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Δελτίο Τύπου  

Βραβείο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού στον Δήμο Ιλίου 

 
Βραβείο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού για το Περιβάλλον απέσπασε ο 

Δήμος Ιλίου στο πλαίσιο της 7ης τελετής απονομής των «Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων 

για το Περιβάλλον – European Business Awards for the Environment» και των «Ελληνικών 

Βραβείων για το Περιβάλλον», την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018, στο Πολεμικό Μουσείο στην 

Αθήνα, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας, επιχειρηματιών και εκπροσώπων φορέων. 

Τα European Business Awards for the Environment (ΕΒΑΕ) είναι τα σημαντικότερα και 

εγκυρότερα περιβαλλοντικά βραβεία της Ευρώπης, μέσω των οποίων αναδεικνύονται «οι πρώτοι 

ανάμεσα στους πρώτους», ενώ στα «Ελληνικά Βραβεία για το Περιβάλλον» διακρίνονται φορείς 

για τις σχετικές πρωτοβουλίες και δράσεις τους. 

Ο Δήμος Ιλίου διακρίθηκε για την υλοποίηση του Προγράμματος «Φύτευση αρωματικών 

φυτών σε Σχολεία», με σκοπό την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των μαθητών, 

ενδυναμώνοντας την κριτική τους σκέψη σε θέματα Περιβάλλοντος, με δράσεις ενημέρωσης, αλλά και 

αναβάθμισης των αύλειων χώρων με τη συμμετοχή των παιδιών, περιλαμβάνοντας φυτεύσεις, 

εμπλουτισμό πρασίνου και δημιουργία κήπων με αρωματικά φυτά. Το βραβείο παρέλαβε ο 

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου Κωνσταντίνος Γκόγκος. 

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος φανερά ικανοποιημένος: 

«Οι περιβαλλοντικές μας πρακτικές είναι στοχευμένες στην προστασία του Περιβάλλοντος, στην 

ανάληψη πρωτοβουλιών εναρμονισμένων με το Σύμφωνο των Δημάρχων που υπογράψαμε το 2010 

και στην υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης και διαμόρφωσης οικολογικής συνείδησης, ιδιαίτερα 

στους νέους. Η διάκριση αυτή, καθώς και όσα βραβεία έχουμε κερδίσει, επιβραβεύουν τη συλλογική 

μας προσπάθεια και ανήκουν σε όλους εκείνους που εργάζονται προς αυτήν την κατεύθυνση. Για το 

λόγο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους συνεργάτες μου και τους εργαζόμενους του Δήμου.»   

Ίλιον, 26.10.2018 
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