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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

 

Δελτίο Τύπου 

Στο Δημαρχείο Ιλίου η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Μαρία Συρεγγέλα 

Οι πρωτοβουλίες του Δήμου Ιλίου στην πρόληψη, ευαισθητοποίηση και αφύπνιση της κοινής 

γνώμης για θέματα που άπτονται της υγείας, της εργασίας και της ισότητας των ανθρώπων, αλλά 

και η ισχυρή παρουσία του σε κοινωνικό επίπεδο βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που 

είχε στο Δημαρχείο Ιλίου, ο Δήμαρχος Νίκος Ζενέτος με την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων Μαρία Συρεγγέλα, αρμόδια για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια.  

Ο κ. Ζενέτος αναφέρθηκε στο πλήθος προγραμμάτων που υλοποιεί η Κοινωνική Υπηρεσία του 

Δήμου, τα οποία πολλαπλασιάστηκαν την περίοδο της οικονομικής και υγειονομικής κρίσης, έθεσε 

το ζήτημα της απρόσκοπτης συνέχισης των προγραμμάτων ΕΣΠΑ για τους παιδικούς σταθμούς 

και χαρακτήρισε ελπιδοφόρο το γεγονός ότι αποτελούν πλέον εθνική πολιτική θέματα όπως η 

στήριξη της οικογένειας, το δημογραφικό πρόβλημα και η εναρμόνιση της οικογενειακής με την 

επαγγελματική ζωή. Υπογράμμισε πως η κα. Συρεγγέλα ενδιαφέρεται για τα ζητήματα που 

απασχολούν τη Δυτική Αθήνα και σημείωσε πως είναι ευχάριστο το γεγονός ότι προέρχεται από 

την περιοχή, καθώς αυτό βοηθά να κατανοήσει καλύτερα τα προβλήματα που μας απασχολούν. 

Από την πλευρά της, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανέπτυξε θέματα όπως 

η ισότητα των φύλων, η μεγάλη γυναικεία ανεργία και η ανάγκη αξιοποίησης του ανθρώπινου 

δυναμικού της χώρας με σκοπό την αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος, επιβεβαίωσε ότι θα 

υπάρξει σταδιακή μετάβαση του προγράμματος ΕΣΠΑ για τους παιδικούς σταθμούς και δήλωσε 

εντυπωσιασμένη από το μέγεθος του κοινωνικού έργου του Δήμου Ιλίου και το πλήθος των 

παροχών του που υλοποιείται, κυρίως, με ιδίους πόρους. 

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιάννης 

Χαραλαμπόπουλος, οι αντιδήμαρχοι Ανδριάνα Αλεβίζου, Άρης Τσιμόγιαννης, Γιώργος 

Φερεντίνος, Γιώργος Φραγκάκης και η διευθύντρια της Κοινωνικής Υπηρεσίας Αναστασία 

Παπάζογλου.  

Ίλιον, 24.06.2022 
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