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∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

για την κατάρτιση του

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2019

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Η Έννοια του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π)

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο πρόγραμμα
της τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης του ∆ήμου και αφορά
στις υποδομές και στις τοπικές επενδύσεις καθώς και στη
βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας του.

Για την κατάρτισή του λαμβάνονται απαραίτητα υπόψη οι
κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο, ο υφιστάμενος χωροταξικός και
πολεοδομικός σχεδιασμός καθώς και οι προτεραιότητες που
απορρέουν από θεσμοθετημένα χρηματοδοτικά μέσα,
αναδεικνύοντας την τοπική του διάσταση.

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
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2. Χαρακτηριστικά του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
(Ε.Π)
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ∆ήμου αποτελεί βασικό
εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού του ρόλου, με τα εξής
χαρακτηριστικά:

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και
βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του ∆ήμου.
Αποτελεί το πενταετές πρόγραμμα δράσης του ∆ήμου.
Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και
διοίκησης του ∆ήμου και μέρος του προγραμματικού του
κύκλου.
Συνδέεται με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, το τεχνικό
πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του ∆ήμου.
Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων (αιρετά
όργανα, υπηρεσιακά στελέχη, τοπικοί φορείς, κλπ.).
Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης.
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3. Τα εννιά βήματα για την κατάρτιση του Ε.Π. 

1. Συγκρότηση ομάδας έργου του ∆ήμου.
2. Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης στο ∆ήμο Ιλίου.
3. Αξιολόγηση του ∆ήμου.
4. Καθορισμός της στρατηγικής και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων.
5. Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου και διαδικασίες διαβούλευσης.
6. Κατάρτιση σχεδίων δράσης.
7. Πενταετής προγραμματισμός των δράσεων.
8. Οικονομικός προγραμματισμός.
9. Ολοκλήρωση του προγράμματος.

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
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∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
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ΒΗΜΑ 1ο
Συγκρότηση Ομάδας Έργου του ∆ήμου.

Με την υπ’ αριθμ. 790/2014 Απόφαση ∆ημάρχου συστήθηκε
διεπιστημονική Ομάδα Έργου, αποτελούμενη από μέλη της
∆ιοίκησης, στελέχη και υπαλλήλους του ∆ήμου, χωρίς τη
συμμετοχή εξωτερικών συμβούλων.

Η ομάδα προχώρησε στη μελέτη της παρούσας κατάστασης
και πρότεινε προς το ∆ημοτικό Συμβούλιο το υπό έγκριση
Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού.

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
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ΒΗΜΑ 2ο
Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης στο ∆ήμο 
Ιλίου. 
(SWOT ANALYSIS)

Η ανάλυση SWOT είναι ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού το
οποίο διερευνά το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του
∆ήμου, ώστε να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις σε σχέση με
τους στόχους που θα θέσει η διοίκηση και την επίτευξή τους. Η
ενδελεχής μελέτη του εσωτερικού περιβάλλοντος μπορεί να
φανερώσει μια σειρά από δυνάμεις και αδυναμίες. Όμοια μέσα
από τη μελέτη του εξωτερικού περιβάλλοντος του ∆ήμου,
συνήθως ανακύπτουν τόσο δυνητικές ευκαιρίες όσο και πιθανές
απειλές.

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
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∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ

∆ΥΝΑΜΕΙΣ
------------------------------------------------------------------------

∆ήμος με έμπειρη ∆ιοίκηση και άρτια
οργανωμένες υπηρεσίες
Χρηστή και με διαφάνεια οικονομική διαχείριση
του ∆ήμου
Αειφορική διαχείριση του φυσικού και
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος
Ισχυρό δίκτυο κοινωνικής προστασίας και
αλληλεγγύης.

Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ
-------------------------------------------------------------------

Μείωση του ανθρώπινου δυναμικού του
∆ήμου, χωρίς δυνατότητα μόνιμης
αναπλήρωσής του

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
---------------------------------------------------------------------

Αξιοποίηση πόρων της νέας
Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020
Βελτίωση της αποδοτικότητας και της
αποτελεσματικότητας με ενίσχυση των
εφαρμογών ΤΠΕ.

ΑΠΕΙΛΕΣ
-----------------------------------------------------------------------

Άμβλυνση των παραγόντων που διογκώθηκαν
από την συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και τα
οποία οδηγούν σε φτώχεια και κοινωνικό
αποκλεισμό.
Συνεχής συρρίκνωση και μεταβλητότητα των
κρατικών πόρων, ιδιαίτερα μετά την επίκληση
του μηχανισμού στήριξης
Επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος λόγω
των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής



9

ΒΗΜΑ 3ο
Αξιολόγηση του ∆ήμου. 

Στο ∆ήμο Ιλίου ουδεμία μεταβολή επήλθε με την εφαρμογή
της νέας διοικητικής διαίρεσης της χώρας κατά
το πρόγραμμα Καλλικράτης το 2011.

Ο ∆ήμος Ιλίου αποτελείται από ένα δημοτικό διαμέρισμα,
ανήκει στη Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικού Τομέα Αθηνών και
έχει πληθυσμό 84.793 κατοίκους σύμφωνα με τα
αποτελέσματα της απογραφής του 2011.

Λειτουργεί με σύγχρονο οργανόγραμμα που δημοσιεύτηκε
στα υπ΄ αριθμ. 1276 Β / 2013 και 526 Β / 2014 ΦΕΚ.

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
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ΒΗΜΑ 4ο
Καθορισμός στρατηγικής και αναπτυξιακών 
προτεραιοτήτων.

Η Στρατηγική του ∆ήμου αποτελεί ένα συνεκτικό σύνολο προτεραιοτήτων
και πολιτικών που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής του και
στην επίτευξη του Οράματος του.

Αποστολή του ∆ήμου ως σύγχρονου φορέα έκφρασης των
αυτοδιοικητικών αξιών είναι : «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».

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
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Όραμα του ∆ήμου Ιλίου είναι:

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

Η ανέλιξή του σε μία ισχυρή μονάδα τοπικής ανάπτυξης στο
πλευρό του πολίτη για την αναβάθμιση της καθημερινότητάς του και
της ποιότητας ζωής του, με ενεργό ρόλο στην κοινωνική ανάπτυξη
και συνοχή, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, στην εκπαίδευση, με
στήριξη της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης, με
αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διοίκηση.
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Στρατηγικό Σχέδιο

Στο Στρατηγικό Σχέδιο :
Αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά της γεωγραφικής ενότητας του
∆ήμου, τα χαρακτηριστικά του ιδίου ∆ήμου, ως οργανισμός και
αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση.
∆ιατυπώνεται το αναπτυξιακό όραμα του ∆ήμου και οι κατευθυντήριες
αρχές, που πρέπει να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του και τον τρόπο
διοίκησης των τοπικών υποθέσεων.
Προσδιορίζεται η στρατηγική του ∆ήμου προκειμένου να επιτευχθεί το
όραμά του.

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΑΞΟΝΕΣ – ΜΕΤΡΑ – ΣΤΟΧΟΙ  

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΟΡΑΜΑ
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Η Ομάδα Έργου, αφού έλαβε υπόψη της τα βασικά γεωγραφικά, ιστορικά
και δημογραφικά στοιχεία (απογραφές, στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής), τα οικονομικά δεδομένα και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της
περιοχής, την οικιστική δομή και τις περιβαλλοντικές συνθήκες, την
κατάσταση των υφιστάμενων δομών, επιστημονικές μελέτες που αφορούν
την περιοχή, τα βασικά οργανωτικά και οικονομικά ζητήματα των
υπηρεσιών του ∆ήμου, τις δεσμεύσεις της ∆ιοίκησης για τα ζητήματα
ανάπτυξης της περιοχής, τα κατά καιρούς διατυπωθέντα αιτήματα των
δημοτών και ομάδων αυτών, σχετικά με τις αναπτυξιακές δυνατότητες
αλλά και αναγκαιότητες της περιοχής, τη συνεχή συρρίκνωση και
μεταβλητότητα των κρατικών πόρων καθώς και τη δυνατότητα αξιοποίησης
θεσμοθετημένων χρηματοδοτικών μέσων, κατέληξε στο προτεινόμενο
Στρατηγικό Σχέδιο.

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
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∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
Γεωγραφικά,
ιστορικά, 

δημογραφικά 
στοιχεία

Οικονομικά 
δεδομένα

και κοινωνικά
χαρακτηριστικά 
της περιοχής

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ 
ΣΧΕ∆ΙΟ

∆ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

Οικιστική δομή, 
περιβαλλοντικές 

συνθήκες

Κατάσταση των 
υφιστάμενων  

δομώνΕπιστημονικές 
μελέτες που 
αφορούν την 
περιοχή μας

Βασικά οργανωτικά 
και οικονομικά 
ζητήματα των 
Υπηρεσιών του

∆ήμου

∆εσμεύσεις της 
∆ιοίκησης

για τα ζητήματα 
ανάπτυξης της 

περιοχής 

Συρρίκνωση 
και μεταβλητότητα 
κρατικών πόρων 
και δυνατότητα 
αξιοποίησης 

θεσμοθετημένων 
χρηματοδοτικών 

μέσων

ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
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Μακροχρόνιοι Στρατηγικοί Στόχοι
Οι Μακροχρόνιοι Στρατηγικοί Στόχοι, όπως περιγράφονται παρακάτω,
εκφράζουν τις κύριες αναπτυξιακές επιδιώξεις του ∆ήμου μας για τα
επόμενα πέντε χρόνια. Σύμφωνα με τους στόχους αυτούς, τους
ιεραρχημένους Άξονες Προτεραιοτήτων, που περιλαμβάνονται σε κάθε
έναν από αυτούς, αλλά και τα Μέτρα - ∆ράσεις στις οποίες εξειδικεύεται
κάθε ένας από τους πιο πάνω Άξονες, θα διαμορφωθεί στη συνέχεια το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ∆ήμου για την περίοδο 2015-2019.

Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν την προώθηση της οικονομικής,
κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης του ∆ήμου, την αναβάθμιση της
διοικητικής του ικανότητας του, την ικανοποίηση των αναγκών των
αποδεκτών του, τη βελτίωση της οικονομικής του κατάστασης.

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
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∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
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ΣΤΟΧΟΣ 1ος

∆ήμος ουσιαστικά ενεργός στην καθημερινότητα των δημοτών με
έργα και δράσεις απαραίτητα για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της
πόλης που ενισχύουν τις ήδη επιτυχημένες προσπάθειές μας για έργα
ανάπλασης και πολεοδομικής αποκατάστασης, όπως: επέκταση δικτύου
ποδηλατοδρόμου, διαχείριση πρασίνου και υδάτινων πόρων, ανάπτυξη
– συμπλήρωση δικτύων υδάτων, χωροταξικό σχεδιασμό, ενίσχυση των
υποδομών προσπελασιμότητας και οδικής ασφάλειας, μέριμνα για την
υγιεινή και ασφάλεια των δημοτών, δίκτυα ενέργειας και
ηλεκτροφωτισμού.

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
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ΣΤΟΧΟΣ 2ος

∆ήμος της κοινωνικής ανάπτυξης και συνοχής, της εκπαίδευσης,
της πολιτιστικής ανάπτυξης και της αθλητικής δράσης, που
παρέχει επιπρόσθετες υπηρεσίες πρόνοιας και υποστήριξης σε όλους
τους δημότες και ειδικότερα σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες πληθυσμού,
βελτιώνει τις πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες της πόλης μας,
προωθεί και υλοποιεί δράσεις για τα παιδιά και τους νέους, την
εκπαίδευσή τους, αναβαθμίζοντας και συμπληρώνοντας τις υπάρχουσες
υποδομές.

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
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ΣΤΟΧΟΣ 3ος

∆ήμος που προωθεί την τοπική ανάπτυξη μέσα από την δημιουργία
συνεργασιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με πολλαπλασιαστικά
αποτελέσματα, την ενημέρωση και την προώθηση και εφαρμογή
δράσεων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της τοπικής
αγοράς καθώς και για αντιμετώπιση της ανεργίας και την ενίσχυση της
απασχόλησης.

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
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ΣΤΟΧΟΣ 4ος

∆ήμος σύγχρονος και αποτελεσματικός, που παρέχει
αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους πολίτες, βελτιώνοντας την
αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της λειτουργίας του,
αξιοποιώντας αποδοτικότερα τους διαθέσιμους πόρους, ενισχύοντας τα
συστήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) και
εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή των πολιτών σε όλες τις αποφάσεις που
αφορούν στο μέλλον της πόλης, μέσα από διαδικασίες διαφανείς,
συμμετοχικές, προσβάσιμες σε όλους.

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
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Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του ∆ήμου  για την περίοδο 2015 – 2019 
διατυπώνονται με την μορφή αξόνων ως ακολούθως  :

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΞΟΝΑ 1 : «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» ΣΕ 
ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΜΕΤΡΟ 1.1 : 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΩΝ

ΜΕΤΡΟ 1.7 :
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ∆ΙΚΤΥΑ

ΜΕΤΡΟ 1.6 : 
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ∆ΗΜΟΤΩΝ

ΜΕΤΡΟ 1.5 :
ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΤΡΟ 1.4 : 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ

ΜΕΤΡΟ 1.3 : 
∆ΙΚΤΥΑ Υ∆ΑΤΩΝ

ΜΕΤΡΟ 1.2 : 
ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ / ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Ο∆ΩΝ ΜΕ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟΥ

ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Ο∆ΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
– ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕ 
ΚΑΙ ΣΗΘΥΑ
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∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ 2 : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙ∆ΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΤΡΟ 2.1 : 
∆ΟΜΕΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ

ΜΕΤΡΟ 2.5 :
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΤΡΟ 2.4 : 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΤΡΟ 2.3 : 
ΥΓΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ

ΜΕΤΡΟ 2.2 : 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ∆ΟΜΩΝ 
ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ 
∆ΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΟΜΩΝ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ 
∆ΟΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ 
∆ΟΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΟΜΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΟΜΩΝ 
ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΟΜΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΝΕΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΟΜΩΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΟΜΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΟΜΩΝ 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΞΟΝΑ 2 : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙ∆ΕΙΑ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» ΣΕ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ
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∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ 3 :ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΜΕΤΡΟ 3.1 : 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΜΕΤΡΟ 3.2 : 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ Α∆ΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ /
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΞΟΝΑ 3 : «ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»
ΣΕ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ
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∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

ΜΕΤΡΟ 4.1 : 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΕΤΡΟ 4.3 : 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΩΝ

ΜΕΤΡΟ 4.2 : 
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ,
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

(Τ.Π.Ε.) ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

∆ΙΑ∆ΟΣΗ – ΠΡΟΒΟΛΗ –
∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
∆ΟΜΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΞΟΝΑ 4 : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ» ΣΕ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΞΟΝΑ 1 : «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» 
ΣΕ ΜΕΤΡΑ

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΞΟΝΑ 2 : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙ∆ΕΙΑ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» 

ΣΕ ΜΕΤΡΑ

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΞΟΝΑ 3 : «ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»
ΣΕ ΜΕΤΡΑ

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΞΟΝΑ 4 : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ» ΣΕ ΜΕΤΡΑ

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 1.1: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΩΝ»
ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ 

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 1.2 : «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ/∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΚΑΙ Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 1.3 : «∆ΙΚΤΥΑ Υ∆ΑΤΩΝ» ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 1.4 : «ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ» ΣΕ 
ΣΤΟΧΟΥΣ

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 1.5 : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ» ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ 

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 1.6 : «ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ∆ΗΜΟΤΩΝ» ΣΕ 
ΣΤΟΧΟΥΣ

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 1.7 : «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ∆ΙΚΤΥΑ» ΣΕ 
ΣΤΟΧΟΥΣ

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 2.1 : «∆ΟΜΕΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ» 
ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 2.2 : «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ» ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 2.3 : «ΥΓΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΟΧΗ» ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 2.4 : «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 2.5 : «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 3.1: «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ» ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 3.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΣΕ 
ΣΤΟΧΟΥΣ

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 4.1 : «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ» 
ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ



45

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 4.2 : «ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 4.3: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΩΝ» ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
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∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Η περαιτέρω εξειδίκευση των ∆ράσεων και η ολοκλήρωση του
Επιχειρησιακού Προγράμματος του ∆ήμου, θα οριστικοποιηθεί με την
∆ημόσια ∆ιαβούλευση που θα ακολουθήσει, με καταχώρησή του στην
ιστοσελίδα του ∆ήμου μας, καθώς και σε κάθε άλλο πρόσφορο μέσο και
αφού ληφθούν υπόψη οι προτάσεις των πολιτών, ενώσεων πολιτών ή
άλλων τοπικών, κοινωνικών και οικονομικών φορέων.

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
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Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών διαβούλευσης θα ακολουθήσουν:

H κατάρτιση σχεδίων δράσης.

O πενταετής προγραμματισμός των δράσεων.

O οικονομικός προγραμματισμός.

Η ολοκλήρωση του προγράμματος με τη σύνταξη και δημοσιοποίηση

του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ∆ήμου Ιλίου 2015-2019.

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ



49

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ∆ήμου μας, αφορά όλους.

Σας καλούμε λοιπόν να υποβάλλετε τις προτάσεις σας ηλεκτρονικά μέσω
της ιστοσελίδας του ∆ήμου www.ilion.gr, καταγράφοντας τη γνώμη σας, τις
επιθυμίες σας, τις ανάγκες της γειτονιάς σας, του σχολείου σας, του χώρου
που ζείτε και εργάζεστε.

Έτσι, θα σχεδιάσουμε μαζί το μέλλον της πόλης μας, για μια πόλη όμορφη,
δημιουργική, με στόχους και όραμα για κάθε ένα από εμάς...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ


