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Δελτίο Τύπου 

Επίσκεψη στο Δημαρχείο Ιλίου του πρώην Υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοΐδη 

Μνήμες από τις αλλεπάλληλες συσκέψεις για τα αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή και τη 

διευθέτηση του Ρέματος Εσχατιάς, το 2013 - 2014, τα περισσότερα από τα οποία 

ολοκληρώθηκαν, όταν διατελούσε Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 

ξύπνησαν κατά την επίσκεψη του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στο Δημαρχείο Ιλίου και τη 

συνάντησή του με τον Δήμαρχο Νίκο Ζενέτο. 

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν θέματα που ταλανίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά, 

όπως η αύξηση του ενεργειακού κόστους, αφού επιβαρύνουν το λειτουργικό κόστος και 

αποτελούν τροχοπέδη και στο έργο του Δήμου. Η κατάσταση αυτή δυσχεραίνεται ακόμα 

περισσότερο και από την έλλειψη νομοθετικού πλαισίου για την εξασφάλιση ενεργειακής 

αυτονομίας δημοτικών κτιρίων με τη χρήση φωτοβολταϊκών, όπως συμβαίνει με το 

υπερσύγχρονο Ειδικό Σχολείο, στο οποίο δεν υπάρχει ακόμα σύνδεσή τους με το δίκτυο 

ηλεκτροδότησης.  

Το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης κινήθηκε, ωστόσο, γύρω από τα μείζονα προβλήματα 

του Δήμου Ιλίου και των Δήμων του Δυτικού Τομέα, όπως οι αστικές συγκοινωνίες, η 

επιτάχυνση των διαδικασιών για την επέκταση της γραμμής 2 του Μετρό, η ανάγκη 

πρόσβασης στην Αττική οδό αλλά και την Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας με τη δημιουργία 

ανισόπεδου κόμβου κ.ά. 

Ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος έθεσε, επίσης, το θέμα των ασφαλτοστρώσεων και της 

κακής κατάστασης των οδοστρωμάτων εξαιτίας και των έργων από Οργανισμούς Κοινής 

Ωφέλειας, έργων για οπτικές ίνες, φυσικό αέριο κλπ., ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στο 

κομμάτι της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης προτείνοντας τη δημιουργία ενός πρότυπου 

Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου με τις βασικές ειδικότητες γιατρών, καθώς και τη μεταφορά 

ενός εκ των δύο Παιδιατρικών Νοσοκομείων ή τη δημιουργία παιδιατρικής κλινικής στη 

Δυτική Αθήνα. 

Από την πλευρά του, ο πρώην Υπουργός απένειμε εύσημα στον Δήμο Ιλίου γιατί, όπως 

ανέφερε, αποτελεί μια «κυψέλη κοινωνικής πολιτικής», υπογράμμισε ότι η ανάπλαση του 

ελεύθερου χώρου στο Ρέμα Εσχατιάς θα αποτελέσει πηγή περιβαλλοντικού και κοινωνικού 

οφέλους και δεσμεύτηκε να επιληφθεί προσωπικά για το ενεργειακό θέμα στο Ειδικό Σχολείο. 

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Ιωάννης 

Χαραλαμπόπουλος, οι αντιδήμαρχοι Γιώργος Φερεντίνος, Άρης Τσιμόγιαννης, Νίκη 

Βομπιράκη και Γιώργος Φραγκάκης, ο πρόεδρος της Α΄/Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής 

Δημήτρης Γαλούνης, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Αντώνης Κακούρης και οι 

εντεταλμένοι σύμβουλοι Γιώργος Κουμαραδιός, Βασιλική Αθανασιάδη - Ψύλλου, Γιώργος 

Ανδρέου.  

 

 Ίλιον, 11.04.2022 

mailto:ilion@ilion.gr


Κάλχου 48-50 Ίλιον Τ.Κ. 131 22 Τηλ. 210 2618642 Ε-mail: ilion@ilion.gr URL: www.ilion.gr 
 

2 

 

 

mailto:ilion@ilion.gr


Κάλχου 48-50 Ίλιον Τ.Κ. 131 22 Τηλ. 210 2618642 Ε-mail: ilion@ilion.gr URL: www.ilion.gr 
 

3 

 

 

mailto:ilion@ilion.gr


Κάλχου 48-50 Ίλιον Τ.Κ. 131 22 Τηλ. 210 2618642 Ε-mail: ilion@ilion.gr URL: www.ilion.gr 
 

4 

 

 

 

mailto:ilion@ilion.gr

