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ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Διαβάστε
Έργα υποδομής
 Διευθέτηση

του Ρέματος

Εσχατιάς
 6.707 νέες πληροφοριακές

πινακίδες και πινακίδες ονοματοθεσίας
 Ολοκληρώθηκε η κατασκευή

Πολυδύναμο Βιοκλιματικό
Κέντρο για την ανάπτυξη
δομών κοινωνικής φροντίδας
στον Δήμο Ιλίου (Γηροκομείο)

Ποδηλατικός Γύρος Ιλίου / σελ.8

Ένα από τα μεγαλύτερα έργα κοινωνικών υποδομών

του νέου Βρεφονηπιακού
Σταθμού στην Παλατιανή

Οικονομία

Μικροβιολογικός έλεγχος
πόσιμου νερού στα σχολεία
του Δήμου Ιλίου / σελ.12

 Μείωση δημοτικών τελών για

όλα τα νοικοκυριά και τις
επιχειρήσεις.
 Ακόμη περισσότεροι ελεύθε-

ροι χώροι αξιοποιώντας το
Πράσινο Ταμείο.


Απορρόφηση της αύξησης
του ηλεκτρικού ρεύματος για
τον φωτισμό οδών, πλατειών
και κοινοχρήστων χώρων από
τον Δήμο Ιλίου προς όφελος
των πολιτών.

Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας / σελ.12

Κοινωνία
 Προτεραιότητα η Κοινωνική

Πολιτική με ισχυρό δίκτυο
κοινωνικών υπηρεσιών.
 Ευρωπαϊκό

πρόγραμμα
«Κοινωνικές δομές άμεσης
αντιμετώπισης της φτώχειας» στον Δήμο Ιλίου

Πολιτισμός
«Λευκή Νύχτα» στον Δήμο Ιλίου
 Συνεργασία με μεγάλες

ορχήστρες

Εκπαίδευση
 Ίδρυση Κέντρου Δια Βίου

Μάθησης στον Δήμο Ιλίου
 Κοινωνικά Φροντιστήρια

Το «Πολυδύναμο Βιοκλιματικό
Κέντρο για την ανάπτυξη δομών
κοινωνικής φροντίδας στο Δήμο
Ιλίου», ένα από τα μεγαλύτερα
έργα κοινωνικών υποδομών και

όραμα της Δημοτικής Αρχής γίνεται
πρα-γματικότητα με την έγκριση
της προγραμματικής σύμβασης
μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και
του Δήμου Ιλίου.
σελ. 2

Ισχυρό ταμειακό υπόλοιπο
του Δήμου Ιλίου
Η προσεκτική οικονομική διαχείριση έχει ως αποτέλεσμα
ένα ισχυρό ταμειακό υπόλοιπο στον Δήμου Ιλίου, ο οποίος
μαζί με τα Νομικά Πρόσωπα έκλεισε το ταμείο με
8.903.477€ για το 2012, με μηδενικό δανεισμό, παρά
τη μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων κατά 60%
σελ. 5

Δωρεάν μετρήσεις κύφωσης και
σκολίωσης / σελ.10

Δωρεάν έλεγχος αναπνευστικής
λειτουργίας / σελ.7

Ψεκασμοί εναντίον του
ιού του Δυτικού Νείλου / σελ.12

ΠεριβάλλονΚαθαριότητα
 Αγορά θρυμματιστή κλαδιών
 «διέξοδος από την πόλη στον

αγρό»
 Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλον-

τος με σύνθημα: «ΑγαπάμεΦροντίζουμε-Καθαρίζουμε το
πάρκο “Αντώνης Τρίτσης”»

Δωρεά εκπαιδευτικού υλικού
στο Ειδικό Δημοτικό
Σχολείο Ιλίου / σελ.11

Έργα υποδομής

Πολυδύναμο Βιοκλιματικό Κέντρο
για την ανάπτυξη δομών
κοινωνικής φροντίδας στον Δήμο
Ένα από τα μεγαλύτερα έργα κοινωνικών υποδομών

Το «Πολυδύναμο Βιοκλιματικό Κέντρο
για την ανάπτυξη δομών κοινωνικής
φροντίδας στον Δήμο Ιλίου», ένα από
τα μεγαλύτερα έργα κοινωνικών
υποδομών και όραμα της Δημοτικής
Αρχής γίνεται πραγμα-τικότητα με
χρηματοδότηση της Περιφέρειας
Αττικής, η οποία με το ιδιαίτερο
ενδιαφέρον του Περιφε-ρειάρχη κ.
Γιάννη Σγουρού βοηθάει στην
υλοποίηση πολλών και σημαν-τικών
έργων υποδομής στην πόλη μας.
Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα
έργα κοινωνικών υποδομών, μακρόπνοο όραμα της Δημοτικής Αρχής και
της παράταξης της Δημοκρατικής
Συνεργασίας, προς την κατεύθυνση
εκσυγχρονισμού του κοινωνικού
κράτους και τη βελτίωση του βιοτικού
επιπέδου των πολιτών, για την
επίτευξη του οποίου εργάστηκε πολύ
σκληρά.
Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού
9.950.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), αφορά την
κατασκευή ενός σύγχρονου και
πλήρως οργανωμένου κτηρίου
κοινωνικού χαρακτήρα, συνολικής

Ενημερωτικό Δελτίο «το ΙΛΙΟΝ»

επιφάνειας

περίπου 6.500 τ.μ., που θα
ανεγερθεί σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του
Δήμου επιφάνειας 2 στρεμμάτων, το
οποίο περικλείεται από τις οδούς
Φλέβας (Ρουβίκωνος) - Ταβουλάρη Πολέμη - Πλαστήρα.
Το κτήριο έχει τη δυνατότητα να
στεγάσει τις κοινωνικές δομές που
λειτουργούν σήμερα στην πόλη, όπως
τα Δημοτικά Ιατρεία, το πρόγραμμα
Βοήθεια στο Σπίτι, το Κέντρο ΑμεΑ, το
Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο, το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
(Κ.Η.Φ.Η.), ενώ το πιο σημαντικό είναι
ότι θα στεγάσει τη Μονάδα Φροντίδας
Ηλικιωμένων - Μ.Φ.Η. (Γηροκομείο), η
οποία θα λειτουργήσει σε συνεργασία
με την Ιερά Μητρόπολη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κοινωνικός
χαρακτήρας του έργου συνδυάζεται με
τον βιοκλιματικό σχεδιασμό του κτηρίου, που θα έχει ως αποτέλεσμα την
εξοικονόμηση ενέργειας, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία του
περιβάλλοντος.

Διευθέτηση του
Ρέματος Εσχατιάς
Από τον Δήμο Ιλίου ξεκίνησε το Σεπτέμβρη του 2012, το υψίστης σημασίας
αντιπλημμυρικό και περιβαλλοντικό
έργο «Διευθέτηση Ρέματος Εσχατιάς»,
με το οποίο επιλύεται ένα χρόνιο ζήτημα, τόσο για το Ίλιον, όσο και για την
ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αθήνας.

Το έργο «Διευθέτηση Ρέματος Εσχατιάς
Τμήμα 1ο: από πλατεία Ιλίου έως
συμβολή αγωγού Ευπυρίδων»
εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Περι-βάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη 2007-2013», με
συγχρηματοδότηση από το Ταμείο
Συνοχής (ΕΣΠΑ) και θα ανακου-φίσει τις
περιοχές από όπου διέρχεται το ρέμα,
δίνοντας ένα οριστικό τέλος στα
προβλήματα που δημιουργούσε.

Αντιπλημμυρικό έργο
της οδού Καλπακίου

Προχωράνε οι εργασίες του σημαντικού
αντιπλημμυρικού έργου «ΑΓΩΓΟΣ
ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ
ΔΗΜΩΝ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» που εντάχθηκε στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» με
συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.
To έργο περιλαμβάνει την κατασκευή
ενός κεντρικού συλλεκτήρα, που θα
αντιμετω-πίζει τη συσσώρευση των
υδάτων, επιλύ-οντας ένα χρόνιο
πρόβλημα στην περιοχή.

Εκδίδεται από τη Δημοκρατική Συνεργασία «Νίκος Ζενέτος» - Ε-mail: info@zenetos.gr
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Έργα υποδομής
Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του νέου Βρεφονηπιακού
Σταθμού στην Παλατιανή με χρηματοδότηση από το
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013».

Το ΜΕΤΡΟ στο Ίλιον
Άνοιξε οριστικά πλέον ο δρόμος για να έρθει το
ΜΕΤΡΟ στο Ίλιον, μετά και από τις συντονισμένες και
δυναμικές προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής. Τα
προσεχή χρόνια τρεις σταθμοί προβλέπονται στον νέο
σχεδιασμό της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. που θα συνδέουν
την πόλη μας με το μεγαλύτερο μέρος του
λεκανοπεδίου.
·

Σταθμός στη συμβολή των οδών Θηβών και Καππαδοκίας
Σταθμός στη συμβολή των οδών Θηβών και Ελαιών
Τερματικός σταθμός στη συμβολή Αγ. Νικολάου και Παραμυθιάς

Υπό ανέγερση βρίσκεται και
νέος Παιδικός Σταθμός στην
περιοχή του Αγίου Φανουρίου
με χρηματοδότηση από το
Περιφερειακό
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013».

Νέος ποδηλατόδρομος και
διαδρόμος πεζοπορίας επί
της οδού Θηβών (τμήμα από
Ιδομενέως έως Αγ.Νικολάου)
με χρηματοδότηση από
την Περιφέρεια Αττικής.

Ανακατασκευάστηκε η πλατεία
Ρίμινι με ταυτόχρονη
διαμόρφωση της οδού
Παναγούλη μέχρι το σημείο
που συναντά την πράσινη
διαδρομή με χρηματοδότηση
από την Περιφέρεια Αττικής.

Ανάπλαση του χώρου του παλαιού
20ου Δημοτικού Σχολείου Ιλίου
Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο για την ανάπλαση του
χώρου του παλαιού 20ου Δημοτικού Σχολείου Ιλίου (με
κατεδάφιση του κτιρίου), συνέχιση της πεζοδρόμησης
της οδού Ευλαμπίας, διαμόρφωση χώρων πρασίνου
και αναψυχής, διάνοιξη της οδού Ναυσικάς και
κατασκευή χώρου στάθμευσης στην περιοχή της
Ραδιοφωνίας με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια
Αττικής.

Ανάπλαση χώρου του παλαιού 20ου Δημοτικού Σχολείου Ιλίου

Πεζοδρόμηση της οδού Ευλαμπίας

Νέα οδική σήμανση στον Δήμου Ιλίου
6.707 νέες πληροφοριακές πινακίδες και πινακίδες
ονοματοθεσίας τοποθέτησε ο Δήμος Ιλίου αντικαθιστώντας τις παλαιές, με χρηματοδότηση από την
Περιφέρεια Αττικής.

Νέος χλοοτάπητας
τοποθετήθηκε στο
Δημοτικό Στάδιο Ιλίου με
χρηματοδότηση του Δήμου.
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Περιβάλλον
«διέξοδος από την πόλη στον αγρό»
Μια εξαιρετική ημερίδα με στόχο τη δραστηριοποίηση στον
αγροτικό τομέα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013
στο Δημαρχείο Ιλίου, προκειμένου σε αυτή τη δύσκολη
οικονομική συγκυρία, να δώσει μία διέξοδο στους ανθρώπους οι
οποίοι ενδιαφέρονται, και ιδιαίτερα στους νέους, να
απασχοληθούν με τη γη, υλοποιώντας σεμινάρια εκπαίδευσης
σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μια εξαιρετική ημερίδα με θέμα
«διέξοδος από την πόλη στον
αγρό» πραγματοποίησε ο Δήμος
Ιλίου και η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Δήμου, σε συνεργασία
με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Α θ η ν ώ ν κα ι το Υ πο υ ρ γ ε ί ο
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, την Τετάρτη 26 Ιουνίου
2013 στο Δημαρχείο Ιλίου, με
στόχο σε αυτή τη δύσκολη
οικονομική συγκυρία, να δώσει μία
διέξοδο στους ανθρώ-πους οι
οποίοι ενδιαφέρονται, και ιδιαίτερα
στους νέους, να απασχο-ληθούν
με τη γη και να ενημερω-θούν για
τους τρόπους με τους οποίους
μπορούν να δραστηριο-ποιηθούν
στον αγροτικό τομέα, είτε για να
συμπληρώσουν το εισόδημά τους,
είτε για να χρησιμοποιήσουν αυτή
τη δραστηριότητα ως κύριο

επάγγελμα. Η συμμετοχή του
κοινού ήταν μεγάλη, ενώ η ημερίδα
ήταν πλούσια σε ενημέρωση με
ζητήματα ουσίας που ανέπτυξαν οι
αξιόλογοι εισηγητές. Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Ιλίου κ.
Ν ί κ ο υ Ζ ε ν έ τ ο υ θ α
πραγματοποιηθούν σεμινάρια
εκπαίδευσης σε συν-εργασία με το
Γεωπονικό Πανεπι-στήμιο
Αθηνών στα εξής αντι-κείμενα:
- Αρωματικά και
φαρμακευτικά φυτά
- Βιολογικές καλλιέργειες
- Μελισσοκομία
- Σαλιγκαροτροφία
- Κηπευτικές καλλιέργειες,
θερμοκήπια, υδροπονία
- Ηλεκτρονικό εμπόριο στην
προώθηση των γεωργικών
προϊόντων

Όμορφες και καθαρές γειτονιές, με μείωση του
κόστους αποκομιδής και απομάκρυνσης κλαδιών
από τη χρήση θρυμματιστικού μηχανήματος που
αγόρασε ο Δήμος Ιλίου, ιδιαίτερα
ευαισθητοποιημέ-νος σε ζητήματα προστασίας του
Περιβάλλοντος.

Πάρκο Περιβαλλοντικής
Ευαισθητοποίησης
«Αντώνης Τρίτσης»
Το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης
«Αντώνης Τρίτσης» είναι ένας ανεκτίμητος
πνεύμονας ζωής και πρασίνου, που έχουμε την
τύχη να βρίσκεται στην πόλη μας. Δυστυχώς παρ'
όλες τις προσπάθειες και τις παρεμβάσεις μας, η
Κεντρική Διοίκηση το έχει εγκαταλείψει στην τύχη
τ
ο
υ
.
Ο Δήμος Ιλίου, μαζί με τους όμορους Δήμους,
Φορείς και πολίτες της Δυτικής Αθήνας ενώνουμε
τη φωνή μας και διεκδικούμε να μας παραχωρηθεί
ώστε να προχωρήσουν με γοργούς ρυθμούς έργα
συντήρησης και αξιοποίησης του Πάρκου,
διασφαλίζοντας το δημόσιο χαρακτήρα του. Η
λύση για τη σωτηρία του είναι η ανάληψη της
διοίκησής του από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την
ενεργή συμμετοχή των πολιτών.

«Ώρα της Γης 2013»

Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος

Σβήνοντας τα φώτα για μία ώρα σε
δημοτικά κτίρια και κεντρικά σημεία της
πόλης το Σάββατο 23 Μαρτίου 2013 και
ώρα 8.30 μ.μ., ο Δήμος Ιλίου συμμετείχε
και φέτος στην «Ώρα της Γης», στηρίζοντας την παγκόσμια πρωτοβουλία της
περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF
ενάντια στην κλιματική αλλαγή.

«Αγαπάμε, Φροντίζουμε, Καθαρίζουμε το Πάρκο
“Αντώνης Τρίτσης”»
Με το σύνθημα «Αγαπάμε, Φροντίζουμε, Καθαρίζουμε το Πάρκο “Αντώνης Τρίτσης”» και
οργανώνο-ντας οικολογικές δράσεις για την
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, στις 5 Ιουνίου
2013, ο Δήμος Ιλίου έστειλε το δικό του μήνυμα
διαμαρτυρίας για την κατάσταση στην οποία έχει
περιέλθει το Πάρκο.

Με το σκεπτικό «Θα το κάνω αν το
κάνεις» που είχε φέτος η «Ώρα της Γης»,
με σκοπό τη δημιουργία προκλήσεων
που ωφελούν το περιβάλλον, την
κοινωνία και την ίδια μας την
καθημερινότητα, ο Δήμος Ιλίου
συμμετείχε στη θεματική δράση «Αν
χρησιμοποιείς τα ΜΜΜ, το ποδήλατο ή
τα πόδια για τις μετακινήσεις σου, τότε θα
κατασκευάσουμε θέσεις στάθμευσης
ποδηλάτων».
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Αγορά Θρυμματιστή κλαδιών

Οικονομία

Ισχυρό ταμειακό υπόλοιπο
του Δήμου Ιλίου
Η προσεκτική οικονομική διαχείριση έχει ως αποτέλεσμα
ένα ισχυρό ταμειακό υπόλοιπο στον Δήμου Ιλίου, ο οποίος
μαζί με τα Νομικά Πρόσωπα έκλεισε το ταμείο με
8.903.477€ για το 2012, το οποίο ενισχύθηκε με το
ποσό των 570.863€ από την εκκαθάριση της Δ.Ε.Κ.Α.
το δημόσιο συμφέρον, η οποία
συνεχίζει την πολιτική που χάραξε
η προηγούμενη Διοίκηση και ο
τέως Δήμαρχος κ. Βασίλης
Κουκουβίνος.

Η προσεκτική οικονομική διαχείριση έχει ως αποτέλεσμα ένα
ισχυρό ταμειακό υπόλοιπο στον
Δήμου Ιλίου, που μαζί με τα Νομικά
του Πρόσωπα έκλεισε το ταμείο με
8.903.477€ για το 2012, το οποίο
είναι το πραγματικό τα-μειακό
υπόλοιπο, χωρίς κανένα δανεισμό,
εξοφλώντας παράλληλα
τις
οικονομικές υποχρεώσεις του.
Παρά τις δραστικές μειώσεις των
κρατικών επιχορηγήσεων κατά
60%, η οποίες είναι η κύρια πηγή
εσόδων των Δήμων, αλλά και το
δυσμενές οικονομικό περιβάλλον
μέσα στο οποίο καλείται να
λ ε ι τ ο υ ρ - γ ή σ ε ι η Το π ι κ ή
Αυτοδιοίκηση, αποδεικνύεται ότι η
χρηστή και νοικοκυρεμένη
διαχείριση του Δήμου Ιλίου και στον
οικονομικό τομέα είναι διαχρονική,
απόρροια του προσεκτικού,
μακρόπνοου σχε-διασμού της
Δημοτικής Αρχής και του οράματός
της για αποτελεσμα-τική και με
διαφάνεια διαχείριση, με γνώμονα

Το χρηματικό υπόλοιπο δίνει τη
δυνατότητα στον Δήμο Ιλίου να
θέτει σε προτεραιότητα την
κοινωνική πο-λιτική, ενισχύοντας
διαρκώς τα κοινωνικά δίκτυα που
υπηρετούν τις διαρκείς και
έκτακτες ανάγκες των πολιτών.
Έτσι, μπορεί και λειτουργεί
κοινωνικά προγράμματα με ιδίους
πόρους, όπως το «Βοήθεια στο
Σπίτι», το «Κοινωνικό Παντοπωλείο», επισιτιστικά
προγράμματα και Δημοτικά
Ιατρεία, καλύπτοντας παράλληλα,
τις λειτουργικές δαπά-νες του
Ψυχοπαιδαγωγικού Κέν-τρου, του
Κέντρου ΑμεΑ, του Κέντρου
Κοινωνικής και Συμβουλ-ευτικής
Υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς Π α ι δ ι ώ ν « Το
Χαμόγελο του Παιδιού» και του
ΚΕΘΕΑ, χωρίς να παραμελεί
άλλους τομείς, διατηρώντας την
ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών υψηλή, στοχεύοντας
παράλληλα στην απορρόφηση
χρημάτων από άλλες πηγές, όπως
το Πράσινο Ταμείο για την
απόκτηση ελεύθερων χώρων, το
ΕΣΠΑ κ.ά.

Μείωση δημοτικών τελών για όλα τα
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις
Μειωμένα είναι τα τέλη ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας για όλες τις κατοικίες και
τους επαγγελματικούς χώρους
για το έτος 2013, με απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιλίου, διατηρώντας ωστόσο την
ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών στον τομέα καθαριότητας σε πολύ υψηλό
επίπεδο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, με στόχο την ανακούφιση των δημοτών που
έχουν ανάγκη, με προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, απαλλάχτηκαν πλήρως από τα ανταποδοτικά τέλη
κατηγορίες ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ενώ για άλλες
πραγματοποιήθηκε 50% μείωση, με αναπροσαρμογή των
εισοδηματικών κριτηρίων,
προ-κειμένου να ενταχθεί ακόμη
μεγαλύτερος αριθμός πολιτών σε αυτές.

Απορρόφηση της αύξησης
του ηλεκτρικού ρεύματος που
αποφάσισε μονομερώς η ΔΕΗ
Η Διοίκηση του Δήμου Ιλίου, με
αίσθημα ευθύνης και συνεπής
στο έργο της, χωρίς να επιβαρύνει τους πολίτες, απορρόφησε
την αύξηση του ηλεκτρικού
ρεύματος για τον φωτισμό οδών,
πλατειών και κοινοχρήστων χώρων, στην οποία προχώρησε μονομερώς και πέρα από κάθε πρόβλεψη η ΔΕΗ εν
μέσω κρίσης.
Το ποσοστό της αύξησης αγγίζει το 19%, γεγονός
που αυξάνει το κόστος του δημοτικού φωτισμού
για τον Δήμο κατά 150.000 ευρώ επιπλέον το
χρόνο.
Κανείς πολίτης, ωστόσο, δεν θα επιβαρυνθεί
αυτή την αύξηση, καθώς θα την απορροφήσει ο
Δήμος Ιλίου, ο οποίος, παράλληλα, καταβάλει μεγάλη προσπάθεια να μειώσει το κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος πραγματοποιώντας
προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας για την
προστασία του περιβάλλοντος. Προσπάθεια η
οποία υπονομεύεται από τέτοιου είδους αποφάσεις.

Ακόμη περισσότεροι
ελεύθεροι χώροι αξιοποιώντας
το Πράσινο Ταμείο
Με χρηματοδότηση ύψους 1.457.918,50€ από το
Πράσινο Ταμείο πέτυχε ο Δήμος Ιλίου την αγορά
χώρου 2,5 στρεμμάτων περίπου, σε ένα κομβικό
σημείο της πόλης (Φυστικιές), που βρίσκεται στη
συμβολή των οδών Ανδρέα Παπανδρέου
και Θηβών.

Γραφείο Yποστήριξης Aνέργων

Το Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων, εξυπηρετεί
και ενημερώνει όσους έχουν καταχωρηθεί στην
ηλεκτρονική βάση δεδομένων και
προσανατολίζει τους ενδιαφερόμενους, στην
αναζήτηση ανάλογης για αυτούς θέση στο
Δημόσιο, τους ΟΤΑ και τους φορείς του
Δημοσίου. Επίσης, συμβουλεύει όσους δεν
έχουν απολυτήριο Γυμνασίου για τα σχολεία
δεύτερης ευκαιρίας και ενημερώνει για
σεμινάρια, μέσω ΟΑΕΔ, συναφή με το
αντικείμενο του κάθε ενδιαφερόμενου.
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Με γνώμονα τον άνθρωπο
Προτεραιότητα η Κοινωνική Πολιτική
Έχοντας πλήρη συνείδηση της πρωτοφανούς οικονομικής
κρίσης και του πολυδιάστατου ρόλου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, με προτεραιότητα την Κοινωνική Πολιτική ,
έχει οργανωθεί ένα εκτεταμένο και ισχυρό δίκτυο κοινωνικών
υπηρεσιών, που διαρκώς ενισχύεται και διευρύνεται, με
στόχο την ανακούφιση των αδυνάτων. Δημιουργήθηκαν
κοινωνικές δομές και προγράμματα, δίνοντας ιδιαίτερη
βαρύτητα στον τομέα της σίτισης και της

προστασίας της υγείας, ενώ διοργανώθηκαν ημερίδες και
πραγματοποιήθηκαν δωρεάν πλήθος προγραμμάτων
προληπτικής ιατρικής και έγκαιρης διάγνωσης σε χιλιάδες
δημότες, όπως δωρεάν εξετάσεις μαστογραφίας, τεστ ΠΑΠ,
μέτρηση οστικής μάζας, οδοντιατρικό έλεγχο στα παιδιά
προσχολικής ηλικίας, δωρεάν παιδικό εμβολιασμό,
παιδιατρική κάλυψη σε άπορες και ανασφάλιστες οικογένειες
κ.ά..

 Ισχυρές κοινωνικές δομές
 Προγράμματα προληπτικής Ιατρικής
 Προγράμματα έγκαιρης διάγνωσης
 Δωρεάν εξετάσεις
 Δωρεάν παιδικός εμβολιασμός
 Παιδιατρική κάλυψη σε άπορες και

 Ιατροκοινωνικό Κέντρο
 Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»
 Επισιτιστικά προγράμματα
 Δημοτική Τράπεζα Αίματος
 Δημοτικά Ιατρεία
 Κέντρο ΑμεΑ

ανασφάλιστες οικογένειες
 Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνική μέριμνα

Παιδί και νέοι

Στο ν Δ ή μ ο Ι λ ί ο υ
λειτουρ-γούμε
Κοινωνικό Παντοπωλείο, Πρόγραμμα
διανομής μαγειρεμένου
φαγητού για άπορες
οικογένειες, ενώ
παράλ-ληλα στηρίζουμε
τα συσσίτια της Ιεράς
Μητρόπολης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως και
λειτουργούμε το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» με ιδίους
πόρους.

Με προτεραιότητα τον παιδικό πληθυσμό παρέχουμε
υγειονομική και παιδιατρική κάλυψη στα παιδιά τα οποία δεν
διαθέτουν, εμβολιάζοντάς τα δωρεάν και πραγματοποιώντας
παιδιατρικές εξετάσεις. Το Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο
«Ηλιαχτίδα» από το 2008 εξυπηρετεί εκατοντάδες
οικογένειες υποστηρίζοντας δωρεάν εκατοντάδες παιδιά με
μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με
λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και άλλα συμβουλευτικά
προγράμματα, ενώ τα Κοινωνικά Φροντιστήρια στήριξαν
πλήθος μαθητών. Λειτουργούν επίσης, το Κέντρο
Κοινωνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Παιδιών «Το
Χαμόγελο του Παιδιού», το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ»,
το συμβουλευτικό Κέντρο ΚΕΘΕΑ, Κέντρο Ατόμων με
Αναπηρία (2010), καθώς και Γραφείο Πληροφόρησης
Ανέργων. Το Κοινωνικό μας έργο ολοκληρώνεται με τη
λειτουργία 10 Βρεφονηπιακών Σταθμών.

Υγεία
Στον τομέα της υγείας το
Ιατροκοινωνικό Κέντρο
λειτουργεί με σκοπό την
προστασία της υγείας
των ανθρώπων που δοκιμάζονται, τα Δημοτικά
Ι α τ ρ ε ί α
πραγματοποιούν προληπτικούς ελέγχους όπως
σπιρομετρήσεις, Τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία κ.ά., μέσω του
Κοινωνικού Φαρμακείου καλύπτουμε την φαρμακευτική
αγωγή απόρων και ανασφάλιστων, ενώ η ισχυρή Τράπεζα
Αίματος που διαθέτουμε δίνει κυριολεκτικά ανάσα ζωής σε
εκατοντάδες συμπολίτες μας.
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ΑμεΑ
Το Κέντρο Ατόμων με
Αναπηρία στοχεύει στην
ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ανθρώπων με
κινητικά, ψυχικά και νοητικά προβλήματα, καθώς και προβλήματα
όρασης, οι οποίοι αξιοποιούν δημιουργικά τον
ελεύθερο χρόνο τους,
αναπτύσσοντας τις ατομικές και κοινωνικές τους δεξιότητες.
Το Κέντρο παρέχει επίσης, συμβουλευτικές και
υποστηρικτικές υπηρεσίες στα ΑμεΑ και τις οικογένειές τους.

Τρίτη Ηλικία

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα
«Κοινωνικές δομές άμεσης αντιμετώπισης
της φτώχειας» στον Δήμο Ιλίου
Εξελίσσεται και ενισχύεται το καλά οργανωμένο κοινωνικό
δίκτυο του Δήμου Ιλίου
μέσω του Ευρωπ α ϊ κ ο ύ
προγράμματος
«Κοινωνικές δομές
ά μ ε σ η ς α ν τ ι μ ε τώ πισης της φτώχειας»
που στοχεύει στην
δημιουργία ενός εθνικού δικτύου άμεσης
κοινωνικής παρέμβασης για την κοινωνική
ένταξη και ενδυνάμωση ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 Γραφείο διαμεσολάβησης
 Τράπεζα Χρόνου
 Κοινωνικό Φαρμακείο
 Κοινωνικό Παντοπωλείο
 Δομή παροχής συσσιτίων
Τα 8 Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)
και το 1 Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
(Κ.Η.Φ.Η.) συμβάλλουν στη φροντίδα των ηλικιωμένων και
ταυτόχρονα καλλιεργούν το αίσθημα της αλληλεγγύης και
της συντροφικότητας. Εκεί, οι απόμαχοι της δουλειάς, αλλά
όχι της ζωής, βρίσκουν ειδικά προγράμματα ενημέρωσης,
ψυχα-γωγίας και εν γένει δημιουργικής απασχόλησης, με
σκοπό να εξακολουθούν να αισθάνονται ένα ζωντανό και
δημιουργικό κύτταρο της κοινωνίας, με όρεξη για προσφορά,
δημιουργία και ζωή.
Εκδρομές και θαλάσσια μπάνια, προληπτικός ιατρικός
έλεγχος (καρδιογράφημα, εξέταση ζαχάρου, χοληστερίνης
κ.λπ.), ενημερωτικές ομιλίες για τη Νόσο Alzheimer και
σχετικές επιστημονικές ημερίδες για την ενημέρωση των
επαγγελματιών, νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό,
συνεργασία με την Α΄ Ψυχιατρική Κλινική του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Αιγινήτειο
Νοσοκομείο και τη Μονάδα Ψυχογηριατρικής του Κέντρου
Ψυχικής Υγιεινής Πειραιά, είναι μερικές από τις παροχές των
Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Ιλίου.

Δωρεάν έλεγχος
αναπνευστικής λειτουργίας
Δωρεάν σπιρομετρήσεις
(έλεγχο αναπνευστικής λειτουργίας), σε συνεργασία με
την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και την Κινητή
Μονάδα Σπιρομετρήσεων,
πραγματοποιήθηκαν τον
Απρίλιο 2013.
Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι μία
νόσος των πνευμόνων που τείνει να αναδειχθεί σε ένα από
τα μεγαλύτερα προβλήματα υγείας της εποχής μας.
Δίνοντας προτεραιότητα στον τομέα της υγείας, όπως
κάθε χρόνο, πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλιο 2013
δωρεάν σπιρομε-τρήσεις (έλεγχο αναπνευστικής
λειτουργίας), σε συνεργασία με την Ελληνική
Πνευμονολογική Εταιρεία και την Κινητή Μονάδα
Σπιρομετρήσεων.
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Πολιτισμός

«Λευκή Νύχτα» στον Δήμο Ιλίου
Η γιορτή που ξεπέρασε κάθε προσδοκία και κατάφερε να
συνδυάσει τον πολιτισμό, με τη στήριξη της τοπικής αγοράς,
δίνοντας αισιοδοξία σε όσους συμμετείχαν.

Mε κεντρικό μήνυμα «Ίλιον, Φιλόξενη
Πόλη – Φωτεινή Νύχτα», το Σάββατο
29 Ιουνίου 2013, η πρωτότυπη ιδέα
της Διοίκησης κατάφερε να συνδυάσει
τον πολιτισμό με τη στήριξη της
τοπικής αγοράς, πετυχαίνοντας μια
μεγαλει-ώδη γιορτή που χάρισε
αισιοδοξία στην πόλη και σε όσους
συμμετείχαν.
Τέσσερεις μουσικές σκηνές με καταξι-

Ποδηλατικός Γύρος Ιλίου
Με σημείο εκκίνησης το Δημαρχείο
Ιλίου, την Κυριακή 26 Μαΐου 2013,
μικροί και μεγάλοι έστειλαν το δικό τους
οικολογικό μήνυμα, για ένταξη του
ποδηλάτου στην καθημερινή ζωή της
πόλης. Η διοργάνωση σκοπό είχε τη
χρήση του ποδηλάτου και του δικτύου
των ποδηλατόδρομων της πόλης.
Μεγάλη ήταν η συμμετοχή του κόσμου
στον Ποδηλατικό Γύρο Ιλίου την
Κυριακή 26 Μαΐου 2013, με σημείο
εκκίνησης το Δημαρχείο Ιλίου, όπου
μικροί και μεγάλοι έστειλαν το δικό τους
οικολογικό μήνυμα, για ένταξη του
ποδηλάτου στην καθημερινή ζωή της
πόλης, ως μέσο που μπορεί να

της πόλης, το θέατρο δρόμου, το
θέατρο σκιών, τους ζογκλέρ και τους
ξυλοπόδαρους, το γκράφιτι, την
έκθεση βιβλίου και τις αθλητικές
δραστηριότητες.

συμβάλλει αφενός στην αναβάθμιση της
ποιότητας ζωής, συνδυ-άζοντας την
ψυχαγωγία με την άθληση και αφετέρου
στην προστασία του περιβάλ-λοντος,
στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη
μείωση των ρύπων.

Η πόλη πλημμύρισε με κέφι και ο
κόσμος συνέρρευσε στο Ίλιον με
ιδιαίτερα καλή διάθεση, αγκαλιάζοντας
τη διοργάνωση και ξεχνώντας για λίγο
τα προβλήματα της καθημερινότητας.

Ο Ποδηλατικός Γύρος Ιλίου
οργανώθηκε από το Δημοτικό Κέντρο
Πολιτισμού και Άθλησης (ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.)
σε συνεργασία με τον Ποδηλατικό
Σύλλογο «Οδυσσέας» και το 2ο Σύστημα
Προσκόπων Ιλίου, με στόχο την
παρότρυνση της χρήσης του ποδηλάτου και του δικτύου των
ποδηλατόδρομων της πόλης, που

Δημοτική Βιβλιοθήκη

ωμένους καλλιτέχνες όπως Δημήτρης
Μπάσης, Ελένη Πέτα, Ζωή Παπαδοπούλου, Λαυρέντης Μαχαιρίτσας,
ορχήστρα ΕΜΜΕΤΡΟΝ, Active
Member, Πετρολούκας Χαλκιάς κ.ά.,
έδωσαν ένα ξεχωριστό παλμό στην
πόλη καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα
μουσικών ακουσμάτων, ενώ η χαρούμενη ατμόσφαιρα συμπληρώθηκε
από τα νεανικά συγκροτήματα, τη
συμμε-τοχή των πολιτιστικών ενθικοτοπικών συλλόγων και φορέων
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Ο Δήμαρχος Ιλίου εξέφρασε τις ευχαριστίες του στον εμπορικό κόσμο και
στους πολίτες που ανταποκρίθηκαν
στην πρόσκληση για τη «Λευκή
Ν ύ χ τ α » , ε ν ώ ο Υφ υ π ο υ ρ γ ό ς
Ανάπτυξης κ. Αθανάσιος Σκορδάς και
ο Αντιπερι-φερειάρχης Δυτικού Τομέα
Αθηνών κ. Κώστας Παπαντωνίου
περιόδευσαν για αρκετές ώρες σε όλα
τα σημεία της πόλης και συνεχάρησαν
τον Δήμο Ιλίου για την καινοτόμα αυτή

266 παιδιά ηλικίας 4-12 ετών συμμετείχαν στο παιδικό πρόγραμμα του Τμήματος Δημοτικών Βιβλιοθηκών που
υλοποίησε τη δράση για την
«Προώθηση της Ανάγνωσης, της
Δημιουργικότητας και της Καινοτομίας,
Καλοκαίρι 2013» με την υποστήριξη του
Future Library, διοργανώνοντας δράσεις
όπως, δραματο-ποιήσεις παραμυθιών,
θεατρικό παιχνίδι, κατασκευές και
δημιουργίες εμπνευσμέ-νες από μύθους
και ιστορίες βιβλίων.

Πολιτισμός

Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2013
Εκδηλώσεις ποιοτικής ψυχαγωγίας στο
Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης»

Για μια ακόμη χρονιά και αυτό το
Σεπτέμβρη, ο Δήμος Ιλίου
διοργανώνει άλλο ένα σημαντικό
πολιτιστικό γεγο-νός στον υπέροχο
χώρου του Πάρκου Περιβαλλοντικής
Ευαισθητοποίησης «Αντώνης
Τρίτσης». Ένα πολιτιστικό

πρόγραμμα με ποιοτικές εκδηλώσεις
που στηρίζουν την τέχνη, προβάλλουν
τον παραδοσιακό και σύγχρονο
πολιτισ-μό, αναδεικνύοντας νέες
δυνάμεις στον καλλιτεχνικό χώρο, που
σας περιμένει να το απολαύσετε με
δωρεάν είσοδο.

Θεατρική Ομάδα του Πολιτιστικού Κέντρου
Το εξαιρετικό έργο της Θεατρικής
Ομάδας του Πολιτιστικού Κέντρου με
υπεύθυνο τον σκηνοθέτη Θανάση
Χαλκιά, συνεχίζει και τη φετινή χρονιά
με επιτυχία, παρουσιάζοντας την
παράσταση με τίτλο: «Ο κύκλος με την
κιμωλία» του Μπερτολτ Μπρεχτ.

Συνεργασία του Δήμου
με μεγάλες ορχήστρες

Με στόχο την ποιοτική διασκέδαση, την
πνευματική και ψυχική ανάταση των
πολιτών ο Δήμος Ιλίου εγκαινίασε τη
συνεργασία του με μεγάλες ορχήστρες
όπως, την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών,
την Καμεράτα - Ορχήστρα των Φίλων
της Μουσικής και του Μεγάρου
Μουσικής Αθηνών. Συγκεκριμένα την
Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013 η Κρατική
Ορχήστρα Αθηνών παρουσίασε το
Κουϊντέτο Metallon (Metallon Quintet),
ενώ την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013 το
Κουαρτέτο της Καμεράτα - Ορχήστρας
των Φίλων της Μουσικής μάγεψε το
κοινό με τις μελωδίες του.

Δημοτικός
θερινός κινηματογράφος
«Σινέ Αστέρι»
Ανάσα πολιτισμού, ψυχαγωγίας και δροσιάς

7ο Παιδικό Φεστιβάλ Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών

Πραγματοποιήθηκε και φέτος το Παιδικό Φεστιβάλ των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου.
Οι δέκα (10) Παιδικοί Σταθμοί του
Δήμου (4 Βρεφονηπιακοί και 6
Παιδικοί) αποτελούν μια ζεστή αγκαλιά

για εκατοντάδες παιδιά, τα οποία
φροντίζει ένα επαρκές και άριστα
καταρτισμένο προσωπικό.
Ακολουθώντας τις παιδαγωγικές εξελίξεις, οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου
Ιλίου παρέχουν υγιεινή διατροφή,
ιατρική παρακολούθηση και υποστήριξη σε θέματα ψυχικής και σωματικής
υγείας, ενώ το πλούσιο εκπαιδευτικό
και ψυχαγωγικό πρόγραμμα εκδηλώσεων, δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να
εκφραστούν και να αναπτυχθούν σε
ένα πλήρως προσαρμοσμένο στην
ηλικία τους περιβάλλον.

Πιστός και αυτό το καλοκαίρι στο ραντεβού με τους φίλους του
κινηματογράφου, ο Δήμος Ιλίου άνοιξε
τις πόρτες του Δη-μοτικού Θερινού
Κινηματογράφου «Σινέ Αστέρι», με
δωρεάν είσοδο και ταινίες πρώτης
προβολής. Χιλιάδες πολίτες
κατέκλεισαν το θερινό σινεμά και αυτό το
καλοκαίρι, απολαμβάνοντας δωρεάν

Πενταήμερες Εκδηλώσεις Τέχνης και Πολιτισμού

Πολιτιστικό Φεστιβάλ «Ίλια 2013»

Πενταήμερες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν
στον Δήμο Ιλίου, στο πλαίσιο των δημιουργικών
πολιτιστικών πρωτοβουλιών μιας γόνιμης και
στενής συνεργασίας με την Αντιπεριφέρεια
Δυτικού Τομέα και τη σημαντική συμβολή της
Περιφέρειας Αττικής, μια συστράτευση της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, με
στόχο την αναβάθμιση της ζωής των πολιτών.

Η ερασιτεχνική δημιουργία ως αντίδοτο
στην κρίση
Αφιερωμένο και φέτος ήταν το φεστιβάλ
«Ίλια 2013» στην ερασιτεχνική δημιουργία, ενώ για πρώτη φορά εκατοντάδες
μαθητές από τα σχολεία της πόλης του
Ιλίου, συμμετείχαν στους διαγωνισμούς
φωτογραφίας, video και παραμυθιού.
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Εκπαίδευση

Δωρεάν μετρήσεις
κύφωσης και σκολίωσης
Δωρεάν μετρήσεις κύφωσης και σκολίωσης στους μαθητές των
σχολείων του Δήμου Ιλίου και στους γονείς τους, με νέο σύστημα
ελέγχου της σπονδυλικής στήλης, χωρίς ακτινοβολία, το Μάιο 2013

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
στον Δήμο Ιλίου
Ιδρύεται Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
(Κ.Δ.Β.Μ.) στο Δήμο Ιλίου, με την
υπογραφή προγραμματικής σύμβασης
με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου
Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας,
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) και το Ίδρυμα
Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.
Έναρξη λειτουργίας, με το νέο σχολικό
έτος.

Με προτεραιότητα την πρόληψη και
την προστασία της υγείας, ιδιαίτερα
σ τ ι ς μ ι κ ρ έ ς η λ ι κ ί ε ς
πραγματοποιήθηκαν δω-ρεάν
μετρήσεις κύφωσης και σκολίω-σης
στους μαθητές των σχολείων και στους
γονείς τους σε συνεργασία του Δήμου
Ιλίου με τον Ελληνικό Σύλλογο
Υποστήριξης Ασθενών με Οστεοπόρωση. Πολλοί συμπολίτες μας
έκλεισαν ραντεβού και εξετάστηκαν
στη 2η Μονάδα Δημοτικών Ιατρείων
Ιλίου (Γρηγορίου Ε΄ 25, Αγ. Φανούριος)
από εξειδικευμένους επιστήμονες (Χειρούργο Ορθοπεδικό, τεχνικό Ορθοπεδικό, δύο βοηθούς χειριστές),
συνεργά-τες του Συλλόγου και είχαν

την ευκαιρία, με μια σύντομη εξέταση
και με νέο σύστημα ελέγχου της
σπονδυλικής στήλης χωρίς
ακτινοβολία, να δεχθούν τη διάγνωση
και τις απαραίτητες οδη-γίες του
Ορθοπεδικού Χειρούργου, για το τι
πρέπει να πράξουν στη συνέχεια.

Ανιχνεύοντας τις εκπαιδευτικές, επιμορφωτικές και αναπτυξιακές ανάγκες της
πόλης, σε μια προσπάθεια προώθησης
της εφαρμογής προγραμμάτων γενικής
εκπαίδευσης ενηλίκων, ιδρύεται Κέντρο
Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), με την
υπογραφή προγραμματικής σύμβασης
με τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου
Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας,
Θρησκευ-μάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) και το Ίδρυμα
Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.
Η λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου
Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) περιλαμβάνει προγράμματα για την προώθηση της
ανάπτυ-ξης της επιχειρηματικότητας,
της καινο-τομίας, θέματα για την υγεία,
το περιβάλ-λον κ.ά., καθώς και
προγράμματα για τη στήριξη των
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Κοινωνικά Φροντιστήρια
Ανακούφιση προσέφερε, δεδομένων
των οικονομικών δυσχερειών, η λειτουργία των Κοινωνικών Φροντιστηρίων του Δήμου Ιλίου, κατά τη διάρκεια
όλης της σχολικής χρονιάς, ικανοποιώντας γονείς και μαθητές. Τα Κοινωνικά Φροντιστήρια στηρίχθηκαν από εθελοντές καθηγητές που ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσμα για τη στελέχωσή τους.
Ικανοποιημένοι είναι γονείς και παιδιά
από τη λειτουργία των Κοινωνικών
Φροντιστηρίων, τα οποία
στελεχώθηκαν από εθελοντές
καθηγητές της πόλης και φοιτητές επί
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πτυχίω που ανταποκρί-θηκαν στο
κάλεσμα του Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου
Ζενέτου, για την ανακούφιση της
οικογένειας, δεδομένων των οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζει
σήμερα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Κοινωνικά
Φροντιστήρια που λειτούργησαν χωρίς
κανένα κριτήριο επιλογής των μαθητών,
θα λειτουργήσουν και τη φετινή χρονιά,
αποδεικνύοντας ότι το Ίλιον διαθέτει
ανθρωπιά και πρόσωπο προσφοράς
και αλληλεγγύης. Για περισσότερες
πληρο-φορίες, οι ενδιαφερόμενοι

μπορούν να απευθύνονται στην
Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου.

Εκπαίδευση
Δωρεά εκπαιδευτικού υλικού
στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ιλίου
Δωρεά εκπαιδευτικού υλικού στο Ειδικό Δημοτικό
Σχολείο Ιλίου,κατάλληλο για τις ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες των μαθητών, σε μια προσπάθεια να καλυφθούν
τα κενά από την ελλιπή χρηματοδότηση της πολιτείας

Ο Δήμαρχος Ιλίου κ. Νίκος Ζενέτος με τη διευθύντρια του
Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ιλίου κ. Ειρήνη Βερώνη
και τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων κ. Γεώργιο Κουκουλόπουλο

Εκπαιδευτικό υλικό δώρισε ο
Δήμος Ιλίου στο Ειδικό Δημοτικό
Σχολείο Ιλίου τον Μάιο 2013,
κα τά λ - λ η λο γ ι α τ ι ς ε ι δ ι κ έ ς
εκπαιδευτικές ανάγκες των
μαθητών, με σκοπό την καλύτερη
απόδοσή τους, την κατά-κτηση
βασικών γνώσεων και την
ανάπτυξη δεξιοτήτων,
απαραίτητων για την καθημερινή
διαβίωσή τους, σε μια προσπάθεια
να καλυφθούν τα κενά από την
ελλιπή χρηματο-δότηση της
πολιτείας.

Ο Δήμαρχος Ιλίου κ. Νίκος Ζενέτος
σημειώνοντας το σημαντικό ρόλο
του διαδημοτικού Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ιλίου, κάλεσε τους
γονείς να ξεκινήσουν εγκαίρως οι
κοινές προσπάθειες της διευθέτησης του ζητήματος μεταφοράς των
μαθητών για τη νέα σχολική
χρονιά, διαβεβαιώνοντάς τους ότι
η Δημοτι-κή Αρχή θα είναι πάντα
στο πλευρό τους, στηρίζοντας όλες
τις προσπά-θειες επίλυσης των
προβλημάτων που αντιμετωπίζει
σήμερα η σχο-λική κοινότητα.

Επιστημονική Ημερίδα:
«Εντάσεις και επιθετικότητα στο σχολείο:
Μύθοι και πραγματικότητα»
Με μεγάλη συμμετοχή γονέων και
εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκε η πολύ ενδιαφέρουσα
Ημερίδα με θέμα «Εντάσεις και
επιθετικότητα στο σχολείο: Μύθοι
και πραγματικότητα», που
συνδιο-ργάνωσαν ο Δήμος Ιλίου,
το Δημοτικό Κέντρο Πολιτισμού
και Άθλησης, το 6ο Γυμνάσιο
Ιλίου και το Κέντρο Κοινωνικής
και Συμβουλευτικής Υποστήριξης παιδιών «Το Χαμόγελο του
Παιδιού», το Φεβρουαρίο 2013 στο Δημαρχείο Ιλίου.

Καλοκαιρινά προγράμματα
απασχόλησης για παιδιά
Για άλλη μια χρονιά, στο πλαίσιο της κοινωνι-κής
πολιτικής και δράσης, πραγματοποιήθηκαν τα
καλοκαιρινά προγράμματα «Παιδί και
Θάλασσα», Καλοκαιρινό Camp και Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης
για τις οικογένειες όπου οι γονείς είτε εργάζονται, είτε δεν έχουν την πολυτέλεια να προσφέρουν τη χαρά των διακοπών στα παιδιά τους,
προσφέροντας σε αυτά ποιοτική διασκέδαση.

Στα καλοκαιρινά προγράμματα «Παιδί και
Θάλασσα», Καλοκαιρινό Camp και Θερινό
Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης, που πραγματοποίησε με επιτυχία για
άλλη μια χρονιά ο Δήμος Ιλίου, στηρίζοντας την
οικογένεια σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, το
εξειδικευμένο προσωπικό (γυμναστές,
προπονη-τές, παιδαγωγοί) βοήθησε τα παιδιά
τα αξιοποι-ήσουν δημιουργικά τον ελεύθερο
χρόνο τους.
Στο «Καλοκαιρινό Camp» 350 παιδιά
δραστη-ριοποιήθηκαν σε ένα οργανωμένο
αθλητικό και πολιτιστικό πρόγραμμα,
μαθαίνοντας τα μυστικά της επικοινωνίας, αλλά
και του ατομικού ή ομαδικού σπορ της αρεσκείας
τους.



Στο πρόγραμμα «Παιδί και Θάλασσα» 214
παιδιά ήρθαν σε επαφή με τη φύση και τη χαρά
που προσφέρει το υγρό στοιχείο, με πολύ
παιχνίδι, εκμάθηση κολύμβησης και
δ ι α σ κ έ δ α σ η , δ ύ ο π ρ ο - γ ρ ά μ μ α τα πο υ
διοργανώθηκαν από το Δημοτικό Κέντρο
Πολιτισμού και Άθλησης (ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.).



Στο Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης, που πραγματοποιήθηκε
υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Κοινωνικών
Υπηρεσιών και Υγείας, 330 παιδιά απόλαυσαν
ένα πλούσιο πρόγραμμα ποιοτικής ψυχαγωγίας
και χαλάρω-σης, με εκδρομές και θεματικές
ενότητες απα-σχόλησης και δημιουργίας.



11
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Yγεία

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Μικροβιολογικός έλεγχος πόσιμου
νερού στα σχολεία του Δήμου Ιλίου
Μικροβιολογικός έλεγχος πόσιμου νερού στο δίκτυο των σχολικών
εγκαταστάσεων, πραγματοποιήθηκε για το σχολικό έτος 2012 – 2013,
με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση του Δήμου Ιλίου
Με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση του
Δήμου Ιλίου, στα πλαίσια της
προστασίας και της πρόληψης για τη
διασφάλιση της υγείας των μαθητών,
διενεργήθηκε μικροβιολογικός έλεγχος
πόσιμου νερού στο δίκτυο των σχολικών
εγκαταστάσεων του Δήμου, από το
Εργαστήριο Μικροβιο-λογίας της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπι-στημίου
Αθηνών, για το σχολικό έτος 2012 - 2013.
Σύμφωνα με τη γνωμάτευση, σε όλες τις

περιπτώσεις, τα δείγματα νερού των
σχολείων του Δήμου πληρούν τις
απαιτήσεις που ορίζονται από την
Κ.Υ.Α._Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β΄/
11.07.2001) «Ποιότητα του Νερού
Ανθρώ-πινης Κατανάλωσης» και τα
αποτελέσματα του μικροβιολογικού
ελέγχου πόσιμου νε-ρού για το σύνολο
των σχολικών μονάδων βρίσκονται στην
ολοκληρωμένη σχετική μελέτη που είναι
αναρτημένη στην ιστο-σελίδα του Δήμου

Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας από την ΕΕΑΕ

Ψεκασμοί εναντίον του
ιού του Δυτικού Νείλου

Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος μετρήσεων των επιπέδων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας, που
βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ιλίου, από την
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), η οποία είναι ο αρμόδιος
εθνικός φορέας για θέματα ακτινοπροστασίας στη χώρα.

Ενόψει της θερινής περιόδου πραγματοποιήθηκαν ψεκασμοί σε διάφορα σημεία και
περιοχές της πόλης, με οικολογικά υλικά, στο
π λ α ί σ ι ο τ η ς κ α τ α π ολ έ μ η σ η ς τ ω ν
κουνουπιών.

Τα αποτελέσματα των παραπάνω μετρήσεων βρίσκονται στη σχετική
μελέτη που είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου
(www.ilion.gr). Με συνέπεια στην αρχή της πλήρους διαφάνειας, η τελική
μελέτη θα κοινοποιηθεί με την ολοκλήρωση των μετρήσεων.
Ενεργώντας τόσο σε προληπτικό, όσο και σε διορθωτικό επίπεδο, η
Διοίκηση βρίσκεται σε ετοιμότητα, χρησιμοποιώντας κάθε νόμιμο μέσο και
εξαντλών-τας κάθε δυνατότητα, προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία των
κατοίκων.
Για το λόγο αυτό ο Δήμος Ιλίου προχώρησε στην προμήθεια σύγχρονου
οργάνου μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, με σκοπό τον
τακτικό και αιφνιδιαστικό έλεγχο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό,
ανεξάρτητα από τις μετρήσεις που αναθέτει στην Ελληνική Επιτροπή
Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).

Οι ψεκασμοί πραγματοποιούνται ακόμη και
σήμερα στο πλαίσιο της καταπολέμησης των
κουνουπιών, ακολουθώντας όλες τις ενδεικνυόμενες δράσεις για την εξάλειψη των
εστι-ών που αναπτύσσονται και την
αντιμετώπιση των νοσημάτων που
μεταδίδονται μέσω αυτών των εντόμων (π.χ.
ιός του Δυτικού Νείλου).

