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Τα στοιχεία για τα ενεργά κρούσματα στη Δυτική
Αττική σύμφωνα με την εβδομαδιαία ενημέρωση
του ΕΟΔΥ, του Υπουργείου Υγείας και του Υπουρ-
γείου Πολιτικής Προστασίας, ανακοινώνει ο Αντιπε-
ριφερειάρχης Δυτ. Αττικής Λ. Κοσμόπουλος.

Στη Δυτική Αττική το σύνολο ενεργών
κρουσμάτων είναι 352.

Σε νοσηλεία είναι 97 συμπολίτες μας και
σε απομόνωση κατ’ οίκον 255 άτομα.

Στον Δήμο Ελευσίνας, το σύνολο ενε-
ργών κρουσμάτων είναι 59.

Στον Δήμο Ασπροπύργου, 95 ενεργά
κρούσματα.

Στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας, 32 ενε-
ργά κρούσματα.

Στον Δήμο Μεγαρέων, 76 ενεργά
κρούσματα. 

Στον Δήμο Φυλής, 90 ενεργά κρούσματα.
Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Αττι-

κής Λευτέρης Κοσμόπουλος ανέφερε ότι: 

«Τα νέα στοιχεία κρουσμάτων κορωνοϊού
δείχνουν μικρή μείωση και μας δίνουν συγκρατ-
ημένη αισιοδοξία. Ελπίζουμε ότι η πανδημία θα
ξεπεραστεί με τη συμμετοχή όλων μας στο εμβολια-
στικό πρόγραμμα και την τήρηση των μέτρων προ-
στασίας από όλους μας».

ΟΟΣΑ: Aνάπτυξη της τάξεως του 3,8% 
προβλέπει για την ελληνική οικονομία το 2021

A
ν άπτυξη της
ελλην ικής οικον ομίας
3,8% φέτος και 5% το

2022 προβλέπει ο ΟΟΣΑ
στην  εξαμην ιαία έκθεσή του
για τις προοπτικές της
παγκόσμιας οικον ομίας, με
αιχ μή την  αύξηση του
τουρισμού και το εθν ικό
σχ έδιο αν άκαμψης που θα
εν ισχ ύσει τις επεν δύσεις.
Ο ΟΟΣΑ αν αμέν ει ότι θα
κιν ηθούν , επίσης, αν οδικά
και οι εξαγωγές αγαθών  και
ν αυτιλιακών  υπηρεσιών . Οι
παραπάν ω εξελίξεις προβλέπεται ν α εν ισχ ύσουν  την
απασχ όληση και τα εισοδήματα των  ν οικοκυριών  και
ν α στηρίξουν  - σε συν δυασμό με μία περιορισμέν η
χ ρήση των  αυξημέν ων  κατά τη διάρκεια της
παν δημίας αποταμιεύσεων  - την  αύξηση της ιδιωτικής
καταν άλωσης. Ο Οργαν ισμός εκτιμά στο 7% του ΑΕΠ
τις επιπλέον  - σε σχ έση με τον  ρυθμό αύξησης της
προηγούμεν ης πεν ταετίας - καταθέσεις των
ν οικοκυριών  στη διάρκεια του 2020.

Για τις επεν δύσεις παγίου κεφαλαίου προβλέπει
αύξηση 11,5% φέτος και 20% το 2022, για τις εξαγωγές
(αγαθών  και υπηρεσιών ) αύξηση 4,9% και 13,3% και
για την  ιδιωτική καταν άλωση αύξηση1,6% και 3%,
αν τίστοιχ α. Το ποσοστό αν εργίας αν αμέν εται ν α
μειωθεί από το 16,3% πέρυσι στο 15,9% φέτος και το
15,6% το 2022. Οι επιχ ειρήσεις, σημειών ει ο ΟΟΣΑ,
προσλάμβαν αν  εργαζόμεν ους τους πρώτους μήν ες
του 2021 αν  και είχ αν  θέσει σε αν αστολή συμβάσεις
260 χ ιλιάδων  εργαζομέν ων . Ο πληθωρισμός
(εν αρμον ισμέν ος δείκτης τιμών  καταν αλωτή) θα
κιν ηθεί οριακά σε θετικό έδαφος φέτος (0,2%) για ν α
αυξηθεί στο 1,2% το 2022. Το έλλειμμα της γεν ικής
κυβέρν ησης θα αυξηθεί από 9,7% του ΑΕΠ το 2020
στο 10,1% του ΑΕΠ φέτος για ν α μειωθεί σημαν τικά

στο 3,7% το 2022, εν ώ το
χ ρέος της γεν ικής
κυβέρν ησης (με βάση τον
ορισμό του Μάαστριχ τ)
προβλέπεται ν α μειωθεί από
205,6% του ΑΕΠ στο
201,1% και το 191,6%,
αν τίστοιχ α. Όσον  αφορά το
έλλειμμα του ισοζυγίου
τρεχ ουσών  συν αλλαγών ,
δεν  αν αμέν εται ν α
σημειώσει σημαν τική
μεταβολή φέτος (6,5% του
ΑΕΠ) και το 2022 (5,2%) σε
σχ έση με το 2020 (6,7%).

Τα τουριστικά έσοδα αν αμέν εται ν α αν ακτήσουν
σχ εδόν  τις μισές απώλειες του 2020. Ο ΟΟΣΑ
σημειών ει ότι η αν άκαμψη θα περιοριστεί περισσότερο
από ότι στις περισσότερες άλλες χ ώρες, αν  τα
προγράμματα εμβολιασμών  είν αι λιγότερο
αποτελεσματικά του αν αμεν όμεν ου όσον  αφορά στη
δυν ατότητα που θα δώσουν  για την  αν άκαμψη των
ταξιδιών  και του τουρισμού. Για τα ποσοστά
εμβολιασμών  στην  Ελλάδα, αν αφέρει ότι είν αι κον τά
στον  μέσο όρο της ΕΕ. Σημειών ει, επίσης, ότι αν  οι
πρόσφατες μεταρρυθμίσεις συμβάλλουν  λιγότερο του
αν αμεν όμεν ου στη βελτίωση των  δημόσιων
επεν δύσεων  στην  Ελλάδα, η εν ίσχ υση της εγχ ώριας
δραστηριότητας, της απασχ όλησης και των
μακροπρόθεσμων  προοπτικών  θα είν αι μικρότερη
από την  προβλεπόμεν η.

Όσον  αφορά τις τράπεζες, ο ΟΟΣΑ σημειών ει ότι ο
πιθαν ός αν τίκτυπος στην  ποιότητα του εν εργητικού
τους από την  αύξηση των  χ ρεοκοπιών  τον ίζει την
επείγουσα αν άγκη αν τιμετώπισης των  μη
εξυπηρετούμεν ων  δαν είων  και των  αν αβαλλόμεν ων
φορολογικών  πιστώσεων  τους, εν ώ σημειών ει ότι θα
χ ρειασθούν  επιπλέον  δράσεις, πέραν  της πρόσφατης
παράτασης του σχ εδίου «Ηρακλής».

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
352 ενεργά κρούσματα στη Δυτική Αττική 

Λ. Κοσμόπουλος: «Σταθερά προς την έξοδο από την
πανδημία και η περιοχή μας»

συν εχ ίζεται στη σελ. 6
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Με αρνητικό self test οι 
υποψήφιοι 

στις πανελλαδικές

To υγειον ομικό πρωτόκολλο βάσει του οποίου θα
διεξαχ θούν  οι Παν ελλαδικές εξετάσεις συζητήθηκε
στην  Επιτροπή των  Ειδικών  Επιστημόν ων , με τη
συμμετοχ ή της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμά-
των  Νίκης Κεραμέως. Τα μέτρα που θα περιγράφον -
ται αν αλυτικά σε Κοιν ή Υπουργική Απόφαση, είν αι
τα εξής:

Self -tests

- Οι υποψήφιοι, καθώς και τα μέλη της εκπαιδευτι-
κής κοιν ότητας που συμμετέχ ουν  στη διεξαγωγή
των  Παν ελλαδικών  εξετάσεων , θα προσέρχ ον ται
στα εξεταστικά κέν τρα έχ ον τας μαζί τους βεβαίωση
αρν ητικού τεστ (self -test, PCR ή rapid test). Το
πρώτο test για τους υποψηφίους των  Γεν ικών  και
Επαγγελματικών  Λυκείων  θα γίν ει την  Πέμπτη 10
Ιουν ίου 2021 με δυν ατότητα επιβεβαιωτικού τεστ,
σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, από την
Πέμπτη 10 έως και την  Κυριακή 13 Ιουν ίου. 

Η συνέχεια από σελ. 3

ΜΜεελλέέττεεςς  ααπποοκκααττάάσστταασσηηςς  ττοουυ  δδιιααττηηρρηηττέέοουυ  
σσυυγγκκρροοττήήµµααττοοςς  ««  ΜΜοορρφφόόπποουυλλοουυ»»  

Στα πλαίσια της αντιµετώπι-
σης των συνεπειών της
πυρκαγιάς, που ξέσπασε

στις 19 Μαΐου 2021 και έπληξε την
ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων, ο
Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βου-

λευτής ∆υτικής Αττι-
κής, Θανάσης Μπούρ-
ας, µαζί µε τον Αντιπε-
ριφερειάρχη ∆υτικής
Αττικής, Λευτέρη
Κοσµόπουλο είχαν
συνάντηση στο Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας µε τον
Υφυπουργό Χωρο-
ταξίας και Αστικού
Περιβάλλοντος, Νικό-
λαο Ταγαρά.

Τόσο ο κ. Μπούρας
όσο και ο κ. Κοσµόπου-
λος εξέθεσαν τα προβ-
λήµατα που έχουν
προκύψει µετά την
πυρκαγιά, για τα
οποία, βέβαια, ο Υφυ-
πουργός ήταν γνώστης,
καθώς ο ίδιος κατάγε-
ται από την Κορινθία,

από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, ενώ
συµµετείχε στο κυβερνητικό κλιµά-

κιο, µε επικεφαλής τον Αναπληρω-
τή Υπουργό Εσωτερικών κ. Πέτσα,
που επισκέφτηκε την πληγείσα
περιοχή. 

Συζητήθηκαν τόσο τα άµεσα όσο
και τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρ-
όθεσµα θέµατα που πρέπει να αντι-
µετωπιστούν, προκειµένου να
προληφθούν φαινόµενα από ενδεχό-
µενες έντονες βροχοπτώσεις. Άµεση
προτεραιότητα είναι η κατασκευή
κορµοδεµάτων και µικρών φραγµά-
των. Για το σκοπό αυτό, κατά τη
διάρκεια της συνάντησης ο κ.
Μπούρας επικοινώνησε τηλεφωνι-
κά τόσο µε τη ∆ασάρχη Μεγάρων
όσο και µε το ∆ιευθυντή ∆ασών
∆υτικής Αττικής, προκειµένου
ολοκληρωθούν γρήγορα οι σχετικές
µελέτες. 

Σε όλες αυτές τις προσπάθειες, ο
κ. Ταγαράς υποσχέθηκε διαρκή και
αµέριστη συνεργασία στην
κατεύθυνση επίλυσης όλων αυτών
των θεµάτων.

Άµεση προτεραιότητα η κατασκευή κορµοδεµάτων και µικρών φραγµάτων. 

ΑΑθθααννάάσσιιοοςς  ΜΜπποούύρρααςς  κκααιι  ΛΛεευυττέέρρηηςς  ΚΚοοσσµµόόπποουυλλοοςς  εεξξέέθθεεσσαανν    
σσττοονν  ΥΥφφυυπποουυρργγόό  ΧΧωωρροοττααξξίίααςς  κκααιι  ΑΑσσττιικκοούύ  ΠΠεερριιββάάλλλλοοννττοοςς,,  ΝΝιικκόόλλααοο  ΤΤααγγααρράά  όόλλαα  τταα

ππρροοββλλήήµµαατταα  πποουυ  έέχχοουυνν  ππρροοκκύύψψεειι  µµεεττάά  ττηηνν  ππυυρρκκααγγιιάά  

ΑΑρργγύύρρηηςς  ΟΟιικκοοννόόµµοουυ::  
««ΤΤοο  κκττήήρριιοο    θθαα  γγίίννεειι  έένναα  

ζζωωννττααννόό  κκύύττττααρροο  
πποολλιιττιισσµµοούύ  σσττηηνν  ππόόλληη

µµααςς»».

Μετά την επιτυχή διαδικασία
που κίνησε ο ∆ήµος Ελευ-
σίνας και είχε ως αποτέλε-

σµα, το διατηρητέο συγκρότηµα του
«Κ.Β. Μορφόπουλου» να γίνει µέρος της
ιδιοκτησίας του προς όφελος όλων των
Ελευσινίων, ο ∆ήµος προχωρά τώρα
στην διαδικασία των µελετών για την
πλήρη αποκατάσταση και αξιοποίησή
του. 

Ειδικότερα, και σύµφωνα µε τους
όρους που προετοίµασαν οι Τεχνικές
Υπηρεσίες του ∆ήµου, προκηρύσσεται ο
σχετικός δηµόσιος διαγωνισµός, προκει-
µένου να επιτευχθεί η µελετητική
ωριµότητα για την υλοποίηση του
κυρίως έργου. 

Υπενθυµίζεται, πως το ακίνητο είναι το πρώτο
κτήριο που αποκτά ο ∆ήµος µετά από πολλά χρό-
νια και ενώ το «Μορφόπουλος», είχε κριθεί διατ-
ηρητέο 30 χρόνια πριν. 

Η πολεοδοµική και ιστορική αξία του κτηρίου,
καθώς και ο αρχιτεκτονικός και πολεοδοµικός
χαρακτήρας του, ήταν τα στοιχεία εκείνα που 

συν εχ ίζεται στη σελ. 8συν εχ ίζεται στη σελ. 11
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ   ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της με αριθμ.

13ης / 2021  συν εδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφ .: 94           
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφ ασης επί της
11/2021 απόφ ασης της Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής με θέμα:

«Αν αγκαιότητα εκπόν ησης της
μελέτης: « Κτηματογραφ ική
αποτύπωση – Αν αθεώρηση
εγκεκριμέν ου ρυμοτομικού

σχεδίου πόλης Ασπροπύργου
στην  πολεοδομική εν ότητα 2

(Π.Ε. 2) του Γ.Π.Σ. Ασπροπύρ-
γου.

Στον Ασπρόπυργο και στο Δημο-
τικό Κατάστημα, σήμερα την 25η
Μαΐου  2021, ημέρα ΤΡΙΤΗ και
ώρα 20.00 μ.μ., συνήλθε σε τακτι-
κή δημόσια συνεδρίαση μέσω
τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την
υπ  ́αριθμ. 429/12-03-2020 Κοινή
Υπουργική Απόφαση Υπουργών
Οικονομικών, Εσωτερικών και 

Επικρατείας (Β’ 850/13-03-2020),
η οποία αντικατέστησε την υπ’
άριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-
04-2005  Κοινή Υπουργική
Απόφαση (Β’ 539), το Δημοτικό
Συμβούλιο Ασπροπύργου, ύστε-
ρα από την υπ’αριθμ. 8878/20-5-
2021, έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου Δημοτικού Συμβου-
λίου, κου ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ  Γ.
ΤΣΟΚΑ,  σύμφωνα με την διαδι-
κασία των διατάξεων των άρθρων
67,  της παρ. 51  (όπως έχουν
τροποποιηθεί με τις διατάξεις του
άρθρου 184, παρ.1 του
Ν.4635/2019), και 167, παρ.12
του Ν. 3852/2010, (όπως έχουν
τροποποιηθεί με τις διατάξεις του
άρθρου 184, παρ.2 του
Ν.4635/2019).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
ν όμιμη απαρτία, δεδομέν ου ότι,
σε σύν ολο 33 μελών , συμμε-
τείχαν  στην  τηλεδιάσκεψη, 32
μέλη και ον ομαστικά :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΤΣΟΚΑΣ  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2. ΜΑΥΡΙΔΗ  ΣΟΦΙΑ
3 . Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4.ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
5.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
6. ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΨΩΜΙΑΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
8. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
9. ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
10. ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
11. ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12. ΚΑΓΙΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
14.ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

15. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16.ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
17. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18. ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19. ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
20. ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
21. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
22.ΧΙΟΝΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
23.ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
24.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΜΥΛΩΝΑΣ 
25.ΧΑΤΖΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
26.ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
27.ΜΟΥΖΑΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
28.ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
29. ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
30.ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
31. ΜΠΑΚΑΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
32.ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

AΠΟΝΤΕΣ

1. ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ

Στην συνεδρίαση συμμετείχε  ο
Δήμαρχος κος Νικόλαος
Μελετίου.
Στο παρόν θέμα, δεν παρευρέθη-
κε η Δημοτική Σύμβουλος : 1.
ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ.
Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης
απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ. Θεμι-
στοκλής Γ. Τσόκας, κήρυξε την 
έναρξη της μέσω τηλεδιάσκεψης
συνεδρίασης, σύμφωνα με την
υπ  ́αριθμ. 429/12-03-2020 Κοινή
Υπουργική Απόφαση Υπουργών
Οικονομικών, Εσωτερικών και
Επικρατείας (Β’ 850/13-03-2020),
η οποία αντικατέστησε την υπ’
άριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-

04-2005  Κοινή Υπουργική
Απόφαση (Β’ 539). Εισηγούμενος
το 3ο θέμα της   ημερήσιας διά-
ταξης με τίτλο: «Λήψη απόφασης
επί της 11/2021 απόφασης της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με
θέμα: «Αναγκαιότητα εκπόνησης
της μελέτης: «Κτηματογραφική
αποτύπωση – Αναθεώρηση εγκε-
κριμένου ρυμοτομικού σχεδίου
πόλης Ασπροπύργου στην πολε-
οδομική ενότητα 2 (Π.Ε. 2) του
Γ.Π.Σ. Ασπροπύργου», έθεσε
υπόψη των μελών την  υπ’ αριθμ.
11/2021 Απόφαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής, ,  με ΑΔΑ:
9Ο11ΩΨΝ-ΛΨ3,   η οποία  επι-
συνάπτεται.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση
μεταξύ των μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου των οποίων οι από-
ψεις και τοποθετήσεις τους αναλ-
υτικά είναι καταγεγραμμένες στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά
της συνεδρίασης. 

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την
προαναφερόμενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη:
Την εισήγηση του Προέδρου, κ.
Θεμιστοκλή Γ. Τσόκα, 
Την υπ’ αριθμ. 11/2021,  με ΑΔΑ:
9Ο11ΩΨΝ-ΛΨ3 Απόφαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
Την  υπ’ αριθ. 27/2021, Μελέτη
της Διεύθυνσης Πολεοδομίας &
Τ.Υ.,
Τις τοποθετήσεις των κ.κ. επικεφ-
αλής των δημοτικών παρατάξεων,
και την διαλογική συζήτηση 

μεταξύ των μελών του Δ.Σ., όπως
έχουν διατυπωθεί στα πλήρη
απομαγνητοφωνημένα Πρακτικά
της Συνεδριάσεως, 

πέρασε σε ψηφ οφ ορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ  της  Αν αγκαιότ-
ητας εκπόν ησης της μελέτης:
«Κτηματογραφ ική αποτύπωση –
Αν αθεώρηση εγκεκριμέν ου
ρυμοτομικού σχεδίου πόλης
Ασπροπύργου στην  πολεοδομι-
κή εν ότητα 2 (Π.Ε. 2) του Γ.Π.Σ.
Ασπροπύργου», τάχθηκαν   είκο-
σι τρία (23) μέλη του συμβουλίου,
και συγκεκριμέν α οι κ.κ.

1. ΤΣΟΚΑΣ  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2. ΜΑΥΡΙΔΗ  ΣΟΦΙΑ
3 . Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4.ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
5.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
6. ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΨΩΜΙΑΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
8. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
9. ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
10. ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
11. ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12. ΚΑΓΙΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
14.ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16.ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
17. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18. ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19. ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
20. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
21.ΧΙΟΝΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
22.ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
23. ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΛΕΥΚΟ  ψήφ ισαν , οκτώ  (8) μέλη
του συμβουλίου και ον ομαστικά
οι κ.κ.:

1.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΜΥΛΩΝΑΣ 
2.ΧΑΤΖΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
3.ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
4.ΜΟΥΖΑΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5.ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
6. ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
7.ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
8. ΜΠΑΚΑΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

και
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίν ει την  αν αγκαιότητα
εκπόν ησης της μελέτης: Κτημα-
τογραφ ική αποτύπωση – Αν αθ-
εώρηση εγκεκριμέν ου ρυμοτομι-
κού σχεδίου πόλης Ασπροπύρ-
γου στην  πολεοδομική εν ότητα 2
(Π.Ε. 2) του Γ.Π.Σ. Ασπροπύρ-
γου, σύμφ ων α με την  υπ΄αριθμ.
11/2021 Απόφ αση της Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής ,με Α.Δ.Α.:
9Ο11ΩΨΝ-ΛΨ3, η οποία επι-
συν άπτεται στην  παρούσα
Απόφ αση.

Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγ-
ν ώσθηκε το πρακτικό αυτό υπο-
γράφ εται ως κατωτέρω, πήρε δε
αύξον τα αριθμό 94.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ  Γ. ΤΣΟΚΑΣ
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Συνάντηση του Περιφερειάρχη Αττικής με
τον αθλητή κολύμβησης υπεραποστάσεων

Σπύρο Χρυσικόπουλο

Συνάντηση με τον αθλητή κολύμβησης
υπεραποστάσεων Σπύρο Χρυσικόπουλο,
ο οποίος κατέκτησε πρόσφατα το Παγκό-
σμιο ρεκόρ Γκίνες στο Ολυμπιακό Κέν-
τρο Υγρού Στίβου ΟΑΚΑ "ΣΠΥΡΟΣ
ΛΟΥΗΣ" είχε προχθες ο Περιφερειάρχης
Αττικής. 

Ο αθλητής, από την Κυριακή 9 Μαΐου
στις 12:00 μέχρι την Κυριακή 16 Μαΐου
στις 12:00, παρέμεινε στην κλειστή
πισίνα 50μ. του Ολυμπιακού Σταδίου
“Σπύρος Λούης” (Ο.Α.Κ.Α.), με σκοπό
να κολυμπήσει τη μεγαλύτερη απόσταση
που καταγράφηκε ποτέ. Κολύμπησε για
7 ολόκληρες ημέρες στην πισίνα 50 μέτρ-
ων του ΟΑΚΑ με στόχο να καταρρίψει το
παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες. Ενώ έσπασε το

ρεκόρ που ήταν 250 χιλιόμετρα, συνέχι-
σε να κολυμπάει διανύοντας πάνω από
358.200 χιλιόμετρα σε 7 ημέρες. 

Ο Γ. Πατούλης συνεχάρη τον Σπύρο
Χρυσικόπουλο και τον βράβευσε για τον
άθλο του.  Όπως επισήμανε, η Περιφέρ-
εια Αττικής και ο ίδιος προσωπικά
στηρίζει τέτοιου είδους προσπάθειες αθλ-
ητών που ξεπερνούν τα όρια τους, ανα-
δεικνύοντας μέσα από τον Αθλητισμό,
την Αττική και συνολικά την Χώρα μας!
«Ως διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής,
παραμένουμε δίπλα στους αθλητές μας,
στηρίζοντας με κάθε τρόπο ενέργειες
βασισμένες στις αρχές και τις αξίες του
αθλητικού́ ιδεώδους. Τέτοιου είδους
πρωτοβουλίες αξίζουν συγχαρητήρια,

καθώς προβάλλουν το αθλητικό πνεύμα,
την Αττική μας και συνολικά την Ελλάδα
σε ολόκληρο τον κόσμο. Τέτοιες προ-
σπάθειες κατάθεσης ψυχής δεν μπορεί
παρά να τυγχάνουν της καθολικής επι-
δοκιμασίας και επιβράβευσης», σημείωσε

χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης.
Παρών στη συνάντηση ήταν ο Γενικός

διευθυντής του ΟΑΚΑ Κωνσταντίνος
Χαλιωρής και η υπεύθυνη επικοινωνίας
team μάνατζερ του αθλητή κα. Ινώ Στεφ-
ανή.  

Κ
ονδύλι προϋπολογισμού 260 εκατ. ευρώ
προβλέπεται να δοθεί σε αγρότες που
βρίσκονται  σε περιοχές που χαρακ-

τηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτή-
ματα και κατέγραψαν απώλειες στα εισοδήματά
τους.

Το πρόγραμμα τρέχει από τις 20 Μάη μέσω
Ε Σ Π Α
((https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attac
hments/5263/paa_210520_Prosklisi_Metro_13.
pdf) και θα είναι ανοικτό για αιτήσεις έως τις 19
Ιουλίου.

Η δράση χωρίζεται σε τρία υπομέτρα:

Το υπομέτρο 13.1, αφορά τη χορήγηση αντι-
σταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές και
είναι προϋπολογισμού 175 εκατ. ευρώ. Οι ορει-
νές περιοχές χαρακτηρι ́ζονται από σημαντικό
περιορισμό των δυνατοτήτων χρησιμοποι ́ησης 

της γης και σημαντική αύξηση στο κόστος παρ-
αγωγής που οφει ́λονται σε συνθήκες απότομων 

κλι ́σεων ή/και δυσχερών κλιματολογικών συνθη-
κών, λόγω υψομέτρου. Η ενι ́σχυση έχει την
μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωρ-
γικής γης στην οποι ́α ασκει ́ται γεωργική δρα-
στηριότητα εντός των ορεινών περιοχών και
καθορι ́ζεται στα 125 ευρώ ανά εκτάριο.

Το υπομέτρο 13.2, αφορά τη χορήγηση αντι-
σταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς
περιορισμούς εκτός των ορεινών και είναι προϋ-
πολογισμού 75 εκατ. ευρώ. Οι περιοχές με φυσι-
κούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών, χαρακ-
τηρι ́ζονται από περιορισμένη παραγωγικότητα
των εδαφών, οικονομικά αποτελέσματα σημαντι-
κά κατώτερα του μέσου όρου και  μικρή
πυκνότητα ή μει ́ωση του πληθυσμού, που
οφει ́λονται σε δυσχερει ́ς κλιματολογικές ή εδαφ-
ολογικές συνθήκες ή συνδυασμό τους. Η
ενι ́σχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά

εκτάριο γεωργικής έκτασης και καθορι ́ζεται στα
81 ευρώ ανά εκτάριο.

Και το υπομέτρο 13.3 αφορά στη χορήγηση
αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά
μειονεκτήματα και είναι προϋπολογισμού 10,3
εκατ. ευρώ. 

Οι περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα χαρακ-
τηρι ́ζονται ει ́τε από την ύπαρξη μη ευνοι ̈κών
φυσικών συνθηκών, που εκδηλώνεται με τα χαμ-
ηλά επι ́πεδα αποδόσεως και εισοδημάτων, ει ́τε
από την ύπαρξη των δυσχερειών που
προκύπτουν από τη μεθοριακή ή τη νησιωτική
τους θέση, ή περιοχές όπου η λιγνιτική δρα-
στηριότητα θα καταργηθει ́ σταδιακά, όπως αυτές
αποτυπώνονται στο ισχύον Πρόγραμμα Αγρο-
τικής Ανάπτυξης 2014-2020. Η ενι ́σχυση έχει
την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεω-
ργικής γης και καθορι ́ζεται στα 81 ευρώ ανά
εκτάριο.

Δικαιούχοι – Κριτήρια επιλεξιμότητας

Δικαιούχοι των υπομέτρων μπορούν να κριθ-
ούν φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποι ́α :

1) Ει ́ναι ενεργοι ́ γεωργοι ́ και ασκουν́ γεωργική
δραστηριότητα.

2) Ει ́ναι ενήλικα άτομα (στην περι ́πτωση δικαι-
ούχων φυσικών προσώπων) και δεν έχουν
αποχωρήσει από την ενεργό επαγγελματική δρα-
στηριότητα:

α) Για τους έως 67 ετών, η μη καταβολή άμεσης
σύνταξης (κύριας σύνταξης σύμφωνα με το
Ενιαι ́ο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης και τον
Ενιαι ́ο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης) προς το
πρόσωπο του δικαιούχου από τον ασφαλιστικό
του φορέα, με εξαι ́ρεση τις συντάξεις λόγω
θανάτου (κύρια σύνταξη εκ μεταβιβάσεως).

β) Για τους άνω των 67 ετών, η συνέχιση κατα-
βολής ασφαλιστικών εισφορών από τον ασφαλι-
σμένο, βάσει του εκάστοτε ισχύοντος θεσμικού
πλαισι ́ου.

ΕΕΣΣΠΠΑΑ::  ΠΠοοιιοουυςς  ααγγρρόόττεεςς  ααφφοορράά
ηη  εεννίίσσχχυυσσηη  ττωωνν  226600  εεκκααττ..  εευυρρώώ



Δήλωση του Περιφερειάρχη Αττικής  
για την Παγκόσμια ημέρα κατά 

του Καπνίσματος 

Γ. Πατούλης: «Η φετινή παγκόσμια ημέρα, 
αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη και την
ευθύνη μας απέναντι στην προσωπική μας

υγεία»

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης με  την Παγκό-
σμια ημέρα κατά του καπνίσματος προχώρησε στην παρ-
ακάτω δήλωση: Η  31η Μαΐου, Παγκόσμια ημέρα κατά
του καπνίσματος, μας βρίσκει ζωντανούς και πιο αισιό-
δοξους για ένα υγιές μέλλον. Μετά από 15 μήνες δρα-
ματικής υγειονομικής κρίσης, οι αντοχές και η ψυχο-
λογία μας έχουν δοκιμαστεί σκληρά.  Συνάνθρωποί μας,
σε διεθνές και παγκόσμιο επίπεδο οι οποίοι μολυνθήκαν
από τον Covid, πάσχιζαν για λίγο οξυγόνο για να
δυναμώσουν το αναπνευστικό τους, για να σώσουν τους
πνεύμονές τους για να μπορέσουν με τις δικές τους
δυνάμεις να κερδίσουν την άνιση μάχη με τον κορωνοϊό. 

Η σημασία του αναπνευστικού συστήματος για τον ανθ-
ρώπινο οργανισμό στους μήνες της πανδημίας έγινε
πλέον ανάγλυφη και εμφανής για κάθε πολίτη αυτού του
κόσμου. Η φετινή παγκόσμια ημέρα, αναδεικνύει την
επιτακτική ανάγκη και την ευθύνη μας απέναντι στην
προσωπική  μας υγεία. Όλοι μας αισθανόμαστε
ευγνώμονες που καταφέραμε να επιβιώσουμε. Οφείλο-
υμε να αναλογιστούμε σοβαρά την βλαπτική συνήθεια
του καπνίσματος. 

Για ένα πιο φωτεινό παρόν και μέλλον, για τη συνέχιση
και διαφύλαξη της υγείας και της ζωής μας, με σεβασμό
στο περιβάλλον και το οξυγόνο που αναπνέουμε, ας
δεσμευτούμε όλοι ότι θα διακόψουμε το κάπνισμα, ότι θα
βοηθήσουμε τους οικείους μας, σε αυτή την κατεύθυνση,
τους φίλους, τους συναδέλφους μας και όσους ακόμη
υφίστανται την ισχυρή εξάρτηση από τη νικοτίνη.

Ας απαλλάξουμε οριστικά τα σπίτια, τα γραφεία, τις
πόλεις μας από τον καπνό. Πετώντας για πάντα το τσι-
γάρο. Αυτή την ώρα που η έξοδος από την Πανδημία
είναι ορατή ας τιμήσουμε το «Δώρο της Ζωής» περισσό-
τερο από ποτέ. 
Ας δεσμευτούμε να σταματήσουμε ό,τι καταστρέφει την
υγεία μας και τη φυσική μας κατάσταση. 
Φέτος για πάντα δεσμευόμαστε και σταματάμε. 
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Η συνέχεια από σελ. 2

«Το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
περιλαμβάνει πολλά μέτρα που μπορούν να προωθήσουν την
παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος
μακροπρόθεσμα και θα απαιτήσουν γρήγορη και συνεχή
υλοποίηση. Τα μέτρα του σχεδίου για τη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης μπορούν να
συμβάλλουν πολύ στη βελτίωση του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος», σημειώνει η έκθεση. Συνιστά, επίσης, τα
μέτρα εισοδηματικής στήριξης να εστιάζουν σε ενεργητικά
προγράμματα στην αγορά εργασία και την εκπαίδευση των
εργαζομένων που θα συμβάλλουν να μην αυξηθεί η φτώχεια
και η μακροπρόθεσμη ανεργία.

Αύξηση 5,8% του παγκόσμιου ΑΕΠ φέτος

Οι εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ για την πορεία της παγκόσμιας
οικονομίας είναι θετικές, αλλά τονίζει ότι δεν πρόκειται «για
μία συνήθη ανάκαμψη». «Βλέπουμε με κάποια ανακούφιση τις
οικονομικές προοπτικές να βελτιώνονται, αλλά με κάποια
δυσφορία ότι αυτό γίνεται με έναν πολύ άνισο τρόπο»,
σημειώνει.

Ο Οργανισμός προβλέπει ότι το παγκόσμιο ΑΕΠ θα αυξηθεί
5,8% φέτος και 4,4% το 2022, μία εντυπωσιακή άνοδος από τη
συρρίκνωση 3,5% που σημειώθηκε πέρυσι. «Αν και η
ανάκαμψη θα οδηγήσει το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου στα
προ της πανδημίας επίπεδα στα τέλη του 2022, αυτό κάθε άλλο
παρά είναι αρκετό. Η παγκόσμια οικονομία συνεχίζει να
κινείται σε χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με την πορεία που
διαγραφόταν πριν από την πανδημία και σε πάρα πολλές
χώρες του ΟΟΣΑ τα βιοτικά επίπεδα στο τέλος του 2022 δεν θα
είναι στα επίπεδα που προβλέπονταν πριν από την
πανδημία», σημειώνει.

Την ταχύτερη ανάπτυξη από τις μεγάλες οικονομίες θα έχουν
η Κίνα (8,5% φέτος και 5,8% το 2022) και οι ΗΠΑ (6,9% και
3,6%), ενώ για την Ευρωζώνη προβλέπεται ανάπτυξη 4,3%
και 4,4%, αντίστοιχα. Πολύ υψηλό προβλέπεται ότι θα είναι και
φέτος το δημοσιονομικό έλλειμμα στις χώρες του ΟΟΣΑ (10,1%
του ΑΕΠ έναντι 10,8% το 2020, ενώ για το 2022 προβλέπεται
μείωση στο 6%). Η ανεργία στις χώρες του ΟΟΣΑ αναμένεται
να μειωθεί από το 7,1% πέρυσι στο 6,5% φέτος και στο 6% το
2022. Στην ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας συμβάλλει
το παγκόσμιο εμπόριο, ο όγκος του οποίου αναμένεται να
αυξηθεί 8,2% φέτος και 5,8% το 2022.

Πολλές χώρες, σημειώνει ο Οργανισμός, αντιμετωπίζουν
καλύτερα τις νέες εξάρσεις του κορονοϊού, καθώς συνολικά
έχουν δοθεί σχεδόν 2 δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίων και έχει
βελτιωθεί γρήγορα η παγκόσμια ικανότητα να κάνουν τεστ, να
παράγουν και να διαχειρίζονται τα εμβόλια. Ωστόσο,
σημειώνει ότι είναι πολύ ενοχλητικό πως δεν φτάνουν αρκετά
εμβόλια στις αναδυόμενες οικονομίες και τις οικονομίες
χαμηλού εισοδήματος. «Μία ένα εξασθένιση της ανάπτυξης
λόγω του ιού θα είναι δυσκολότερο να απορροφηθεί,
οδηγώντας σε περαιτέρω αύξηση της ακραίας φτώχειας και
πιθανόν σε θέματα κρατικής χρηματοδότησης, αν οι
χρηματοπιστωτικές αγορές ανησυχήσουν», αναφέρει,
προσθέτοντας ότι το παγκόσμιο οικονομικό και κοινωνικό
κόστος από τη διατήρηση κλειστών των συνόρων είναι
μεγαλύτερο από το κόστος της ευρύτερης διάθεσης των
εμβολίων όπως και των τεστ και ιατρικού υλικού στις χώρες
αυτές. «Γενικότερα, ενόσω δεν θα έχει εμβολιαστεί η μεγάλη
πλειονότητα του παγκόσμιου πληθυσμού, όλοι μας
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ΓΣΕΕ: 24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ
ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 

Έν τον η διαφων ία της σχετικά με επίμαχες
διατάξεις του Εργασιακού Νομοσχεδίου

Συν εδρίασε χ θες η Ολομέλεια της Διοίκησης της
ΓΣΕΕ και έλαβε απόφαση για την  πραγματοποίηση
24ωρης Παν ελλαδικής Απεργίας την  Πέμπτη 10 Ιου-
ν ίου και Συγκεν τρώσεις Διαμαρτυρίας στην  Αθήν α
αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χ ώρας.  
Η Συν ομοσπον δία εξ αρχ ής έχ ει εκφράσει την

έν τον η διαφων ία της σχ ετικά με επίμαχ ες διατάξεις
του Εργασιακού Νομοσχ εδίου, έν α ν ομοσχ έδιο με
ν ομοθετήματα, τα οποία εάν  εφαρμοστούν  θα επιφ-
έρουν  τεράστιο πλήγμα στην  αγορά εργασίας, στη
συλλογική αυτον ομία αλλά και στην  κοιν ων ία. 
Η Συν ομοσπον δία θα συν εχ ίσει ν α δίν ει τη μάχ η

της, ώστε ν α μην  εν ταθούν  οι συν θήκες εργασιακής
ζούγκλας που ήδη υφίσταν ται οι εργαζόμεν οι, οι
οποίοι μετά τα βάρη των  μν ημον ίων  σηκών ουν  στην
πλάτη τους τώρα και τις οικον ομικές επιπτώσεις της
παν δημίας. 
Μετά την  24ωρη απεργία θα συν εδριάσει η εκτελεστι-

κή επιτροπή της ΓΣΕΕ προκειμέν ου ν α προγραμ-
ματίσει τις επόμεν ες δράσεις της.

Σύλληψη 26χρονου για
εμπρησμό από αμέλεια
σε δασική έκταση στο
όρος Αιγάλεω
Υπό έλεγχ ο
τέθηκε η πυρκα-
γιά που
εκδηλώθηκε αργά
το απόγευμα της
Κυριακης σε
δασική έκταση
στην  'Αν ω Νεά-
πολη στη Νίκαια
Αττικής, εν ώ η
πυροσβεστική
υπηρεσία για την
υπόθεση προχ ώρησε στη σύλληψη εν ός 26χ ρον ου
για εμπρησμό από αμέλεια.

Στο σημείο παρέμειν αν  όλη ν ύχ τα πυροσβεστικές
δυν άμεις για τυχ όν  αν αζωπυρώσεις, εν ώ αποκατα-
στάθηκε και η κυκλοφορία των  οχ ημάτων  στο ρεύμα
κυκλοφορίας προς το όρος Αιγάλεω που παρέμειν ε για
λίγες ώρες κλειστή λόγω της φωτιάς.



«Έχουμε πλήρη επίγν ωση των
διαφορετικών  και σε αρκετά ιδιαίτερα
σοβαρά θέματα των  διαμετρικά αν τίθετων
θέσεων  που πρεσβεύουμε, εμείς και η
Τουρκία», αναγνώρισε ο Νίκος Δένδιας
ξεκινώντας τις κοιν ές του δηλώσεις με τον
με τον  υπουργό Εξωτερικών  της Τουρκίας
Μεβλούτ Τσαβούσογλου τον  οποίο
προσφώνησε φίλο.

Όπως εξήγησε ο Έλληνας υπουργός
Εξωτερικών , στο επίκεν τρο της
συνάν τησης των  δύο ανδρών  βρέθηκε το
σύνολο των  ζητημάτων  που άπτον ται
των  διμερών  σχέσεων  Ελλάδας –
Τουρκίας αλλά και των  σχέσεων
Ευρωπαϊκής Ένωσης- Τουρκίας. 

«Σκοπός της σημεριν ής μας
συνάν τησης ήταν  να επιχειρήσουμε μια
διαδικασία πρώτης συν εν ν όησης»,
πρόσθεσε. «Και αν  αυτόν  καταστεί
δυνατόν , σταδιακής ομαλοποίησης της
κατάστασης σε βάθος χρόνου», όπως
είπε.

Στο πλαίσιο αυτό συμφωνήθηκε ένας
περιορισμένος κατάλογος προγραμμάτων
οικονομικής συνεργασίας. 

Συμφωνήθηκε επίσης η αμοιβαία αναγ

νώριση των  πιστοποιητικών  Cov id-19,
όπως είπε ο κ. Δένδιας.

«Η σημεριν ή συν άν τηση ήταν  μια
ευκαιρία να συμφωνηθεί μία συνάν τηση
μεταξύ του πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη και του προέδρου Ερν τογάν
στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του
ΝΑΤΟ», πρόσθεσε επίσης ο κ. Δένδιας ο
οποίος συνεχάρη τον  κ. Τσαβούσογλου
για την  κατάκτηση της του Final 4 της
Euroleague από την  Ανατολού Εφές. 

Να σημειωθεί ότι η Σύνοδος του ΝΑΤΟ
θα γίν ει στις 14 Ιουν ίου στις Βρυξέλλες

Από την  πλευρά του αναφερόμενος στη
συν άν τηση των  επικεφαλής των  δύο
κρατών  ο κ. Τσαβούσογλου σημείωσε πως
«είναι σαφές ότι υπάρχουν  πάρα πολλά
θέματα τα οποία εκκρεμούν , που
περιμέν ουν  επίλυση και πιστεύουμε
αμφότεροι ότι η βάση αυτής της επίλυσης
πρέπει να είναι ο σεβασμός στο δίκαιο και
στα κοινά συμφέρον τα». 

«Εμείς ως Τουρκία θέλουμε ν α
μπορέσουμε να συνεχ ίσουμε τις σχέσεις
μας με την  Ελλάδα χωρίς προϋποθέσεις,
χωρίς όρους», πρόσθεσε.  «Μαζί με τον
Νίκο Δέν δια συμφων ήσαμε ότι θα
συν εχ ιστεί αυτή η πολύ θετική
συνεργασία», είπε. 

Ο υπουργός Εξωτερικών  της Τουρκίας
ξεκινώντας τις δηλώσεις του δήλωσε ότι
χαίρεται ιδιαίτερα για την  επίσκεψή του και
τη θερμή υποδοχή. Σημείωσε ότι «είχαμε
την  ευκαιρία να αξιολογήσουμε τα διμερή

μας θέματα». 

Όπως είπε, στην  Άγκυρα είχ ε
αποφασιστεί να επιταχυνθούν  οι διμερείς
διαπραγματεύσεις που αφορούν  τα
οικον ομικά και εμπορικά ζητήματα.
Παράλληλα είπε ότι στην  Καβάλα υπήρξαν
25 συμπεφωνημένα σημεία οικονομικής
συνεργασίας (αναφέρεται στη συνάν τηση
που είχαν  οι υφυπουργοί Εξωτερικών
Κώστας Φραγκογιάννης και Σεν τάτ Ονάλ
στην  Καβάλα το Σάββατο). 

Ο υπουργός Εξωτερικών  της Τουρκίας
σημείωσε πως όλα τα μν ημόν ια

συνεργασίας και οι μηχαν ισμοί που θα
εγκαθιδρύσουμε για να προχωρήσει αυτή
η 

συν εργασία, «μας βρίσκει απόλυτα
σύμφωνους».

«Μας βρισκει απόλυτα σύμφωνους και
θέλω επί τη ευκαιρία να πω ότι υπάρχει
πολιτική βούληση από την  Τουρκία και
είμαστε χαρούμεν οι που βλέπουμε
πολιτική βούληση από την  πλευρά της
Ελλάδας», είπε χαρακτηριστικά. 

Ο κ. Τσαβούσογλου τόν ισε επίσης πως
είχε γίν ει ο 62ος γύρος διερευνητικών
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Άγνωστο παραμένει το μέλ-
λον της Χαλυβουργικής, με το
Μονομελές Πρωτοδικείο Αθη-
νών να έχει απορρίψει την
αίτηση της Εθνικής Τράπεζας
για υπαγωγή της βιομηχανίας
σε καθεστώς ειδικής διαχείρι-
σης. Η τράπεζα εκτιμάται ότι θα
προχωρήσει στην άσκηση έφε-
σης, ώστε η υπόθεση να
συζητηθεί εκ νέου. Ταυτόχρονα
όμως, ενδιαφέρον παρουσιά-
ζουν όσα αναφέρει η δικαστική
απόφαση, για την ιδιαίτερα
προνομιακή έκταση, όπου
βρίσκονται οι εγκαταστάσεις και
τα σβησμένα από το 2012 φου-
γάρα της Χαλυβουργικής.

Γιατί το ακίνητο είναι μονα-
δικό

Στο ακίνητο έχουν ανεγερθεί
65 βιομηχανικά κτήρια, βοηθη-
τικές βιομηχανικές εγκαταστά-
σεις, βάσεις μηχανημάτων και
αποθηκευτικοί χώροι συνολικής
δόμησης 230,8 χιλ. τ.μ. και
συνολικής κάλυψης εκτάσεως
218,3 χιλ. τ.μ. Πρόκειται για
οικόπεδο, όπως αναφέρει η
έκθεση τεχνικής αξιολόγησης,
που έχει συντάξει η ΕΤΕ, με
σημαντικά πλεονεκτήματα που
το καθιστούν, ενδεχομένως, το
μοναδικό στην Αττική λόγω της
άμεσης πρόσβασης στην Αθη-

νών – Κορίνθου, της εύκολης
πρόσβασης στην Αττική οδό
(περίπου 1 χλμ.) και της γειτνία-
σης με το εμπορικό λιμάνι της
Ελευσίνας. Όπως και λόγω της
ιδιοκτησίας και χρήσης του
υπάρχοντος λιμένος που
εξυπηρετεί τη βιομηχανική
μονάδα. Σύμφωνα με την έκθε-
ση, στην περιοχή, όπου
υπάρχουν πολυάριθμες βιομ-
ηχανικές εγκαταστάσεις και
κυριαρχούν οι εμπορευματικές
χρήσεις του λιμανιού της Ελευ-
σίνας, θεωρείται ανερχόμενη η
χρήση των χώρων αποθήκευ-
σης πρώτων υλών και προϊόν-
των των επιχειρήσεων.

Βάσει σύμβασης του 1971,
μεταξύ του Ελληνικού
Δημοσίου και της Χαλυβουργι-
κής, παραχωρήθηκε στην βιομ-
ηχανία παραλιακή έκταση
477,5 χιλ. τ.μ., έναντι του
ποσού των 3 εκατ. δραχμών για
τις ανάγκες της βιομηχανικής
μονάδας «με απόκτηση
δικαιώματος κυριότητας».
Ωστόσο, ενώ έχει εγκριθεί η
εκτέλεση των σχετικών
προσχώσεων και η κατασκευή
προβλήτας 100 μέτρων και
κρηπιδοτοίχου μήκους 550
μέτρων, μέρος της εν λόγω
έκτασης επιφάνειας 68 στρεμ-
μάτων, δεν έχει επιχωθεί
ακόμα.

Σήμερα μεγάλο μέρος της
έκτασης καταλαμβάνουν οι
εγκαταστάσεις της χαλυβο-
υργίας, που περιλαμβάνουν
κτίρια παραγωγής, τις παλαιές
εγκαταστάσεις των υψικαμίνων,
αποθήκες και γραφεία. Μεγάλο,
επίσης, τμήμα της έκτασης
καταλαμβάνουν το οδικό δίκτυο
και ο περιβάλλον χώρος (ασφα-
λτόστρωση 68.500 τ.μ. και
σκυρόδεμα 171.500 τ.μ.), κανά-
λια όμβριων, αγωγοί καυσίμων,
εγκατάσταση παραγωγής
οξυγόνου, αζώτου και αργού
για την εξυπηρέτηση της βιομ-
ηχανικής μονάδας, καθώς και
χώροι εναπόθεσης πρώτων 

υλών και παραπροϊόντων της
παραγωγής.

Σύμφωνα με εκτίμηση του
Ιανουαρίου του 2020, η αγορ-
αία αξία της βιομηχανίας
τοποθετείται σε 132 εκατ. ευρώ.
Ωστόσο, από το συνολικό
ακίνητο των 986 στρεμμάτων,
τμήμα του επιφάνειας 357,6
χιλ. τ.μ., που γειτνιάζει με τη
θάλασσα αμφισβητείται από το
Δημόσιο. Δικαστικά η Χαλυβο-
υργική έχει δικαιωθεί σε πρώτο
βαθμό. 

Ωστόσο, εάν σε δεύτερο
βαθμό η εταιρεία ηττηθεί και
δικαιωθεί το Δημόσιο η έκταση
θα αποτελεί χερσαίο τμήμα του 

λιμένα και θα μπορεί να παρ
αχωρηθεί μόνο στον ιδιοκ-

τήτη του υπολειπόμενου ακινή-
του. Δεδομένου ότι έχει πρό-
σβαση μόνο από τη θάλασσα
(στερείται οδικής πρόσβασης),
η αγοραία αξία της εκτιμάται ότι
θα μειωθεί σε 80,7 εκατ. ευρώ,
σύμφωνα με την έκθεση
αποτίμησης.

Το εν λόγω ακίνητο αποτελεί
ένα από τα περιουσιακά
στοιχεία που θα εκποιούνταν,
εάν η αίτηση υπαγωγής σε ειδι-
κή διαχείριση της Χαλυβουργι-
κής γινόταν δεκτή.

Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Το ακίνητο-«φιλέτο» της Χαλυβουργικής και οι γκρίζες ζώνες

Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ
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ΠΟΛΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΖΕΦΥΡΙ, ΑΧΑΡΝΕΣ, 
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΙ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ
Τι «έδειξε» το «σαφάρι» της Τροχαίας 
σε έξι περιοχές της Αττικής
Εξόρμηση σε έξι περιοχές του

Λεκανοπεδίου οργάνωσε και υλο-
ποίησε η Διεύθυνση Τροχαίας
Αττικής στις 26, 28, 29 και 30
Μαΐου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του επιχει-
ρησιακού σχεδισμού της Γενικής
Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, για
την αντιμετώπιση των παραβάσεων
που οδηγούν ευθέως στο τροχαίο
ατύχημα και διαταράσσουν την ασφ-

άλεια των συγκοινωνιών, αστυνομικοί
των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης
Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.)
πραγματοποίησαν τροχονομικούς
ελέγχους στις περιοχές των Αχα-
ρνών, Ζεφυρίου, Αγίας Βαρβάρας,
Κορυδαλλού, Περάματος και στα
Λιμανάκια Βουλιαγμένης.

Κατά τη διάρκειά τους, βεβαιώθηκαν
461 παραβάσεις:

28 για στέρηση άδειες ικανότητας

οδήγησης
29 για στέρηση πινακίδας κυκλοφο-

ρίας
72 για μη χρήση προστατευτικού

κράνους
38 για μη χρήση ζώνης
38 για θόρυβο
22 για φιμέ τζάμια
40 για υπερβολική ταχύτητα
17 για επίδειξη ικανοτήτων
τέσσερις για αυτοσχέδιους αγώνες

και 
173 λοιπές παραβάσεις
Επιπλέον αφαιρέθηκαν 83 άδειες

ικανότητας οδήγησης, 92 άδειες
κυκλοφορίας και 87 πινακίδες κυκλο-
φορίας, ενώ ακινητοποιήθηκαν 30
οχήματα.

Η ΕΛΑΣ δηλώνει πως οι έλεγχοι θα
συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές
της Αττικής.

Νέα άγρια δολοφονία σημειώθηκε νωρίς το
πρωί της Δευτέρας, όταν άγνωστοι δρά-
στες εκτέλεσαν εν ψυχρώ στη μέση του

δρόμου έναν άνδρα  στη Βάρη.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πολυτελές

μαύρο τζιπ τον πλησίασε και οι δράστες τον πυρ-
οβόλησαν στο κεφάλι, με τις Αρχές να έχουν εξα-
πολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και
τη σύλληψή τους.

Όπως προκύπτει, οι δράστες είχαν στήσει
καρτέρι στον άτυχο άνδρα και, όταν τον εντόπισαν,
τον «γάζωσαν» μέχρι να χάσει τη ζωή του. Σύμφω-
να με το MEGA, ο άνδρας βρισκόταν καθ’ οδόν
προς το γυμναστήριό του.

Το θύμα είναι Έλληνας και παλιός γνώριμος των
αρχών, ο οποίος συνδεόταν με τον χώρο της
νύχτας, ενώ φέρεται να έχει εκτίσει και ποινή φυλά-
κισης. Μάλιστα, για ορισμένο χρονικό διάστημα
ήταν και φυγόδικος, ενώ κατά το παρελθόν έχει
υπάρξει και πυγμάχος.

Επίσης, ο 39χρονος είχε λάβει μέρος -και ανα-
δείχθηκε νικητής- πριν από λίγα χρόνια σε γνωστό
ριάλιτι επιβίωσης.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό
για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των εκτελεστών
του πυγμάχου, ενώ προανάκριση για την υπόθεση
διενεργεί η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.

Δεύτερη δολοφονία μέσα σε λίγες ώρες
Σημειώνεται πως αυτό είναι το δεύτερο τέτοιο

περιστατικό σε λιγότερες από 24 ώρες, καθώς το
απόγευμα της Κυριακής δολοφονήθηκε ένας 

32χρονος στα Σεπόλια. Η προχθεσινή δολοφονία
σημειώθηκε σε μία καφετέρια στην οδό Δυρραχίου,
με άγνωστο να πυροβολεί το θύμα και να το
σκοτώνει με οκτώ σφαίρες.

Η δολοφονία του 32χρονου φαίνεται πως είναι
ένα ακόμα κεφάλαιο στη βεντέτα μεταξύ δύο συμμο-
ριών η οποία ξεκίνησε το 2008, με δεκάδες ανθρω-
ποκτονίες και απόπειρες.

Εις βάρος του θύματος είχαν καταγραφεί στο
παρελθόν τρεις απόπειρες ανθρωποκτονίας. Η
πρώτη τον Ιούλιο του 2007, όταν άγνωστοι
επιχείρησαν να τον δολοφονήσουν στον κέντρο της
Αθήνας. Δώδεκα χρόνια μετά, τον Μάιο του 2019,
και αφού είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης για ληστείες
και διακίνηση ναρκωτικών, τον πυροβόλησαν και
τον τραυμάτισαν σοβαρά στον Σταθμό Λαρίσης.
Μόλις τον περασμένο Φεβρουάριο, είχαν αποπειρ-
αθεί και πάλι να τον βγάλουν από τη μέση, πυρο-
βολώντας τον στην οδό Μιχαήλ Βόδα.

Περίπου είκοσι ημέρες μετά την τελευταία από-
πειρα σε βάρος του, στελέχη της Ασφάλειας Αθη-
νών σε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στην
Κορινθία είχαν συλλάβει έναν 38χρονο ομοεθνή
του, ο οποίος κατηγορείται ότι ήταν ένας από τους
δράστες της απόπειρας στη Μιχαήλ Βόδα. Ο δεύτε-
ρος φέρεται από τους αστυνομικούς να είναι ένας
32χρονος, ο οποίος διαφεύγει, και δεν είναι απίθα-
νο να είναι εκείνος που σκότωσε τελικά το θύμα
μέσα στην καφετέρια.

Ο 32χρονος -σύμφωνα με τις αρχές- ήταν πρω-
ταγωνιστικό μέλος συμμορίας Αλβανών κακο-
ποιών, η οποία χωρίστηκε σε δύο ομάδες το 2007
και τότε ξέσπασε ο μεταξύ τους εμφύλιος. Αρχικά η
πρώτη ομάδα απαριθμούσε εννέα άτομα και η
δεύτερη πέντε, όλοι τους υπήκοοι Αλβανίας, αλλά
σταδιακά προστέθηκαν και άλλα άτομα.

Μέσα σε δύο χρόνια αυτή η βεντέτα έφερε δώδε-
κα δολοφονίες και δέκα απόπειρες.

Βάρη: Εκτέλεσαν εν ψυχρώ στη μέση του
δρόμου 39χρονο γνωστό πυγμάχο

Το δεύτερο test για τους υποψηφίους των Γενικών
Λυκείων θα γίνει την Παρασκευή 18  Ιουνίου 2021 με
δυνατότητα επιβεβαιωτικού τεστ, σε περίπτωση θετικού
αποτελέσματος, από την Παρασκευή 18 μέχρι την Δευ-
τέρα 21 Ιουνίου 2021. Για τους υποψηφίους των Επαγγε-
λματικών Λυκείων το δεύτερο test θα γίνει το Σάββατο 19
Ιουνίου 2021 με δυνατότητα επιβεβαιωτικού τεστ, σε
περίπτωση θετικού αποτελέσματος, από το Σάββατο 19
μέχρι την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021. 

Τα δύο πρώτα δωρεάν αυτοδιαγνωστικά τεστ για τη
συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις θα διατίθενται
στους υποψηφίους από τα φαρμακεία από σήμερα Δευ-
τέρα 31 Μαΐου έως και το Σάββατο 5 Ιουνίου 2021 (εργάσι-
μες ώρες, πλην διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων των
φαρμακείων).

- Υποψήφιοι, εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσω-
πικό δηλώνουν το αποτέλεσμα του self-test μέσω της
πλατφόρμας self-testing.gov.gr και υποχρεούνται να
φέρουν μαζί τους το ηλεκτρονικό αποδεικτικό ή τη χειρ-
όγραφη βεβαίωση, κατά την προσέλευσή τους στο εξετα-
στικό κέντρο κάθε ημέρα εξετάσεων. 

- Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, εκδίδεται
δήλωση θετικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας
self-testing.gov.gr για τη διενέργεια δωρεάν rapid-test σε
δημόσια δομή. Η λίστα με τις δημόσιες δομές περιλαμβά-
νεται στη πλατφόρμα self-testing.gov.gr. Αν το επαναλ-
ηπτικό τεστ είναι αρνητικό, ο υποψήφιος/εκπαιδευτικός
λαμβάνει σχετική βεβαίωση από το σημείο εξέτασης και
προσέρχεται στο εξεταστικό κέντρο. Αν το επαναληπτικό
τεστ είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ
και οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να δώσουν
επαναληπτικές Πανελλαδικές εξετάσεις το Σεπτέμβριο,
κατόπιν αίτησής τους, προσκομίζοντας το αποδεικτικό
του εργαστηριακού αποτελέσματος. Υποψήφιοι ή/και
εκπαιδευτικοί αίθουσας εξεταστικού κέντρου στην οποία
διαγνώστηκε επιβεβαιωμένο/-α κρούσμα/-τα κατά τη
διάρκεια των Πανελλαδικών εξετάσεων συνεχίζουν
κανονικά τη συμμετοχή στις εξετάσεις.

Ως προς τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετέχουν στη
διεξαγωγή των εξετάσεων, σε περίπτωση επιβεβαιωμέ-
νου θετικού κρούσματος, θα υπάρχει πρόβλεψη αντικα-
τάστασης. 

- Σε περίπτωση που κάποιος από τους διαμένοντες
στο ίδιο σπίτι με υποψήφιο/-α  βρεθεί θετικός στον κορω-
νοϊό, ο/η υποψήφιος/-α μπορεί να συμμετέχει στις Πανελ-
λαδικές εξετάσεις με την επίδειξη αρνητικού εργαστηρια-
κού αποτελέσματος (PCR ή rapid-test).

- Σε περίπτωση που κάποια περιοχή της χώρας χαρακ-
τηριστεί «κόκκινη» εν μέσω Πανελλαδικών εξετάσεων, οι
εξετάσεις θα συνεχίζονται κανονικά με την προσκόμιση
αρνητικού τεστ (self-test, PCR ή rapid test) από υποψήφ-
ιους και εκπαιδευτικό προσωπικό.

Σημειώνεται ότι συμμετοχή στις επαναληπτικές
Πανελλαδικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, όσον αφορά
τον κορωνοϊό, προβλέπεται μόνο εφόσον υπάρχει εργα-
στηριακά αποδεδειγμένη ασθένεια COVID-19 του ίδιου
του υποψηφίου. 



Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου
Ασπροπύργου και  η Διεύθυ-
νση Κοινωνικής Προστασίας,
σε συνεργασία με το
Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων υλοποιούν
Διαδικτυακή Δράση με θέμα:
«Πανελλήνιες Εξετάσεις:
Διαχείριση άγχους προετοι-
μασίας & αποτελεσμάτων». 

Η πανδημία του Covid 19
και οι πρωτόγνωρες συνθή-
κες που έχει επιφέρει, έχουν
προκαλέσει ραγδαίες αλλαγές
στην καθημερινότητα όλων
των πληθυσμιακών και κοι-
νωνικών ομάδων και ιδιαίτε

ρα στο μαθησιακό και εφη-

βικό σύνολο. 

Οι μαθητές καλούνται να
ανταπεξέλθουν επιτυχώς σε
ένα νέο εκπαιδευτικό περι-
βάλλον, που απέχει από τον
παραδοσιακό τρόπο μάθη-
σης, γεγονός που εντείνει
περεταίρω το άγχος τους για
τις εξετάσεις και επιβαρύνει
αισθητά την ψυχολογία τους. 

Η συγκεκριμένη επιμορφω-
τική ημερίδα έχει ως βασικό
στόχο την εκτενέστερη
εκτίμηση και κατανόηση όλων
των στρεσογόνων παραγόν-
των που επιδρούν στην ζωή
των μαθητών. 

Σκοπός της αποτελεί και η

παρουσίαση συμβουλών και
πρακτικών για την ορθότερη
διαχείριση του άγχους τους
και την επιτυχή αντιμετώπισή
του.

Η δράση θα πραγματοποι-
ηθεί την Παρασκευή 4 Ιου-
νίου και ώρα 13:30μμ. με
Ομιλήτρια την Ψυχολόγο κ.
Σμαράγδα Χρηστάκη.

Η μετάδοση θα γίνει ζωντα-
νά στο Zoom
https://zoom.us/j/970141286
56 και στο Facebook του ΚΕΠ
Υγείας Κεντρική Δομή
(https://www.facebook.com/k
entrikidomikepygeias).

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
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 Δωρεάν Διαδικτυακή Δράση του ΕΔΔΥΠΠΥ
Πανελλήνιες Εξετάσεις: Διαχείριση Πανελλήνιες Εξετάσεις: Διαχείριση 

άγχους, προετοιμασίας & αποτελεσμάτων άγχους, προετοιμασίας & αποτελεσμάτων 

Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρό-
τεινε τη Δευτέρα οι εμβολια-
σμένοι ταξιδιώτες να απαλ-

λάσσονται πλήρως από τεστ ή καρ-
αντίνα όταν ταξιδεύουν από μια χώρα
της ΕΕ σε άλλη, και παρότρυνε τη
σταδιακή χαλάρωση των μέτρων για
τα ταξίδια καθώς επιταχύνονται οι
εμβολιασμοί κατά της COVID-19.

Η ΕΕ κατέληξε σε συμφωνία
νωρίτερα αυτό το μήνα για το πράσι-
νο ψηφιακό πιστοποιητικό, μέσω ενός
κωδικού QR.

Η εκτελεστική οργάνωση της Ευρ-
ωπαϊκής Ένωσης, η οποία επιδιώκει
να τερματίσει ένα.. «συνονθύλευμα»
ταξιδιωτικών μέτρων σε ολόκληρο το
μπλοκ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η
υποχρέωση του τεστ και της καραν-
τίνας δεν πρέπει να ισχύουν για
άτομα που έχουν εμβολιαστεί πλήρ-
ως 14 ημέρες πριν από το ταξίδι.

Περίπου οι μισοί ενήλικες της ΕΕ
έχουν λάβει μια πρώτη δόση
εμβολίου.

Τα άτομα που έχουν αναρρώσει
από τη λοίμωξη θα πρέπει να απαλ-
λάσσονται από περιορισμούς για 180
ημέρες. Η Επιτροπή πρότεινε
επίσης ότι οι πιο αξιόπιστες, αλλά
ακριβότερες δοκιμές PCR (μοριακά
τεστ) πρέπει να ισχύουν για 72 ώρες
και γρήγορες δοκιμές αντιγόνου για 48
ώρες.

Τα παιδιά, τα οποία δεν έχουν
ακόμη υποβληθεί σε εμβολιασμό, δεν
θα πρέπει να υποβληθούν σε καραν-

τίνα εάν ταξιδεύουν με γονείς που
έχουν εξαιρεθεί. Τα άτομα ηλικίας έξι
ετών και άνω μπορούν να υποβληθ-
ούν σε εξετάσεις.

Η Επιτροπή συμπεριέλαβε
επίσης ένα «φρένο έκτακτης ανάγ-
κης» για να επιβάλει εκ νέου μέτρα
για τους ταξιδιώτες από περιοχές
όπου υπάρχει έξαρση στις μολύνσεις
ή πολλά κρούσματα με κάποια από
τις μεταλλάξεις του ιού.

Τα ταξίδια από περιοχές με
σκούρο κόκκινο χρώμα, με περισσό-
τερες από 150 περιπτώσεις COVID-
19 ανά 100.000 άτομα σε διάστημα 14
ημερών, θα αποθαρρύνονταν έντονα,
ενώ για τις περιοχές πρασίνου, με
λιγότερες από 25 περιπτώσεις, δεν
θα ισχύουν περιορισμοί, ανέφερε η
πρόταση της Επιτροπής .

Μόνο η Μάλτα είναι σήμερα πρά-
σινη.

Η πρόταση, η οποία θα υποβ-
ληθεί στα κράτη μέλη της ΕΕ, είναι
παρόμοια με εκείνη που έχει ήδη
συμφωνηθεί για ταξίδια από έξω
από το μπλοκ για εμβολιασμένο-
υς ταξιδιώτες και εκείνους που
προέρχονται από «ασφαλείς»
χώρες, παρόλο που τα τεστ εξα-
κολουθούν να ισχύουν.

με πληροφορίες από το Reuters

Κομισιόν: Πρόταση για καλοκαίρι 
χωρίς ταξιδιωτικούς περιορισμούς σε 
όλους τους εμβολιασμένους τουρίστες

Κατατέθηκε Τροπολογία 
για τις Σχολικές Καθαρίστριες

Ρυθμίζει την «ανανέωση» στις
συμβάσεις προσωπικού για την 

καθαριότητα σχολικών μονάδων

Το άρθρο 3 Τροπολογίας, που κατατέθηκε
στο Νομοσχ έδιο «Εκλογή Δημοτικών  & Περ-

ιφερειακών  Αρχ ών » του Υπουργείου Εσωτερ-
ικών , ρυθμίζει την  παράταση («αν αν έωση»)
στις συμβάσεις προσωπικού για την  καθαριότ-
ητα σχ ολικών  μον άδων .

Ειδικότερα, σε αυτό ορίζον ται επί λέξει τα
κάτωθι:

« Άρθρο 3

Συμβάσεις καθαριότητας σχ ολικών  μον άδων
Συμβάσεις προσωπικού που προσλήφθηκε

σύμφων α με την  παρ.2 του αρ.39 του
ν .4722/2020 στο πλαίσιο των  μέτρων  για την
αποτροπή της διάδοσης του κορων οϊού
cov id–19 ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΘΟΥΝ από τη
δημοσίευση του παρόν τος και μέχ ρι τη λήξη του
τρέχ ον τος διδακτικού έτους με Απόφαση της
Οικον ομικής Επιτροπής των  οικείων  ΟΤΑ.

Οι συμβάσεις του πρώτου εδαφίου ΔΕΝ υπό-
κειν ται στους χ ρον ικούς περιορισμούς που
προβλέπον ται στην  παρ.1 του αρ.206 του Κώδι-
κα Κατάστασης Δημοτικών  & Κοιν οτικών  Υπαλ-
λήλων  (ν .3584/2007), στην  περ.ιε’ της παρ.2
του αρ.2 του ν .4765/2021 και στην  παρ.1 του
αρ.5 του π.δ. 164/2004. »

Η Κυβέρν ηση, στην  Έκθεση της Τροπολογίας,
αιτιολογεί ότι με το « άρθρο 3 αν τιμετωπίζεται το 

ζήτημα της εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας
των  σχ ολικών  μον άδων , στο πλαίσιο των  μέτρ-
ων  για την  αποτροπή της διάδοσης του κορω-
ν οϊού cov id-19 κατά την  επαν έν αρξη της δια
ζώσης εκπαίδευσης, με την  παροχ ή
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ συμβάσεων  καθ-
αριότητας μέχ ρι τη λήξη του διδακτικού έτους. »

Σημειών εται ότι η παρ.2 του αρ.39 του
ν .4722/2020, που μν ημον εύεται μέσα στο υπό
ψήφιση άρθρο 3, είχ ε ορίσει τα εξής: «2. Έως τις
31.12.2020, οι Δήμοι μπορούν  ν α καλύπτουν
τις αν άγκες καθαριότητας των  σχ ολικών  μον ά-
δων  και κατά την  παρ.2 του άρθρου 24ου της
από 14.3.2020 ΠΝΠ, η  οποία κυρώθηκε με το
αρ.3 του ν . 4682/2020, η ισχ ύς της οποίας παρ-
ατείν εται έως την  προρρηθείσα ημερομην ία, ειδι-
κά για τον  σκοπό αυτόν .»

Υπεν θυμίζουμε ότι το εκλογικό Νομοσχ έδιο,
στο οποίο έχ ει κατατεθεί η εν  λόγω Τροπολογία,
εισάγεται προς ψήφιση στην  Ολομέλεια αύριο
Τρίτη 1η Ιουν ίου (υπάρχ ει εν δεχ όμεν ο, αν αλό-
γως των  βουλευτών  που θα ζητήσουν  ν α
λάβουν  το λόγο, ν α χ ρειαστεί και 2η συν εδρία-
ση στην  Ολομέλεια, οπότε η ψηφοφορία ν α διε-
ξαχ θεί την  Τετάρτη 2 Ιουν ίου).
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Ενοικιάζεται μονοκατοικία για οικία, 

γραφεία  ή ιατρεία, στην οδό Σαλαμίνος
42,στο κέντρο του Ασπροπύργου,

110 τετραγωνικων μέτρων. 
(ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΗ )

τηλ:6973900512

ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
1.ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ-ΧΗΜΙΚΟΣ
Η ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ -ΟΞΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ με έδρα την  Ελευσίν α ΑΤΤΙΚΗΣ ,
ζητά Oιν ολόγο ή Χημικό  για πλήρη απασχόληση.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Καλή γν ώση Η/Υ
Γν ώση Ξέν ων  Γλωσσών

2.ΠΩΛΗΤΡΙΑ
H ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ -ΟΞΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ με έδρα την  Ελευσίν α ΑΤΤΙΚΗΣ ,
ζητά Πωλήτρια με προϋπηρεσία στις πωλήσεις οίν ων , 
για πλήρη απασχόληση.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Αν εση στην  επικοιν ων ία
Γν ώση Ξέν ων  Γλωσσών
Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ

3.ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ-ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ
H ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ -ΟΞΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ με έδρα την  Ελευσίν α ΑΤΤΙΚΗΣ ,
ζητά Εργάτη αποθήκης-εμφιάλωσης, για πλήρη απασχόληση, 
έως 45 ετών

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ EMAIL:tripodakis.log@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΝΤΑΛΙΚΑΣ
ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΥ 

ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ 5ΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

PROHELLAS ΑΒΕΤΕ, ΤΗΛ 2296081051

Πωλείται οικία ισόγειο και πρώτος
όροφος στο Παλαιοχώρι
Μάνδρας  σε 800 μέτρα

οικόπεδο. Ανταλλαγή με διαμέρισμα
τηλέφωνο 6974 311 396.

Τιμή συζητήσιμη
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ
Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυν ση :  Πλατεία
Ηρώων , Άν ω Λιόσια
Τηλ.:  2132042718FAX:
2132042714e-mail :dperious-
promhth@fyli.gr

Αριθ. Πρωτ.:  14898
Άν ω Λιόσια,  31/05/2021

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Συν οπτικού Διαγων ισμού, 
για την  επιλογή αν αδόχου για
την  υπηρεσία 
«ΜΙΣΘΩΣΗ  ΔΥΟ (2)
ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ  ΣΑΡΩΘΡΩΝ
ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΚΑΛΥΨΗ  ΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ» 
Α.Μ.:  135/2021, συν ολικού
εν δεικτικού προϋπολογισμού
74.370,24 € με Φ.Π.Α.24%

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει
Συνοπτικό  διαγωνισμό, σύμφω-

να  µε  τις  διατάξεις  του  Ν. 4412
/ 2016  και  µε  κριτήριο  κατακύρ-
ωσης  την  πλέον  συμφέρουσα
από  οικονομική  άποψη προσφ-
ορά, βάσει τιμής, για την επιλογή
αναδόχου για την υπηρεσία
«ΜΙΣΘΩΣΗ  ΔΥΟ (2)
ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ  ΣΑΡΩΘΡΩΝ
ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΚΑΛΥΨΗ  ΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ». 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβα-
ση προϋπολογίζεται ενδεικτικά
στο συνολικό ποσό των των
εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων
τριακοσίων εβδομήντα ευρώ και
είκοσι τεσσάρων λεπτών
(74.370,24 €), συμπεριλαμβανο-
μένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Η παρούσα σύμβαση αφορά την
μίσθωση δυο (2) αναρροφητικών
διπλοτίμονων, μηχανικών
σαρώθρων, για χρονικό διάστημα
έξι (6) μηνών, τα οποία θα συμβά-
λουν στην ενίσχυση του υφιστά-
μενου αλλά ανεπαρκούς για την
έκταση του Καλλικρατικού Δήμου
Φυλής μηχανικού εξοπλισμού, με
στόχο την κάλυψη των αυξημέ-
νων αναγκών της Δ/νσης Καθαρι-

ότητας του Δήμου για τον καθαρ-
ισμό δημοτικών οδών, πεζοδρ-
ομίων, πεζοδρόμων, προαυλίων,
πλατειών, πάρκων, στεγασμένων
χώρων, χώρων στάθμευσης,
κ.λ.π. 

Τα προς μίσθωση αυτοκινούμενα
αναρροφητικά σάρωθρα θα επαν-
δρωθούν για την λειτουργία τους
από προσωπικό του Δήμου
Φυλής .  
Ο εν δεικτικός προϋπολογισμός
αν έρχεται στο ποσόν  των
74.370,24 € συμπεριλαμβαν ομέ-
ν ου του αν αλογούν τος ΦΠΑ και
θα καλυφ θεί από τον  Κ.Α.
20.6233.10006 του τακτικού
προϋπολογισμού του Δήμου για
το οικον ομικό έτος 2021. 

Οι εν διαφ ερόμεν οι καλούν ται ν α
προσφ έρουν  εν ιαία έκπτωση
επί της εκατό (% ) στην  τιμή του
προϋπολογισμού της μελέτης
συμπληρών ον τας το «ΕΝΤΥΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κρι-
τήριο της πλέον συμφέρουσας
από οικονομική άποψη προσφο-
ράς, βάσει τιμής.

Τα προς μίσθωση είδη κατατάσ-
σονται στον κωδικό του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
CPV :  34144431-8  (Αυτοκι-
νούμενα  απορροφητικά  σάρωθ-
ρα)

Ο διαγων ισμός θα διεν εργηθεί
στα γραφ εία του Δήμου Φυλής
(Πλατεία Ηρώων  1), την  Παρασ-
κευή 11-06-2021, ώρα 11:00
(ημερομην ία και χρόν ος διεν έρ-
γειας του διαγων ισμού & έν αρξη
αποσφ ράγισης προσφ ορών ),
εν ώπιον  της αρμόδιας Επιτρο-
πής Διαγων ισμού. 

Η καταληκτική ημερομην ία παρα-
λαβής των  προσφ ορών  είν αι η
ημερομην ία διεν έργειας του δια-
γων ισμού, δηλαδή 11/06/2021
και ώρα 11:00. Μετά τη λήξη της
παραλαβής προσφ ορών  θα ξεκι-
ν ήσει η διαδικασία αποσφ ράγι-
σης, εν ώπιον  της Επιτροπής
Διαγων ισμού. 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδι-
κασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση
ενώσεων οικονομικών φορέων,

τα μέλη αυτών, που είναι εγκατε-
στημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημό-
σια σύμβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος Ι
της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της
παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμε-
ρείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη
διαδικασία σύναψης της παρ-
ούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς, εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, ποσού 1.199,52 €
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%
επί του προϋπολογισμού άνευ
Φ.Π.Α.

Προσφορές θα υποβληθούν

σύμφωνα με την αναλυτική δια-
κήρυξη. 
Γενικές πληροφορίες παρέχονται
και από το Τμήμα Προμηθειών
του Δήμου Φυλής, Διεύθυνση
Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ.
213 2042716, Fax. 213 2042714. 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί
φορείς μπορούν να έχουν πλήρη
πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνι-
σμού επισκεπτόμενοι την ιστο-
σελίδα του Δήμου Φυλής
http://www.fyli.gr. 

Η περίληψη της Διακήρυξης, ανα-
ρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστό-
τοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
και ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής, στη διεύθυνση (URL):
www.fyli.gr, δημοσιεύεται επίσης
στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα
με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων
στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον
ανάδοχο.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

οδήγησαν τη δηµοτική αρχή να κινήσει τις διαδικασίες απόκτησής του,
προκειµένου το τοπόσηµο αυτό της πόλης να µείνει στην κληρονοµιά των
δηµοτών. 

Οι σχετικές έρευνες αποδεικνύουν, ότι η κατοικία Μορφοπούλου σχεδιά-
στηκε από τον σπουδαίο αρχιτέκτονα Αναστάσιο Μεταξά, ο οποίος αναµόρφ-
ωσε το Παναθηναϊκό Στάδιο, το Μουσείο Μπενάκη και το Προεδρικό Μέγα-
ρο στην Αθήνα. Ενώ, εξίσου εντυπωσιακό είναι το εσωτερικό του νεοκλασι-
κού συγκροτήµατος, αφού οι οροφογραφίες και τα γεωµετρικά σχήµατα
δηµιουργούν ένα εντυπωσιακό αποτέλεσµα. 

Ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας, Αργύρης Οικονόµου, δήλωσε σχετικά: 
«Στην Ελευσίνα έχουµε την τύχη, η πολιτιστική µας κληρονοµιά να

εκτείνεται από την αρχαιότητα, µέχρι τους σύγχρονους χρόνους. Το δικό
µας καθήκον, είναι να κάνουµε όσα µπορούµε ώστε αυτή η παρακαταθήκη
να µην είναι µια ωραία ανάµνηση, αλλά ένα ζωντανό κύτταρο στη ζωή των
Ελευσινίων. Η εκπόνηση της µελέτης, µετά την απόκτηση του κτηρίου, θα
µας φέρει ένα ακόµη βήµα πιο κοντά σ ΄αυτό τον στόχο».    

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  3
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ   ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της με αριθμ.

13ης / 2021  συν εδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφ .: 95           
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφ ασης επί της
12/2021 απόφ ασης της Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής με θέμα:

«Αν αγκαιότητα εκπόν ησης της
μελέτης: «Επαν έγκριση Πολεο-

δομικής Μελέτης Παραλίας - 
Λαιμού Λουζιτάν ια»

Στον Ασπρόπυργο και στο Δημο-
τικό Κατάστημα, σήμερα την 25η
Μαΐου  2021, ημέρα ΤΡΙΤΗ και
ώρα 20.00 μ.μ., συνήλθε σε τακτι-
κή δημόσια συνεδρίαση μέσω
τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την
υπ  ́αριθμ. 429/12-03-2020 Κοινή
Υπουργική Απόφαση Υπουργών
Οικονομικών, Εσωτερικών και
Επικρατείας (Β’ 850/13-03-2020),
η οποία αντικατέστησε την υπ’
άριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-
04-2005  Κοινή Υπουργική
Απόφαση (Β’ 539), το Δημοτικό

Συμβούλιο Ασπροπύργου, ύστε-
ρα από την υπ’αριθμ. 8878/20-5-
2021, έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου Δημοτικού Συμβου-
λίου, κου ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ  Γ.
ΤΣΟΚΑ,  σύμφωνα με την διαδι-
κασία των διατάξεων των άρθρων
67,  της παρ. 51  (όπως έχουν
τροποποιηθεί με τις διατάξεις του
άρθρου 184, παρ.1 του
Ν.4635/2019), και 167, παρ.12
του Ν. 3852/2010, (όπως έχουν
τροποποιηθεί με τις διατάξεις του
άρθρου 184, παρ.2 του
Ν.4635/2019).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
ν όμιμη απαρτία, δεδομέν ου ότι,
σε σύν ολο 33 μελών , συμμε-
τείχαν  στην  τηλεδιάσκεψη, 32
μέλη και ον ομαστικά :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΤΣΟΚΑΣ  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2. ΜΑΥΡΙΔΗ  ΣΟΦΙΑ
3 . Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4.ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
5.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
6. ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΨΩΜΙΑΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
8. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
9. ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
10. ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
11. ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12. ΚΑΓΙΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
14.ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16.ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
17. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18. ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19. ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
20. ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

21. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
22.ΧΙΟΝΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
23.ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
24.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΜΥΛΩΝΑΣ 
25.ΧΑΤΖΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
26.ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
27.ΜΟΥΖΑΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
28.ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
29. ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
30.ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
31. ΜΠΑΚΑΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
32.ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

AΠΟΝΤΕΣ
1. ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ

Στην  συν εδρίαση συμμετείχε  ο
Δήμαρχος κος Νικόλαος
Μελετίου.
Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης
απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ. Θεμι-
στοκλής Γ. Τσόκας, κήρυξε την 
έναρξη της μέσω τηλεδιάσκεψης
συνεδρίασης, σύμφωνα με την
υπ  ́αριθμ. 429/12-03-2020 Κοινή
Υπουργική Απόφαση Υπουργών
Οικονομικών, Εσωτερικών και
Επικρατείας (Β’ 850/13-03-2020),
η οποία αντικατέστησε την υπ’
άριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-
04-2005  Κοινή Υπουργική
Απόφαση (Β’ 539)  και εισηγούμε-
νος το 4ο θέμα της   ημερήσιας
διάταξης με τίτλο: «Λήψη απόφα-
σης επί της 12/2021 απόφασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με
θέμα: «Αναγκαιότητα εκπόνησης
της μελέτης: «Επανέγκριση Πολε-
οδομικής Μελέτης Παραλίας - Λαι-
μού Λουζιτάνια», έθεσε υπόψη
των μελών την  υπ αριθμ.
12/2021  με ΑΔΑ: 6Τ1ΥΩΨΝ-ΠΞΥ
απόφαση της Επιτροπής Ποιότ-

ητας Ζωής,  η οποία  επισυνάπτε-
ται.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση
μεταξύ των μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου των οποίων οι από-
ψεις και τοποθετήσεις τους αναλ-
υτικά είναι καταγεγραμμένες στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά
της συνεδρίασης. 

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την
προαναφερόμενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη:
Την εισήγηση του Προέδρου, κ.
Θεμιστοκλή Γ. Τσόκα, 
Την υπ  ́ αριθμ. 429/12-03-2020
Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπο-
υργών Οικονομικών, Εσωτερ-
ικών και Επικρατείας (Β’ 850/13-
03-2020), η οποία αντικατέστησε
την υπ’ άριθμ. πρωτ.
Δ Ι Α Δ Π/ Α / 7 8 4 1 / 1 9 -0 4 -2 0 0 5
Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’
539) (Συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσ-
κεψης)
Τις διατάξεις των άρθρων 67,  της
παρ. 51  (όπως έχουν τροποποι-
ηθεί με τις διατάξεις του άρθρου
184, παρ.1 του Ν.4635/2019), και
167, παρ.12  του Ν. 3852/2010,
(όπως έχουν τροποποιηθεί με τις
διατάξεις του άρθρου 184, παρ.2
του Ν.4635/2019),
Την υπ αριθμ. 12/2021  με ΑΔΑ:
6Τ1ΥΩΨΝ-ΠΞΥ, απόφαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
Την υπ αριθμ 18/2021 μελέτης
της Διεύθυνσης Πολεοδομίας &
Τ.Υ.,
Τις τοποθετήσεις των κ.κ. επικεφ-
αλής των δημοτικών παρατάξεων,

και την διαλογική συζήτηση
μεταξύ των μελών του Δ.Σ., όπως
έχουν διατυπωθεί στα πλήρη
απομαγνητοφωνημένα Πρακτικά
της Συνεδριάσεως, 

πέρασε σε ψηφ οφ ορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ  της  «υπ΄αριθμ
12/2021 απόφ ασης της Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής με θέμα:
«Αν αγκαιότητα εκπόν ησης της
μελέτης: «Επαν έγκριση Πολεο-
δομικής Μελέτης Παραλίας - Λαι-
μού Λουζιτάν ια», τάχθηκαν
είκοσι επτά (27) μέλη του
συμβουλίου, και συγκεκριμέν α οι
κ.κ.

1. ΤΣΟΚΑΣ  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2. ΜΑΥΡΙΔΗ  ΣΟΦΙΑ
3 . Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4.ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
5.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
6. ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΨΩΜΙΑΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
8. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
9. ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
10. ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
11. ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12. ΚΑΓΙΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
14.ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16.ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
17. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18. ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19. ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
20. ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
21. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
22.ΧΙΟΝΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
23.ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

24. ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
25.ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
26. ΜΠΑΚΑΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
27.ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΛΕΥΚΟ  ψήφ ισαν , πέν τε  (5)
μέλη του συμβουλίου και ον ομα-
στικά οι κ.κ.:

1.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΜΥΛΩΝΑΣ 
2.ΧΑΤΖΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
3.ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
4.ΜΟΥΖΑΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5.ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

και
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίν ει την  Αν αγκαιότητα
εκπόν ησης της μελέτης: «Επα-
ν έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης
Παραλίας - Λαιμού Λουζιτάν ια,
σύμφ ων α με  την  υπ΄αριθμ.
12/2021 απόφ αση της Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής, με ΑΔΑ:
6Τ1ΥΩΨΝ-ΠΞΥ, η οποία επι-
συν άπτεται.

Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγ-
ν ώσθηκε το πρακτικό αυτό υπο-
γράφ εται ως κατωτέρω, πήρε δε
αύξον τα αριθμό 95.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ  Γ. ΤΣΟΚΑΣ

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284
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ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ
Α.Ο:  Επίσκεψη

στην ακαδημία και
συνάντηση

Επίσκεψη στην Ακαδημία του Μαν-
δραικού ΑΟ  και συνάντηση με το
επιτελείο μας είχαν οι Υπεύθυνοι
του Εκπαιδευτικού Προγράμματος
Προεθνικών Ομάδων Δυτικής Αττι-
κής Γιάννης Φατόλιας & Τάσος Στα-
σινόπουλος και ο Συντονιστής του
Εκπαιδευτικού Προγράμματος
Παναγιώτης Παυλίδης.
Η ΕΠΣΔΑ έχει στρέψει την προσοχή
της στην κατεύθυνση της καλύτερης
δυνατής εκπαίδευσης με σύγχρονο-
υς και  άκρως επαγγελματικούς
όρους, έτσι ώστε να δρέψει το
εθνικό μας ποδόσφαιρο τους καρ-
πούς της στοχευμένης και διαρ-
κούς αναβάθμισης του επιπέδου
λειτουργίας των υποδομών/ακαδ-
ημιών.
Κοινοί στόχοι μας είναι η οργανω-
μένη παρακολούθηση και αξιολόγ-
ηση των νεαρών παικτών καθώς
επίσης και η διαρκής και ενιαία
εκπαίδευσή τους για τη βελτίωση
της τακτικής συμπεριφοράς, της

προσέγγισης του παιχνιδιού και
της λήψης αποφάσεων.
Συγχαρητήρια στους υπευθύνους
του αναπτυξιακού σχεδιασμού για
την οργανωμένη και πολύπλευρη
παρουσία τους. Από την πλευρά
μας, ο Μανδραϊκός Αθλητικός Όμι-
λος επενδύει στους νέους αθλητές,
στα παιδιά της περιοχής μας. Με
σοβαρό προγραμματισμό, με επι-
στημονική υποστήριξη, με επιμονή
και δουλειά θα φέρουμε τα αποτελέ-
σματα που η Διοίκηση και όλοι οι
Φίλαθλοι του Μανδραϊκού ονειρ-
ευόμαστε.

Ο Γ. Σ. ΜΕΓΑΡΩΝ:   Συμμετέχει στο
διασυλλογικό πρωτάθλημα στίβου

Η επανεκκίνηση του αθλητισμού
έγινε με την παρουσία δύο αθλητών
του Ευάγγελου Τζεμπελίκου και
Σταμάτη Οικονομόπουλου, στο Δια-
συλλογικό Πρωτάθλημα Στίβου στο
αγώνισμα των 200μ, το οποίο διο-
ργάνωσε το ΣΕΓΑΣ το Σάββατο, 29
Μαΐου 2021, στις αθλητικές εγκατα-
στάσεις του Αγίου Κοσμά.
Στόχος της καθηγήτριας φυσικής
αγωγής Ειρήνης Δημοπούλου και
των αθλητών της ήταν να δοκιμά-
σουν τις ικανότητές τους καταγράφ-
οντας έναν επίσημο χρόνο, απο-
κομίζοντας με την συμμετοχή τους
την εμπειρία, ώστε να μπορούν να
διαχειρίζονται όλα τα στοιχεία που
χρειάζεται ένας αθλητής σε έναν
αγώνα σε σχέση με τον εαυτό του
και τους αντιπάλους του.
Συγχαρητήρια για την πρόοδο και
επιτυχία των παιδιών μας!

Κρούσματα covid 19 στην
Θύελλα Ραφήνας

«Το Δ.Σ. του Α.Π.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΔΙΑΣΤ. ΡΑΦΗΝΑΣ είναι
στην δυσάρεστη θέση να ενημερώσει ότι σήμερα
μετά από τους ελέγχους για τον COVID-19 που
ορίζει η πολιτεία και το υγειονομικό πρωτόκολλο,
έχει βρεθεί με θετικούς 22 ποδοσφαιριστές και έναν
από το επιτελείο.
Συγκεκριμένα κατά τον εβδομαδιαίο έλεγχο (rapid
test) που έγινε το Σάββατο 22/5/2021 βρέθηκε ένας
ποδοσφαιριστής θετικός, ο οποίος απομονώθηκε
στο σπίτι του για 10 μέρες, σύμφωνα με το πρωτό-
κολλο.

Μετά τον αγώνα της Κυριακής 23/5/2021 που
σημειωτέο ήταν νικηφόρος με πολλά τέρματα υπέρ
μας και είχε πολλούς εναγκαλισμούς και ευφορία,
από την επόμενη μέρα αρκετοί ποδοσφαιριστές
είχαν συμπτώματα, έκαναν ιδιωτικά τέστ COVID-19
και βρέθηκαν 9 θετικοί. Η ομάδα διέκοψε τις προ-

πονήσεις και προέβη σε απολύμανση όλων των
χώρων που χρησιμοποιούν οι αθλητές και κάλεσε
τους «υγιείς» την Τετάρτη 26/5/2021 για εκ νέου
έλεγχο (rapid test) και βρέθηκε ένας επιπλέον
ποδοσφαιριστής θετικός στον ιό.

Το Σάββατο 29/5/2021 έγινε εκ νέου έλεγχος με
ΜΟΡΙΑΚΟ τέστ των 14 εναπομεινάντων αθλητών
και βρέθηκαν θετικοί οι 11 και ένας από το επιτε-
λείο και αναμένουμε τα αποτελέσματα των υπο-
λοίπων τριών.

Φυσικά διακόψαμε κάθε δραστηριότητα της ομά-
δας και στείλαμε στην Ε.Π.Ο. τα 11 θετικά τεστ
καθώς και αίτημα για την αναβολή του αγώνα της
προσεχούς Κυριακής 6/6/2021.

Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε για τις αντιρρήσεις
και τις επιφυλάξεις που είχαμε αποστείλει
δημοσίως και εγγράφως στην διοργανώτρια αρχή,
όσον αφορά την επανέναρξη των πρωταθλημάτων
και παρά την εκπληκτική πορεία της ομάδας που
την βρίσκει στην πρώτη θέση του ομίλου της στην
Γ΄Εθνική, επαναλαμβάνουμε ότι η ΥΓΕΙΑ όλων μας
είναι πάνω από νίκες, ανόδους και οτιδήποτε
άλλο.

Ευχόμαστε ολόψυχα περαστικά σε όλους τους
νοσούντες και τις οικογένειες τους και θα σταθούμε
δίπλα τους σε ότι χρειαστεί.

ΜΕ ΤΙΜΗ

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ».

Oι διαιτητές και οι
βοηθοί στους αγώνες
της Τετάρτης στην FL

Ορίστηκαν από την ΚΕΔ οι διαιτητές
που θα διευθύνουν τα εξ αναβολής
παιχνίδια σε 9η και 11η αγωνιστική
για τον Βόρειο και Νότιο όμιλο της
Football League.

Νότιος όμιλος

Ρόδος-Ασπρόπυργος (9η
αγωνιστική)
Διαιτητής: Τσιάρας (Καβάλας)
Βοηθοί: Νικολάου, Αραβίδης
(Αθηνών)
4ος: Τσουκαλάς (Αθηνών)

Παρατηρητής: Λιανός (Βοιωτίας)

Σαντορίνη 2020-Καλλιθέα (11η
αγωνιστική)
Διαιτητής: Δραγάτης (Ανατ. Αττικής)
Βοηθοί: Βιτσεντζάκος (Ανατ.
Αττικής), Πριόνας (Εύβοιας)
4ος: Βλάχος (Ανατ. Αττικής)
Παρατηρητής: Λαμπαδαρίου
(Πειραιά)
Βόρειος όμιλος

Καβάλα-Θεσπρωτός (11η
αγωνιστική)
Διαιτητής: Μπακογιάννης (Αθηνών)
Βοηθοί: Τσακίρης (Δράμας),
Αναστασιάδης (Σερρών)
4ος: Πουλικίδης (Δράμας)
Παρατηρητής: Γαβριηλίδης
(Θράκης)

Τρία εξ’ αναβολής
την Τετάρτη στην
φουτμπόλ λιγκ

Σε αγωνιστική δράση την
Τετάρτη 2/6 η φουτμπόλ λιγκ
με εξ’ αναβολής παιχνίδια στο
νότιο και βόρειο όμιλο.Αναλ-
υτικά.

Νότιος Όμιλος:
9η αγωνιστική: 2.6.2021
(17:00) Δημοτικό Στάδιο 

Ρόδου, ΡΟΔΟΣ – ΕΝΩΣΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Νότιος Όμιλος:

11η αγωνιστική: 2.6.2021
(17:00) Δ.Α.Κ. Νάξου,
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ – ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Βόρειος Όμιλος:

11η αγωνιστική: 2.6.2021
(17:00) Ανθή Καραγιάννη,
ΚΑΒΑΛΑ Α.Ο – ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ
2019
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

Διατίθεται οικόπεδο εν-
τος σχεδίου 1573τ.μ.,πρ-
ος ενοικιαση ή πώληση
στα Νεόκτιστα Ασπρ-
οπύργου,τριφατσο με
εύκολη πρόσβαση προς
όλες τις  εθνικές
οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελμα-
τικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύρ-
γου (πλησίον ΙΚΑ και στά-
σης λεοφωρείου), 126 τε-
ραγωνικά μέτρα, κατάλ-
ληλο για
φαρμακείο.Τηλέφωνο ε-
πικοινωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος
οροφος) στη διασταύρω-
ση Ασπροπύργου κοντά
στο ΙΚΑ 86 τετραγωνικά
μέτρα, σε οικογένεια που
να έχει σταθερή εργασία
Διατίθεται και για επαγγε-

λματικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)
Ενοικιάζεται επαγγε-
λματικός χώρος 105
τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαμίνος &
Κολοκοτρώνη). Δεν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρ-
ος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται κατά-
στημα 110 τ.μ. επί της
Λεωφόρου 
Δημοκρατίας και
πωλείται 
ο επαγγελματικός εξοπ-
λισμός του. Τηλέφωνο
ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς
6945334415

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τμ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση Δεμερτζή πίσω
από το Δημοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολ-
υτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και
τον κόλπο του καραμαγ-
κά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC, AIRCONDI-
TION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται
(ενοικίαση ή πώληση)
κεντρικό κατάστημα
(Οδός Παγκάλου) 300τμ
+ 100τμ βοηθητικός χώρ-
ος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται Οικόπεδο
Στον Ασπρόπυργο στη
θέση Ρυκιά, σε τιμή
ευκαιρίας.
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6987305649

Πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύργου!Πληρο-
φορίες κ.σοφια
τηλ.6909156985

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή κα-
τάσταση, τιμή 60.000€,
συζητήσιμη. 6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκα-
τοικία 100 τ.μ., ισόγεια,
προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό, α-
νοικτό πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση
'00, τιμή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-
στα, μονοκατοικία 90
τ.μ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.μ.,
καρποφόρα δέντρα, πω-
λείται λόγω ανάγκης, τιμή
20.000€τηλ: 2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ημιτελής μεζονέτα 162
τ.μ., 2 επίπεδα, ισόγεια,
γωνιακή, 4 υ/δ (το 1
master), 2 μπάνια, σε
οικόπεδο 183 τ.μ., πάρ-
κιν, αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626
Κυρία Ελληνίδα ανα-
λαμβάνει τη φύλαξη παι-
διών στις περιοχές Μάν-
δρας - Μαγούλας & Ελευ-
σίνας. Τηλ. 6979244790

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΚΙΝ 6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ
ΕΝΕΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ 
ΜΑΝΔΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6987708872

Ελληνίδα αποκλειστι-
κή με πείρα ζητά ερ-
γασία για φροντίδα ηλι-
κιωμένων στην περιοχή
του Θριασίου Πεδίου.Τηλ.
6971700804

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-
5573042. 
Fax: 210-5576988

"Εταιρεία καθαρισμών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια με δίπλωμα
οδήγησης, κάτοικο περ-
ιοχής θριασίου πεδίου.
τηλ: 210 5546957, 
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με
δίπλωμα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γα-
λακτοκομικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής. Επιθυμητή προϋπηρ-
εσία σε ex-van πώληση.
Επικοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email: in-
fo@dikomas.gr

Ζητούνται συνεργάτες
για πωλήσεις προϊόντων
σε εκθεσιακούς χώρους,
ηλικίας από 20 έως 35
ετών. Ώρες επικοινωνίας:
11 π.μ. έως 1 μ.μ. – κος
Ηλίας - Τηλ.: 210 24 70
341 - 694 43 88 304 –e-
mail: ifonitonamea@g-
mail.com  

ΕΤΑΙΡΙΑ LOGISTICS ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ  ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ PICKER ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  (ΚΛΑΡΚ - ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ) ΜΕ ΑΔΕΙΑ.  ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6981775804  ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ MAIL:  irokalli8@gmail.com
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ   ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της με αριθμ.

13ης / 2021συν εδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφ .: 96
ΘΕΜΑ: «Καθορισμός Ειδικοτή-

των  προσωπικού Ιδιωτικού
Δικαίου ορισμέν ου χρόν ου,
διάρκειας μέχρι έν τεκα (11)

μην ών  για την  κάλυψη αν αγ-
κών  των  Παιδικών  Σταθμών ,
κατόπιν  της υπ’ αριθ. πρωτ.

ΔΙΠΑΑΔ/Φ.
ΕΓΚΡ./143/15457/30.09.2020

απόφ ασης της Επιτροπής του
άρθρου 2 παρ. 1 της αριθ.

33/2006 ΠΥΣ».

Στον Ασπρόπυργο και στο Δημο-
τικό Κατάστημα, σήμερα την
25ηΜαΐου  2021, ημέρα Τρίτη και
ώρα 20.00 μ.μ., συνήλθε σε τακτι-
κή δημόσια συνεδρίαση μέσω
τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την
υπ  ́αριθμ. 429/12-03-2020 Κοινή
Υπουργική Απόφαση Υπουργών
Οικονομικών, Εσωτερικών και
Επικρατείας (Β’ 850/13-03-2020),
η οποία αντικατέστησε την υπ’
αριθ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-
04-2005  Κοινή Υπουργική
Απόφαση (Β’ 539), το Δημοτικό
Συμβούλιο Ασπροπύργου, ύστε-
ρα από την υπ’αριθ.8878/20-05-
2021,έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου Δημοτικού Συμβου-
λίου, κου ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ  Γ.
ΤΣΟΚΑ,  σύμφωνα με την διαδι-
κασία των διατάξεων των άρθρων
67,  της παρ. 51  (όπως έχουν
τροποποιηθεί με τις διατάξεις του
άρθρου 184, παρ.1 του
Ν.4635/2019), και 167, παρ.12
του Ν. 3852/2010, (όπως έχουν
τροποποιηθεί με τις διατάξεις του
άρθρου 184, παρ.2 του
Ν.4635/2019).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
ν όμιμη απαρτία, δεδομέν ου ότι,
σε σύν ολο 33 μελών , συμμε-
τείχαν  στην  τηλεδιάσκεψη, 32
μέλη και ον ομαστικά :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΤΣΟΚΑΣ  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2. ΜΑΥΡΙΔΗ  ΣΟΦΙΑ
3 . Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4.ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
5.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
6. ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

7. ΨΩΜΙΑΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
8. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
9. ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
10. ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
11. ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12. ΚΑΓΙΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
14.ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16.ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
17. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18. ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19. ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
20. ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
21. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
22.ΧΙΟΝΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
23.ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
24.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΜΥΛΩΝΑΣ 
25.ΧΑΤΖΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
26.ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
27.ΜΟΥΖΑΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
28.ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
29. ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
30.ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
31. ΜΠΑΚΑΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
32.ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

AΠΟΝΤΕΣ
1. ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ

Στην συνεδρίαση συμμετείχε  ο
Δήμαρχος κος Νικόλαος
Μελετίου.
Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης
απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ. Θεμι-
στοκλής Γ. Τσόκας, κήρυξε την
έναρξη της μέσω τηλεδιάσκεψης
της συνεδρίασης, σύμφωνα με την
υπ  ́ αριθ. 429/12-03-2020 Κοινή
Υπουργική Απόφαση Υπουργών
Οικονομικών, Εσωτερικών και
Επικρατείας (Β’ 850/13-03-2020),
η οποία αντικατέστησε την υπ’
άριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-
04-2005  Κοινή Υπουργική
Απόφαση 
(Β’ 539). Εισηγούμενος το 5ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης
,σύμφωνα με τις δ/ξεις  της  παρ.
7 του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,
όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις
της παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν. 
4555/2018με τίτλο: «Καθορισμός
Ειδικοτήτων προσωπικού Ιδιωτι-
κού δικαίου ορισμένου χρόνου,
διάρκειας μέχρι έντεκα (11)
μηνών για την κάλυψη αναγκών
των Παιδικών Σταθμών, κατόπιν
της υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.
ΕΓΚΡ./143/15457/30.09.2020
απόφασης της Επιτροπής του
άρθρου 2 παρ. 1 της αριθ.
33/2006 ΠΥΣ», έθεσε υπόψη των
μελών, την υπ’ αριθ. πρωτ.
9177/21.05.2021,εισήγηση του
Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων
του Δήμου Ασπροπύργου, κου
Ιωάννη Παροτσίδη, η οποία έχει
ως εξής: 
«ΘΕΜΑ: Καθορισμός Ειδικοτή-
των προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρ-
κειας μέχρι έντεκα (11) μηνών για
την κάλυψη αναγκών των Παι-
δικών Σταθμών, κατόπιν της υπ’
αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.

ΕΓΚΡ./143/15457/30.09.2020
απόφασης της Επιτροπής του
άρθρου 2 παρ. 1 της αριθ.
33/2006 ΠΥΣ,

Κε  Πρόεδρε, 
Θέτουμε υπόψη σας,

1. Την υπ. αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.
ΕΓΚΡ./143/15457/30.09.2020
απόφαση της Επιτροπής του άρθ-
ρου 2 παρ. 1 της αριθ. 33/2006
ΠΥΣ –Αναστολή διορισμών και
προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα-
, σύμφωνα με την οποία εγκρίθη-
κε η απασχόληση ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4)
ατόμων για την κάλυψη
εποχικών ή άλλων περιοδικών ή
πρόσκαιρων αναγκών, στον
Δήμο Ασπροπύργου, η πρό-
σληψη των οποίων συντελείται
υποχρεωτικά εντός αποκλειστι-
κής προθεσμίας δώδεκα (12)
μηνών, από την έκδοση της
απόφασης της Επιτροπής του
άρθρ. 2 παρ. 1 της αριθ. 33/2006
ΠΥΣ, ήτοι, έως την 30η -09-2021.

2. Την υπ’ αριθ. 4847/04-03-2020
προγενέστερη εισήγηση του  Διε-
υθυντή Παιδείας, Νεολαίας και
Πολιτισμού

3. Την υπ’ αριθ. 66/17-03-2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτρ-
οπής ΤΟΥ Δήμου μας, για την
πρόσληψη προσωπικού ιδιωτι-
κού δικαίου ορισμένου χρόνου,
στο Δήμο μας, και δη για την πρό-
σληψη πέντε (5) ατόμων, για την
κάλυψη αναγκών των Παιδικών 
Σταθμών.

4. Την υπ’ αριθ. 20863/08-10-
2020  νέα εισήγηση τηςΔιε-
υθύντριας Παιδείας, Νεολαίας και
Πολιτισμού περί Καθορισμού
Ειδικοτήτων, σύμφωνα με την
οποία το απαιτούμενο υπό πρό-
σληψη προσωπικό, λαμβάνοντας
υπόψη την προτεραιότητα κάλ-
υψης των αναγκών των Παιδικών
Σταθμών,  έχει ως εξής:

5. Το γεγονός ότι, ο καθορισμός
των ειδικοτήτων των εγκεκριμέ-
νων ατόμων για τις υπηρεσίες του
Δήμου, γίνεται από το οικείο
δημοτικό συμβούλιο, κατόπιν
σχετικών εισηγήσεων, βάσει των
αντίστοιχων αιτημάτων στο
πλαίσιο του προγραμματισμού
προσλήψεων εκτάκτου προσωπι-
κού.
Παρακαλούμε όπως προβείτε στις
απαιτούμενες ενέργειες, για την
έκδοση σχετικής απόφασης έγκρ-
ισης με θέμα: «Καθορισμός Ειδι-
κοτήτων προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρ-

κειας μέχρι έντεκα (11) μηνών για
την κάλυψη αναγκών των Παι-
δικών Σταθμών, κατόπιν της υπ’
αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.
ΕΓΚΡ./143/15457/30.09.2020απ
όφασης της Επιτροπής του άρθρ-
ου 2 παρ. 1 της αριθ. 33/2006
ΠΥΣ »

Για  τις  παραπάνω  θέσεις
εργασίας,  η  δαπάνη μισθοδοσίας
έχει  προβλεφθεί και  εγγραφεί
στους αντίστοιχους  Κ.Α., σύμφω-
να με την υπ’  αριθ. 8823/19-05-
2021 βεβαίωση του  Δ/ντή Οικο-
νομικών. Αντίστοιχη δαπάνη θα
εγγραφεί και στον προϋπολογι-
σμό του επόμενου έτους.
Οι παραπάνω θέσεις θα πληρωθ-

ούν σύμφωνα με τις δ/ξεις του
άρθρου 21 του Ν.2190/94  όπως
ισχύει και της παρ.2 του άρθρου
14 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει
σε περίπτωση που η πρόσληψη
αφορά σε εκπαιδευτικό – διδακ-
τικό προσωπικό, για χρονικό διά-
στημα έως έντεκα μηνών για τους
παιδικούς Σταθμούς.
Τα απαιτούμενα τυπικά προσόν-

τα του ανωτέρω αναφερθέντος
υπό πρόσληψη προσωπικού, θα
‘ναι σύμφωνα  με τις δ/ξεις του
Π.Δ. 50/2001 όπως ισχύει,  και
των σχετικών εγγράφων του
ΑΣΕΠ, θα προσδιορισθούν επα-
κριβώς με την δημόσια ανακοίνω-
ση πρόσληψης, η οποία θα ορι-
στικοποιηθεί & δημοσιευθεί, μετά
τον σχετικό έλεγχο του ΑΣΕΠ.
Οι όροι αμοιβής και απασχόλησης
θα ‘ναι  σύμφωνοι με την ισχύου-
σα νομοθεσία».

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση
μεταξύ των μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου των οποίων οι από-
ψεις και τοποθετήσεις τους αναλ-
υτικά είναι καταγεγραμμένες στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά
της συνεδρίασης. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την
προαναφερόμενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη:

Την εισήγηση του Προέδρου, κ.
Θεμιστοκλή Γ. Τσόκα, 
Την υπ’ αριθμ. πρωτ.
9177/21.05.2021, εισήγηση του
Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων
του Δήμου Ασπροπύργου
Την υπ. αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.
ΕΓΚΡ./143/15457/30.09.2020
απόφαση της Επιτροπής του άρθ-
ρου 2 παρ. 1 της αριθ. 33/2006
ΠΥΣ,
Τις διατάξεις του άρθρου 21, του

ν.2190/1994 όπως ισχύει, και της
παρ. 2, του άρθρου14, του ν.
2190/1994,
Τις τοποθετήσεις των κ.κ. επικεφ-
αλής των δημοτικών παρατάξεων,
και την διαλογική συζήτηση
μεταξύ των μελών του Δ.Σ., όπως 
έχουν διατυπωθεί στα πλήρη
απομαγνητοφωνημέναΠρακτικά
της Συνεδριάσεως, 

πέρασε σε ψηφ οφ ορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ του Καθορισμού
Ειδικοτήτων , προσωπικού Ιδιω-
τικού δικαίου ορισμέν ου χρό-
ν ου, διάρκειας μέχρι έν τεκα (11)
μην ών  για την  κάλυψη αν αγκών
των  Παιδικών  Σταθμών , κατό-
πιν  της υπ’ αριθ. πρωτ.
Δ Ι Π Α Α Δ / Φ .

ΕΓΚΡ./143/15457/30.09.2020
απόφ ασης της Επιτροπής του
άρθρου 2 παρ. 1 της αριθ.
33/2006 ΠΥΣ, τάχθηκαν  τριάν τα
δύο (32) μέλη
του συμβουλίου, και ον ομαστικά
οι κ.κ.:

1. ΤΣΟΚΑΣ  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2. ΜΑΥΡΙΔΗ  ΣΟΦΙΑ
3 . Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4.ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
5.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
6. ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΨΩΜΙΑΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
8. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
9. ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
10. ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
11. ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12. ΚΑΓΙΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
14.ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16.ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
17. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18. ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19. ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
20. ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
21. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
22.ΧΙΟΝΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
23.ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
24.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΜΥΛΩΝΑΣ
25.ΧΑΤΖΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
26.ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
27.ΜΟΥΖΑΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
28.ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
29. ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
30.ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
31. ΜΠΑΚΑΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
32.ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

και 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίν ει την  πρόσληψη προσω-

πικού Ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
ν ου χρόν ου, τεσσάρων  (4)
θέσεων  με διάρκεια σύμβασης
μέχρι έν τεκα μην ών , η οποία θα
συν τελεστεί υποχρεωτικά, εν τός
αποκλειστικής προθεσμίας
δώδεκα (12) μην ών , από την
έκδοση της υπ’ αριθ. πρωτ.
Δ Ι Π Α Α Δ / Φ .
ΕΓΚΡ./143/15457/30.09.2020,
απόφ ασης της Επιτροπής του
άρθρου 2 παρ. 1 της αριθ.
33/2006 ΠΥΣ, ήτοι, έως την  30η -
09-2021, για την  κάλυψη
εποχικών , ή άλλων  περιοδικών
ή πρόσκαιρων  αν αγκών ,  των
Παιδικών  Σταθμών  του Δήμου
Ασπροπύργου, όπως αν αφ έρ-
ον ται αν αλυτικά, στον  κάτωθι
πίν ακα :

Για  τις  ανωτέρω  θέσεις
εργασίας,  η  δαπάνη μισθοδοσίας
έχει  προβλεφθεί και  εγγραφεί
στους αντίστοιχους  Κ.Α., σύμφω-
να με την υπ’  αριθ. 8823/19-05-
2021 βεβαίωση του  Δ/ντή Οικο-
νομικών. Αντίστοιχη δαπάνη θα
εγγραφεί και στον προϋπολογι-
σμό του επόμενου έτους.
Οι παραπάνω θέσεις θα πληρωθ-
ούν σύμφωνα με τις δ/ξεις του
άρθρου 21 του Ν.2190/94  όπως
ισχύει και της παρ.2 του άρθρου
14 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει
σε περίπτωση που η πρόσληψη
αφορά σε εκπαιδευτικό – διδακ-
τικό προσωπικό, για χρονικό διά-
στημα έως έντεκα μηνών για τους
παιδικούς Σταθμούς.
Τα απαιτούμενα τυπικά προσόν-
τα του ανωτέρω αναφερθέντος
υπό πρόσληψη προσωπικού, θα
‘ναι σύμφωνα  με τις δ/ξεις του
Π.Δ. 50/2001 όπως ισχύει,  και
των σχετικών εγγράφων του
ΑΣΕΠ, θα προσδιορισθούν επα-
κριβώς με την δημόσια ανακοίνω-
ση πρόσληψης, η οποία θα ορι-
στικοποιηθεί & δημοσιευθεί, μετά
τον σχετικό έλεγχο του ΑΣΕΠ.

Οι όροι αμοιβής και απασχόλ-
ησης θα ‘ναι  σύμφωνοι με την
ισχύουσα νομοθεσία.

Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγ-
ν ώσθηκε το πρακτικό αυτό υπο-
γράφ εται ως κατωτέρω, πήρε δε

αύξον τα αριθμό 96.   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ  Γ. ΤΣΟΚΑΣ

Α/Α         ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                                    ΘΕΣΕΙΣ
1         ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ                         1   
2         ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ         2
3         ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ                                        1

ΣΥΝΟΛΟ                                                          4 ΘΕΣΕΙΣ

Α/Α     ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                                  ΘΕΣΕΙΣ
1     ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ                    1
2     ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ     2
3     ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ                                    1

ΣΥΝΟΛΟ                                                     4 ΘΕΣΕΙΣ

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816



16-θριάσιο Τρίτη 1 Ιουνίου 2021

Ανοίγουν 30 θέσεις εργασίας στο δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας

Ο
Δήμος Μάν δρας-Ειδυλλίας αν ακοιν ών ει
την  πρόσληψη 30 ΥΕ Εργατών  Καθαρι-
ότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

δικαίου ορισμέν ου χρόν ου, διάρκειας 3
μην ών .

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέ-
πει υποχρεωτικά να υποβάλλουν, τα παρακάτω
δικαιολογητικά:-Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων

της αστυνομικής τους ταυτότητας-Υπεύθυνη δήλω-
ση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού
που προβλέπονται  στο πρώτο μέρος του
Ν.3584/07 (χορηγείται από την υπηρεσία)-Πιστο-
ποιητικό οικογενειακής κατάστασης-Υπεύθυνη
δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο
Δημόσιο.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση και
τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο ηλεκτρονικά
στην ακόλουθη διεύθυνση: aliaskou@mandras-
eidyll ias.gr (θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζε-
ται υπογεγραμμένημε φυσική υπογραφή),από
31/5/2021έως και την 04/ 6 /2021.
Στο πλαίσιο λήψης μέτρων για τη διασπορά του
κορωνοϊου COVID-19, σας γνωστοποιούμε ότι δε
θα είναι δυνατή η προσέλευση των ενδιαφερομέ-
νων εντός του δημοτικού καταστήματος και τα
όποια ερωτήματα αφορούν τη συγκεκριμένη ανα-
κοίνωση θα απαντώνται μόνο τηλεφωνικά (τηλ.
επικοινωνίας 2132014926 &2132014961) Η
παρούσα να αναρτηθεί  στον Πίνακα Ανα-
κοινώσεων του Δήμου.


