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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

 
 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α  

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στη συνεδρίασή του τη Δευτέρα 06.04.2020, ενέκρινε ομόφωνα 

το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με απαιτούμενα μέτρα ανακούφισης & προστασίας των πολιτών λόγω 

του COVID - 19: 

 «Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιλίου λαμβάνοντας υπόψη: 

 Tην αναγκαιότητα των προληπτικών μέτρων του αναγκαστικού αυτοπεριορισμού των πολιτών για τη 

μη διασπορά του COVID- 19 σε όλο το εύρος της κοινωνίας που είχαν ως αποτέλεσμα πάρα πολλές 

εργασίες παροχής υπηρεσιών και αγοράς αγαθών να γίνονται ηλεκτρονικά. 

 Τις αρνητικές επιπτώσεις των μέτρων αυτών στα εισοδήματα των εργαζομένων, στη δημόσια υγεία, 

την εργασία, την εκπαίδευση και γενικότερα την οικονομία. 

 Τις περιπτώσεις αισχροκέρδειας των επιχειρήσεων οι υπηρεσίες των οποίων είναι απαραίτητες από 

τους πολίτες για την κάλυψη των βασικών τους αναγκών.  

Ζητά από την Κυβέρνηση να λάβει τις αποφάσεις και τα μέτρα που απαιτούνται για τη: 

 Μείωση των χρεώσεων των δεδομένων του διαδικτύου από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.  

 Μείωση των χρεώσεων των προμηθειών των ηλεκτρονικών συναλλαγών στις οποίες προβαίνουν οι 

πολίτες από τις Τράπεζες. 

 Πάταξη της οποιασδήποτε μορφής αισχροκέρδειας σε βάρος των πολιτών από οποιαδήποτε εταιρεία 

ή πάροχο υπηρεσιών και αγαθών. 

 Περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων πολιτών και ιδιαίτερα των μικρών εταιρειών και 

επιχειρήσεων που πλήττονται από την κρίση. 

 Περαιτέρω ενίσχυση των δομών δημόσιας υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. 

 Λήψη επιπλέον μέτρων για τη στήριξη των ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.  

 Ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Υγείας με μόνιμο προσωπικό. 

 Αύξηση της χρηματοδότησης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Τέλος,  

Το Δημοτικό Συμβούλιο επισημαίνει πως η πώληση αγαθών και υπηρεσιών προς τους πολίτες σ αυτή την 

πρωτοφανή κρίση πρέπει να γίνεται με πνεύμα Κοινωνικής Δικαιοσύνης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Το παρόν ψήφισμα θα κοινοποιηθεί: 

 Ε.Ε.Τ.Τ. 

 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 Κ.Ε.Δ.Ε 

 Στον τοπικό τύπο 

 Στο διαδίκτυο   

  

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης 


