τις παρακάτω δράσεις: 

- προώθηση της κοινωνικής ένταξης ευάλωτων και ειδικών ομάδων του πληθυσμού 

- βελτίωση των υποδομών περίθαλψης και πρόνοιας και της ίσης πρόσβασης σε αυτές 

- βελτίωση των υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

- οριζόντια ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στη δυτική Αθήνα 

- καθορισμός ειδικών ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις της δυτικής Αθήνας, κυρίως μέσω 

του Αναπτυξιακού Νόμου και λήψη ειδικών μέτρων στήριξης του εμπορίου, του 

τουρισμού κ.ά. 

- αξιοποίηση ακινήτων του δημόσιου τομέα στη δυτική Αθήνα και μετακίνηση σημαντικών 

φορέων του δημοσίου τομέα στη συγκεκριμένη περιοχή 
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- υποστήριξη των ΑμεΑ μέσα από δράσεις βελτίωσης των αστικών υποδομών  

- αναθεώρηση πολεοδομικού σχεδιασμού 

- δημιουργία προδιαγραφών και οδηγού για παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο, 

πεζοδρομήσεις  και ειδικές ζώνες ανάπλασης  

- αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου  

- αποκατάσταση προσβασιμότητας στους κοινόχρηστους χώρους 

- ενίσχυση της αντιπλημμυρικής υποδομής 

- οριζόντια μέτρα στήριξης της αγοράς ακινήτων 

- εξειδίκευση και εφαρμογή Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) δυτικής 

Αθήνας 

- προώθηση νέων χώρων στάθμευσης σε κατάλληλες θέσεις και δημιουργία δικτύου 

ποδηλατοδρόμων 

- αντιμετώπιση διαφόρων ειδών ρύπανσης  

- εκσυγχρονισμός του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής 

αποδοτικότητας κ.ά.  
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Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ)   

 

Η «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση» (Ο.Χ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 

265/Α’/2014) αποτελεί εργαλείο εφαρμογής των ολοκληρωμένων προσεγγίσεων για τη Βιώσιμη 

Αστική Ανάπτυξη ή για άλλες Χωρικές Στρατηγικές, όπως περιγράφονται στο ΕΣΠΑ 2014-2020.  

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 1301/2013 (Κανονισμός ΕΤΠΑ) και 1303/2013 (Γενικός 

Κανονισμός), όταν μια στρατηγική απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση με επενδύσεις από 

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

ή το Ταμείο Συνοχής, στο πλαίσιο περισσότερων του ενός αξόνων προτεραιότητας ενός ή 

περισσότερων επιχειρησιακών προγραμμάτων,  δύναται να υλοποιηθεί ως ολοκληρωμένη 

χωρική επένδυση (Ο.Χ.Ε.) και μπορεί να συμπληρώνεται με χρηματοδότηση και άλλων ταμείων.   

Το αναπτυξιακό εργαλείο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.), που 

χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του ΠΕΠ Αττικής, αποτελεί για τη δυτική Αθήνα 

μια ευκαιρία ώστε να καλύψει σημαντικό μέρος της αναπτυξιακής της υστέρησης και να 

επιλύσει σημαντικά προβλήματα υποβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος μέσω της 

Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ). 

Η καινοτομία αυτού του «εργαλείου» συνίσταται στη συγκρότηση «Εταιρικής Σχέσης» η οποία 

εμβαθύνει τη διαδημοτική συνεργασία, ενώ παράλληλα κινητοποιεί το τοπικό κοινωνικό 

κεφάλαιο στη διαμόρφωση και την υλοποίηση των αναπτυξιακών παρεμβάεων.   

Κύρια στρατηγική επιλογή της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) είναι η ενίσχυση 

της «πολικότητας» της δυτικής Αθήνας και η αποκατάσταση της ισορροπίας στην ανάπτυξη της 

Περιφέρειας Αττικής. Κατ’ αυτό τον τρόπο θα ενισχυθεί η Περιφερειακή Μητροπολιτικότητα και 

η επανατοποθέτηση της Αττικής στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Μητροπόλεων, διαμορφώνοντας μια 

αναπτυξιακή δυναμική με όρους «μητροπολιτικότητας». 
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Σύμφωνα με τον ΑΣΔΑ, η προτεινόμενη στρατηγική ΒΑΑ διαμορφώνεται σε δύο επίπεδα:  

- το πρώτο αφορά τις κύριες αναπτυξιακές επιλογές και το δεύτερο τις κύριες χωρικές 

αναπτυξιακές επιλογές.  

Αναφορικά με την χωρική στρατηγική ανάπτυξης της δυτικής Αθήνας, στόχος είναι η δημιουργία 

Δικτύου Ιεραρχημένων «Πόλων Ανάπτυξης» και η ανάδειξη ενός πολυλειτουργικού 

αναπτυξιακού πλέγματος, στο οποίο ο δήμος Περιστερίου, από «Διαδημοτικό Κέντρο Ευρείας 

Ακτινοβολίας» της Περιφέρειας μετατρέπεται σε νέο περιφερειακό δυναμικό πόλο και 

εντάσσεται στο «Δίκτυο Πόλων Διαπεριφερειακής Εμβέλειας» της Αττικής, ενώ οι λοιποί δήμοι 

μετεξελίσσονται σταδιακά σε «Διαδημοτικά Κέντρα Ευρείας Ακτινοβολίας», στα οποία 

εντάσσονται: 

- το αστικό πλέγμα Αιγάλεω, Αγίας Βαρβάρας και Χαϊδαρίου  

- και το αστικό πλέγμα Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Ιλίου και Πετρούπολης, 

καθιστώντας τη δυτική Αθήνα  περιοχή στρατηγικής σημασίας και συμβάλλοντας στην 

ενίσχυση της «Μητροπολιτικότητας της Αττικής».  

Αναφορικά με τον δήμο Ιλίου, η προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης αφορά το νοτιοανατολικό 

τμήμα, το οποίο εντάχθηκε στο Σχέδιο Πόλεως με το από 30-10-68 Διάταγμα ΦΕΚ 216Δ/1968 

(θύλακας παρέμβασης Δ, περιοχή «Αγ. Φανούριος») και το βορειοδυτικό τμήμα, το οποίο 

εντάχθηκε στο Σχέδιο Πόλεως με το Διάταγμα ΦΕΚ 187Δ/1970 και αναθ. ΦΕΚ 71Δ/1975 

(θύλακας παρέμβασης ΣΤ περιοχή «Μιχελή»).  

Η περιοχή παρέμβασης οριοθετείται σε μια ενιαία χωρική έκταση, στο «αναπτυξιακό τόξο» 

δυτικά του Κηφισού και εντός των θυλάκων παρέμβασης Δ και ΣΤ, όπως προβλέπονται αφενός 

στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) της δυτικής Αθήνας και αφετέρου στην 

εγκεκριμένη Χωρική Στρατηγική ΟΧΕ/ΒΑΑ της δυτικής Αθήνας.  



 

 

Σ ε λ ί δ α  | 217 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ιλίου 2020-2023 

 

 Α’ Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός  

Όπως περιγράφεται στο Ειδικό 

Σχέδιο Δράσης του δήμου Ιλίου 

για την διαδημοτική εταιρική 

σχέση για την ανάπτυξη της 

δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση 

της ΟΧΕ/ΒΑΑ, ο δήμος στοχεύει 

στην αστική αναβάθμιση και 

στην κοινωνική αναζωογόνηση 

της πόλης με δράσεις βελτίωσης 

κτιριακών και αστικών 

υποδομών, ανάδειξης μέσω 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων, 

ενσωμάτωσης και χρήσης νέων 

τεχνολογιών, βελτίωσης όρων 

και προϋποθέσεων εισόδου 

ευπαθών ομάδων στην αγορά 

εργασίας και καταπολέμησης 

των κοινωνικών ανισοτήτων. Οι 

προτάσεις είναι ρεαλιστικές όσο 

αφορά την υλοποίησή τους, 

αναλογικές με το ποσό 

χρηματοδότησης, ενώ οι 

προτεραιότητες τέθηκαν 

σύμφωνα με τις ανάγκες της 

τοπικής κοινωνίας.  

 

Το εν λόγω σχέδιο διαρθρώνεται σε δύο βασικούς άξονες παρεμβάσεων:  

 

Εικόνα 30: Θύλακες παρέμβασης ΣΟΑΠ στο δήμο Ιλίου 
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- ο πρώτος αφορά την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών για ευαίσθητες και 

περιθωριοποιημένες ομάδες και  

- ο δεύτερος περιέχει παρεμβάσεις στον αστικό ιστό, όπως κτιριακές αναβαθμίσεις, 

αστικές αναπλάσεις, ανάδειξη χώρων πολιτισμού και αθλητικών δραστηριοτήτων κ.ά.   

 

Οι προτεινόμενες δράσεις εξυπηρετούν τη συνολική στρατηγική της Ο.Χ.Ε. δυτικής Αθήνας, 

καθώς συμβάλλουν στην άμβλυνση οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων και στην 

αναβάθμιση και αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανά Επενδυτική Προτεραιότητα (Ε.Π.) για τον δήμο Ιλίου που 

διατίθεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ο.Χ.Ε. δυτικής Αθήνας απεικονίζεται ως εξής: 

 

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

4c: Βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και της ΕΞΕ σε 

Δημόσια Κτίρια στην Δυτική Αθήνα 

2.100.000,00 € 

6c: Ανάπτυξη Δικτύου Υποδομών Πολιτισμού, Αναψυχής και Επιχειρηματικότητας 

για την Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας και τη 

Διαφοροποίηση της Οικονομίας της Δυτικής Αθήνας 

420.000,00 € 

6e: ΣτοχευμένεςΠαρεμβάσεις Αστικής Αναβάθμισης και Αναζωογόνησης για τη 

Βελτίωση της Καθημερινότητας των Πολιτών και τη Διάχυση των Ροών 

Επισκεψιμότητας στη Δυτική Αθήνα 

240.000,00 € 

9a: Αναβάθμιση-Συμπλήρωση των Κοινωνικών Υποδομών 1.120.000,00 € 

9i: Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο «ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ»: Διαδημοτικές Δράσεις, Δομές, 

Συμπράξεις και Εργαλεία για την Προώθηση των Ευπαθών 

Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα 

200.000,00 € 



 

 

Σ ε λ ί δ α  | 219 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ιλίου 2020-2023 

 

 Α’ Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός  

9ii: Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο «ΔΙΕΥΡΥΝΩ»: Διαδημοτικές Δομές και Δράσεις 

Προώθησης της Κοινωνικοποίησης και της Ένταξης των 

Περιθωριοποιημένων Ομάδων (Ρομά, Άστεγοι, Παλιννοστούντες κλπ.) 

 

650.000,00 € 

9iii: Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο «ΕΝΤΑΣΣΩ»: Διαδημοτικές Ειδικές Δομές και 

Δράσεις για την Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης των 

Ειδικών και Ευάλωτων Ομάδων 

800.000,00 € 

10a: Βελτίωση-Εκσυγχρονισμός-Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού και 

των Υποδομών Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης 

250.000,00 € 

 

Ο δήμος Ιλίου, σύμφωνα με το ειδικό σχέδιο δράσης με τίτλο «Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για 

την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ», το οποίο εγκρίθηκε με την υπ. 

αρ. 113/2018 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, πρότεινε την υλοποίηση των παρακάτω 

έργων / δράσεων ανά Επενδυτική Προτεραιότητα: 

 

Ε.Π. ΕΡΓΟ / ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

4c Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών και δημόσιων κτιρίων 2.100.000,00 € 

6c Διαμόρφωση/Αναβάθμιση υποδομών πολιτισμού 420.000,00 € 

6e  Διευθέτηση της προσβασιμότητας και της λειτουργικής 

διασύνδεσης της περιοχής εγκατάστασης των Κοινωνικών 

Δράσεων 

 

240.000,00 € 

9a Αναβάθμιση υποδομών, προσβάσεων και εξοπλισμού Κοινωνικών 

Δομών σε θύλακες  

Υποδομές άθλησης και αναψυχής Α.μ.Ε.Α. 

 

1.120.000,00 € 

9i Γραφείο Απασχόλησης Ανέργων 200.000,00 € 
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9ii Δράσεις υποστηριζόμενης κοινωνικής ένταξης μέσω 

δημιουργικών και συναφών δραστηριοτήτων σε 

περιθωριοποιημένες ομάδες 

 

650.000,00 € 

9iii Δράσεις πρώιμης ανίχνευσης και πρώιμης παρέμβασης σε παιδιά με 

στόχο την πρόληψη διαταραχών και 

δυσλειτουργιών στην ανάπτυξη τους 

Δράσεις ανίχνευσης και υποστήριξης ατόμων με διαταραχές μνήμης 

Δράσεις υποστήριξης ενηλίκων για τη δημιουργία συνθηκών 

ίσων ευκαιριών 

 

 

 

 

800.000,00 € 

10a Βελτίωση & εκσυγχρονισμός εξοπλισμού σχολικών μονάδων 250.000,00 € 

 

 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) 

Ο δήμος Ιλίου προχώρησε στην κατάρτιση Σχεδίου  Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) με  

χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, στο πλαίσιο υλοποίησης του Χρηματοδοτικού 

Προγράμματος «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016 – Άξονας Προτεραιότητας 

(4) – Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα». Το ΣΒΑΚ του Δήμου Ιλίου εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2021 με 

την υπ. αρ. 054/2021 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.  

Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) αποτελούν στρατηγικά σχέδια που θέτουν 

τους στόχους και περιγράφουν τις δράσεις αναφορικά με την επιθυμητή εξέλιξη και οργάνωση 

του συστήματος μετακινήσεων των πολιτών και του δικτύου μεταφορών/ διανομής 

εμπορευμάτων στις αστικές περιοχές. Προϋποθέτουν ευρεία κοινωνική διαβούλευση και 

συμμετοχή των πολιτών στην καταγραφή των προβλημάτων και στη διαμόρφωση κοινού 

οράματος για την κινητικότητα στην πόλη. Θεμελιώδης αρχή του ΣΒΑΚ είναι η προώθηση της 

βιώσιμης (ή αειφόρου) ανάπτυξης, εστιάζοντας κατά προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των 

μετακινήσεων των ατόμων, έναντι της εξυπηρέτησης των οχημάτων στο διαθέσιμο αστικό χώρο.  



 

 

Σ ε λ ί δ α  | 221 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ιλίου 2020-2023 

 

 Α’ Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός  

Τα μεγαλύτερα προβλήματα που αναδείχθηκαν από τη διαβούλευση στο δήμο Ιλίου ήταν η 

έλλειψη χώρων ολιγόλεπτης στάθμευσης ΙΧ και δικύκλων, η έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση, 

η ελλιπής υποδομή που οδηγεί σε περιορισμένη πρόσβαση ΑμεΑ, η παράνομη στάθμευση, η 

αραιή διέλευση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, το περιορισμένο πλάτος πεζοδρομίων και η 

έλλειψη ειδικού χώρου φορτοεκφόρτωσης για τα καταστήματα.  

Οι επιθυμίες των πολιτών και των φορέων που συμμετείχαν στη διαβούλευση αναφορικά με 

την κινητικότητα στην πόλη αποτυπώνονται στο διάγραμμα που ακολουθεί: 

 

 

 

Όπως προκύπτει από το γράφημα, οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση εστίασαν στην κατά 

προτεραιότητα εξυπηρέτηση των μετακινήσεων ατόμων έναντι των οχημάτων, στην ενίσχυση 

της πεζής μετακίνησης,  στην ενθάρρυνση της χρήσης ποδηλάτου και ΜΜΜ, στη βελτίωση των 

υποδομών κινητικότητας κατοίκων και επισκεπτών όπως ΑμεΑ, άτομα τρίτης ηλικίας, 

ποδηλάτες, παιδιά κτλ. 
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Το όραμα για την κινητικότητα στην πόλη, λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες της 

δημοτικής αρχής και τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, αποτυπώθηκε ως εξής: 

«Μια πόλη φιλική και ζωντανή για τους πολίτες της,  

χωρίς περιορισμούς και αποκλεισμούς,  

εύκολα προσβάσιμη για πεζούς,  

ευάλωτες ομάδες μετακινούμενων και ποδηλάτες,  

που θα αναδεικνύει την ιστορία & την ταυτότητά της,  

τους χώρους πρασίνου της, ενθαρρύνοντας την εμπορική 

 και επιχειρηματική δραστηριότητα στο κέντρο της  

και θα εξασφαλίζει τη λειτουργικότητα και  

αποδοτικότητα των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς» 

 

Για την υλοποίηση του οράματος προτάθηκαν τρία εναλλακτικά σενάρια παρεμβάσεων στον 

τομέα της κινητικότητας: το μηδενικό, το ήπιο και το ριζοσπαστικό.  

Το πρώτο σενάριο (μηδενική παρέμβαση) δεν περιλαμβάνει καμία παρέμβαση στην 

υφιστάμενη κατάσταση κινητικότητας στην πόλη, το δεύτερο (ήπια παρέμβαση) αφορά στην 

απομάκρυνση του ΙΧ με ήπιες παρεμβάσεις που δίνουν προτεραιότητα σε πεζό και ποδηλάτη 

έχοντας ως επίκεντρο το βάδισμα, την ποδηλασία και τη δημιουργία ελκυστικότερου δημόσιου 

χώρου με μέτρα χαμηλού κόστους και το τρίτο σενάριο (ριζοσπαστική παρέμβαση) αφορά την 

απομάκρυνση ΙΧ από το κέντρο του δήμου μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου και υποδομών 

περιπάτου και ποδηλασίας, τη δημιουργία εκτεταμένων θυλάκων ήπιας κυκλοφορίας στις 

γειτονιές και την έμφαση στη δημόσια συγκοινωνία. 

Η πλειoψηφία των φορέων και των πολιτών  τάχθηκε υπέρ του ήπιου σεναρίου με σταδιακή 

μετάβαση στο ριζοσπαστικό και κοστοβόρο σενάριο.  

Τα οριστικά προτεινόμενα προς υιοθέτηση μέτρα του ΣΒΑΚ για το δήμο Ιλίου, όπως 

διαμορφώθηκαν λαμβάνοντας υπόψη το όραμα, τους στρατηγικούς στόχους, το επικρατέστερο 

σενάριο κινητικότητας, την υφιστάμενη κατάσταση και τα συμπεράσματα της διαβούλευσης, 

είναι τα εξής: 
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Α) Κυκλοφοριακή οργάνωση και μετριασμός της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας, με μέτρα όπως 

χωροθέτηση ζωνών μειωμένης ταχύτητας και δημιουργία ζωνών ήπιας κυκλοφορίας, 

δημιουργία πεζόδρομων ή οδών ήπιας κυκλοφορίας, εφαρμογή σχολικών δακτυλίων για να 

είναι ασφαλής και άνετη η μετακίνηση από και προς τα σχολικά συγκροτήματα, ενοποίηση 

οικοδομικών τετραγώνων στο τοπικό οδικό δίκτυο, όπου η κυκλοφορία οχημάτων επιτρέπεται 

στους δρόμους γύρω από τα τετράγωνα αυτά, ώστε να δημιουργείται χώρος για πεζούς και 

ποδηλάτες.  

 

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα είναι μεταξύ άλλων: 

- η βελτίωση της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας στο δίκτυο της πόλης,  

- η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των γειτονιών και η προστασία τους από 

υψηλούς φόρτους μηχανοκίνητης κυκλοφορίας,  

- η βελτίωση της οδικής ασφάλειας,  

- η ενίσχυση προσπελασιμότητας πεζών και ποδηλάτων,  

- η βελτίωση της ασφαλούς προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών από τα σχολικά 

συγκροτήματα κ.ά. 

Β) Βελτίωση-επέκταση υποδομών για πεζή μετακίνηση και χρήση ποδηλάτου, με μέτρα όπως 

επέκταση πεζοδρομημένων περιοχών, δημιουργία πράσινων διαδρομών, ανάπτυξη 

υφιστάμενων ποδηλατόδρομων, επέκταση δικτύου στάθμευσης ποδηλάτων, εγκατάσταση 

συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων κ.ά.  

Ορισμένα από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα είναι:  

- η ανάδειξη της πεζής μετακίνησης ως κύριου και ασφαλούς τρόπου μετακίνησης,  

- η ανάδειξη του ποδηλάτου ως ασφαλούς μέσου μετακίνησης, 

- η τόνωση της εμπορικότητας των οδών,  

- η μείωση των οχλήσεων από τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία,  
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- η μείωση θέσεων στάθμευσης παρά την οδό,  

- η ανάγκη ρύθμισης της τροφοδοσίας των καταστημάτων κ.ά. 

Γ) Βελτίωση υποδομών ΑμεΑ, με μέτρα όπως δημιουργία ραμπών και οδηγών τυφλών, βελτίωση 

πρόσβασης ΑμεΑ στα δημοτικά κτίρια και τις υπηρεσίες, θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ, ηχητική 

καθοδήγηση στους φωτεινούς σηματοδότες κ.ά.  

Μερικά από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα είναι:  

- η βελτίωση της οδικής ασφάλειας,  

- η λειτουργική αναβάθμιση του δικτύου,  

- η άνετη, ασφαλής και ισότιμη μετακίνηση πεζών, ποδηλάτων και ευάλωτων χρηστών. 

Δ) Βελτίωση οδικών υποδομών και διατάξεις ασφαλούς διάσχισης για πεζούς και ποδήλατα, με 

μέτρα όπως η βελτίωση κυκλοφοριακών κόμβων, η συντήρηση οδικού δικτύου και αστικού 

εξοπλισμού, η αναβάθμιση διαβάσεων πεζών και ποδηλάτων κ.ά.  

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα είναι, μεταξύ άλλων:  

- η βελτίωση της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας και της οδικής ασφάλειας,  

- η βελτίωση των μετακινήσεων,  

- λιγότερες φθορές στα ΙΧ κ.ά. 

Ε) Ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος και αισθητική αναβάθμιση της περιοχής, με μέτρα όπως 

αναπλάσεις περιοχών, εξωραϊσμός ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και αύξηση χώρων 

πρασίνου.  

Τα προσδοκόμενα αποτελέσματα είναι: 

- η βελτίωση της ποιότητας ζωής κατοίκων και των περιβαλλοντικών συνθηκών,  

- η ασφαλής μετακίνηση πεζών και ευάλωτων χρηστών,  

- η προώθηση «ήπιων» μορφών μετακίνησης,  

- η τόνωση της εμπορικότητας των οδών,  

- η βελτίωση της αισθητικής εικόνας του δήμου κ.ά. 
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ΣΤ) Βελτίωση υπηρεσιών και υποδομών δημόσιων αστικών συγκοινωνιών, με μέτρα όπως 

αναβάθμιση ποιότητας υποδομών, εφαρμογή έξυπνων τεχνολογιών στην εξυπηρέτηση και την 

πληροφόρηση, εκσυγχρονισμός στόλου, πύκνωση δρομολογίων, δημιουργία δημοτικής-

διαδημοτικής συγκοινωνίας κ.ά.  

Ορισμένα από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα είναι:  

- η αύξηση χρήσης των ΜΜΜ και η επέκταση της ζώνης επιρροής τους,  

- η μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης,  

- η μείωση των ρύπων και του θορύβου. 

Ζ) Διαχείριση στάθμευσης, με μέτρα όπως καθιέρωση ελεγχόμενης στάθμευσης, χωροθέτηση 

θέσεων στάθμευσης για ειδικές κατηγορίες, αύξηση χώρων στάθμευσης εκτός οδού, 

εντατικοποίηση αστυνόμευσης για αποφυγή παράνομης στάθμευσης κ.ά.  

Τα προσδοκόμενα  αποτελέσματα είναι:  

- η οργάνωση της στάθμευσης, η οποία θα οδηγήσει σε μείωση της συμφόρησης,  

- η ενθάρρυνση χρήσης εναλλακτικών μέσων μετακίνησης,  

- η βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος κ.ά.  

Η) Αύξηση χρήσης εναλλακτικών καυσίμων, με μέτρα όπως χωροθέτηση σταθμών φόρτισης 

ηλεκτρικών οχημάτων, εκσυγχρονισμός στόλου δημοτικών οχημάτων, ανάπτυξη πακέτου 

κινήτρων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης κ.ά.  

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:  

- η μείωση των αερίων ρύπων και της ηχορύπανσης,  

- η προώθηση εναλλακτικών καυσίμων και “καθαρών οχημάτων”,  

- η δημιουργία και επέκταση χώρων φόρτισης στα σημεία στάσης των οχημάτων κ.ά. 

Θ) Διευθέτηση συστήματος αστικών διανομών, με μέτρα όπως χωροθέτηση θέσεων 

φορτοεκφόρτωσης και θέσπιση ανάλογου ωραρίου, δημιουργία οργανωμένου κέντρου 
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διανομής εμπορευμάτων, διανομές με ήπια μέσα και οχήματα «καθαρής ενέργειας», 

ελεγχόμενη πρόσβαση οχημάτων διανομής σε πεζόδρομους και οδούς ήπιας κυκλοφορίας κ.ά.  

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα είναι, μεταξύ άλλων:  

- η οδική ασφάλεια,  

- η μείωση της ρύπανσης,  

- η ρύθμιση της τροφοδοσίας των καταστημάτων και  

- ο περιορισμός της παράνομης στάθμευσης. 

Ι) Προωθητικές ενέργειες αλλαγής συμπεριφοράς, με μέτρα όπως διοργάνωση εργαστηρίων 

συμμετοχικού σχεδιασμού, ενημερωτικές ημερίδες σε συλλόγους και εκπαιδευτικές δομές, 

εκστρατείες και δράσεις για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας κ.ά.  

Τα προσδοκόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνουν:  

- την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών για τη βιώσιμη κινητικότητα,  

- την αλλαγή νοοτροπίας και τη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης,  

- την επιλογή από τους πολίτες βιώσιμων τρόπων μεταφοράς και  

- τη μείωση των ατυχημάτων. 

Για την υλοποίηση των παραπάνω μέτρων θα αναζητηθεί χρηματοδότηση από διάφορες πηγές, 

όπως το Πράσινο Ταμείο, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027», τομεακά 

Επιχειρησιακά Προγράμματα, αλλά και ίδιοι πόροι του δήμου.  
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Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων  

Το αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) που εγκρίθηκε το Σεπτέμβριο 

του 2020 (ΦΕΚ 185/Α’/2020) και ενσωματώνει την ευρωπαϊκή νομοθεσία στο εθνικό δίκαιο 

αποτελεί τον οδικό χάρτη για τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία θέτοντας φιλόδοξους 

στόχους μέχρι το 2030 και ειδικότερα:  

- προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων 

(ΑΣΑ) τουλάχιστον σε ποσοστό  55% κατά βάρος μέχρι το 2025 και 60% κατά βάρος μέχρι το 2030. 

- ανακύκλωση Απορριμμάτων Συσκευασίας σε ποσοστό 65% κατά βάρος έως το 2025 και 70% 

κατά βάρος μέχρι το 2030. 

- το μέγιστο ποσοστό αστικών αποβλήτων που θα καταλήγουν σε υγειονομική ταφή το 2030 

να μην ξεπερνά το 10%. 

- υποχρεωτική χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων έως την 31η Δεκεμβρίου 2022. 

- υποχρεωτική χωριστή συλλογή των πλαστικών φιαλών μιας χρήσης. 

- υποχρεωτική χωριστή συλλογή τουλάχιστον για μέταλλα, χαρτί, γυαλί και πλαστικό, καθώς 

και των αποβλήτων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. 

Ο δήμος Ιλίου προχώρησε στη σύνταξη επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης 

Αποβλήτων (ΤΣΔΑ), σε εφαρμογή του Ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 92/Α’/2020), 

σύμφωνα με τον οποίο, η κατάρτιση Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) αποτελεί 

θεσμική υποχρέωση των δήμων και προϋπόθεση για την υλοποίηση χρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων.   

Βασικοί στόχοι του νέου ΤΣΔΑ είναι να ενσωματώσει τις απαιτήσεις και τους στόχους του νέου 

θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, να προτείνει δράσεις και μέτρα 

για τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση υλικών, την αύξηση των 

ποσοστών διαλογής στην πηγή και την προώθηση της ανακύκλωσης, να μειώσει το κόστος της 

διαχείρισης των αποβλήτων, να προτείνει χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση των 

δράσεων και να ενισχύσει τη συμμετοχή των πολιτών στην υλοποίηση των στόχων του μέσω 

παροχής κινήτρων και στοχευμένων δράσεων. 
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Οι προτεινόμενοι ποσοστιαίοι και ποσοτικοί στόχοι του δήμου Ιλίου για το 2025 απεικονίζονται 

στους πίνακες που ακολουθούν: 

 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ - ΕΣΔΑ 

Στόχος συνολικής διαλογής 

στην πηγή 
18.815 

54,9% 

επί των συνολικών ΑΣΑ 
53,56% 

Στόχος χωριστής συλλογής 

λοιπών ρευμάτων 

 

11.398 

61,6% 

επί των παραγόμενων ρευμάτων 

 

59,77% 

Στόχος χωριστής συλλογής 

βιολογικών αποβλήτων 

 

7.417 

47% 

επί των παραγόμενων 

βιοαποβλήτων 

 

46,28% 

Πίνακας 6: Στόχοι χωριστής συλλογής αποβλήτων δήμου Ιλίου για το έτος 2025  

(Πηγή: Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Ιλίου 2020) 

 

 

 

ΣΥΣΤΑΣΗ 

(%) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

(tn) 

ΣΤΟΧΟΣ 

ΧΩΡΙΣΤΗΣ 

ΣΥΛΛΟΓΗΣ 2025 

ΧΩΡΙΣΤΗ 

ΣΥΛΛΟΓΗ 

2025 (tn) 

Οργανικό- Απόβλητα Κουζίνας 38,7% 13.261  

 

47% 

 

 

7.417 

Οργανικό- Απόβλητα Κήπου 6,0% 2.058 

Οργανικό - Απόβλητα βρώσιμων 

λιπών & ελαίων 
1,4% 474 

Χαρτί - Χαρτόνι 21,1% 7.249  

 

 

 

 

 

61,6% 

 

 

 

 

 

 

11398 

Πλαστικό 14,1% 4.848 

Μέταλλο - Fe 1,8% 632 

Μέταλλο - Al 1,0% 336 

Γυαλί 4,2% 1.433 

Υφάσματα 2,2% 766 

Ξύλο 3,2% 1.095 

Ογκώδη 2,2% 741 

AHHE 2,2% 741 
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MΠΕΑ 0,1% 37 

Λοιπά 1,8% 628   

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 34.299 54,9% 18.815 

Ποσότητα ανά κάτοικο (kg)  422  232 

Πίνακας 7: Αναλυτικοί ποσοτικοί και ποσοστιαίοι στόχοι χωριστής συλλογής αποβλήτων δήμου Ιλίου για 

το έτος 2025 (Πηγή: Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Ιλίου 2020) 

 

Οι δράσεις που προτείνονται για την επίτευξη των παραπάνω στόχων περιλαμβάνουν: 

- Δράσεις πρόληψης-επαναχρησιμοποίησης υλικών  

- Επιτόπια κομποστοποίηση  

- Χωριστή συλλογή πράσινων αποβλήτων  

- Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων (αποβλήτων φαγητών) 

- Ενίσχυση διαλογής στην πηγή (ΔσΠ) υλικών συσκευασίας  

- Χωριστή συλλογή χαρτιού  

- Χωριστή συλλογή γυάλινων συσκευασιών 

- Χωριστή συλλογή ογκωδών αποβλήτων 

- Χωριστή συλλογή Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού  

- Χωριστή συλλογή φορητών ηλεκτρικών στηλών  

- Χωριστή συλλογή μικρών ποσοτήτων επικίνδυνων αποβλήτων (MΠΕΑ)  

- Χωριστή συλλογή βρώσιμων ελαίων  

- Χωριστή συλλογή αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων 

- Χωριστή συλλογή αποβλήτων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων  

- Χωριστή συλλογή σε Πράσινο Σημείο  

- Χωριστή συλλογή σε Γωνιές Ανακύκλωσης  

- Υλοποίηση εκστρατείας ευαισθητοποίησης  

- Εκσυγχρονισμός υπηρεσίας καθαριότητας-οργάνωση συστήματος διαχείρισης και ελέγχου  

- Εφαρμογή συστήματος «Πληρώνω όσο πετάω» (Pay As You Throw-PAYT)  

- Ανάπτυξη δικτύου δημόσιων βρυσών πόσιμου νερού  

- Επικαιροποίηση/ Σύνταξη Κανονισμού Καθαριότητας  
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Σύμφωνο των Δημάρχων για το κλίμα και την ενέργεια  

Το 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δέσμη μέτρων για την ενέργεια και το κλίμα, θέτοντας 

ως βασικό στόχο τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20% έως το 2020 

και την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στο 20% της συνολικής 

ενεργειακής κατανάλωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2020.  

Το ίδιο έτος, ανέπτυξε το «Σύμφωνο των Δημάρχων (COVENANT OF MAYORS)» προκειμένου να 

εμπλέξει τις τοπικές αρχές στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη ότι 

το 80% της ενεργειακής κατανάλωσης και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα CO2 στην Ευρώπη 

σχετίζονται με αστικές δραστηριότητες. 

Ανταποκρινόμενος στην πρόκληση πανευρωπαϊκής δράσης για το μετριασμό της κλιματικής 

αλλαγής, ο δήμος Ιλίου υπέγραψε στις 11 Φεβρουαρίου 2010 το «Σύμφωνο των Δημάρχων» και 

τον Ιούνιο του 2012 υπέβαλλε το Σχέδιο Δράσης του για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ) στην 

αρμόδια Επιτροπή του Συμφώνου των Δημάρχων, το οποίο εγκρίθηκε το έτος 2013, 

αναλαμβάνοντας συγκεκριμένες δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών CO2. 

Το καλοκαίρι του 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων 

ξεκίνησαν διαδικασία διαβούλευσης με την προοπτική ανανέωσης  των στόχων με ορίζοντα το 

2030. Η πλειοψηφία επιδοκίμασε το στόχο για τη μείωση  κατά τουλάχιστον 40%  των εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα/ αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 και υποστήριξε την ενσωμάτωση 

των νέων επικαιροποιημένων δεσμεύσεων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής σε ένα νέο 

θεσμικό πλαίσιο. 

Το νέο «Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια» παρουσιάστηκε από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2015 και περιλαμβάνει τρεις (3) πυλώνες: 

- τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής (MITIGATION),  

- την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (ADAPTATION) και  

- την ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια (SECURE SUSTAINABLE AND 

AFFORDABLE ENERGY). 
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Τον Νοέμβριο του 2017 με την υπ. αρ. 319/2017 απόφαση, το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε τη 

συμμετοχή του δήμου Ιλίου στο νέο «Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια» 

και δεσμεύτηκε να μειώσει τις εκπομπές CO2 (και ενδεχομένως άλλων αερίων του 

θερμοκηπίου) στη χωρική του επικράτεια κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030, μέσω της 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της μεγαλύτερης χρήσης ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας. 

Τα οφέλη της συμμετοχής στο Σύμφωνο των Δημάρχων είναι πολλαπλά και περιλαμβάνουν, 

ενδεικτικά τα εξής: 

- αυξημένη διεθνής αναγνώριση και προβολή για τη δράση της τοπικής αρχής για το κλίμα 

και την ενέργεια 

- δυνατότητα συμβολής στη διαμόρφωση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 

κλίμα και την ενέργεια  
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- ανάληψη αξιόπιστων δεσμεύσεων, μέσω του ελέγχου και της παρακολούθησης της 

προόδου υλοποίησής τους 

- καλύτερες ευκαιρίες χρηματοδότησης των τοπικών έργων για το κλίμα και την ενέργεια  

- βελτίωση δικτύωσης, ανταλλαγής εμπειριών, πρόσβασης σε τεχνογνωσία και ανάπτυξης 

διοικητικών ικανοτήτων, μέσω τακτικών εκδηλώσεων, αδελφοποιήσεων, διαδικτυακών 

σεμιναρίων ή συζητήσεων 

- πρακτική υποστήριξη με υλικό και εργαλεία καθοδήγησης 

- διευκόλυνση της αυτοαξιολόγησης και της ανταλλαγής κοινών προτύπων 

παρακολούθησης και σύνταξης αναφορών. 

 

 

Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) 

 

Η ελληνική Πολιτεία ψήφισε το Ν. 4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 142/A’/2020), την υπ. αρ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396 υπουργική απόφαση 

«Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων ΣΦΗΟ» (ΦΕΚ 4380/Β’/2020) 

και την υπ. αρ. 42863/438 ΚΥΑ «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των τεχνικών 

προδιαγραφών για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων 

οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, σε δημοσίως 

προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού 

δικτύου καθώς και σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων» (ΦΕΚ 

2040/B’/2019), δημιουργώντας το θεσμικό πλαίσιο για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στη 

χώρα μας.    
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Με τις ανωτέρω νομοθετικές παρεμβάσεις η χώρα μας ανταποκρίνεται στις επιταγές της 

ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας για τη μετάβαση σε μια οικονομία που βασίζεται στην 

κατανάλωση λιγότερων ορυκτών καυσίμων, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των μεταφορών 

αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τρίτο της τελικής κατανάλωσης ενέργειας και το ένα πέμπτο 

των εκπομπών του θερμοκηπίου στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.). 

Για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης ο νομοθέτης θέσπισε μια σειρά από κίνητρα, όπως τη 

δημιουργία δωρεάν θέσεων στάθμευσης για ηλεκτρικά οχήματα εντός των διοικητικών ορίων 

των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, όπου υπάρχουν θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης με πληρωμή, την κατά 

προτεραιότητα αδειοδότηση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και ειδών σχετικών με 

την ηλεκτροκίνηση, την επιβολή περιβαλλοντικού τέλους και απαγόρευσης εισαγωγής σε 

παλαιά ρυπογόνα μεταχειρισμένα οχήματα, φορολογικές απαλλαγές και εκπτώσεις για την 

αγορά οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων, αποσβέσεις στα μέσα μεταφοράς μηδενικών ή 

χαμηλών ρύπων, την εξαίρεση αγοράς αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων από την ετήσια 

αντικειμενική δαπάνη και δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων κ.ά.  

Εμπόδια για την ταχεία διείσδυση της ηλεκτροκίνησης στην ελληνική αγορά εξακολουθούν να 

αποτελούν το υψηλό κόστος αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων, έστω και αν το κόστος ιδιοκτησίας 

και συντήρησης είναι κατά πολύ μικρότερο σε σχέση με ένα συμβατικό όχημα, ο μικρός ακόμα 

αριθμός των διαθέσιμων ηλεκτροκίνητων μοντέλων στην αγορά, η ανεπαρκής πληροφόρηση 

των υποψήφιων αγοραστών και η αβεβαιότητα ως προς τις τεχνολογικές εξελίξεις στο 

συγκεκριμένο τομέα. 

Οι στόχοι της Πολιτείας, όπως αναπτύχθηκαν δια του αρμόδιου υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών, στο πλαίσιο του 4ου Συνεδρίου για την Ηλεκτροκίνηση τον Ιανουάριο του 2021, 

περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:  

α) την ανανέωση του γερασμένου στόλου οχημάτων, ώστε το 2030 ένα στα τρία νέα οχήματα 

να είναι ηλεκτρικό,  
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β) την αύξηση των υποδομών φόρτισης στα 2.000 σημεία το 2021, στα 12.000 σημεία το 2025 

και στα 25.000 σημεία το 2030, 

γ) τη δημιουργία μητρώου υποδομών και φορέων που δραστηριοποιούνται στην αγορά της 

ηλεκτροκίνησης. 

Για την επίτευξη των στόχων προώθησης της ηλεκτροκίνησης σε τοπικό επίπεδο το Πράσινο 

Ταμείο θα διαθέσει το ποσό των 5,5 εκατ. ευρώ σε Ο.Τ.Α. α’ βαθμού μέχρι το 2022 για την 

εκπόνηση Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ).  

Σε αυτό το πλαίσιο ο δήμος Ιλίου, έχοντας εξασφαλίσει χρηματοδότηση 59 χιλ. ευρώ, προχωρά 

στην εκπόνηση ΣΦΗΟ, το οποίο θα περιλαμβάνει τη χωροθέτηση τουλάχιστον 83 σημείων 

φόρτισης εντός των διοικητικών του ορίων, διευκολύνοντας έτσι τη χρήση ηλεκτροκίνητων 

οχημάτων ως μέσου μετακίνησης και την ευρεία ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού 

για τα οφέλη της βιώσιμης αστικής μετακίνησης με έμφαση στη χρήση ηλεκτροκίνητων 

οχημάτων (ιδιωτικών αυτοκινήτων, ποδηλάτων, δημόσιας συγκοινωνίας).  

Το ΣΦΗΟ δύναται να περιλαμβάνει τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων 

επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, μεταξύ άλλων, σε υπαίθριους και στεγασμένους 

δημοτικούς χώρους στάθμευσης, σε παρόδιες θέσεις ελεύθερης και ελεγχόμενης στάθμευσης, 

ιδίως σε κεντρικά σημεία αυξημένης επισκεψιμότητας και σε πυκνοδομημένες περιοχές, σε 

σταθμούς δημοτικών και αστικών συγκοινωνιών, σε υφιστάμενα και νόμιμα καθορισμένα 

σημεία στάσης ή στάθμευσης (πιάτσες) Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ, σε χώρους στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ κ.ά.  
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2.3. ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 1 του Συντάγματος, «Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων 

ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Υπέρ των 

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης συντρέχει τεκμήριο αρμοδιότητας για τη διοίκηση των 

τοπικών υποθέσεων». 

Με την παράγραφο 2 προβλέπεται, επίσης, ότι «… Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν 

διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια», ενώ η παράγραφος 4 ορίζει ότι «… Το Κράτος ασκεί 

στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης εποπτεία που συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο 

νομιμότητας και δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους».  

Αποστολή του δήμου ως φορέα του α’ βαθμού της αυτοδιοίκησης είναι, σύμφωνα με το οικείο 

θεσμικό πλαίσιο, η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δημόσιων αγαθών και 

υπηρεσιών για την ικανοποίηση αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορέων, με απώτερο 

σκοπό τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής του. 

Το αναπτυξιακό όραμα του δήμου Ιλίου για την τρέχουσα δημοτική περίοδο αποτυπώνεται ως 

εξής:  

 

«Να αποτελέσει το Ίλιον μια πόλη σύγχρονη και εξωστρε φής, με 

σεβασμό στο περιβάλλον και με επίκεντρο τον άνθρωπο, ανθεκτική 

σε εξωτερικές κρίσεις, με ισχυρό πολιτιστικό αποτύπωμα και 

πλούσιες αθλητικές δράσεις. Μια πόλη που αξίζει να ζεις.»  
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Οι βασικές αρχές που κατευθύνουν τη δράση της δημοτικής αρχής και των υπηρεσιών του 

δήμου για την υλοποίηση του οράματος και της αποστολής του είναι οι ακόλουθες: 

- Χρηστή και νοικοκυρεμένη διοίκηση 

- Διεκδικητική στάση για την υλοποίηση των στόχων του δήμου 

- Διαβούλευση, διαφάνεια, συνέπεια και λογοδοσία 

- Διασφάλιση της οικονομικής ευρωστίας του δήμου 

- Υιοθέτηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων  

- Σεβασμός στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης 

- Αξιοποίηση συνεργασιών με εκπαιδευτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς  

- Άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες και τα αιτήματα των πολιτών 

- Μέριμνα για την ισόρροπη ανάπτυξη της δημοτικής επικράτειας 

- Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση έργων  

- Αξιοποίηση ψηφιακών εφαρμογών για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών 

- Ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες χωρίς διακρίσεις 

- Διασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής αγαθών και υπηρεσιών στους πολίτες σε 

περιπτώσεις κρίσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Σ ε λ ί δ α  | 237 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ιλίου 2020-2023 

 

 Α’ Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός  

2.4. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

Η στρατηγική του δήμου αποτελεί ένα συνεκτικό σύνολο στόχων και πολιτικών, που 

αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής και στην επίτευξη του οράματός  του.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της περιοχής, την υφιστάμενη κατάσταση των δομών 

και των υπηρεσιών του δήμου, τις ανάγκες και τα αιτήματα των πολιτών, τις δεσμεύσεις της 

δημοτικής αρχής, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς που διέπουν το θεσμικό πλαίσιο 

λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι στρατηγικοί στόχοι του δήμου μπορούν να 

συνοψιστούν ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ 

ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

ΔΗΜΟΣ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΟΧΗΣ, ΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ 

ΣΤΟΧΟΙ 

ΔΗΜΟΣ 

ΕΞΩΣΤΡΕΦΗΣ ΠΟΥ 

ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

 

ΔΗΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ 

ΚΑΙ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ 

ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΗ 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 
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ΣΤΟΧΟΣ 1 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Δήμος που υλοποιεί έργα ανάπλασης και αυξάνει τους κοινόχρηστους χώρους προς όφελος των 

κατοίκων και των επισκεπτών του, διασφαλίζει την προσβασιμότητα σε πεζούς, ποδηλάτες και 

ευάλωτες ομάδες μετακινούμενων και εισέρχεται δυναμικά στην ηλεκτροκίνηση, που 

θωρακίζεται σε επίπεδο υποδομών και ενισχύει τη διοικητική του ικανότητα για να 

αντιμετωπίζει με επιτυχία κρίσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος, που προωθεί την 

ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων με δράσεις ανακύκλωσης και εξοικονόμησης ενέργειας.  
 

ΣΤΟΧΟΣ 2 

ΔΗΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ, ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Δήμος που στηρίζει τις ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, αναβαθμίζει τις 

εκπαιδευτικές δομές του και προωθεί τη δια βίου μάθηση, προσφέρει μεγάλη ποικιλία 

αθλητικών δραστηριοτήτων και διαθέτει ισχυρό πολιτιστικό αποτύπωμα με πλήθος 

εκδηλώσεων και αξιοποίηση εμβληματικών χώρων υπερτοπικής εμβέλειας.  
 

ΣΤΟΧΟΣ 3 

ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΗΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Δήμος που βρίσκεται σε άμεση και διαρκή αλληλεπίδραση με τους πολίτες, που αξιοποιεί 

συνέργειες με εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιμελητήρια και φορείς της κοινωνίας των πολιτών για 

την προώθηση της ανάπτυξης και τη στήριξη της τοπικής αγοράς, διευρύνει το δίκτυο των 

διεθνών συνεργασιών του προωθώντας την αλληλοκατανόηση και τη συνεργασία και αναζητά 

τεχνογνωσία και καλές πρακτικές σε τομείς της αρμοδιότητάς του. 
 

ΣΤΟΧΟΣ 4 

ΔΗΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

Δήμος που αξιοποιεί τα εργαλεία Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην 

καθημερινή του λειτουργία για να ενισχύσει την  αποτελεσματικότητά του και να προσφέρει 

αμεσότερες, ποιοτικότερες και ασφαλέστερες υπηρεσίες στους πολίτες, διασφαλίζει την 

οικονομική του ευρωστία παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και τη διαρκή μείωση της 

κρατικής επιχορήγησης, προωθεί τη διαφάνεια και τη συμμετοχική διακυβέρνηση.  
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2.5. ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

 

Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του δήμου αποτυπώνονται με τη μορφή Αξόνων, οι οποίοι 

εξειδικεύονται σε Μέτρα και αυτά με τη σειρά τους αναλύονται σε επιμέρους Στόχους. 

Σύμφωνα με την υπ. αρ. 41179/2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2970/Β’/2014), οι Άξονες των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων καθορίζονται ως εξής: 

α. «Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής» 

β. «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός» 

γ. «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση» 

δ. «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου», και μπορούν να απεικονιστούν ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Α.Π. 1. 

Περιβάλλον και 

Ποιότητα Ζωής  

Α.Π. 2. 

Κοινωνική 

Πολιτική, Υγεία, 

Παιδεία, 

Πολιτισμός και 

Αθλητισμός  

Α.Π. 3. 

Τοπική 

Οικονομία και 

Απασχόληση  

Α.Π. 4. 

Βελτίωση 

Διοικητικής 

Ικανότητας του 

Δήμου  

Άξονες Προτεραιότητας  

(Α.Π.) του 

Επιχειρησιακού 

Προγράμματος 
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Καθορισμός Μέτρων και Στόχων 

Η υποδιαίρεση που ακολουθεί είναι εκείνη των Αξόνων σε Μέτρα και των Μέτρων σε Στόχους, 

σύμφωνα με το γράφημα που ακολουθεί: 

 

 

 

 

 Αστικές αναπλάσεις  

                                                                                                                

 Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων 

 

Αντιπλημμυρική Προστασία 

 Δίκτυα αποχέτευσης 

 Πολιτική προστασία 

 Προγράμματα δημόσιας υγείας  

 

                                                                                                               Ρυθμιστικός και Πολεοδομικός σχεδιασμός 

 
 

Βελτίωση – Αναβάθμιση οδικού δικτύου  

Ενίσχυση προσβασιμότητας 

                                                                                                Προώθηση της ηλεκτροκίνησης 

 

  Βελτίωση υπηρεσιών καθαριότητας   

                                                                                                  Δράσεις ανακύκλωσης-χωριστής  

                                                        συλλογής αποβλήτων  

                                                                                                                                                                                                   

                                                 Αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού πόλης 

                 Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών 

ΆΞΟΝΑΣ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ  

Μέτρο 1.6 

Εξοικονόμηση ενέργειας και 

ενεργειακή αναβάθμιση 

υποδομών  

00 

Μέτρο 1.3 

Χωροταξικός σχεδιασμός  

Μέτρο 1.2 

Ενίσχυση ανθεκτικότητας 

δήμου και ασφάλειας 

δημοτών 

 

Μέτρο 1.4 

Βιώσιμη αστική 

κινητικότητα 

Μέτρο 1.5 

Διαχείριση αποβλήτων  

Μέτρο 1.1 

Έργα Αστικής 

Αναζωογόνησης  
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Δημιουργία και αναβάθμιση κοινωνικών 
δομών  

Προγράμματα κοινωνικής ένταξης και 
προστασίας      

Δράσεις προληπτικής ιατρικής και 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας                                                                                                              

 

Δημιουργία και αναβάθμιση δομών 
εκπαίδευσης    

                                                                                                             Ενίσχυση της δια βίου μάθησης  

                                                                                                             

Δημιουργία και αναβάθμιση δομών 
φροντίδας παιδιών  

Ενίσχυση και ανάπτυξη δράσεων  
προσχολικής αγωγής                                                                                                                                 

                                                                                                   

Δημιουργία και αναβάθμιση δομών 
πολιτισμού 

Προγράμματα πολιτισμού  

 

              

Δημιουργία και αναβάθμιση δομών 
αθλητισμού                                                                              

                                        Προγράμματα Αθλητισμού  

ΆΞΟΝΑΣ 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  

Μέτρο 2.1 

Υγεία, Κοινωνική 

Ανάπτυξη και Συνοχή  

Μέτρο 2.2 

Εκπαίδευση 

 

 

Μέτρο 2.3 

Δομές φροντίδας 

παιδιών  

Μέτρο 2.4 

Πολιτισμός  

Μέτρο 2.5 

Αθλητισμός  
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Συμφωνίες αδελφοποίησης 

Ανάπτυξη δικτύων 

 

         

 Ενίσχυση της τοπικής  αγοράς 

Απασχόληση και ανεργία  

 

ΆΞΟΝΑΣ 3. ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Μέτρο 3.1 

Συνεργασίες-Δίκτυα 

 

Μέτρο 3.2 

Στήριξη της τοπικής 

κοινωνίας και οικονομίας  

 

 

  

Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και της 

εύρυθμης λειτουργίας του δήμου    

 Αποδοτική οικονομική διαχείριση 

 

Ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών 

Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

(Τ.Π.Ε.)  

           

Δράσεις προβολής και ευαισθητοποίησης  

 Συμμετοχική Διακυβέρνηση  

ΆΞΟΝΑΣ 4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

Μέτρο 4.1  

Μεταρρύθμιση Δημόσιας 

Διοίκησης 

Μέτρο 4.2 

Ψηφιακή διακυβέρνηση  

Μέτρο 4.3  

Ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση δημοτών  
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

• ΑΣΔΑ/ΕΚΠΑ-Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, Επιχειρησιακή οργάνωση των Δήμων 

του ΑΣΔΑ για την πολιτική προστασία και την αντιμετώπιση φυσικών & περιβαλλοντικών 

κινδύνων, επιστημονικός υπεύθυνος Δρ. Ευθ. Λέκκας, Αθήνα 2010 

• ΑΣΔΑ, Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης Δυτικής Αθήνας (ΣΟΑΠ), 2016 

• Δήμος Ιλίου, Μέτρηση ηχορύπανσης σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του Δήμου - Στρατηγική 

χαρτογράφηση & πρόγραμμα παρακολούθησης Ο.Κ.Θ. 2019-2020 

• Δήμος Ιλίου, Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια, Δεκέμβριος 2011   

• Διώτης Μ., Γεωργόπουλος Σ., ΙΛΙΟΝ, Πορεία στους Αιώνες, 6η έκδοση, 2001, Πολιτιστικό 

Κέντρο Μελίνα Μερκούρη  

• ΕΕΤΑΑ Α.Ε., Οδηγός Κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Δήμων, Σεπτέμβριος 2011  

• Εκπαιδευτικό υλικό επιμορφωτικού προγράμματος, Ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων-

Διαχείριση έργου και κατάρτιση Επιχειρησιακών σχεδίων, ΕΚΔΔΑ, 2020 

• Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ιλίου 2015-2019 

• Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ιλίου 2011-2014  

• Επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Ιλίου για την Πολιτική Προστασία και την Αντιμετώπιση 

Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων, Οκτώβριος 2015 

• Ερευνητική ομάδα Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωλογική-

Γεωτεχνική μελέτη λεκανοπεδίου Αθηνών, Μάρτιος 2002 

• Ερευνητική ομάδα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης και 

Προστασίας των Υδατικών Πόρων, Φεβρουάριος 2008 

• Μηλιώνης Α., Μανάρα Η., Ράπτη Α., Ιστορικό λεύκωμα « Ίλιον, Τόπος Ιστορικής Μνήμης και 

Δημιουργίας», 2018 
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• Μιχαλόπουλος Ν., Από τη Δημόσια Γραφειοκρατία στο Δημόσιο Management, εκδ. 

Παπαζήση, 2003  

• ΠΕΔΑ/ΕΚΠΑ-Τμήμα Γεωλογίας, Οργανωτικό και Διαχειριστικό Πρωτόκολλο Αντιμετώπισης 

Σεισμών για την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής, επιστημονικός υπεύθυνος Δρ. Ευθ. 

Λέκκας, Αθήνα 2018 

• Στριφτού-Βάθη Στ., «Αχαρναί» Από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι σήμερα. Τομ. Β, 2009. 

• Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ιλίου, 2020 

• Τιτόνη Φ., Ανάλυση των πλημμυρικών φαινομένων και των ανθρώπινων παρεμβάσεων του 

ρέματος της Εσχατιάς στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αθήνας, μεταπτυχιακή διατριβή 

ειδίκευσης, ΕΚΠΑ, Αθήνα 2018 

• Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Ιλίου, 2020 

• Τσιακίρης Π., Αστικό Παρατηρητήριο Δήμου Ιλίου, διπλωματική εργασία, Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Αττικής, Αθήνα 2018 

• Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας-Ειδική Γραμματεία Υδάτων, 1η Αναθεώρηση 

Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής 

(EL06), Μάιος 2017 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

 

• ametro.gr (Αττικό Μετρό Α.Ε.) 

• asda.gr (Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας) 

• ec.europa.eu/eurostat (Eurostat) 

• eea.europa.eu (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος) 

• eetaa.gr (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης) 

• eiead.gr (Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού) 

• espa.gr (ΕΣΠΑ-Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) 

• geogreece.gr (Πατριδογνωσία) 

• geophysics.geol.uoa.gr (Πανεπιστήμιο Αθηνών-Τμήμα Γεωλογίας) 

• greenspaces.gr (WWF Greenspaces) 

• ilion.gr (Δήμος Ιλίου) 

• keraies.eett.gr (Ε.Ε.Τ.Τ - Ενημερωτική Πύλη Κατασκευών Κεραιών) 

• oaed.gr (Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού) 

• oasa.gr (Συγκοινωνίες Αθηνών ΟΑΣΑ Α.Ε.) 

• oasp.gr (Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας) 

• oecd.org (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης-ΟΟΣΑ) 

• parkotritsis.gr (Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης») 

• pedattikis.gr (Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής-ΠΕΔΑ) 

• prasinotameio.gr (Πράσινο Ταμείο) 

• statistics.gr (Ελληνική Στατιστική Αρχή) 

• ypen.gov.gr (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) 

• ypes.gr (Υπουργείο Εσωτερικών)  

 

http://www.ametro.gr/
http://www.asda.gr/
https://ec.europa.eu/eurostat
https://www.eea.europa.eu/
http://www.eetaa.gr/
http://www.eiead.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.geogreece.gr/
http://www.geophysics.geol.uoa.gr/
http://www.greenspaces.gr/img/Ekthesi_2017_WWF_GreenSpaces.pdf
http://www.ilion.gr/
https://keraies.eett.gr/
http://oaed.gr/
http://www.oasa.gr/
https://oasp.gr/
https://www.oecd.org/
http://www.parkotritsis.gr/
http://www.pedattikis.gr/
http://www.prasinotameio.gr/
https://www.statistics.gr/el/home
https://ypen.gov.gr/
http://www.ypes.gr/

