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Υγειονομική κρίση σε πρώτο ρόλο το 2020 

Ασφαλής και πειθαρχημένη η πόλη του Ιλίου 

 Πλούτος δράσεων και έργων 

00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

02 ΠΑΙΔΕΙΑ -  ΣΧΟΛΕΙΑ -  ΠΑΙΔΙΚΟΙ  ΣΤΑΘΜΟΙ  

01 ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ •  ΔΡΑΣΕΙΣ  •  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

03 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ  

04 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ  

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ  

05 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ  

07 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ  

06 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

08 ΠΟΛΙΤ ΙΣΜΟΣ -  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  

00 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ  
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Αγαπητές συμπολίτισσες, 

αγαπητοί συμπολίτες, 

Κυρί ες  κα ι  Κύρ ιο ι  

συνάδελφοι του Δημοτικού 

Συμβουλίου, 

Επενδύοντας στον δίαυλο επικοινωνίας με την 

κοινωνία, με την πεποίθηση ότι θα πρέπει να 

παραμείνει ανοιχτός και να ανατροφοδοτείται, 

σήμερα ενημερώνουμε τους πολίτες για τα  

πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής. 

Πρόκειται για υποχρέωση, η οποία απορρέει 

πρωτίστως από τη συνείδησή μας και από τις 

αξίες της Δημοκρατίας, της διαφάνειας και της 

λογοδοσίας που ως Δημοτική Αρχή πρεσβεύουμε.  

Είναι καθήκον μας να κάνουμε το έργο μας 

γνωστό στους πολίτες, ώστε να καταστήσουμε 

μετρήσιμη της αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητά 

μας.  

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι ο μεγάλος πρωταγωνιστής 

το 2020, ο οποίος εξακολουθεί και σήμερα να 

μας απασχολεί, είναι ο COVID-19 που αποτελεί 

τη μεγαλύτερη υγειονομική κρίση στον πλανήτη.    

Σε αυτήν την κρίση η πόλη μας αποδείχθηκε 

πειθαρχημένη και οι ενέργειές μας την κατέστησαν 

ασφαλή.  

Ο Δήμος Ιλίου από την πρώτη στιγμή  

αντέδρασε άμεσα και με γρήγορα αντανα-

κλαστικά προχώρησε σε καίριες πρωτοβουλίες 

και ενέργειες για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, 

οι οποίες καταγράφονται αναλυτικά στο τεύχος 

του Απολογισμού.  

Επιγραμματικά, μπορώ να πω ότι δουλέψαμε, 

από την αρχή, με ψυχραιμία, συντονισμό και 

απόλυτη συνεργασία με την επιστημονική  

κοινότητα, έχοντας ως στόχο να μπορούν όλοι 

οι πολίτες να νιώθουν ασφαλείς. 

 

Εντάξαμε στο καθημερινό μας πρόγραμμα  

περιοδικές, προληπτικές απολυμάνσεις στους 

δημόσιους, δημοτικούς και κοινόχρηστους  

χώρους.  

Εκδώσαμε ενημερωτικό έντυπο με οδηγίες για 

την προστασία της δημόσιας υγείας.  

Ενεργοποιήσαμε τηλεφωνικά κέντρα στις  

υπηρεσίες του Δήμου και τροποποιήσαμε τη 

λειτουργία τους ώστε η εξυπηρέτηση των  

πολιτών να είναι αποτελεσματική και στοχευμένη.  

Οργανώσαμε επιπλέον δράσεις για ευπαθείς 

ομάδες πολιτών, προμηθευτήκαμε ηλεκτροκίνητο 

όχημα για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας 

και των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, 

όπως οι ηλικιωμένοι, οι ανήμποροι και οι χρόνια 

πάσχοντες. Ένα τιτάνιο πρόγραμμα «Βοήθεια 

στο Σπίτι», προσφέρει ανακούφιση και ασφάλεια 

σε συμπολίτες μας που δε μπορούν ή δεν  

επιτρέπεται να μετακινηθούν. 

Παρέχουμε δωρεάν ψυχοκοινωνική υποστήριξη 

για την αντιμετώπιση συνεπειών από την υποχρεωτική 

απομόνωση.  

Επιπλέον, εφαρμόσαμε εγκαίρως την τηλεργασία 

στους εργαζόμενους, καθιερώσαμε τηλεδιασκέψεις 

στα καίρια όργανα του Δήμου, προχωρήσαμε 

σε παρεμβάσεις στην τοπική αγορά και στην 

απαλλαγή δημοτικών τελών σε επιχειρήσεις 

που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, προκειμένου 

να κρατήσουμε όρθιο τον εμπορικό ιστό.  

Ιδιαίτερη προσοχή δώσαμε στα σχολεία,  

εφοδιάζοντας με επιπλέον υγειονομικό υλικό 

καθηγητές και μαθητές, ενώ παραδώσαμε  

tablet για τις ανάγκες της τηλεκπαίδευσης σε 

μαθητές που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.  

Εξαντλήσαμε, με λίγα λόγια, κάθε θεσμική  

δυνατότητα, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε 

τις βαθιές οικονομικές, κοινωνικές και  

ψυχολογικές ανάγκες των συμπολιτών μας. 

Η ταχύτητα των εξελίξεων ήταν μεγάλη.  

Πολλά άλλαξαν και πολλά επαναπροσδιορίστηκαν. 

Βαδίσαμε όλοι μας σε αχαρτογράφητα νερά 

ενός «αόρατου εχθρού» και κληθήκαμε να  

αντιμετωπίσουμε δύσκολες καταστάσεις.  
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Να δημιουργήσουμε άρδην νέα δεδομένα 

στήριξης και ασφάλειας των πολιτών, να 

αλλάξουμε συνήθειες δεκαετιών, να επιβεβαιώσουμε 

ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση παραμένει ο εγγύτερος  

θεσμός στον πολίτη.  

Από την άλλη, μας δόθηκε η δυνατότητα να 

μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία. Μέσα  

από τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους 

που, υπό την ασφυκτική πίεση, κλήθηκε να  

λειτουργήσει άμεσα και να παραδώσει σε  

σύντομο χρόνο σημαντικά εργαλεία που  

βελτιώνουν τη ζωή όλων μας.  

Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο μετασχηματισμός 

αυτός εκφράστηκε με την εφαρμογή της 

τηλεργασίας, την καθιέρωση των τηλεδιασκέψεων, 

την ένταξη των ψηφιακών ΚΕΠ, τη συμμετοχή 

στην Ψηφιακή Πλατφόρμα Καταγραφής 

Αιτημάτων ΟΤΑ κ.λπ. 

Το μεγάλο διακύβευμα, κατά τη γνώμη μου, 

ήταν η επιτάχυνση της ψηφιοποίησης.  

Το στοίχημα για κάθε δημόσια ή δημοτική  

υπηρεσία, ώστε να δημιουργήσει εκείνες τις 

προϋποθέσεις, που θα έχουν στόχο να μην  

ταλαιπωρούνται οι πολίτες. Η αξιοποίηση των 

νέων τεχνολογικών δρόμων που ανοίχτηκαν.  

Επειδή, λοιπόν, η ευθύνη για την επιτυχή χρήση 

τους βαραίνει συλλογικά την πολιτεία, αλλά και 

ατομικά τον καθένα από εμάς, πιστεύω ότι ο 

Δήμος μας κέρδισε αυτό το μεγάλο στοίχημα, 

περνώντας με επιτυχία στη νέα ψηφιακή εποχή.   

Η χώρα πάει μπροστά, οι καιροί αλλάζουν και 

η δική μας πρόκληση είναι, να παρακολουθούμε 

τις εξελίξεις και μέσω των ισχυρών αντανακλαστικών 

μας, να αλλάξουμε συνεχώς και να προσαρμόζουμε 

την πολιτική μας στα νέα δεδομένα.  

Η αντιμετώπιση της πανδημίας, λοιπόν, αν και 

αποτέλεσε, μοιραία, το κεντρικό κομμάτι της 

διοίκησής μας, προχωρήσαμε σε πολλές  

σημαντικές δράσεις και έργα τα οποία έχουμε 

ανακοινώσει. Όπως για παράδειγμα: 

• Τη δημιουργία νέας ιστοσελίδας για τον Δήμο 

Ιλίου, είναι ένα δυναμικό κανάλι επικοινωνίας, 

που πληροί όλες τις προϋποθέσεις λειτουργίας 

των δημόσιων διαδικτυακών πυλών, όπως: 

πολυκαναλικότητα, ώστε να μπορεί να λειτουργεί 

και να προσαρμόζεται αυτόματα στις διαστάσεις 

κάθε συσκευής (υπολογιστή, tablet, 

smartphone κλπ.), προσβασιμότητα σε 

άτομα ΑμεΑ και διαλειτουργικότητα για 

σύνδεση της με τρίτα συστήματα, γεγονός 

που αποτελεί και βασικό στόχο της νέας  

Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής της χώρας μας.  

• Την ενεργειακή αναβάθμιση όλου του δημοτικού 

οδοφωτισμού με την εγκατάσταση φωτιστικών 

σωμάτων τύπου LED,  

• Την κατασκευή νέων πλατειών και την  

ανακατασκευή άλλων 

• Ακολουθούμε με συνέπεια το γενικότερο  

σχέδιό μας για αποκέντρωση, απόδοση  

κοινοχρήστων χώρων στους πολίτες και  

δημιουργία μιας καινούργιας ταυτότητας που 

εμπεριέχει περισσότερο φωτεινό δημόσιο,  

αστικό χώρο.  

• Παράλληλα, εντείναμε τις πιέσεις και ξεπάγωσαν 

οι διαδικασίες για την επέκταση του μετρό με 

τρεις στάσεις μέσα στην πόλη μας.  

• Υπογράψαμε μια ιστορική συμφωνία με τη 

διοίκηση της ΕΡΤ Α.Ε για την αξιοποίηση και 

μετατροπή του Πάρκου Ραδιοφωνίας σε 

«Πάρκο Αναψυχής και Πολιτισμού», όραμα 

και αίτημα πολλών ετών. 

• Κομβικό σημείο αποτελεί η συνεργασία μας 

με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, για την 

αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, και 

την εξασφάλιση από τον Δήμο Ιλίου της  

ελάχιστης εγγυημένης παροχής ρεύματος σε 

ευάλωτες κοινωνικά ομάδες πολιτών.  

• Παράλληλα, προχώρησαν πολλές διαδικασίες 

και μελέτες για σημαντικά έργα, ενώ υποβλήθηκαν 

προτάσεις σε χρηματοδοτικά προγράμματα 

για ένταξη έργων όπως «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», 

«Πράσινο Ταμείο» το «Αντώνης Τρίτσης» κ.λπ. 

• Προχωρήσαμε στην αναβάθμιση, ανακατασκευή 

και πιστοποίηση Παιδικών Χαρών. 

• Ασκήσαμε πιέσεις ώστε να προχωρήσει η  

ανάπλαση της λεωφόρου Αγίου Νικολάου, 

ένα έργο που ήταν ώριμο τεχνικά και 

διοικητικά, προϋπολογισμού 5.550.300 ευρώ 

και το οποίο εντάχθηκε για πρώτη φορά στο 

Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της  

Περιφέρειας Αττικής από το 2016 .  
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Επανεντάχθηκε επικαιροποιημένο τα έτη 2018, 

2019 και 2020. Τελικά υπεγράφη η σύμβαση 

με την ανάδοχο εταιρία και σήμερα το έργο 

βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. 

• Και φυσικά, συνεχίστηκαν οι παροχές υ-

πηρεσιών και ανταπόκριση σε αιτήματα 

καθημερινότητας από όλες μας τις υπηρεσίες. 

Έχουμε αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι  

βρισκόμαστε στην  υπηρεσία του πολίτη και 

ασκούμε διοίκηση με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα.  

Ο Στρατηγικός μας Σχεδιασμός και το όραμά 

μας για την πόλη αποτελούν τη βασική κινητήρια 

δύναμη για εμάς. 

Εντείναμε τους ρυθμούς ανάπτυξης της πόλης 

μας, οι οποίοι ακολουθούν τις σύγχρονες  

απαιτήσεις και ανάγκες, που βαίνουν διαρκώς 

αυξανόμενες.  

Από τα μηνύματα που λαμβάνουμε, τα  

αποτελέσματα του έργου μας, η ποιότητα των 

υπηρεσιών μας και ο ρυθμός ικανοποίησης των 

απαιτήσεων αυτών επιβραβεύουν τον τρόπο με 

τον οποίο ενεργούμε, αλλά και τη συνολική μας 

προσπάθεια.  

Ο ρεαλισμός που χαρακτηρίζει τους στόχους 

μας, η μεθοδικότητα, οι διαρκείς και συντονισμένες 

προσπάθειες, αλλά και η ικανότητα να  

επαναπροσδιορίζουμε τους στόχους μας 

όπου υπάρχουν αδιέξοδα, ώστε να δημιουργούμε 

διέξοδο και να επιλύουμε προβλήματα, φαίνεται 

ότι οδηγούν στην επιτυχία ως προς την επίτευξη των 

στόχων που θέτουμε. 

Αξιολογήσαμε και αξιοποιήσαμε το μήνυμα 

που πήραμε στις εκλογές που συμπυκνώνεται 

σε 2ΕΠΙ: ΕΠΙβράβευση με ΕΠΙτάχυνση. Μια  

συνάρτηση, με σχέση αλληλεξάρτησης και  

αλληλουχίας, η οποία αποτελεί εφαλτήριο 

όλων των ενεργειών και του σχεδιασμού μας. 

Η ιστορία έχει αποδείξει πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση 

είναι η εγγύτερη στον πολίτη. Εκείνη που κρατά 

την κοινωνία στα πόδια της. Στην καθημερινότητα, 

αλλά και σε κάθε κρίση. 

Προσανατολισμένοι στον άνθρωπο και στην 

καθημερινότητά του, έχουμε οικοδομήσει μια 

ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης και μια ευρεία  

αποδοχή, η οποία αποτελεί συμβόλαιο τιμής, 

καθώς επιβραβεύει την προσπάθειά μας και 

μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε.   

Η πόλη μας δικαιούται πολλά ακόμα και  

είμαστε αποφασισμένοι να τα διεκδικήσουμε 

και να τα κερδίσουμε. 

Η προσπάθειά μας είναι συλλογική, όχι μόνο 

της διοικούσας παράταξης, αλλά και του  

συνόλου του Δημοτικού Συμβουλίου, του  

Κεντρικού Συλλογικού Οργάνου που αποτελεί 

το κέντρο λήψης σημαντικών αποφάσεων για 

την πόλη μας.  

Για το λόγο αυτό, θα ήθελα να μου επιτρέψετε 

να ευχαριστήσω όλους για την κοινή προσπάθεια, 

από όποια θέση βρίσκεται ο καθένας, αφού 

μοναδικός στόχος πιστεύω πως είναι για όλους 

η ανάπτυξη και η ευημερία αυτού του τόπου.   

Μαζί αντιμετωπίζουμε τα διαχρονικά προβλήματα 

της Τ.Α, μέσα από τις συλλογικές μας  

αποφάσεις, με βασικότερα τα παρακάτω: 

• Η πραγματικότητα των ΟΤΑ, η οποία τα τελευταία 

χρόνια χαρακτηρίζεται από δραστικές περικοπές σε 

ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους. Οι 

συμβάσεις ορισμένου χρόνου δεν λύνουν το 

πρόβλημα. 

• Η υποστελέχωση η οποία, σε συνδυασμό με 

την ανεξέλεγκτη τηλεργασία, τις συνταξιοδοτήσεις, 

την κινητικότητα και τις κατ’ εξαίρεση αποσπάσεις, 

δυσχεραίνει το έργο, τη λειτουργία και τον 

προγραμματισμό μας. 

• Τα οικονομικά των Δήμων: Παρά τις έκτακτες 

επιχορηγήσεις για την αντιμετώπιση της  

πανδημίας, τα έσοδα των δήμων λόγω αυτής 

της κρίσης μειώθηκαν. Παράλληλα αυξήθηκε 

δυσθεώρητα το ενεργειακό κόστος, ενώ έχει 

δημιουργηθεί μια νέα γενιά παρακρατηθέντων 

πόρων.  

• Η θωράκιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Να λυθεί 

επιτέλους η μεταφορά των αρμοδιοτήτων  

χωρίς τους ανάλογους πόρους και να σταματήσει 

η επικάλυψη αρμοδιοτήτων με άλλους  

φορείς, ώστε να ενδυναμωθεί η Αυτοδιοίκηση. 

• Επιτάχυνση των διαδικασιών στην υλοποίηση 

των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, 

προς όφελος των πόλεων. 

• Να λυθούν θεσμικά προβλήματα ώστε η Τ.Α. 

να λειτουργήσει απρόσκοπτα και αμεσότερα 

στον πολίτη (π.χ. Δημοτική Αστυνομία, μόνο 

100 δήμοι περίπου έχουν δημοτική αστυνομία, 

η οποία ουσιαστικά παραμένει στα «χαρτιά». 
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Διαθέτουν μόλις 1 έως 3 Δημοτικούς  

Αστυνομικούς με πάρα πολλές αρμοδιότητες)  

Παρά τα προβλήματα αυτά, εμείς συνεχίζουμε 

τον αγώνα για την πόλη μας. Με τον ίδιο τρόπο 

διοίκησης και διαχείρισης του δημόσιου χρήματος. 
Ώστε να μπορούμε να κοιτάζουμε τους πολίτες 

στα μάτια και να ξέρουν ότι ποτέ  

δεν προδώσαμε την εμπιστοσύνη τους. 

Συνεχίζουμε να ενεργούμε με την αντίληψη ενός 

καλού οικογενειάρχη, ο οποίος φροντίζει 

καθημερινά και αγωνίζεται για την ευημερία 

και την πρόοδο του σπιτιού του. Γιατί αυτή η 

πόλη είναι το σπίτι μας. Ο τόπος μας.  

Για αυτήν καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια και 

υπερβάλλουμε εαυτόν.  

Οι αμετάβλητες δεσμεύσεις μας για νοικοκυ-

ρεμένη και  χρηστή διοίκηση, με διαφάνεια και  

σεβασμό στο δημόσιο χρήμα που μας  

εμπιστεύονται οι πολίτες, μας φέρνουν 

διαχρονικά σε ισχυρή οικονομική θέση. Με 

ένα θετικό οικονομικό πρόσημο, πραγματικά 

χρήματα, τα οποία αφενός μας δίδουν τη  

δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε καίρια και α-

ποτελεσματικά κάθε απρόοπτο, αφετέρου μας 

βοηθούν να διεκδικήσουμε προγράμματα που 

σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορούσαμε. 

Παρά το οικονομικό αυτό περιβάλλον, αλλά και 

τις συνέπειες από την μεγάλη υγειονομική 

κρίση που πλήττει ολόκληρο  τον πλανήτη, ο 

Δήμος Ιλίου απαντά με έργα, με ακόμα  

περισσότερες παροχές, μεγαλύτερη ταχύτητα 

και ποιοτικότερες υπηρεσίες.  

Παρά τη συμπίεση των δαπανών μας, την ίδια 

στιγμή που οι απαιτήσεις και οι ανάγκες της 

πόλης, της κοινωνικής πρόνοιας, των δομών 

και των ποικίλων προγραμμάτων διαρκώς αυ-

ξάνονται, εμείς καταφέρνουμε την:  

• Άμεση εξόφληση των υποχρεώσεών μας  

• Τη μη δημιουργία ληξιπρόθεσμων οφειλών  

Θέλουμε οι συμπολίτες μας να αισθάνονται 

εμπιστοσύνη απέναντι στο πρόσωπο όλων 

μας, ότι η πόλη διοικείται από ικανούς και  

τίμιους ανθρώπους, που διαθέτουν ήθος,  

συνείδηση και ισχυρό αξιακό σύστημα.  

Εργαζόμαστε άοκνα, έτσι ώστε οι πολίτες να 

ζουν σε μια πόλη φιλόξενη, νοικοκυρεμένη,  

καθαρή και σύγχρονη που δεν χάνει το  

ανθρώπινο στοιχείο της. Μια πόλη με κοινωνική 

συνοχή και αλληλέγγυο πρόσωπο, το οποίο 

γνωρίζουν καλά όσοι ζουν σε αυτόν τον τόπο.  

Παρά τον μεγάλο πρωταγωνιστή του 2020,  

συνεχίσαμε να εργαζόμαστε για την ανάπτυξη 

όλων των τομέων της ζωής στην πόλη και  

παραμείναμε σε εγρήγορση προκειμένου να 

ενισχύσουμε όλα εκείνα τα στοιχεία που  

αναδεικνύουν τη μοναδικότητά της σε όλα τα 

επίπεδα.  

Το τεύχος του Απολογισμού Πεπραγμένων της 

Δημοτικής Αρχής για το 2020 αποτελεί ένα μόνο  

απόσπασμα του συνολικού μας έργου,  

δομημένο έτσι ώστε να ενημερωθούν όλοι οι 

πολίτες για αυτό. 

Δεν υποστηρίζουμε ότι τα κάναμε όλα τέλεια ή 

δεν έχουμε κάνει λάθη. Όποιος δεν εργάζεται, 

δεν κάνει λάθη. Έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα. 

Στον Απολογισμό μας όμως, διαφαίνεται η συνολική 

μας προσπάθεια, η δυναμική και το όραμα 

που διαθέτουμε για αυτήν την πόλη. Η συνέπεια 

λόγων και έργων, οι οποία με τον τρόπο αυτό 

καθίσταται μετρήσιμη.  

Ήδη από το Επιχειρησιακό μας Πρόγραμμα και 

τη διαβούλευση που προηγήθηκε πήραμε πάρα 

πολύ θετικά μηνύματα από τους πολίτες. Μας 

δόθηκε η ευκαιρία να τους ακούσουμε και να 

ακολουθήσουμε τον παλμό τους.  

Παραμένουμε προσηλωμένοι στους στόχους 

μας, με σαφείς και υλοποιήσιμες προτεραιότητες.  

Καταθέτουμε, λοιπόν, τον Απολογισμό Πεπραγμένων 

της Δημοτικής Αρχής και παραμένουμε ανοιχτοί σε 

κάθε δημιουργική κριτική, διάλογο και κάθε 

πρόταση προς όφελος της πόλης μας.  

Κλείνοντας θα ήθελα να επισημάνω ότι, το 

έργο μας είναι το αποτέλεσμα μιας συλλογικής 

προσπάθειας. 

Για το λόγο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω 

όλους τους εργαζόμενους, το σύνολο του  

Δημοτικού Συμβουλίου, τους συνεργάτες, τους  

συναδέλφους, αλλά και όλους τους συμπολίτες μας.  

Χάρη στη συμβολή και τη συνεργασία τους 

βελτιωνόμαστε, παίρνουμε δύναμη και παραμέ-

νει ενεργός ένας σημαντικός και αποδοτικός 

δίαυλος επικοινωνίας, επιβεβαιώνοντας καθη-

μερινά την αποτελεσματικότητα και την αποδο-

χή του έργου μας, αλλά και του εκτοπίσματός 

του στην πόλη. Αυτό για εμάς αποτελεί τη μέγι-

στη επιβράβευση και παράλληλα, τη δέσμευση 

να συνεχίσουμε. Γιατί όλοι μας βρισκόμαστε 

εδώ για να υπηρετήσουμε όλους τους πολίτες. 

Σας ευχαριστώ. 
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Ασφαλής και πειθαρχημένη η πόλη του Ιλίου 

 

Α 
σφαλής και πειθαρχημένη αποδεί-

χθηκε η πόλη του Ιλίου στη δοκιμασία 

της πρωτοφανούς υγειονομικής  

κρίσης στη χώρα μας.  

Ο Δήμος Ιλίου αντέδρασε άμεσα και με  

γρήγορα αντανακλαστικά προχώρησε σε  

καίριες πρωτοβουλίες και ενέργειες για την  

αντιμετώπιση του COVID - 19.  

 O Δήμαρχος Νίκος Ζενέτος συγκάλεσε  

αμέσως ευρεία σύσκεψη για τη διαχείριση των 

αναγκών που ανέκυψαν εξαιτίας της  

εμφάνισης κρουσμάτων κορωνοϊού στη χώρα 

μας, ενώ ακολούθησε νέα για την οργάνωση 

και τον συντονισμό υπηρεσιών και φορέων, με 

τη συμμετοχή του προέδρου του Δημοτικού  

συμβουλίου, των αντιδημάρχων, των εντεταλμέ-

νων συμβούλων, επικεφαλής δημοτικών  

παρατάξεων, των προέδρων των Ενιαίων  

Σχολικών Επιτροπής Πρωτοβάθμιας και Δευτε-

ροβάθμιας Εκπαίδευσης, του αρχιερατικού  

επιτρόπου ως εκπρόσωπο της Μητρόπολης 

Ιλίου, των διοικητών των αστυνομικών τμημάτων 

Τάξης και Ασφάλειας, εκπροσώπων από τα  

δυο Κέντρα Υγείας Ιλίου, της ιατρού εργασίας 

και των δύο ιατρών  του Δήμου, της Διεύθυν-

σης Κοινωνικής Υπηρεσίας, υπηρεσιακών  

παραγόντων, εκπρόσωπων του Σωματείου  

Εργαζομένων του Δήμου κ.ά. 

Οι υπηρεσίες του Δήμου και οι εμπλεκόμενοι 

φορείς τέθηκαν σε πλήρη ετοιμότητα  και με το 

τρίπτυχο «ψυχραιμία, πρόληψη και αυστηρή 

τήρηση των μέτρων υγιεινής» το Ίλιον απέδειξε 

τη συλλογική και κοινωνική του ευθύνη.  

Ακολούθησαν και άλλες συσκέψεις ετοιμότητας. 

01 ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ •  ΔΡΑΣΕΙΣ  •  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
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Ο Δήμος Ιλίου εξέδωσε ενημερωτικό 

έντυπο με μέτρα πρόληψης και  

προστασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες 

του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ, 

που διανεμήθηκε σε σχολεία, χώρους 

συνάθροισης κοινού, πολίτες και  

εργαζόμενους, διαθέσιμο και σε  

σημεία όπως, στο Δημαρχείο, ΚΕΠ, 

υπηρεσίες Δήμου κλπ.  

Ειδικά συνεργεία του Δήμου με διαρκείς προληπτικές απολυμάνσεις πλατειών, πεζοδρομίων,  

πεζοδρόμων, καθώς και άλλων κοινόχρηστων χώρων, με ιδιαίτερη έμφαση σε σημεία που διασχίζουν 

περισσότερο οι πολίτες, όπως στάσεις λεωφορείων και παγκάκια, εργάστηκαν νυχθημερόν για την 

προστασία της δημόσιας υγείας, με επιπλέον προγράμματα καθαριότητας, σχολαστικό καθαρισμό 

και απολύμανση χώρων έξω από σούπερ μάρκετ, οπωροπωλεία, κρεοπωλεία κλπ.,  στους χώρους 

εργασίας, το αμαξοστάσιο, τα απορριμματοφόρα και τον στόλο των οχημάτων του Δήμου.  

Οι προληπτικές απολυμάνσεις επεκτάθηκαν στα σχολικά κτήρια όλων των βαθμίδων, 

τους παιδικούς σταθμούς, τα ΚΑΠΗ, σε όλα τα δημοτικά κτήρια, σε όλες τις παιδικές  

χαρές, τους αθλητικούς χώρους, τα δημοτικά στάδια, γυμναστήρια και το Κολυμβητήριο του Δήμου. 
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Τροποποίηση λειτουργίας των υπηρεσιών  

Για την ασφαλή και ομαλή εξυπηρέτηση των πολιτών, στο πλαίσιο 

των γενικών μέτρων της κυβέρνησης.  

Παραλαβή πιστοποιητικών με on line διαδικασία  

Με on line διαδικασία, δεκάδες ηλεκτρονικές υπηρεσίες τέθηκαν 

στη διάθεση των πολιτών, καθώς και δυνατότητα υποβολής  

ηλεκτρονικής αίτησης, παραλαμβάνοντας τα έγγραφα 

(πιστοποιητικό, βεβαίωση, κλπ.) είτε μέσα από την ηλεκτρονική 

θυρίδα, είτε κατόπιν συνεννόησης από το ΚΕΠ του Δήμου.  

Αναστολή τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων 

Απαλλάχθηκαν από τα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων  

επιχειρήσεις που διέκοψαν ή περιόρισαν υποχρεωτικά  

τη δραστηριότητά τους, λόγω των γενικών μέτρων απαγόρευσης, 

για το χρονικό διάστημα που ίσχυαν οι περιορισμοί.  

Νέες τηλεφωνικές γραμμές παροχής υπηρεσιών  

κοινωνικής φροντίδας για την εξυπηρέτηση ευπαθών  

ομάδων, απόρων, κοινωνικά και οικονομικά αδύναμων πολιτών.  

Τηλέφωνα: 2132030007 – 2132030011, Δευτέρα έως Παρασκευή, 

ώρες 8:00 έως 16:00, e-mail: homehelp@ilion.gr  

Δωρεάν ψυχοκοινωνική υποστήριξη  

Στις ίδιες τηλεφωνικές γραμμές, ψυχολόγοι της Κοινωνικής  

Υπηρεσίας και του Κέντρου Κοινότητας παρέχουν συμβουλευτική 

και ψυχολογική υποστήριξη σε συμπολίτες μας που δυσκολεύονται 

να διαχειριστούν τα νέα δεδομένα της καθημερινής τους ζωής. 

Απαλλαγή οικονομικής συμμετοχής 

Από τον Μάρτιο του 2020, πολύ πριν τη σχετική Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου, ο Δήμος Ιλίου προχώρησε στην απαλλαγή των 

οικογενειών από την υποχρέωση καταβολής οικονομικής  

συμμετοχής στους Δημοτικούς Παιδικούς σταθμούς .  

Παράλληλα, προχώρησε και στην απαλλαγή από την υποχρέωση  

καταβολής της οικονομικής συμμετοχής για το ίδιο διάστημα, 

στα αθλητικά και πολιτιστικά προγράμματα.  
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Διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης στο σπίτι 

Με διπλές, από τις συνήθεις ποσότητες τροφίμων και ειδών πρώτης  

ανάγκης, με διανομή κατ’ οίκον για οικογένειες δικαιούχους του ΤΕΒΑ  

συνεχίστηκε το πρόγραμμα, με οχήματα και προσωπικό του Δήμου και 

αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής. Τιτάνιο και το πρόγραμμα 

«Βοήθεια Στο Σπίτι» με ιδίους πόρους του Δήμου. Διανομή και από το  

Κοινωνικό Παντοπωλείο σε πολίτες με περιορισμένη πρόσβαση. 

Πλήρη γεύματα το τετραήμερο του Πάσχα  

Με πράξεις αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας, μέσω του Κοινωνικού 

Συσσιτίου διατέθηκαν το τριήμερο του Πάσχα κατ΄ οίκον παραδοσιακά 

πασχαλινά γεύματα και γλυκά, σε άτομα άπορα, μοναχικά, ΑμεΑ, υπερήλικες 

και οικογένειες που δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε  

βασικά αγαθά, ώστε να γιορτάσουν με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.  

Έγινε διανομή 200 γευμάτων το Μεγάλο Σάββατο και 200 την Κυριακή 

του Πάσχα, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και τη  

χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών.  

Ζωντανή μετάδοση των Ιερών Ακολουθιών  

Η πρωτοβουλία του Δήμου Ιλίου για απευθείας διαδικτυακή μετάδοση 

των Ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδας από τους Ιερούς Ναούς της 

πόλης, έδωσε τη δυνατότητα στους πιστούς να παρακολουθήσουν τις 

Ιερές Ακολουθίες με ασφάλεια, απομακρυσμένα από το σπίτι τους.  

Διαρκείς ενημερώσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της  

εξάπλωσης του COVID-19. 

https://youtu.be/Y0SOhmf3uEA
https://youtu.be/y9mkCtzIhFs
https://youtu.be/Y0SOhmf3uEA
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Έκτακτη αιμοδοσία του Δήμου μέσα στην καραντίνα 

Μήνυμα ζωής έστειλαν για άλλη μια χρονιά οι εθελοντές αιμοδότες 
στις αιμοδοσίες του Δήμου μας. Στην κρίσιμη αυτή περίοδο,  
η Τοπική Αυτοδιοίκηση κλήθηκε σε συνεργασία με τους ήρωες των 
ημερών, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων να 
δώσει τη δική της μάχη.  

Ο Δήμος μας εκτός των τακτικών της διήμερων αιμοδοσιών,    
τον Φεβρουάριο, τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο, διοργάνωσε και 
έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία, προκειμένου να συμβάλει σε αυτόν τον 
αγώνα και να ενισχυθούν τα αποθέματα αίματος της χώρας μας .  

Δεκάδες αιμοδότες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και με αυστηρή  
τήρηση των οριζόμενων τότε υγειονομικών πρωτόκολλων, συνέβαλλαν 
στο μέγιστο βαθμό σε αυτήν την προσπάθεια.  

Το 2020  συγκεντρώθηκαν συνολικά 741 μονάδες αίματος. 

Για άλλη μια φορά το Ίλιον απέδειξε ότι διαθέτει υψηλή συλλογική και κοινωνική ευθύνη .  

Σημαντική η συμβολή των Κοινωνικών Δομών  

Με καταγραφή και εξυπηρέτηση αιτημάτων των πολιτών για αγορά και διανομή ειδών 
πρώτης ανάγκης, ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο ή και το συσσίτιο, συνταγογράφηση, 
εκτέλεση συνταγών φαρμάκων, ανταποκρίθηκε ο Δήμος Ιλίου στις αυξημένες ανάγκες.  
Συνολικά το 2020 χορηγήθηκαν 32.268 φάρμακα, τρόφιμα και μερίδες φαγητού . 

Τεστ ταχείας ανίχνευσης (rapid tests) 
στην κεντρική πλατεία «Γ. Γεννηματά» με τρεις (3) 

κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ τον Οκτώβριο του 2020  

Δωρεάν Drive-Through rapid tests στην  

περιοχή Ραδιοφωνίας τον Δεκέμβριο.  
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Διαρκής ενημέρωση  

και παροχή πληροφοριών 

από κάθε αρμόδιο φορέα 

Τηλεφωνική γραμμή παροχής υπηρεσιών  

κοινωνικής φροντίδας   

Για τις ευπαθείς ομάδες, άπορους, κοινωνικά και οικονομικά 

αδύναμους συμπολίτες μας, άτομα που δεν μπορούν ή δεν 

επιτρέπεται να μετακινηθούν από το σπίτι τους και αδυνατούν 

να εξυπηρετηθούν στο πλαίσιο εφαρμογής των  

μέτρων για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τη 

διάδοση του COVID-19.  

Στόχος η πρόσβαση στα βασικά αγαθά, με τον συντονισμό 

των εμπλεκόμενων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.  

Υπάλληλοι της Κοινωνικής Υπηρεσίας αξιολογούν κάθε 

αίτημα και δίνουν λύσεις σε θέματα, όπως π.χ. παράδοση 

φαρμάκων, τροφίμων, άμεση διεκπεραίωση με δημοτικές 

υπηρεσίες κ.ά. 
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Ηχογραφημένα μηνύματα  

και ενημερώσεις  

Με αλλεπάλληλες ενημερώσεις, ηχογραφημένα 

μηνύματα και συνεχή παρουσία μέσα στον  

κόσμο, ο Δήμος Ιλίου ήταν «παρών»  στην 

προσπάθεια για απαρέγκλιτη τήρηση των  

περιοριστικών μέτρων.  

Οχήματα με εργαζόμενους του Δήμου και 

μεγάφωνα κυκλοφορούσαν καθημερινά 

σε συνοικίες της πόλης, προτρέποντας 

τους κατοίκους να μείνουν στο σπίτι αλλά 

και να ακολουθούν τις οδηγίες της πολιτείας. 

Δήμαρχος,  αντ ιδήμαρχοι ,  δημοτικοί  

σύμβουλοι, δημοτική αστυνομία, βρίσκονταν 

σε λαϊκές αγορές αλλά και κάθε σημείο  

πιθανής συγκέντρωσης ατόμων, ενημερώνοντας 

για τα μέτρα προφύλαξης.  

Σε αυτήν την κατάσταση έκτακτης  

ανάγκης, δώσαμε μαζί τη μάχη απέναντι 

στον αόρατο εχθρό και συνεχίζουμε να τη 

δίνουμε ενωμένοι. 

Σχέδιο Δράσης του Δήμου Ιλίου 

για την υγιεινή και ασφάλεια 

στους χώρους εργασίας 

Συγκροτήθηκε ομάδα διαχείρισης με σκοπό την έγκαιρη, αποτελεσματική, προληπτική 

αλλά και κατασταλτική διαχείριση της υγειονομικής κρίσης. Το Σχέδιο Δράσης αφορά στη λήψη  

μέτρων για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και επισκεπτών στον Δήμο,  

με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και των αρμόδιων Υπουργείων, όπως αυτές αναθεωρούνται  

ανάλογα με τις εξελίξεις. Κύριο στοιχείο του είναι η αυστηρή εφαρμογή των μέτρων πρόληψης  

μεταξύ των εργαζομένων, η διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων, η άμεση ανταπόκριση σε κάθε θέμα 

που ανακύπτει και η εξασφάλιση ασφαλούς χώρου εργασίας για υπαλλήλους και κοινό.  

Διανομή υγειονομικού υλικού σε καταστήματα  
Δωρεάν υγειονομικό υλικό στα καταστήματα του εμπορικού  

κέντρου στο Ίλιον, σε μια συμβολική κίνηση με αφορμή την επανεκκίνηση 

της αγοράς, διένειμαν ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος, ο πρόεδρος 
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας Γιάννης Χατζηθεοδοσίου 

και ο Εμπορικός Σύλλογος Ιλίου. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία 

του Ε.Ε.Α. με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και την  

αφύπνιση του κοινωνικού συνόλου για την ανάγκη χρήσης  

μέτρων προφύλαξης. 

file:///E:/Documents/1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ/ΚΕΙΜΕΝΑ/ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΑ/ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ/ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020/FOTO/ΗΧΗΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ.mp3
https://youtu.be/8OeC2ywLanA
https://youtu.be/8OeC2ywLanA
https://youtu.be/8OeC2ywLanA
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Η νέα πραγματικότητα άλλαξε πολλά δεδομένα της  

καθημερινότητας και μας ανάγκασε να προσαρμοστούμε 

σε αυτά. Αδιαμφησβήτητα αποτελεί δοκιμασία, ταυτόχρονα, 

όμως και μια ευκαιρία για τη διεύρυνση τρόπων  

αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας.   

Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώθηκαν τηλεμαθήματα,  

τηλεημερίδες, απομακρυσμένες συσκέψεις και  

τηλε-ενημερώσεις, ώστε να συνεχίσουμε όλοι να είμαστε 

ενεργοί, αισιόδοξοι, συνδεδεμένοι με τις νέες εξελίξεις 

και την κοινωνία: 

• Τηλεημερίδα για αθλούμενους και αθλητές, με το  

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.)  

• Εξ αποστάσεως διδασκαλία για τους μαθητές του  

Δημοτικού Ωδείου. 

•  Τηλεμαθήματα Πολιτιστικών προγραμμάτων όπως, 

κεραμική, χοροθέατρο, yoga ενηλίκων, θεραπευτική 

yoga, μοντέρνος χορός, καθώς και υποκριτική από τη 

Θεατρική Ομάδα Δήμου Ιλίου.  

Τηλεμαθήματα ∙ Τηλεημερίδες ∙ Τηλεδιασκέψεις ∙ Τηλε-ενημέρωση  

https://youtu.be/pF4FtyULmXo
https://youtu.be/dkDf9N68mpc
https://youtu.be/pF4FtyULmXo
https://youtu.be/dkDf9N68mpc
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Ο Δήμος Ιλίου κοντά στους γονείς  

των παιδικών σταθμών  

Σχολή Γονέων - Τηλεημερίδες - Τηλε-ενημέρωση 

Με πλήρη προσαρμογή στα νέα δεδομένα,  ο Δήμος  

Ιλίου διοργάνωσε εξ’ αποστάσεως ημερίδες για την 

πληρέστερη ενημέρωση των γονέων και την υποστήριξη 

του γονεϊκού τους ρόλου.   

• Τηλεημερίδα για τον Covid-19 και τις επιπτώ-

σεις του στην υγεία και την κοινωνία . 

Μέσω ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας οι γονείς  

είχαν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με τον  

παιδίατρο των σταθμών Μανώλη Κωστόπουλο,  

ο οποίος τους ενημέρωσε για τις νεότερες εξελίξεις  

γύρω από τη νόσο, έδωσε οδηγίες για τους τρόπους 

αντιμετώπισης και απάντησε σε απορίες και ερωτήματά 

τους. Παράλληλα, ο ιατρός καρδιολόγος του Δήμου  

Παναγιώτης Μητρόπουλος, αναφέρθηκε στους  

τρόπους προστασίας ατόμων της τρίτης ηλικίας που 

βρίσκονται στο ευρύτερο περιβάλλον της οικογένειας.  

•  Τηλεημερίδα σχετικά με τα νέα δεδομένα της 

πανδημίας στην οικογένεια .   

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική  

οικογένεια, σε σχέση με τα νέα δεδομένα της  

πανδημίας, βρέθηκαν στο επίκεντρο τηλε-ημερίδας 

που πραγματοποίησε η Σχολή Γονέων Προσχολικής 

Ηλικίας του Δήμου Ιλίου, με ομιλητές τον παιδοψυχίατρο 

του Δήμου Ιωάννη Κουτσανδρέα και τον ψυχολόγο 

Παναγιώτη Καμπισιούλη.  
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Με άμεσες ενέργειες, πρωτοβουλίες και δράσεις, ο Δήμος Ιλίου στάθηκε από την πρώτη στιγμή 

στο πλευρό των επαγγελματιών, των επιχειρήσεων και του εμπορικού κόσμου που επλήγησαν 

εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν λόγω της υγειονομικής κρίσης. 

Με πλήρη επίγνωση των προβλημάτων της τοπικής αγοράς και των αλλαγών που έφερε η νέα 

πραγματικότητα στην καταναλωτική συμπεριφορά, η Δημοτική Αρχή ανέλαβε τις παρακάτω 

πρωτοβουλίες: 

Ο Δήμος Ιλίου στο πλευρό των επιχειρήσεων  

Επιστροφή στην κανονικότητα με έμπρακτη στήριξη  

1  Τηλεδιάσκεψη με τον Εμπορικό 

Σύλλογο Ιλίου , για την εξεύρεση 

τρόπων στήριξης της τοπικής αγοράς και 

διευκολύνσεων για την, όσο τον δυνατόν,  

ομαλότερη επιστροφή στην κανονικότητα και τη 

διατήρηση των θέσεων εργασίας. 

2  Στήριξη των καταστημάτων  

 εστίασης, με παραχώρηση  

επιπλέον τετραγωνικών μέτρων  

κοινόχρηστου χώρου, όπου αυτό  

επιτρέπεται, προκειμένου να διευκολυνθεί  

η επαναλειτουργία τους και να τηρηθούν τα 

απαιτούμενα μέτρα προστασίας, με όσο το 

δυνατόν λιγότερη επίπτωση στους επαγγελματίες. 

3  Αναστολή κατασχέσεων &  

 πάγωμα δόσεων  

4  Αφίσα για τη στήριξη της 

 τοπικής αγοράς. 

5  Βίντεο στήριξης καταστημάτων   

 της πόλης. 

6  Περιοδεία στα καταστήματα που 

βρίσκονται στο εμπορικό κέντρο 

του Ιλίου.  

8  Η πιλοτική εφαρμογή του  

 μέτρου απαγόρευσης διέλευσης  

οχημάτων σε συγκεκριμένες οδούς του  

ευρύτερου εμπορικού κέντρου, αποτελεί μέρος 

ενός συνολικότερου σχεδίου για την ενίσχυση 

του θεσμού της γειτονιάς, με περισσότερο  

ελεύθερο δημόσιο χώρο σε πεζούς, ποδηλάτες 

και οικογένειες με παιδιά, ώστε η πόλη μας να 

είναι βιώσιμη και λειτουργική για κατοίκους και 

επιχειρήσεις. Σε αυτό το βήμα, σύμφωνος είναι 

ο Εμπορικός Σύλλογος Ιλίου και σύμμαχοι 

όλοι οι πολίτες, που στην πλειοψηφία τους 

έχουν αγκαλιάσει το μέτρο.  

https://youtu.be/xStwFUIpzBc
https://youtu.be/xStwFUIpzBc
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Ηχηρό μήνυμα στήριξης της τοπικής αγοράς  

από τη Δημοτική Αρχή Ιλίου 

https://youtu.be/QV-qi8TbQl8
https://youtu.be/QV-qi8TbQl8
https://youtu.be/QV-qi8TbQl8
https://youtu.be/QV-qi8TbQl8
https://youtu.be/QV-qi8TbQl8
https://youtu.be/QV-qi8TbQl8
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Κάτω από πρωτόγνωρες υγειονομικές και κοινωνικές 

συνθήκες επέστρεψαν με απόλυτη ασφάλεια και  

πειθαρχία μαθητές και εκπαιδευτικοί στις αίθουσες των 

σχολικών μονάδων του Δήμου μας. 

Τόσο στους εσωτερικούς, όσο και τους αύλειους χώρους 

έγιναν οι απαραίτητοι καθαρισμοί, καθώς και αποψίλωση 

από την Διεύθυνση Πρασίνου, ενώ η Τεχνική Υπηρεσία 

υλοποίησε παρεμβάσεις όπου κρίθηκε αναγκαίο.  

Ενόψει της επιστροφής των μαθητών της Γ΄ Λυκείου στις 

11 Μαΐου 2020, η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή εφοδίασε 

τα Λύκεια με το απαραίτητο υγειονομικό υλικό 

(καθαριστικά, μάσκες, γάντια και επιπλέον απολυμαντικά 

υγρά), ενώ υλοποιήθηκε καθαρισμός (σε 2 βάρδιες) κατά τη 

διάρκεια της ημερήσιας λειτουργίας τους. Οι αίθουσες 

διαμορφώθηκαν με ενδεικνυόμενο τρόπο, για την αυστηρή 

τήρηση του μέτρου της απόστασης στα θρανία.   

Οι ίδιες εργασίες υλοποιήθηκαν και για τα σχολικά  

συγκροτήματα των Γυμνασίων.  

Απόλυτη ετοιμότητα και μέριμνα του Δήμου υπήρξε και 

για τις πανελλήνιες εξετάσεις.  

Η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή προμήθευσε με 

επιπλέον υγειονομικό υλικό τις σχολικές μονάδες που  

λειτούργησαν ως εξεταστικά κέντρα, εμπλουτίζοντας το 

υλικό που απεστάλη από το υπουργείο Παιδείας. 

Ίδια πρακτική ακολουθήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σχολικής χρονιάς για όλες τις Σχολικές Μονάδες. 

Θωρακισμένες οι Σχολικές Μονάδες του Δήμου  

Ασφαλές το restart των σχολείων 

ΠΑΙΔΕΙΑ -  ΣΧΟΛΕΙΑ -  ΠΑΙΔΙΚΟΙ  ΣΤΑΘΜΟΙ  

https://youtu.be/ZM3eT0QPEIc
https://youtu.be/ZM3eT0QPEIc
https://youtu.be/ZM3eT0QPEIc
https://youtu.be/ZM3eT0QPEIc
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Απόλυτα έτοιμες για την επιστροφή των μαθη-

τών στα θρανία, τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020, 

ήταν οι σχολικές μονάδες που στεγάζουν τα  

22 Δημοτικά, τα 31 Νηπιαγωγεία και τους  

12 παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ιλίου.  

Στους εσωτερικούς, εξωτερικούς και αύλειους 

χώρους των σχολείων πραγματοποιήθηκαν 

καθαρισμοί και αποψιλώσεις από την Διεύθυνση 

Πρασίνου, ενώ η Τεχνική Υπηρεσία προχώρησε 

σε παρεμβάσεις, όπου κρίθηκε αναγκαίο.  

Η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή, κινούμενη 

ανεξάρτητα από την προμήθεια του Υπουργείου 

Παιδείας, εφοδίασε επιπρόσθετα τα Δημοτικά 

και Νηπιαγωγεία με μεγάλη ποσότητα υγειονο-

μικού υλικού (αντισηπτικά υγρά, μάσκες,  

γάντια), ενώ οι Διευθυντές των σχολείων έχουν 

προμηθευτεί τα απαραίτητα υλικά καθαριότητας.  

Ο καθαρισμός των σχολικών μονάδων ήταν 

συνεχής σε όλη τη διάρκεια της ημερήσιας  

λειτουργίας τους ενώ οι αίθουσες διαμορφώθηκαν 

με το απαιτούμενο μέτρο απόστασης ανάμεσα 

στα θρανία. Ίδια πρακτική ακολουθήθηκε καθ’ 

όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς στις 

Σχολικές Μονάδες. 

Ανάλογη μέριμνα, με ιδιαίτερη προσοχή, είχε 

ληφθεί και για τους παιδικούς σταθμούς του 

Δήμου.  

Ασφαλή επαναλειτουργία σχολείων  

και παιδικών σταθμών    
Προτεραιότητα στην ασφάλεια των παιδιών  

ΠΑΙΔΕΙΑ -  ΣΧΟΛΕΙΑ -  ΠΑΙΔΙΚΟΙ  ΣΤΑΘΜΟΙ  

https://youtu.be/ZM3eT0QPEIc
https://youtu.be/ZM3eT0QPEIc
https://youtu.be/ZM3eT0QPEIc
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Στη δημιουργία της νέας δια-

δικτυακής πύλης www.ilion.gr 

προχώρησε ο Δήμος Ιλίου, 

στο πλαίσιο της συνολικής 

στρατηγικής για τον ψηφιακό 

του μετασχηματισμό. 

Η νέα ιστοσελίδα του Δήμου, 

είναι ένα δυναμικό κανάλι  

επικοινωνίας, που επιτρέπει 

την άμεση και συνεχή ενημέρωση 

του περιεχομένου προς τους 

δημότες και τους επισκέπτες, 

μέσα από σύγχρονες υποδομές, 

έτσι ώστε να παρέχεται 

έγκαιρη και ολοκληρωμένη 

πληροφόρηση για τις τελευταίες 

εξελίξεις στον Δήμο.  

Πληροί όλες τις προδιαγραφές 

λειτουργίας των δημόσιων 

διαδικτυακών πυλών, όπως: 

πολυκαναλικότητα, ώστε 

να μπορεί να λειτουργεί και 

να προσαρμόζεται αυτόματα 

στις διαστάσεις κάθε  

συσκευής (υπολογιστή,  

tablet, smartphone κλπ.),  

προσβασιμότητα σε άτομα 

ΑμεΑ, χρησιμοποιώντας  

σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης 

για το σκοπό αυτό και  

διαλειτουργικότητα για  

σύνδεση της με τρίτα  

συστήματα, γεγονός που  

αποτελεί και βασικό στόχο 

της νέας Εθνικής Ψηφιακής 

Στρατηγικής της χώρας μας.  

Νέα διαδικτυακή πύλη του Δήμου Ιλίου  

Με το βλέμμα στραμμένο στη νέα ψηφιακή εποχή  

Ψηφιακή περιήγηση στα μουσεία της χώρας  

Μοναδικά εκθέματα Online 

Τη δυνατότητα να περιηγηθούν στα μουσεία 

της χώρας και να θαυμάσουν όλα τα κορυφαία 

μνημεία και έργα πολιτιστικής κληρονομιάς, 

συγκεντρωμένα, απομακρυσμένα, ψηφιακά και 

εντελώς δωρεάν, δίνει σε γονείς και παιδιά, ο 

Δήμος Ιλίου, μέσω της νέας του ιστοσελίδας.  

Με ένα κλικ, πρόσβαση σε πλούσιες συλλογές 

μουσείων, εικονική περιήγηση στην Ακρόπολη 

και σε όλα τα ελληνικά μνημεία, στο ταξίδι του 

Οδυσσέα και συμμετοχή σε διαδραστικά  

ψηφιακά εκπαιδευτικά προγράμματα για τον  

ελληνικό πολιτισμό, με πρωτότυπο και  

ψυχαγωγικό τρόπο. 

https://www.ilion.gr/
https://www.ilion.gr/%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ae%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%87%cf%8e%cf%81/
https://www.ilion.gr/%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ae%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%87%cf%8e%cf%81/
https://www.ilion.gr/%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ae%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%87%cf%8e%cf%81/
https://www.ilion.gr/
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Με απλή διαδικασία από τον υπολογιστή, μέσω 

της ιστοσελίδας του Δήμου Ιλίου (www.ilion.gr) 

ή απευθείας από την Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη 

της δημόσιας διοίκησης ΕΡΜΗΣ (www.ermis.gov.gr) 

οι πολίτες θα μπορούν να  παραλαμβάνουν στο  

e-mail τους ή  με συστημένη επιστολή, χωρίς 

πρόσθετες διαδικασίες και χωρίς φυσική  

παρουσία, τα εξής πιστοποιητικά:  

1. Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης 

γάμου (Ειδικό Ληξιαρχείο) για πολίτες που 

έχουν παντρευτεί στο εξωτερικό.  

2. Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης 

γέννησης (Ειδικό Ληξιαρχείο) για πολίτες 

που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό.  

3. Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης 

θανάτου (Ειδικό Ληξιαρχείο) για πολίτες που 

έχουν κάποιον συγγενή θανών στο εξωτερικό.  

4. Χορήγηση βεβαίωσης γέννησης (Εθνικό  

Δημοτολόγιο) 

5. Χορήγηση βεβαίωσης ιθαγένειας (Εθνικό 

Δημοτολόγιο) 

6. Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατά-

στασης για ΟΓΑ (Εθνικό Δημοτολόγιο) 

7. Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατά-

στασης (Εθνικό Δημοτολόγιο) 

8. Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε 

Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας και Κέντρα 

Ιαματικού Τουρισμού – Θερμαλισμού 

Διαρκώς προστίθενται νέες δυνατότητες. 

Εξυπηρέτηση  

Μηδέν ταλαιπωρία και χρόνο - Υπηρεσίες με ένα κλικ! 

Επιπλέον Online υπηρεσίες: 

Επιπλέον, οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση για μια σειρά από υπηρεσίες 

της δημόσιας διοίκησης, παραλαμβάνοντας το αποτέλεσμα (πιστοποιητικό, βεβαίωση, κλπ.) είτε 

μέσα από την ηλεκτρονική θυρίδα (προσωπικός αποθηκευτικός χώρος στο ΕΡΜΗΣ), είτε κατόπιν 

επικοινωνίας/προσυνεννόησης από το ΚΕΠ του Δήμου Ιλίου, όπως:  

Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου, αντίγραφο πιστοποιητικού σπουδών (ΑΕΙ, ΤΕΙ κλπ.), 

βεβαιώσεις χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ, βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ, εγγραφή στο δημοτολόγιο, 

μεταδημοτεύσεις, χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου, γέννησης & θανάτου,  

χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης, χορήγηση βεβαίωσης αρχικής ηλεκτροδότησης 

από τη ΔΕΗ, χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας, χορήγηση εξόδων κηδείας και καταβολή 

ανείσπρακτων συντάξεων από τον ΟΓΑ, χορήγηση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών,  

χορήγηση πιστοποιητικού νοσηλείας ή εξέτασης σε εξωτερικά ιατρεία ενηλίκων, χορήγηση  

πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης κ.ά.  
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Τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται από υπαλλήλους 

του ΚΕΠ Ιλίου μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς να  

απαιτείται η φυσική τους παρουσία θα έχουν οι  

πολίτες, καθώς ο Δήμος Ιλίου ήταν από τους  

πρώτους Δήμους σε όλη τη χώρα που επελέγη να 

συμμετέχει στην πρώτη φάση του πιλοτικού  

προγράμματος «myKEPlive» του Υπουργείου  

Ψηφιακής Διακυβέρνησης.  

Μέσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας «myKEPlive.gov.gr», ο πολίτης θα δύναται να αιτηθεί  

ραντεβού, επιλέγοντας συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, προκειμένου να διεκπεραιώσει αιτήματα  

από πέντε δημοτικές διαδικασίες. Στις παρεχόμενες υπηρεσίες για τις οποίες οι πολίτες θα  

εξυπηρετούνται μέσω βιντεοκλήσης, συγκαταλέγονται η έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου,  

η ανανέωση δελτίου ανεργίας, η χορήγηση πιστοποιητικών δημοτολογίου και ληξιαρχικών  

πράξεων, η έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου κ.ά. 

 

 Ψηφιακή Εξυπηρέτηση ΚΕΠ - Ο Δήμος Ιλίου πάντα μπροστά!  

Πλήρης εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής  

Στην εποχή της ψηφιακής αλληλογραφίας έχει  

περάσει από τον Ιούνιο του 2019 ο Δήμος Ιλίου,  

καθώς είναι από τους πρώτους Δήμους που  

λειτούργησαν το Πληροφοριακό Σύστημα  

Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων «ΙΡΙΔΑ».  

Πρόκειται για ένα νέο, αποτελεσματικότερο, ταχύτερο, 

ασφαλέστερο και πιο διαφανές σύστημα λειτουργίας 

των υπηρεσιών για την κεντρική διαχείριση και  

διακίνηση εγγράφων που αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου 

από τα στελέχη του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας με 

μηδενικό κόστος και ο Δήμος Ιλίου ήταν από τους 

πρώτους που το έθεσαν σε εφαρμογή. 

Έτσι, τα «χαρτιά και τα μολύβια» αποτελούν πλέον παρελθόν στο Δήμο Ιλίου, αφού  όλα τα 

έγγραφα μεταξύ των υπηρεσιών του διακινούνται και υπογράφονται ψηφιακά. 

Αυτό πρακτικά σημαίνει σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων από τη μείωση εκτυπώσεων 

(χαρτί, μελάνι, αναλώσιμα), καθώς και καλύτερη παρακολούθηση εκκρεμοτήτων σε όλα τα  

επίπεδα της ιεραρχίας. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σε διάστημα μόλις 3 μηνών από την έναρξη λειτουργίας του Πληροφοριακού 

Συστήματος «ΙΡΙΔΑ» στο Δήμο Ιλίου, διακινήθηκαν ηλεκτρονικά μεταξύ των υπηρεσιών περισσότερα 

από 5.000 έγγραφα (περίπου 25.000 σελίδες) και ανατέθηκαν περισσότερες από 15.500 εργασίες.  

Ηλεκτρονική διακίνηση όλων των εγγράφων  
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Έ 
να ακόμα βήμα στην ενίσχυση της  

ψηφιακής του ταυτότητας έκανε ο Δήμος 

Ιλίου, προχωρώντας σε ένα ολοκληρωμένο 

σύστημα αξιολόγησης και διαχείρισης των αιτήσεων 

γονέων για τους Παιδικούς Σταθμούς και  

παράλληλα, στο πρώτο on line πρόγραμμα 

που τους δίνει τη δυνατότητα να κάνουν χρήση της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Δήμου. 

Έτσι, οι γονείς καταχώρησαν μόνοι τους τις  

αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά,  

μέσω της ειδικής πλατφόρμας και ενημερώθηκαν 

για το αποτέλεσμα στο προσωπικό τους e-mail. 

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται το αδιάβλητο 

των διαδικασιών αξιολόγησης των αιτήσεων, 

ενώ η μοριοδότηση γίνεται βάσει οικονομικών 

και κοινωνικών κριτηρίων και η κατάταξη σε 

σταθμούς γίνεται αυτόματα από το πρόγραμμα 

με τη χρήση παραμετρικά οριζόμενων κριτηρίων.  

Η νέα πλατφόρμα είναι μια  

καινοτόμα, απόλυτα διαδικτυακή 

διαδικασία και ταυτόχρονα ένα 

ακόμα όπλο στην ψηφιακή φαρέτρα 

του Δήμου Ιλίου.  

Με τον τρόπο αυτό, δίνουμε τη δυνατότητα 

στους γονείς να κάνουν, εύκολα και 

χωρίς φυσική παρουσία, τις αιτήσεις 

εγγραφής των παιδιών τους.  

Αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία που φέρνει 

την τεχνολογία στην υπηρεσία των  

ανθρώπων και παράγει έναν ψηφιακό 

μετασχηματισμό, επωφελή για όλους. 

Προσαρμοζόμαστε, με τρόπο 

άμεσο και ουσιαστικό, στη νέα 

τάξη πραγμάτων. 

Νίκος Ζενέτος  

Δήμαρχος Ιλίου

Πρόγραμμα εγγραφής στους 

Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου 
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Τ 
η δυνατότητα να διαβάσουν διαδικτυακά 

και να κατεβάσουν το Ιστορικό Λεύκωμα 

της πόλης έχουν πλέον τη δυνατότητα 

όσοι επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Δήμου 

Ιλίου: https://www.ilion.gr/istoriko-lefkoma/   

 

 

 

 

e -στορικό Λεύκωμα της πόλης  

με ένα «κλ ικ»  

Το ιστορικό Λεύκωμα  

σε Audio Book  

Ό 
λα τα κεφάλαια του Ιστορικού 

Λευκώματος της πόλης Ιλίου  

αναρτημένα στην ιστοσελίδα του 

Δήμου:  

https://www.ilion.gr/istoriko-lefkoma/

audiobook/  

Ευρήματα και Μνημεία στο Ίλιον 

Ε 
ίναι εντυπωσιακός ο απολογισμός και εξαιρετικού 

ενδιαφέροντος τα ευρήματα και τα μνημεία της περιοχής 

του σημερινού Δήμου Ιλίου. Σπάνια συναντάει κανείς, στον 

ευρύτερο ελληνικό χώρο τόσα πολλά σε έναν εξαιρετικά περιορισμένο 

χώρο.  

Πρόκειται για απολιθώματα παλαιοντολογικού ενδιαφέροντος που 

η ηλικία τους ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια χρόνια, αλλά και μνημεία, 

επιγραφές, ευρήματα από σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν την 

ιστορία της Ελλάδας.  

Ένα μικρό οδοιπορικό στα 10 σημαντικότερα ιστορικά σημεία, τα 

οποία διαπερνούν όλες τις φάσεις της ελληνικής ιστορίας βρίσκεται 

πλέον αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας:  

https://www.ilion.gr/evrimata-kai-mnimeia 

https://www.ilion.gr/istoriko-lefkoma/
https://www.ilion.gr/istoriko-lefkoma/
https://www.ilion.gr/istoriko-lefkoma/
https://www.ilion.gr/istoriko-lefkoma/
https://www.ilion.gr/istoriko-lefkoma/audiobook/
https://www.ilion.gr/istoriko-lefkoma/audiobook/
https://www.ilion.gr/istoriko-lefkoma/audiobook/
https://www.ilion.gr/istoriko-lefkoma/audiobook/
https://www.ilion.gr/istoriko-lefkoma/audiobook/
https://www.ilion.gr/istoriko-lefkoma/audiobook/
https://www.ilion.gr/evrimata-kai-mnimeia/
https://www.ilion.gr/evrimata-kai-mnimeia/
https://www.ilion.gr/evrimata-kai-mnimeia/
https://www.ilion.gr/evrimata-kai-mnimeia/
https://www.ilion.gr/istoriko-lefkoma/
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Ο 
 Δήμος Ιλίου, αξιοποιώντας τα νέα  

τεχνολογικά εργαλεία που δίνουν τη  

δυνατότητα για εξ’ αποστάσεως επικοινωνία, 

έθεσε από την πρώτη στιγμή σε πλήρη ετοιμότητα 

όλον τον επιχειρησιακό του μηχανισμό συνεχίζοντας 

απρόσκοπτα και συντονισμένα το έργο και τη  

λειτουργία των υπηρεσιών του. 

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής 

Επιτροπής, Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Εκτελεστικής 

Επιτροπής, Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας μαζί με 

τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων  

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

για τον συντονισμό των ενεργειών με σκοπό την 

άρτια έναρξη λειτουργίας των Σχολείων, συσκέ-

ψεις και τηλεδιασκέψεις εργασίας με ΑΣΔΑ, ΚΕΔΕ, 

φορείς και λοιπά συλλογικά όργανα, όλα  

συνέχισαν μέσω τηλεδιασκέψεων και απομακρυσμένης 

τηλε-εργασίας. 

 

Πλήρης ετο ιμότητα και  συντον ισμός  

Μέσω τηλεδιασκέψεων ο επιχειρησιακός μηχανισμός του Δήμου  

Τηλεδιάσκεψη - Δημοτική Επιτροπή  

Παιδείας & Διευθυντές Σχολείων  

Τηλεδιάσκεψη εργασίας με Καθηγητές 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Αθήνας  

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΛΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ  
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Δρομολογείται το πρόγραμμα  

για την ενεργειακή φτώχεια στον Δήμο Ιλίου 

Σ 
ε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται 

η πιλοτική εφαρμογή του  

προγράμματος για την ενεργειακή 

φτώχεια, μέσω των έξυπνων μετρη-

τών με την υποστήριξη του ΔΕΔΔΗΕ, 

όπως αποτυπώθηκε σε τηλεδιάσκεψη 

εργασίας τον Μάιο, με τον Δήμαρχο 

Νίκο Ζενέτο και τους αρμόδιους Καθη-

γητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αθή-

νας, τον Αντιπρύτανη και Διευθυντή 

του Εργαστηρίου Ήπιων Μορφών  

Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος 

Γιάννη Καλδέλλη και τον Ακαδημαϊκό 

σύμβουλο μεταπτυχιακών προγραμμάτων 

στο ίδιο Εργαστήριο Τάκη Κτενίδη. 

Το πρόγραμμα για την ενεργειακή 

φτώχεια εντάσσεται στους τομείς  

κοινής δράσης Δήμου Ιλίου και  

Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο του  

συμφώνου συνεργασίας που υπεγράφη, 

με ομόφωνη Απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

Ήδη έχουν ξεκινήσει οι διεργασίες για 

την καταγραφή  των ενεργειακών  

αναγκών των ευάλωτων νοικοκυριών 

του Δήμου και θα αποτυπωθούν οι 

διοικητικές και τεχνικές λεπτομέρειες 

σχετικά  με την εγκατάσταση έξυπνων 

μετρητών και την παροχή εγγυημένης 

ελάχιστης ποσότητας ενέργειας, ώστε 

να προγραμματιστεί η άρτια υλοποίηση 

του έργου. 

https://youtu.be/Jkge3pe8zBA?t=69
https://youtu.be/Jkge3pe8zBA?t=69
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Κανείς μόνος του στο Ίλιον!  

Μεγάλη η κοινωνική αγκαλιά του Δήμου Ιλίου 

Για τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων 

και όλους όσους έχουν ανάγκη, ο Δήμος Ιλίου 

διαθέτει μια ισχυρή κοινωνική ομπρέλα προστασίας, 

διευρύνοντας διαρκώς τα προγράμματα πρόνοιας. 

Στο επίκεντρο της κοινωνικής πολιτικής του  

Δήμου βρίσκεται η προαγωγή του αξιοπρεπούς 

επιπέδου διαβίωσης των πολιτών και η εξασφάλιση 

ισότιμης πρόσβασής τους σε αγαθά και υπηρεσίες. 

Προτεραιότητα ήταν και παραμένει ο άνθρωπος 

για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνθηκών 

διαβίωσής του και τη στήριξη ατόμων και οικογε-

νειών που αδυνατούν να καλύψουν βιοτικές και 

ψυχοσυναισθηματικές τους ανάγκες. 

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος μας δίνει βαρύτητα:  

• Στον τομέα προαγωγής της υγείας 

• Στην απρόσκοπτη πρόσβαση στην πρόληψη 

και την ενημέρωση 

• Στην εξάλειψη των ανισοτήτων 

• Στην κοινωνική ενσωμάτωση 

 

Γιατί κανείς δεν είναι μόνος του στο Ίλιον! 
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Τηλεφροντίδα:  

Μια πρωτοποριακή υπηρεσία 

Κανείς μόνος του στο Ίλιον!  

Η μεγάλη κοινωνική αγκαλιά του Δήμου Ιλίου 

Στην υλοποίηση μιας καινοτόμας υπηρεσίας τηλεφροντίδας 

για ηλικιωμένους, ανθρώπους με κινητικά προβλήματα ή  

αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης, προχώρησε ο Δήμος Ιλίου.  
 

Ο ωφελούμενος φορά σαν ρολόι στο χέρι φορητή συσκευή  

επικοινωνίας, με αδιάβροχο πλήκτρο, μέσω του οποίου  

δίδεται η δυνατότητα άμεσης κλήσης έκτακτης ανάγκης, 

πραγματοποιώντας κλήση προς το συμβεβλημένο κέντρο 

διαχείρισης επειγόντων περιστατικών όλο το 24ωρο.  

Στη συνέχεια, οι αρμόδιοι χειριστές ειδοποιούν, αναλόγως με  

την φύση του περιστατικού, το ΕΚΑΒ, την Αστυνομία , 

την Πυροσβεστική ή τους συγγενείς που όρισε ο ωφελούμενος. 

Το σύστημα ενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση πτώσης 

του χρήστη.  

Ο εξοπλισμός του συστήματος εντάσσεται στο πλαίσιο της  

πράξης με τίτλο: «Επέκταση - αναβάθμιση υποδομών στις 

οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο Ιλίου», 

στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΑΤΤΙΚΗ" 2014-

2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)  

 

 
 

Οι Νοσηλεύτριες του Δήμου μας στηρίζουν συνανθρώπους μας έχουν ανάγκη 

Νοσηλευτικής Φροντίδας και το 2020 πραγματοποίησαν συνολικά 4.832  

νοσηλευτικές πράξεις, που αφορούσαν αγορές φαρμάκων, επισκέψεις για την 

εξασφάλιση της ατομικής υγιεινής ηλικιωμένων, ενεσοθεραπείες, ινσουλινοθεραπείες, 

εμβολιασμούς, μετρήσεις σακχάρου και χοληστερίνης, μετρήσεις αρτηριακής 

πίεσης, συνοδείες  σε νοσηλευτικά ιδρύματα, ιατρούς και ασφαλιστικούς φορείς, 

συνοδείες περιστατικών σε νοσηλευτικά ιδρύματα και ιατρούς, συνταγογραφήσεις 

φαρμάκων, παραλαβές παραδόσεις βιβλιαρίων υγείας – τακτοποίηση φαρμάκων 

και άλλες εργασίες. 

Οι Οικογενειακοί Βοηθοί που ασχολούνται με την υγιεινή του χώρου, την προετοιμασία 

φαγητού και με εξωτερικές εργασίες, όπως πληρωμή λογαριασμών, ψώνια,  

αγορά τροφίμων κ.λπ. το 2020 οι πραγματοποίησαν 600 παρεμβάσεις. 

Υπηρεσίες σε όσους έχουν ανάγκη για φροντίδα  
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Κανείς μόνος του στο Ίλιον!  

Μεγάλη η κοινωνική αγκαλιά του Δήμου Ιλίου 

Παρά τις δυσμενείς συνθήκες, την τηλεργασία και τις άδειες 

ειδικού σκοπού, η  Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και 

Υγείας του Δήμου μας κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια, 

ώστε να σταθεί δίπλα στους δοκιμαζόμενους συμπολίτες 

μας και να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες τους. 

• Τα Κοινωνικά Ιατρεία τα οποία λειτουργούν με τους εθελοντές 

Ιατρούς ως φορέας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας  παρέχουν 

μια δέσμη βασικών υπηρεσιών υγείας όπως: 

 Προληπτικές εξετάσεις (καρδιογράφημα, testpap, κλπ.) 

 Προληπτική οδοντιατρική και φροντίδα  

 Ψυχοκοινωνική στήριξη  

 Νοσηλευτική φροντίδα 

 Παράλληλα, οι ιατροί προβαίνουν σε εκτίμηση των ανα-

γκών υγείας των πολιτών, σχεδιασμό και υλοποίηση δράσε-

ων για την πρόληψη, αγωγή και προαγωγή της υγείας. 

• Στο Ιατρείο Μητρικού Θηλασμού γυναίκες έλαβαν  

κατευθύνσεις και ατομική συμβουλευτική για θέματα μητρικού 

θηλασμού, ενώ πραγματοποιήθηκαν τεστ ΠΑΠ από έμπειρη 

Μαία, συνεδρίες Λογοθεραπείας από Λογοθεραπεύτρια σε 

παιδιά άπορων και ανασφάλιστων οικογενειών,  κατόπιν  

ιατρικής παραπομπής και υπηρεσίες από Παιδιάτρους. 

• Το Δημοτικό Οδοντιατρείο και το Δημοτικό Φυσιοθε-

ραπευτήριο παρείχαν τις υπηρεσίες τους που το 2020 

άγγιξαν τις 650 συνεδρίες. 
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Συμβουλευτικός Σταθμός για την Άνοια  

Κανείς μόνος του στο Ίλιον!  

Η μεγάλη κοινωνική αγκαλιά του Δήμου Ιλίου 

Από το 2020 ξεκίνησε η λειτουργία του Συμβουλευτικού 

Σταθμού για την Άνοια και το πρόγραμμα ανίχνευσης 

διαταραχών μνήμης σε ηλικιωμένους. Άτομα άνω των 

55 ετών εξετάζονται από Κοινωνικό Λειτουργό και  

ακολουθούν συνεδρίες για τη διάγνωση διαταραχών 

του φάσματος της άνοιας αλλά και του συναισθήματος. 

Από το 2021 ο Συμβουλευτικός Σταθμός διεύρυνε τη  

λειτουργία του ως ανοιχτή μονάδα φροντίδας για άτομα 

με άνοια, σε συνεργασία με την Εταιρία Alzheimer Αθηνών, παρέχοντας υποστήριξη 

στους ίδιους και τις οικογένειές τους. Παράλληλα, παρέχει υπηρεσίες για την 

έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη, καθώς και εκπαιδεύσεις για φροντιστές και  

επαγγελματίες. 

Τον Οκτώβριο του 2020 με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας,  

ο Δήμος Ιλίου διοργάνωσε διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: «Συμβουλές διαχείρισης 

και καθημερινότητας, για Φροντιστές Ανθρώπων με Άνοια», σε συνεργασία με 

τις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων «Άκτιος». 

 

 
 

Με την πρόληψη να πρωταγωνιστεί, αξιοποιώντας  

συνεργασίες προς όφελος των γυναικών της πόλης μας,  

ιδιαίτερα για εκείνες που ανήκουν στις ευπαθείς και  

ευάλωτες ομάδες, ο Δήμος Ιλίου πραγματοποιεί δωρεάν 

εξέταση ψηφιακής μαστογραφίας καθ’ όλη τη διάρκεια 

του έτους, σε άπορες και ανασφάλιστες, σε συνεργασία 

με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.).  

Παράλληλα όμως, υλοποίησε τριήμερη δράση πρόληψης για όλες τις γυναίκες 

τον Ιούνιο του 2020, μέσω του προγράμματος δωρεάν μαστογραφικού ελέγχου, 

όπου η Κινητή Μονάδα Μαστογράφου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, 

με την υποστήριξη της ΚΕΔΕ. 

Πολλές ακόμη οι ενέργειες της Κοινωνικής Υπηρεσίας του 

Δήμου, η οποία στέκεται αρωγός και συμπαραστάτης κάθε 

πολίτη που βρίσκεται σε ανάγκη. Αποφάσεις οικονομικής 

Αδυναμίας, Κοινωνικές έρευνες, Εισαγγελικές Εντολές, Συμ-

βουλευτική, Επίδομα Επανασύνδεσης Ηλεκτρικού  

ρεύματος, είναι μόνο μερικές ακόμα από τις ενέργειές της. 

Πολλές και οι επιμορφώσεις υπαλλήλων με συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες, 

ώστε να είναι πάντα ενημερωμένοι για τις τελευταίες εξελίξεις στην υγεία. 

Δωρεάν Ψηφιακή Μαστογραφία  
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Μια ανοιχτή αγκαλιά για την Τρίτη Ηλικία!  

Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων 

Τα ΚΑΠΗ αποτελούν θεσμό που προασπίζει τα κοινωνικά δικαιώματα της τρίτης ηλικίας.  

Πρωτοεμφανίστηκαν στον Ελλαδικό χώρο περί το 1979, με τη δημιουργία ενός πειραματικού κέ-

ντρου ανοιχτής εξωιδρυματικής προστασίας ηλικιωμένων, αφού στα μέσα της δεκαετίας του ‘70 

αναγνωρίστηκε από την πολιτεία η ανάγκη παροχής προληπτικής ιατρικής, ψυχικής και  

κοινωνικής υποστήριξης στους ηλικιωμένους και τον περιορισμό της ιδρυματοποίησής τους.  

Το πρώτο αυτό ΚΑΠΗ λειτούργησε υποδειγματικά και αποτέλεσε παράδειγμα οργάνωσης και  

λειτουργίας για τα υπόλοιπα 8 που δημιουργήθηκαν έως τις αρχές του 1980.   

Το 1984, με το Ν.1416/1984 για την ενίσχυση της αποκέντρωσης και την ενδυνάμωση της Τοπι-

κής Αυτοδιοίκησης, το κράτος της μεταβίβασε την αρμοδιότητα και την ευθύνη για την περαιτέρω 

ανάπτυξη του θεσμού των ΚΑΠΗ, ο οποίος και γιγαντώθηκε χάρη στις προσπάθειες της Τ.Α.  

Σκοπός τους, λοιπόν, είναι να προσφέρουν ψυχοσυναισθηματική στήριξη, κοινωνική φροντίδα, 

κάλυψη των κοινωνικών και των ψυχαγωγικών τους αναγκών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών 

υγείας.  

Ο Δήμος Ιλίου διαθέτει 8 Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων, τα οποία αποτελούν μια 

ανοιχτή αγκαλιά για τα άτομα της τρίτης ηλικίας. Λειτουργούν υπό την εποπτεία της Κοινωνικής 

Υπηρεσίας και το 2020, μέχρι την απόφαση αναστολής λειτουργίας τους λόγω των έκτακτων 

περιοριστικών μέτρων κατά του κορωνοϊού τον Μάρτιο,  τα ΚΑΠΗ κατάφεραν να προσφέρουν 

πλήθος δραστηριοτήτων και διεξόδων στα μέλη τους όπως:  

 Πρόγραμμα γυμναστικής και με τηλεδιάσκεψη μετά τον Μάρτιο 

 Πρόγραμμα παραδοσιακού χορού και χορωδίας 

 Πρόγραμμα χειροτεχνίας (ζωγραφική στο γυαλί & υφαντική), 

 Πρόγραμμα εκμάθησης βασικών αρχών λειτουργίας ηλεκτρονικών υπολογιστών 

 Ενημερωτικές ομιλίες 

 Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας 

 Εκδηλώσεις για την παγκόσμια μέρα της γυναίκας 
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Μια ανοιχτή αγκαλιά για την Τρίτη Ηλικία!  

Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων 

Η Κοινωνική Υπηρεσία προσέφερε στα μέλη των ΚΑΠΗ και συνέχισε να προσφέρει παρά τα  

περιοριστικά μέτρα πλήθος υπηρεσιών υγείας, όπως για παράδειγμα:   

 Εργοθεραπεία κατ’ οίκον 

 Τακτή τηλεφωνική επικοινωνία με τους οκτώ  εκπροσώπους των Κ.Α.Π.Η για ψυχολογική 

στήριξη και ενημέρωση για τυχόν ανάγκες των μελών, βοηθώντας και στηρίζοντας  

ανήμπορα μοναχικά  μέλη  στην καθημερινότητά τους, ιδιαίτερα τις δύσκολες αυτές  

συνθήκες της υγειονομικής κρίσης. 

 Επίσης δόθηκαν  οδηγίες για το εμβόλιο covid-19. 

 Ιατρικές –νοσηλευτικές παροχές και υπηρεσίες όπως μετρήσεις σακχάρου, χοληστερίνης, 

αρτηριακής πίεσης κ.ά. 

 Ηλεκτροκαρδιογραφήματα 

 Φυσιοθεραπεία  

 Συνεχίστηκε  η  συνταγογράφηση  σε καρδιολογικά φάρμακα  από τον Καρδιολόγο των 

Κ.Α.Π.Η.  τηρώντας τα μέτρα της πανδημίας.          
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Κανείς μόνος του στο Ίλιον!  

Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας για όλους 

Το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας του Δή-

μου Ιλίου (Κεντρική Δομή και παράρτημα  

ΡΟΜΑ) λειτουργεί ως κεντρική υποδοχή  

αιτημάτων πολιτών για τις δομές και δράσεις 

της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και  

Υγείας του Δήμου μας. Βρίσκεται στο κτίριο 

επί της οδού Νέστορος 101, στον 1ο όροφο 

και επιτελεί ένα πραγματικά σπουδαίο έργο.   

Το 2020 υποδέχθηκε 11.072 πολίτες και οι  

ωφελούμενοι από τις υπηρεσίες του  

ανέρχονται στους 4.175.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους πραγματοποίησε 

πλήθος ενημερώσεων, δράσεων και σε  

συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του 

Δήμου Ιλίου προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες 

στους πολίτες όπως:   

 Ενημέρωση και Υποστήριξη για θέματα 

που αφορούν Άτομα με Αναπηρία στους  

 Λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής για  

παροχή υπηρεσιών φροντίδας 

 Ανάληψη και διανομή  ΤΕΒΑ 

 Δωρεάν αιματολογικός και ουρολογικός 

Έλεγχος σε συνεργασία με την Μονάδα 

Χρόνιας αιμοκάθαρσης MEDIFIL 

 Δωρεάν διανομή υγειονομικού υλικού 

κατ’ οίκον σε πληθυσμό Ρομά  

 Συλλογή σχολικών ειδών 

 Τηλεφωνική ενημέρωση σε ΡΟΜΑ για  

διεξαγωγή δωρεάν  Test-covid 

 Παρακολούθησης ωφελούμενων Ρομά με 

πρόγραμμα «Τηλεφροντίδα» 

 Προνοιακές Παροχές σε Άτομα με Αναπηρία  

 Ομάδες Γονέων και Γονέων ΡΟΜΑ   

 Αιτήσεις ΚΕΑ και αιτήσεις για επιδόματα 

όπως στέγασης, γέννησης, ανασφάλιστων 

Υπερηλίκων 

 Παροχή Υπηρεσιών Κοινωνικής ένταξης 

για Κοινωνικό Παντοπωλείο & Φαρμακείο, 

Δεκατιανό, Πρόγραμμα Βοήθεια Στο Σπίτι, 

Συνεργασία με ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, Επανασύνδεση  

ρεύματος, Δημοτικά Ιατρεία, Ψυχοκοινωνική 

Υποστήριξη, Ενεργοποίηση Καρτών ΜΜΜ, 

Συμμετοχή σε Προκηρύξεις  Προγράμματα 

Κοινωφελούς Χαρακτήρα, κλπ. 

 Διασύνδεση και Παραπομπή σε Δημόσιες 

Υπηρεσίες και Φορείς  

 Ενισχυτική Διδασκαλία 

 Διαμεσολάβηση 

 Ψυχολογική Υποστήριξη  
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Αρωγός και συμπαραστάτης κάθε πολίτη!  

Δράσεις  αλληλεγγύης και  προσφοράς  

Δώρα, αγάπη και χαμόγελα πρόσφερε  

σε Κέντρα και Δομές Φιλοξενίας ο Δήμος Ιλίου 

Όπως κάθε χρόνο, Χριστουγεννιάτικα δώρα, χαμόγελα 

και χαρά, σε μικρά παιδιά, προσφυγόπουλα και μητέρες 

από διαφορετικές χώρες που φιλοξενούνται σε Δομές και 

Κέντρα στα διοικητικά του όρια, πρόσφερε ο Δήμος Ιλίου.  

Σε διαφορετικές συνθήκες, λόγω των περιοριστικών  

μέτρων για τον Covid-19, αλλά με την ίδια διάθεση για 

προσφορά, παιδιά και μητέρες από το Ι.Π.Α.Π. «Η Θεοτόκος», 

το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, το Καταφύγιο 

Κακοποιημένων Γυναικών και το Κέντρο Προστασίας 

του Παιδιού «Η Μητέρα» δέχθηκαν με χαρά τα δώρα από 

τον Δήμο Ιλίου. 
 

«Όλοι Μαζί Μπορούμε» για τα παιδιά είπαν 

σύλλογοι και πολίτες του Δήμου Ιλίου 

Αψηφώντας τις αντίξοες καιρικές συνθήκες τον  

Σεπτέμβριο 2020 δεκάδες πολίτες του Ιλίου, σύλλογοι και 

εθελοντές συμμετείχαν στη δράση «Όλοι Μαζί Μπορούμε» που 

πραγματοποίησε ο Δήμος σε συνεργασία με τον 

ΣΚΑΙ και με κεντρικό μήνυμα «Το παιδί πάνω απ’ όλους» 

συγκέντρωσαν σχολικά είδη για τα παιδιά των οικονομικά 

και κοινωνικά ευάλωτων οικογενειών.  

 

Τράπεζα Εθελοντών Πολιτών  

Καθώς ο εθελοντισμός και η αλληλεγγύη είναι διαχρονικές 

αξίες για την τοπική μας κοινωνία, ο Δήμος Ιλίου δημιούργησε 

Τράπεζα Εθελοντών Πολιτών με στόχο την ενεργοποίηση, 

σε εθελοντική βάση, πολιτών για κοινωνικές, περιβαλλοντικές, 

πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες.  
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Αρωγός και συμπαραστάτης κάθε πολίτη!  

Δράσεις  αλληλεγγύης και  προσφοράς  

Ανθρωπιστική βοήθεια σε Λίβανο, Καρδίτσα και 

Σάμο από τον Δήμο Ιλίου 

Ηχηρό μήνυμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης έστειλαν 

οι πολίτες του Ιλίου που ανταποκρίθηκαν σε κάθε   

κάλεσμα για συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας, 

με στόχο την ανακούφιση των πληγέντων, όταν τον 

Σεπτέμβριο του 2020 μια τρομακτική έκρηξη που 

έπληξε πρωτεύουσα του Λιβάνου, τη Βηρυτό, αποκάλυψε 

μια πραγματική τραγωδία, τον Οκτώβρη ο μεσογειακός 

κυκλώνας «Ιανός» χτύπησε την Καρδίτσα και τον  

Νοέμβρη η Σάμος σείστηκε από τον καταστροφικό σεισμό. 

Φάρμακα, εμφιαλωμένα νερά, τρόφιμα μακράς διαρκείας, 

είδη ατομικής υγιεινής και κλινοσκεπάσματα  

συγκεντρώθηκαν σε μεγάλες ποσότητες και έφτασαν 

στον προορισμό τους δίνοντας σημαντική στήριξη και 

ανακούφιση στους ανθρώπους που είχαν ανάγκη.  



 

38 

06 

 

 

Λύση στην υδροδότηση του Πάρκου Τρίτση  

δίνει ο Δήμος Ιλίου  

Τ 
 ην παροχή 1.000 κυβικών 

μέτρων νερού το 24ωρο 

στο Μητροπολιτικό 

Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»  

αποφάσισε ο Δήμος Ιλίου, συμ-

βάλλοντας έτσι στην άμεση λύση 

του σημαντικότερου προβλήματος 

που αντιμετωπίζει το Πάρκο. 

Συγκεκριμένα, το Δημοτικό  

Συμβούλιο Ιλίου αποφάσισε ο-

μόφωνα να τροφοδοτήσει το 

Πάρκο με νερό από το πηγάδι 

«Πρέση», που βρίσκεται στη 

συμβολή των οδών Αλαμάνας 

και Ανδρέα Παπανδρέου,  

καθώς και από τα πηγάδια που 

βρίσκονται στο κτήμα του Δή-

μου Ιλίου στη θέση «Πύργος 

Βασιλίσσης».  

Η δυνατότητα υδροδότησης α-

πό το πηγάδι  «Πρέση»  

διαπιστώθηκε το φθινόπωρο 

του 2019 και όπως προέκυψε  

από μελέτη και χημικές  

αναλύσεις, το νερό είναι  

εξαιρετικής ποιότητας, ενώ η 

ποσότητα που θα διατεθεί  

επαρκεί για την πλήρωση των 

λιμνών και την άρδευση του 

πάρκου.  

Ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος  

Ζενέτος ξεκαθάρισε ότι η λύση 

που δίνεται είναι απολύτως 

προσωρινή, μέχρι να ολοκλη-

ρωθούν οι μελέτες και οι  

εργασίες μεταφοράς νερού από 

γεώτρηση στο Ποικίλο Όρος 

και πρόσθεσε: «Πρέπει να 

προχωρήσουν ταχύτατα οι 

διαδικασίες για να δοθεί μια 

μόνιμη λύση, να κερδίσει το 

στοίχημα η Αυτοδιοίκηση και 

να πάρει ξανά ζωή ένας από 

τους σημαντικότερους πνεύμονες 

πρασίνου ολόκληρης της Αττικής.»  
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Πάρκο Αναψυχής και Πολιτισμού  

Τ 
 ον δρόμο για τη μετατροπή του Πάρκου 

Ραδιοφωνίας σε «Πάρκο Αναψυχής και 

Πολιτισμού» άνοιξε η ιστορική υπογραφή 

Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της ΕΡΤ Α.Ε. 

και του Δήμου Ιλίου, με στόχο την περιβαλλοντική 

- πολιτιστική αξιοποίηση και αναβάθμιση του.  

Η συμφωνία συνεργασίας, που εγκρίθηκε από το 

Δημοτικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο της 

ΕΡΤ αποτελεί δικαίωση του πολύχρονου και  

πολυεπίπεδου αγώνα που έδωσε ο Δήμος Ιλίου 

για την απόδοσή του στους πολίτες. 

Οι παρεμβάσεις θα είναι ήπιες, με στόχο την 

υλοποίηση δράσεων που οδηγούν στην αναβάθμιση 

του χώρου και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής 

των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Δήμου, 

ενώ θα τηρούν στο ακέραιο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, 

την τοπική αρχιτεκτονική, την ιστορική σημασία 

και τον χαρακτήρα του φυσικού περιβάλλοντος.  

Το Πάρκο θα είναι ανοιχτό για τους πολίτες και 

απολύτως ελεγχόμενο, θα εξασφαλίζει την 

πρόσβαση σε άτομα με αναπηρίες και, μεταξύ 

άλλων, προβλέπεται από τις υπάρχουσες  

μελέτες της ΕΡΤ να δημιουργηθούν διάδρομος 

πεζοπορίας, ποδηλατοδρόμος, ελεύθεροι και 

καθιστικοί χώροι, παιδότοπος, αμφιθέατρο για 

υπαίθριες ποιοτικές εκδηλώσεις κ.ά.  

Σε δεύτερο χρόνο οι κτιριακές εγκαταστάσεις 

πρόκειται να αξιοποιηθούν, σε συνεργασία με 

την ΕΡΤ Α.Ε.  

Ιστορική συμφωνία μεταξύ Δήμου Ιλίου και ΕΡΤ Α.Ε. για την  

αξιοποίηση του Πάρκου Ραδιοφωνίας  

Το “Πάρκο Ραδιοφωνίας” στον Δήμο Ιλίου  

αποτελεί μια σημαντική ελεύθερη και συγχρόνως 

ιστορική παρακαταθήκη στη Δυτική Αθήνα.  

Η αξιοποίησή του, με ταυτόχρονη απόδοσή του 

στους κατοίκους του Ιλίου, αποτέλεσε αίτημα 

πολλών δεκαετιών και όραμα της Αυτοδιοίκησης, 

το οποίο χάρη στην σημερινή διοίκηση της ΕΡΤ 

βρίσκει τη δικαίωσή του.    

Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος 
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Υπεραιωνόβιες ελιές στη φιλόξενη πόλη μας  

Υ 
περαιωνόβιες ελιές μεταφυτεύτηκαν σε 

σημεία του Δήμου Ιλίου, ευγενική χορηγία 

της ΕΡΓΟΣΕ και του Πράσινου Ταμείου, στο 

πλαίσιο της συνεργασίας τους για τη διάσωση ελαιό-

δεντρων που προέρχονται από απαλλοτριώσεις εκτά-

σεων για την κατασκευή έργων. 

Η πρώτη ελιά, ηλικίας πάνω από 200 ετών,   

φυτεύτηκε στο πλαίσιο των συμβολικών δράσεων 

ευαισθητοποίησης για την Παγκόσμια Ημέρα  

Περιβάλλοντος τον Ιούνιο, στη συμβολή του νέου 

τμήματος της Λ. Θηβών με την οδό Αγίου Νικολάου 

και Ερμιόνης, παρουσία του Δημάρχου Ιλίου Νίκου 

Ζενέτου, του Πρόεδρο και του Διευθύνοντα  

Συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ, Χρόνη Ακριτίδη και  

Χρήστο Βίνη αντίστοιχα, αντιδημάρχων, εντεταλμένων 

και δημοτικών συμβούλων. Τη γιγάντια επιχείρηση 

μεταφοράς του δέντρου συντόνισε η Αντιδήμαρχος 

Περιβάλλοντος Παναγιώτα Μηλιώνη, από κοινού 

με την αρμόδια Διευθύντρια του Δήμου και  

υπηρεσιακούς παράγοντες.  

Τον Ιούλιο μεταφυτεύτηκαν δύο επιπλέον  

υπεραιωνόβιες ελιές, ηλικίας περίπου 600 ετών, 

στον κόμβο Χίου & Πολυτέκνων και στην πλατεία 

Διομήδη Κομνηνού, στην περιοχή της Ζωοδόχου Πηγής. 

Αναμένονται δύο ακόμη υπεραιωνόβιες ελιές ,  

σύμβολα γονιμότητας και ευημερίας, να μεταφυτευθούν 

στη φιλόξενη πόλη του Ιλίου και να κοσμήσουν με 

την επιβλητική τους παρουσία επιλεγμένα σημεία. 

«Η πρωτοβουλία της ΕΡΓΟΣΕ και η συνεργασία της 

με το Πράσινο Ταμείο για τη διάσωση του φυτικού 

κεφαλαίου της χώρας μας έχει έναν ιδιαίτερο  

συμβολισμό. Με τη μεταφύτευσή τους δε σώζονται 

απλά κάποια δέντρα, αλλά η φυσική και ιστορική 

κληρονομιά μας, με σκοπό να παραδοθεί ακέραια 

στις επόμενες γενιές», τόνισε ο Δήμαρχος Ιλίου Νί-

κος Ζενέτος. 

Κάνουμε την πόλη μας ακόμα πιο πράσινη σώζοντας τη φυσική 

και ιστορική κληρονομιά μας  
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Ακόμα περισσότερο πράσινο για την πόλη  

Σ 
την κατασκευή μιας ακόμα 

πλατείας στην περιοχή Μιχελή, 

προχώρησε ο Δήμος Ιλίου.  

Πρόκειται για κοινόχρηστο χώρο 

που περικλείεται από τις οδούς Μεγ. 

Αλεξάνδρου, Μανωλάδος, Δομοκού 

και Πάτμου και διαμορφώθηκε σε 

πλατεία, στο πλαίσιο της προσπάθειας 

για αναβάθμιση της ποιότητας ζωής 

των κατοίκων σε γειτονιές του Ιλίου. 

Τη μελέτη της νέας πλατείας εκπόνησε 

η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, ενώ η 

διαμόρφωσή της έγινε από την Τεχνική 

Υπηρεσία και το Τμήμα Πρασίνου με 

ίδια μέσα και φιλικά στο περιβάλλον 

υλικά.  

Στο επίκεντρό της βρίσκεται ένας  

εντυπωσιακός πλάτανος που 

προσφέρει τη σκιά του στους 

επισκέπτες, περιλαμβάνει διαδρόμους 

περιπάτου, παγκάκια, και φωτιστικά 

σώματα νέας τεχνολογίας.  

 

«Οι πλατείες αποτελούν σημείο  

συνάντησης μικρών και μεγάλων, 

ένα κύτταρο που μπορεί να πάρει 

και να δώσει ζωή σε μια περιοχή.  

Η κατασκευή της νέας πλατείας, με 

ίδια μέσα και προσωπικό, στην  

περιοχή Μιχελή είναι μόνο ένα μέρος 

του γενικότερου σχεδίου μας για  

αποκέντρωση, απόδοση κοινοχρήστων 

χώρων στην καθημερινότητα των 

πολιτών των Ιλίου και δημιουργία 

μιας καινούργιας ταυτότητας που 

εμπεριέχει περισσότερο φωτεινό  

δημόσιο, αστικό χώρο. Την παρα-

δίδουμε ολοκληρωμένη στους 

κατοίκους να την απολαύσουν 

και συνεχίζουμε ακάθεκτοι τις 

παρεμβάσεις μας στις γειτονιές της 

πόλης», τόνισε ο Δήμαρχος Ιλίου 
Νίκος Ζενέτος 
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Δύο ακόμη χώρους αποκτά ο Δήμος Ιλίου  
Πολύτιμη η συμβολή του Πράσινου Ταμείου  

Σ 
την απόκτηση ενός ακόμα 

κοινόχρηστου χώρου πρασίνου 

στην περιοχή Ραδιοφωνία, 

προχώρησε ο Δήμος Ιλίου.  

Πρόκειται για ακίνητο επί των οδών 

Κάστρου Υμηττού, Φλέβας Ρουβίκωνος 

στην περιοχή Ραδιοφωνίας, εμβαδού 

659,25 τ.μ. και είναι το μοναδικό μη  

απαλλοτριωμένο ακίνητο εντός του 

συγκεκριμένου οικοδομικού τετραγώνου, 

χαρακτηρισμένου ως “Κοινόχρηστος 

χώρος – Πράσινο”. 

Οι δικαιούχοι θα λάβουν αποζημίωση 

ύψους 131.850,0 € με χρηματοδότηση 

από το Πράσινο Ταμείο. 

Ν 
έο κοινόχρηστο χώρο 

πρασίνου αποκτά στον 

Άγιο Φανούριο ο Δήμος  

Πρόκειται για ακίνητο επί των οδών 

Άστρους & Τεγέας, εντός της πλατείας 

Φοινίκων, εμβαδού 284,63 τ.μ., το 

μοναδικό μη απαλλοτριωμένο ακίνητο 

εντός του συγκεκριμένου οικοδομικού 

τετραγώνου, χαρακτηρισμένου ως 

“Κοινόχρηστος χώρος – Πράσινο”. 

Η χρηματοδότηση ύψους 71.155,0€ θα 

πραγματοποιηθεί από το Πράσινο Ταμείο. 

Η 
 χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο πραγματοποιείται στο πλαίσιο 

του προγράμματος με αντικείμενο «Απόκτηση και διαμόρφωση  

ελευθέρων χώρων στις πόλεις». Με την απελευθέρωση των ακινήτων 

και την υλοποίηση του θεσμοθετημένου ρυμοτομικού σχεδίου, ολοκληρώνονται 

δύο ακόμη σημαντικοί χώροι πρασίνου και περιπάτου, οι οποίοι μετά την  

απαλλοτρίωση και διαμόρφωσή τους θα αποδοθούν στους κατοίκους. 
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Φροντίδα για τα Ζώα 

Διαρκής είναι η φροντίδα της αστικής πανίδας από την Υπηρεσία 

Πρασίνου, σε συνεργασία με επιλεγμένα  Νοσοκομεία ζώων. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσω του προγράμματος Περίθαλψης 

Αδέσποτων Ζώων  του Δήμου μας τα αδέσποτα ζώα καταγράφονται 

και ταυτοποιούνται ηλεκτρονικά (microchip), εμβολιάζονται, 

στειρώνονται, αποπαρασιτώνονται, ελέγχονται για τον βαθμό 

επιθετικότητας και φροντίζονται για τυχόν νοσήματα.  

Άοκνη όμως είναι και η προσπάθεια να δοθούν για υιοθεσία ώστε να 

βρουν ένα φιλόξενο σπίτι για το υπόλοιπο της ζωής τους. 

Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των ζώων που δίδονται για υιοθεσία 

είναι σταθερά αυξανόμενος και το 2020 δόθηκαν 17 αδεσποτάκια με 

πιστοποιητικά υιοθεσίας.  

 

 

 

 

Η Υπηρεσία Πρασίνου, με ιδιαίτερη ευαισθησία  

ανταποκρίνεται σε κάθε αίτημα δημοτών, τα οποία το 

2020 ξεπέρασαν τα 200, ενώ σημαντική και πολύτιμη είναι 

η συμβολή των εθελοντών που σε συνεργασία με την  

υπηρεσία φροντίζουν για τα αδέσποτα της πόλης μας. 

Τέλος, δύο (2) πάρκα σκύλων που δημιούργησε ο Δήμος Ιλίου 

προσφέρουν διέξοδο και εκτόνωση στους τετράποδους  φίλους μας.  



 

44 

06 

 

 

Φροντίζουμε το Περιβάλλον 

Σημαντικό κομμάτι της ζωής στην πόλη αποτελεί η 

φροντίδα του περιβάλλοντος, η οποία  

εκφράζεται και μέσα από την πολιτική του 

Δήμου ως προς τη διαχείριση των απορριμμάτων 

και των ανακυκλώσιμων υλικών.  

Ο Δήμος Ιλίου με προτεραιότητα την προστασία 

του περιβάλλοντος και με ιδιαίτερη ευαισθησία 

υλοποιεί πλήθος προγραμμάτων και δράσεων 

προς αυτήν την κατεύθυνση.  

Λειτουργεί 4 προγράμματα ημερησίως,  

6 ημέρες την εβδομάδα για την αποκομιδή 

ανακυκλούμενων υλικών από τους 1.010 

μπλε κάδους που διαθέτει και τους 10 κώδωνες 

ανακύκλωσης γυαλιού. 

Το 2020 συλλέχθηκαν 4.079,74 τόνοι υλικού, 

δηλαδή 339,98 τόνοι μηνιαίως και με τους 

κώδωνες 12,13 τόνοι γυαλί (μπουκαλιού).  

Συνεργάζεται με Συστήματα Ανακύκλωσης 

όπως:  

• Ανταποδοτική ανακύκλωση  

• Συλλογικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων 

εκσκαφών και κατεδαφίσεων κατασκευών,  

• Ελαστικών οχημάτων 

• Ανακύκλωση οχημάτων  

 

• Συλλογή ανακυκλούμενων συσκευών 

απόβλητα ηλεκτρονικού & ηλεκτρικού  

εξοπλισμού. Το 2020 συλλέχθηκαν 

6.325kg υλικού.  

Τα οικιακά απορρίμματα συλλέγονται με 

επιμέλεια λειτουργώντας 9 προγράμματα,  

6 ημέρες την εβδομάδα, από τους 1.961 κάδους 

που διαθέτει η πόλη.  Το 2020 συλλέχθηκαν 

27.729 τόνοι. 

Παράλληλα, εκτός των οικιακών, η αποκο-

μιδή λοιπών απορριμμάτων περιλαμβάνει 

ογκώδη αντικείμενα, μπάζα, κλαδιά, 

έπιπλα, στρώματα κλπ.  

Μέσα στο 2020 το Τμήμα Σχεδιασμού, 

Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης 

προχώρησε σε παρεμβάσεις που αφορούσαν 

21.725 διευθύνσεις. 

Η ανακύκλωση & η καθαριότητα δεν είναι ιδέα  

Είναι στάση ζωής! 
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Φροντίζουμε το Περιβάλλον 

Με σταθερή αρχή ότι μια πόλη για να είναι 

ανθρώπινη πρέπει να είναι καθαρή,  

ο Δήμος Ιλίου με μηχανοκίνητα σάρωθρα, 

οδοκαθαριστές και με κάθε διαθέσιμο μέσο 

φροντίζει σταθερά για την καθαριότητα 

της πόλης του Ιλίου. 

Καθημερινά υλοποιούνται 3 προγράμματα 

καθαρισμού οδών, παιδικών χαρών και 

κοινόχρηστων χώρων, ενώ εβδομαδιαίως 

την καθαρίζονται 70 πλατείες. 

Ιδιαίτερη μέριμνα υπάρχει και για τον καθαρισμό 

περιοχών μετά τη λήξη των Λαϊκών Αγορών. 

Με το ειδικό πλυντήριο, καθημερινά πλένονται 

περίπου 220 κάδοι.  

Μέριμνα και για τα Ιδρύματα της πόλης, με 

αποκομιδή, εκτός των άλλων, μπάζων, 

χόρτων, κλαδιών, αντικειμένων από το  

Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, 

το Καταφύγιο Κακοποιημένων Γυναικών,  

το Κέντρο Προστασίας του Παιδιού «Η Μητέρα», 

το Ι.Π.Α.Π. «Η Θεοτόκος» και το Εθνικό Κέντρο 

Αποκατάστασης. 

Επίσης, γίνεται συλλογή, συσκευασία και 

διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων  

αμιαντοτσιμέντου συνολικής ποσότητας 

για το 2020: 382 τ.μ.  

Ακόμα, υλοποιήθηκαν καθαρισμοί σε  

κατοικίες κατόπιν Εισαγγελικής παραγγελίας.  

Ολοκληρώθηκε, η μελέτη Επικαιροποίησης 

του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων, 

το οποίο αποτελεί σημαντικό εργαλείο για 

να ενισχυθεί η ανακύκλωση στην πόλη  

μέσα από γωνιές ανακύκλωσης, αλλά και 

τη δημιουργία δικτύου χωριστής συλλογής 

βιοαποβλήτων. 

Η ανακύκλωση & η καθαριότητα δεν είναι ιδέα  

Είναι στάση ζωής! 

ΕΠΙΜΕΛΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  

ΑΠΟ ΑΦΙΣΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
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Δράσεις για το Περιβάλλον 

Διακόσιους (200) κάδους εσωτερικής 

ανακύκλωσης και χωριστής συλλογής 

πλαστικών, μεταλλικών και χάρτινων 

συσκευασιών παρέλαβε από την Περιφέρεια 

ο Δήμος Ιλίου τον Μάιο του 2020.  

Οι κάδοι τοποθετήθηκαν κατά προτεραιότητα, 

σε σχολεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς, 

αθλητικούς χώρους, ΚΑΠΗ και δημοτικά 

κτίρια, ενισχύοντας την προσπάθεια 

μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος 

του Δήμου. 

Συμβολικές δράσεις για το Περιβάλλον 

πραγματοποίησε ο Δήμος Ιλίου με αφορμή 

την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος τον 

Ιούνιο. Οι δράσεις συμμετοχής και ευαι-

σθητοποίησης αφορούσαν στον καθαρισμό 

του εξωτερικού χώρου στο Πάρκο 

«Αντώνης Τρίτσης» και στη μεταφύτευση 

μιας υπεραιωνόβιας ελιάς, ως συμβόλου 

γονιμότητας και ευημερίας. 

Στη δράση καθαρισμού συμμετείχαν εργαζόμενοι 

της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων 

και Πρασίνου, μαθητές και διευθυντές των 

Α΄ και Β΄ ΕΠΑΛ και 5ου ΕΚ, μέλη του  

Εξωραϊστικού Συλλόγου «Η Εθνική Εστία», 

ο Δήμαρχος Νίκος Ζενέτος, αντιδήμαρχοι, 

εντεταλμένοι και δημοτικοί σύμβουλοι, ενώ 

λίγη ώρα αργότερα, στη συμβολή του νέου 

τμήματος της Λ. Θηβών με την οδό Αγίου 

Νικολάου και Ερμιόνης, ο Δήμαρχος Ιλίου, 

μαζί με τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο της ΕΡΓΟΣΕ, Χρόνη Ακριτίδη και 

Χρήστο Βίνη αντίστοιχα, προχώρησαν στη 

μεταφύτευση μιας ελιάς, ηλικίας πάνω από 

200 ετών, το πρώτο από τα 5 ελαιόδεντρα 

που παρέδωσε το 2020 στον Δήμο η εταιρία, 

στο πλαίσιο της δράσης της για τη 

διαχείριση του φυτικού κεφαλαίου.  

Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος  

https://youtu.be/HTIYSbAbzdc
https://youtu.be/HTIYSbAbzdc
https://youtu.be/HTIYSbAbzdc
https://youtu.be/HTIYSbAbzdc
https://youtu.be/H2BOHRGFTRM
https://youtu.be/H2BOHRGFTRM
https://youtu.be/H2BOHRGFTRM
https://youtu.be/HTIYSbAbzdc
https://youtu.be/HTIYSbAbzdc
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Τ 
 ην ευκαιρία να αποκτήσουν 

γνώσεις για τα δένδρα, να  

κατανοήσουν την αξία και την 

χρησιμότητά τους και να μάθουν να 

σέβονται και να αγαπάνε το περιβάλλον, 

είχαν τα παιδιά των 12 βρεφονηπιακών 

σταθμών του Δήμου Ιλίου, στο πλαίσιο 

του προγράμματος «Ας μιλήσουμε... 

για τα δένδρα», που υλοποίησε με  

επιτυχία η Διεύθυνση Περιβάλλοντος 

του Δήμου Ιλίου. 

Κύριος στόχος του προγράμματος, 

στο οποίο συμμετείχαν περίπου 700 

παιδιά, ήταν η περιβαλλοντική εκπαίδευση 

και η ενδυνάμωση της κριτικής σκέψης 

τους σε περιβαλλοντικά θέματα.  

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν 

ήταν στατική αλλά δυναμική, εμπεριείχε 

ειδικό οπτικοακουστικό υλικό με θέμα 

τα δένδρα, διαδραστικά παιχνίδια και 

έξυπνους τρόπους παρουσίασης, 

ενώ η μάθηση μετασχηματίστηκε μέσα 

από τις βιωματικές εμπειρίες των μαθητών.  

Ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον από μικρή ηλικία  
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Το περιβάλλον, άρρηκτα συνδεδεμένο με 

την ποιότητα ζωής, εκτός των άλλων  

περιλαμβάνει το αστικό πράσινο της πόλης, 

για το οποίο ο Δήμος Ιλίου εργάζεται  

αδιάλειπτα για τη φροντίδα του, με σκοπό 

να διασφαλιστεί ένα ζεστό, φιλόξενο και  

ανθρώπινο περιβάλλον για τους πολίτες 

που ζουν σε αυτή. 

Το Τμήμα Εφαρμογών και Πρασίνου φροντίζει 

για την αισθητική και περιβαλλοντική  

αναβάθμιση, με βασική προτεραιότητα 

την προστασία του περιβάλλοντος.  

Στόχος είναι οι πράσινες γωνιές του Δήμου 

μας να αποτελούν χώρους αναψυχής,  

χαλάρωσης.  

Φροντίδα του περιβαλλοντικού πλούτου της πόλης 

Προστασία και αναβάθμιση του αστικού πρασίνου  
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Τομέας Υποδομών καθοριστικός 

στη διατήρηση του ανθρώπινου 

χαρακτήρα της πόλης 
 

Ιεραρχώντας τις ανάγκες της πόλης, σε 

συνδυασμό με τις ολοκληρωμένες και 

ώριμες μελέτες των Υπηρεσιών του Δήμου 

μας συντελείται ένα διεκδικητικό πλαίσιο 

για την υλοποίηση σημαντικών έργων  

ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού του Ιλίου.  

 

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η διαρκής 

καταγραφή και ιεράρχηση των προβλημάτων, 

ώστε το Τεχνικό Πρόγραμμα να είναι ρεαλιστικό 

και υλοποιήσιμο, στοχεύοντας στην βέλτιστη 

αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.   
 

Ο Τομέας Υποδομών, λοιπόν, συμβάλλει 

καθοριστικά στη διατήρηση του ανθρώπινου 

χαρακτήρα της πόλης και η συνέργεια με 

τους υπόλοιπους τομείς του Δήμου  

διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της, 

αλλά και η ποιότητα ζωής των πολιτών, 

αφού βελτιώνει την καθημερινότητά τους. 

Η νέα πλατεία στην περιοχή Μιχελή διαμορφώθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία,  

με ίδια μέσα και υλικά φιλικά στο περιβάλλον, με πλακοστρώσεις διαδρόμων πεζοπορίας και  

υποδομή για τον ηλεκτροφωτισμό, για φωτιστικά σώματα νέας τεχνολογίας.  Τη σκυτάλη πήρε η 

Υπηρεσία Πρασίνου για τη την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.  Ομοίως συμβαίνει και στη 

διαμόρφωση των υπόλοιπων κοινόχρηστων χώρων και πλατειών. 

Εκτεταμένες εργασίες  

στα σχολεία της πόλης  
Εντατικές ήταν εργασίες στα σχολεία 

του Ιλίου ενόψει της επιστροφής 

των μαθητών και με πυρετώδεις 

ρυθμούς τον Αύγουστο του 2020 

πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες 

εργασίες επισκευής και συντήρησης 

στους εσωτερικούς και εξωτερικούς 

χώρους, που περιλάμβαναν, μεταξύ 

άλλων, εργασίες υγρομόνωσης , 

αποκατάστασης και ελαιοχρωματισμών 

σε προσόψεις και εσωτερικούς 

χώρους, καθώς και αναβάθμιση 

στους χώρους υγιεινής.  
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Πλήρης ανακατασκευή  

τεσσάρων Παιδικών Χαρών  

Τέσσερις (4) πλήρως ανακατασκευασμένες 

παιδικές χαρές, με χρηματοδότηση από το 

πρόγραμμα “ΦιλόΔημος ΙΙ” του Υπουργείου 

Εσωτερικών, ύψους 144.673,28 €, παρέδωσε σε 

παιδιά και γονείς ο Δήμος Ιλίου.  

Συγκεκριμένα, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 

προχώρησε στην εγκατάσταση νέων  

οργάνων, τη συντήρηση των ήδη υπαρχόντων 

και την αντικατάσταση των παλαιών δαπέδων 

με νέα, σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές 

και με ασφαλή υλικά για τα παιδιά, στις παιδι-

κές χαρές Πάρκο Φοινίκων, Αγ. Γεωργίου & 

Μεθοδίου, Παλατιανή, Μανωλάδος & Σφακίων, 

Μιχελή, Μεσολογγίου & Ηροδότου, Μιχελή. 

Διαρκής όμως παραμένει η προσπάθεια  

βελτίωσης των παιδικών χαρών του Δήμου  

αλλά και η δημιουργία νέων, με όλες τις  

προβλεπόμενες προδιαγραφές. 

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  

για περισσότερο ελεύθερο δημόσιο χώρο 
Με προτεραιότητα σε πεζούς, οικογένειες με παιδιά 

και ποδηλάτες πραγματοποιήθηκαν προσωρινές 

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πιλοτική εφαρμογή 

του μέτρου απαγόρευσης διέλευσης οχημάτων σε 

συγκεκριμένες οδούς του ευρύτερου εμπορικού 

κέντρου, με σκοπό την ενίσχυση του θεσμού της 

γειτονιάς με περισσότερο ελεύθερο δημόσιο χώρο, 

καθημερινά από τις 7:00 το βράδυ έως τις 12:00 τα 

μεσάνυχτα. 

https://youtu.be/oVzQqKeqKYU
https://youtu.be/oVzQqKeqKYU
https://youtu.be/oVzQqKeqKYU
https://youtu.be/oVzQqKeqKYU
https://youtu.be/oVzQqKeqKYU
https://youtu.be/oVzQqKeqKYU
https://youtu.be/oVzQqKeqKYU
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Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  

Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)  

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας  

Κινητικότητας το 2019 ο Δήμος Ιλίου ξεκίνησε 

την εκπόνηση  Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής  

Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) που αποτελεί Στρατηγικό 

Σχέδιο με ορίζοντα δεκαετίας, με βασικό στόχο 

την εξασφάλιση βιώσιμων τρόπων μετακίνη-

σης, όπως η χρήση μέσων μαζικής μεταφο-

ράς, ποδηλάτου και η πεζή μετακίνηση έναντι 

στην ολοένα αυξανόμενη χρήση του ιδιωτικού 

αυτοκινήτου.  

Έτσι, τον Ιούνιο του 2020 συνεπείς στην αρχή 

της συμμετοχικής διακυβέρνησης και των  

ανοιχτών διαδικασιών, προσκαλέσαμε τους 

πολίτες να συμμετέχουν ενεργά σε αυτό.  

Μέσα στο 2020 πραγματοποιήθηκαν 3 φάσεις 

διαβούλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης όπου οι 

συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν 

για τα προτεινόμενα μέτρα, τα βασικά χαρακτηριστικά 

τους και τις εναλλακτικές σχεδιασμού.  

«Φως» στο τούνελ των έργων  

Με διαρκείς πιέσεις προς αρμοδίους 
Η άσκηση πίεσης προς τους αρμόδιους  

φορείς για την δρομολόγηση σημαντικών 

έργων για την πόλη είχε αποτέλεσμα.  

Ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος σε συνά-

ντηση με τον Περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη, 

έθεσε το  ζήτημα της ολοκλήρωσης των  

εργασιών του Πολυδύναμου Βιοκλιματικού 

Κέντρου που θα στεγάζει, μεταξύ άλλων, το 

Γηροκομείο του Δήμου, προκειμένου να  

αποδοθεί στους πολίτες της περιοχής.  

Επιπλέον, ο Δήμαρχος ζήτησε να προχωρήσει 

η ανάπλαση της λεωφόρου Αγ. Νικολάου, 

έργο ώριμο τεχνικά και διοικητικά, προϋπολογισμού 

5.550.300 ευρώ, το οποίο εντάχθηκε για πρώτη 

φορά στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της 

Περιφέρειας Αττικής από το 2016 και επανεντάχθηκε 

επικαιροποιημένο τα έτη 2018, 2019 και 2020. 

Εν τέλει  τέλος του 2020 υπεγράφη η σύμβαση 

με την ανάδοχο εταιρία για την εκκίνηση των 

εργασιών του έργου. 

Στη συνάντηση τέθηκαν επίσης, η ανάπλαση 

της λεωφόρου Πετρουπόλεως, προϋπολογι-

σμού 5.300.000€ και η ανακατασκευή οδών 

του Δήμου, έργο επίσης ώριμο, προϋπολογισμού 

3.500.000 ευρώ, τα οποία είναι ενταγμένα στο 

Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας. 

Επίσης, σε συνάντηση του Δημάρχου με τον 

νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΚτΥπ ΑΕ Αθα-

νάσιο Γιάνναρη ετέθη το διαχρονικό αίτημα ανέ-

γερσης κτηρίου για το 8ο Γυμνάσιο, που  

λειτουργεί σε ενοικιαζόμενη πολυκατοικία. 

Επιπλέον, ο Δήμαρχος υπογράμμισε ότι παραμένει 

σε εκκρεμότητα η παραχώρηση χρήσης σχολικών 

μονάδων, με αποτέλεσμα να μη δύναται να 

πραγματοποιηθούν απαραίτητες επενδύσεις, 

όπως πχ. η ενεργειακή τους αναβάθμιση, ενώ 

ζήτησε την επιτάχυνση των διαδικασιών για την 

κατασκευή και τοποθέτηση των τεσσάρων 

προκατασκευασμένων αιθουσών, που αποτελούν 

υποχρέωση της πολιτείας, στο πλαίσιο της  

δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης. 

Η συνάντηση έκλεισε με την απόλυτη στήριξη 

της του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΚτΥπ ΑΕ 

στον Δήμαρχο και τον Δήμο για όλα τα ζητή-

ματα που τέθηκαν. Δεσμεύτηκε να προχωρήσει 

άμεσα σε επικαιροποίηση της μελέτης για το 

8ο Γυμνάσιο και την ένταξή του για χρηματοδότη-

ση στη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ.  
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Ενεργειακή αναβάθμιση  

του δημοτικού φωτισμού  

Ένα μεγάλο έργο με σαρωτικές παρεμβάσεις 

σε όλο το δημοτικό οδοφωτισμό ολοκληρώθηκε 

μέσα στο 2020.  

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 

3.247.941,30 ευρώ, σκοπό είχε την βελτίωση της 

ποιότητας φωτισμού στην πόλη αλλά και την 

δραστική μείωση του ενεργειακού κόστους.  

Αφορά την αντικατάσταση των παλαιών  

ενεργοβόρων φωτιστικών με φωτιστικά σώματα 

εξοικονόμησης ενέργειας τύπου LED και ήδη τα 

αποτελέσματα είναι θεαματικά.΄ 

Ο Δήμος με συνέπεια λόγων και έργων  

προχωρά στην επέκταση της αναβάθμισης 

του οδοφωτισμού της πόλης και με το έργο 

«Συντήρηση – Επέκταση – Ενίσχυση Ηλεκτρο-

φωτισμού οδών και κοινοχρήστων χώρων Εργ. 

Η1/20», προϋπολογισμού 74.400,00€ με Φ.Π.Α.  

Βελτίωση και άρση επικινδυνότητας του οδικού δικτύου  
Αξιοποιώντας κάθε πρόγραμμα και κάθε μέσο, ακόμα και από ιδίους πόρους, ο Δήμος καταβάλλει 

κάθε προσπάθεια για την βελτίωση, αλλά και την άρση της επικινδυνότητας του οδικού δικτύου.  

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποίησε έργο προϋπολογισμού 74.400,00€, για την κάλυψη  

προβλημάτων ασφαλείας και συντήρησής του. 

Προσαρμογή Παιδικών Σταθμών στο νέο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης 
Σε εξέλιξη η προσαρμογή των Παιδικών Σταθμών του Δήμου στο νέο θεσμικό πλαίσιο το 2020 και 

μέχρι την ολοκλήρωσή του, ένα έργο προϋπολογισμού 200.000,00€  μέσω του προγράμματος  

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, με σκοπό την προστασία της ζωής και της υγείας των παιδιών και του προσωπικού 

που εργάζονται σε αυτούς. 

Κάλυψη αναγκών δίχρονης  

προσχολικής εκπαίδευσης 
Μέσα στο 2020 ο Δήμος ανταποκρίθηκε στην 

αναγκαιότητα κάλυψης των αναγκών της δίχρονης 

προσχολικής εκπαίδευσης με την προμήθεια,  

μεταφορά και εγκατάσταση δύο (2) μονάδων 

αιθουσών διδασκαλίας και ενός (1) χώρου υγιεινής 

(W.C.) ελαφριάς λυόμενης προκατασκευής, με 

τον απαραίτητο για την λειτουργία τους εξοπλισμού-

επίπλων, για την εξυπηρέτηση του 18ου Νηπιαγωγείου 

του Δήμου Ιλίου, προϋπολογισμού 89.280,00€. 

Περισσότερα από 4 εκατ. ευρώ τα έργα προς χρηματοδότηση 
Ο Δήμος Ιλίου, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα έχει  

καταθέσει προς έγκριση σε κάθε χρηματοδοτική πηγή έργα που ξεπερνούν τα 4 εκατ. ευρώ. 
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Βρεφονηπιακός Σταθμός  

«Νικόλαος Λιάκος  

Ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή του 

βρεφονηπιακού σταθμού “ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΛΙΑΚΟΣ”» στο Ο.Τ 729 του Δήμου,  

προϋπολογισμού 1.116.000,00€, έργο που  

εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων 

και τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής.  

Ο παιδικός σταθμός δημιουργείται σε οικόπεδο 

επιφανείας 287,50τ.μ. επί της οδού Ελλησπό-

ντου στην περιοχή της Παλατιανής, είναι δωρε-

ά του συμπολίτη μας κ. Νικόλαου Λιάκου.  

Σήμερα το κτίριο βρίσκεται στην τελική φάση 

ολοκλήρωσής του. 

Π ο λ υ δ ύ ν α μ ο  Β ι ο κ λ ι μ α τ ι κ ό  

Κέντρο  γ ια  την  Ανάπτυξ η  

Δομών Κοινωνικής Φροντίδας 
 

Ένα από τα σημαντικότερα έργα κοινωνικού 

χαρακτήρα, που βρίσκεται  στην οδό Φλέβας 

Ρουβίκωνος.  

Ο Δήμος Ιλίου με αίσθημα ευθύνης, μέχρι την 

παράδοση του έργου, κατέθεσε προς 

χρηματοδότηση την διαμόρφωση του  

περιβάλλοντος χώρου και την προμήθεια  

εξοπλισμού του. 

Πρόκειται για τη ένταξη της Πράξης 

«Συμπλήρωση της δομής του KHΦΗ στο Δήμο 

Ιλίου για την ενίσχυση της λειτουργικότητάς 

του» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 

2014-2020» σύμφωνα με Απόφαση του  

Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, με 

συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

Με την πρόταση αυτή θα διαμορφωθεί ο 

περιβάλλον χώρος του ΚΗΦΗ με εκσκαφές, 

απαιτούμενες υποδομές, εγκαταστάσεις 

άρδευσης εξυγίανση του εδάφους με κηπαίο 

χώμα, επιστρώσεις ή κάλυψη του εδάφους με 

χλοοτάπητα ή ποικιλία δένδρων ή θάμνων,  

τοποθέτηση ιστών και φωτιστικών σωμάτων με 

τις ανάλογες υποδομές, κατασκευή περίφραξης κλπ.  

Επίσης περιλαμβάνει προμήθεια συναγερμού, 

κλιματιστικών μονάδων, ανελκυστήρα  

τροφίμων και ειδικού εξοπλισμού όπως  

κρεβάτια, καρέκλες, γραφεία, τραπέζια κλπ.  

https://youtu.be/GoQDbH8YowU
https://youtu.be/GoQDbH8YowU
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Πολιτισμός: Κοινωνικό αγαθό  

Ο σπουδαίος αυτός τομέας του Δήμου  αν και 

δέχθηκε πλήγμα με την έναρξη των περιοριστικών 

μέτρων λόγω της πανδημίας, μέχρι τότε  

συνέχισε το παραγωγικό του έργο.  

Έτσι, εκτός των άλλων, κατάφερε  μέσα στο 

2020 να πραγματοποιήσει  4 αφιερώματα,  

επετειακές και τιμητικές εκδηλώσεις, 5 συναυλίες,  

5 θεατρικές παραστάσεις, μία μουσικοχορευτική,  

3 εκδηλώσεις για παιδιά, 2 εκδηλώσεις πολιτιστικών 

και εθνικοτοπικών συλλόγων και 2 ακόμα πολιτιστικές 

δράσεις.  

Στη συνέχεια με πλήρη προσαρμογή στα νέα  

δεδομένα προχώρησε σε δράσεις και ενέργειες 

που προάγουν το πολιτιστικό γίγνεσθαι, μέσα από 

τις δυνατότητες που έδωσαν οι νέες τεχνολογίες. 

Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακές 

συναυλίες και θεσμούς όπως το «Jazz στο Πάρκο», 

την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής και συνέχισαν 

με διαδικτυακά μαθήματα τα επιμορφωτικά 

τμήματα και το Δημοτικό Ωδείο. 

Αθλητισμός για Όλους  
Η δια βίου άσκηση είναι η βασική φιλοσοφία 

του Δήμου για τον Αθλητισμό. Στο πλαίσιο αυ-

τό περισσότερες από 20 αθλητικές εγκαταστάσεις 

και πλήθος αθλητικών προγραμμάτων βρίσκονται 

στη διάθεση των πολιτών, προσφέροντας  

δημιουργική διέξοδο, βελτιώνοντας την υγεία 

τους, προάγοντας παράλληλα τον ερασιτεχνικό 

και σωματειακό αθλητισμό.          

Μέχρι την ανακοίνωση των περιοριστικών μέτρων 

λόγω covid-19, το Αθλητικό Τμήμα του Δήμου 

μας συνέχισε τα προγράμματα για όλους, μια 

πραγματική κυψέλη αθλητισμού, όπως  Αεροβική, 

Ρυθμική, Ενόργανη Γυμναστική, Γυμναστήριο, 

Τένις, Στίβο, Προετοιμασία υποψηφίων 

Τ.Ε.Φ.Α.Α. & Στρατιωτικών Σχολών, Κολύμβηση 

(Παιδιών & Ενηλίκων), Ποδόσφαιρο, Μπάσκετ, 

Βόλεϊ, Άσκηση Ατόμων με Ειδικές  Ανάγκες,  

Γυμναστική στην Γ’ Ηλικία, Παιδί & Θάλασσα, 

Αθλητικό Καμπ, Θερινό Πρόγραμμα Δημιουρ-

γικής Απασχόλησης.  

Όταν πια η λειτουργία κάποιων προγραμμά-

των δεν κατέστη δυνατή, τότε χρησιμοποιώ-

ντας τις νέες τεχνολογίες προσπάθησε να κα-

λύψει όσο το δυνατόν τόσο το κενό της δια ζώ-

σης γυμναστικής, όσο και της ενημέρωσης.     

Έτσι πραγματοποίησε μια πολύ ενδιαφέρουσα 

τηλεημερίδα  στην οποία μίλησαν εξαιρετικοί 

και αναγνωρισμένοι εισηγητές.                                                                                                

https://youtu.be/-9FfIweZ0f4
https://youtu.be/tGwnR4qKZVs
https://youtu.be/tGwnR4qKZVs
https://youtu.be/-9FfIweZ0f4
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Με συντροφιά τους ήχους και τις μελωδίες της Φιλαρμονική του Δήμου  

την περίοδο των περιοριστικών μέτρων  

 

 
 

Επέτειος του  

από τον Δήμο Ιλίου  

και το Κέντρο Γυναικών  

https://youtu.be/iCOEYqozsuc?t=5
https://youtu.be/iCOEYqozsuc?t=5
https://youtu.be/C4ppVZ2jP2w?t=1
https://youtu.be/C4ppVZ2jP2w?t=1
https://youtu.be/n5tx-B0BgVI
https://youtu.be/n5tx-B0BgVI
https://youtu.be/QbFuDyr77TM
https://youtu.be/QbFuDyr77TM
https://youtu.be/hNSIN4aP93U
https://youtu.be/hNSIN4aP93U
https://youtu.be/oaSU5fP_tGo
https://youtu.be/oaSU5fP_tGo
https://www.youtube.com/user/dimosiliou
https://youtu.be/_Fr8Oi68Dac
https://youtu.be/_Fr8Oi68Dac
https://youtu.be/ZUt6M15oXYk
https://youtu.be/ZUt6M15oXYk
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Με τη λάμψη των Χριστουγέννων 

το Δένδρο της πόλης το 2020  

Συνοδεύτηκε από ένα όμορφο 

παραμύθι υπό τους ήχους του  

συνόλου ποικίλης μουσικής του 

Δημοτικού Ωδείου Ιλίου  

και την Ομάδα Θεάτρου Δρόμου 

THEATRO - THEAMA 

 

 

 

 

Θεατρικές παραστάσεις στο κανάλι του Δήμου  
Αρχειακό υλικό από τη Θεατρική μας Ομάδα που αξιοποιήθηκε για να κρατήσει  

συντροφιά τις ημέρες του εγκλεισμού και των αυστηρών περιοριστικών μέτρων  

“Απόψε αυτοσχεδιάζουμε” - 2016 “Ο αφελής” - 2017 

“Φουσκοθαλασσιές” - 2018 “Θεσμοφοριάζουσες” - 2019 

https://www.youtube.com/user/dimosiliou
https://youtu.be/E0Re6i2n3Mk
https://youtu.be/E0Re6i2n3Mk
https://youtu.be/M4V0rmRsKqs?t=138
https://youtu.be/M4V0rmRsKqs?t=138
https://youtu.be/M4V0rmRsKqs?t=138
https://youtu.be/Ms3cRamjILk?t=135
https://youtu.be/Ms3cRamjILk?t=135
https://youtu.be/Ms3cRamjILk?t=135
https://youtu.be/bbRUptlz_R8
https://youtu.be/bbRUptlz_R8
https://youtu.be/bbRUptlz_R8
https://youtu.be/Khv88pEvD3Y
https://youtu.be/Khv88pEvD3Y
https://youtu.be/Khv88pEvD3Y

