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  Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 37189/18-07-2013 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 15
ης

 Τακτικής Συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

 

 

Αρ. Αριθ.  Απόφασης 245/2013 

                                                    ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης για α) ίδρυση γραφείου κοινωνικής 

ασφάλισης στο ∆ήµο Ιλίου και β) αναβάθµιση υπηρεσιών 

ΕΟΠΥΥ Ιλίου 

 

Σήµερα στις 11 Ιουλίου 2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.30 µ.µ. το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
του ∆ήµου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο, ύστερα από την 
υπ’ αριθµ. 36202/05-07-2013 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου ∆ηµητρίου που 
δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στον κ. ∆ήµαρχο και σε 
όλους τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους την  05-07-2013.     

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 
                                                     Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΜΕΛΗ ∆.Σ.: ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ∆ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, 
ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, 
ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΛΑΧΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ 
ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

                 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
∆.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, 
ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, 
ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΡΟΝΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
Ο ∆.Σ. κος Φεγγερός Β. απεχώρησε πριν από τη συζήτηση του 9ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος  
κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εισέρχεται αµέσως στην εξέταση 
των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 

 
 ******************* 

 Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος εισάγει στο Συµβούλιο 
για συζήτηση το 15

ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για α) ίδρυση 

γραφείου κοινωνικής ασφάλισης στο ∆ήµο Ιλίου και β) αναβάθµιση υπηρεσιών ΕΟΠΥΥ Ιλίου 
Αφού θέτει υπόψιν του Συµβουλίου το υπ’ αριθµ. 36258/10-07-2013 έγγραφο της 

∆ιαπαραταξιακής Επιτροπής του ∆ήµου Ιλίου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Με την υπ’ αριθµ.Υ10/005/083/12-3-2013 απόφαση ΙΚΑ ανεστάλη η λειτουργία και  συγχωνεύτηκε 
 το Τοπικό Υποκατάστηµα  ΙΚΑ Ιλίου µε αυτό των Αγίων Αναργύρων, που βρίσκεται επί της οδού 
Μπίµπιζα  

Σύµφωνα µε την υπ αριθµ 090. 090/11/14.3.2013 (ΦΕΚ 780/τ. Β ́/4.4.2013, Α∆Α :ΒΕΑΗ4691ΩΓ-
ΦΟΒ) απόφαση του ∆ιοικητή του Ιδρύµατος καθορίζονται οι αρµοδιότητες που ασκούνται από τα 
Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης του ΙΚΑ που συνιστώνται κατά το αρθρο 52 του Οργανισµού   και σε 
συνδυασµό µε  την  από 10-4-2013 εγκύκλιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ορίζονται συγκεκριµένα τα εξής:   

Η µε αριθµ. 090/11/14.3.2013 (ΦΕΚ 780/τ. Β ́/4.4.2013)απόφαση αναφέρει: “Εχοντας υπ ‘όψιν ..... 
Την ανάγκη εξυπηρέτησης των συναλλασσόµενων µε το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις ορεινές ή παραµεθόριες ή 
νησιωτικές περιοχές, καθώς και σε ασφαλιστικές περιοχές µεγάλης έκτασης   ...συνιστώνται ...Γραφεία 
Κοινωνικής Άφεσης ΙΚΑ -ΕΤΑΜ”. 

Η εγκύκλιος αναφέρει: “Στις περιπτώσεις που το πλησιέστερο υποκατάστηµα βρίσκεται σε µεγάλη 
απόσταση ή σε άλλη πόλη χωρίς καλή συγκοινωνιακή σύνδεση, συστήνεται Γραφείο Κοινωνικής 
Ασφάλισης στη περιοχή όπου λειτουργούσε το υποκατάστηµα που αποφασίστηκε η αναστολή της 
λειτουργίας του”. 

Επειδή για εµάς προέχει η πρόσβαση των κατοίκων  στις υπηρεσίες του ΙΚΑ. 

 Επειδή η περιοχή που κάλυπτε το καταργηθέν υποκατάστηµα εξυπηρετούσε πολύ µεγάλο αριθµό 
πολιτών και επιχειρήσεων  

Επειδή ο δήµος Ιλίου µε την απογραφή του 2011 φέρεται να έχει 84.830 κατοίκους, ο δε δήµος 
Αγίων Αναργύρων –Καµατερού 62.440 κατοίκους, που όµως όλοι ξέρουµε ότι είναι σχεδόν διπλάσιοι 
στην πραγµατικότητα . Όπως δε αναφέρεται και στο site  του δήµου µας «Το Ίλιον είναι ένας από τους 9 
δήµους της ∆υτικής Αθήνας, ο δεύτερος µεγαλύτερος δήµος σε πληθυσµιακό µέγεθος, µε κατοίκους που 
ξεπερνούν τους 130.000. Έχει συνολική έκταση 9.250 στρέµµατα και χωρίζεται οικιστικά σε 7 συνοικίες 
και 19 γειτονιές.». Συνεπώς ένα κατάστηµα ΙΚΑ ΕΤΑΜ επί της οδού Μπίµπιζα είναι αδύνατο να 
εξυπηρετεί 250.000 και πλέον  κατοίκους. Ήδη δηµιουργείται το αδιαχώρητο και καταστάσεις 
τριτοκοσµικές, όπως όλοι καλά γνωρίζουµε   

Επειδή οι πολίτες πλέον είναι αναγκασµένοι να πηγαινοέρχονται συνεχώς µεταξύ Παπανδρέου και 
Μπίµπιζα, όταν µάλιστα δεν υπάρχει δυνατότητα εύκολης πρόσβασης και καλής συγκοινωνιακής 
σύνδεσης ούτε  µεταξύ των δύο υποκαταστηµάτων, ούτε των γειτονιών που εξυπηρετούνται (Άγ. 
Φανούριος, Ζ. Πηγή κλπ) µε το ΙΚΑ Αγ. Αναργύρων. 

Επειδή το κλείσιµο του ΙΚΑ Ιλίου σηµαίνει τεράστια ταλαιπωρία στους κατοίκους και ουσιαστικός 
αποκλεισµός των ατόµων µεγάλης ηλικίας και των ατόµων µε ειδικές ανάγκες από τις υπηρεσίες του 
ΙΚΑ  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ Την λήψη απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου για: 

1. ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ  ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  στο ∆ήµο Ιλίου  επί 
της οδού Αχαΐας και Καλαβρύτων, στο ισόγειο χώρο του ακινήτου όπου στεγαζόταν, επειδή από ότι 
γνωρίζουµε εξακολουθεί να είναι µισθωµένο και καταβάλλεται το µίσθωµα του, άλλως ο ∆ΗΜΟΣ 

ΑΔΑ: ΒΛ4ΜΩΕΒ-1Η7



 3 

ΙΛΙΟΥ  να παραχωρήσει  άµεσα δωρεάν το χώρο που απαιτείται. Επίσης να παραχωρήσει δωρεάν  και 
ότι είναι αναγκαίο για την εύρυθµη λειτουργία και στέγαση του γραφείου αυτού, λαµβάνοντας τις 
σχετικές αποφάσεις  και να ενεργήσει ότι απαιτείται για την ευόδωση του σκοπού αυτού. 

2. ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ την στο ΙΛΙΟΝ  παραµονή και αναβάθµιση των υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 
 
                                                ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω  
                                                    

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει: 
1. Τη δηµιουργία Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στο ∆ήµου Ιλίου, επί των οδών Αχαΐας & 

Καλαβρύτων, ως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται. 
2. Την παραµονή και αναβάθµιση των υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ.   
 
 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 
        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ. 

 

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      
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