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∆ελτίο Τύπου 
 

Σαράντα τέσσερα κυτία πρώτων βοηθειών παραδόθηκαν  

στον ∆ήµο Ιλίου από το Νοσοκοµείο ΥΓΕΙΑ  

Σαράντα τέσσερα (44) κυτία πρώτων βοηθειών µε υγειονοµικό υλικό και βασικά φάρµακα, µη 

συνταγογραφούµενα, παραδόθηκαν στον ∆ήµο Ιλίου από το Νοσοκοµείο ΥΓΕΙΑ, στην ειδική 

τελετή που πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Απριλίου 2013 στην αίθουσα εκδηλώσεων του 

∆ηµαρχείου Ιλίου, µε σκοπό τη φαρµακευτική υποστήριξη των σχολείων του ∆ήµου, για τη 

διασφάλιση της υγείας και προστασίας των παιδιών.  

Εκπρόσωποι του ΥΓΕΙΑ, συνοδεία ασθενοφόρου του νοσοκοµείου, παρέδωσαν στο ∆ήµαρχο 

Ιλίου κ. Νίκο Ζενέτο, τα κυτία πρώτων βοηθειών, ο οποίος αφού ευχαρίστησε το νοσοκοµείο για 

την ευγενική του προσφορά, αναφέρθηκε στις ισχυρές κοινωνικές δοµές του ∆ήµου και τη 

διαρκή προσπάθεια που καταβάλλει στον τοµέα της υγείας, τόσο σε επίπεδο πρόληψης, όσο 

και σε επίπεδο αντιµετώπισης. Σηµειώνοντας την ανταπόκριση των επιχειρήσεων στα µηνύµατα 

αλληλεγγύης και προσφοράς, ο ∆ήµαρχος Ιλίου δήλωσε χαρακτηριστικά:  

«Πρόκειται για µια πρωτοβουλία που ελπίζουµε να βρει µιµητές, διότι τα έµπρακτα µηνύµατα 

είναι τα πιο ηχηρά και είναι εκείνα που έχουν µεγαλύτερη ανάγκη οι πολίτες, ειδικά σήµερα, µέσα 

στο κλίµα παρατεταµένης αστάθειας και ανασφάλειας που βιώνουµε. Οι επιχειρήσεις είναι 

άρρηκτα συνδεδεµένες µε το κοινωνικό σύνολο στο οποίο δραστηριοποιούνται, έχοντας µια 

αµφίδροµη σχέση µε αυτό, καθώς επηρεάζουν και επηρεάζονται από τα δεδοµένα της εποχής 

και του χώρου δράσης τους. Το γεγονός αυτό καθιστά την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη έναν 

σηµαντικό θεσµό που πιστεύουµε πως πρέπει να δώσει το δικό του στίγµα στην Ελληνική 

κοινωνία.» 

Η τελετή παράδοσης πραγµατοποιήθηκε παρουσία του ∆ηµάρχου κ. Νίκου Ζενέτου, 

Αντιδηµάρχων, ∆ηµοτικών Συµβούλων, καθώς και ∆ιευθυντών, εκπροσώπων και 

εκπαιδευτικών των σχολείων του ∆ήµου. 

Ίλιον, 19.04.2013 
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Ο ∆ήµαρχος Ιλίου κ. Νίκος Ζενέτος παραδίδει το κυτίο πρώτων βοηθειών στους ∆ιευθυντές των 

Σχολείων Ιλίου. 
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Ο ∆ήµαρχος Ιλίου κ. Νίκος Ζενέτος, µαζί µε τους Ιωάννη Πατερέλη πρόεδρο Πρωτοβάθµιας 

Σχολικής Επιτροπής και κ. Βαγγέλη Αυγουλά Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου 

Ιλίου, καθώς και τη ∆ιευθύνουσα Σύµβουλο του Οµίλου ΥΓΕΙΑ κα Αρετή Σουβατζόγλου. 
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Οι ∆ιευθυντές των σχολείων του ∆ήµου Ιλίου κατά την παραλαβή των κυτίων πρώτων 

βοηθειών. 


