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Με ανατροπή ο Μανδραϊκός 3-2 τον
Αστέρα Άνω Λιοσίων

Εξάσφαιρος ο
Κριός Ασπροπύργου

Ο Ακράτητος στις καθυστερήσεις
3-2 τον Ηρακλή Ελευσίνας

Η Κοινωνική Υπηρεσία του
Δήμου Φυλής στο Σανταντέρ της

Ισπανίας, για το ευρωπαϊκό
πρόγραμμα YES!

ΠΠοοιιοοιι  σσυυννττααξξιιοούύχχοοιι
δδιικκααιιοούύννττααιι  τταα  225500  εευυρρώώ

&&  πποοιιοοιι  ααπποοκκλλεείίοοννττααιι  
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««ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΑΑ  22002211»»
Μεγάλη άσκηση 
ετοιμότητας για 

πλημμυρικά φαινόμενα
στην Ελευσίνα

Παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης
και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστου Στυλιανίδη 

σσεελλ..  22

Αύξηση θανάτων και διασωληνωμένων 
- 3.823 ν έα κρούσματα- 96 θάν ατοι & 647 διασωλην ωμέν οι

Παρέμβαση του Δήμου
Φυλής στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ 

γγια την προσωρινή διακοπή
δρομολογίων του 

προαστιακού, από Άνω Λιόσια 
προς Αεροδρόμιο σσεελλ..  33
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Νίκος 
Θωμαΐδης:

Τοπικά μέτρα
για τις 

επόμενες δύο
εβδομάδες
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300 

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν:
6908604269,6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6

μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Φαίδρα, Φαιδρούλα, Φαιδρίνα

Φιλούμενος, Φίλος, Φιλουμένη, Φιλομίνα,
Φιλομίλα, Φιλομίλη, Φίλη

Διεθνής Ημέρα Αλληλεγγύης προς τον 
Παλαιστινιακό Λαό

Αγίου Φαίδρου μάρτυρος, Αγίου Φιλουμένου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Παπαγιαννοπούλου Αφροδίτη Π.Νίκης 38,  -

Γερμανικά, 2105570007

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Παππά Ιωάννα Κ.

Νέζη Νικολάου 44,  2105547707

MANΔΡΑ
Μαρτζέλης Χρήστος Ι.

Στρατηγού Ρόκκα  56, 2105555550

Άνω Λιόσια

Μοσχογιάννη Σπυριδούλα Σ.Δημαρχείου 15,
Άνω Λιόσια,2102475470

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΚΑΤΣΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Δεκελείας 10 & Οδυσσέως, 2102460652

Ά
σκηση μεγάλης κλίμακας για την
αντιμετώπιση επιπτώσεων από
πλημμυρικά φαινόμενα, με την

κωδική ονομασία «ΔΗΜΗΤΡΑ 2021»,
πραγματοποιήθηκε το Σαββατο στην
περιοχή Σαρανταπόρου Ελευσίνας, παρ-
ουσία της ηγεσίας του υπουργείου Κλι-
ματικής Κρίσης και Πολιτικής Προ-
στασίας. 

Την  αξία του συν τον ισμού σε τέτοιες
ασκήσεις ετοιμότητας, αλλά κυρίως την  ώρα
της κρίσης, επισήμαν ε ο υπουργός Κλιματι-
κής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος
Στυλιαν ίδης τον ίζον τας ότι είν αι «το άλφα και το ωμέγα
της επιτυχ ίας μας για ν α σώσουμε ζωές, ν α σώσουμε
περιουσίες». Ο κ. Στυλιαν ίδης είπε ότι θα συν εχ ίσουν
σε αυτό το μοτίβο με ασκήσεις σε όλη τη χ ώρα, γιατί
«πιστεύουμε ακράδαν τα ότι τα ν έα δεδομέν α της κλι-
ματικής κρίσης χ ρειάζον ται πρόληψη, προετοιμασία,
ετοιμότητα». «Μέσα από τις ασκήσεις καθοδηγούμαστε
στο πώς θα χ τίσουμε την  αν θεκτικότητα», υπογράμμι-
σε εν ώ προσέθεσε ότι αποτελεί «έν α μεγάλο στοίχ ημα
ολόκληρης της χ ώρας».

Σχ ετικά με το πρόγραμμα «Αιγίς» που θα χ ρηματο-
δοτηθεί κατά βάση από ευρωπαϊκά κον δύλια, είπε ότι
θα τους προσφέρει τη χ ρηματική υποστήριξη ώστε ν α
αν αβαθμίσουν  την  Πολιτική Προστασία σε όλη τη
χ ώρα, αλλά και ν α χ τίσουν  το δίχ τυ ασφαλείας που
χ ρειάζεται, με βάση την  πρόληψη, την  προετοιμασία
και την  ετοιμότητα όλων  των  δυν άμεων , όπως και του
πληθυσμού. «Δεν  μπορεί ν α είν αι εκτός αυτής της
προετοιμασίας οι δημότες κάθε περιοχ ής», αν έφερε
αφού ευχ αρίστησε τον  δήμαρχ ο Ελευσίν ας και όλες τις
υπηρεσίες που ήταν  εδώ, γιατί, όπως είπε, «απέδειξαν
ότι είν αι όν τως "ετοιμοπόλεμες"».

Η άσκηση αυτή ήταν  η δεύτερη που πραγματοποι-
ήθηκε στην  περιοχ ή της Δυτικής Αττικής καθώς η
πρώτη είχ ε γίν ει στο Αλεποχ ώρι στο Δήμο Μεγαρέων .
Όπως αν έφερε ο κ. Στυλιαν ίδης, η περιοχ ή της Ελευ-
σίν ας είν αι ίσως από τις πιο ευάλωτες ολόκληρης της
Ελλάδας. «Από την  αρχ ή, το υπουργείο Κλιματικής
Κρίσης έδωσε ιδιαίτερη σημασία σε αυτή την  περιοχ ή,
την  οποία έχ ουμε επισκεφθεί πολλές φορές. Στην
κακοκαιρία "Μπάλλος" εν εργήσαμε άμεσα και καταφέρ-
αμε ν α αποσοβήσουμε κιν δύν ους από μια σοβαρή
πλημμύρα, γιατί όπως και καλά γν ωρίζετε, εδώ δίπλα
στον  οικισμό των  Πον τίων  υπάρχ ουν  πάρα πολλά
προβλήματα», σημείωσε, εν ώ συμπλήρωσε ότι το
σεν άριο της άσκησης κύλησε εξαιρετικά και επιβε-
βαιώθηκε για μία ακόμη φορά ότι ο συν τον ισμός όλων
των  δυν άμεων , Πυροσβεστικής, Ε.Μ.Α.Κ., Λιμεν ικού
Σώματος, Περιφέρειας, δήμου και Πολιτικής Προστασίας
είν αι το πιο σημαν τικό στοιχ είο. «Η Πυροσβεστική,
όπως πάν τα, έκαν ε το καθήκον  της. Έχ ω δει πάρα
πολλές αν άλογες ασκήσεις στην  Ευρώπη και η εμπειρία
μου δείχ ν ει ξεκάθαρα ότι το αν θρώπιν ο δυν αμικό σε
όλα τα σώματα ασφαλείας στη χ ώρα μας είν αι εξαιρε-
τικό. Σήμερα είχ αμε έν αν  ν εαρό πυροσβέστη 23
χ ρον ών  που παρουσίαζε την  άσκηση με εξαιρετικό
τρόπο. Το αν θρώπιν ο δυν αμικό μας είν αι ιδιαίτερα
υψηλού επιπέδου», κατέληξε ο υπουργός. 

Από την  πλευρά του, ο αρχ ηγός του Πυροσβεστικού
Σώματος, αν τιστράτηγος Στέφαν ος Κολοκούρης αφού
συν εχ άρη τους συμμετέχ ον τες δήλωσε μεταξύ άλλων :
«Η πιθαν ότητα εκδήλωσης φυσικών  καταστροφών
απαιτεί συν εχ ή επαγρύπν ηση και ετοιμότητα κρατικών
φορέων  και πολιτών . Η δοκιμασία της διαλειτουργικότ-

ητας και της αποτελεσματικότητας των  διαδικασιών , με
τη χ ρήση των  μέσων  κατά την  εφαρμογή τους σε ρεα-
λιστικές συν θήκες, είν αι αυτά που δοκιμάστηκαν  και
αξιολογήθηκαν  θετικά για μια ακόμη φορά σήμερα».

Η άσκηση διοργαν ώθηκε από τον  δήμο Ελευσίν ας
και την  τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία και πραγματο-
ποιήθηκε παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης
και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστου Στυλιαν ίδη, του
υφυπουργού Ευάγγελου Τουρν ά, του εθν ικού διοικητή
Πολιτικής Προστασίας, Θεοδόσιου Δημακογιάν ν η,
καθώς και του γεν ικού διευθυν τή Συν τον ισμού της
ΓΓΠΠ, Φοίβου Θεοδώρου.

Το «παρών » στην  άσκηση έδωσε, επίσης, το σύν ο-
λο της φυσικής ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος
και συγκεκριμέν α, ο αρχ ηγός ΠΣ, αν τιστράτηγος Στέφ-
αν ος Κολοκούρης, ο υπαρχ ηγός ΠΣ, αν τιστράτηγος
Ιάκωβος Κλεφτοσπύρος, ο διοικητής Περιφερειακής
Πυροσβεστικής Διοίκησης Αττικής, αρχ ιπύραρχ ος
Κων σταν τίν ος Θεοφιλόπουλος, καθώς και αξιωματικοί
του ΠΣ. Την  άσκηση παρακολούθησαν , επίσης,
μεταξύ άλλων , ο αν τιπρόεδρος της Βουλής Αθαν άσιος
Μπούρας, ο υφυπουργός Δικαιοσύν ης, Γεώργιος
Κώτσηρας, ο βουλευτής Ευάγγελος Λιάκος, ο διευθυν τής
Πολιτικής Προστασίας Αποκεν τρωμέν ης Διοίκησης
Αττικής, Νικόλαος Καστρίτης, ο αν τιπεριφερειάρχ ης
Δυτικής Αττικής Ελευθέριος Κοσμόπουλος, ο δήμαρχ ος
Ελευσίν ας Αργύρης Οικον όμου, καθώς και ο αν τιδήμα-
ρχ ος Πολιτικής Προστασίας Ελευσίν ας, Λεων ίδας Παπ-
πάς.

Στη διεξαγωγή της άσκησης συμμετείχ αν  δυν άμεις
του Πυροσβεστικού Σώματος από τις διοικήσεις Πυρο-
σβεστικών  Υπηρεσιών  Αθην ών , Δυτικής Αττικής, Πει-
ραιά, την  1η ΕΜΑΚ, την  Υπηρεσία εν αερίων  μέσων
ΠΣ, καθώς και την  ομάδα «ΙΚΑΡΟΣ» της Περιφέρειας
Αττικής. Επίσης, συμμετείχ αν  η Αποκεν τρωμέν η
Διοίκηση Αττικής, η Αν τιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής, η
Περιφερειακή Εν ότητα Δυτικής Αττικής, το Δασαρχ είο
Αιγάλεω, η 112 Πτέρυγα Μάχ ης Ελευσίν ας της Πολεμι-
κής Αεροπορίας, ο Δήμος Ελευσίνας, η Ελληνική
Αστυν ομία με δυν άμεις από τη Διεύθυν ση Αστυν ομίας
Δυτικής Αττικής, το Λιμεν αρχ είο Ελευσίν ας, το
Ε.Κ.Α.Β. και η ΔΕΔΔΗΕ.

Η σημεριν ή άσκηση εν τάσσεται στο πλαίσιο μιας σει-
ράς δράσεων  πρόληψης και ετοιμότητας του υπουρ-
γείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για
την  καλύτερη προετοιμασία του μηχ αν ισμού και των
πολιτών , ιδίως ευάλωτων  περιοχ ών , για την  αν τι-
μετώπιση πλημμυρικών  φαιν ομέν ων . Αν τίστοιχ ης
κλίμακας άσκηση με την  κωδική ον ομασία «ΚΙΒΩΤΟΣ
2021» είχ ε πραγματοποιηθεί στις 30 Οκτωβρίου 2021
στην  περιοχ ή του Αλεποχ ωρίου Αττικής. Αν άλογες
δράσεις, όπως εν ημερωτικές καμπάν ιες, παρουσιάσεις
και ασκήσεις ετοιμότητας, δρομολογούν ται σε όλη την
επικράτεια, σε συν εργασία με την  Τοπική Αυτο-
διοίκηση και τις τοπικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες,
υπό την  καθοδήγηση του υπουργείου.

«ΔΗΜΗΤΡΑ 2021»
Μεγάλη άσκηση ετοιμότητας για

πλημμυρικά φαινόμενα στην Ελευσίνα
Παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστου Στυλιανίδη 



Τ
ο πρώτο Διοικ-
ητικό Συμβούλιο
μετά τη σύσταση

του Αναπτυξιακού Οργα-
νισμού ΟΤΑ, διεξήχθη
την Πέμπτη 25 Νοεμ-
βρίου, στο οποίο και
συμμετείχε ο Δήμος
Ελευσίνας, ο δήμος
Ασπροπύργουυ και  ο
δήμος Μάνδρας - Ειδ-
υλλίας . 

Στο Διοικητικό
Συμβούλιο, με Πρόεδρο
τον κο Πανωλιάσκο Θα-
νάση και  Διευθύνοντα
Σύμβουλο τον κο Τσόκα
Σεραφείμ, είναι μέλη, ο
Δήμαρχος Ελευσίνας,
Αργύρης Οικονόμου, ο
Δήμαρχος Ασπροπύρ-
γου, Νίκος Μελετίου  και
ο Δήμαρχος Μάνδρας –
Ειδυλλίας, Χρήστος Στά-
θης.

Μέσω της σύστασης
του Αναπτυξιακού Οργα-
νισμού, οι Δήμοι της πε-
ριοχής  , προκειμένου
να ανταποκριθούν στις συνεχώς αυξανόμενες  προκ-
λήσεις, απαιτήσεις και ανάγκες, θα επιδιώξουν απο
κοινού  την τεχνική υποστήριξη σε έργα και υποδο-
μές, σε δράσεις για το περιβάλλον, την ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας αλλά και την πλήρη και ομαλή με-
τάβαση στην ψηφιακή εποχή.

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός πρόκειται να λειτο-
υργήσει ως φορέας συλλογής, σύνθεσης και αναδια-
νομής πληροφοριών, τεχνολογίας και υπηρεσιών,
που μαζί με το προσωπικό των 3  Δήμων  θα ανα-
βαθμίσει τις υπηρεσίες προς τους πολίτες της Δυτι-
κής Αττικής. 
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Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο για τον
Αναπτυξιακό Οργανισμό ΟΤΑ

Άνω Λιόσια: Συγκλονισμένη
είναι η τοπική κοινωνία των
Άνω Λιοσίων.

Σύμφωνα με  πληροφορίες,
μία 40χρονη γυναίκα την ώρα
που βρισκόταν μόνη στο σπίτι
της, θέλησε να κάνει μία παραγ-
γελία φαγητού.

Δυστυχώς όμως ο ντελιβεράς
είχε άλλα σχέδια. Ο ίδιος είχε
παραδώσει πολλές παραγγελίες
τον τελευταίο καιρό στην συγκε-
κριμένη οικία με αποτέλεσμα να
έχει βολιδοσκοπήσει τον χώρο.
Προφανώς, λοιπόν, είχε αντιλ-
ηφθεί  ότι  η 40χρονη έμενε
μόνη της.

Έτσι, κατάφερε να βρει πρό-
σφορο έδαφος προκειμένου να
προχωρήσει στην καταδικαστέα
πράξη του βιασμού.

Η άτυχη γυναίκα φανέρωσε 

στις Αρχές την ταυτότητα του
ντελιβερά. 

Λίγες ώρες αργότερα η
ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στη
σύλληψή του.

Άνω Λιόσια: Ντελιβεράς έστησε… καρτέρι σε 
40χρονη και την κακοποίησε σεξουαλικά

Αύξηση θανάτων 
και διασωληνωμένων 

την Κυριακή 
- 3.823 νέα κρούσματα

96 θάνατοι, 647 διασωληνωμένοι

Ολοένα και εντείνεται η ανησυχία για την
πορεία της πανδημίας στη χώρα μας με
τους σκληρούς δείκτες που αφορούν τους

θανάτους, τους διασωληνωμένους και τις εισαγω-
γές να σημειώνουν ανοδική τάση.

Χθες Κυριακή ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε νέα αύξηση
στους θανάτους και τους διασωληνωμένους - Τα
νέα κρούσματα είναι 3.823 οι συμπολίτες μας που
έχασαν τη ζωή τους 96 και 647 όσοι χρειάστηκε να
διασωληνωθούν.

Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωλ-
ηνωμένοι, 522 (80.68%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερ-
ικώς εμβολιασμένοι και 125 (19.32%) είναι πλήρως
εμβολιασμένοι. Από την αρχή της πανδημίας έχουν
εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.499 ασθενείς. Οι εισαγωγές
νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επι-
κράτειας είναι 502 (ημερήσια μεταβολή +11.31%). Ο
μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 462
ασθενείς.

Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ
Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα

της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24
ώρες είναι 3.823 , εκ των οποίων 10 εντοπίστηκαν
κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται
σε 924.506 (ημερήσια μεταβολή +0.4%), εκ των
οποίων 50.6% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα
κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 115 θεωρ-
ούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και
2.490 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 96,
ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγρα-
φεί συνολικά 17.959 θάνατοι.Το 95.4% είχε υπο-
κείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται δια-
σωληνωμένοι είναι 647 (59.8% άνδρες). Η διάμεση
ηλικία τους είναι 65 έτη. 

To 80.7% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70
ετών και άνω. Μεταξύ των ασθενών που
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 522 (80.68%) είναι
ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 125
(19.32%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από την
αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ
3.499 ασθενείς. 

Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσο-
κομεία της επικράτειας είναι 502 (ημερήσια μεταβο-
λή +11.31%). 

Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι
462 ασθενείς.Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων
είναι 38 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση
ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106
έτη).
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ
Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
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. 28ης / 2021συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφ.: 201
ΘΕΜΑ:Λήψη απόφασης επί

της υπ’ αριθμ.: 302/2021 απόφ-
ασης  της Οικονομικής Επιτρο-
πής με θέμα : «Αναπροσαρμο-
γή Δημοτικού Φόρου Οικονομι-

κού Έτους 2022».

Στον Ασπρόπυργο και στο
Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την
18η Νοεμβρίου  2021, ημέρα
ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:00 μ.μ.,
συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψ-
ης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.:
429/12-03-2020 Κοινή Υπουργική
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 Απόφ-
αση (Β’ 539), το Δημοτικό
Συμβούλιο Ασπροπύργου, ύστε-
ρα από την υπ’αριθ.:25532/12-
11-2021,έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου Δημοτικού Συμβου-
λίου, κουΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ  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
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι
στην έναρξη της συνεδρίασης,
συμμετείχαν 32 μέλη του Συμβου-
λίου. Στο συγκεκριμένο θέμα,
συνολικά  συμμετείχαν32από τα
33 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Τ Σ Ο Κ Α Σ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

2) ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
3) Π Α Π Α ΔΟ Π ΟΥΛΟ Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
4) Σ Α Β Β Ι Δ Η Σ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
5) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΑΒΡΑΑΜ         
6) ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7) ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
8) Κ Α Ρ Α Μ Π Ο Υ Λ Α Σ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ
9) Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
10) ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
11) ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12) ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     
13) ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ 
ΜΕΛΕΤΙΟΣ

14) ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15) Π Α Π Α ΔΟ Π ΟΥΛΟ Σ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16) ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
17) ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19) ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
20) ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
21) ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ

ΕΛΕΝΗ
22) Χ Ι Ο Ν Ι Δ Η Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

23) ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
24) ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
25) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
26) ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
27) ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
28) Μ Ο Υ Ζ Α Κ Α Σ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
29) Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
30) Τ Σ Ο Κ Α Ν Η Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ          
31) ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
32) Μ Π Α Κ Α Λ Η Σ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

Στην συνεδρίαση συμμετείχε
ο Δήμαρχος κος Νικόλαος
Μελετίου.

Μετά τη διαπίστωση της
νόμιμης απαρτίας, ο Πρόεδρος,
κ. Θεμιστοκλής Γ. Τσόκας, κήρ-
υξε τηνέναρξη της μέσω τηλε-
διάσκεψης συνεδρία-
σης,σύμφωνα με την υπ’αριθ.:
429/12-03-2020 Κοινή Υπουργι-
κή Απόφαση Υπουργών Οικο-
νομικών, Εσωτερικών και Επι-
κρατείας (Β’ 850/13-03-2020), η
οποία αντικατέστησε την υπ’
αριθ. πρτ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-04-
2005  Κοινή Υπουργική Απόφα-
ση

(Β’ 539και εισηγούμενος το
3οθέμα της ημερήσιας διάταξ-
ης,με τίτλο:«Λήψη απόφασης
επί της υπ’ αριθμ.: 302/2021
απόφασης  της Οικονομικής
Επιτροπής με θέμα : «Αναπρο-
σαρμογή Δημοτικού Φόρου
Οικονομικού Έτους 2022»,
έθεσε υπόψη των μελών την
υπ’αριθμ.:302/2021

απόφαση της Οικονομικής
Υπηρεσίας με ΑΔΑ:ΨΩΙΑΩΨΝ-
ΜΙΖ,με θέμα: «Λήψη απόφασης
για Ντην «Αναπροσαρμογή
Δημοτικού Φόρου Οικονομικού
έτους 2022» σύμφωνα με 

την υπ’ αριθ. πρτ. 1017/18-8-
2021 εισήγηση του Δ/ντη της
Οικονομικής Υπηρεσίας»,  η
οποία επισυνάπτεται στην
παρούσα Απόφαση, και σύμφ-
ωνα με την οποία, εγκρίθηκε
κατά πλειοψηφία η μηδενική
αναπροσαρμογή των συντελε-
στών, δηλαδή 

«Την μηδενική αναπροσαρ-
μογή των συντελεστών του
Δημοτικού Φόρου για το έτος
2022 ως εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 11, του
Ν. 4623/2019, που αφορά τον
ορισμό Φόρων, Τελών, Δικαιωμά-
των  και Εισφορών,  η συζήτηση
επί των θεμάτων ,πραγματοποι-
είται με βάση το σχέδιο της Οικο-
νομικής Επιτροπής, και τυχόν
εναλλακτικών προτάσεων, οι
οποίες συντάσσονται και κατατίθ-
ενται, σύμφωνα με την ανωτέρω
κείμενη Νομοθεσία.

Ως εκ τούτου, όλες οι τοποθετή-
σεις είναι σεβαστές, αλλά θα πρέ-
πει να στοιχειοθετηθούν με ολοκ-
ληρωμένη πρόταση, δηλαδή, να
συντάσσονται από τις Παρατά-
ξεις, να κατατίθενται και να λαμ-
βάνουν την γνωμοδότηση της
Οικονομικής  Υπηρεσίας, για να
τίθενται σε ψηφοφορία.

Λαβών τον λόγο ο Πρόεδρος,
ενημέρωσε το Σώμα, πως σύμφ-
ωνα με την κείμενη νομοθεσία,
όταν υπάρχουν παραπάνω από
δύο προτάσεις, συζητούνται δια-
κριτά και τίθενται σε ψηφοφορία 

στο τέλος.Επίσης, είναι υποχρ-
εωτικό, να λαμβάνεται υπόψιν, η
άποψη της Υπηρεσίας, αλλά δεν
είναι αποτρεπτικό, να τεθεί σε
ψηφοφορία οποιαδήποτε πρότα-
ση, η οποία δεν είναι σύννομη, με
βάση τους κανονισμούς,  αρκεί να
πάρει την έγκριση του Σώματος.

Σχετικά με την Αναπροσαρμογή
Τελών Δημοτικού Φόρου Οικονο-
μικού  Έτους 2022, κατατέθηκαν
μέσω ΙΡΙΔΑΣ, οι εξής δύο (2)
προτάσεις, από τους επικεφαλής
των συνδυασμών της αντι-
πολίτευσης:⦁Ο επικεφαλής του συνδυα-
σμού «ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-
ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ», κος Ηλίας Ιωάν-
νης, 

κατέθεσε την υπ αριθμ πρωτ.:
25889/16-11-2021 πρόταση
μέσω ΙΡΙΔΑΣ, στην οποία  αναφ-
έρεται μείωση κατά 5  και
αντίστοιχα την αύξηση στους
χώρους που χρησιμοποιούνται
για νεκροταφείο  αυτοκινήτων
επεξεργασία  πετρελαιοειδών,
αποθήκευση πετρελαιοειδών και
υποπροοϊοντων αυτών, σκραπ,
εταιρείες διαχείρισης των αποβ-
λήτων και χώρους συναφών
ειδών. Κατά τέτοιο, ώστε να μην
υπάρχει έλλειμμα στις εισπράξεις
των τελών και γνωστοποιήθηκε
σε όλα τα μέλη του Σώματος, κατά
την διάρκεια του Δημοτικού
Συμβουλίου.

Ο επικεφαλής του συνδυασμού
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», κος Τσοκάνης
Αλέξανδρος, κατέθεσε  την
25788/16-11-2021, πρόταση
μέσω ΙΡΙΔΑΣ, στην οποία  αναφ-
έρεται μείωση 20% ήτοι
0,70ευρώ/τ.μ. για φωτιζόμενες
επιφάνειες στεγασμένου χώρου κ
0,34 ευρώ/τ.μ. για τις φωτιζόμενες
επιφάνειες μη στεγασμένου
χώρου και γνωστοποιήθηκε σε
όλα τα μέλη του Σώματος, κατά
την διάρκεια του Δημοτικού

Συμβουλίου.
Οι προτάσεις των επικεφαλής

των Δημοτικών Παρατάξεων,
λήφθηκαν υπόψιν, και αξιολο-
γήθηκαν από την Οικονομική
Υπηρεσία του Δήμου Ασπροπύρ-
γου, σύμφωνα με το από ⦁16-11-2021 απαντητικό έγγρα-
φο του Διευθυντή της Οικονομικής
Υπηρεσίας, κου Φίλιππου Πάνου,
ως προς την πρόταση   σύμφωνα
με την οποία ΔΕΝ γίνεται ΔΕΚΤΗ,
διότι οι συντελεστές του Δημοτι-
κού Φόρου δεν διαχωρίζονται σε
κατηγορίες όπως αυτές των
Δημοτικών Τελών Καθαριότητας
και Ηλεκτροφωτισμού, παρά μόνο
σε συντελεστές καλυμμένου και
ακάλυπτου χώρου, η πρόταση
του επικεφαλής του συνδυασμού
« Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Σ -
ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ», κου Ηλία Ιωάν-
νη.&⦁ 17-11-2021  απαν-
τητικό έγγραφο του Διευθυντή της
Οικονομικής Υπηρεσίας, κου
Φίλιππου Πάνου, ως προς την
πρόταση   σύμφωνα με την οποία
γίνεται ΔΕΚΤΗ η πρόταση του
συνδυασμού «ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»,
κου Τσοκάνη Αλέξανδρου.

Επίσης, έγκυρες  θεωρούνται οι
ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης, κατα-
τεθειμένης πρόταση.

Ακολούθησε διαλογική συζήτ-
ηση μεταξύ των μελών του Δημο-
τικού Συμβουλίου των οποίων οι
απόψεις και τοποθετήσεις τους
αναλυτικά είναι καταγεγραμμένες,
στα απομαγνητοφωνημένα πρακ-
τικά 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.302/2021 απόφ-
αση της Οικονομικής Υπηρεσίας
με ΑΔΑ:ΨΩΙΑΩΨΝ-ΜΙΖ⦁Την από 16/11/2021 πρόταση,
του επικεφαλής του συνδυασμού
«ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ-ΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ»,
κου Ηλία Ιωάννη,⦁Την από 16/11/2021 πρόταση,
του επικεφαλής του συνδυασμού
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», κου Τσοκάνη
Αλέξανδρου,⦁Την υπ’αριθμ.:429/12-03-2020
Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπο-
υργών Οικονομικών, Εσωτερικών
και Επικρατείας (Β’ 850/13-03-
2020), η οποία αντικατέστησε την
υπ’ αριθ. πρτ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-
04-2005  Κοινή Υπουργική Απόφ-
αση (Β’ 539) (Συνεδρίαση μέσω
τηλεδιάσκεψης)⦁ Τις διατάξεις 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),⦁Τις τοποθετήσεις των κ.κ. επι-
κεφαλής των δημοτικών παρατά-
ξεων, και την διαλογική συζήτηση
μεταξύ των μελών του Δ.Σ., όπως
έχουν διατυπωθεί στα πλήρη
απομαγνητοφωνημένα Πρακτικά
της Συνεδριάσεως, 

πέρασε σε πρώτη ψηφοφο-
ρία,αναφορικά των τριών (3)
προτάσεων που τέθηκαν, στην
οποία, ΥΠΕΡ, ΥΠΕΡ της «Ανα-
προσαρμογή Δημοτικού
Φόρου Οικονομικού Έτους
2022» τάχθηκαν δέκα  έξι  (16)
μέλη του συμβουλίου, και ονο-
μαστικά 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 ) Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ι Δ Η Σ

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

1 5 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

16)ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Εν συνεχεία, πέρασε σε ψηφ-
οφορία, ΥΠΕΡ της πρότασης
του επικεφαλής του συνδυα-
σμού «ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ-
ΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ», κου Ηλία Ιωάν-
νη, με την οποία τάχθηκαν,
οκτώ (8)   μέλη του συμβουλίου,
και ονομαστικά οι κ.κ. :

1)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
4)ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
5)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 
6)ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
8)ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Εν συνεχεία, πέρασε σε ψηφ-

οφορία, ΥΠΕΡ της πρότασης
του επικεφαλής του συνδυα-
σμού «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»,κου Τσοκάνη
Αλέξανδρου, με την οποία
τάχθηκαν, τρία (3)  μέλη του
συμβουλίου, και ονομαστικά οι

κ.κ. :
1)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ          
2)ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
3)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΕΥΚΟ ψηφίζει η Παράταξη

του Συνδυασμού,
« Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Σ -
ΜΠΡΟΣΤΑ»,με επικεφαλής τον
κο Μυλωνά Αλέξανδρο

Ακολούθησε η δεύτερη ψηφο-
φορία, ανάμεσα στις δύο επι-
κρατούσες που προκρίθηκαν.

ΥΠΕΡ της λήψης απόφασης,
επί της υπ’ αριθμ.: 302/2021
απόφασης  της Οικονομικής
Επιτροπής με θέμα: «Αναπρο-
σαρμογή Τελών Δημοτικού

Φόρου  Οικονομικού έτους
2022»τάχθηκαν δέκα έξι  (16)
μέλη  του συμβουλίου, και ονο-
μαστικά 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 ) Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ι Δ Η Σ

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

1 5 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

16)ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΥΠΕΡ της πρότασης, του επι-
κεφαλής του συνδυασμού
« Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Σ -
ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ»,  κου  Ηλία Ιωάν-
νη,τάχθηκαν δέκα τρία  (13)
μέλη του συμβουλίου και ονο-
μαστικά οι κ.κ.:

1)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
4)ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
5)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 
6)ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
8)ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
9)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
10)ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
11)ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
12)ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
13)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΛΕΥΚΟ ψηφίζει η Παράταξη
του Συνδυασμού, «ΛΑΪΚΗ
Σ Υ Σ Π Ε Ι Ρ Ω Σ Η
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»,με επικεφα-
λής τον κο Τσοκάνη Αλέξανδρο. 

1)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ          
2) ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
3) Μ Π Α Κ Α Λ Η Σ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

και Αποφασίζει
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την μηδενική ανα-
προσαρμογή των συντελεστών
του Δημοτικού Φόρου για το
έτος 2022 ως εξής:

σύμφωνα με την υπ’
αριθ.:302/2021 απόφαση της
Οικονομικής Υπηρεσίας με ΑΔΑ:
ΨΩΙΑΩΨΝ-ΜΙΖ, με θέμα: «Ανα-
προσαρμογή Δημοτικού Φόρου
Οικονομικού ‘Ετους 2022», η
οποία επισυνάπτεται .

Αφού συντάχθηκε και αναγ-
νώσθηκε το πρακτικό αυτό υπο-
γράφεται ως κατωτέρω, πήρε δε
αύξοντα αριθμό 201. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ  Γ. ΤΣΟΚΑΣ
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Πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ «ΚΑΘΑΡΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ»Πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ «ΚΑΘΑΡΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ»

Δ. Παπαστεργίου: Στόχος είναι να αναδείξουμε την κεντρική αξία 
Υπεύθυνος Πολίτης, μα πάνω από όλα Άνθρωπος
Στηρίζουμε εκείνους που διατηρ-

ούν την πόλη μας, το γραφείο μας,
το λεωφορείο …ΚΑΘΑΡΑ, λέγον-
τας το δικό μας ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ,  έως
τις 4 Δεκεμβρίου 

«Καθαρή Εβδομάδα »!  Αυτόν τον
τίτλο έδωσε στην πρωτοβουλία
αλληλεγγύης που ανέλαβε η ΚΕΔΕ
προς όλους εκείνους τους εργαζόμε-
νους που  διατηρούν την πόλη μας,
το γραφείο μας, το λεωφορείο
…ΚΑΘΑΡΑ, λέγοντας το δικό μας
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ με τον πιο ξεχωριστό
τρόπο.

Η δράση ξεκινά, με τη συμμετοχή
δήμων από όλη τη χώρα και τη στήρ-
ιξη της εταιρείας Kärcher, από αύριο
Σάββατο, 27 Νοεμβρίου έως τις 4
Δεκεμβρίου με σημεία εκκίνησης την
Αθήνα, την Αρχαία Ολυμπία και τη
Λίμνη Ευβοίας.

Όπως τονίζει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ
Δημήτρης Παπαστεργίου σε μήνυμά

του, «στόχος αυτής της πρωτοβου-
λίας  είναι να αναδείξουμε την κεντρι-
κή αξία του Υπεύθυνου Πολίτη, μα
πάνω από όλα του Ανθρώπου και
δεσμευόμαστε  να κάνουμε τη διαφο-
ρά, δίνοντας το καλό παράδειγμα.

Με μία σειρά ενεργειών, καθ’ όλη
την διάρκεια της εβδομάδας 27 Νοεμ-
βρίου – 4 Δεκεμβρίου 2021, καλούμε
τους πολίτες να ευχαριστήσουν τους
εργαζόμενους της καθαριότητας που
συναντούν (στο σπίτι, στο γραφείο,
στον δρόμο). 

Με κύριο γνώμονα την αφύπνιση
των συμπολιτών μας, στρέφουμε το
βλέμμα μας στους ανθρώπους που
απλά προσπερνάμε, που απλά θεωρ-
ούμε δεδομένους. 

Για τον λόγο αυτό, έχουμε δημιο-
υργήσει το δικό μας σήμα «την κίτρινη
καρδιά» που ουσιαστικά εκφράζει το
ευχαριστώ του καθενός προς τους
εργαζομένους της καθαριότητας».

Οι δράσεις
Για την επίτευξη του σκοπού αυτής

της πρωτοβουλίας  έχουν προγραμ-
ματιστεί μία σειρά από δράσεις καθ’
όλη την διάρκεια της «Καθαρής
Εβδομάδας 2021» , σε συνεργασία
με την Kärcher.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο, 27
Νοεμβρίου  φωταγωγηθηκαν ταυ-
τόχρονα «κίτρινες καρδιές» στην
Αθήνα, στην πλατεία Κοραή, παρου-
σία του δημάρχου Αθηναίων Κ. Μπα-
κογιάννη και στην Αρχαία Ολυμπία
παρουσία του δημάρχου Γ. Γεωργιό-
πουλου και γενικού γραμματέα της
ΚΕΔΕ Δ. Καφαντάρη καθώς και
αντιδημάρχων καθαριότητας και
εργαζομένων στις υπηρεσίες καθαρι-
ότητας των δήμων.

Παράλληλα τη Δευτέρα θα φωτα-
γωγηθεί κίτρινη καρδιά στο λιμάνι του
Λίμνης Ευβοίας, ενώ στους περισσό-
τερους δήμους της  χώρας θα πραγ-
ματοποιηθεί και φωταγώγηση  συμβο-

λικών σημείων  των δήμων, που θα
διατηρηθεί καθ’ όλη την διάρκεια της
«Καθαρής Εβδομάδας».

Η ενέργεια καταγράφεται και στο site
«katharievdomada.gr» , αλλά και
μέσα από την ιστοσελίδα της ΚΕΔΕ,
www.kede.gr , όπου καθένας μπορεί
να πει το δικό του συμβολικό «ευχαρ-
ιστώ» πατώντας στη μεγάλη κίτρινη
καρδιά, ενώ όλες οι παράλληλες δρά-
σεις που υποστηρίζουν την ενέργεια
αποτυπώνονται στο διαδραστικό
χάρτη.

Παρέμβαση του Δήμου
Φυλής στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ 

γγια την προσωρινή διακοπή δρομολογίων
του προαστιακού, 

από Άνω Λιόσια προς Αεροδρόμιο

Επιστολή στο Διε-
υθύν ον τα Σύμβουλο της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, απέστειλε ο
Δήμαρχ ος Φυλής Χρή-
στος Παππούς, με
αίτημα ν α μετατεθεί χ ρο-
ν ικά το έργο της αν τικα-
τάστασης κλειδιού στο
ΣΚΑ, από 29 Νοεμβρίου
2021 και για δεκαεπτά
(17) μέρες, ώστε ν α μην
διακοπεί η συγκοιν ων ια-
κή εξυπηρέτηση των
Άν ω Λιοσίων  προς Αερο-
δρόμιο, μέσω του προα-
στιακού. 
Ο Δήμαρχ ος Φυλής ζητά-
ει, εν αλλακτικά, σε
περίπτωση που το έργο
είν αι αδύν ατο ν α μετατε-
θεί χ ρον ικά, ν α δρομολο-
γήσει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ λεωφ-
ορεία από το Σταθμό
των  Άν ω Λιοσίων , μέχ ρι
τον  πλησιέστερο, εν  λει-
τουργία σταθμό της γραμ-
μής Άν ω Λιόσια-Αεροδρό-
μιο, ώστε ν α εξυπηρετ-
ηθεί το επιβατικό κοιν ό,
εν  μέσω παν δημίας και
Εορτών . 



Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής 
στο Σανταντέρ της Ισπανίας 
για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα YES!

Ξεχώρισε ο  φοιτητής  Μάριος Δελατόλας από το Δήμο
Φυλής,τις ιδέες του και τις πρωτοβουλίες του

Hπρώτη συνάντηση του ευρωπαϊκού χρηματοδοτούμενου προγράμματος με τίτλο “Νεολαία για την Ευρωπαϊκή
Αλληλεγγύη”, πραγματοποιήθηκε στην πόλη Σανταντέρ στη Βόρεια Ισπανία.

Ο Δήμος Φυλής εκπροσωπήθηκε από τον αναπληρωτή Δήμαρχο Φυλής, εντεταλμένο
σχεδιασμού και εφαρμογής κοινωνικών πολιτικών, κύριο Αντωνόπουλο Γεώργιο, τον δημότη
Φυλής και φοιτητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς κύριο Μάριο Δελατόλα, καθώς και από τον
επιστημονικό υπεύθυνο του έργου, υπαλλήλου του Δήμου Φυλής κύριο Βέλλη Γεώργιο.

H τοπική κυβέρνηση της Cantabria και ο οργανισμός, Direccion General de Cooperacion
al Desarrollo, φιλοξένησε τους εκπροσώπους του Δικτύου των Πόλεων που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα και γιόρτασαν μαζί την «Ευρωπαϊκή Ημέρα Συνεργασίας». Ήταν μια ευκαιρία για
τους εταίρους του έργου να συναντηθούν και να ενισχύσουν τον οργανισμό τους μέσω κοινών
δράσεων. Η συνάντηση επικεντρώθηκε στην εκμάθηση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων στον
τομέα της Αλληλεγγύης και να ενισχύσει την ικανότητα των συμμετεχόντων νέων από
διαφορετικούς δήμους της Ευρώπης. 

Η ιδέα ήταν να χρησιμοποιηθούν τα θέματα της εκδήλωσης για να διασφαλιστεί η
ανταλλαγή γνώσεων εστιάζοντας σε κοινές προκλήσεις όπως η ανάπτυξη ικανοτήτων, η
συνεργασία με τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς, με σκοπό την προώθηση της ενεργού
συμμετοχής των πολιτών σε διαδικασίες και προτάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη σε
διαφορετικούς τομείς δράσης.

Ο φοιτητής από το Δήμο Φυλής, Μάριος Δελατόλας, ξεχώρισε κατά τη διάρκεια των
εργασιών με τις ιδέες του και τις πρωτοβουλίες του και συνέβαλε ιδιαίτερα στην
επίτευξη των στόχων του προγράμματος. 

Η κυρία Silvia Abascal Diego και ο κύριος Pablo Zuloaga Martinez, φιλοξένησαν τους
συμμετέχοντες του προγράμματος YES!  Εκτός από την εκπαίδευση των νέων από τις
διαφορετικές χώρες, ο κάθε οργανισμός-εταίρος είχε την ευκαιρία να μοιραστεί τις καλές
πρακτικές του στο θέμα «Αλληλεγγύη μέσω της Παγκόσμιας Ιθαγένειας».

Σημειώνεται, πως τον Ιούνιο του 2022, ο Δήμος Φυλής θα φιλοξενήσει στην Ελλάδα όλους
τους εταίρους και θα τους παρουσιάσει τις καλές πρακτικές της Κοινωνικής Υπηρεσίας του
Δήμου Φυλής.

Για την ημερήσια διάταξη, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος:
https://europeforcitizense.wixsite.com/yestwinning

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο YES!:
www.facebook.com/YouthforEuropeanSolidarity/
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 Σύλλογος Γυναικών Ελευσίνας (Ο.Γ.Ε) 

Επίσκεψη στον Συμβουλευτικό Σταθμό 
Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου

Ελευσίνας και δράσεις ενημέρωσης 
για τη στήριξη των κακοποιημένων γυναικών  

Ο
Σ ύ λ λ ο γ ο ς
γυναικών Ελευ-
σίνας (Ο.Γ.Ε)

μπροστά στις 25 Νοεμ-
βρίου, ημέρα δράσης
κατά της βίας  των
γυναικών επισκέφθηκε
τον συμβουλευτικό
σταθμό υποστήριξης
γυναικών θυμάτων βίας
του Δήμου Ελευσίνας. 

Στη συν άν τηση
παραβρέθηκαν  τρία από τα
τέσσερα άτομα του προσω-
πικού, η κοιν ων ική λειτο-
υργός, η ν ομική σύμβουλος και ο κοι-
ν ων ιολόγος του συμβουλευτικού σταθ-
μού.

Έγιν ε συζήτηση γύρω από τη
λειτουργία του συμβουλευτικού σταθ-
μού. Στο σταθμό απευθύν ον ται εν ήλι-
κες γυν αίκες, άν εργες, από μον ογον εϊ-
κές οικογέν ειες, από το δήμο Ελευ-
σίν ας αλλά και από τους γύρω δήμους,
όπου τους παρέχ ετε ψυχ ολογική, ν ομι-
κή και εργασιακή υποστήριξη.

Στη συν άν τηση ο Σύλλογος
γυν αικών  Ελευσίν ας διατύπωσε τα
αιτήματα του αλλά και την  θέση ότι
στεκόμαστε αλληλέγγυες στις γυν αίκες
που δέχ ον ται βία σε οποιαδήποτε
μορφή και αν  εκφράζεται. Οι βίαιες
συμπεριφορές, οι δολοφον ίες κλπ δεν
αποτελούν  την  αιτία αλλά το αποτέλε-
σμα της εκμετάλλευσης και της αν ισό-
τιμης θέσης της γυν αίκας στην  κοιν ω-
ν ική και οικον ομική ζωή. Ως σύλλογος
παλεύουμε για την  συσπείρωση των
γυν αικών  και πιστεύουμε στον  αγών α
των  γυν αικών  για την  κοιν ων ική και
οικον ομική χ ειραφέτηση τους, ώστε ν α
ικαν οποιηθούν  οι σύγχ ρον ες αν άγκες
τους σε όλους τους τομείς της καθημερ-
ιν ής ζωής μας.

Η δράση του συλλόγου θα
συν εχ ίστηκε και το Σάββατο 27/11
όπου μέλη του συλλόγου έδωσαν   ραν -
τεβού στη πλατεία Ηρώων  (Ελευσίν α)
με αν ακοιν ώσεις της Ο.Γ.Ε εν ημε-
ρών ον τας τον  κόσμο για τη θέση μας
για τη βία. 

Επιπλέον  θα πραγματοποιηθούν
εξορμήσεις και στα εμπορικά μαγαζιά
της Ελευσίν ας. 

Σκοπός της δράσης μας είν αι ν α έρθ-
ουμε σε επαφή με ν έες γυν αίκες, ν α
φτάσουν  οι θέσεις και οι διεκδικήσεις
μας παν τού.

Διεκδικούμε:
Χρηματοδότηση από τον  κρατικό

προϋπολογισμό για τη λειτουργία των
κρατικών  κοιν ων ικών  υπηρεσιών  και
υποδομών  για την  πρόληψη του φαι-
ν ομέν ου της βίας κατά των  γυν αικών
και για τη στήριξη των  κακοποιημέν ων
γυν αικών  (ξεν ών ες, τηλεφων ικές γραμ-
μές κ.α.), με την  άμεση και πλήρη στε-
λέχ ωσή τους από εξειδικευμέν ο προ-
σωπικό με μόν ιμη και σταθερή εργασία
χ ωρίς καμία εμπλοκή ΜΚΟ και
ΚΟΙΝΣΕΠ. 

Σταθερή δουλειά για το προσωπικό
των  δομών . Να καταργηθούν  οι
6μην ες, 8μην ες και ετήσιες συμβάσεις
εργασίας.

Εν ημερωτικά προγράμματα σε σχ ο-
λεία και σχ ολές  από επιστημον ικούς
κρατικούς φορείς.

Προσλήψεις ψυχ ολόγων , κοιν ων ικών
λειτουργών  σε όλα τα σχ ολεία. 

Μέτρα στήριξης των  άν εργων
γυν αικών  (επίδομα αν εργίας χ ωρίς
όρους και προϋποθέσεις), των
γυν αικών  από μον ογον εϊκές και
πολύτεκν ες οικογέν ειες. Μόν ιμη και
σταθερή δουλειά με αξιοπρεπείς μισθ-
ούς, κατοχ υρωμέν ους από Συλλογικές
Συμβάσεις Εργασίας, πλήρη εργασιακά
και ασφαλιστικά δικαιώματα, για ν α
μπορέσουν  οι γυν αίκες ν α σταθούν  με
αξιοπρέπεια στα πόδια τους και ν α
πάρουν  τη ζωή στα χ έρια τους.
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“Κάλλιον του θεραπεύειν το προλαμβάνειν”»“Κάλλιον του θεραπεύειν το προλαμβάνειν”»
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΔΡΑΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 

ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Τ
ο ΚΕΠ
Υγείας του
Δ ή μ ο υ

Ασπ ροπ ύργου
και το Κέν τρο
Κοιν ότητας της
Διεύθυν σης Κοι-
ν ων ικής Προ-
στασίας,  σε
συν εργασία με
το  Ελλην ικό
Δ ι α δ η μ ο τ ι κ ό
Δίκτυο Υγιών
Πόλεων  και τον
Σύλλογο Φίλων
Ο γκ ο λο γ ι κ ο ύ
Ν ο σ ο κ ο με ί ο υ
«Οι Άγιοι Αν άργ-
υροι», διοργά-
ν ωσαν  την
παροχ ή δωρεάν
ψ η φ ι α κ ώ ν
μαστογραφιών
σε γυν αίκες
ευπαθών  και ευάλωτων  ομάδων  του τοπικού πληθυ-
σμού, ηλικίας 40-69 ετών . Οι δράσεις αυτές σύμφων α
με τον  Δήμαρχ ο Ασπροπύργου, κ. Νικόλαο Μελετίου
εν τάσσον ται στο πρόγραμμα  προληπτικών  εξετά-
σεων , οι οποίες υποστηρίζον ται και υλοποιούν ται
από τις Κοιν ων ικές Υπηρεσίες του Δήμου σε συν ερ-
γασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ, όπου ο Δήμος  μας εκπρο-
σωπείται  στο Διοικητικό του Συμβούλιο. 

Η εξέταση πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου
του 2021 σε ειδικό Κέν τρο Μαστού. Ο Σύλλογος
Φίλων  Ογκολογικού Νοσοκομείου «Οι Άγιοι Αν άργυρ-
οι» παρείχ ε δωρεάν  τις μαστογραφίες στις γυν αίκες,
εν ώ το κόστος της δράσης αν έλαβε ο Δήμος Ασπρ-
οπύργου. Η μεταφορά από και προς το Κέν τρο
Μαστού, πραγματοποιήθηκε με όχ ημα του Δήμου,
που διατέθηκε αποκλειστικά για τον  συγκεκριμέν ο
σκοπό. Τη διασφάλιση ότι, οι προς εξέταση γυν αίκες
αν ήκαν  πράγματι στις ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες
του πληθυσμού και πληρούσαν  τα απαραίτητα κρι-
τήρια και προϋποθέσεις συμμετοχ ής αν έλαβε η
Διεύθυν ση Κοιν ων ικής Προστασίας του Δήμου. 

Τέλος, η όλη διαδικασία  πραγματοποιήθηκε με την
τήρηση των  απαραίτητων  μέτρων  προφύλαξης, ασφ-
άλειας και υγιειν ής,  που επιβάλει η ισχ ύουσα ν ομοθ-
εσία λόγω της παν δημίας του Cov id 19.

Σοφία Μαυρίδη: Πρωταρχικό μας μέλημα  η
ενημέρωση και η διοργάνωση προληπτικών
εξετάσεων για νοσήματα που πλήττουν μεγάλο

μέρος του πληθυσμού

Η αρμόδια Αν τιδήμαρχ ος Κοιν ων ικής Προστασίας,
κα Σοφία Μαυρίδη δήλωσε σχ ετικά με την  δράση:
«Πρωταρχ ικό μέλημα όλων  μας είν αι η παροχ ή υπηρ-
εσιών  πρόληψης και προαγωγής της υγείας σε όλους
τους δημότες μας. Μέσω των  δράσεων  που πραγμα-
τοποιούν ται από τη Διεύθυν ση Κοιν ων ικής Προ-
στασίας, το Κέν τρο Κοιν ότητας και το ΚΕΠ Υγείας του
Δήμου μας προωθείται η ευαισθητοποίηση, η εν ημέρ-
ωση και η διοργάν ωση προληπτικών  εξετάσεων  για
ν οσήματα  που πλήττουν  μεγάλο μέρος του πληθυ-
σμού. “Κάλλιον  του θεραπεύειν  το προλαμβάν ειν ”.»

Σε  κεντρικά σημεία
μεγάλων πολεων της
Αττικής της επικράτει-
ας θα βρίσκονται τη
Δευτέρα 29 Νοεμ-
βρίου οι Κινητές Ομά-
δες Υγείας του ΕΟΔΥ
και θα πραγματοποι-
ούν δωρεάν rapid test
COVID-19. 

Τα σημεία δωρεάν
ελέγχου στην ευρύτε-
ρη περιοχή της Δυτι-
κής Αθήνας και Δυτι-
κής Αττικής Αττικής
είναι τα ακόλουθα:

Δ. Ιλίου, Αίαντος και
Χρυσηίδος, Ίλιον,
09:00 -15:00

Δ. Χαϊδαρίου, Δημα-
ρχείο, Στρ. Καραϊ-
σκάκη 138 &
Ευπαύλεως, Χαϊδάρι,
09:00-15:00

Δ. Ελευσίνας, Πολι-
τιστικό Κέντρο Κίμω-
νος & Παγκάλου, απέ-
ναντι  από Εκκλησία
Αγίου Γεωργίου,
09:30-15:00 Νοεμ-
βρίου

Το Seajets 41o Ράλι 
Παλλάδιο, θα έχει ως 
επίκεντρο τη Μάνδρα Αττικής

Α
πό την  πλατεία Αιόλου στη Μάν δρας, θα δοθεί η
εκκίν ηση του «Seajets 41o Ράλι Παλλάδιο» και
στην  ίδια πλατεία θα γίν ει και ο τερματισμός. Εκεί

θα είν αι ακόμη το Serv ice Park και το Park Ferme.
Ο αγών ας αποτελείται από τις ειδικές διαδρομές

«Μέγαρα-Άγιος Ιωάν ν ης», «Αλεποχ ώρι» και «Μελετά-
κι». Οι τρείς ειδικές διαδρομές θα γίν ουν  από δύο
φορές και τα συν ολικά αγων ιστικά χ ιλιόμετρα θα είν αι
75,03.
Το Seajets 41ο Ράλι Παλλάδιο προσμετρά στο Παν ελ-

λήν ιο Πρωτάθλημα Ράλι Ασφάλτου και  Κύπελλο Ράλι
Ασφάλτου αποτελών τας τον  5ο και τελευταίο γύρο των
συγκεκριμέν ων  θεσμών . Ταυτόχ ρον α αποτελεί τον  6ο
γύρο του Παν ελλην ίου Πρωταθλήματος Ράλι Ιστορικών
Αυτοκιν ήτων , εν ώ επιπρόσθετα ο αγών ας προσμετρά
στο Κύπελλο «Rally  Cup Εν ιαίο SKODA ΣΟΑΑ».

Για ακόμη  μια χ ρον ιά,
την  προσπάθεια του
Αθλητικού Σωματείου
Start Line θα στηρίξει η
Τοπική Αυτοδιοίκηση,
καθώς το Seajets 41ο
Ράλι Παλλάδιο θα
βρίσκεται υπό την  αιγίδα
των  Δήμων  Μάν δρας-
Ειδυλλίας & Μεγαρέων .
Όσοι εν διαφέρον ται ν α

συμμετέχ ουν  στον
αγών α μπορούν  ν α το
δηλώσουν  -μέσω ΣΔΔΑ-
έως τις 3 Δεκεμβρίου. 

Ο Διοικητικός και
Αρχ ικός Τεχ ν ικός Έλεγχ ος και έλεγχ ος/σφράγιση των
turbo από γίν ει από τις ώρα 18:30-21:00, την   Παρ-
ασκευή 10 Δεκεμβρίου, στο 16χ λμ Λεωφόρου Λαυρίου,
Παιαν ία Σταθμός Αυτ/των  πλησίον  ΜΕΚ. Ο τελικός
Τεχ ν ικός Έλεγχ ος θα γίν ει το απόγευμα του Σαββάτου
11 Δεκεμβρίου.

Για ακόμη μια χρονιά, την προσπάθεια του Αθλητικού Σωματείου Start Line θα
στηρίξει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς ο Αγώνας θα βρίσκεται υπό την αιγίδα των

Δήμων Μάνδρας-Ειδυλλίας & Μεγαρέων

Δωρεάν έλεγχοι Covid-19
σήμερα 29 /11 σε Ελευσίνα, 

Χαϊδάρι και Ίλιον 
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«Ίσως χρειαστούν τοπικοί περιορισμοί τις
επόμενες δύο εβδομάδες, ώστε να μην έχουμε
μετάδοση τα Χριστούγεννα», είπε χαρακτηριστι-
κά ο καθηγητήςο καθηγητής αναλυτικής χημείας
του ΕΚΠΑ,  μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Η θετικότητα είναι στο 1,5 και στις κόκκινες
περιοχές φαίνεται να επιβραδύνεται», πρόσθεσε
στη συνέχεια.Ο καθηγητής τόνισε ότι ο μόνος
δείκτης που ανεβαίνει είναι αυτός των νεκρών
και των διασωληνωμένων. Σύμφωνα με όσα είπε
ο κ. Θωμαΐδης οι εισαγωγές στα νοσοκομεία
αφορούν κυρίως ανθρώπους άνω των 60 ετών
και στις ΜΕΘ άνω των 70. Στην πλειονότητα
τους είναι ανεμβολίαστοι.

«Πιο μεταδοτική η μετάλλαξη Όμικρον»
Αναφερόμενος στη μετάλλαξη Όμικρον είπε ότι

οι  ειδικοί  περίμεναν την επικράτηση της
«Δέλτα» τον Αύγουστο και τελικά είχε επικρατή-
σει μέσα στον Ιούλιο.

«Οι πρώτες ενδείξεις της Όμικρον δείχνουν ότι
είναι πολύ πιο μεταδοτική από τη Δέλτα. Δεν
ξέρουμε αν θα επικρατήσει, ξέρουμε ότι είναι
πολύ πιο μεταδοτική. Σε αυτό το σημείο είναι
πολύ σημαντική η ιχνηλάτιση», υποστήριξε.

Καπραβέλος: Πολλοί οι ασθεν είς εκτός
ΜΕΘ

Τη δραματική κατάσταση που επικρατεί στο
ΕΣΥ περιέγραψε ο Νίκος Καπραβέλος. «Χθες
διασωληνώσαμε δύο ασθενείς εκτός ΜΕΘ. Είναι
πολλοί οι εκτός ΜΕΘ», τόνισε ο διευθυντής
ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπανικολάου.

«Αν πάρουμε αυστηρά μέτρα, θα πέσουν τα
κρούσματα», τόνισε. Εκτίμησε επίσης πως «η
τρίτη δόση άργησε να γίνει. Η πολιτεία διστάζει
να πάρει αυστηρά μέτρα και οι θάνατοι θα
αυξηθούν. Έπρεπε να είχαν επιβάλλει υποχρεω-
τικότητα για τους άνω των 60». «Δεν υπάρχει
εξειδικευμένο προσωπικό. Το προσωπικό έχει
εξουθενωθεί. Θα είναι ακατόρθωτο, θα καταρρ-
εύσει το Σύστημα Υγείας μέχρι τα Χριστούγεν-
να», συμπλήρωσε μιλώντας στο OPEN ο κ.
Καπραβέλος.

Τζανάκης: Θα έχουμε 4.500- 5.500 κρούσμα-
τα ως την Πρωτοχρονιά

Από τη δική του πλευρά ο Νίκος Τζανάκης

σχολίασε: «Μέτα τις 10/12 θα βλέπουμε αργή
πτώση κρουσμάτων. Θα έχουμε 4.500- 5.500
κρούσματα ως την Πρωτοχρονιά».

Εκτίμησε επίσης πως θα υπάρξει αύξηση των
«κρεβατιών της ΜΕΘ με ταβάνι 750 μετά τις
20/12 και 70-85 θανάτους ανά μέρα». Μάλιστα
τόνισε πως ίσως «όμως δούμε και τριψήφιο
αριθμό».«Θα φτάσουμε 20.000 θανάτους μέχρι
την Πρωτοχρονιά», είπε ο Νίκος Τζανάκης.

Δημόπουλος: Σταδιακά θα έχουμε προβλή-
ματα από την Όμικρον

«Όταν πολυπληθή κράτη είναι ανεμβολίαστα,
εμφανίζονται μεταλλάξεις», τόνισε από τη δική
του πλευρά ο Θάνος Δημόπουλος. «Ίσως άτομο
την Μποτσουάνα που είχε aids να μολύνθηκε
και να δημιουργήθηκε η μετάλλαξη Όμικρον.
Υπάρχει ανησυχία ότι θα επικρατήσει σιγά σιγά
Δεν έχουμε δεδομένα ακόμη ότι διαφεύγει των
εμβολίων. 

Πρέπει να δούμε αν καλύπτεται από μονοκλω-
νικά και  χάπια που έχουμε», σημείωσε ο
πρύτανης του ΕΚΠΑ.

Εκτίμησε επίσης πως «είναι δύσκολο να εφα-
ρμοστεί υποχρεωτικότητα στους άνω των 60
ετών». 

Σε σχέση με τη μετάλλαξη Όμικρον σημείωσε
πως «σίγουρα έχει  βαριά μεταδοτικότητα».
«Σταδιακά θα έχουμε προβλήματα από την Όμι-
κρον. Και με έντονες ψυχολογικές επιπτώσεις
λόγω των εορτών», συμπλήρωσε.

Νίκος Θωμαΐδης: Τοπικά μέτρα για τις επόμενες δύο εβδομάδες
Η μετάλλαξη Όμικρον είναι πολύ πιο μεταδοτική από τη Δέλτα.

Α
ντίστροφη μέτρηση "τρέχει"
για την καταβολή του επιδό-
ματος 250 ευρώ σε 830.000

χαμηλοσυνταξιούχους τον ερχόμενο
μήνα .

Την  εξαγγελία αυτή, η οποία αφορά
το 1/3 των  συν ταξιούχ ων  της χ ώρας,
έκαν ε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, κος
Κυριάκος Μητσοτάκης, την  περασμέν η
Δευτέρα.

Σύμφων α με όσα αν έφεραν  κύκλοι
του Υπουργείο Εργασίας, δικαιούχ οι θα
είν αι συν ταξιούχ οι  -με βάση τις πληρ-
ωμές του Νοεμβρίου 2021, σύμφων α με
πληροφορίες του Capital.gr- που
έχ ουν  ετήσιο ατομικό φορολογητέο
εισόδημα έως 7.200 ευρώ (600 ευρώ
μην ιαίως) και ετήσιο οικογεν ειακό φορ-
ολογητέο εισόδημα έως 14.400 ευρώ.

Η συν ολική φορολογητέα αξία της
ακίν ητης περιουσίας του ν οικοκυριού,
δεν  μπορεί ν α υπερβαίν ει στο σύν ολο
της το ποσό των  200.000 ευρώ.

Σύμφων α με πληροφορίες του
Capital.gr θα ληφθεί το καθαρό δηλωτέο
εισόδημα των  συν ταξιούχ ων  τόσο από
συν τάξεις, όσο από οποιαδήποτε άλλη
αιτία.

Στο εισόδημα από συν τάξεις περι-
λαμβάν ον ται τα ποσά που λαμβάν ουν
τόσο από κύριες, όσο και από επικο-
υρικές.

Δικαιούχ οι, σύμφων α με πληροφο-
ρίες του Capital.gr, θα είν αι και όσοι

παίρν ουν  προσωριν ή σύν ταξη (εφό-
σον  πληρούν  το κριτήριο εισοδήματος
με βάση τις δηλώσεις για το 2020).

Νεότερες πληροφορίες αν αφέρουν
πως στους δικαιούχ ους θα περιλαμβά-
ν ον ται και όσοι παίρν ουν  προκαταβο-
λή σύν ταξης.

Σε όλες τις περιπτώσεις συν τα-
ξιούχ ων  (δηλ. όσων  λαμβάν ουν  οριστι-
κή, προσωριν ή σύν ταξη ή προκαταβο-
λή), τον ίζουν  με έμφαση οι ίδιες πηγές,
κριτήριο θα είν αι το συν ολικό δηλωτέο
εισόδημα τους το 2020 και όχ ι μόν ο το
εισόδημα τους από συν τάξεις.

Αυτό σημαίν ει, όπως εξηγούν  αν αλ-
υτές πως  έν ας συν ταξιούχ ος, αν  έχ ει
εισόδημα κάτω από όριο που θέτει η
κυβέρν ηση για το 2020 (κάτω από
7.200 ευρώ σε ατομικό επίπεδο και
14.400 ευρώ σε οικογεν ειακό επίπεδο),
θα λάβει το επίδομα των  250 ευρώ,
ακόμα και αν  με τη σύν ταξη που παίρ-
ν ει από το 2021 (οριστική, προσωριν ή
ή προκαταβολή) ξεπερν ά αυτό το όριο. 

Αν τίθετα, αν  έν ας συν ταξιούχ ος
δήλωσε το 2020 συν ολικό εισόδημα
πάν ω από 7.200 ευρώ (ατομικά) ή
πάν ω από 14.400 ευρώ (οιγεν ειακά),
δεν  θα λάβει το επίδομα των  250 ευρώ
τον  επόμεν ο μήν α, ακόμα και αν  το
εισόδημα αποκλειστικά από συν τάξεις
το 2020 είν αι κάτω από 600
ευρώ/μήν α, σύμφων α με τους ίδιους
αν αλυτές. 

Οι ίδιες πηγές, επίσης,  διευκριν ίζουν

πως το κριτήριο του εισοδήματος μετρά
σωρευτικά, δηλαδή αν  το οικογεν ειακό
εισόδημα προέρχ εται μόν ο από έν α
άτομο (συν ταξιούχ ο) και κυμαίν εται
μεταξύ 7.201 ευρώ και 14.400 ευρώ,

τότε ο συν ταξιούχ ος αυτός δεν  θα
λάβει το επίδομα των  250 ευρώ.

Για παράδειγμα, έστω ζευγάρι, με τον
σύζυγο ν α παίρν ει σύν ταξη 1000
ευρώ/μήν α χ ωρίς άλλο εισόδημα και
την  σύζυγο ν α μην  έχ ει καν έν α εισόδ-
ημα. Το ετήσιο εισόδημα του ζευγαριού
αυτού αν έρχ εται στα 12.000 ευρώ.

Αν  και το οικογεν ειακό εισόδημα του
ζευγαριού αυτού είν αι κάτω από το
αν ώτατο όριο του οικογεν ειακού εισο-
δήματος των  εν  γέν ει δικαιούχ ων  του
επιδόματος των  250 ευρώ (14.400

ευρώ), ο σύζυγος -συν ταξιούχ ος δεν
θα λάβει το επίδομα των  250 ευρώ για
το ατομικό ετήσιο εισόδημα (12.000
ευρώ) του ξεπερν ά το αν ώτατο ατομικό
όριο εισοδήματος (7.200 ευρώ).

Αν τίθετα, αν  το οικογεν ειακό εισόδ-
ημα εν ός ζευγαριού, με έν α μόν ο
σύζυγο συν ταξιούχ ο, έχ ει εισόδημα
κάτω από 7.200 ευρώ, θα λάβει το
επίδομα των  250 ευρώ. 

Κύκλοι του Υπ. Εργασίας, αν έφεραν
στο Capital.gr πως για την  καταβολή
του επιδόματος των  250 ευρώ στους
830.000 δικαιούχ ους δεν  θα χ ρειαστεί
υποβολή αίτησης από τους ίδιους.
Καθώς την  όλη διαδικασία θα "τρέξουν ”
οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
και του ΕΦΚΑ.

Ποιοι συνταξιούχοι δικαιούνται τα 250 ευρώ & ποιοι αποκλείονται 
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Τη δυνατότητα να εντάξουν οφειλές που
προκύπτουν από εκπρόθεσμες δηλώσεις -οι
οποίες υποβάλλονται μετά την έκδοση και κοι-
νοποίηση εντολής ελέγχου ή την πρόσκλησης
παροχής πληροφοριών που ζητά εγγράφως η
φορολογική διοίκηση και μέχρι την κοινο-
ποίηση του προσωρινού προσδιορισμού του
φόρου- στην πάγια ρύθμιση των 48 δόσεων
έχουν οι φορολογούμενοι.

Με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ παρέχονται οδηγίες ώστε
να αντιμετωπιστούν όλες οι δυνητικές περιπτώσεις
φορολογουμένων με οφειλές που εμπίπτουν στη
συγκεκριμένη κατηγορία και έχουν στερηθεί κατά
το παρελθόν τη δυνατότητα υπαγωγής των εν
λόγω οφειλών τους σε πάγια ρύθμιση σε έως 48
δόσεις.

Η αίτηση για τους ενδιαφερόμενους γίνεται δια-
δικτυακά, ενώ σε περιπτώσεις οφειλών που έχουν
υπαχθεί σε πάγια ρύθμιση καταβολής σε έως 24
μηνιαίες δόσεις, ανεξάρτητα από το αν τηρείται ή
όχι, η αίτηση υποβάλλεται στη ΔΟΥ ή άλλη Υπηρ-
εσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Προϋπόθεση είναι ο οφειλέτης να είναι ενήμερος
στις λοιπές οφειλές του.

Εάν στην πάγια ρύθμιση καταβολής σε έως 24
μηνιαίες δόσεις, της οποίας οι όροι τηρούνται,
έχουν ενταχθεί και άλλες οφειλές, οι οποίες όμως
δεν δύνανται να υπαχθούν στην πάγια ρύθμιση
καταβολής σε έως 48 μηνιαίες δόσεις, για αυτές
εξακολουθεί να ισχύει η υπάρχουσα πάγια ρύθμι-
ση του ν. 4152/2013. Εάν στην απολεσθείσα
πάγια ρύθμιση καταβολής σε έως 24 μηνιαίες
δόσεις είχαν ενταχθεί και άλλες οφειλές, οι οποίες
όμως δεν δύνανται να υπαχθούν στην πάγια ρύθ-
μιση καταβολής σε έως 48 μηνιαίες δόσεις, αυτές
είτε πρέπει να έχουν εξοφληθεί είτε να έχουν τακ-
τοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο.

Ποιες οφειλές ρυθμίζονται
Ειδικότερα, για τον καθορισμό των δόσεων

για τους φορολογούμενους ισχύουν ανά
περίπτωση τα εξής:

- Οφειλές οι οποίες δεν έχουν υπαχθεί σε πάγια
ρύθμιση μπορούν από την ημερομηνία έκδοσης

της απόφασης, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να
υπαχθούν σε πάγια ρύθμιση και να καταβάλουν τις
οφειλές σε έως 48 μηνιαίες δόσεις.

Οφειλές οι οποίες τελούν σε πάγια ρύθμιση α'
υπαγωγής καταβολής σε έως 24 μηνιαίες δόσεις
της οποίας οι όροι τηρούνται, μπορούν να υπαχθ-
ούν για το υπόλοιπο των οφειλών αυτών σε πάγια
ρύθμιση α' υπαγωγής καταβολής σε έως 48
μηνιαίες δόσεις. Για τον καθορισμό του αριθμού
δόσεων της νέας ρύθμισης αφαιρείται το πλήθος
δόσεων που έχουν καταβληθεί στο πλαίσιο της
υφιστάμενης ρύθμισης.

- Οφειλές οι οποίες τελούν σε πάγια ρύθμιση β'
υπαγωγής καταβολής σε έως 24 μηνιαίες δόσεις,
της οποίας οι όροι τηρούνται, μπορούν να υπαχθ-
ούν για το υπόλοιπο των οφειλών αυτών σε πάγια
ρύθμιση α' υπαγωγής καταβολής σε έως 48
μηνιαίες δόσεις. Για τον καθορισμό του αριθμού
δόσεων της νέας ρύθμισης α' υπαγωγής (σε έως
48 δόσεις) αφαιρείται το άθροισμα του πλήθους
των δόσεων που είχαν καταβληθεί έως την
απώλεια της πρώτης ρύθμισης α' υπαγωγής και
των δόσεων που είχαν καταβληθεί στο πλαίσιο της
ρύθμισης β' υπαγωγής.

- Οφειλές οι οποίες είχαν υπαχθεί σε πάγια ρύθ-
μιση α' υπαγωγής καταβολής σε έως 24 μηνιαίες
δόσεις, η οποία απωλέσθη, και δεν έχουν υπαχθεί
σε πάγια ρύθμιση β' υπαγωγής, δύνανται να
υπαχθούν για το υπόλοιπο των οφειλών αυτών σε
πάγια ρύθμιση α' υπαγωγής καταβολής σε έως 48
μηνιαίες δόσεις. Για τον καθορισμό του αριθμού
δόσεων της νέας ρύθμισης (σε έως 48 δόσεις)
αφαιρείται το πλήθος δόσεων που είχαν καταβ-
ληθεί έως την απώλεια της πρώτης ρύθμισης α'
υπαγωγής.

- Οφειλές οι οποίες είχαν υπαχθεί σε πάγια ρύθ-
μιση α' υπαγωγής καταβολής σε έως 24 μηνιαίες 

δόσεις και εν συνεχεία υπήχθησαν σε πάγια
ρύθμιση β' υπαγωγής, η οποία έχει απολεσθεί,
μπορούν να υπαχθούν για το υπόλοιπο των
οφειλών αυτών σε πάγια ρύθμιση α' υπαγωγής
καταβολής σε έως 48 μηνιαίες δόσεις. Για τον καθ-
ορισμό του αριθμού δόσεων της νέας ρύθμισης
αφαιρείται το άθροισμα του πλήθους των δόσεων
που είχαν καταβληθεί έως την απώλεια της
πρώτης ρύθμισης α' υπαγωγής και των δόσεων
που είχαν καταβληθεί έως την απώλεια της ρύθμι-
σης β' υπαγωγής.

i) Οφειλές που ήταν σε νομοθετική ρύθμιση σε
ισχύ την 1η/11/2019, η οποία απωλέσθηκε μετά
την ημερομηνία αυτή και εν συνεχεία υπήχθησαν
σε πάγια ρύθμιση καταβολής σε έως 24 μηνιαίες
δόσεις, της οποίας οι όροι τηρούνται, δύνανται να
υπαχθούν για το υπόλοιπο των οφειλών αυτών σε
πάγια ρύθμιση καταβολής σε έως 48 μηνιαίες
δόσεις.

ii) Οφειλές οι οποίες ήταν σε νομοθετική ρύθμι-
ση σε ισχύ την 1η/11/2019, η οποία απωλέσθηκε
μετά την ημερομηνία αυτή και εν συνεχεία
υπήχθησαν σε πάγια ρύθμιση καταβολής σε έως
24 μηνιαίες δόσεις, η οποία απωλέσθη, μπορούν
να υπαχθούν για το υπόλοιπο των οφειλών αυτών
σε νέα πάγια ρύθμιση καταβολής σε έως 48
μηνιαίες δόσεις.

48 δόσεις:
Ποιες οφειλές εντάσσονται στην πάγια 

ρύθμιση μετά την έκδοση εντολής ελέγχου

Α
ρχ ίζει σήμερα Δευτέρα 29
Νοεμβρίου, η επαν εκ-
παίδευση των  δικυκλιστών
της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., στο
πλαίσιο των  πρωτοβουλιών

που αν ακοιν ώθηκαν  μετά την
καταδίωξη στο Πέραμα και τον  θάν ατο
του 20χ ρον ου Ρομά από τα πυρά
αστυν ομικών .

Όπως έγραφε η «Κ» στο φύλλο της
Τετάρτης, το πρόγραμμα περιλαμβάν ει
θεωρητική αλλά και πρακτική εκπαίδευ-
ση των  περίπου 2.000 εν στόλων  που
υπηρετούν  στη ΔΙ.ΑΣ. Ο σχ εδιασμός
του αρχ ηγείου προβλέπει ότι το πρόγρ-
αμμα θα παρακολουθούν  σε εβδομα-
διαία βάση 100 αστυν ομικοί και επομέ-
ν ως η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σε,
ούτε λίγο ούτε πολύ, 20 εβδομάδες.

Την  1η Νοεμβρίου, μια εβδομάδα
μετά τα γεγον ότα στο Πέραμα, ο υπο-
υργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης
Θεοδωρικάκος, αν ακοίν ωσε μια σειρά
από μέτρα με στόχ ο τη βελτίωση της

αποτελεσματικότητας της Αμεσης Δρά-
σης. Εν α απ’ αυτά ήταν  η «διασφάλιση
της συν εχ ούς επαν εκπαίδευσης του
συν όλου των  αστυν ομικών  με προτερ-
αιότητα τους αστυν ομικούς που υπηρ-
ετούν  στην  ομάδα ΔΙ.ΑΣ.».

Τα σεμιν άρια
Σύμφων α με πληροφορίες της «Κ»,

το πρόγραμμα περιλαμβάν ει δύο ημέρες
θεωρητικής εκπαίδευσης σε θέματα

που αφορούν  τον
ν έο Ποιν ικό Κώδικα,
τα αν θρώπιν α
δικαιώματα, την
ψυχ ολογία, εν ώ οι
έν στολοι θα παρακο-
λουθήσουν  μαθήμα-
τα αν αφορικά με τον
ρατσισμό, την  ξεν ο-
φοβία, το άσυλο, την
απαγόρευση των
βασαν ιστηρίων  κ.ά.
Τα σεμιν άρια θα
κάν ουν  εισαγγελείς,

διδάκτορες ν ομικής αλλά και ψυχ ίατροι
που διδάσκουν  στις σχ ολές αξιωμα-
τικών  της αστυν ομίας.

Αν τίστοιχ ο εν διαφέρον  έχ ει και το
πρόγραμμα πρακτικής άσκησης των
δικυκλιστών . Οι αστυν ομικοί θα παρα-
κολουθήσουν  εκπαιδεύσεις πάν ω σε
θέματα οπλοτεχ ν ικής αλλά και κατα-
διώξεων , όπως επίσης και σεμιν άρια
για παροχ ή πρώτων  βοηθειών  και

έλεγχ ο υπόπτων .Σύμφων α με αρμόδια
αστυν ομική πηγή, οι εκπαιδευόμεν οι
θα χ ωριστούν  σε ομάδες των  50 και
στόχ ος του σχ εδιασμού είν αι σε εβδο-
μαδιαία βάση το πρόγραμμα ν α παρα-
κολουθούν  100 έν στολοι. Τα μαθήματα
θα πραγματοποιηθούν  στις εγκαταστά-
σεις της αστυν ομίας στο «Ελ. Βεν ιζέ-
λος», στη Διεύθυν ση Αλλοδαπών  Αττι-
κής και τις εγκαταστάσεις της Διεύθυ-
ν σης Αστυν ομικών  Επιχ ειρήσεων  στο
Μαρκόπουλο.

Λόγω της παν δημίας τα εκπαιδευτικά
σεμιν άρια και τα σχ ολεία των  αστυν ο-
μικών , όχ ι μόν ο της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.
αλλά και των  υπολοίπων  υπηρεσιών ,
είχ αν  επί σειρά μην ών  διακοπεί.
Ξεκίν ησαν  εκ ν έου τον  Ιούν ιο του
τρέχ ον τος έτους με την  επαν εκπαίδευ-
ση των  αστυν ομικών  της ΔΙ.ΑΣ. σε
θέματα επικοιν ων ίας με τον  πολίτη,
εν ώ τον  Σεπτέμβριο παρακολούθησαν
πρόγραμμα εκπαίδευσης στη χ ρήση
όπλων .

Αρχίζει η μετεκπαίδευση της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. – Τι περιλαμβάνειΑρχίζει η μετεκπαίδευση της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. – Τι περιλαμβάνει
Ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μαθήματα συμπεριφοράς στο πρόγραμμα 

μετεκπαίδευσης των υπηρετούντων στην Ομάδα ΔΙ.ΑΣ
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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. 28ης / 2021συνεδρία-
σης  του Δημοτικού

Συμβουλίου.
Αρ. Απόφ.: 202

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης
επί της υπ’ αριθμ. 303/2021
απόφασης  της Οικονομικής
Επιτροπής με θέμα : «Αναπρ-
οσαρμογή Τ ε λ ώ ν
Χρήσεως Πεζοδρομίων και
Κοινοχρήστων Χώρων Οικο-
νομικού Έτους 2022».

Στον Ασπρόπυργο και στο
Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα
την 18η Νοεμβρίου  2021, ημέρα
ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:00 μ.μ.,
συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψ-
ης, 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’αριθ. 25532/12-
11-2021,έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου Δημοτικού
Συμβουλίου, κου ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
Γ. ΤΣΟΚΑ,  σύμφωνα με την δια-
δικασία των διατάξεων των άρθ-
ρων 67,  της παρ. 51  (όπως
έχουν τροποποιηθεί με τις διατά-
ξεις 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 32 μέλη του
Συμβουλίου. Στο συγκεκριμένο
θέμα, συνολικά  συμμετείχαν 32
από τα 33 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Τ Σ Ο Κ Α Σ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

2) ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
3) Π Α Π Α ΔΟ Π ΟΥΛΟ Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
4) Σ Α Β Β Ι Δ Η Σ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
5) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΑΒΡΑΑΜ         
6) ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7) ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
8) Κ Α Ρ Α Μ Π Ο Υ Λ Α Σ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ
9) Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
10) ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
11) ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12) ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     
13) ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ 
ΜΕΛΕΤΙΟΣ
14) ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15) Π Α Π Α ΔΟ Π ΟΥΛΟ Σ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16) ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
17) ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19) ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
20) ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
21) ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ

ΕΛΕΝΗ
22) Χ Ι Ο Ν Ι Δ Η Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

23) ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
24) ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
25) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
26) ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
27) ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
28) Μ Ο Υ Ζ Α Κ Α Σ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
29) Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
30) Τ Σ Ο Κ Α Ν Η Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ          
31) ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
32) Μ Π Α Κ Α Λ Η Σ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

Στην συνεδρίαση συμμετείχε
ο Δήμαρχος κος Νικόλαος
Μελετίου.

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

έναρξη της μέσω τηλεδιάσ-
κεψης συνεδρίασης, σύμφωνα
με την υπ’αριθ. 429/12-03-2020
Κοινή

Υπουργική Απόφαση Υπο-
υργών Οικονομικών, Εσωτερ-
ικών και Επικρατείας (Β’
850/13-03-2020), 

η οποία αντικατέστησε την
υπ’ αριθ. πρτ.
Δ ΙΑΔΠ/Α/7841 /19 -04 -2005
Κοινή Υπουργική Απόφαση

(Β’ 539 και εισηγούμενος το
4ο θέμα της ημερήσιας διάταξ-
ης ,με τίτλο: «Λήψη απόφασης
επί της υπ’ αριθμ. 303/2021
απόφασης  της Οικονομικής
Επιτροπής με θέμα : «Αναπρο-
σαρμογή Τελών Χρήσεως
Πεζοδρομίων και Κοινοχρή-
στων Χώρων Οικονομικού
Έτους 2022» έθεσε υπόψη των
μελών την υπ’ αριθμ 303/2021
απόφαση της Οικονομικής
Υπηρεσίας με
ΑΔΑ:ΨΡΜΚΩΨΝ-ΣΔΚ, με θέμα:
«Λήψη απόφασης για την
«Αναπροσαρμογή τελών χρή-
σεως πεζοδρομίων και κοι-
νοχρήστων χώρων έτους
2022» σύμφωνα με την υπ’
αριθ. πρτ. 1019/18-8-2021
εισήγηση του Δ/ντη της Οικονο-
μικής Υπηρεσίας»,  η οποία
επισυνάπτεται στην παρούσα
Απόφαση, και σύμφωνα με την
οποία, εγκρίθηκε κατά πλειοψ-
ηφία η μηδενική αναπροσαρ-
μογή των συντελεστών, ως
εξής:

Κατά τα λοιπά ισχύει η προη-
γούμενη απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου με την οποία
καταρτίστηκε ο κανονισμός
παραχώρησης χρήσης κοι-
νοχρήστων χώρων.Σημείωση: 

Α΄ ΖΩΝΗ
Το τμήμα της ζώνης που περ-

ικλείεται από τις οδούς Α.
Υψηλάντου και Ευαγγελιστρίας
προς Δυσμάς, Περικλέους και
Φυλής προς Βορρά, Θεμιστοκ-
λέους προς Ανατολάς και
Μεγαρίδος προς Νότο.

Στην Α΄ ΖΩΝΗ περιλαμβάνε-
ται και η Λ. Δημοκρατίας και η
Παραλιακή Ζώνη.

Β΄ ΖΩΝΗ
Το υπόλοιπο τμήμα ευρισκό-

μενο εντός των διοικητικών
ορίων της πόλης του Ασπρόπ-
υργου.          Μέχρι 30/06/2021
έχουν εισπραχθεί 2.002,67€
(Κ.Α.0461.000).

Κύριε Πρόεδρε, λαμβάνοντας
υπόψη τα ανωτέρω παρακαλώ
πολύ όπως εισηγηθείτε στα
μέλη της Οικονομικής Επιτρο-
πής για να αποφασίσουν επί
τούτου»

Σύμφωνα με το άρθρο 11, του
Ν. 4623/2019, που αφορά τον
ορισμό Φόρων, Τελών, Δικαιωμά-
των  και Εισφορών,  η συζήτηση
επί των θεμάτων ,πραγματοποι-
είται με βάση το σχέδιο της Οικο-
νομικής Επιτροπής, και τυχόν
εναλλακτικών προτάσεων, οι
οποίες συντάσσονται και κατατίθ-
ενται, σύμφωνα με την ανωτέρω
κείμενη Νομοθεσία.

Ως εκ τούτου, όλες οι τοποθετή-
σεις είναι σεβαστές, αλλά θα πρέ-
πει να στοιχειοθετηθούν με ολοκ-
ληρωμένη πρόταση, δηλαδή, να
συντάσσονται από τις Παρατά-
ξεις, να κατατίθενται και να λαμ-
βάνουν την γνωμοδότηση της
Οικονομικής  Υπηρεσίας, για να
τίθενται σε ψηφοφορία.

Λαβών τον λόγο ο Πρόεδρος,
ενημέρωσε το Σώμα, πως σύμφ-
ωνα με την κείμενη νομοθεσία,
όταν υπάρχουν παραπάνω από
δύο προτάσεις, συζητούνται δια-
κριτά και τίθενται σε ψηφοφορία
στο τέλος.

Επίσης, είναι υποχρεωτικό, να
λαμβάνεται υπόψιν, η άποψη της
Υπηρεσίας, αλλά δεν είναι αποτρ-
επτικό, να τεθεί σε ψηφοφορία
οποιαδήποτε πρόταση, η οποία
δεν είναι σύννομη, με βάση τους
κανονισμούς,  αρκεί να πάρει την
έγκριση του Σώματος.

Σχετικά με την Αναπροσαρμογή
Τελών χρήσεως πεζοδρομίων και
κοινοχρήστων χώρων , Οικ.
Έτους 2021, κατατέθηκαν μέσω
ΙΡΙΔΑΣ, οι εξής δύο (2) προτά-
σεις, από τους επικεφαλής των
συνδυασμών της αντιπολίτευσης:⦁Ο επικεφαλής του συνδυα-
σμού «ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-
ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ», κος Ηλίας Ιωάν-
νης, 

κατέθεσε την υπ αριθμ πρωτ.:
25889/16-11-2021 πρόταση
μέσω ΙΡΙΔΑΣ, στην οποία προ-
τείνεται μείωση τελών χρήσεως
πεζοδρομίων πλατειών και
λοιπόν κοινοχρήστων χώρων

20% , η οποία και γνωστοποιήθη-
κε σε όλα τα μέλη του Σώματος,
κατά την διάρκεια του Δημοτικού
Συμβουλίου,.

2. Ο επικεφαλής του συνδυα-
σμού «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», κος Τσοκάνης
Αλέξανδρος, κατέθεσε  την
25793/16-11-2021, πρόταση
μέσω ΙΡΙΔΑΣ, στην οποία προ-
τείνεται , μείωση τελών χρήσεως
πεζοδρομίων πλατειών και
λοιπόν κοινοχρήστων χώρων
ανεξαρτήτου χρόνου χρήσεως
10% στην Ά και ΄Β ζώνη ήτοι
16,32ευρώ/τ.μ. για την Α και
12,47ευρώ/τ.μ. για την Β, η οποία
και γνωστοποιήθηκε σε όλα τα
μέλη του Σώματος, κατά την διάρ-
κεια του Δημοτικού Συμβουλίου 

Οι προτάσεις των επικεφαλής
των Δημοτικών Παρατάξεων,
λήφθηκαν υπόψιν, και αξιολο-
γήθηκαν από την Οικονομική
Υπηρεσία του Δήμου Ασπροπύρ-
γου, σύμφωνα με το από 

16-11-2021 απαντητικό έγγρα-
φο του Διευθυντή της Οικονομικής
Υπηρεσίας, κου Φίλιππου Πάνου,
ως προς την πρόταση σύμφωνα
με την οποία γίνεται ΔΕΚΤΗ η
πρόταση του επικεφαλής του
συνδυασμού «ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-
ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ», κου Ηλία Ιωάννη.

& 17-11-2021  απαντητικό έγγρ-
αφο του Διευθυντή της Οικονομι-
κής Υπηρεσίας, κου Φίλιππου
Πάνου, ως προς την πρόταση
σύμφωνα με την οποία γίνεται
ΔΕΚΤΗ η πρόταση του συνδυα-
σμού «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», κου Τσοκάνη

Αλέξανδρου.
Ακολούθησε διαλογική συζήτ-

ηση μεταξύ των μελών του Δημο-
τικού Συμβουλίου των οποίων οι
απόψεις και τοποθετήσεις τους
αναλυτικά είναι καταγεγραμμένες,
στα απομαγνητοφωνημένα πρακ-
τικά 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 303/2021 απόφ-
αση της Οικονομικής Υπηρεσίας
με ΑΔΑ:ΨΡΜΚΩΨΝ-ΣΔΚ.⦁Την από 16/11/2021 πρόταση,
του επικεφαλής του συνδυασμού
«ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ-ΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ»,
κου Ηλία Ιωάννη,⦁Την από 16/11/2021 πρόταση,
του επικεφαλής του συνδυασμού
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», κου Τσοκάνη
Αλέξανδρου,⦁Το άρθρο 11, του Ν.
4623/2019, που αφορά τον ορι-
σμό Φόρων, Τελών, Δικαιωμάτων
και Εισφορών,⦁Την τοποθέτηση, καθώς και τα
από 16-11-2021 & 17-11-2021
απαντητικά έγγραφα του Διευθυ-
ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας,
κου Φίλιππου Πάνου,⦁Την υπ’αριθ. 429/12-03-2020
Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπο-
υργών Οικονομικών, Εσωτερικών
και Επικρατείας (Β’ 850/13-03-
2020), η οποία αντικατέστησε την
υπ’ αριθ. πρτ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-

04-2005  Κοινή Υπουργική Απόφ-
αση (Β’ 539) (Συνεδρίαση μέσω
τηλεδιάσκεψης)⦁Τις διατάξεις των άρθρων 67,
της παρ. 51  (όπως έχουν τροπο-
ποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρ-
ου 184, παρ.1 του Ν.4635/2019),
και 167, παρ.12  του Ν.
3852/2010, (όπως έχουν τροπο-
ποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρ-
ου 184, παρ.2 του Ν.4635/2019),⦁Τις τοποθετήσεις των κ.κ. επι-
κεφαλής των δημοτικών παρατά-
ξεων, και την διαλογική συζήτηση
μεταξύ των μελών του Δ.Σ., όπως
έχουν διατυπωθεί στα πλήρη
απομαγνητοφωνημένα Πρακτικά
της Συνεδριάσεως, 

πέρασε σε πρώτη ψηφοφο-
ρία, αναφορικά των τριών (3)
προτάσεων που τέθηκαν, στην
οποία, ΥΠΕΡ της λήψης απόφ-
ασης, επί της υπ’ αριθμ.
303/2021 απόφαση της Οικονο-
μικής Υπηρεσίας με
ΑΔΑ:ΨΡΜΚΩΨΝ-ΣΔΚ, με θέμα:
«Λήψη απόφασης για την
«Αναπροσαρμογή τελών χρή-
σεως πεζοδρομίων και κοι-
νοχρήστων χώρων έτους
2022»τάχθηκαν δέκα έξι  (16)
μέλη του συμβουλίου, και ονο-
μαστικά 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 ) Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ι Δ Η Σ

ΑΒΡΑΑΜ    
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Κατά τα λοιπά ισχύει η προη-
γούμενη απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου με την οποία κατα-
ρτίστηκε ο κανονισμός παρ-
αχώρησης χρήσης κοινοχρήστων
χώρων.

Σημείωση: 
Α  ́ΖΩΝΗ

Το τμήμα της ζώνης που περ-
ικλείεται από τις οδούς Α.
Υψηλάντου και Ευαγγελιστρίας
προς Δυσμάς, Περικλέους και 

Φυλής προς Βορρά, Θεμιστοκλέο-
υς προς Ανατολάς και Μεγαρίδος
προς Νότο.

Στην Α  ́ΖΩΝΗ περιλαμβά-
νεται και η Λ. Δημοκρατίας και η
Παραλιακή Ζώνη.

Β  ́ΖΩΝΗ
Το υπόλοιπο τμήμα ευρισ-

κόμενο εντός των διοικητικών
ορίων της πόλης του Ασπρόπυρ-
γου.

Μέχρι 30/06/2021 έχουν εισπρ

αχθεί 2.002,67€ (Κ.Α.0461.000).
Αφού συντάχθηκε και αναγ-
νώσθηκε το πρακτικό αυτό υπο-
γράφεται ως κατωτέρω, πήρε δε
αύξοντα αριθμό  202.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ  Γ. ΤΣΟΚΑΣ

6)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7)ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
8 ) Κ Α Ρ Α Μ Π Ο Υ Λ Α Σ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ
9)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
11)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12)ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     
13)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
14)ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1 5 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

16)ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Εν συνεχεία, πέρασε σε
ψηφοφορία, ΥΠΕΡ της πρότα-
σης του επικεφαλής του
συνδυασμού «ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ-
ΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ», κου Ηλία
Ιωάννη, με την οποία τάχθη-
καν, οκτώ (8)   μέλη του
συμβουλίου, και ονομαστικά οι
κ.κ. :

1)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2 ) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
4)ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
5 ) Μ ΑΥ Ρ Α Κ Η - Τ Σ Ι Γ Κ Ο Υ

ΕΛΕΝΗ 
6)ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
8)ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Εν συνεχεία, πέρασε σε
ψηφοφορία, ΥΠΕΡ της πρότα-
σης του επικεφαλής του
συνδυασμού «ΛΑΪΚΗ
Σ Υ Σ Π Ε Ι Ρ Ω Σ Η
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», κου Τσο-
κάνη Αλέξανδρου, με την
οποία τάχθηκαν, τρία (3)  μέλη
του συμβουλίου, και ονομαστι-
κά οι κ.κ. :

1)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ          
2)ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
3)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΛΕΥΚΟ ψηφίζει η Παράταξη
του Συνδυασμού,
«ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ - ΜΠΡΟΣΤΑ»,
με επικεφαλής τον κο Μυλωνά
Αλέξανδρο

Ακολούθησε η δεύτερη ψηφ-
οφορία, ανάμεσα στις δύο επι-
κρατούσες που προκρίθηκαν.

ΥΠΕΡ της λήψης απόφασης,
επί της υπ’ αριθμ. 303/2021
απόφασης  της Οικονομικής
Επιτροπής με θέμα: «Αναπρο-
σαρμογή Τελών Χρήσεως
Πεζοδρομίων και Κοινοχρή-
στων Χώρων Έτους
2022»τάχθηκαν δέκα έξι  (16)
μέλη  του συμβουλίου, και ονο-
μαστικά 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 ) Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ι Δ Η Σ

ΑΒΡΑΑΜ    
6)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7)ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
8 ) Κ Α Ρ Α Μ Π Ο Υ Λ Α Σ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ
9)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
11)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12)ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     
13)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
14)ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1 5 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

16)ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΥΠΕΡ της πρότασης, του επι-
κεφαλής του συνδυασμού
« Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Σ -
ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ»,  κου  Ηλία
Ιωάννη, τάχθηκαν δέκα τρία
(13) μέλη του συμβουλίου και 

ονομαστικά οι κ.κ.:

1. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
4. ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
5. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
6.ΧΙΟΝΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7.ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
8.ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
9.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΜΥΛΩΝΑΣ 
10.ΧΑΤΖΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
11.ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
12.ΜΟΥΖΑΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
13.ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΛΕΥΚΟ ψηφίζει η Παράταξη
του Συνδυασμού, «ΛΑΪΚΗ
Σ Υ Σ Π Ε Ι Ρ Ω Σ Η
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», με επικεφα-
λής τον κο Τσοκάνη Αλέξαν-
δρο. 

1)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ          
2)ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
3)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

και
Αποφασίζει
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την υπ αριθμ
303/2021 απόφαση της Οικο-
νομικής Υπηρεσίας με
ΑΔΑ:ΨΡΜΚΩΨΝ-ΣΔΚ, με θέμα:
«Λήψη απόφασης για την «»
σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
πρωτ. 1019/18-8-2021 εισήγ-
ηση του Δ/ντη της Οικονομικής
Υπηρεσίας» »,  η οποία επι-
συνάπτεται στην παρούσα
Απόφαση, και σύμφωνα με
την οποία, εγκρίθηκε κατά
πλειοψηφία η μηδενική ανα-
προσαρμογή των συντελε-
στών, ως εξής:



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 αρ-

ιθμ.28ης / 2021  συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφ.: 200      
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης επί της
υπ’ αριθμ. 301/2021 απόφασης

της Οικονομικής Επιτροπής με θ-
έμα: «Αναπροσαρμογή Τελών

Kαθαριότητας και Ηλεκτροφωτι-
σμού Οικονομικού έτους  2022». 

Στον Ασπρόπυργο και στο Δημο-
τικό Κατάστημα, σήμερα την 18η
Νοεμβρίου  2021, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 19:00 μ.μ., συνήλθε σε τακ-
τική 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’ άρ-
ιθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-04-
2005  Κοινή Υπουργική Απόφαση
(Β’ 539), το Δημοτικό Συμβούλιο
Ασπροπύργου, ύστερα από την
υπ’αριθμ. 25575/12-11-2021, έγγρ-
αφη πρόσκληση του Προέδρου
Δημοτικού Συμβουλίου, κου
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ  Γ. ΤΣΟΚΑ,  σύμφω-
να με την διαδικασία των διατά-
ξεων 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 τρ-
οποποιηθεί με τις διατάξεις του άρ-
θρου 184, παρ.2 του Ν.4635/2019).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, δεδομένου ότι στην ένα-
ρξη της συνεδρίασης, συμμετείχαν
31 μέλη του Συμβουλίου. Στο
συγκεκριμένο θέμα, συνολικά
συμμετείχαν 32 από τα 33 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Τ Σ Ο Κ Α Σ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2) ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
3) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
4) Σ Α Β Β Ι Δ Η Σ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
5) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΑΒΡΑΑΜ         
6) Κ Α Τ Σ Α Ρ Ο Σ

ΙΩΑΝΝΗΣ
7) ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
8) Κ Α ΡΑ Μ Π Ο ΥΛ Α Σ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ
9) Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
10) ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
11) ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12) Κ Α Γ Ι Α Σ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     
13) ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ 
ΜΕΛΕΤΙΟΣ
14) ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16) ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
17) ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19) ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
20) Α Τ Μ Α Τ Σ Ι Δ Ο Υ

ΜΑΡΙΑ
21) ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ

ΕΛΕΝΗ
22) Χ Ι Ο Ν Ι Δ Η Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
23) ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
24) Γ Α Β Ρ Ι Λ Ι Δ Η Σ

ΠΑΥΛΟΣ
25) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
26) ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
27) ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
28) Μ Ο Υ Ζ Α Κ Α Σ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
29) Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
30) Τ Σ Ο Κ Α Ν Η Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ          
31) Κ Α Μ Π Ο Λ Η

ΟΛΥΜΠΙΑ
32) Μ Π Α Κ Α Λ Η Σ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ

ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

Στην συνεδρίαση συμμετείχε  ο Δή-
μαρχος κος Νικόλαος Μελετίου.
Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης α-
παρτίας, ο Πρόεδρος, κ. Θεμιστοκ-
λής Γ. Τσόκας, κήρυξε τηνΈναρξη,
της μέσω τηλεδιάσκεψης της συνε-
δρίασης, σύμφωνα με την υπ  ́αρ-
ιθμ. 429/12-03-2020 Κοινή
Υπουργική Απόφαση Υπουργών
Οικονομικών, Εσωτερικών και
Επικρατείας (Β’ 850/13-03-2020), η
οποία αντικατέστησε την υπ’ άρ-
ιθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-04-
2005  Κοινή Υπουργική Απόφαση
(Β’ 539).Εισηγούμενος το 2ο 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.4555/2018 με τίτλο: «Λήψη

απόφασης επί της υπ’ αριθμ.
301/2021 απόφασης  της Οικονομι-
κής Επιτροπής με θέμα: «Αναπρο-
σαρμογή Τελών Kαθαριότητας και
Ηλεκτροφωτισμού Οικονομικού έ-
τους  2022», έθεσε υπόψη των
μελών την υπ’ αριθμ. 301/2021
απόφαση της Οικονομικής Επιτρο-
πής,  με ΑΔΑ: ΩΓΕΠΩΨΝ-ΘΑΜ,
που επισυνάπτεται στην παρούσα
Απόφαση,  σύμφωνα με την οποία,
εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η
μηδενική αναπροσαρμογή Τελών
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτι-
σμού, για το Οικ. Έτος 2022.

Σύμφωνα με το άρθρο 11, του Ν.
4623/2019, που αφορά τον ορισμό
Φόρων, Τελών, Δικαιωμάτων  και
Εισφορών,  η συζήτηση  επί των θ-
εμάτων ,πραγματοποιείται με βάση
το σχέδιο της Οικονομικής Επιτρο-
πής, και τυχόν εναλλακτικών προ-
τάσεων, οι οποίες συντάσσονται
και κατατίθενται, σύμφωνα με την
ανωτέρω κείμενη Νομοθεσία.
Ως εκ τούτου, όλες οι τοποθετήσεις
είναι σεβαστές, αλλά θα πρέπει να
στοιχειοθετηθούν με ολοκληρω-
μένη πρόταση, δηλαδή, να συντάσ-
σονται από τις Παρατάξεις, να κα-
τατίθενται και να λαμβάνουν την
γνωμοδότηση της Οικονομικής
Υπηρεσίας, για να τίθενται σε ψηφ-
οφορία.
Επίσης, έγκυρες  θεωρούνται οι
ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης, κατα-
τεθειμένης πρότασης.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθ-
εσία, όταν υπάρχουν παραπάνω
από δύο προτάσεις, συζητούνται
διακριτά και τίθενται σε ψηφοφο-
ρία στο τέλος.
Επίσης, είναι υποχρεωτικό, να
λαμβάνεται υπόψιν, η άποψη της
Υπηρεσίας, αλλά δεν είναι αποτρε-
πτικό, να τεθεί σε ψηφοφορία ο-
ποιαδήποτε πρόταση, η οποία δεν
είναι σύννομη, με βάση τους κανο-
νισμούς,  αρκεί να πάρει την έγκρι-
ση του Σώματος.

Σχετικά με την  Αν απροσαρμογή
Τελών Kαθαριότητας και Ηλεκτρο-
φωτισμού, Οικ. Έτους 2022, κα-
τατέθηκαν  στο πρωτόκολλο του
Δ.Α., πλην  της Οικονομικής Επι-
τροπής, οι εξής, δύο (2) προτάσεις,
από τους επικεφ αλής των
συν δυασμών  της αν τιπολίτευ-
σης:
1.Ο επικεφαλής του συνδυασμού
«ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ»,
κος Ηλίας Ιωάννης, κατέθεσε την
υπ’ αριθμ. πρωτ.
25889/16.11.2021,  πρόταση η ο-
ποία επισυνάπτεται στην παρούσα
απόφαση, και γνωστοποιήθηκε σε
όλα τα μέλη του Σώματος, κατά την
διάρκεια του Δημοτικού Συμβου-
λίου.  
2. Ο επικεφαλής του συνδυασμού

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», κος Τσοκάνης
Αλέξανδρος, κατέθεσε  την υπ’ αρ-
ιθμ. 25780/16.11.2021 πρόταση, η
οποία επισυνάπτεται στην παρ-
ούσα απόφαση, και γνωστοποι-
ήθηκε σε όλα τα μέλη του Σώματος,
κατά την διάρκεια του Δημοτικού
Συμβουλίου.  

Οι προτάσεις των επικεφαλής των
Δημοτικών Παρατάξεων που κατα-
τέθηκαν, αξιολογήθηκαν από την
Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου
Ασπροπύργου,  ως εξής :
1.Του κου Ηλία Ιωάννη, με το από
16.11.2021 επισυναπτόμενο έγγρ-
αφο του Διευθυντή της Οικονομι-
κής Υπηρεσίας Δ.Α, κου Φίλιππου
Πάνου, δεν έγινε δεκτή.
2.Του κου Αλέξανδρου Τσοκάνη,
με το από 17.11.2021 επισυναπτό-
μενο έγγραφο του Διευθυντή της
Οικονομικής Υπηρεσίας Δ.Α, κου
Φίλιππου Πάνου,  έγινε δεκτή.
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 α-
φού έλαβε υπόψη:⦁Την εισήγηση του Προέδρου, κ.
Θεμιστοκλή Γ. Τσόκα, ⦁Την τοποθέτηση του Δημάρχου
Ασπροπύργου, κου Νικολάου Ι.
Μελετίου,⦁Την υπ΄αριθμ. 301/2020 (ΑΔΑ:
ΩΓΕΠΩΨΝ-ΘΑΜ) Απόφαση της Οι-
κονομικής Επιτροπής, ⦁Την υπ’ αριθμ. πρωτ.
25889/16.11.2021 κατατεθείσα
πρόταση, του επικεφαλής του
συνδυασμού, «ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-
ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ», κου Ηλία Ιωάννη,⦁Την υπ’ αριθμ. 25780/16.11.21
κατατεθείσα πρόταση, του επικεφ-
αλής του συνδυασμού «ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»,
κου Τσοκάνη Αλέξανδρου,⦁Την τοποθέτηση, του Διευθυντή
της Οικονομικής Υπηρεσίας του
Δ.Α., ⦁Το από 16.11.2021 έγγραφο του
Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρ-
εσίας του Δ.Α., σε απάντηση της
πρότασης του κου Ηλία Ιωάννη,⦁Το από 17.11.2021 έγγραφο του
Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρ-
εσίας του Δ.Α, σε απάντηση της πρ-
ότασης του κου Τσοκάνη Αλέξαν-
δρου,⦁Το άρθρο 11, του Ν. 4623/2019,
που αφορά τον ορισμό Φόρων,
Τελών, Δικαιωμάτων  και Εισφο-
ρών,

πέρασε σε πρώτη ψηφοφορία, α-
ν αφορικά των  τριών  (3) προτά-
σεων που τέθηκαν , 

στην  οποία, ΥΠΕΡ της λήψης
απόφ ασης, επί της υπ’ αριθμ.
301/2021 απόφασης  της Οικονο-
μικής Επιτροπής με θέμα: «Αν α-
προσαρμογή Τελών Kαθαριότητας
και Ηλεκτροφωτισμού Οικον ομι-
κού έτους  2022» τάχθηκαν δέκα έ-
ξι  (16) μέλη  του συμβουλίου, και ο-
νομαστικά οι κ.κ.: 
1. ΤΣΟΚΑΣ  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2. ΜΑΥΡΙΔΗ  ΣΟΦΙΑ
3.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 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     
1 3 ) Μ Π Ο Υ Ρ Α Ν Τ Α Σ

ΜΕΛΕΤΙΟΣ
14)ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1 5 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

16)ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΥΠΕΡ της δεύτερης πρότασης,
του επικεφαλής του συνδυασμού
«ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ»,
κου  Ηλία Ιωάννη,  τάχθηκαν οκτώ
(8) μέλη του συμβουλίου και ονο-
μαστικά οι κ.κ.:
1. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
4. ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
5. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
6.ΧΙΟΝΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7.ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
8.ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΥΠΕΡ της τρίτης πρότασης, του ε-
πικεφαλής του συνδυασμού
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»,  κου  Τσοκάνη
Αλεξάνδρου  τάχθηκαν τρία  (3)
μέλη του συμβουλίου και ονομα-
στικά οι κ.κ.:

1. ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2.ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
3. ΜΠΑΚΑΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

Λευκό ψηφίζει η Παράταξη του
Συνδυασμού, «ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-
ΜΠΡΟΣΤΑ», με επικεφαλής τον
κο Μυλωνά Αλέξανδρο, με την το-
ποθέτηση του, πως στην επό-
μενη ψηφοφορία συντάσσεται με
την πρόταση της αντιπολίτευσης. 
Ακολούθησε η δεύτερη ψηφοφο-
ρία, ανάμεσα στις δύο επικρα-
τούσες.

ΥΠΕΡ της λήψης απόφασης, επί
της υπ’ αριθμ. 301/2021 απόφα-
σης  της Οικονομικής Επιτροπής
με θέμα: «Αναπροσαρμογή
Τελών Kαθαριότητας και Ηλεκτρ-
οφωτισμού Οικονομικού έτους
2022» τάχθηκαν δέκα έξι  (16) μέλη

του συμβουλίου, και ονομαστικά
οι κ.κ.: 

1. ΤΣΟΚΑΣ  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2. ΜΑΥΡΙΔΗ  ΣΟΦΙΑ
3.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 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     
1 3 ) Μ Π Ο Υ Ρ Α Ν Τ Α Σ

ΜΕΛΕΤΙΟΣ
14)ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1 5 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

16)ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΥΠΕΡ της  πρότασης, του επικεφ-
αλής του συνδυασμού
«ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ»,
κου  Ηλία Ιωάννη,  τάχθηκαν δέκα
τρία  (13) μέλη του συμβουλίου
και ονομαστικά οι κ.κ.:

1. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
4. ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
5. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
6.ΧΙΟΝΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7.ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
8.ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
9.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΜΥΛΩΝΑΣ 
10.ΧΑΤΖΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
11.ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
12.ΜΟΥΖΑΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
13.ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Λευκό ψηφίζει η Παράταξη του
Συνδυασμού, «ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»,
με επικεφαλής τον κο Τσοκάνη
Αλέξανδρο,

καιΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει  την ΜΗΔΕΝΙΚΗ Αναπρ-
οσαρμογή Τελών Kαθαριότητας
και Ηλεκτροφωτισμού, Οικονομι-
κού έτους  2022, σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. 301/2021 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής,  με
ΑΔΑ: ΩΓΕΠΩΨΝ-ΘΑΜ, η οποία
επισυνάπτεται στην παρούσα
απόφαση.

Αφού συντάχθηκε και αναγ-
νώσθηκε το πρακτικό αυτό υπο-
γράφεται ως κατωτέρω, πήρε δε
αύξοντα αριθμό 200.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ  Γ. ΤΣΟΚΑΣ

12-θριάσιο Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ       
Σχολική Επιτροπή  
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης                                 
Φιλαδελφ είας 87 & Μπόσδα  
136 73 Αχαρν ές     

Τηλ.: (+30) 210 2415434-509       
Fax:  (+30) 210 2415433  
E-mail:  sxol.epit.1@gmail.com                                                            
Αρ. αποφ .: 376       

Χρόν ος διατήρησης του εγγρά-
φ ου: «Διην εκές»  

Βαθμός Προτεραιότητας:
«Κοιν ός» 

Αχαρν ές, 25/11/2021 
Αριθ. πρωτ.: 956 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Π Ρ Ω Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
Έχον τας υπόψη: 

1. Τις Διατάξεις του άρθρου 209
του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), 
2. Τις Διατάξεις του άρθρου 58 &
72  του ν .3852/2010, 
3. Τις Διατάξεις της παρ. 13, του
άρθρου 20, του ν .3731/2008, 
4. Τις Διατάξεις του ν .4412/2016
και ιδιαιτέρως των  άρθρων  116,
118 και 120, 
5. Το άρθρο 103 του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ87) για τη
σύσταση  –  συγχών ευση
Νομικών  Προσώπων  Δημοσίου
Δικαίου, 
6. Τον  Ν.3861/2010 (ΦΕΚ
112τ.Α’) για την  εν ίσχυση της
διαφ άν ειας με την  υποχρεωτική 
αν άρτηση  ν όμων   και  πρά-
ξεων   των   Κυβερν ητικών ,
Διοικητικών   και  Αυτοδιοικ-
ητικών  γάν ων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις. 
7. Τη  με αριθμ.-144-  και από 10-
10-2019  Απόφ αση του Δημοτι

κού Συμβουλίου Δήμου Αχα-
ρν ών     με  την   οποία  ορίζεται
πρόεδρος  Σχολικής  Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ο
κος  Χαράλαμπος Ορφ αν ίδης 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την  ν έα ημερομην ία διεν έργειας
του διαγων ισμού εκμίσθωσης
κυλικείου του 17ου Δημοτικού
Αχαρν ών . Ο διαγων ισμός θα
διεν εργηθεί στο γραφ είο της
Σχολικής Επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
επί της οδού Φιλαδελφ είας 87 &
Αθαν ασίου Μπόσδα, τη 
Πέμπτη 02/12/2021 και ώρα
09:30πμ. 
Για περισσότερες πληροφ ορίες
οι εν διαφ ερόμεν οι μπορούν  ν α
καλούν  στο 
2132072509-434. 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτρ-
οπής      Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης 

Χαράλαμπος Ορφ αν ιδης 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021 η «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ»



Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021 θριάσιο-13  

Συνεχίζεται στη σελ.14
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ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 13
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Γκέλα ο Βύζας… Και
φωνές για την διαιτησία

Με βασικό πρωταγωνισττή τον διαιτητή Αρι-
στείδη Αλιάγα και τον 2ο βοηθό Παπαδόπουλο
που ακύρωσε πεντακάθαρο τέρμα που σημείωσε
ο Στρατιδάκης 54′ ο Βύζας Μεγάρων και ο
Πυρρίχιος Ασπροπύργου αναδείχθηκαν ισόπαλοι
1-1 σε αγώνα για την 8η αγωνιστική.

Ο Βύζας του Λευτέρη Βασιλειάδη ήταν μέτριος οι
παίκτες είχαν πολύ άγχος και υποτίμησαν τον
αντίπαλό τους δεν παρουσίασαν τον καλό τους
εαυτό και έκαναν ένα άσχημο παιχνίδι. Ομως
παρά την γκέλα από τον αντίπαλό του παραμένει
στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Από την άλλη πλευρά ο προπονητής του
Πυρρίχιου Μιχάλης Κάσδαγλης ήταν διαβασμένος
αφού τον είχε αντιμετωπίσει για λογαριασμό του
κυπέλλου και είχε κλείσει όλους τους διαδρόμους
στο γήπεδο. Πάντως η ομάδα του στάθηκε πολύ
καλά αμυντικά με καλή άμυνα και ξαφνικές αντε-
πιθέσεις που λίγο έλειψε να κάνει την ζημιά.

Προηγήθηκαν οι φιλοξενούμενοι στο
3΄όταν ο Ανθόπουλος κτύπησε το κόρ-
νερ από τα δεξιά αδράνησε η άμυνα
του Βύζα και ο Μουστάκα μέσα από
την περιοχή έκανε το 0-1.

Η ομάδα του Βύζα κατάφερε να
σώσει την παρτίδα στο 90′ με τον Στρ-
ατιδάκη ύστερα από σέντρα από τα
δεξιά του Λύγδα. Ο σκόρερ είχε κεφα-
λιά στο δοκάρι 90+2.

ΑΛΛΕΣ ΦΑΣΕΙΣ
Στο 24′ ο Σαχόλι έδωσε στον Στρατι-

δάκη το σούτ έφυγε άουτ.
63′ ο Σαχόλι έδωσε στον Σελμανάι

το σούτ του τελευταίου έφυγε άουτ.
74′ σέντρα του Μουστάκα ο Αγγελιδάκης πλάσα-

ρε σε κενό τέρμα άουτ.
77′ ξαφνικό σούτ του Χατζημελετιάδη απέκρουσε

ο Σωπιάδης.
83′ κόρνερ του Σελμανάι ο Φουρνάρης έπισε την

κεφαλιά και απέκρουσε ο τερματοφύλακας του
Πυρρίχιου.

ΒΥΖΑΣ: Πορανίδης, Λύγδας, Μανώλης, Φλέγ-
κας(46′ Αμαραντίδης), Φυσαράκης,
Δρυμούσης(46′ Φουρνάρης), Κωνσταντινίδης,
Καραγιάννης(76′ Χατζημελετιάδης, 82′ λ.τρ.
Τοβόρε), Στρατιδάκης, Σελμανάι, Σαχόλι.

ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ: Σωπιάδης Α., Μουστάκα, Λαουτάρ-
ης, Πιπερίδης Ι., Παπαδόπουλος, Μαυρίδης,
Λάσκος(91′ Πάτσιος), Ανθόπουλος, Τσούλφας(63′
Μερκάι, 75′ λ.τρ. Βαλμάς), Πιπερίδης Ν., Αγγελι-
δάκης.

Ρεπορτάζ-Φωτό: 
ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Με ανατροπή ο Μανδραϊκός 3-2 τον
Αστέρα Ανω Λιοσίων
Σε έν α ακατάλληλο αγων ιστικό χ ώρο που ήταν  επικίν δυν ος για την  ασφάλεια των

ποδοσφαιριστών  ο Μαν δραικός συν εχ ίζον τας την  αν οδική του πορεία ξεπέρασε το
εμπόδιο του Αστέρα Αν ω Λιοσίων  και μάλιστα με αν ατροπή 3-2 σε αγών α για την  8η
αγων ιστική της Β΄ΕΠΣΔΑ.
Προηγήθηκαν  οι φιλοξεν ούμεν οι στο 34′ με τον  Ε. Καλμιώτη 0-1. Η ομάδα του Μαν -

δραικού έφερε το μάτς στα ίσια στο 42΄με τον  Μπασέτα. Για ν α πετύχ ει ο Λόλι στο
65΄το 2-1.  Πέν τε λεπτά
αργότερα ο Αστέρας ισοφ-
άρισε με τον  Σ. Καλα-
μιώτη. Το κερασάκι στην
τούρτα σημείωσε στο 81′
ο Αλέξαν δρος Μπακατσέ-
λος 3-2.Οι φιλοξεν ούμε-
ν οι τελείωσαν  το μάτς με
10 ποδοσφαιριστές λόγω
αποβολής για εξύβριση
του Κυρίτση 81′.

Διαιτητής ήταν   ο
Φαρμάκης. Βοηθοί: Στα-
μούλης-Παύλος.
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ: Μαυροδ-

ημητράκης, Πρίφτι(82′
Καραγιάν ν ης), Χαμηλάκ-
ης(82′ Παλιγγίν ης), Μπα-
κατσέλος, Κατσίλης, Βόγ-

κας, Μπασέτας, Κούρτι, Παπαν ικολάου(71′ Μπέκας), Λόλι, Θεοδωρίδης(76′
Δεσυν ιώτης).
ΑΣΤΕΡΑΣ: Ελευθεριάδης, Καλαμιώτης Σ., Καλαμιώτης Ε.(86′ Καλαμιώτης Χ.), Ρου-

σάκης, Καλαμιώτης Β., Χαν τζώκος, Καλαμιώτης Α.(74′ Καλαμιώτης Π.), Κυρίτσης,
Αξής(86′ Τζεβελέκος), Ντάν ος Π., Ντάν ος Σ..

Εξάσφαιρος ο 
Κριός 
Ασπροπύργου
…

Ο Κριός Ασπροπύρ-
γου για την 8η αγωνι-
συτική συνεχίζοντας τον
φρενήρη καλπασμό
συνέτριψε στο γήπεδο
Γκορυτσάς τον
Ευκλείδη με 6-1. και
οδηγεί την κούρσα στην
Β΄ΕΠΣΔΑ.
Τα τέρματα για τους νικ-
ητές σημείωσαν οι
Γεωργιάδης(2′),  Χαϊ-
ντούτης(14′, 52′),
Δημητρέλης(24′), Σφα-
κιανάκης Αγγ.(41′) και
Τόλας(85′). Για λογαρ-
ιασμό του Ευκλείδη
σκόραρε ο
Κούτση(67′).

Ο Κριός είχε δοάρι στο
90′ με τον Χαϊντούτη.
Διαιτητής ήταν η Κωτσο-
νούρη.Βοηθοί: Κορέ-
στη-Ηλιοπούλου.
ΚΡΙΟΣ: Σοφιανίδης,
Χατζηδάκης, Μιχα-
ηλίδης, Λειβαδάς(57′
Πέππας), Συμεωνίδης,
Χαϊντούτης, Σφακιανάκ-
ης(74′ Τσιλιγκερίδης),
Γεωργιάδης(57′ Λακάι),
Δημητρέλης(25′ λ.τρ.
Παππάς), Τόλας,
Στυλιανού.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Παρθέ-
νογλου, Στρατούρ-
ης(46′ Αργυρίου), Ζεϊ-
νάτι , Τσαμίλι , Κόλα,
Κασιμάτης, Σταυράκης,
Τιάι, Κούτση, Παλούκα,
Κρυάδας.

Βαθμολογική ανάσα
η Ζωφριά… 1-0…

Στο γειτον ικό ν τέρμπι για την  8η
αγων ιστική στο γήπεδο Παν ορά-
ματος η Ζωφριά υποχ ρέωσε τον
Σκορπιό στην  πρώτη του ήττα
στο πρωτάθλημα που επικράτ-
ησε με 0-1. Το τέρμα που έδωσε
το τρίπον το σημείωσε με πέν αλτι
45΄ο Χαλεπιάν  σε αν ατροπή του
Γ. Πλαταν ιά.
Διαιτήτευσε ο Γιώργος Χρόν ης. Βοηθοί:
Αρβαν ιτάκης-Θωμόπουλος.
Αποβλήθηκαν  με δεύτερη κίτριν η οι
ποδοσφαιριστές Λάβδας 81′(ΑΟΖ) και
Σερέτης 88(Σκ).
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Αλεξόπουλος, Μπαλωμέ-
ν ος, Σκαμαν τζούρας, Σερέτης,
Μπίκας(75′ Αν των όπουλος), Καραγιαν -

ν ίδης(50′ Κάσσος), Αρκουμάν ης, Τσα-
βέλης, Χωματιαν ός, Τσικρικάς, Δημητρό-
πουλος(46′ Πατραμάν ης).
ΖΩΦΡΙΑ: Πλαταν ιάς Ι., Κάσσος, Σταύρ-
ου, Ράγγος, Λάβδας, Ξεν άκης, Χαλε-
πιάν (80′ Καλαμάρας), Ρεφεν δάριος,
Νικολάου(76′ Σωτηρόπουλος), Πλαταν ιάς
Γ.(90′ Κληρον όμος), Αθαν ασίου(67′ Μιρ-
αν άς).

Ο Ακράτητος στις καθυστερήσεις 3-2 τον Ηρακλή
Ελευσίνας

Για την 8η αγωνιστική της Α΄κατηγορίας στο γήπεδο της Φυλής ο Ακράτητος έκαμ-
ψε την αντίσταση του σκληροτράχηλου Ηρακλή Ελευσίνας με 3-2(ημίχρονο 2-0)

Η ομάδα των Ανω Λιοσίων στο πρώτο ημίχρονο άνοιξε το σκόρ στο 19′ με τον
Μολίνα 1-0 για να πετύχει στο 43′ ο Ρεμούνδος το 2-0. Στην επανάληψη ο γηραιός
κατάφερε να φέρει στα ίσια το μάτς με τους Ρούσσο 75′ και Γκόρου 81′. Ο Ακράτητος
δεν είχε πεί την τελευταία λέξη και κατάφερε στις καθυστερήσεις 90+3 να πάρει τη νίκη
με τον Τσαλερίδη.Διαιτητής ήταν ο Λάμπρου. Βοηθοί: Μανούρας Ν-Τσαγανού. Παρ-
ατηρητής αγώνα Βασίλης Ζώης.

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ: Καραμαλίγκας, Γκούβερος, Ντερμίσι, Πετσίτης, Μυλούλης, Μυλό-
βας(65′ Μπραΐλι), Φιλίππου(86′ Τσαλερίδης), Σγούρη, Μολίνα(65′ Ρούμπος), Χριστο-
δούλου, Ρεμούνδος.

ΗΡΑΚΛΗΣ: Ντεμιράι(89′ Κλαδάς), Κοντοχρήστος, Μαρινόπουλος, Ρήγος, Χότζα,
Πουρής, Αλίκια(54′ Μπέγκου), Γκόρος, Λιόλιος(90′ Πεπονής), Ρούσσος, Ζίου.
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Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284

Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γ. Κώτσηρας στην Υποεπιτροπή για τα Θέματα των Ατόμων με Αναπηρία της Ειδικής Μόνιμης
Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

Γ. Κώτσηρας: «Η προστασία των δικαιωμάτων των συμπολιτών μας 
με αναπηρία είναι βασικός και διαρκής στόχος της Ελληνικής Πολιτείας»

Σ
την  εν ημέρωση των  μελών  της Υποεπιτροπής
για τα Θέματα των  Ατόμων  με Αν απηρία της
Ειδικής Μόν ιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεο-

λαίας και Δικαιωμάτων  του Αν θρώπου της Βουλής,
προχ ώρησαν  την  Πέμπτη 25 Νοεμβρίου ο Υπουργός
Επικρατείας, κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός
Δικαιοσύν ης και Βουλευτής Δυτικής Αττικής της Ν.Δ.,
κ. Γιώργος Κώτσηρας, η Υφυπουργός Εργασίας και
Κοιν ων ικών  Υποθέσεων , κ. Δόμν α Μιχ αηλίδου, ο
Γεν ικός Γραμματέας Δικαιοσύν ης και Αν θρωπίν ων
Δικαιωμάτων , κ. Πάν ος Αλεξαν δρής, ο Πρόεδρος της
Εθν ικής Αρχ ής Προσβασιμότητας (Ε.Α.Π.), κ. Κων -
σταν τίν ος Στεφαν ίδης, ο Πρόεδρος της Εθν ικής
Συν ομοσπον δίας Ατόμων  με Αν απηρία (ΕΣΑμεΑ), κ.
Ιωάν ν ης Βαρδακαστάν ης, η Πρόεδρος της Εθν ικής
Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Αν θρώπου (ΕΕΔΑ),
κ. Mαρία Γαβουν έλη και ο Συν ήγορος του Πολίτη, κ.
Αν δρέας Ποττάκης, σχ ετικά με την  Ετήσια Έκθεση
του Συν τον ιστικού Μηχ αν ισμού για την  εφαρμογή της
Σύμβασης των  Ην ωμέν ων  Εθν ών  για τα Δικαιώματα
των  Ατόμων  με Αν απηρία.

Ο Υφυπουργός Δικαιοσύν ης, κ. Γιώργος Κώτσηρας,
μεταξύ άλλων , τόν ισε τα εξής:

«Η προστασία των  συμπολιτών  μας με αν απηρία
είν αι βασικός και διαρκής στόχ ος της Ελλην ικής Πολι-
τείας και αυτό αποτυπών εται στο Εθν ικό Σχ έδιο
Δράσης για τα Δικαιώματα των  Ατόμων  με Αν απηρία,
που αποτελεί έν αν  οδικό χ άρτη οριζόν τιων  δράσεων .

Στο Υπουργείο Δικαιοσύν ης έχ ουμε προχ ωρήσει
στην  υλοποίηση δράσεων  με στόχ ο την  περαιτέρω
εν ίσχ υση του δικαιώματος των  ατόμων  με αν απηρία
στην  ισότιμη πρόσβαση στη Δικαιοσύν η. 

Συγκεκριμέν α, ολοκληρών εται η διαδικασία καταγρα-
φής της υφιστάμεν ης κατάστασης σε ιδιόκτητα και 

μισθωμέν α κτήρια αρμοδιότητας του Υπουργείου
Δικαιοσύν ης, με στόχ ο τη βελτίωση της προσβασι-
μότητας σε αυτά.

Παράλληλα, είν αι σε εξέλιξη συν εργασία με φορείς
για την  πραγματοποίηση στοχ ευμέν ων  παρεμβάσεων
προς εν ίσχ υση της προσβασιμότητας με βάση την
παραπάν ω καταγραφή.

Ακόμα, συστήσαμε Ομάδα Εργασίας για τον  Ποιν ι-
κό Κώδικα, τον  Αστικό Κώδικα, τον  Κώδικα Διοικ-
ητικής Διαδικασίας και τους Κώδικες Δικον ομίας, προ-
κειμέν ου ν α εν αρμον ιστούν  οι διατάξεις του σχ ετικού
ν ομοθετικού πλαισίου με την  σύγχ ρον η ορολογία που
χ ρησιμοποιείται για τα άτομα με αν απηρία.

Επιπλέον , συστάθηκε
Ομάδα Εργασίας με αν τι-
κείμεν ο την  εξέταση αν α-
προσαρμογής των  όρων
παροχ ής ν ομικής
βοήθειας σε πολίτες χ αμ-
ηλού εισοδήματος
στοχ εύον τας στη
θέσπιση θετικών  μέτρων
για τα άτομα με αν απ-
ηρία.

Επιπροσθέτως, πραγ-
ματοποιήθηκε Επιμορφω-
τικό Σεμιν άριο (τόσο για
εν  εν εργεία δικαστικούς
λειτουργούς όσο και για
σπουδαστές) από την
Εθν ική Σχ ολή Δικαστι-
κών  Λειτουργών  με τίτλο
«Τα Δικαιώματα των
Ατόμων  με Αν απηρία

στην  Έν ν ομη Τάξη», εν ώ το αμέσως επόμεν ο διά-
στημα θα υλοποιηθούν  και άλλες σχ ετικές δράσεις
επιμορφωτικού χ αρακτήρα.

Το 2022 το Υπουργείο Δικαιοσύν ης θα υλοποιήσει
δράσεις με σκοπό την  εξασφάλιση ισότιμης πρόσβα-
σης των  ατόμων  με αν απηρία στη Δικαιοσύν η, όπως
αυτή κατοχ υρών εται στη Σύμβαση των  Ην ωμέν ων
Εθν ών  για τα Δικαιώματα των  Ατόμων  με Αν απηρία.

Σε στεν ή συν εργασία με τον  Υπουργό Επικρατείας,
κ. Γιώργο Γεραπετρίτη, συν εχ ίζουμε ν α υλοποιούμε
τις δράσεις του Εθν ικού Σχ εδίου Δράσης και σχ εδιά-
ζουμε και πραγματοποιούμε περαιτέρω πρωτοβου-
λίες».


