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ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ:
Ανανέωσε ο Αρχηγός !

Εθνικό Σχέδιο
Ανάκαμψης και

Ανθεκτικότητας «Ελλάδα
2.0» - Στοχευμένη

ενίσχυση νοικοκυριών
και επιχειρήσεων

Οι συν ολικοί πόροι του Σχεδίου αν έρχον ται
σε 30,5 δισ. ευρώ έως το 2026
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Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων της
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Διαθέσιμοι κλιματιζόμενοι χώροι
στους δήμους Ελευσίνας
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του καύσωνα
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Σήμερα οι ‘’Νύχτες Βραδύτητας -
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Αρχαιολογικό Χώρο Ελευσίνας 
Νέα ώρα διεξαγωγής, στις 20:00,
λόγω υψηλών θερμοκρασιών
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Στον 52χρονο που είχε εξαφανιστεί  
από τον Ασπρόπυργο, ανήκει 

η σορός που εντοπίστηκε  μέσα σε ΙΧ
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κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες . Άνεμοι : ασθενείς 
Θερμοκρασία: Από 21 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2,6,10,14,18,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Το γενέθλιον τον τιμίου προδρόμου 

και βαπτιστού Ιωάννου, Σύναξη Ζαχαρίου και
Ελισάβετ των γεννητόρων αυτού

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΓΚΙΟΚΑ ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Λεωφόρος Δημοκρατίας 20, 2105573243

Ελευσίνα
ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Βενιζέλου Ελευθερίου 79, 2105544246

MANΔΡΑ
Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ.Εργατικές Κατοικίες,

2105541721

Άνω Λιόσια

Ρεσβάνης Νικόλαος Ι.,Παναγίας Γρηγορούσης 50 &
Μπότσαρη, Ζεφύρι, 2102387965

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Φιλαδελφείας 237-239 - Κόκκινος Μύλος,
2102316737

Στον Λιμένα Ελευσίνας θα ελλιμενίζεται πλέον
το ειδικό αντιρρυπαντικό σκάφος περι-
συλλογής πετρελαιοειδών τύπου

«ΑΚΤΑΙΑ», το οποίο θα βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότ-
ητα ώστε να παρέχει ταχύτατα τις υπηρεσίες του για
την άμεση αντιμετώπιση κάθε πιθανού περιστατικού
θαλάσσιας ρύπανσης στον κόλπο της Ελευσίνας.

Το ΑΚΤΑΙΑ, που μέχρι πρότινος ήταν ελλιμενισμέ-
νο εκτός των ορίων δικαιοδοσίας του Οργανισμού
Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.)  ΑΕ, θα είναι στο εξής
διαθέσιμο για να επιχειρεί στην περιοχή του κόλπου 

της Ελευσίνας χωρίς χρονοκαθυστέρηση και σε
πρώτη ζήτησή του από τον Οργανισμό για την
έγκαιρη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση περι-
στατικών ρύπανσης.

Ο ελλιμενισμός του ΑΚΤΑΙΑ στην Ελευσίνα
ενισχύει το έργο του Ο.Λ.Ε. ΑΕ για την προστασία
του θαλάσσιου περιβάλλοντος με τη χρήση σύγχρο-
νων πλωτών αντιρρυπαντικών μέσων, ενώ γίνεται
διερεύνηση για την  χρήση στο άμεσο μέλλον και
εναερίων μέσων τύπου drones σε συνεργασία με
άλλες βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στην
περιοχή.

Στον 52χρονο που είχε εξαφανιστεί  
από τον Ασπρόπυργο, ανήκει η σορός που εντοπίστηκε

μέσα σε ΙΧ σε γκρεμό στη Φυλή

Σ
τον 52χρονο που
είχε εξαφανιστεί
στις 13 Ιουνίου

από τον Ασπρόπυργο,
ανήκει  η σορός που
εντοπίστηκε το απόγε-
υμα της Δευτέρας, μέσα
σε ΙΧ σε γκρεμό κοντά
στο γήπεδο Θρασύβου-
λου στη Φυλή.

Στην επιχείρηση απεγ-
κλωβισμού συμμετείχαν
15 πυροσβέστες με 5
οχήματα, και η ορειβατι-
κή ομάδα έρευνας –
διάσωσης της ΕΜΑΚ.

Από την πινακίδα του
ΙΧ διαπιστώθηκε ότι
ανήκε στον 52χρονο.

Έρευνα για το περιστατικό διενεργεί η Τροχαία
Νέας Ιωνίας ενώ το περιστατικό το παρακολουθεί
και η Ασφάλεια Δυτικής Αττικής για τις συνθήκες
κάτω από τις οποίες έχασε την ζωή του ο 52χρο-
νος.

Υπενθυμίζεται ότι για τον 52χρονο άνδρα είχε
ενεργοποιηθεί η γραμμή silver alert στις 15 Ιου-
νίου και αναζητούνταν από την αστυνομία και τους
οικείους του.

Ο.Λ.Ε.: Μόνιμα πλέον στην Ελευσίνα 
το αντιρρυπαντικό σκάφος ΑΚΤΑΙΑ για την ταχύτερη 

αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης



Επιπλέον, ο δήμος  Ασπροπύργου, ενημε-
ρώνει όλους τους Ασπροπύργιους ότι, λόγω των
έκτακτων καιρικών φαινομένων και του αναμενό-
μενου κύματος καύσωνα, από σήμερα  Πέμπτη 24
Ιουνίου, έως και την Τρίτη, 29 Ιουνίου 2021, θα
λειτουργήσουν κλιματιζόμενες αίθουσες, στο
Πνευματικό Κέντρο, και στα Α΄, Β΄ και Γ΄ ΚΑΠΗ
του Δήμου, από τις 8 το πρωί έως τις 8 το από-
γευμα, για τη φιλοξενία, όσων συμπολιτών αντι-
μετωπίζουν προβλήματα δυσφορίας, λόγω της
υπερβολικής ζέστης.

Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 θριάσιο-3

Διαθέσιμοι κλιματιζόμενοι
χώροι στους δήμους Ελευσίνας

και Ασπροπύργου κατά τις
ημέρες του καύσωνα

Ανοικτά ως κλιματιζόμενοι χώροι θα παρα-
μείνουν τα αίθρια των Δημαρχιακών Κτηρίων σε
Ελευσίνα και Μαγούλα, κατά τις ημέρες του
καύσωνα προκειμένου οι κάτοικοι που δεν έχουν
ίδια μέσα στο σπίτι, να μπορέσουν να βρουν ένα
χώρο δροσιάς. 

Σε αυτή την κατεύθυνση, τα κλιματιζόμενα αίθρια
θα παραμείνουν ανοιχτά από σήμερα έως και την
Παρασκευή από τις 8.00 το πρωί μέχρι τις 20.00 το
βράδυ. 

Σημειώνεται, πως κατά την παραμονή στους
χώρους, θα τηρούνται όλα τα υγειονομικά μέτρα
προστασίας.

Αναφορικά με τα σχολεία, η μέχρι τώρα επίσημη
ενημέρωση από την Πολιτική Προστασία, δεν περ-
ιλαμβάνει την Ελευσίνα και τη Μαγούλα στις περ-
ιοχές που αναμένεται ο υδράργυρος να «χτυπήσει
κόκκινο», δηλαδή τους 40 βαθμούς Κελσίου κατά
τις ώρες των μαθημάτων, όπως για παράδειγμα θα
συμβεί σε Θήβα, Λαμία και Λειβαδιά. 

Ωστόσο, η Πολιτική Προστασία του Δήμου είναι
σε διαρκή επιφυλακή αν υπάρξει κάποια εξέλιξη
που επιβάλλει την αλλαγή αυτού του σχεδιασμού.  

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΠΠααρροουυσσίίαασσηη  ττηηςς  µµεελλέέττηηςς  
γγιιαα  ττοο  ππάάρρκκοο  ΛΛααθθέέααςς  σσττοο  
∆∆ηηµµοοττιικκόό  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο
Την ολοκληρωµένη µελέτη για την κατασκευή

ενός εµβληµατικού έργου στις Αχαρνές παρουσία

σαν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο οι αντιδήµα-
ρχοι Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος και Χρύσα-
νθος Κόνταρης. 

Πρόκειται για το µεγάλο αστικό πάρκο στην
περιοχή της Λαθέας, το οποίο θα αποτελέσει µια
όαση πρασίνου στην πόλη µας και θα συγκεν-
τρώνει ποικίλες δραστηριότητες για τους πολίτες
(αναψυχή, άθληση, πολιτισµός). 

συνεχίζεται στη σελ. 7

Σ
τον χώρο ανέγερσης του 4ου 12/θέσιου
Δημοτικού Σχολείου και  του 4ου
12/θέσιου Νηπιαγωγείου του Δήμου

Ασπροπύργου βρέθηκε ο Δήμαρχος Ασπροπύρ-
γου, κ. Νικόλαος Μελετίου μαζί με τον Αντιδήμα-
ρχο Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Αναστάσιο Παπαδό-
πουλο για να διαπιστώσουν εκ του σύνεγγυς,
την πρόοδο των εργασιών για την ανέγερση ενός
ακόμη νέου σχολικού συγκροτήματος, ένα έργο
που επιτέλους υλοποιείται μετά από 14 χρόνια
διαρκών προσπαθειών της Δημοτικής Αρχής.

Ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή δεσμευμένοι
στις προτεραιότητές τους, απέναντι στους μαθη-
τές, τα νήπια και τις οικογένειές τους κάνουν 

πράξη την υπόσχεση τους για ένα σύγχρονο
εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού
5.300.000 εκατομμυρίων ευρώ περιλαμβάνει 2
νέα διδακτήρια με ανεξάρτητους αύλειους χώρο-
υς και ανεξάρτητες προσβάσεις.   

Ήδη ο ανάδοχος του έργου έχει προχωρήσει
στις απαιτούμενες εκσκαφές τηρώντας το χρονο-
διάγραμμα εργασιών, το οποίο όπως τόνισε και
ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου: «Θα επιβλέπουμε με τις τεχνικές υπηρ-
εσίες, έτσι ώστε το καινούργιο σχολικό μας
συγκρότημα, σχεδιασμένο σύμφωνα με τις σύγχρ-
ονες βιοκλιματικές αρχές να παραδοθεί στους
μαθητές το συντομότερο δυνατό». 

ΑΥΤΟΨΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΤΟΥ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ

ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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Σ
υνεδρίασε χθες 23 Ιουνίου, μέσω
τηλεδιάσκεψης, υπό την Προεδρία
του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου

Μητσοτάκη, το Υπουργικό Συμβούλιο. 

Μετά την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυ-
πουργού (που έχει ήδη διανεμηθεί), οι  αρμόδι-
οι Υπουργοί ανέπτυξαν τις σχεδιαζόμενες
παρεμβάσεις της Κυβέρνησης. Συγκεκριμένα:

1. Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊ-
κούρας  και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονο-
μικών κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης παρουσίασαν
α) Την κατάσταση και τις προοπτικές της
ελληνικής οικονομίας , β) Tο Μεσοπρόθεσμο
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

α) Ανάμεσα στις σημαντικές ενδείξεις
ταχείας και ισχυρής ανάκαμψης της ελληνικής
οικονομίας, είναι η σταδιακή επιστροφή στην
κανονικότητα, η ισχυρή αύξηση των επεν-
δύσεων και των εξαγωγών αγαθών, η σημαντι-
κή αύξηση των καταθέσεων και η ενίσχυση της
ζήτησης  μέσω της ιδιωτικής κατανάλωσης, η
ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής, η
ενίσχυση του οικονομικού κλίματος, το σταθερά
χαμηλό κόστος δανεισμού της ελληνικής οικο-
νομίας, η ενίσχυση του τουρισμού σε σχέση με
το 2020, η προκαταβολή και η εκταμίευση
δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης, η αποτελε-
σματική στήριξη της Πολιτείας σε πληττόμενα
νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η επέκταση της
γενικής ρήτρας διαφυγής του Συμφώνου Σταθ-
ερότητας και Ανάπτυξης τόσο για το 2021, όσο
και για το 2022.

Η στοχευμένη ενίσχυση νοικοκυριών και
επιχειρήσεων, με τη σταδιακή μετάβαση σε
μέτρα επανεκκίνησης της οικονομίας, η υλο-
ποίηση συνετής δημοσιονομικής πολιτικής στην
κατεύθυνση περαιτέρω μείωσης φόρων και
ασφαλιστικών εισφορών, η διατήρηση ισχυρών
ταμειακών αποθεμάτων, μέσα από την υλο-
ποίηση συνεπούς, έξυπνης και διορατικής
εκδοτικής στρατηγικής, η επίτευξη βιώσιμης
πιστωτικής επέκτασης, μέσα από την περαι-
τέρω ισχυροποίηση του τραπεζικού συστήμα-
τος, η υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών και
αποκρατικοποιήσεων, η ορθολογική αξιο-
ποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κον-

δυλίων και η διαμόρφωση ενός πιο ευέλικτου
ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου είναι οι
βασικοί άξονες της ασκούμενης οικονομικής
πολιτικής που διαμορφώνουν συνθήκες
υψηλής ανάπτυξης με αλλαγή του παραγωγι-
κού μοντέλου.

β) Η επιτυχής αντιμετώπιση της πανδημίας
σε συνδυασμό με τα οικονομικά μέτρα στήριξ-
ης συνολικού ύψους 41 δισ. ευρώ που υλοποι-
ούνται, η υιοθέτηση της γενικής ρήτρας διαφυ-
γής για τα έτη 2020, 2021 και 2022, η κατάρτιση
του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκ-
τικότητας που αναμένεται να κινητοποιήσει
πόρους 59 δισ. ευρώ τα επόμενα έτη, αλλά και
η επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων από την
Κυβέρνηση, σε συνδυασμό με την σημαντική
βελτίωση της αξιοπιστίας της χώρας, θέτουν
τις βάσεις για μια ισχυρή ανάπτυξη την επό-
μενη τετραετία σε ένα εντελώς διαφορετικό
δημοσιονομικό πλαίσιο. Για αυτό το σκοπό
είναι απαραίτητη η υιοθέτηση ενός νέου Μεσο-
πρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατ-
ηγικής που ενσωματώνει τις πολιτικές που
έχουν θεσμοθετηθεί, αλλά και τα νέα ανώτατα
όρια δαπανών των Υπουργείων και φορέων,
επιτρέποντας την υλοποίηση του Κυβερνητικού
σχεδίου για ισχυρή ανάπτυξη της ελληνικής
οικονομίας. 

Στο πλαίσιο της γενικής ρήτρας διαφυγής -
που αρχικά αφορούσε τα έτη 2020 και 2021 και
πρόσφατα αποφασίστηκε να ισχύσει και για το
2022-  αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία η
εμπιστοσύνη που απολαμβάνει η χώρα τόσο
στις αγορές όσο και μεταξύ των εταίρων και
πιστωτών της. Αυτή αντανακλάται στα επιτόκια
των ελληνικών ομολόγων, που βρίσκονται
σήμερα σε ιστορικά χαμηλά. 

Στο πλαίσιο της ευελιξίας που προσφέρει η
γενική ρήτρα διαφυγής σε συνδυασμό με την
ρευστότητα που αντλήθηκε από την επιτυχή
εκδοτική δραστηριότητα και την αξιοποίηση
ευρωπαϊκών μέσων στήριξης, η Κυβέρνηση
σχεδίασε και υλοποιεί ένα ευρύ πλέγμα παρ-
εμβάσεων στήριξης των κοινωνικών ομάδων
που επλήγησαν από την πανδημία, οι οποίες
αγγίζουν τα 41 δισ. ευρώ την περίοδο 2020-
2022.

Εκκινώντας από την θετική επίδραση των
ανωτέρω παρεμβάσεων στήριξης και
συνεχίζοντας με την πλήρη εφαρμογή του

Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότ-
ητας, η ανάπτυξη το τρέχον έτος εκτιμάται στο
3,6%, ενώ για το 2022 προβλέπεται στο  6,2%
και για την υπόλοιπη περίοδο του ΜΠΔΣ ανα-
μένεται κατά μέσο όρο ανάπτυξη της τάξης του
4%. Η ανάπτυξη φέτος είναι πιθανόν να είναι
μεγαλύτερη αν επιβεβαιωθούν και στους επό-
μενους μήνες οι πολύ θετικές εξελίξεις που
κατέγραψε για το Α.Ε.Π. η ΕΛΣΤΑΤ για το
πρώτο τρίμηνο του 2021. Στο σύνολο της περι-
όδου 2022-2025, τα τρία τέταρτα της ανάπτυξης
αναμένεται να προέλθουν μεσοσταθμικά από
τις συνιστώσες της εγχώριας ζήτησης, με τον
εξωτερικό τομέα να συνεισφέρει κατά το υπό-
λοιπο ένα τέταρτο. Κινητήρια δύναμη της
εγχώριας ζήτησης αναμένεται να αποτελέ-
σουν οι επενδύσεις, φτάνοντας τη συμμετοχή
τους στο ΑΕΠ στο 16,7% το 2025, από 11,1% το
2020.

Καθοριστική συμβολή στην εξέλιξη αυτή θα
έχει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκ-
τικότητας «Ελλάδα 2.0». Το Σχέδιο αυτό περι-
λαμβάνει σειρά φιλόδοξων μεταρρυθμίσεων
και επενδύσεων που θα οδηγήσουν σε ένα πιο
εξωστρεφές, ανταγωνιστικό, φιλικό στο περι-
βάλλον οικονομικό μοντέλο, με ένα φορολογικό
σύστημα που στοχεύει στην ανάπτυξη και ένα
αποτελεσματικό δίχτυ κοινωνικής προστασίας.
Πρόκειται για ένα πλέγμα μεταρρυθμίσεων
που συνδυάζει οικονομική αποτελεσματικότ-
ητα με κοινωνική συνοχή και δικαιοσύνη. 

Οι συνολικοί πόροι του Σχεδίου ανέρχονται
σε 30,5 δισ. ευρώ έως το 2026, εκ των οποίων
17,8 δισ. ευρώ είναι επιχορηγήσεις και 12,7
δισ. ευρώ δάνεια. Είναι μια μοναδική ευκαιρία
για την επιτάχυνση της οικονομικής ανάκαμ-
ψης της χώρας με στόχο οι συνολικοί επενδυτι-
κοί πόροι που θα ενεργοποιηθούν να ανέλθουν
σε περίπου 59 δισ. ευρώ, δηλ. διπλάσιοι από
το μέγεθος του ίδιου του Ταμείου Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας. Η ανάπτυξη θα εστιάσει

σε τέσσερις πυλώνες: την πράσινη μετάβαση,
τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την απασχόλ-
ηση - δεξιότητες - κοινωνική συνοχή και τις
ιδιωτικές επενδύσεις.

Δημοσιονομικά για φέτος εκτιμάται ότι το
πρωτογενές αποτέλεσμα της γενικής κυβέρν-
ησης θα διαμορφωθεί σε έλλειμμα 7,1% του
Α.Ε.Π., το 2022 σε έλλειμμα 0,5% του Α.Ε.Π.,
ενώ από το 2023 θα επανέλθουμε σε πρωτο-
γενή πλεονάσματα σταδιακά αυξανόμενα,
που στο σενάριο βάσης ανέρχονται σε 2% το
2023, 2,8% το 2024 και 3,7% το 2025.

Τι αλλάζει ως προς τον
προγραμματισμό προσλήψεων
στους δήμους το έτος 2021

Να αναφερθεί επίσης ότι μετά από εισήγηση
του Υπουργού Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη και
του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Στέλιου Πέτσα
το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την τρο-
ποποίηση Πράξης 42/30.9.2020 ως προς τον
προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2021.
Ειδικότερα: 

α) Τροποποιούνται οι διατάξεις βάσει των
οποίων θα πραγματοποιηθεί η πλήρωση 171
εγκεκριμένων θέσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ορίζοντας ότι η
πλήρωση των εν λόγω θέσεων θα πραγματο-
ποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
8-27 και 43 του ν.4765/2021 (ΦΕΚ 6/Α/2021)
«Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλή-
ψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του
Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» με γραπτό
διαγωνισμό και

β) Προχωρά σε τροποποίηση και αντικατά-
σταση ως προς τον κλάδο/ειδικότητα  εγκεκρι-
μένων θέσεων σε Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, δεδομένου
ότι μετά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε
συνεργασία με τους εν λόγω φορείς διαπι-
στώθηκε ότι δεν υπάρχει ταύτιση της λεκτικής
ονομασίας μεταξύ των εγκεκριμένων θέσεων
και των θέσεων όπως αποτυπώνονται στα
σχετικά δικαιολογητικά ως προς τον κλάδο και
την ειδικότητα.
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Ημερίδα της Περιφέρειας Αττικής  με θέμα «Το Ολοκληρωμένο τριετές Πρόγραμμα
Διαχείρισης και Αντιμετώπισης Κουνουπιών»

Γ. Πατούλης: «Υλοποιούμε έν α στρατηγικό
σχέδιο με κεν τρικό στόχο την  προστασία της
δημόσιας υγείας. Εστιάζουμε στην  πρόληψη

και στην  εν ημέρωση των  πολιτών »  

Στο στρατηγικό σχ έδιο το οποίο υλοποιεί η Περιφ-
έρεια Αττικής στο πλαίσιο του Ολοκληρωμέν ου Τριε-
τούς Προγράμματος Διαχ είρισης και Αν τιμετώπισης
των  Κουν ουπιών , καθώς και στο συν τον ισμό των
δράσεων  και των  πρωτοβουλιών  της Περιφέρειας Αττι-
κής με το Μπεν άκειο Φυτοπαθολογικό Ιν στιτούτο,
τους δήμους της Αττικής και τον  ΕΟΔΥ, αν αφέρθηκε
κατά την  εν αρκτήρια ομιλία του ο Περιφερειάρχ ης
Αττικής Γ. Πατούλης κατά τη διάρκεια ημερίδας που
πραγματοποιήθηκε σήμερα από την  Περιφέρεια Αττι-
κής και είχ ε ως θέμα: «Το Ολοκληρωμέν ο τριετές Πρό-
γραμμα Διαχ είρισης και Αν τιμετώπισης Κουν ουπιών ».

Στην  ημερίδα, στην  οποία συμμετείχ αν  δήμαρχ οι
της Αττικής, Αν τιπεριφερειάρχ ες, Αν τιδήμαρχ οι,
Δημοτικοί Υπάλληλοι και στελέχ η της Περιφέρειας,
πραγματοποιήθηκε διεξοδική παρουσίαση των  δρά-

σεων , τόσο της Περιφέρειας Αττικής,
όσο και του Μπεν άκειου Φυτοπαθολο-
γικού Ιν στιτούτου καθώς και η
δυν ατότητα συν τον ισμού των  εν ερ-
γειών  του ΕΟΔΥ και των  δήμων . 

Στην  Ημερίδα έκαν αν  τοποθετήσεις
η Άν ν α Μεγάλου, Γεν ική Διευθύν τρια
Δημόσιας Υγείας και Κοιν ων ικής Μέριμ-
ν ας Περιφέρειας Αττικής - Συν τον ίστρ-
ια του Ολοκληρωμέν ου Προγράμματος
Καταπολέμησης Κουν ουπιών , ο Δρ
Αν τών ιος Μιχ αηλάκης, Διευθυν τής
Ερευν ών  της Επιστημον ικής Διεύθυ-
ν σης Εν τομολογίας και Γ. Ζωολογίας
του Μπεν άκειου Φυτοπαθολογικού Ιν στιτούτου και η
Δαν άη Περβαν ίδου, Ιατρός Δημόσιας Υγείας, Προϊ-

σταμέν η Τμήματος Νοσημάτων  που Μεταδίδον ται με
Διαβιβαστές, Διεύθυν ση Επιδημιολογικής Επιτήρησης
και Παρέμβασης για Λοιμώδη Νοσήματα, Εθν ικός
Οργαν ισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Στη συν έχ εια
πραγματοποιήθηκε συζήτηση και αν ταλλαγή από-
ψεων  για την  καλύτερη αν τιμετώπιση και διαχ είριση

του προβλήματος. 
Επιπρόσθετα, στην  ημερίδα συμμετείχ αν  και οι

δημοτικοί υπάλληλοι που ορίστηκαν  από τους Δήμους
και οι οποίοι θα προσκληθούν  στο άμεσο μέλλον  για
ν α εκπαιδευτούν  σε θέματα σχ ετικά με τη διαχ είριση
και την  αν τιμετώπιση των  κουν ουπιών , μέσω του
Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής και του Μπε-
ν άκειου Φυτοπαθολογικού Ιν στιτούτου.

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»- Στοχευμένη ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων,

Οι συνολικοί πόροι του Σχεδίου ανέρχονται σε 30,5 δισ. ευρώ έως το 2026
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Δωρεάν  Τεστ ΠΑΠ την  Πέμπτη 1η Ιουλίου στο ΚΑΠΗ 
Άν ω Λιοσίων  - Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 

«Πράσινη» η Ελλάδα για τους Βρετανούς 
τουρίστες από τις 19 Ιουλίου

Από τις 19 Ιουλίου η Ελλά-
δα όπως και άλλες ευρωπαϊ-
κές χ ώρες φαίν εται πως
βγαίν ουν  από την  πορτο-
καλί και μπαίν ουν  στην
πράσιν η λίστα για τους
πλήρως εμβολιασμέν ους
Βρεταν ούς τουρίστες, όπως
αποκαλύπτει  η Daily Mail.

Σύμφων α με τις πληροφο-
ρίες της Βρεταν ικής εφημε-
ρίδας, κορυφαίοι υπουργοί
πιέζουν  τον  Μπόρις Τζόν -
σον  ν α αρθούν  οι περιορι-
σμοί και έτσι οι Βρεταν οί ν α

μπορούν  ν α κάν ουν  διακοπές χ ωρίς ν α μπαίν ουν  σε καραν τίν α αν  ταξιδεύουν
στην  Ελλάδα, στην  Ισπαν ία, στην  Ιταλία, στην  Γαλλία και στις ΗΠΑ.

Τα παιδιά θα μπορούν  επίσης ν α αποφεύγουν  την  καραν τίν α εάν  ταξιδεύουν  με
τους γον είς τους.

Όλα θα αποφασιστούν  στο υπουργικό συμβούλιο που θα γίν ει σήμερα Πέμπτη.

«Όλα έχ ουν  τελειώσει, ακόμα κι αν  δεν  το έχ ουν  καταλάβει ακόμη στην  κυβέρν -
ηση», δήλωσε η κυβερν ητική πηγή στη βρεταν ική εφημερίδα. «Η σχ έση μεταξύ
κρουσμάτων  και θαν άτων  έχ ει σπάσει. Γν ωρίζουμε ότι οι πλήρεις εμβολιασμοί λει-
τουργούν  για την  προστασία των  αν θρώπων , γιατί ν α καθυστερήσουμε την  επα-
ν εκκίν ηση των  διεθν ών  ταξιδιών ; Δεν  υπάρχ ει λόγος ν α μην  προχ ωρήσουμε τώρα
– κάθε μέρα μετράει ».

Πιστοί στο καθήκον οι Αιμοδότες του Δήμου Φυλής

Π
ιστοί στο ραν τεβού τους οι Εθε-
λον τές Αιμοδότες αν ταποκρίθη-
καν  στο κάλεσμα της Κοιν ων ι-

κής Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής και το
πρωί της Τετάρτης 23 Ιουν ίου, βρέθη-
καν  στην  αίθουσα “Μελίν α Μερκούρη”
του Δημαρχ είου Άν ω Λιοσίων ,για ν α
προσφέρουν  λίγο από το αίμα τους σε
συν αν θρώπους μας που το έχ ουν
αν άγκη.

Κατά την  αιμοδοσία τηρήθηκαν
αυστηρά  τα μέτρα προστασίας και οι
αιμοδότες προσήλθαν  σύμφων α με
προγραμματισμέν α ραν τεβού, τα οποία
κι εκπληρώθηκαν  χ ωρίς ν α λείψει
καν είς.

Ο αν απληρωτής Δημάρχ ου Κοιν ων ι-
κής Πολιτικής Γιώργος Αν των όπουλος
βρέθηκε κον τά σε ν οσηλευτές, εργαζό-
μεν ους της Κοιν ων ικής Υπηρεσίας και
Αιμοδότες, προκειμέν ου ν α τους μεταφ-
έρει τις θερμές ευχ αριστίες του
Δημάρχ ου Φυλής Χρήστου Παππού για
τη πολύτιμη συν εισφορά τους στην  ιερή
διαδικασία της αιμοδοσίας.

“Στη δύσκολη περίοδο που διαν ύουμε
οι ελλείψεις σε αίμα είν αι μεγάλες και η
συμμετοχ ή των  εργαζομέν ων  του
Δήμου Φυλής και των  συμπολιτών  μας,
αν αγκαία όσο ποτέ, για αυτό και τους
αξίζει έν α μεγάλο ευχ αριστώ” δήλωσε
σχ ετικά ο Γιώργος Αν των όπουλος.

Π
αιδιά των Χορευτικών & Αθλητικών
Τμημάτων του Οργανισμού Άθλησης &
Φροντίδας Νεολαίας & 3ης Ηλικίας

Δήμου Ασπροπύργου και του Συλλόγου
Κατοίκων Παραλίας Ασπροπύργου είχαν την
ευκαιρία να τιμήσουν και φέτος με διαφορετικό
όμως τρόπο την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλ-
λοντος σε μία δράση που διοργάνωσε για 11η
συνεχή χρονιά ο Σύλλογος της περιοχής.

Φέτος παιδιά και γονείς ήρθαν τμηματικά,
ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο του Συλλόγου
- Αντιπρόεδρο του Οργανισμού κ. Αντ. Κοναξή
και τα Μέλη Δ.Σ. για τις ενέργειες που γίνονται
από το Σύλλογο διαχρονικά για ένα καθαρότε-
ρο περιβάλλον, ωστόσο δεν μπόρεσαν να επι-
δείξουν όπως τα προηγούμενα χρόνια τις χορ-
ευτικές και αθλητικές δεξιότητες τους.

Είχαν όμως την ευκαιρία με τη βοήθεια των
Μελών του Δ.Σ. κι εθελοντών και τηρώντας τις
προβλεπόμενες αποστάσεις να μάθουν για το
νόημα της ημέρας, να ζωγραφίσουν και να γρά-
ψουν τη γνώμη τους για το περιβάλλον στο
οποίο θέλουν να ζουν, αφού πρώτα απολύμα-
ναν τα χέρια τους, τα μολύβια και τους μαρ-
καδόρους.

Στο σύντομο χαιρετισμό του ο κ. Κοναξής
αναφέρθηκε στην προσπάθεια που γίνεται με τη
συνδρομή των Υπηρεσιών του Δήμου και κάθε
αρμόδιου Φορέα για το περιβάλλον, στους
συνεχείς καθαρισμούς από μπάζα και σκου-
πίδια, στις αποψιλώσεις ακάλυπτων χώρων,
τις απολυμάνσεις, τη συντήρηση των πλατειών
και των χώρων πρασίνου, τις δεντροφυτεύσεις
σε γήπεδο, σχολεία και Πολιτιστικό, τους καθα-
ρισμούς των ακτών καθώς και στη συμμετοχή σε
ενημερωτικές εκπομπές και δράσεις Φορέων 

για το ζήτημα αυτό. Αλλά και στην μείωση
των ρύπων που έχει επιτευχθεί τα τελευταία
χρόνια και στην απομάκρυνση των εκκαμινε-
υμάτων που ήταν αποτέλεσμα του γεγονότος ότι
τα πρώτα χρόνια η εκδήλωση αυτή ως μέτρο
πίεσης γινόταν δίπλα από το χώρο όπου αποθη-
κεύονταν αυτά, στο Δημοτικό Γήπεδο της περ-
ιοχής.

Η εκδήλωση έκλεισε με κεράσματα για παι-
διά και γονείς αλλά και παιχνίδι ανά ομάδες
στην παρακείμενη παιδική χαρά που έφτιαξε ο
Σύλλογος στο προαύλιο χώρο που συστεγάζον-
ται τα γραφεία του και το ΚΑΠΗ της περιοχής.

Όλοι έφυγαν με την υπόσχεση ότι θα γίνει
κάθε προσπάθεια για την υλοποίηση των επιθ-
υμιών των παιδιών, αλλά και παίρνοντας μαζί
τους ένα μπουκαλάκι με αντισηπτικό και μάσ-
κες, ενώ 6 παιδιά κέρδισαν ύστερα από κλήρ-
ωση μπάλες ποδοσφαίρου και μπάσκετ.

Θερμές ευχαριστίες στους γονείς και τα παι-
διά για τη συμμετοχή τους ... καθώς και στους
εθελοντές κκ. Α. Ρουμελιώτη και Μ. Μποσ-
κλαβίτη και στα Μέλη του Δ.Σ. κκ. Ε. Φωτο-
πούλου, Μ. Μαύρου, Γ. Μπάκα και Μ. Αρέστη
για την συμβολή τους.

Μια ξεχωριστή δράση για παιδιά την Ημέρα Περιβάλλοντος διοργάνωσε
για 11η συνεχή χρονιά ο Σύλλογος Παραλίας Ασπροπύργου 
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««««ΚΚΚΚόόόόκκκκκκκκιιιιννννηηηη    ΖΖΖΖώώώώννννηηηη    ––––    ΈΈΈΈννννααααςςςς    άάάάλλλλλλλλοοοοςςςς    ΑΑΑΑύύύύγγγγοοοουυυυσσσσττττοοοοςςςς»»»»
Δωρεάν Εκπαιδευτικό - Πολιτιστικό Πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας 10 έως 12

χρονών από το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ασπροπύργου

Ο
Πρόεδρος του Πνευματι-
κού Κέντρου του Δήμου
Ασπροπύργου,  κ. Δημήτρ-

ιος Καγιάς ενημερώνει τους δημό-
τες ότι πολύ σύντομα θα φιλοξενηθ-
εί στο Πνευματικό Κέντρο το Πολιτι-
στικό - Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
«Κόκκινη ζώνη - Ένας άλλος
Αύγουστος», της εταιρείας Long
Shot Films, που απευθύνεται σε
παιδιά ηλικίας 10-12 χρόνων και
χρηματοδοτείται από το Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η ιδέα του προγράμματος γεν-
νήθηκε από την ανάγκη των μελών
της εταιρείας να προσφέρουν τις
γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε
παιδιά, που λόγω συνθηκών,
έχουν στερηθεί την επαφή τους με
πολιτιστικές δράσεις.

Σας αναφέρουμε κάποιες χρήσι-
μες πληροφορίες :

Μέσα από το συγκεκριμένο πρό-
γραμμα και με όχημα το θεατρικό
παιχνίδι,  τα παιδιά:

θα γνωρίσουν λογοτεχνικά κείμε-
να και παραμύθια

θα μάθουν να εκφράζονται μέσα
από το θέατρο και τις τεχνικές του

θα εξερευνήσουν τους τρόπους
εκφοράς του λόγου

θα μάθουν να δημιουργούν εικό-
νες χρησιμοποιώντας τη φαντασία
τους 

θα παρακολουθούν ταινίες, ως
επισφράγιση, στο τέλος της θεματι-
κής των λογοτεχνικών κειμένων 

Οι τεχνικές υλοποίησης του προ-
γράμματος:

θεατρικό αυτοσχεδιασμός
τεχνικές εκμάθησης ρόλων
μεταμόρφωση – επαλήθευση καθ-

ημερινών αντικειμένων
ορθοφωνία
μίμηση
θεατρικό τραγούδι
κατασκευές

Τέλος, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: 
Το Πρόγραμμα «Κόκκινη ζώνη -

Ένας άλλος Αύγουστος» προσφέρ-
εται δωρεάν στα παιδιά.

Θα διαρκέσει από τις 20 Ιουλίου
έως τις 12 Αυγούστου και θα υλο-
ποιείται σε τρεις τρίωρες (10:00-
13:00) εβδομαδιαίες συναντήσεις,
στην αίθουσα εκδηλώσεων
«Δημήτρης  Καλλιέρης» του Πνε-
υματικού Κέντρου Ασπροπύργου
(επί  της πλατείας Αγίου
Δημητρίου).

Οι δηλώσεις συμμετοχής 
θα διαρκέσουν έως τις 10 Ιου-

λίου 2021. Θα τηρηθεί αυστηρά
σειρά προτεραιότητας, καθώς ο

αριθμός των συμμετεχόντων είναι
περιορισμένος, λόγω τήρησης
των μέτρων υγιεινής για την 

αποφυγή εξάπλωσης του κορω-
νοϊού, όπου και θα δοθεί 

ιδιαίτερη βαρύτητα.

Για περισσότερες πληροφορίες
και δηλώσεις συμμετοχής, μπορείτε
να   απευθύνεστε στο Τμήμα Πολιτι-
στικών του Πνευματικού Κέντρου,
καθημερινά 09:00 -14:00, στα
τηλέφωνα 210 5577191 &
2105577593, στην κυρία Κατερίνα
Καρλαύτη.

Στόχος του προγράμματος είναι η
δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ, με
πρωτογενές υλικό από τις δράσεις
με τα παιδιά και την εξέλιξή τους, το
οποίο θα επικοινωνηθεί  σε
μεγαλύτερο κοινό, με την υποστήρ-
ιξη του ΥΠ.ΠΟ.Α. και θα ταξιδέψει
σε διεθνή φεστιβάλ. Η δημιουργία
του ντοκιμαντέρ θα παραχθεί με την
πλήρη οικονομική και τεχνική υπο-
στήριξη της εταιρείας Long Shot
Films και μόνο με την πλήρη συγκα-
τάθεση των γονέων – κηδεμόνων
των παιδιών που θα συμμετάσχουν
στο πρόγραμμα.

Για σχετικές με τη δημιουργία της

ταινίας και  την συγκατάθεση
γονέων – κηδεμόνων πληροφορίες,
επικοινωνείτε αποκλειστικά με τον
κύριο Γιώργο Τελτζίδη (συγγραφ-

έα/σκηνοθέτη - υπεύθυνο του προ-
γράμματος «Κόκκινη ζώνη - Ένας
άλλος Αύγουστος») στο τηλέφωνο
6978905811.    
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Πρόκειται για ένα πάρκο 32 στρεµµά-
των, το οποίο πρόκειται να δηµιουργηθ-
εί στην Πλήθωνος Γεµιστού, στη βόρεια
πλευρά του Αστυνοµικού Τµήµατος
Αχαρνών.

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρετ-
τός ευχαρίστησε τους συνεργάτες του
αντιδηµάρχους για τον µεθοδικό και
αποτελεσµατικό τρόπο µε τον οποίο
εργάστηκαν και τόνισε ότι θα συνεχι-
στεί η παρουσίαση µιας σειράς έργων
που θα αλλάξουν την εικόνα του ∆ήµου
µας.

Στο πάρκο των Αχαρνών οι πολίτες θα
απολαµβάνουν τον περίπατό τους µέσα
στο πράσινο και θα υπάρχουν δραστηρι-

ότητες για όλες τις ηλικίες: Παιδική
χαρά, υπαίθριο θέατρο, αναψυκτήριο
και γήπεδα ποδοσφαίρου 5Χ5, καλαθο-
σφαίρισης (basketball), αντισφαίρισης
(tennis), πετοσφαίρισης (volleyball),
επιτραπέζιας αντισφαίρισης (ping
pong).

Για τη χρηµατοδότηση του έργου έχει
υποβληθεί πλήρης φάκελος στο πρόγρ-
αµµα «Αντώνης Τρίτσης». Ο προϋπολο-
γισµός ανέρχεται στα 4,8 εκατ. ευρώ. 

Όπως ανέφεραν οι αντιδήµαρχοι, το
έργο έχει πλήρη ωριµότητα και
µπορεί να δηµοπρατηθεί αµέσως
µετά την έγκριση της χρηµατοδότ-
ησης. Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµ-
µα προβλέπεται η ολοκλήρωση του
έργου εντός του 2023.



Είσοδος ελεύθερη με Δελτία Εισό-
δου μία ώρα πριν την έναρξη της
εκδήλωσης. 

Ομιλητές: Σύλλας Τζουμέρκας &
Αλέξανδρος Παπαγεωργίου

Μουσική: Γιάννης Βεσλεμές
(Veslemes)

Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Αλέξανδρ-
ος Βούλγαρης (The Boy)

Ο
ι Νύχτες Βραδύτητας επιστρέφ-
ουν στην Ελευσίνα και μας
μιλούν για το χρόνο.

Με φόντο την Πανσέληνο του Ιου-
νίου, η πρώτη για το 2021 διοργάνωση
εξερευνά την έννοια του χρόνου στο
σινεμά μέσα από το θρυλικό βιβλίο κιν-
ηματογραφικής θεωρίας
“Transcendental Style in Film: Ozu,
Bresson, Dreyer” σε μία συζήτηση με
τον σκηνοθέτη Σύλλα Τζουμέρκα και
τον κριτικό κινηματογράφου Αλέξανδρο
Παπαγεωργίου. Τη βραδιά συνοδεύει ο
συνθέτης Γιάννης Βεσλεμές, ενώ την
καλλιτεχνική επιμέλεια έχει αναλάβει ο
μουσικός και σκηνοθέτης, Αλέξανδρος
Βούλγαρης.

Λόγω των προβ-
λέψεων για υψηλές
θερμοκρασίες στην
περιοχή της Ελευ-
σίνας, η ώρα έναρξ-
ης της εκδήλωσης
μεταφέρεται στις
20:00. 

Στο προαύλιο του
Αγίου Νικολάου,
στον Αρχαιολογικό
Χώρο της Ελευ-
σίνας, ανάμεσα στο
αρχαιολογικό παρελθόν και το βιομηχα-
νικό παρόν, η Ελευσίνα 2023 Πολιτιστι-
κή Πρωτεύουσα της Ευρώπης εγκαινιά-
ζει, σήμερα Πέμπτη 24 Ιουνίου, στις
20:00, την πρώτη διοργάνωση του
Μυστηρίου 62 με τον τίτλο Νύχτες
Βραδύτητας - Ομιλίες για τον Χρόνο,
θέτοντας στο επίκεντρο την έννοια του
slow cinema. Οι Κεντρικοί ομιλητές της
βραδιάς είναι ο σκηνοθέτης Σύλλας Τζο-
υμέρκας και ο κριτικός κινηματογράφου
Αλέξανδρος Παπαγεωργίου. Παράλ-
ληλα με τη συζήτηση, ο συνθέτης Γιάν-
νης Βεσλεμές αυτοσχεδιάζοντας μέσω
της τεχνολογίας των modular synthesiz-

ers αποδομεί και αναδομεί το κλασικό
κομμάτι του Johann Sebastian Bach,
“Air on the G String”. Καλλιτεχνικός
υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο
σκηνοθέτης και μουσικός Αλέξανδρος
Βούλγαρης (The Boy).

Χρήσιμες Πληροφορίες:

Προτείνεται οι επισκέπτες να έχουν
μαζί τους μαξιλάρες ή ψάθα ή κάποιο
άλλο ύφασμα για το έδαφος.

Στο Προαύλιο του Αγίου Νικολάου,
δεν υπάρχει κάποιο αναψυκτήριο.
Προτείνεται στο κοινό να προμηθευτεί
ένα μπουκάλι με νερό.

Πρόσβαση ΑμεΑ: Ο χώρος της εκδή-
λωσης είναι προσβάσιμος με συνεχή
ράμπα από την οδό Σωτηρίου Γκιόκα.
Σημειώνεται ότι έχει ιδιαίτερα απότομη
κλίση και ενδεχομένως χρειάζεται
συνοδός για υποβοήθηση σε άτομα με
κινητικά προβλήματα.

Στο χώρο απαγορεύεται το κάπνισμα.

Αναλυτικά όλα τα μέτρα προστασίας
κατά της διασποράς της Covid-19 εδώ

Ελεύθερη Είσοδος με Δελτίο Εισόδου.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Η διάθεση των Δελτίων Ελευθέρας
Εισόδου ξεκινά μία (1) ώρα πριν την
έναρξη της εκδήλωσης και μέχρι εξαν-
τλήσεώς τους, στην είσοδο του χώρου
(Σωτηρίου Γκιόκα 11, Πλατεία Ιεροφαν-
τών, Εκκλησάκι Αγίου Νικολάου
https://goo.gl/maps/3NBrM3vJzCi7Axk
x6). 

Προβλέπεται ταυτόχρονη καταγραφή
Ονοματεπωνύμου και στοιχείων επικοι-
νωνίας, ώστε σε περίπτωση κρούσμα-
τος να γίνεται η σχετική
ιχνηλάτηση.Χωρητικότητα: 80 θέσεις
καθήμενων
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Σήμερα οι ‘’Νύχτες Βραδύτητας - Ομιλίες για τον Χρόνο’’ στον Αρχαιολογικό Χώρο Ελευσίνας 

- Νέα ώρα διεξαγωγής, στις 20:00, λόγω υψηλών θερμοκρασιών
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Η βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας είναι
σαφής και ιδιαίτερα ευχάριστη και σύμφωνα με
αυτή η επιτροπή λοιμοξιολόγων αποφάσισε χθες
την περαιτέρω χαλάρωση των μέτρων.

Πιο συγκεκριμένα καταργείται για όλους η
χρήση μάσκας στους εξωτερικούς χώρους,
εμβολιασμένους και μη.

Αντίθετα η χρήση της μάσκα είναι υποχρεωτική
σε δημόσιους κλειστούς χώρους και  σε
εξωτερικούς χώρους με συνωστισμό.

O Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και
Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε 

ότι τα νέα μέτρα για τις μάσκες θα ισχύσουν από
τα ξημερώματα της Πέμπτης 24 Ιουνίου στις 5 το
πρωί. 

Από τη Δευτέρα 28 Ιουνίου στις 5 το πρωί:

Αίρεται  το μέτρο του περιορισμού στην
νυχτερινή κυκλοφορία

Εξαιρούνται  οι  πλήρως εμβολιασμένοι
εργαζόμενοι και αθλούμενοι από τη διενέργεια
σελφ τεστ κάθε εβδομάδα 15 ημέρες μετά τη
δεύτερη δόση.

Αυξάνεται στην εστίαση το ανώτατο όριο και
ορίζεται στα έως 10 άτομα ανά τραπέζι.

Για τους εξωτερικούς χώρους δεξιώσεων
επιτρέπεται η παρουσία έως 300 ατόμων και με
πλήρη εφαρμογή των υφιστάμενων
πρωτοκόλλων.

Στις οργανωμένες παραλίες ο μέγιστος
αριθμός είναι  120 ανά χίλια τμ επιφάνειας
παραλίας με ελεγχόμενη είσοδο.

Τέλος η μάσκα σε εξωτερικούς χώρους 
- Ισχύει για όλους από σήμερα το πρωί και εφόσον δεν υφίσταται συνωστισμός

ΈΈρργγαα  άάννωω  ττωωνν  1166  εεκκααττ..  εευυρρώώ  ππέέττυυχχεε  ηη  ΕΕλλεευυσσίίνναα
στην πρώτη τροποποίηση του Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής για το 2021

ΑΑρργγύύρρηηςς  ΟΟιικκοοννόόµµοουυ::  ««ΚΚλλεείίννοουυµµεε  ττρρύύππεεςς
ττοουυ  χχθθεεςς  µµεε  µµεεττρρήήσσιιµµοο  έέρργγοο»»

Έργα προϋπολογισµού άνω των 16 εκατοµ-
µυρίων ευρώ, πέτυχε η Ελευσίνα στην πρώτη
τροποποίηση του Προγράµµατος Εκτελεστέων
Έργων της Περιφέρειας Αττικής. Ειδικότερα, τα
έργα αυτά αφορούν: 

∆ίκτυο Αποχέτευσης Οµβρίων ∆ήµου Ελευ-
σίνας Β Φάσης, προϋπολογισµού 9,2 εκατ.

Αισθητική και Λειτουργική Αναβάθµιση των
εγκαταστάσεων της πρώην Ελαιουργικής, προϋ-
πολογισµού 6.9 εκατ.

Όπως δήλωσε σχετικά ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας,
Αργύρης Οικονόµου: « Η εξέλιξη αυτή έρχεται
να υπογραµµίσει την προσπάθεια που καταβάλ-
λουµε για να γίνουν έργα, που θα βελτιώσουν τις
υποδοµές µας αλλά και την ποιότητα της καθ-
ηµερινότητας των δηµοτών µας. Ευχαριστώ
θερµά τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο
Πατούλη και τον Αντιπεριφερειάρχη Λευτέρη
Κοσµόπουλο, για την ανταπόκρισή τους στην
προσπάθεια που κάνουµε.  Και φυσικά τους
συνεργάτες µου στον ∆ήµο και τη ∆ηµοτική µας
Οµάδα, που δουλεύει µεθοδικά ώστε να έχουµε
µετρήσιµο έργο σε όλους τους τοµείς». 
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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

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  γυναίκα υπάλληλος για τηγάνι 

και λάντζα ( για Σαββατοκύριακα) 
ΚΑΙ βοηθός σερβιτόρου

(για Σαββατοκύριακα) από ψαροταβέρνα 
στην παραλία Ασπροπύργου

Επικοινωνία στο τηλ.:  2105575342

Ζητείται Υπάλληλος με δίπλωμα για μηχανάκι για εξωτερικές
εργασίες, για εταιρία με έδρα τον Ασπρόπυργο. Απαραίτητα

οι εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
Τηλ.  Επικοινωνίας 2105579069

48
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Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284

«Καταχωρη-
στέο στο
ΚΗΜΔΗΣ &
σ τ ο
ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Προμηθειών

Πληροφ ορίες: Χ. Αλεξαν δρή
Ταχ. Δ/ν ση: Λ. Μαραθών ος 104,
(α  ́όροφ ος)
Τ.Κ. 190 05 Ν. Μάκρη                                                     
Τηλ.22943-20573
Email:  promithies@marathon.gr 

Δήμος Μαραθών ος 18/06/2021
Α. Π. :  11281

ΤΙΤΛΟΣ:  Παροχή υπηρεσιών
ν αυαγοσωστικής κάλυψης πολ-
υσύχν αστων  παραλιών  Δήμου
Μαραθών ος έτους 2021.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
για την  «Παροχή υπηρεσιών
ν αυαγοσωστικής κάλυψης πολ-
υσύχν αστων  παραλιών  Δήμου
Μαραθών ος έτους 2021»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

προκηρύσσει ανοικτό διεθνή
ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω
των ορίων με σφραγισμένες προ-
σφορές και κριτήριο κατακύρω-
σης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής, για την

Παροχή υπηρεσιών ναυαγοσω-
στικής κάλυψης πολυσύχναστων
παραλιών Δήμου Μαραθώνος
έτους 2021.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται
στο ποσό των 935.087,00 € (καθ-
αρή αξία 754.102,42 €, ΦΠΑ 24%
180.984,58 €), αφαιρούμενου του
ποσού της ομάδας Α, 92.582,87€
με ΦΠΑ, το οποίο θα διενεργηθεί
σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθ-
ρου 6 του Ν.4412/2016 και δεν
υπερβαίνει το 20% του προϋπο-
λογισμού. Δηλαδή η δαπάνη για
την παρούσα διαδικασία ανέρχε-
ται στο συνολικό ποσό των
842.504,12 Ευρώ συμπεριλαμβα-
νομένου του ΦΠΑ 24% (καθαρή
αξία 679.438,81 €, ΦΠΑ 24%
163.065,31 €).

1) Στοιχεία επικοινωνίας αναθέ-
τουσας αρχής: Δήμος Μαρ-
αθώνος, Δ/νση Οικονομικών
Υπηρεσιών, Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαρ-
αθώνος 104, (α  ́ όροφος), Τ.Κ.
190 05, Ν. Μάκρη, Τηλ.
2294320585, 2294320573,
email: promithies@marathon.gr,
Ιστοσελίδα: www.marathon.gr 
2) Κωδικοί CPV:  92332000-7
«Υπηρεσίες λουτρικών εγκατα-
στάσεων παραλιών».
3) Κωδικός NUTS κύριου τόπου
παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρ-
εσίας: EL 30
4) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση
και δωρεάν πρόσβαση στα έγγρα-
φα της σύμβασης στην ηλεκτρονι-
κή διεύθυνση του Δήμου
www.marathon.gr.
5) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν
επιτρέπεται η επίδοση αντιπρο-
σφορών, εναλλακτικών προσφο-
ρών και σε περίπτωση υποβολής
τους απορρίπτονται ως απαρά-
δεκτες. 
6) Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο
διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι
νόμιμα κατέχουν την άδεια
νομίμως λειτουργούσας σχολή

ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης,
και να δύνανται να παρέχουν
εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της
σύμβασης. 
7) Υποβολή προσφορών: Οι προ-
σφορές υποβάλλονται από τους
οικονομικούς φορείς ηλεκτρονι-
κά μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),
σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στον ν.4412/2016, ιδίως στα
άρθρα 36 και 37 και στην κατ’
εξουσιοδότηση των διατάξεων της
παρ. 5 του άρθρου 36 του
ν.4412/2016 εκδοθείσα με αρ.
64233/08.06.2021 (Β’ 2453/2021)
Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως
εξής: 
- Ημερομην ία έν αρξης υποβολής
προσφ ορών : 18/06/2021 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 18:00
- Καταληκτική ημερομην ία και
ώρα υποβολής προσφ ορών :
29/06/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα
23:59
- Ημερομην ία αποσφ ράγισης
προσφ ορών  (Διεν έργειας Δια-
γων ισμού):  Την  τέταρτη εργά-
σιμη ημέρα μετά την  καταληκτική
ημερομην ία υποβολής των  προ-
σφ ορών  και συγκεκριμέν α
05/07/2021 ημέρα Δευτέρα και
ώρα 10:00 π.μ. 
- Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ:
134428
Μετά την παρέλευση της καταλ-
ηκτικής ημερομηνίας και ώρας
δεν υπάρχει η δυνατότητα υπο-
βολής προσφοράς στο Σύστημα. 
8) Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι
υποβαλλόμενες προσφορές
ισχύουν και δεσμεύουν τους οικο-
νομικούς φορείς για διάστημα
τεσσάρων (4) μηνών από την επό-
μενη της διενέργειας του διαγωνι-
σμού
9) Γλώσσα σύνταξης προσφορών:
Ελληνική. 

10) Χρηματοδότηση: Η δαπάνη
θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Δήμου έτους 2021 και
προέρχεται από ιδίους πόρους
και από χρηματοδότηση ΥΠΕΣ. 

11) Διάρκεια Σύμβασης: Από την
υπογραφ ή της σύμβασης μέχρι
30/09/2021. 
12) Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμε-
τοχής ορίζεται σε ποσοστό 1,00%
του προϋπολογισμού χωρίς
Φ.Π.Α., ήτοι 6.794,39€, για το
σύνολο των υπηρεσιών της
ομάδα Β του διαγωνισμού. Η
εγγύηση καλής εκτέλεσης της
σύμβασης ορίζεται σε ποσοστό
4,00% της συμβατικής αξίας για
της προσφερόμενες υπηρεσίες,
χωρίς το ΦΠΑ. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να
ισχύει τουλάχιστον για τριάντα
(30) ημέρες μετά τη λήξη του χρό-
νου ισχύος της προσφοράς του
διαγωνιζόμενου.
13) Προδικαστική Προσφυγή:
Προσφυγή μπορεί να υποβάλλε-
ται σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
14) Ειδικοί όροι: Στην προσφορά
του υποψήφιου αναδόχου θα
συμπεριλαμβάνονται όλα τα
έξοδα όπως ορίζει η διακήρυξη.
15) Δημοσιεύσεις: Προκήρυξη της
παρούσας σύμβασης απεστάλη
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το συνο-
λικό κείμενο της διακήρυξης θα
αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και το
Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ .
(www.promitheus.gov.gr), καθώς
και στο portal του Δήμου
www.marathon.gr, ενώ η παρ-
ούσα περίληψη στις εφημερίδες,
το διαύγεια και τον πίνακα ανα-
κοινώσεων του δήμου.

Ο Δήμαρχος 

Στέργιος Τσίρκας

Ζητείται κοπέλα
από τον Κυνηγετικό 

σύλλογο Ασπροπύργου 
για γραμματειακή 

υποστήριξη, 4ωρης 
απασχόλησης 8μηνης

σύμβασης.
Τηλ. επικοινωνίας

6932476552 
Σταμάτης Ιωάννης
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ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ:
1η Θέση η ακαδημία στο
τουρνουά στο Σοφικό

Την Πρώτη θέση κατέλαβε η Κ-17 της
Ένωσης Πανασπροπυργιακού - Δόξας
του Παναγιώτη Νάκα στο τουρνουά που
διεξήχθει στο Σοφικό Κορινθίας.

Η ομάδα της Δυτικής Αττικής
Πυρρίχιος Ασπροπύργου με τα
τμήματα ακαδημίας συμμετείχε
στο τουρνουά που έγινε στα Ισθ-
μια Κορινθίας. Ο προπονητής
Μιχάλης Κάσδαγλης τόνισε:

<<Ένα εκπληκτικό τουρνουά
στα Ίσθμια Κορινθίας με
εκπληκτικά γήπεδα ποδοσφαίρ-
ου όλα με φυσικό χλοοτάπητα,σε
ένα πανέμορφο ξενοδοχείο
ολοκληρώθηκε με τις απονομές
μεταλλίων και κυπέλλων σε όλα
τα τμήματα της ακαδημια μας που
έλαβαν μέρος.

Στο αγωνιστικό μέρος όλα τα
παιδιά που έπαιξαν έδειξαν
εκπληκτική ποιότητα και απαρά-
μιλλο πάθος σε όλα τα
παιχνίδια!!! Θα ήθελα να ευχαρι-

στήσω τον πρόεδρο τις ομάδας
κ. Χρήστο Αποστολόπουλο και
την υπεύθυνη στις Ακαδημίες
Πυρρίχιου-ΠΑΟΚ FC κ. Σοφία
Σαμσωνίδου για την αμέριστη
βοήθεια που μας παρείχαν από
το πρωί του Σαββάτου που ξεκι-
νήσαμε μέχρι και την Δευτέρα το
απόγευμα που γυρίσαμε πραγ-
ματικά μας δίδαξαν τι σημαίνει να
είσαι κοντά και να βοηθάς στα
πάντα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω
τους προπονητές τις Ακαδημίας
που ήταν μαζί στο τουρνουα τους
κ.κ Χρήστο Αποστολόπουλο και
Θοδωρή Μαυράκη για την
εκπληκτική επικοινωνία και
βοήθεια που παρείχε ο ένας
στον άλλον.

Επίσης όλους τους γονείς και
εκείνους που ήρθαν μαζί και
συγχρονίστηκαν με τις

απαίτησης τις δικές μου αλλά και
γενικά του τουρνουά,αλλά και
εκείνους τους γονείς που δεν
ήρθαν αλλά μας είχαν πλήρη
εμπιστοσύνη για τα παιδιά τους.

Κυρίως όμως θέλω να ευχαρι-
στήσω τα αστέρια μου που με
έβγαλαν ασπροπρόσωπο και
αγωνιστικά αλλά κυρίως με έκα-
ναν περήφανο για το ήθος και
την συμπεριφορά τους.

Για εμένα είναι χρυσό μετάλλιο
σε Ολυμπιακούς αγώνες(μιας
που κοντεύουν κιόλας) να
έρχονται να σου λένε ότι ήταν
από τα καλύτερα τμήματα σε θέμα
συμπεριφοράς που έχουν περά-
σει ποτέ από τότε που διορ-
γανώνεται τουρνουά στα Ίσθμια.

Σας ευχαριστώ πολύ με κάνατε
περήφανο και πολύ χαρούμενο
που ήρθα στην οικογένεια του
Α.Σ. Πυρρίχιος Ασπροπύργου.

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

MIXAΛΗΣ ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ:
Ακόμα ένα όμορφο 
τουρνουά ολοκληρώθηκε!!!

Ο ΤΑΣΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ γυμναστής τερματοφυλάκων στον “Βύζαντα Μεγάρων''
Η διοίκηση του ΑΓΣ ΒΥΖΑΣ αν ακοιν ών ει την  έν αρξη της συν εργασίας με τον  ΤΑΣΟ ΑΝΔΡΕΟΥ.
Ο έμπειρος τερματοφύλακας που αν ακοίν ωσε πρόσφατα την  αποχ ώρησή του από την  εν εργό δράση, αν αλαμβάν ει την
εκγύμν αση των  τερματοφυλάκων  τόσο στην  αν τρική ομάδα, όσο και στα τμήματα υποδομής του συλλόγου.
Καλωσορίζουμε τον  Τάσο Αν δρέου στην  ποδοσφαιρική οικογέν εια του Βύζαν τα, γν ωστοποιών τας πως χ αίρει της εμπι-
στοσύν ης του προπον ητή Γιάν ν η Ρόκα, του Τεχ ν ικού Διευθυν τή των  Τμημάτων  Υποδομής Θάκη Μαργέτη αλλά και
σύσσωμου του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τέλος ευχ αριστούμε για την  αν ιδιοτελή προσφορά του, τον  προπον ητή τερματοφυλάκων  Δημήτρη Κόκκαλη, ο οποίος 
λόγω έλλειψης χ ρόν ου δεν  μπόρεσε ν α αν αλάβει την  ευθύν η εκγύμν ασης των  τερματοφυλάκων

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας
Ιωάννα Ρήγα                    Αντώνης Υψηλάντης
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ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ BC
SUMMER CAMP 28/6- 2/7

Εσύ έκανες την αίτηση σου για να συμμετάσχεις στο
PANELEFSINIAKOS BC SUMMER CAMP By PAROUSIADIS ?

28 Ιουνίου ξεκινάμε !
Κόστος συμμετοχής 50€/άτομο
Αδέλφια 40€/άτομο
28/6 έως και 02/07 οι προπονητές του συλλόγου θα διδά-

ξουν στους αθλητές και αθλήτριες μας τα μυστικά της
καλαθοσφαίρισης. Καλούμε τα παιδιά να δηλώσουν τις
συμμετοχές τους.

Τηλέφωνο Επικοινωνιας: 6947027155 Κα Μήλιου.
Καλεσμένοι - έκπληξη, διαγωνιστικα παιχνίδια, δώρα και

πολλά άλλα θα είναι κάποια από αυτά που θα ζήσουν σε
μία εβδομάδα γεμάτη μπάσκετ.

Φέτος τη προσπάθεια μας τη στηρίζουν τα ΟΠΤΙΚΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΔΗΣ. Εκ μέρους του χορηγού θα μοιραστεί και
στους συμμετέχοντες ένα t-shirt του Camp.

ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΤΗΣ: 
Ακόμα πιό δύσκολα αυτοί που 
ανεβαίνουν απο την ΓΈθνική

Ο Management Σπύρος Μαραθων ίτης τόν ισε:
<<Υπάρχ ει πρόβλημα σε μερικές ομάδες τουλάχ ι-

στον  τέσσερις στον  αριθμό τα οικον ομικά κριτήρια
που ζητούν ται μέχ ρι τις 23 Ιουλίου δεν  υπάρχ ουν  και
δύσκολα θα καλυφθούν . Ακόμα πιο δύσκολη η κατά-
σταση σε ομάδες που αν εβαίν ουν  από την  Γ Εθν ική.

Σύμφων α με αυτά που έχουν  αν ακοιν ωθεί μέχ ρι
σήμερα αλλά και αυτά που δεν  έχ ουν  αν ακοιν ωθεί
επίσημα δεν  θα υπάρχ ει αν τικατάσταση ομάδων .

Κάπου εκεί θυμηθείτε αυτό που λέω εδώ και πάρα
πολύ καιρό σκοπός είν αι ν α είν αι λιγότερες ομάδες
στην  Superleague 2 σε βάθος τριετίας αν  αυτό επι-
τευχ θεί πιο γρήγορα θα τους είν αι ακόμα καλύτερα και
αν  μπει στη μέση και το γηπεδικό τότε θα έχ ουμε
έν αν  όμιλο δύσκολο βέβαια ν α συμβεί αυτό και αυτό
τώρα αλλά δεν  θα πέσουμε και από τα σύν ν εφα.

Το μόν ο που βλέπω εγώ τουλάχ ιστον  ότι του χ ρόν ου
πάμε για έν α πιο εν διαφέρον  πρωτάθλημα

Και στην  γ εθν ική όμως θα υπάρχ ει πρόβλημα λιγό-
τερες ομάδες λιγότεροι όμιλοι όμως περισσότερα ταξίδια
οπότε περισσότερα έξοδα και όχ ι μόν ο αυτό οι ομάδες
θα πρέπει ν α είν αι τακτοποιημέν ες και ρυθμισμέν ες οι
οφειλές τους.

Μέχ ρι σήμερα δεν  είχ ε γίν ει καν έν ας πραγματικός
έλεγχ ος στα ερασιτεχ ν ικά σωματεία ειδικά στο οικον ο-
μικό κομμάτι φέτος αυτό θα συμβεί.

Το ποδόσφαιρο αλλάζει και στην  Ελλάδα ειδικά σε
θέμα οργάν ωσης τουλάχ ιστον  γίν εται μία προσπάθεια

το αποτέλεσμα θα το δούμε στην  πορεία
Γιατί ν α μην  ξεχ ν άμε ότι στην  Ελλάδα

είμαστε>>.
Ακόμα έχ ω δεχ τεί πολλά μην ύματα

από γον είς τι γίν ετε με της Ακαδημίες
τον  μεγάλων  ΠΑΕ στην  επαν έν αρξη
τους πλέον  μετά την  μεγάλη διακο-

πή.
Οι ακαδημίες στην  επαν έν αρξη τους

λειτουργούν  καν ον ικότατα Θα προχωρή-
σουν  σε ελάχ ιστες αλλαγές οι περισσότεροι ειδικά στα
πιο μεγάλα τμήματα και αυτό είν αι και τίμιο και σωστό
μίας και δεν  πρόλαβαν  ν α τους αξιολογήσουν  σωστά
οπότε θα πάρουν  παίκτες μόν ο αν  υπάρχ ει αν άγκη
σε κάποια θέση η αν  υπήρχ ε κάποιος παίκτης που
τον  γν ώριζαν  και τον  παρακολουθούσαν

στης πιο μικρές ηλικίες κάτω των  u15 θα πάρουν  πιο
εύκολα.

Και αυτό συμβαίν ει σε όλη την  Ευρώπη.
Εξάλλου τίποτα δεν  έχ ει χ αθεί για τις ακαδημίες των

ΠΑΕ τα περισσότερα παιδιά θα έχ ουν  τις ευκαιρίες
τους ( και διαχ ωρίζω της ΠΑΕ από τις υπόλοιπες ακαδ-
ημίες γιατί δεν  είν αι το ίδιο εκεί ήταν  πραγματικά μία
χ αμέν η χ ρον ιά για τους περισσότερους σε αν τίθεση
με τις ΠΑΕ)

Καλό είν αι όμως ν α θυμάστε πάν τα ότι μετά την
καταιγίδα εμφαν ίζεται το ουράν ιο τόξο τίποτα δεν
τελείωσε για τα παιδιά ειδικά για αυτά που κάν ουν
Focus στον  στόχ ο τους.

Και αυτό το αν τιλαμβάν εται πιο εύκολα τα παιδιά και
πιο δύσκολα οι γον είς που βιάζον ται.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ένας χρόνος χωρίς τον
Νίκο Αλέφαντο!

Ένας χρόνος συμπληρώνεται από την τερά-
στια απώλεια του Νίκου Αλέφαντου, ο οποίος
άφησε την τελευταία του πνοή στις 23 Ιουνίου
και έπειτα από καρδιακή προσβολή. Ο γνω-
στός και ιδιαίτερος παλαίμαχος προπονητής
των ελληνικών γηπέδων, έγραψε τη δική του
ιστορία στο ποδόσφαιρο της χώρας, έχοντας
προπονήσει πολύ μεγάλες ομάδες.
Μερικές από αυτές, ο αγαπημένος του
Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Ηρακλής, ο ΠΑΟΚ ενώ
αξίζει να σημειωθεί ότι στην Α’ Εθνική έκατσε
επίσης στους πάγκους των Εθνικού, ΟΦΗ,
Καστοριά, Παναχαϊκή, Ιωνικό, Δόξα Δράμας,
Κόρινθο, Απόλλωνα Καλαμαριάς, Προοδευτική
και Εθνικό Αστέρα κ.α.
Ο Νίκος Αλέφαντος γεννήθηκε στις 3 Ιανουα-
ρίου του 1939 στην Αθήνα και μεγάλωσε στα
Εξάρχεια. Αγωνιζόταν στη θέση του μεσοεπιθ-
ετικού και σε μικρή ηλικία ξεκίνησε το ποδόσφ-
αιρο από τον Αστέρα Εξαρχείων, την ομάδα
της συνοικίας του.
Στη συνέχεια αγωνίστηκε στις ΑΕ Χαλανδρίου,
ΠΑΟ Ρουφ, Ολυμπιακό Πειραιώς (μετέχοντας
σε έναν αγώνα πρωταθλήματος), Ατρόμητο
Πειραιώς, Ολυμπιακό Χαλκίδας, Παναιγιάλειο,
Πανελευσινιακό και Βύζαντα Μεγάρων, όπου
το 1969 τερμάτισε την καριέρα του.
Ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα από τον
Αστέρα Εξαρχείων το 1969. Εργάσθηκε στους
περισσότερους από τους ελληνικούς συλλόγο-
υς, με αποκορύφωμα τον Ολυμπιακό Πειραιώς
στον οποίο εργάστηκε τρεις φορές (ανά μία
δεκαετία: τέλη 1983, 1994 και 2004), αλλά και
στους ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ΑΕ Λάρισας, Ηρακλή,
Πανιώνιο και Εθνικό Πειραιώς.
Στην Α' Εθνική προπόνησε και τους ΟΦΗ,
Καστοριά, Παναχαϊκή, Ιωνικό, Δόξα Δράμας,
Κόρινθο, Απόλλωνα Καλαμαριάς, Προοδευτική
και Εθνικό Αστέρα.

Στην αρχή της καριέρας του, με τον ΠΑΣ Γιάν-
νενα το 1973–74 (για πρώτη φορά στην ιστορία
του συλλόγου) και τον Πιερικό το 1974–75, πέτ-
υχε ισάριθμες ανόδους στην Α' Εθνική κατηγο-
ρία, κατακτώντας το πρωτάθλημα της Β' Εθνι-
κής.
Εκτός από τους δύο αυτούς τίτλους, έχει κατακ-
τήσει και το κύπελλο Κύπρου 1996–97 ως
τεχνικός του ΑΠΟΕΛ, μετά από νίκη με 2–0 επί
της Ομόνοιας στον τελικό.
Οι τρεις θητείες στον Ολυμπιακό
Η πρώτη του θητεία ήταν από την 1η Δεκεμ-
βρίου του 1983 μέχρι τις 12 Μαρτίου του 1984
(αγωνιστική περίοδος 1983-1984). Τότε πρόε-
δρος του Ολυμπιακού ήταν ο Σταύρος Νταϊφάς.
Σε 14 αγώνες (12 για το Πρωτάθλημα και 2 για
το Κύπελλο) ο Αλέφαντος είχε απολογισμό 9
νίκες, 3 ήττες και 2 ισοπαλίες.
Η δεύτερη θητεία του ήταν η μεγαλύτερη χρονι-
κά, από τις 27 Ιανουαρίου 1994 μέχρι τις 16
Σεπτεμβρίου 1994 (αγωνιστική περίοδος 1993-
1994 και ξεκίνημα της περιόδου 1994-1995).
Πρόεδρος του Ολυμπιακού ήταν πλέον ο
Σωκράτης Κόκκαλης
Σε αυτή τη δεύτερη θητεία του, σε 19 αγώνες (15
για το Πρωτάθλημα, 3 για το Κύπελλο και 1 για
το Κύπελλο UEFA) ο Αλέφαντος είχε απολογι-
σμό 11 νίκες, 5 ήττες και 3 ισοπαλίες.
Η τρίτη, τελευταία, και πιο επεισοδιακή θητεία
του Αλέφαντου στον πάγκο των «ερυθρο-
λεύκων» ήταν από τις 19 Μαρτίου 2004 μέχρι τις
31 Μαΐου 2004, και πάλι επί προεδρίας
Σωκράτη Κόκκαλη. Σε 10 αγώνες (7 για το Πρω-
τάθλημα και 3 για το Κύπελλο), ο απολογισμός
του Αλέφαντου ήταν 7 νίκες, 1 ήττα και 2 ισο-
παλίες.
Ο Ολυμπιακός κατάφερε να κερδίσει όλα τα
παιχνίδια στο πρωτάθλημα εκτός από το
ντέρμπι στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό, το
οποίο έληξε ισόπαλο με 2–2, μετά από την
καταδικαστική διαιτησία του Γιώργου Δούρου. Ο
ίδιος ο Αλέφαντος χαρακτήρισε τα διαιτητικά
λάθη ως την «κλοπή του αιώνα»

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ:
Ανανέωσε ο Αρχηγός !

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανε-
λευσινιακού ΑΟΚ ανακοινώνει την
συνέχιση της συνεργασίας της με τον
αθλητή Κωνσταντίνο Μουμπάρακ
για 3η συνεχόμενη χρονιά!
Τόσο η αγωνιστική αξία , όσο και ο
χαρακτήρας του Κώστα εντός και
εκτός των αγωνιστικών χώρων ,
είναι δεδομένη γι αυτό και η Επιτρο-
πή Μεταγραφών έκανε τις απαρ-
αίτητες ενέργειες ώστε να παραμείνει
και να προσφέρει στον σύλλογο τον
καλύτερο του εαυτό !
Καλή χρονιά με υγεία και επιτυχίες
με το ΣΤΑΧΥ στο στήθος !
***Ο Κώστας Μουμπάρακ με τον Γεν
Αρχηγό του συλλόγου κ Κοντό Πανα-
γιώτη.

Ανανεώσεων συνέχεια …!!!

Τα τελευταία χρόνια η Διοίκηση και
το προπονητικό επιτελείο έχουμε
συναποφασίσει για το ποιο μοντέλο
λειτουργίας θελουμε να
ακολουθήσουμε και ποια πρέπει να
είναι η νέα αγωνιστική ταυτότητα
του Πανελευσινιακού.
Ο Πανελευσινιακός ΑΟΚ
αναγνωρίζοντας την προσπάθεια
δύο νέων παιδιών, που τα προη-
γούμενα χρόνια έδειξαν πως μέσα
από τη σκληρή δουλειά αξι ́ζουν τη 

συμμετοχή τους στην ομάδα, ανα-
νεώνει την συνεργασία του με τους
αθλητές Κρασσάκη Ηλία και Λεκάκη
Παναγιώτη για τη νέα χρόνια !

Εμπιστοσύνη στο ΜΕΛΛΟΝ !!!

Δύο νέα παιδιά απ τα σπλάχνα του
συλλόγου θα είναι φέτος στο ρόστερ
της Ανδρικής μας ομάδας , ύστερα
από εισήγηση των προπονητών μας
κκ Καραχάλιου & Βούλγαρη!
Πρόκειται για τους Θανάση Πούρη
και Αλέξανδρο Πετρόγιαννο
Η διοίκηση εμπιστεύεται τα νέα παι-
διά που προέρχονται απ τις Ακαδ-
ημίες του συλλόγου και έτσι  επιβρα-
βεύεται η σημαντική δουλειά και
προσπάθεια αθλητών και προπον-
ητών των υποδομών μας που κατα-
βάλεται τα τελευταία χρόνια !
Ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με το
ΣΤΑΧΥ στο στήθος !

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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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. 14ης / 2021
συν εδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αρ. Απόφ .: 100

ΘΕΜΑ:Έγκριση καν ον ισμού
λειτουργίας, της Δημοτικής Επι-
τροπής Ισότητας του Δήμου
Ασπροπύργου, σύμφ ων α με
την  υπ’ αριθμ. πρωτ.
10394/07.06.2021 εισήγηση,
της Αν τιδημάρχου Κοιν ων ικής
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτι-
σμού & Νεολαίας του Δ.Α.,  κας
Μαυρίδη Σοφ ίας.

Στον Ασπρόπυργο και στο
Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα
την 15η Ιουνίου  2021, ημέρα
ΤΡΙΤΗ και ώρα 19:30 μ.μ., συνή-
λθε σε τακτική δημόσια συνε-
δρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης,
σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.
429/12-03-2020 Κοινή Υπουργι-
κή Απόφαση Υπουργών Οικονο-
μικών, Εσωτερικών και Επικρα-
τείας (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. 10781/11-
6-2021,έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου Δημοτικού Συμβου-
λίου, κουΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ  Γ.
ΤΣΟΚΑ,  σύμφωνα με την διαδι-
κασία των διατάξεων των άρθρ-
ων 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
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι
στην έναρξη της συνεδρίασης,
συμμετείχαν 30 μέλη του
Συμβουλίου. Στην συγκεκριμένη
συνεδρίαση, συνολικά  συμμε-
τείχαν30από τα 33 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΤΣΟΚΑΣ  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2 . Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

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

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15.ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Στείλατε Σήμερα στις 1:51 μ.μ.
16. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 7 . Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18.ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
19. ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
2 0 . ΜΑ Υ Ρ Α Κ Η - ΤΣ Ι Γ Κ ΟΥ

ΕΛΕΝΗ
21.ΧΙΟΝΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
22.ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
23.ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

24.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΜΥΛΩΝΑΣ 
25.ΧΑΤΖΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
26.ΜΟΥΖΑΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
27.ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
28. ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
29.ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
30.ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ΜΑΥΡΙΔΗ  ΣΟΦΙΑ
2.ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
3.ΜΠΑΚΑΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Στην  συν εδρίαση συμμετείχε
ο Δήμαρχος κος Νικόλαος
Μελετίου.

Μετά τη διαπίστωση της
ν όμιμης απαρτίας, ο Πρόεδρος,
κ. Θεμιστοκλής Γ. Τσόκας, κήρ-
υξε την

έν αρξη της μέσω τηλεδιάσ-
κεψης της συν εδρίασης,σύμφ -
ων α με την  υπ  ́ αριθμ. 429/12-
03-2020 Κοιν ή

Υπουργική Απόφ αση Υπο-
υργών  Οικον ομικών , Εσωτερ-
ικών  και Επικρατείας (Β’
850/13-03-2020), η

οποία αν τικατέστησε την  υπ’
άριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-
04-2005  Κοιν ή Υπουργική
Απόφ αση

(Β’ 539).Εισηγούμεν ος το
2οθέμα της ημερήσιας διάταξης
,σύμφ ων α 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:«Έγκριση
καν ον ισμού λειτουργίας, της
Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας
του Δήμου Ασπροπύργου,
σύμφ ων α με την  υπ’ αριθμ.
πρωτ. 10394/07.06.2021 εισήγ-
ηση, της Αν τιδημάρχου Κοιν ω-
ν ικής Προστασίας, Παιδείας,
Πολιτισμού & Νεολαίας του Δ.Α.,
κας  Μαυρίδη Σοφ ίας.»,έθεσε
υπόψη των  μελών : Την  υπ’
αριθμ. 10394/07.06.2021 εισήγ-
ηση, της Αν τιδημάρχου Κοιν ω-
ν ικής Προστασίας, Παιδείας,
Πολιτισμού & Νεολαίας του Δ.Α.,
κας  Μαυρίδη Σοφ ίας, με
συν ημμέν ο τον  Καν ον ισμό
Λειτουργίας της εν  λόγω Επιτρ-
οπής.  

1.Η υπ’ αριθμ. πρωτ.
10394/07.06.2021, εισήγηση της
ΑντιδημάρχουΚοινωνικής Προ-
στασίας, Παιδείας, Πολιτισμού &
Νεολαίας του Δ.Α. Σοφίας
Μαυρίδη, έχει ως εξής : 

«Σας διαβιβάζω τον κανονισμό
λειτουργίας, της Δημοτικής Επι-
τροπής Ισότητας του Δήμου
Ασπροπύργου, προκειμένου να
εγκριθεί από το Δημοτικό
Συμβούλιο.

Στην διάθεσή σας, για οποια-
δήποτε πληροφορία».

2. Ο  Κανονισμός Λειτουργίας
της ανωτέρω Επιτροπής, έχει ως
κάτωθι :

«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Άρθρο 1. 
Συγκρότηση - Σύνθεση της

Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας 

1. Στο Δήμο Ασπροπύργου
συγκροτήθηκε, με την υπ’ αριθ.
52/27-02-2020 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, (και την
υπ’αριθμ.201/30-09-2020 περί
αντικατάστασης μέλους) Δημοτι-
κή Επιτροπή Ισότητας, ως
συμβουλευτικό όργανο του
Δήμου για την εναρμόνιση των
πολιτικών του Δήμου με τις
υπάρχουσες και αναδυόμενες
ανάγκες των πολιτών. 

2 Η θητεία της Δημοτικής Επι-
τροπής Ισότητας ακολουθεί τη
θητεία της Δημοτικής Αρχής. 

3. Σύμφωνα με Ν. 3852/2010

«Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
άρθρο 70, στις Δημοτικές Επιτρ-
οπές Ισότητας συμμετέχουν αιρε-
τοί και αιρετές, υπηρεσιακά στε-
λέχη καθώς και εμπειρογνώμο-
νες στα θέματα ένταξης της διά-
στασης του φύλου στις τοπικές
πολιτικές, εκπρόσωποι ΜΚΟ,
γυναικείων οργανώσεων της
περιοχής και τοπικών φορέων.
Ειδικότερα οι φορείς της τοπικής
κοινωνίας που εκπροσωπούνται
στην επιτροπή, πρέπει να έχουν
την έδρα τους ή να διαθέτουν
παράρτημα εντός των διοικ-
ητικών ορίων του δήμου και να
εμπίπτουν σε μία τουλάχιστον
από τις εξής κατηγορίες: 
� τοπικοί εμπορικοί και επαγ-

γελματικοί σύλλογοι και
οργανώσεις 
� επιστημονικοί σύλλογοι και

φορείς 
� τοπικές οργανώσεις εργαζο-

μένων και εργοδοτών 
� σύλλογοι εργαζομένων στο

δήμο και τα νομικά του πρόσω-
πα 
� ενώσεις και σύλλογοι

γονέων και κηδεμόνων 
� τοπικά συμβούλια νέων 
� αθλητικοί, πολιτιστικοί και

εξωραϊστικοί σύλλογοι και φορ-
είς 
� σύλλογοι και φορείς προ-

στασίας του περιβάλλοντος 
� θρησκευτικοί και πνευματι-

κοί σύλλογοι και φορείς 
� ιδρύματα και φορείς ειδικής

αγωγής και σύλλογοι ατόμων με
ειδικές ανάγκες 
� εθελοντικές οργανώσεις, μη

κυβερνητικές οργανώσεις, λοι-
πές κινήσεις πολιτών και άλλοι
φορείς της κοινωνίας των
πολιτών. 

Οι φορείς αυτοί πρέπει αφενός
να είναι ενεργοί (να έχουν ανα-
πτύξει συναφή με το αντικείμενό
δραστηριότητα κατά την τελευ-
ταία πενταετία) και αφετέρου να
έχουν συσταθεί τουλάχιστον ένα
έτος πριν από την είσοδό τους
στην Επιτροπή Ισότητας. 

Κατ  ́εξαίρεση και προκειμένου
να επιτευχθούν οι στόχοι της
Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας,
είναι δυνατή η συμμετοχή εκπρ-
οσώπων φορέων που δεν εδρ-
εύουν ή δεν διαθέτουν παράρτ-
ημα εντός των διοικητικών
ορίων του Δήμου. Τέτοιοι φορείς
είναι : 
� Η Γενική Γραμματεία Ισότ-

ητας των Φύλων 
� Η Περιφερειακή Επιτροπή

Ισότητας 
� Το Κέντρο Ερευνών για

Θέματα Ισότητας 
� Τα Δίκτυα Αιρετών

Γυναικών 
� Οι Γυναικείες Οργανώσεις

Εθνικής ή/και Περιφερειακής
Εμβέλειας. 

Η συμμετοχή στην επιτροπή
είναι εθελοντική και άμισθη.

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότ-
ητας συγκροτείται με απόφαση
του δημοτικού συμβουλίου και
αποτελείται από τα εξής μέλη: 

α. Έναν (1) Αντιδήμαρχο ή
εντεταλμένο ή δημοτικό/ή
σύμβουλο ως Πρόεδρο, που
ορίζεται από τον Δήμαρχο 

β. Έναν (1) δημοτικό/ή
σύμβουλο των λοιπών παρατά-
ξεων του δημοτικού συμβουλίου,
που ορίζεται με μεταξύ τους
ψηφοφορία 

γ. Έναν (1) υπάλληλο της Κοι-
νωνικής Υπηρεσίας ή της Υπηρ-
εσιακής Μονάδας Κοινωνικής
Πολιτικής και Πολιτικών Ισότ-
ητας των Φύλων του δήμου, που
ορίζεται από τον Δήμαρχο.

δ. Έναν (1) εκπρόσωπο της
Ένωσης Συλλόγων Γονέων του
δήμου. 

ε. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπι-
κού επαγγελματικού/εμπορικού
συλλόγου ή συνεταιριστικής
οργάνωσης, που υποδεικνύεται
από τον επαγγελματικό/εμπορ-
ικό σύλλογο ή την συνεταιριστι-
κή οργάνωση αντίστοιχα.

στ. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπι-
κού γυναικείου/φεμινιστικού
συλλόγου/φεμινιστικής οργάνω-
σης ή μη κυβερνητικής οργάνω-
σης με δράση στα θέματα της
ισότητας των φύλων, που υπο-
δεικνύεται από τον σύλλογο ή
την οργάνωση αντίστοιχα

ζ. Δύο (2) εμπειρογνώμονες
δημότες με ισότιμη εκπρ-
οσώπηση των φύλων, που
ορίζονται από τον Δήμαρχο

Άρθρο 2. 
Έργο - Αρμοδιότητες 
Η Δημοτική Επιτροπή Ισότ-

ητας έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) σε συνεργασία με την αρμό-

δια υπηρεσία του δήμου, συμμε-
τέχει και υποστηρίζει την ένταξη
της ισότητας των φύλων στις
πολιτικές του δήμου, εισηγείται
και συμμετέχει στην εκπόνηση
σχεδίων δράσης για την ισότητα
των φύλων σε τοπικό επίπεδο,

β) διατυπώνει προτάσεις και
εισηγείται προς τα αρμόδια
όργανα του δήμου, τη λήψη των
αναγκαίων μέτρων για την
προώθηση της ουσιαστικής ισότ-
ητας των φύλων σε όλους τους
τομείς της οικονομικής, πολιτι-
κής και κοινωνικής ζωής,

γ) συνεργάζεται με την Περιφε-
ρειακή Επιτροπή Ισότητας των
Φύλων, τις αρμόδιες, κατά
περίπτωση, υπηρεσιακές μονά-
δες του δήμου και με δομές και
συλλογικότητες που δραστηριο-
ποιούνται στο πεδίο της
προώθησης θεμάτων ισότητας
των φύλων και δικαιωμάτων των
γυναικών σε τοπικό επίπεδο,

δ) συνεργάζεται με τις δομές
του Δικτύου της ΓΓΙΦ για την
πρόληψη και καταπολέμηση της
βίας κατά των γυναικών, καθώς
και με φορείς της κοινωνίας των
πολιτών.

Ενδεικτικά βάσει των ανωτέρω
οι αρμοδιότητες της Επιτροπής
είναι οι εξής:
� H διασφάλιση και προώθηση

της ισότητας των φύλων και την
εξάλειψη των έμφυλων στερε-
οτύπων μέσα από δράσεις επι-
κοινωνίας - ευαισθητοποίησης, 
� H υποβολή προτάσεων για

την ενσωμάτωση της διάστασης
του φύλου σε όλες τις δραστηρι-
ότητες του Δήμου, 
� H συνεργασία με την Αρμό-

δια υπηρεσία για την εκπόνηση
Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα
των Φύλων σε τοπικό επίπεδο, 
� H ανάληψη πρωτοβουλιών

και την υλοποίηση δράσεων σε
συνεργασία με την Αρμόδια
υπηρεσία και την συμμετοχή εθε-
λοντικών ομάδων 
� O εντοπισμός και η προσπά-

θεια εξεύρεσης και προώθησης
λύσεων των προβλημάτων που
προκύπτουν σε τοπικό επίπεδο
από κρίσεις που γίνονται σε
βάρος του ενός φύλου. 
� Η επιδίωξη μόνιμης και στε-

νής συνεργασίας, με την Περιφε-
ρειακή Επιτροπή Ισότητας, τις
τοπικές συνδικαλιστικές και
συνεταιριστικές οργανώσεις και
τους μαζικούς φορείς. 
� Τα μέλη της Επιτροπής δεν

αμείβονται, καθώς οι υπηρεσίες
τους είναι εθελοντικές. 

Άρθρο 3. 
Σύγκληση της Δημοτικής Επι-

τροπής Ισότητας 
1. Των εργασιών της Επιτρο-

πής προεδρεύει ο/η Πρόεδρος 
2. Η Δημοτική Επιτροπή Ισότ-

ητας συνεδριάζει δημόσια, μετά
από πρόσκληση του/της Προέδρ-
ου της: 

α) υποχρεωτικά μία φορά το
χρόνο, πριν από τη σύνταξη των
προσχεδίων του προϋπολογι-
σμού και του ετήσιου προγράμ-
ματος δράσης, 

β) όποτε το ζητήσει το ένα
τρίτο (1/3) τουλάχιστον του
συνολικού αριθμού των μελών
της με γραπτή αίτηση, όπου ανα-
φέρονται τα προς συζήτηση

θέματα και τα μέλη της Επιτρο-
πής, που υπέβαλλαν την αίτηση
και εισηγούνται τα θέματα, 

γ) όποτε υπάρχουν κατε-
πείγουσες περιπτώσεις, οι
οποίες δικαιολογούν την άμεση
σύγκληση της Επιτροπής. 

3. Η πρόσκληση κοινοποιείται
στα μέλη της Επιτροπής με
έντυπο, ηλεκτρονικό ή κάθε
άλλο πρόσφορο μέσο, τρεις (3)
εργάσιμες ημέρες πριν τη συνε-
δρίαση. Περιλαμβάνει την ημερή-
σια διάταξη, τον τόπο, την ημερ-
ομηνία και την ώρα της συνε-
δρίασης και συνοδεύεται από
εισηγήσεις επί των υπό συζήτ-
ηση θεμάτων, σύμφωνα με το
άρθρο 6 του παρόντος κανονι-
σμού. 

4. Στις κατεπείγουσες περι-
πτώσεις η πρόσκληση μπορεί να
γνωστοποιηθεί ή να επιδοθεί
την ημέρα της συνεδρίασης και
αναφέρει τον λόγο της συνεδρία-
σης. Πριν από τη συζήτηση, η
Επιτροπή αποφαίνεται για το
κατεπείγον των θεμάτων. 

5. Τα μέλη της επιτροπής
οφείλουν να συμβάλλουν στην
επιτυχία του σκοπού της επιτρο-
πής ισότητας και να μετέχουν
τόσο στις συνεδριάσεις της επιτρ-
οπής, όσο και στις διαδικασίες
που προηγούνται αυτής. Σε
περίπτωση αδικαιολόγητης
απουσίας τακτικού μέλους από
τρεις (3) συνεδριάσεις της επιτρο-
πής ισότητας ενημερώνεται το
∆ημοτικό Συμβούλιο, το οποίο
μεριμνά για την αντικατάσταση
του, κατά τη διαδικασία του άρθ-
ρου 6 του Ν. 4604/2019.

6. Ένα θέμα μπορεί να επανει-
σαχθεί στην Επιτροπή προς
συζήτηση αφού παρέλθουν έξι
(6) μήνες τουλάχιστον από την
ολοκλήρωση της διαδικασίας την
προηγούμενη φορά που το θέμα
αυτό τέθηκε σε διαβούλευση. 

Άρθρο 4. 
Τόπος συνεδρίασης – Απαρτία

- Δικαιώματα και υποχρεώσεις
μελών – Δημοσιότητα 

1. Οι συνεδριάσεις της Επιτρο-
πής Ισότητας είναι δημόσιες και
πραγματοποιούνται στο κεντρ-
ικό κτίριο του Δήμου που
βρίσκεται επί της οδού Λ. Δημο-
κρατίας 141 εντός των ορίων του
Δήμου. 

2. Είναι όμως δυνατό η Επιτρ-
οπή Ισότητας να αποφασίσει, με
εισήγηση του/της Προέδρου της
και πλειοψηφία του συνόλου
των μελών της, τη διεξαγωγή
κάποιων συνεδριάσεών της σε
διαφορετικές περιοχές του
Δήμου ή σε άλλο, κατάλληλο για
την εκάστοτε περίσταση, οίκημα
εντός των ορίων του Δήμου. 

3. Η Δημοτική Επιτροπή Ισότ-
ητας συνεδριάζει νόμιμα εφόσον
έχει απαρτία. Προϋπόθεση της
απαρτίας είναι να έχουν κληθεί
νόμιμα, έγκαιρα και κανονικά
όλα τα μέλη του οργάνου για να
μετάσχουν στη συνεδρίαση. 

4. Η Δημοτική Επιτροπή Ισότ-
ητας έχει απαρτία όταν τα παρ-
όντα είναι περισσότερα από τα
απόντα μέλη της. 

5. Σε περίπτωση έλλειψης απα-
ρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμ-
βάνεται την αμέσως επόμενη
εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται
σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται
απαρτία. 

6. Ο/η Πρόεδρος της Δημοτικής
Επιτροπής Ισότητας κηρύσσει
την έναρξη και την λήξη των
εργασιών της, τις οποίες και διε-
υθύνει, φροντίζοντας να λαμβά-
νει όλα τα απαραίτητα μέτρα για
την ομαλή διεξαγωγή της. Έχει,
επίσης, την ευθύνη τήρησης των
πρακτικών των συνεδριάσεων. Η
αδικαιολόγητη παράλειψη
του/της Προέδρου να συγκαλέσει
για δύο (2) συνεχόμενες φορές
την Επιτροπή Ισότητας αποτελεί
σοβαρή παράλειψη καθήκοντος. 

7. Τα μέλη της Επιτροπής
οφείλουν να συμβάλλουν στην
επιτυχία του σκοπού της Δημοτι-

κής Επιτροπής Ισότητας και να
μετέχουν τόσο στις συνεδριάσεις
της Επιτροπής, όσο και στις δια-
δικασίες που προηγούνται
αυτής. 

8. Τα μέλη της Επιτροπής
οφείλουν να συμπεριφέρονται
με ευπρέπεια και σεβασμό προς
τους άλλους στην διάρκεια των
συνεδριάσεων. Σε αντίθετη
περίπτωση, ο/η Πρόεδρος καλεί
τον/την εκτρεπόμενο/η να ανα-
καλέσει και, σε περίπτωση άρν-
ησής του, του αφαιρεί τον λόγο. 

9. Η λειτουργία της Δημοτικής
Επιτροπής Ισότητας έχει δημό-
σιο χαρακτήρα, ανάλογο με
εκείνο του Δημοτικού Συμβου-
λίου. Ο/η Πρόεδρος της Επιτρο-
πής μπορεί να δίνει τον λόγο σε
παριστάμενους/ες, ιδίως εάν
πρόκειται για εκπροσώπους
φορέων και δημότες/σσες που
έχουν συμμετάσχει σε ομάδες
εργασίας της ισότητας. Οι ενδια-
φερόμενοι/ες ενημερώνονται με
δική τους φροντίδα από την
ανάρτηση της πρόσκλησης στην
ιστοσελίδα της ισότητας και του
Δήμου. 

10. Κατά την διάρκεια των
συνεδριάσεων της Επιτροπής, οι
παρευρισκόμενοι/ες στο ακροα-
τήριο δεν επιτρέπεται να δυσχε-
ραίνουν ή να παρακωλύουν τις
εργασίες της. Σε τέτοιες περι-
πτώσεις, ο/η Πρόεδρος μπορεί,
κατόπιν συστάσεως, να αποβάλ-
λει οποιονδήποτε διαταράσσει ή
παρακωλύει την συνεδρίαση ή
ακόμη και να διατάξει την εκκέ-
νωση της αίθουσας από το ακρο-
ατήριο ή την διακοπή της συνε-
δρίασης. 

Άρθρο 5. 
Διαδικασία λειτουργίας –Λήψη

αποφάσεων 
1. Στην διάθεση της Επιτροπής

τίθενται σύντομες εισηγήσεις και
άλλα υλικά τεκμηρίωσης. Οι
σύντομες εισηγήσεις, τις οποίες
κάνουν μέλη της Επιτροπής που
ορίζονται από τον/την Πρόεδρό
της ή μέλη του διαβιβάζοντος
οργάνου, αναφέρονται στο σκε-
πτικό του εισαγόμενου ζητήμα-
τος, στη διαδικασία ισότητας που
ακολουθήθηκε και στις διαφορε-
τικές απόψεις που εκφράστηκαν. 

2. Η Επιτροπή διατυπώνει τη
γνώμη της μετά από σχετική
συζήτηση μεταξύ των μελών της,
τα οποία τάσσονται υπέρ μίας ή
άλλης διαμορφωθείσας εισήγ-
ησης συνολικά και τοποθε-
τούνται υπέρ ή κατά των προ-
ταθεισών τροποποιήσεων ή προ-
σθηκών. 

3. Οι αποφάσεις της Επιτρο-
πής λαμβάνονται με φανερή
ψηφοφορία για κάθε θέμα
ξεχωριστά, κατά την οποία
καλούνται τα μέλη της ονομαστι-
κά και τάσσονται υπέρ ή κατά.
Γνωμοδοτήσεις ή άλλες αποφά-
σεις της Επιτροπής, που λαμβά-
νονται με μυστική ψηφοφορία
όπου δεν το επιτάσσει ο νόμος,
είναι άκυρες. 

4. Τα μέλη της Επιτροπής
έχουν το δικαίωμα να θέσουν
ζήτημα διαδικασίας, εάν
πιστεύουν ότι υπάρχει ζήτημα
πληρότητας ή ακρίβειας των
στοιχείων που παρουσιάζονται
στην Επιτροπή ή εάν, κατά την
γνώμη τους, παραβιάζεται ο
κανονισμός λειτουργίας από
τον/την Πρόεδρο ή άλλο μέλος
της Επιτροπής. Επ’ αυτού
καλείται να αποφανθεί η ίδια η
Επιτροπή, αμελλητί και χωρίς
εκτεταμένες αγορεύσεις. 

Άρθρο 6. 
Πρακτικά συν εδριάσεων  –

Δημοσιότητα αποφ άσεων  
1. Στη συν εδρίαση της Δημο-

τικής Επιτροπής Ισότητας,
όπως και στην  περίπτωση
ματαίωσής της, τηρούν ται
πρακτικά. 
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Στα πρακτικά καταχωρίζον ται
οι συζητήσεις, οι γν ώμες που
διατυπών ον ται, οι ψηφ οφ ο-
ρίες, οι αποφ άσεις και οι μειοψ-
ηφ ούσες θέσεις για κάθε θέμα. 

2. Τα πρακτικά θα τηρούνται
συνοπτικά με τη βοήθεια υπαλ-
λήλου του τμήματος Κοινωνικής
Πολιτικής &  Πολιτικών Ισότητας
των φύλων της Διεύθυνσης Κοι-
νωνικής Προστασίας  που ορίζε-
ται για τον σκοπό αυτό ως
“πρακτικογράφος”. Στο τέλος της
συνεδρίασης, τα συνοπτικά
πρακτικά διαβάζονται και, κατό-
πιν τυχόν διορθώσεων, υπογρά-
φονται από όλα τα μέλη που
μετέχουν στη συνεδρίαση. Η
άρνηση υπογραφής από μέλος
της Επιτροπής και η αιτία αυτής
αναφέρονται στα πρακτικά,
αφού προηγουμένως το αρνηθ-
έν, να υπογράψει, μέλος καταθέ-
σει εγγράφως τους λόγους της
άρνησής του. Η μη υπογραφή
των πρακτικών δεν επηρεάζει το
κύρος της απόφασης. 

Άρθρο 7. 
Υποστήριξη Δημοτικής Επιτρ-

οπής Ισότητας 
1. Η Αρμόδια Δημοτική Υπηρ-

εσία ενημερώνει τους/τις ενδιαφ-
ερόμεν ου ς/ εν δ ι αφ ερόμεν ες
πολίτες/πολίτισσες για τον
σκοπό και τα θέματα της ισότ-
ητας και για τις εργασίες της Επι-
τροπής, είτε μέσω της ιστο-
σελίδας Ισότητας είτε προφορι-
κά. Σε περίπτωση που οι
πολίτες/πολίτισες καταθέτουν
γραπτές αναφορές και ερωτήμα-
τα σχετικά με τις αρμοδιότητες
της Επιτροπής, τα προωθεί
στον/στην Πρόεδρό της και
φροντίζει ώστε οι απαντήσεις να
δίνονται εντός τριάντα (30) ημε-
ρών. 

2. Η Δημοτική Αρχή δύναται
να παραχωρήσει στην Επιτροπή
γραφείο ή άλλους χώρους σε
κτίριο της έδρας του Δήμου για
την αποτελεσματική λειτουργία
της Επιτροπής. 

Άρθρο 8. 
Ισχύς – Τροποποίηση 

Κανονισμού 
1. Η ισχύς του παρόντος κανο-

νισμού αρχίζει από την ψήφισή
του από το Δημοτικό Συμβούλιο.

2. Η τροποποίηση του παρόν-
τος κανονισμού γίνεται κατόπιν
εισηγήσεως της Επιτροπής, που
λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο
τρίτων (2/3) του συνόλου των
μελών της και απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου».

Ακολούθησε διαλογική συζήτ-
ηση μεταξύ των μελών του Δημο-
τικού Συμβουλίου, των οποίων
οι απόψεις και τοποθετήσεις
τους αναλυτικά είναι καταγεγρ-
αμμένες, στα απομαγνητοφων-
ημένα πρακτικά της συνεδρία-
σης. 

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

Την εισήγηση του Προέδρου,
κ. Θεμιστοκλή Γ. Τσόκα, 

Την υπ’ αριθμ. πρωτ.
10394/07.06.2021 εισήγηση, της
Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προ-
στασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & 

Νεολαίας του Δ.Α.,  κας
Μαυρίδη Σοφίας, στην οποία
επισυνάπτεται και ο Κανονισμός
Λειτουργίας της Δημοτικής Επι-
τροπής Ισότητας του Δ.Α.,

Τις τοποθετήσεις των κ.κ. επι-
κεφαλής των δημοτικών παρατά-
ξεων, και την διαλογική συζήτ-
ηση μεταξύ των μελών του Δ.Σ.,
όπως έχουν διατυπωθεί στα
πλήρη απομαγνητοφωνημένα
Πρακτικά της Συνεδριάσεως, 

πέρασε σε ψηφ οφ ορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της Έγκρισης του
Καν ον ισμού Λειτουργίας, της
Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας
του Δήμου Ασπροπύργου,
τάχθηκαν  είκοσι οκτώ (28) μέλη
του συμβουλίου, και ον ομαστι-
κά οι κ.κ.:

1. ΤΣΟΚΑΣ  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2 . Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3.ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5.ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
6.ΨΩΜΙΑΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
7.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

8. ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
9.ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
10. ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11.ΚΑΓΙΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
12.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
13.ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 4 . Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15.ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
16. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17.ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18.ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
19. ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
2 0 . ΜΑ Υ Ρ Α Κ Η - ΤΣ Ι Γ Κ ΟΥ

ΕΛΕΝΗ
21.ΧΙΟΝΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
22.ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
23.ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
24.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΜΥΛΩΝΑΣ 
25.ΧΑΤΖΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
26.ΜΟΥΖΑΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
27.ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
28.ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

Κατά ψηφ ίζουν , δύο (2) μέλη
του συμβουλίου και ον ομαστικά
:

1.ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.
2.ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ

και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίν ει τον  Καν ον ισμό  Λει-
τουργίας, της Δημοτικής Επιτρ-
οπής Ισότητας του Δήμου
Ασπροπύργου, σύμφ ων α με
την  υπ’ αριθμ. πρωτ.
10394/07.06.2021 εισήγηση, της
Αν τιδημάρχου Κοιν ων ικής
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτι-
σμού & Νεολαίας του Δήμου
Ασπροπύργου,  κας  Μαυρίδη
Σοφ ίας, ως άν ωθεν .

Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγ-
ν ώσθηκε το πρακτικό αυτό
υπογράφ εται ως κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα αριθμό 100.   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                
ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ  Γ. ΤΣΟΚΑΣ

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

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  
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Το πρώτο συνέδριο TEDx υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Τ
ο Σάββατο 26 Ιουνίου 2021 θα μεταδοθεί
διαδικτυακά το TEDxUniWA (University of
West Attica) μέσα από το website, το

youtube κανάλι και τη facebook σελίδα της διο-
ργάνωσης.

Μέσα από ενδιαφέρουσες ομιλίες, εντυπωσιακά
performances και αλληλεπιδραστικά workshops,
θα διαδοθούν καινοτόμες ιδέες και αισιόδοξα
μηνύματα. Υπό το πρίσμα των Διλημμάτων, η
τεχνολογική καινοτομία, η ανάδειξη της διαφορε-
τικότητας και η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο
αποτελούν μερικούς από τους βασικούς πυλώνες
του πρώτου TEDxUniWA..

Το TEDx είναι ένα συνέδριο που θίγει καίρια
κοινωνικά, πολιτιστικά και επιστημονικά ζητήματα

και έχει σημαντικό αντίκτυπο στην τοπική κοινότ-
ητα και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Το
TEDxUniWA διοργανώνεται, κυρίως, από τους
φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που
σεβόμενοι τον κοινωνικό χαρακτήρα της διοργά-
νωσης, εργάζονται εθελοντικά. Το όραμά τους, οι
αξίες τους και όλα όσα πρεσβεύουν γίνονται φανε-
ρά μέσα από τα projects και τις δράσεις τους που
πραγματοποιούνται σε σημαντικό βαθμό σύμφωνα
με τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του
Ο.Η.Ε. για το 2030. 

Ο χαρακτήρας της διοργάνωσης είναι αμιγώς
ανθρωποκεντρικός, καθότι  αποτελεί  σημείο
σύγκλισης και καμπής ανάμεσα στην τεχνολογική
και κοινωνική καινοτομία. Εν καιρώ κοινωνικοοι-

κονομικής κρίσης και πανδημίας το TEDxUniWA
θα αποτελέσει παράγοντα αισιοδοξίας, έμπνευσης
και κινήτρου ενάντια σε κάθε ψυχική και πνευματι-
κή κατάπτωση συντελεστών και θεατών.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον μη
κερδοσκοπικό οργανισμό TED, τα TEDx events,
αλλά και το TEDxUniWA, επισκεφτείτε τον ιστότο-
πο της διοργάνωσης.Διαδικτυακό ραντεβού στις
26 Ιουνίου 2021 – Είσοδος ελεύθερη.

Μπορείτε να εξασφαλίσετε τη θέση σας, αλλά και
να ενημερώνεστε για όλες τις δράσεις και τα επε-
ρχόμενα events, στην επίσημη ιστοσελίδα
https://tedxuniwa.com/, στο Facebook και στο
Instagram λογαριασμό του TEDxUniWA.


