
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ
2239Αρ. Φύλλου 4391 Πέμπτη 12 Μαΐου 2022 Έτος 27ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

ΤΤηηλλεεδδιιάάσσκκεεψψηη  ααννττιιππρροοσσωωππεείίααςς  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  
ΕΕρργγααζζοοµµέέννωωνν  ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηηςς  ΦΦυυσσιικκώώνν  

ΚΚαατταασσττρροοφφώώνν  ((ΥΥππ..  ΥΥπποοδδοοµµώώνν))  
εε  ττοονν  ∆∆ήήµµααρρχχοο  ΜΜεεγγααρρέέωωνν  

ΕΝΦΙΑ – Αναρτήθηκαν 
τα εκκαθαριστικά
Πού μειώνεται και πού 

αυξάνεται ο φόρος

Λευκή ισοπαλία o Βύζας Μεγάρ-
ων στο Ηράκλειο με τον ΑΟ

Τυμπακίου

Οι Παλαίμαχοι της Δάφνης
Ερυθρών 2-1 την Προοδευτική

στη Νίκαια

«Ο ΡΥΠΑΙΝΩΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ»: 

ΧΧρρεεώώσσεειιςς  
δδηημμοοττιικκώώνν  ττεελλώώνν
ααννάάλλοογγαα  μμεε  ττηηνν
πποοσσόόττηητταα  ττωωνν
σσκκοουυππιιδδιιώών

Εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς
του Δήμου Αχαρνών 2022 – 2023
- Από  16/05/2022 έως και 17/06/2022

σσεελλ..  77

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ
Νέα τρίμηνη σύμβαση 
μεταξύ εργαζομένων και  
Πολεμικού Ναυτικού 

σσεελλ..  22

Μυστήριο 12_Ελευσίνα 
& Επανάσταση

“Θραύσματα” In situ εικαστική 
εγκατάσταση & “Πολεμική Σκηνή”

3 - 26 Ιουνίου 2022 | Parking Παλαιού 
Ελαιουργείου (Κανελλοπούλου 1, Ελευσίνα)

Ρεύμα: «Καταργείται» η ρήτρα
αναπροσαρμογής από τον Ιούλιο 

Τι είπε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης 
για τα υπερκέρδη των εταιρειών, τα μέτρα στήριξης 

νοικοκυριών και επιχειρήσεων και την στήριξη με 7 δισ.
ευρώ των περιοχών με απολιγνιτοποίηση

σσεελλ..  33

σσεελλ..  1100--1111

σσεελλ..  33

σσεελλ..  99

σσεελλ..  99

Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ: Άνοιξε η πλατφόρ-
μα του voucher 

για εκπαιδευτικούς σσεελλ..  22

σσεελλ..  33

Κρίθηκε αναγκαία  
για την υποστήριξη

του έργου αναβάθμισης 
των τεσσάρων 
υποβρυχίων 

214 και για να μην
ανησυχούν  οι 

εργαζόμενοι 



2-θριάσιο Πέμπτη 12 Μαϊου 2022

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
Αίθριος . Η θερμοκρασία 

από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
4,8,12,16,20,24,28

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Επιφάν ειος, Επιφάν ιος, Επιφαν ία

Θεόδωρος, Θοδωρής, Θόδωρος, Θεοδώρα, Δώρα,
Θοδώρα, Δωρούλα, Ντόρα 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Γκαραγκούνη Ευαγγελία Σ.

Λιάκου Δημητρίου 12, 2105576086

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Στυλιαρά Ελένη Κ., Λεωφόρος

Εθνικής Αντιστάσεως 88, 2105541216

MANΔΡΑ
Ροκάς Δημήτριος Π.Σαλαμίνος 7 -  Εργατικές

Κατοικίες, 2105541344

ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Καραΐσκος Θεόδωρος Θ.Πηνειού 81, 
2102481114

ΑΧΑΡΝΕΣ

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΙΣ ΟΕ

Φιλαδελφείας 328, 2102316792

Τ
ο δόγμα στα απόβ-
λητα “ο ρυπαίν ων
πληρών ει” θα

αρχ ίσει σταδιακά ν α
περν άει στους πολίτες
καθώς τίθεται σε εφαρμο-
γή το ν έο πρόγραμμα
από τα υπ. Αν άπτυξης
και Περιβάλλον τος κι
Εν έργειας.

Όπως δήλωσε ο
Γεν ικός Γραμματέας
Διαχ είρισης Αποβλήτων
Μαν ώλης Γραφάκος, το
πρόγραμμα που θα
αν οίξει αφορά την  κατάθ-
εση προτάσεων  από τους
Δήμους για την  εφαρμογή
του συστήματος
«Πληρών ω όσο πετάω» γν ωστό στη διεθν ή κοιν ότητα
ως «pay -as-y ou-throw» (PAYT) με στόχ ο τη βέλτιστη
διαχ είριση των  απορριμμάτων  με την  εμπλοκή όσων
τα παράγουν .

Ουσιαστικά το ν έο αυτό πρόγραμμα θα βασίζει τις
χ ρεώσεις τελών  στους δημότες αν άλογα με την  ποσότ-
ητα των  σκουπιδιών  που πετούν . Έτσι, βέβαια, θα
επιβραβεύον ται και όσοι παράγουν  λιγότερα απόβλητα
ή και αν ακυκλών ουν  περισσότερο.

«Όπως ο καταν αλωτής πληρών ει αν άλογα με το
ρεύμα ή το ν ερό που καταν αλών ει, έτσι θα γίν εται και
με τα σκουπίδια, αν έφερε ο κ. Γραφάκος.

Σύμφων α με τον  ίδιο ο κάθε Δήμος θα μπορεί ν α
εφαρμόζει την  δική του πολιτική και το δικό του
σύστημα «χ ρέωσης των  σκουπιδιών ».

Στην  Ελλάδα, το συγκεκριμέν ο σύστημα θα καταστεί
υποχ ρεωτικό για όλους τους Δήμους με πληθυσμό άν ω
των  100.000 κατοίκων  από την  1η Ιαν ουαρίου του
2023 και άν ω των  20.000 κατοίκων  από την  1η Ιαν ο-
υαρίου 2028. Αυτό σημαίν ει ότι μέσα στους επόμεν ους
μήν ες οι δήμοι θα πρέπει ν α αποκτήσουν  τις κατάλ-
ληλες υποδομές για ν α εφαρμοστεί σωστά και με δίκαιο
τρόπο το μέτρο εν ώ οι καταν αλωτές καλούν ται ν α υιοθ-
ετήσουν  μια ν έα φιλοσοφία όσον  αφορά στην  παρα-
γωγή αποβλήτων  και την  αν ακύκλωση.

Να σημειωθεί ότι σήμερα η χ ώρα έχ ει τα χ αμηλότερα
ποσοστά αν ακύκλωσης που φτάν ουν  το 20% του
συν όλου των  αποβλήτων  εν ώ βέβαια θα πρέπει ν α

φτάσει μέχ ρι το 2030 σε ποσοστά της τάξης του 60%
με βάση τους κοιν οτικούς στόχ ους.

Μείωση των παράνομων ΧΥΤΑ
Την  ίδια ώρα αγών ας δρόμου γίν εται για ν α φύγει η

χ ώρα από τη θέση του “ουραγού” στο θέμα της λειτο-
υργίας παράν ομων  χ ωμαστερών . Σημειών εται ότι με
βάση το ΥΠΕΝ, από 60 τα πρόστιμα για αν τίστοιχ ους
παράν ομους χ ώρους υγειον ομικής ταφής απορριμάτων
(ΧΥΤΑ) στην  χ ώρα μας έχ ουν  πλέον  μειωθεί στα 42 και
αν αμέν εται επιπλέον  μείωση κατά 9 ακόμη μέσα στο
επόμεν ο διάστημα.

Ήδη, όπως αν αφέρεται, βρίσκον ται σε εξέλιξη από το
Υπουργείο 12 διαγων ισμοί για την  δημιουργία Μον άδα
Επεξεργασίας Αποβλήτων  (ΜΕΑ) και Μον άδα Επεξερ-
γασίας ΒιοΑποβλήτων  (ΜΕΒΑ).

Μέσα στην  επόμεν η εβδομάδα υπογράφον ται 2
συμβάσεις ΜΕΑ για Χίο (μειοδότης η εταιρεία Θαλής Περ-
ιβαλλον τικές Υπηρεσίες Α.Ε) προϋπολογισμού 3,7 εκατ
ευρώ και Κεφαλλον ιά προύπολογισμού 20,5 εκατ ευρώ
εν ώ μέσα σο επόμεν ο διάστημα αν αμέν εται η υπογρα-
φή των  συμβάσεων  για τις ΜΕΒΑ σε Μήλο και Κάρπαθο
καθώς για την  ΜΕΑ στην  Σητεία της Κρήτης.

Είσης μέχ ρι τέλος καλοκαιριού αν αμέν εται ο διαγων ι-
σμός για την  ΜΕΑ στο Ηράκλειο εν ώ στην  τελική ευθ-
εία βρίσκεται η διαδικασία σύν ταξης των  τευχ ών  δημο-
πράτησης του διαγων ισμού για την  κατασκευή Χώρου
Υγειον ομικής Ταφής Υπολειμμάτων  και Μον άδα Κομ-
ποστοποίησης στην  Τήν ο, προϋπολογισμού 7 εκατ.
ευρώ.

«Ο ρυπαίνων πληρώνει»: Χρεώσεις δημοτικών
τελών ανάλογα με την ποσότητα των σκουπιδιών

Ά
νοιξε  η πλατφόρμα για την υπο-
βολή αιτήσεων επιχορήγησης
από τους δικαιούχους του προ-

γράμματος «Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ».
Ο νέος κύκλος του Προγράμματος

«Ψηφιακή Μέριμνα», σε αντιστοιχία με
τον πρώτο, στο πλαίσιο του οποίου,
ενισχύθηκαν περισσότεροι από 500.000
νέοι 4-24 ετών, θα διανείμει στους δικαι-
ούχους επιταγές των 200 ευρώ για την
αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (tablet,
laptop, desktop).

Οι δικαιούχοι του προγράμματος
μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με
την «Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ» στην ιστο-
σελίδα του Προγράμματος και να υπο-
βάλουν την αίτησή τους στην ηλεκτρονι-
κή πλατφόρμα https://beneficiary.digital-
access.gov.gr/. Αιτήσεις μπορούν να
υποβάλλονται από τους δικαιούχους
έως και την 8η Ιουλίου 2022.

Σε ποιους απευθύνεται:
α) εκπαιδευτικούς και μέλη Ειδικού

Εκπαιδευτικού Προσωπικού - Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού, χωρίς κοινω-
νικά ή άλλα κριτήρια, οι οποίοι απασχο-
λούνται σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία,
και

β) οικογένειες οι οποίες επλήγησαν
από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε
περιοχές της ελληνικής επικράτειας από
την 27η Ιουλίου 2021 έως και την 13η
Αυγούστου 2021 και οι οποίες έχουν εξα-
ρτώμενα μέλη που φοιτούν σε εκπαιδευ-
τικές δομές της χώρας.

Αφού η αίτησή τους εγκριθεί, οι δικαι-
ούχοι θα ενημερωθούν αναφορικά με
την επιταγή τους μέσω της πλατφόρμας

του προγράμματος, καθώς και με SMS
στο κινητό τηλέφωνο το οποίο δήλωσαν
στην αίτησή τους. Οι επιταγές μπορούν
να χρησιμοποιηθούν έως και την 30η
Σεπτεμβρίου 2022 για την αγορά εγκε-
κριμένου τεχνολογικού εξοπλισμού της
επιλογής των δικαιούχων, από εγκεκρι-
μένο προμηθευτή της επιλογής τους.

α Μητρώα Εγκεκριμένων Προμηθευ-
τών και Εγκεκριμένου Εξοπλισμού
βρίσκονται διαθέσιμα στην ιστοσελίδα
https://www.ktpae.gr/erga/ψηφιακή-μέρ-
ιμνα-ιι/. Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησι-
μοποιήσουν τις επιταγές είτε για την
κάλυψη του συνολικού κόστους του εξοπ-
λισμού της επιλογής τους είτε για την
κάλυψη μέρους του συνολικού κόστους,
εφόσον αυτό ξεπερνά την αξία των
διαθέσιμων επιταγών. Οι οικογένειες με
περισσότερους από έναν ωφελούμενο-
υς μπορούν να χρησιμοποιήσουν έως
και τρεις επιταγές για την αγορά μίας
μοναδικής συσκευής, εφόσον το επιθ-
υμούν.

Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ: Άνοιξε η πλατφόρμα του voucher 
για εκπαιδευτικούς
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Φωτιά σε επαγγελματικό
χώρο εμπορίας ξυλείας

στην Ελευσίνα

Πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 07:30 χθες το
πρωί σε επαγγελματικό χώρο εμπορίας ξυλείας
επί της οδού Μαραθώνος στην Ελευσίνα.

Η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο, λίγο πριν
τις 9 το πρωί, ενώ δεν υπήρξε κίνδυνος
επέκτασής της.

Στο σημείο επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με 6
οχήματα. Για τα πλήρη αίτια της πυρκαγιάς θα
διεξαχθεί έρευνα από το αρμόδιο ανακριτικό
τμήμα.

Τ
α υποβρύχια “Πιπίνος”, “Ματρώζος”
“Κατσώνης” και “Ωκεανός” έχουν ολοκ-
ληρώσει το μεγαλύτερο μέρος των προβ-

λεπόμενων λειτουργικών δοκιμών τους, αλλά
λόγω των δικαστικών εκκρεμοτήτων του επενδυτή
με τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, χρειάζεται να δοθεί
μια ακόμη τρίμηνη παράταση μέχρι τον Ιούνιο,
προκειμένου να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα ανα-
βάθμισής τους και οι εργαζόμενοι να μην αισθά-
νονται ότι είναι στον “αέρα”. Αυτό ανέφερε ο υπο-
υργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος,
υποστηρίζοντας την σχετική τροπολογία που έχει
κατατεθεί στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας
που συζητείται στην Ολομέλεια.

Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας ανέφερε ότι
“πιστεύαμε πως θα ήταν αρκετή η προηγούμενη
τρίμηνη παράταση του προγράμματος που είχε
δοθεί για την υποστήριξη του έργου αναβάθμισης

των τεσσάρων υποβρυχίων 214 του Πολεμικού
μας Ναυτικού, καθώς πιθανολογούσαμε πως
επειδή είχε εξευρεθεί ο επενδυτής -μέσα από
την διαγωνιστική διαδικασία- θα είχαν ολοκληρ-
ωθεί οι εκκρεμότητες για να προχωρήσει στην
επενδυτική του διείσδυση στα ναυπηγεία..

Όμως, εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες
δικαστικές εκκρεμότητες και  για να μην
ανησυχούν οι εργαζόμενοι προχωράμε σε μια
νέα τρίμηνη σύμβαση μεταξύ των εργαζομένων
και του Πολεμικού Ναυτικού. Έτσι παρέχεται
παράταση μέχρι τέλος Ιουνίου και διατίθεται
πίστωση έως 10.300.000 ευρώ που αφορούν
την κάλυψη της μισθοδοσίας και των ασφαλι-
στικών εισφορών των εργαζομένων, την κάλυψη
λειτουργικών εξόδων του ναυπηγείου και υλικών
για την ολοκλήρωση του προγράμματος”.

Ξεκινά διαπραγμάτευση
για Γενική Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας

Συνάντηση της ΓΣΕΕ με τους
εργοδοτικούς φορείς

Μετά από αίτημα της ΓΣΕΕ προς τους εργοδοτι-
κούς φορείς, θα ξεκινήσει την Παρασκευή 13
Μαΐου η διαπραγμάτευση μεταξύ των κοινωνικών
εταίρων για την υπογραφή της νέας Εθνικής Γενι-
κής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Η συνάντηση της ΓΣΕΕ με τους εργοδοτικούς
φορείς (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ, ΣΒΕ), θα
πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Μαΐου στις
10 το πρωί στα γραφεία της Συνομοσπονδίας 

( Πατησίων 69 και Αινιάνος 2).

Παναγιωτόπουλος: «Παράταση» μέχρι 
τέλος Ιουνίου στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

Ρεύμα: «Καταργείται» η ρήτρα αναπροσαρμογής από 
τον Ιούλιο - Τι είπε ο Ν. Παπαθανάσης
Τι είπε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης για τα υπερκέρδη των εταιρειών, τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρή-

σεων και την στήριξη με 7 δισ. ευρώ των περιοχών με απολιγνιτοποίηση

Α
πό τον Ιούλιο καταργείται η ρήτρα αναπροσαρμογής που πραγματικά επιβάρυνε τους
Έλληνες πολίτες, εν μέρει θα πληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και το υπόλοιπο
κομμάτι θα προκύπτει από τα μέτρα και τους πόρους που θα προκύψουν» υποστήριξε ο

αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης.
Ο κ.Παπαθανάσης, μιλώντας στον Ant1, αναφέρθηκε στην ενεργειακή κρίση και στις επιπτώσεις

στους προϋπολογισμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων, τονίζοντας πως έχουν ληφθεί ήδη μέτρα
στήριξης ύψους 4 δισ. ευρώ από την αρχή της ενεργειακής κρίσης και «τώρα υιοθετήθηκαν άλλα
μέτρα, ύψους 3,5 δισ. για να βοηθήσουμε τα νοικοκυριά. Πρέπει και να θυμόμαστε και τις συνθήκες
της οικονομικής κρίσης στην οποία βρισκόμαστε».

Αναφέρθηκε στα υπερκέρδη των εταιρειών παροχής ενέργειας λέγοντας πως αυτές θα επι-
στρέψουν στον καταναλωτή, τονίζοντας πως «δεν υπάρχει χώρα που έχει επιβάλει τόσο υψηλό
φόρο στα υπερκέρδη εταιρειών ενέργειας, όσο η Ελλάδα».

Για την μείωση του ΦΠΑ ο κ. Παπαθανάσης είπε πως «είναι καλύτερο να υπάρχει στόχευση
στους πλέον ευάλωτους συμπολίτες μας και αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη από βοήθεια. Η μείωση του ΦΠΑ θα είναι ένα
οριζόντιο μέτρο, που θα ωφελεί και αυτούς που δεν έχουν πραγματικά ανάγκη. Το ζητούμενο είναι να στηρίξουμε τα ευάλωτα νοι-
κοκυριά, την μεσαία τάξη».

«Είμαστε η μοναδική χώρα της Ευρώπης που έχουμε την ρήτρα απαγόρευσης της αύξησης του ποσοστού κέρδους, από όταν
άρχισε η κρίση. Τα πρατήρια ελέγχονται και δεν επιτρέπεται να υπερβούν το ποσοστό κέρδους που είχαν πριν από την έναρξη
της κρίσης. Έχουμε κλείσει πρατήρια εν λειτουργία, όπου διαπιστώθηκαν παρατυπίες. Κάνουμε εκατοντάδες ελέγχους καθημερι-
νά. Παράλληλα, υπάρχει και η ανεξάρτητη Επιτροπή Ανταγωνισμού που κάνει ελέγχους στην αγορά για εναρμονισμένες πρακτι-
κές», είπε ο κ. Παπαθανάσης.

Τέλος ο υπουργός σημείωσε πως παράλληλα με τον αναπτυξιακό νόμο, που χαρακτήρισε ως «ένα ισχυρό εργαλείο», έρχεται
«προσθετική στήριξη σε περιοχές, όπως η δυτική Μακεδονία, η Μεγαλόπολη, η Κρήτη και το βόρειο Αιγαίο. Το πρόγραμμα της
Κυβέρνησης θα φέρει 7 δισ. ευρώ σε περιοχές όπου η απολιγνιτοποίηση θα κοστίσει θέσεις εργασίας και πρέπει να στηριχθούν
οι εργαζόμενοι και οι τοπικές κοινωνίες».
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Από τα πρακτικά της με αριθ.
22ης/2022 συν εδρίασης

της Οικον ομικής Επιτροπής
του Δήμου Ασπροπύργου

Αριθ. Απόφ .: 160 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφ ασης για
την  έγκριση Απολογισμού του

οικον ομικού έτους 2021»,
σύμφ ων α με την  υπ’ αριθ.

Πρτ. 1031/05-05-2022 
εισήγηση και την  υπ’ αριθ.

14/20-04-2022
απόφ αση του Διοικητικού
Συμβουλίου του ν ομικού

προσώπου με την  επων υμία:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ &
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ

3ης ΗΛΙΚΙΑΣ.

Στον Ασπρόπυργο και στο
Δημοτικό Κατάστημα - στην αίθ-
ουσα Δημοτικού Συμβουλίου,
την 10η Μαΐου 2022 ημέρα
Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. συνή-
λθε, σε τακτική δημόσια συνε-
δρίαση, η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Ασπροπύργου κατό-
πιν της υπ’ αριθ. 18768/06-05-
2022 έγγραφης πρόσκλησης

του Προέδρου αυτής & Αντιδ-
ημάρχου κ. Αντώνιου Ν. Καραμ-
πούλα, η οποία νόμιμα δημο-
σιεύθηκε

και επιδόθηκε ηλεκτρονικά με
e-mail σε όλα τα μέλη της Επι-
τροπής σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του

Ν.3463/2006, των άρθρων 72,
75 και 225 του Ν. 3852/2010
όπως αντικαταστάθηκαν με τα

άρθρα 77 & 116 του Ν.
4555/2018 και τα άρθρα 2 & 3
του Ν.4623/2019.Πριν από την
έναρξη της συνεδρίασης

ο Πρόεδρος, κ. Αντώνιος Καρ-
αμπούλας, διαπίστωσε ότι, από
τα εννέα (9) μέλη της Οικονομι-
κής

Επιτροπής, παρευρέθηκαν τα
οκτώ (8), απόν ένα (1) και ονο-
μαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

2. ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 
3. ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
4. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
5. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

7. ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
8. ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμ-
ης απαρτίας, ο πρόεδρος κήρυξε
την έναρξη της 22ης συνεδρία-
σης και

εισηγούμενος το 4ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης με τίτλο:
Λήψη απόφασης για την έγκρι-
ση Απολογισμού

του οικονομικού έτους 2021»,
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Πρτ.
1031/05-05-2022 εισήγηση και
την υπ’ αριθ. 14/20-04-2022
απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του νομικού
προσώπου με την επωνυμία:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ &
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ
3ης ΗΛΙΚΙΑΣ, που έχει ως εξής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ &

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ 3ης ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 20 / 04 / 2022
ΑΡ.ΠΡΩΤ. :  938

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ'

αριθ. 7ης / 2022 δια περιφ οράς
συν εδριάσεως Διοικητικού
Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου με την  επων υμία
«Οργαν ισμός Άθλησης &
Φρον τίδας Νεολαίας και 3ης
Ηλικίας » Δήμου Ασπροπύρ-
γου.

Αρ. Απόφ .: 14

ΘΕΜΑ: « Λήψη απόφ ασης
για την  έγκριση απολογισμού
οικον ομικού έτους 2021 ».

Στον Ασπρόπυργο και δια
περιφοράς ( σχ. έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών με
αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020
& ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ )
σήμερα στις 20 Απριλίου 2022,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00

π.μ. συνήλθε σε τακτική δημό-
σια συνεδρίαση, το Διοικητικό
Συμβούλιο του Νομικού
Προσώπου κατόπιν

της υπ ́  αριθ. 890 / 15 – 04 -
2022 έγγραφης πρόσκλησης
του Προέδρου κου Κατσαρού
Ιωάννη του Ιωάννη, που
επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου σύμφ-
ωνα με τα άρθρα 72, 74, 75, 225
του

Ν.3852/2010 περί «Νέας Αρχι-
τεκτονικής της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης –

Πρόγραμμα Καλλικράτης» και
τον Ν.3463/2006, «Νέος Δημο-
τικός και Κοινοτικός Κώδικας». 

Αφού διαπιστώθηκε ότι
υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλα-
δή σε σύνολο δεκαπέντε ( 15 )
μελών παραβρέθηκαν τα δεκα-
τρία ( 13 ) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (

Πρόεδρος ) 

2. ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (
Αν τ/δρος) 

3. ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 
4. ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
5. ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 
6. ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 
7. ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
8. ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

9. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 
10. ΓΚΟΥΜΑ – ΠΑΤΕΛΑ

ΜΑΡΙΑ .
11. ΜΑΥΡΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 
12. ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ .
13. ΜΠΙΚΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ
( Εκπρ.εργαζ.) 

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2. ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Ο Πρόεδρος κος. Ιωαννης
Κατσαρός του Ιωάννη
εισηγούμενος το 3ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης, με τίτλο «
Λήψη απόφασης για την έγκρι-
ση απολογισμού οικονομικού
έτους 2021».

Θέτει υπόψη των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου την
εισήγηση με αριθμό πρωτοκόλ-
λου 873 / 14 – 04 -

2022 του Αναπληρωτή Προϊ-
σταμένου Διεύθυνσης κου.
Αχιλλέα Πίνη του Νικολάου,
κλάδου ΤΕ – Διοικητικό,με
βαθμό Α ́ η οποία έχει ως έξης:

Κύριε Πρόεδρε,
Για ορθή λειτουργία του Νομι-

κού μας Προσώπου είμαστε
υποχρεωμένοι βάσει νόμου να
κλείσουμε

απολογιστικά το οικονομικό
έτος 2021.Τα αποτελέσματα του
απολογισμού πρέπει να αποτ-
υπωθούν στο

προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2022.

Με τις παρ.1, 2 και 3 του άρθ-
ρου 163 του Δημοτικού και Κοι-
νοτικού Κώδικα (ν.3463/2006)
ορίζονται τα εξής:

1. Έως το τέλος Μαΐου, η
ταμειακή υπηρεσία του Δήμου
υποβάλλει δια μέσου Προέδρου
και οικονομικής υπηρεσίας του
Νομικού Προσώπου λογαρια-
σμό της διαχείρισης του οικονο-
μικού έτους που έληξε. Τα
στοιχεία, που περιλαμβάνει ο
λογαριασμός της διαχείρισης
ορίζονται με το προεδρικό διά-
ταγμα της παρ. 2 του άρθρου

175. Ο λογαριασμός υποβάλ-
λεται ενιαίος, ανεξάρτητα από
τις μεταβολές που έχουν τυχόν
γίνει, ως προς τα

πρόσωπα εκείνων που ενερ-
γούν την ταμειακή υπηρεσία.

2. Αφότου παραλάβει τα ανω-
τέρω στοιχεία, η οικονομική
υπηρεσία του Νομικού
Προσώπου τα προελέγχει και

υποβάλλει τον απολογισμό (
απολογιστικό πίνακα ), μαζί με
εισήγηση στο Διοικητικό
Συμβούλιο.

Σύμφωνα με το Άρθρο 42 παρ
1 του ΒΔ 17/5-15-6/1959,
ορίζονται τα εξής:

1. Ο απολογιστικός πίνακας
περιέχει στην επικεφαλίδα το
Νομικό Πρόσωπο, το ονομα-
τεπώνυμο του Προέδρου και
ταμείου με τον προσδιορισμό
της διάρκειας της υπηρεσίας
τους για την περίπτωση στην
οποία διήρκησε αυτή καθ' όλο
το έτος, ενώ στο κυρίως σώμα
εμφανίζει κατά στήλες και κατά
τη διάταξη των κεφαλαίων και
άρθρων του προϋπολογισμού.

α) όσον αφορά τα έσοδα: τα
προϋπολογισθέντα, τα βεβαιωθ-
έντα τα εισπραχθέντα και τα
υπόλοιπα εισπρακτέα.

β) όσον αφορά τα έξοδα: τα
προϋπολογισθέντα, τις χορη-
γηθείσες αναπληρωματικές
έκτακτες και ειδικές πιστώσεις
κατά τη διάρκεια του οικονομι-
κού έτους με ειδικές αποφάσεις
του δημοτικού συμβουλίου, τα

ενταλθέντα έξοδα, τα υπόλοι-
πα των πιστώσεων, τις τυχόν
υπερβάσεις των πιστώσεων, τα
πληρωθέντα έξοδα και τα υπό-
λοιπα πληρωτέα.

Σύμφωνα με το άρθρο 43 του
ΒΔ 17/5-15-6/1959, ορίζονται τα
εξής:

1. Η τελική κατάσταση του
λογαριασμού της χρηματικής
διαχείρισης εμφανίζει:

α) το χρηματικό υπόλοιπο του
προηγούμενου έτους,

β) τις εισπράξεις του έτους από
τακτικά έσοδα στο σύνολό τους,

γ) τις εισπράξεις του έτους από
έκτακτα έσοδα στο σύνολό τους,

δ) τις πληρωμές του έτους σε
τακτικά έξοδα στο σύνολό τους,

ε) τις πληρωμές του έτους σε
έκτακτα έξοδα στο σύνολό τους
και

στ) το χρηματικό υπόλοιπο.

2. Στην κατάσταση αυτή προ-
σαρτάται το γραμμάτιο είσπραξ-
ης το οποίο βεβαιώνει τη

μεταφορά του χρηματικού
υπολοίπου στην επομένη
διαχείριση

Σύμφωνα με την παρ.1γ του
άρθρου 72 του Ν.3852/10, η
Οικονομική Επιτροπή προε-
λέγχει τον απολογισμό.

Ο Ταμίας του Δήμου μας μέσω
του Προέδρου και οικονομικής
υπηρεσίας του Νομικού
Προσώπου καταθέτη στο Διοικ-
ητικό Συμβούλιο λογαριασμό
της διαχείρισης του οικονομικού
έτους 2021 που έληξε.

Για την έγκριση του απολογι-
σμού οικονομικού έτους 2021
πρέπει να λάβουμε υπόψη:

Το άρθρο 163 του Δημοτικού
και Κοινοτικού Κώδικα
(Ν.3463/06).

Tην παρ.1γ του άρθρου 72
του Ν.3852/10

Τα στοιχεία της απόδοσης
λογαριασμού του ταμία που
υποβλήθηκε μέσω του Προέδρ-
ου και της

οικονομικής υπηρεσίας του
Νομικού Προσώπου στο Διοικ-
ητικό Συμβούλιο.

Τα άρθρα 40-44 του ΒΔ 17/5-
15-6/1959

Τον προϋπολογισμό του
Νομικού Προσώπου έτους 2021,
όπως κυρώθηκε με την αριθ.
0 1 / 2 5 - 0 1 - 2 0 2 1
(ΑΔΑ:60ΓΑΟΚΨ6-ΔΚΘ) απόφα-
ση του Διοικητικού Συμβουλίου,

την αριθ. 28/02-02-2021
(ΑΔΑ:6ΑΒΟΩΨΝ-974) απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής, την

επικύρωση από την Αποκεν-
τρωμένη Διοίκηση Αττικής
αριθ.πρωτ.21327/24-02-2021
και τροποποιήθηκε ανάλογα με
τις ανάγκες του Νομικού
Προσώπου και τις σχετικές δια-
τάξεις του κώδικα.

Η έκθεση ελέγχου απολογι-
σμού για το έτος 2021, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ.2 του
άρθρου 163 του Ν.3463/2006
απεικονίζεται ως εξής:
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ΥΠΕΣ:Καθορίστηκε η διαδικασία επιχορήγησης Δήμων
και Περιφερειών για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων 

Αφού άκουσαν τον Πρόεδρο και
έλαβαν υπόψη:

1.Την εισήγηση με αριθμό πρω-
τοκόλλου 873/14-04-2022 του
Αναπληρωτή

Προϊσταμένου Διεύθυνσης κου.
Αχιλλέα Πίνη του Νικολάου, κλά-
δου ΤΕ17-Διοικητικό/Λογιστικό, με
βαθμό Α ́  , προς το Διοικητικό
Συμβούλιο.

2. Το ΦΕΚ 4848/Β ́ /04-11-2020
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρ-
εσίας

του νομικού με την επωνυμία «
Οργανισμός Άθλησης & Φροντίδας
Νεολαίας και 3ηςΗλικιας Δήμου
Ασπροπύργου ».

3. Την υπ ́ αριθμ. 01/25-01-2021
(ΑΔΑ:60ΓΑΟΚΨ6-ΔΚΘ) απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του
Νομικού Προσώπου με την επων-
υμία

«Οργανισμός Άθλησης & Φρον-
τίδας Νεολαίας και 3ηςΗλικιας
Δήμου Ασπροπύργου », της έγκρι-
σης του προϋπολογισμού για το
οικονομικό έτος 2021.

4. Την υπ ́ αριθμ. 02/25-01-2021
(ΑΔΑ:ΨΒΝΡΟΚΨ6-Ν65) απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του
Νομικού Προσώπου με την επων-
υμία

«Οργανισμός Άθλησης & Φρον-
τίδας Νεολαίας και 3ηςΗλικιας
Δήμου Ασπροπύργου », της έγκρι-
σης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου
Δράσης

για το οικονομικό έτος 2021.
5.Την υπ ́ αριθμ. 28/02-02-2021

(ΑΔΑ:6ΑΒΟΩΨΝ-974) ,
της Οικονομικής Επιτροπής περί

έγκρισης προϋπολογισμού  οικονο-
μικού έτους 2021 του Νομικού
Προσώπου με την επωνυμία
«Οργανισμός Άθλησης & Φρον-
τίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικιας
Δήμου Ασπροπύργου ».

6.Την υπ ́ αριθμ. 30/02-02-2021
(ΑΔΑ:6ΑΗΕΩΨΝ-ΜΔ3) ,

της Οικονομικής Επιτροπής περί
έγκρισης του Ολοκληρωμένου
Πλαισίου Δράσης

για το οικονομικό έτος 2021 του
Νομικού Προσώπου με την επων-
υμία «Οργανισμός Άθλησης &
Φροντίδας Νεολαίας και 3ηςΗλικιας
Δήμου Ασπροπύργου ».

7.Την επικύρωση του προϋπο-
λογισμού με αριθμό πρωτοκόλλου

21327/24-02-2021 από την Απο-
κεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

8.Την απόφαση Διοικητικού
Συμβουλίου 22/01-06-2021
(ΑΔΑ:6ΚΔΨΟΚΨ6-Γ4Δ)

για την έγκριση της Α ́ Αναμόρφ-
ωσης προϋπολογισμού οικονομι-
κού έτους 2021.

9.Την απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής 179/08-06-2021 (ΑΔΑ:

ΨΑΛΠΩΨΝ-ΑΜ7)
για την έγκριση της Α ́ Αναμόρφ-

ωσης προϋπολογισμού οικονομι-
κού έτους 2021.

10.Την επικύρωση της Α ́
Αναμόρφωσης προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2021

με αριθμό πρωτοκόλλου
21327/24-02-2021 από την Απο-
κεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

11.Την απόφαση Διοικητικού
Συμβουλίου 29/27-07-2021
(ΑΔΑ:6ΩΒΝΟΚΨ6-ΑΔΜ) για την
έγκριση της Β ́ Αναμόρφωσης προϋ-
πολογισμού οικονομικού έτους
2021.

12.Την απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής 274/03-08-2021
(ΑΔΑ:Ψ3ΝΟΩΨΝ-ΔΕΚ)

για την έγκριση της Β ́ Αναμόρφ-
ωσης προϋπολογισμού οικονομι-
κού έτους 2021.

13.Την επικύρωση της Β ́
Αναμόρφωσης προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2021

με αριθμό πρωτοκόλλου
109143/09-09-2021 από την Απο-
κεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

14.Την απόφαση Διοικητικού
Συμβουλίου 35/11-11-2021
(ΑΔΑ:ΨΙΥ5ΟΚΨ6-6ΕΡΨΟΡΜΞ-
Ο1Δ) για την έγκριση της Γ ́
Αναμόρφωσης προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2021.

15.Την απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής 385/23-11-2021
(ΑΔΑ:6ΓΙΨΩΨΝ-ΝΙ1)

για την έγκριση της Γ ́ Αναμόρφ-
ωσης προϋπολογισμού οικονομι-
κού έτους 2021.

16.Την απόφαση Διοικητικού
Συμβουλίου 37/20-12-2021
(ΑΔΑ:6ΦΙ7ΟΚΨ6-ΕΛ6)

για την έγκριση της Δ ́ Αναμόρφ-
ωσης προϋπολογισμού οικονομι-
κού έτους 2021.

17.Την απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής 448/21-11-2021
(ΑΔΑ:Ψ3ΑΚΩΨΝ-5ΞΥ6Ω1ΟΩΨΝ-
Ο5Β) για την έγκριση της Δ ́
Αναμόρφωσης προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2021.

και τις απαντητικές επιστολές:
• Την επιστολή του Προέδρου

του Διοικητικού Συμβούλου κου
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

με αριθμό πρωτοκόλλου, 927 /
20 – 04 - 2022.

• Την επιστολή του Διοικητικού
Συμβούλου κου ΚΟΝΑΞΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ με αριθμό πρωτοκόλ-
λου, 934 / 20 – 04 - 2022.

• Την επιστολή του Διοικητικού
Συμβούλου κου ΤΣΙΓΚΟΥ
ΙΣΙΔΩΡΟΥ με αριθμό πρωτοκόλ-
λου, 928 / 20 – 04 - 2022.

• Την επιστολή του Διοικητικού
Συμβούλου κου ΦΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
με αριθμό πρωτοκόλλου, 929 / 20 –

04 - 2022.
• Την επιστολή του Διοικητικού

Συμβούλου κου ΜΑΜΑ ΜΑΡΚΟΥ
με αριθμό πρωτοκόλλου, 930 / 20 –
04 - 2022.

• Την επιστολή του Διοικητικού
Συμβούλου κου ΓΑΒΡΙΛΙΔΗ
ΠΑΥΛΟΥ

με αριθμό πρωτοκόλλου, 931 /
20 – 04 - 2022.

• Την επιστολή του Διοικητικού
Συμβούλου κου ΤΣΟΚΑΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥμε αριθμό πρω-
τοκόλλου, 932 / 20 – 04 - 2022.

• Την επιστολή του Διοικητικού
Συμβούλου κου ΜΑΛΑΜΑΤΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥμε αριθμό πρωτοκόλ-
λου, 933 / 20 – 04 - 2022.

• Την επιστολή του Διοικητικού
Συμβούλου κου ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΦΩΤΙΟΥμε αριθμό πρωτοκόλλου,
935 / 20 - 04 – 2022..

• Την επιστολή της Διοικητικού
Συμβούλου κας ΓΚΟΥΜΑ –
ΠΑΤΕΛΑ ΜΑΡΙΑΣ με αριθμό πρω-
τοκόλλου, 936 / 20 - 04 – 2022.

• Την επιστολή του Διοικητικού
Συμβούλου κου ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ με αριθμό πρωτοκόλ-
λου, 937 / 20 – 04 - 2022.

• Την επιστολή της Διοικητικού
Συμβούλου κας ΜΑΥΡΑΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ

με αριθμό πρωτοκόλλου, 925 /
20 – 04 - 2022.

• Την επιστολή της Εκπροσώπου
Εργαζομένων κας ΜΠΙΚΑΚΗ
ΕΥΘΑΛΙΑΣ

με αριθμό πρωτοκόλλου, 938 /
20 – 04 - 2022.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΤΑ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Οι κάτωθι Διοικητικοί Σύμβου-
λοι:

1. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ( Πρόε-
δρος )

2. ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Αντι-
πρόεδρος )

3. ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
4. ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
6. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
7. ΓΚΟΥΜΑ – ΠΑΤΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
8. ΜΑΥΡΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
9.ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10. ΜΠΙΚΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ

(Εκπρ.εργαζ.)

Ε γ κ ρ ί ν ο υ ν : Τον Απολογι-
σμό οικονομικού έτους 2021 στο
σύνολο του όπως αναγράφεται
στην εισήγηση 873/14-04-

2022 του Αναπληρωτή Προϊ-
σταμένου Διεύθυνσης κου. Αχιλ-
λέα Πίνη του Νικολάου, κλάδου
ΤΕ17-Διοικητικό/Λογιστικό, με
βαθμό Α ́ , προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο η οποία έχει ως έξης:

Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι:
α). Μάμας Μάρκος, β). Γαβρ-

ιλίδης Παύλος και γ). Τσοκάνης Αλέ-
ξανδρος κατέθεσαν αρνητική
ψήφο επί του Απολογισμού οικο-
νομικού έτους 2021.

Αφού συντάχθηκε και αναγ-
νώστηκε το πρακτικό αυτό υπο-
γράφεται ως κατωτέρω πήρε δε
αύξοντα  αριθμό 14 / 2022.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Αντίγραφο

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΚΑΤΣΑΡΟΣ

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα
μέλη να αποφασίσουν σχετικά με
το θέμα.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά
από διαλογική συζήτηση και αφού
έλαβε υπόψη:

• Την τοποθέτηση του Προέδρ-
ου, κ. Αντώνιου Καραμπούλα

• Την υπ’ αριθ. 14 με αριθ.
Πρτ1031/05-05-2022 απόφαση του
διοικητικού Συμβουλίου του

ΟΑΦΝΤΗ
• Τις σχετικές διατάξεις των

Νόμων 3463/2006, 3852/2010, 

4555/2018, 4623/2019, όπως
ισχύουν
Πέρασε σε ψηφοφορία Υπέρ

της έγκρισης Απολογισμού του
οικονομικού έτους 2021», σύμφω-
να  με την υπ’ αριθ. Πρτ. 1031/05-
05-2022 εισήγηση και την υπ’ αριθ.
14/20-04-2022 απόφαση  του
Διοικητικού Συμβουλίου του νομι-
κού προσώπου με την επωνυμία:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΑΘΛΗΣΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ 3ης ΗΛΙΚΙΑΣ,
τάχθηκαν τα έξι (6) μέλη της  Επιτρ-
οπής και ονομαστικά οι κ.κ

1. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

4. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
2. ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 
5. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
6. ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Και ΚΑΤΑ δύο μέλη (2) :
Οι επικεφαλής των Δημοτικών

παρατάξεων: «Ασπρόπυργος
ΜΠΡΟΣΤΑ », κ. Μυλωνάς

Αλέξανδρος και «Λαϊκή
Συσπείρωση Ασπροπύργου», κ.
Τσοκάνης Αλέξανδρος δεν 

ψηφίζουν το Θέμα.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ ν

Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
Ε γ κ ρ ί ν ο υ ν : Τον απολογι-

σμό οικονομικού έτους 2021, του
Νομικού προσώπου με την

επωνυμία: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΘΛΗΣΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ 3ης ΗΛΙΚΙΑΣ,

σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 14
με αριθ. πρτ. 1031/05-05-2022
απόφαση του διοικητικού Συμβου-
λίου του ΟΑΦΝΤΗ απόφαση του
Διοικητικού του Συμβουλίου.

Αφού συντάχθηκε και αναγ-
νώσθηκε το πρακτικό αυτό υπο-
γράφεται ως κατωτέρω, πήρε δε
αύξοντα αριθμό 160.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ&

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

Έναρξη εγγραφών 
στους παιδικούς σταθμούς 
του Δήμου Ελευσίνας
Έναρξη διαδικασίας εγγραφών και επανεγγραφών

στους Παιδικούς Σταθμούς και τα Βρεφικά Τμήματα
του Δ. Ελευσίνας για το σχολικό έτος 2022-2023

Αγαπητοί γον είς σας εν ημερών ουμε με χαρά, ότι
,ξεκιν ούν  οι εγγραφές και επαν εγγραφές ν ηπίων  και
βρεφών  στους Παιδικούς και Βρεφον ηπιακούς σταθμούς
του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Δήμου Ελευσίν ας, για τη
ν έα σχολική χρον ιά 2022-2023.

Για τρίτη χρον ιά, οι γον είς, θα έχουν  την  ευκαιρία ν α
κάν ουν  χρήση της ηλεκτρον ικής πλατφόρμας στα
πλαίσια του εκσυγχρον ισμού του διοικητικού έργου των
υπηρεσιών  του ΠΑΚΠΠΑ και της τήρησης των
καν όν ων  ασφαλείας από τον  COVIDT19.

Η διαδικασία θα ξεκιν ήσει στις 16/05/2022 και θα
διαρκέσει έως 17/06/22.

Και φέτος, καθώς τα δικαιολογητικά δεν  θα
αποσταλούν  ταχ υδρομικά, φρον τίστε, κατά την
διαδικασία υποβολής της αίτησης ν α έχετε ΌΛΑ τα
δικαιολογητικά τα οποία και υποχρεούστε ν α αν εβάστε
στην  πλατφόρμα.

Περισσότερες πληροφορίες, δικαιολογητικά και
αιτήσεις στο elefsina.gr

Μ
ε Απόφαση του Υπουργείου
Εσωτερικών, που δημοσιεύθη-
κε την 10ηΜαΐου, καθορίστηκε

η διαδικασία επιχορήγησης των Δήμων
και των Περιφερειών για την εξόφληση
απλήρωτων υποχρεώσεών τους που
απορρέουν από διαταγές πληρωμής και
δικαστικές αποφάσεις που έχουν κατα-
στεί τελεσίδικες έως την 24η Μαρτίου
2022 και αφορούν σε αξιώσεις από προ-
μήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή
εκτέλεση έργων ή αποζημιώσεις από
αδικοπραξία.

Οι δικαστικές αποφάσεις και διαταγές
πληρωμής πρέπει να αφορούν αποκλει-
στικά σε αξιώσεις από προμήθειες
αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση
έργων ή αποζημιώσεις από αδικοπραξία
αποκλειομένης κάθε άλλου είδους αξίω-
σης (όπως από απαλλοτριώσεις, από
εργατικές διαφορές, από επιστροφή
εισπραχθέντων τελών και δικαιωμάτων
κλπ.).

Υπογραμμίζει πως η Απόφαση εκδόθη-
κε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 40 του πρό-
σφατου ν.4915/2022, όπου ψηφίστηκε
πως για την εξόφληση των εν λόγω

υποχρεώσεων «οι Δήμοι και οι Περιφέρ-
ειες δύναται να επιχορηγούνται από
χρηματικά διαθέσιμα ύψους έως εξήντα
(60) εκατομμύρια ευρώ, του λογαρια-
σμού που τηρείται στο Ταμείο Παρακα-
ταθηκών και Δανείων με τίτλο “Λογαρια-
σμός Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.”, τα
οποία μεταφέρονται στους λογαρια-
σμούς με τίτλο “Κεντρικοί Αυτοτελείς
Πόροι των Δήμων” ή “Κεντρικοί Αυτοτε-
λείς Πόροι των Περιφερειών” αντίστοιχα,
που τηρούνται στο ίδιο Ταμείο».

Η Υπουργική Απόφαση, λοιπόν, σύμφ-
ωνα με το airetos.gr περιλαμβάνει τρία
άρθρα, με το 1ο άρθρο να ορίζει το πεδίο
εφαρμογής, το άρθρο 2 τη διαδικασία
υποβολής των αιτημάτων και το άρθρο 3
την προθεσμία.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι Δήμοι ή Περιφ-
έρειες υποβάλλουν αίτημα επιχορήγ-
ησης υπογεγραμμένο από τον Δήμαρχο ή
Περιφερειάρχη και τον ασκών χρέη
προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών
τους, (σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 του
Παραρτήματος της Απόφασης) στο Υπο-
υργείο Εσωτερικών, συνοδευόμενο από 

αναλυτική κατάσταση με τις διαταγές
πληρωμής και τις δικαστικές αποφάσεις
(βάσει του Υποδείγματος 2 της Απόφα-
σης), καθώς και από τα σχετικά πιστο-
ποιητικά περί μη ασκήσεως ενδίκων
μέσων των αρμόδιων δικαστηρίων.

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα επιχο-
ρήγησης ολοκληρώνεται την 31η Οκτω-
βρίου 2022.

Τυχόν υπόλοιπο της επιχορήγησης που
δεν θα χρησιμοποιηθεί μέχρι την ολοκ-
λήρωση του Προγράμματος, προστίθεται
στους προς απόδοση ΚΑΠ των Δήμων και
κατανέμεται με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών σε Δήμους της Χώρας.



Την Παγκόσμια
Ημέρα της Μητέρας
γιόρτασαν οι Βρεφι-
κοί Σταθμοί και τα
Κέντρα Δημιουργι-
κής Απασχόλησης,
της Κοινωφελούς
Ε π ι χ ε ί ρ η σ η ς
Δήμου Ασπροπύρ-
γου. Στα παιδιά,

πέρα από μηνύματα αγάπης και ειρήνης προσφ-
έρθηκαν λουλούδια και  χειροτεχνικές, καλλι-
τεχνικές κατασκευές,  που είτε είχαν δημιουργή-
σει τα ίδια, είτε οι εκπαιδευτικοί τους. 

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΑ, κ. Αναστάσιος
Παπαδόπουλος, αφού μετέφερε σε παιδιά και
εκπαιδευτικούς, το μήνυμα του Δημάρχου
Ασπροπύργου, κ. Νικολάου Μελετίου,  ευχήθη-
κε σε όλες τις μητέρες να είναι πάντα  γερές και
δυνατές  και να δουν τα παιδιά τους να ανθίζουν
όπως οι ίδιες το επιθυμούν. 
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Ε
γκρίθηκε από τη Διεύθυνση Περιβαλ-
λοντικής Αδειοδότησης του Υπ. Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας η Στρατηγι-

κή Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΣΜΠΕ) του νέου Προγράμματος της Περιφ-
έρειας Αττικής 2021-2027 συνολικού προϋπο-
λογισμού 1,6 δις. Ευρώ (ΑΔΑ: ΕΚΛΞ4653Π8-
ΔΔΑ).

Η έκδοση της Απόφασης Περιβαλλοντικής
Έγκρισης αποτελεί προαπαιτούμενη συνθήκη
για την έγκριση των Προγραμμάτων για την
ΠΠ 2021-2027 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Επισημαίνεται πως η  Περιφέρεια Αττικής
είναι η πρώτη Περιφέρεια της Χώρας που
λαμβάνει τη σχετική έγκριση από το Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αφού 

ολοκληρώθηκε η διαδικασία της Δημόσιας
Διαβούλευσης.

Κατά την περιβαλλοντική έγκριση του Περ-
ιφερειακού Προγράμματος Αττικής 2021-2027,
ελήφθησαν υπόψη τόσο η Στρατηγική Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όσο και το
σύνολο των αποτελεσμάτων που προέκυψαν
μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δια-
βούλευσης.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει μια ολοκληρ-
ωμένη κοινωνική, οικονομική και περιβαλλον-
τική πρωτοβουλία, με στόχο την αναβάθμιση
της Περιφέρειας Αττικής  και με βασικούς
μοχλούς ανάπτυξης: την παραγωγή και ενσω-
μάτωση καινοτομίας, την πολιτιστική της ταυ-
τότητα, τη νέα επιχειρηματικότητα, το τοπικό

και παραγωγικό κεφάλαιο, την κοινωνική
συνοχή και την προστασία της δημόσιας
υγείας. 

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης
δήλωσε σχετικά: «Σήμερα είναι μια ιδιαίτερα
ευχάριστη ημέρα για την Περιφέρεια Αττικής
και για τους πολίτες της. Η έγκριση της ΣΜΠΕ
του Προγράμματος Αττική 2021-2027, αποτελεί
ένα ακόμα βήμα στη διαπραγμάτευση με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έγκριση του
ΕΣΠΑ της Περιφέρειας, που ξεπερνάει το 1,6
Δις σε όρους δημόσιας δαπάνης. 

Η Αττική μπαίνει σε μία νέα πιο «πράσινη»
εποχή, με επίκεντρο το σεβασμό στο περι-
βάλλον. Μία εποχή της Ανάπτυξης, της Καινο-
τομίας, της Ευημερίας. Θέλω να ευχαριστήσω
θερμά τα στελέχη της Διαχειριστικής μας
Αρχής και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Περ-
ιβάλλοντος και Ενέργειας που συνεργά-
στηκαν στενά το τελευταίο διάστημα ώστε η
Περιφέρεια Αττικής να είναι η πρώτη Περιφ-
έρεια της Ελλάδας για την οποία εγκρίνεται η
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων. 

Το νέο Πρόγραμμα Αττική 2021-2027, εκτός
από καινοτόμο, έξυπνο και πράσινο, θα σέβε-
ται το περιβάλλον και τις αρχές της βιώσιμης
ανάπτυξης, όπως ξεκάθαρα αποτυπώνεται
στη σχετική απόφαση έγκρισης της ΣΜΠΕ». 

Στόχοι Πολιτικής του νέου Περιφερεια-
κού Προγράμματος

Το Περιφερειακό Πρόγραμμα της Αττικής
για την περίοδο 2021-2027 διαρθρώνεται με

βάση τους ακόλουθους στόχους πολιτικής: 
1. Προώθηση της έξυπνης εξειδίκευσης

στην επιχειρηματικότητα, με ενίσχυση της
καινοτομικής δραστηριότητας και του
ψηφιακού μετασχηματισμού του
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

2. Προώθηση της προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και
διαχείρισης κινδύνων στο δομημένο και
φυσικό περιβάλλον - Βιώσιμη διαχείριση
υδάτινων πόρων και προώθηση της
κυκλικής οικονομίας - Βελτίωση αστικού
περιβάλλοντος μέσω ανάπτυξης και
εκσυγχρονισμό υποδομών.

3. Προώθηση της βιώσιμης μετακίνησης
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπε-
δο - Ανάπτυξη έξυπνων μεταφορικών δικ-
τύων. 

4. Κοινωνική ανάπτυξη, με αναβάθμιση
των υποδομών και του εξοπλισμού υγείας,
ενίσχυση της απασχόλησης και της κατάρ-
τισης του ανθρώπινου δυναμικού και
προώθηση της στήριξης των ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων. 

5. Προώθηση της βιώσιμης αστικής ανά-
πτυξης. 

Με οργανωμένο πρόγραμμα και ώριμες
δράσεις, η Περιφέρεια Αττικής είναι έτοιμη
για να ξεκινήσει άμεσα το νέο Πρόγραμμά της
για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027,
έχοντας σαν στόχο την αναπτυξιακή επανεκ-
κίνηση της Αττικής σε όλα τα επίπεδα και με
κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο.

ΧΧΡΡΩΩΜΜΑΑΤΤΑΑ,,  ΛΛΟΟΥΥΛΛΟΟΥΥΔΔΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΜΜΗΗΝΝΥΥΜΜΑΑΤΤΑΑ
ΑΑΓΓΑΑΠΠΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΗΗ  ΚΚΕΕΔΔΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ

ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗ  ΓΓΙΙΟΟΡΡΤΤΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΜΜΗΗΤΤΕΕΡΡΑΑΣΣ  

Στην τελική ευθεία η έγκριση του Περιφερειακού Προγράμματος Αττικής 2021-2027 προϋπολογισμού 1.6 δισ.
από την ΕΕ, μετά την έγκριση της σχετικής ΣΜΠΕ από το Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας

. Η Αττική μπαίνει σε μία νέα πιο «πράσινη» εποχή 

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας

Ενημέρωση για το
Επίδομα Στέγασης
Το Κέν τρο Κοιν ότητας του Δήμου Μάν δρας-

Ειδυλλίας-Ερυθρών -Οιν όης εν ημερών ει ότι η
πλατφόρμα του προγράμματος επιδόματος

στέγασης έχει τροποποιηθεί, ώστε ν α ελέγχε-
ται πλέον  μέσω ηλεκτρον ικών  διαστα-

υρώσεων  η εγγραφή των  αν ήλικων  μελών
του ν οικοκυριού στην  υποχρεωτική

εκπαίδευση, καθώς και η ολοκλήρωση της
φοίτησης αυτής. 

Οι εν διαφερόμεν οι μπορούν  ν α βρουν  πληρ-
οφορίες αν αλυτικά στο επισυν απτόμεν ο

έγγραφο, εν ώ μπορούν  ν α απευθύν ον ται
τηλεφων ικά στον  αριθμό 213 2014965
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Κ
αλούν ται τα μέλη και οι
φίλοι του Κυν ηγετικού
Συλλόγου Αχ αρν ών

στην  ετήσια περιβαλλον τική
δράση μας, τη Κυριακή 29
Μαΐου, ν α συμμετάσχ ουν
στην  προσπάθεια καθαρισμού
κυν ηγότοπων  στην  ευρύτερη
περιοχ ή Κρύο Πηγάδι Φυλής.
Ως σημείο συν άν τησης ορίζεται
η αρχ ή της οδού προς την

Μον ή Κλειστών  Φυλής και ώρα 09:00. 
Με το πέρας της περιβαλλον τικής αυτής δράσης θα ακολουθήσει εκλεκτό

κέρασμα στους συμμετέχ ον τες.
Για πληροφορίες και καλύτερη οργάν ωση καλό θα είν αι ν α δηλωθούν

συμμετοχ ές στο τηλ. του συλλόγου 2102463256 Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες
09:00-16:00.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ                                            ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς του
Δήμου Αχαρνών 2022 – 2023
- Από Δευτέρα 16/05/2022 έως και την Παρασκευή 17/06/2022.

Ε
ν η μ ε ρ ών ο υ μ ε
τους εν διαφερό-
μεν ους, ότι η

Δημοτική Φρον τίδα Αχ α-
ρν ών  (ΔΗ.Φ.Α) θα δέχ ε-
ται αιτήσεις εγγραφών
και επαν εγγραφών  των
ν ηπίων  για τη ν έα σχ ο-
λική χ ρον ιά 2022 -2023,
μόν ο ηλεκτρον ικά, μέσω
της ιστοσελίδας
https://poldhf a.intellisof
t.gr

από Δευτέρα
16/05/2022 έως και την
Παρασκευή 17/06/2022.

Οι εν διαφερόμεν οι
αφού εισέλθουν  στην
ι σ τ ο σ ε λ ί δ α
https://poldhf a.intellisof
t.gr εγγράφον ται και στη
σ υ ν έ χ ε ι α
συμπληρών ουν  την
αίτησή τους επισυν ά-
πτον τας τα απαραίτητα
δικαιολογητικά και την
υποβάλλουν .

Οι Δημοτικοί Παιδικοί
Σταθμοί Δήμου Αχ α-
ρν ών  δέχ ον ται παιδιά
ηλικίας από 2,5 ετών
(κατά την  ημερομην ία
εγγραφής τους) έως την
ηλικία εγγραφής στην
υποχ ρεωτική διετή
προσχ ολική εκπαίδευση
του Υπουργείου Παι-
δείας, αφού καταθέσουν
αίτηση εμπρόθεσμα με
τα πλήρη δικαιολογητικά.
Τα παιδιά που δύν αται
ν α εγγραφούν  στους
Παιδικούς Σταθμούς
είν αι τα γεν ν ημέν α από
1/1/2019 έως και
31/3/2020.

Τα προαπαιτούμεν α
δικαιολογητικά αν ά
περίπτωση είν αι τα εξής:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΙΑ
ΟΛΟΥΣ

1.Πιστοποιητικό Γέν -
ν ησης ή Ληξιαρχ ική
Πράξη Γέν ν ησης του
Παιδιού.

2.Ιατρικό Πιστοποιη-
τικό Υγείας Νηπίου, το
οποίο χ ορηγείται από τη
Διοίκηση του Ν.Π. και
συμπληρών εται από τον
Παιδίατρο. (Το πρότυπο
Έν τυπο του Πιστοποιη-
τικού Υγείας Παιδιού
διατίθεται στα «Χρήσιμα
Έγγραφα» στην  πλατφ-
όρμα του PreSchool»)

3.Φωτοτυπία βιβλια-
ρίου υγείας παιδιού (την
1η σελ με τα στοιχ εία και
αυτές με τα εμβόλια)

4. Εκκαθαριστικό
σημείωμα της εφορίας
στην  οποία υποβλήθηκε
η δήλωση εισοδήματος
του 2021 ή του 2020
στην  περίπτωση που
δεν  έχ ει εκδοθεί του
2021

5.Υπεύθυν η Δήλωση,
η οποία χ ορηγείται από

τη Διοίκηση του Ν.Π. και
στην  οποία θα αν αφέρε-
ται η οικογεν ειακή κατά-
σταση των  γον έων  του
παιδιού, τα ον ομα-
τεπών υμα των  ατόμων
που θα παραλαμβάν ουν
το παιδί από τον  Παι-
δικό Σταθμό, καθώς και
την  αποδοχ ή υποχρεω-
τικής οικον ομικής εισφο-
ράς βάσει εκκαθαριστι-
κού. (Το πρότυπο
Έν τυπο διατίθεται στα
«Χρήσιμα Έγγραφα»
στην  πλατφόρμα του
PreSchool»)

Για οποιαδήποτε
πληροφορία ή διευκρίν ι-
ση μπορείτε ν α επικοι-
ν ων είτε με το αρμόδιο
γραφείο των  Παιδικών
Σταθμών  στο τηλέφων ο
210-2460800.

Εκπρόθεσμες αιτή-
σεις δεν θα εξεταστούν

Αιτήσεις χωρίς
πλήρη δικαιολογητικά
δεν θα αξιολογηθούν

Οι αιτήσεις για
ένταξη σε πρόγραμμα
ΕΣΠΑ στη Δράση “Ενα-
ρμόνιση Οικογενεια-
κής και Επαγγελματι-
κής ζωής» είναι ανε-
ξάρτητες και θα υπάρ-
ξει νέα ενημέρωση.

Την Κυριακή 15 Μαΐου η
αναβίωση της θρυλικής
ανάβασης της Πάρνηθ-

ας με συναρπαστικά
αυτοκίνητα εποχής!

Το πρόγραμμα διαμορ-
φώνεται ως ακολούθως :

10:00 ➡➡� Παράταξη οχημά-
των από τη θέση Μετόχι (που
βρίσκεται 1km μετά το τελεφε-
ρίκ) έως και το τελεφερίκ.

10:30 ➡➡� Απονομές πλα-
κετών στους επισήμους.

11:00 ➡➡� Εκκίνηση 1ου οχή-
ματος από θέση Μετόχι προς
το Mont Parnes, όπου θα είναι
και ο τερματισμός στο πάρκιν-
γκ στις 12:30.

13:00 ➡➡� Πλατεία Θρακομα-
κεδόνων για απονομή επάθ-
λων, πρoσφορά σνακ και ανα-
ψυκτικών από τον Δήμο Αχαρνών.

14:30 ➡➡� Λήξη εκδήλωσης.
Πολλές εκπλήξεις στην αφετηρία της

διοργάνωσης❗❗�

Την Κυριακή 15 Μαΐου 
Αναβίωση της θρυλικής 

ανάβασης της Πάρνηθας με
αυτοκίνητα εποχής!

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ & ΦΥΛΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΥΝΗΓΟΤΟΠΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ



Π
έντε μέτρα για τις ημέρες των
Πανελλαδικών Εξετάσεων 2022
προτείνει το υπουργείο Παι-

δείας, αναμένοντας ποια από αυτά θα

εγκριθούν από την Επιτροπή των
Ειδικών .
Η ημέρα έναρξης των Πανελλαδικών

έχει οριστεί για τις 2 Ιουνίου για τους
υποψηφίους των ΕΠΑΛ και για τις 3
Ιουνίου για τα ΓΕΛ. Σύμφωνα με το
πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί, οι
εξετάσεις θα ολοκληρωθούν την Παρ-
ασκευή 10 Ιουνίου για τα ΓΕΛ και μια
εβδομάδα μετά, την Παρασκευή 17
Ιουνίου για τα ΕΠΑΛ.

Την επόμενη ημέρα, στις 18 Ιου-
νίου, θα αρχίσουν οι εξετάσεις στα
Ειδικά και Μουσικά μαθήματα. Η
αρχή θα γίνει με το μάθημα της Νεο-
ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

για τα ΓΕΛ και Νέων Ελληνικών για τα
ΕΠΑΛ.

Τα 5 υγειονομικά μέτρα για τις εξετά-
σεις
Πληροφορίες από το υπουργείο Παι-
δείας αναφέρουν ότι στην Επιτροπή
των Ειδικών έχει  προταθεί  να
ισχύσουν τα εξής μέτρα κατά την εξε-
ταστική περίοδο.

1. Υποχρεωτική μάσκα εντός των αιθ-
ουσών και σύσταση για μάσκα στους
εξωτερικούς χώρους

2. Δεν θα χρειάζεται οι υποψήφιοι να 

υποβληθούν σε self ή rapid τεστ 
πριν από τις εξετάσεις αλλά το rapid
θα είναι υποχρωετικό για τους ανεμ-
βολίαστους εκπαιδευτικούς και
διοικητικούς υπαλλήλους που παίρ-
νουν μέρος στην εξεταστική διαδι-
κασία.

3. Απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των
υποψηφίων εντός των αιθουσών.

4. Δημιουργία περισσότερων εξετα-
στικών κέντρων

5. Ανοιχτά παράθυρα στις αίθουσες
για τον αερισμό.

Τ
α ξημε-
ρ ώ μ α τ α
ο λ ο κ -

ληρώθηκε η ανάρτ-
ηση των εκκαθαρι-
στικών του ΕΝΦΙΑ
που φέτος είναι
μικρότερος για 8
στους 10 ιδιοκτήτες
ακινήτων.

Για το 13% ο
φόρος είναι αμε-
τάβλητος ενώ για
ένα ποσοστό της
τάξης του 7% θα
είναι αυξημένος.
Στο σύνολο πάντως τριακόσια ογδόντα εκα-
τομμύρια λιγότερο ΕΝΦΙΑ θα πληρώσουμε
φέτος σε σχέση με πέρυσι ενώ τα ραβασάκια
του νέου μειωμένου ΕΝΦΙΑ, θα πληρωθούν σε
10 δόσεις αρχής γενομένης από τον Μάιο και
την τελευταία να πρέπει να καταβληθεί έως
τις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Η νέα μείωση του ΕΝΦΙΑ μεσοσταθμικά
είναι 13% παρόλα αυτά υπάρχουν περι-
πτώσεις που η έκπτωση εκτοξεύεται ενώ
στην περίπτωση των οικοπέδων ο φόρος
θα είναι περίπου μισός βάσει της παρακά-
τω νέας κλίμακας.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να
εκτυπώσουν τα εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ
μέσω του myAADE-Εφαρμογές -Ε9/ΕΝΦΙΑ.
Στη συνέχεια εισάγονται οι κωδικοί Taxisnet.
Επιλέγουμε το έτος 2022 και μπορούμε να
δούμε το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ 2022.

Παραδείγματα – Πού μειώνεται και πού
αυξάνεται ο ΕΝΦΙΑ

Διαμέρισμα στη Νέα Φιλαδέλφεια, 1ουορ-
όφου 120 τ.μ., εικοσαετίας, με τιμή ζώνης,
1.200 ευρώ, πλήρωσε το 2021 φόρο 372,96
ευρώ. Το 2022 η τιμή ζώνης αυξήθηκε σε 1.500
ευρώ και ο φόρος που αναλογεί είναι 282,24
ευρώ. Ενώ η αξία του ακινήτου αυξήθηκε κατά
25%, ο φόρος μειώθηκε κατά 24,32%.

Διαμέρισμα στην Ξάνθη, 1ου ορόφου 100
τ.μ., εικοσαετίας, με τιμή ζώνης αμετάβλητη
στα 750 ευρώ, πλήρωσε φόρο το 2021 220,50
ευρώ, ενώ το 2022 θα πληρώσει φόρο 147
ευρώ, δηλαδή μειωμένο κατά 33,33%.

Διαμέρισμα στην Καισαριανή, 1ου ορόφου
100 τ.μ., εικοσαετίας, με τιμή ζώνης 1.100
ευρώ πλήρωσε φόρο το 2021 310 ευρώ. Και
ενώ το 2022 η τιμή ζώνης ανέρχεται στα
1.350ευρώ, θα πληρώσει φόρο 220,50 ευρώ.
Δηλαδή, με αύξηση στην αξία του ακινήτου
κατά 22,73%, ο φόρος μειώνεται κατά 29,05%.

Διαμέρισμα στο Αιγάλεω, 1ου ορόφου 100
τ.μ., εικοσαετίας, με τιμή ζώνης 1.100 ευρώ
πλήρωσε φόρο το 2021, 310,80 ευρώ. Το 2022,
με την τιμή ζώνης να διαμορφώνεται στα1.300
ευρώ, θα πληρώσει φόρο 220,50 ευρώ. Δηλα-
δή, ενώ η αξία του ακινήτου αυξάνεται
κατά18%, ο φόρος μειώνεται κατά 29%.

Διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη επί της οδού
Νέας Εγνατίας, 1ου ορόφου 150 τ.μ., εικοσα-
ετίας, με τιμή ζώνης 1.100 ευρώ πλήρωσε
φόρο το 2021, 466,20ευρώ.Το 2022, με την τιμή
ζώνης να διαμορφώνεται στα1.350 ευρώ, θα
πληρώσει φόρο 352,80 ευρώ. Δηλαδή, ενώ η
αξία του ακινήτου αυξάνεται κατά22,73%, ο
φόρος μειώνεται κατά 25%.

Διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή, 1 ου
ορόφου, 300 τ.μ., εικοσαετίας, με τιμή ζώνης,
1.250 ευρώ, πλήρωσε το 2021 φόρο 1.217,40
ευρώ. Το 2022 η τιμή ζώνης αυξήθηκε σε 1.500
ευρώ και ο φόρος που αναλογεί είναι 1.027
ευρώ, μειωμένος κατά15,64%.Έβδομο παρά-
δειγμα

Διαμέρισμα στη Σαντορίνη, 1 ου ορόφου,
100 τ.μ., εικοσαετίας, με τιμή ζώνης 4.950
ευρώ, πλήρωσε το2021 φόρο 1.744 ευρώ. Το
2022 η τιμή ζώνης ανέρχεται στα 5.050 ευρώ
και ο φόρος που αναλογεί είναι 1.991,75ευρώ,
αυξημένος κατά 14,21%.

Διαμέρισμα στη Μύκονο, 1 ου ορόφου, 250
τ.μ., εικοσαετίας, με τιμή ζώνης 4.900 ευρώ,
πλήρωσε το 2021 φόρο 10.206 ευρώ.Το 2022,
με την τιμή ζώνης να διαμορφώνεται στα5.900
ευρώ, θα πληρώσει φόρο 11.891,24 ευρώ,
αυξημένος κατά 16,51%.Σημαντική είναι και η
αύξηση των συντελεστών έκπτωσης του
φόρου των φυσικών προσώπων για τη μικρο-
μεσαία ιδιοκτησία.

Συγκεκριμένα η έκπτωση διαμορφώνεται
σε 30% για περιουσία έως 100.000 ευρώ, αντί
για περιουσία έως 60.000 ευρώ που ισχύει
σήμερα, και σε 25% για περιουσία πάνω από
100.000 ευρώ και μέχρι 150.000 ευρώ, αντί για
20% που ισχύει.
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ΕΝΦΙΑ – Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά

Πού μειώνεται και πού αυξάνεται ο φόρος

ΣΣυυννααγγεερρμμόόςς  γγιιαα  ττηηνν  ννέέαα  ηηππααττίίττιιδδαα  σσεε  ππααιιδδιιάά::
Εκατον τάδες τα κρούσματα, πού οφείλεται, τι προκαλεί ο αδεν οϊός

Ο
Π αγ κ ό σ μι ο ς
Ο ρ γ αν ι σ μό ς
Υγείας (ΠΟΥ)

ανακοίνωσε χθες ότι
έχει καταγράψει 348
πιθανά κρούσματα
ηπατίτιδας άγνωστης
προέλευσης και ότι
κάνει την υπόθεση
εργασίας πως η
μυστηριώδης ασθένεια,
η οποία πλήττει
κυρίως τα παιδιά,
οφείλεται σε κάποιον
αδενοϊό.

Κατά τον ΠΟΥ,
κρούσματα ηπατίτιδας
που μέχρι στιγμής δεν
έχουν εξήγηση έχουν
καταγραφεί σε 20 χώρες.
Συνολικά 70 ύποπτα
κρούσματα, που έχουν
αναφερθεί από 13 χώρες,
εκκρεμεί να επιβεβαιωθ-
ούν με εργαστηριακές
εξετάσεις.

Μόνο έξι χώρες έχουν
καταγράψει πάνω από
πέντε κρούσματα. Όμως
το Ηνωμένο Βασίλειο
έχει καταγράψει μακράν
τα περισσότερα: 160.

«Επιτεύχθηκαν σημαν-
τικές πρόοδοι σε ό,τι
αφορά τις επιπρόσθετες
έρευνες και τον καταυγα-
σμό των υποθέσεων
εργασίας», σημείωσε η
Φίλιπα Ίστερμπρουκ του
παγκόσμιου προγράμμα-
τος του ΠΟΥ για την αντι-
μετώπιση της ηπατίτιδας
κατά τη διάρκεια συνέντε-
υξης Τύπου.

Η Βρετανία συντονίζει
μελέτες για τα γονίδια
των παιδιών που εκδή-
λωσαν την ασθένεια, την
αντίδραση του ανοσο-
ποιητικού τους συστήμα-
τος, τους ιούς και άλλες

επιδημιολογικές έρευνες,
σημείωσε.

Η Βρετανία ήταν η
χώρα που ενημέρωσε
πρώτη τον ΠΟΥ, την 5η
Απριλίου, για δέκα περι-
πτώσεις σοβαρής ηπατίτι-
δας ανηλίκων στη Σκοτία.
Επρόκειτο για παιδιά
κάτω των δέκα ετών.

Στις ΗΠΑ, οι υγειονομι-
κές αρχές ανέφεραν την
Παρασκευή ότι διενερ-
γούν έρευνες για 109
τέτοια κρούσματα, ανάμε-
σά τους πέντε θανατηφ-
όρα. Τρία παιδιά έχουν
επίσης πεθάνει στην
Ινδονησία.

«Ως αυτή την ώρα, οι
βασικές υποθέσεις παρα-
μένουν αυτές που εμπλέ-
κουν κάποιον αδενοϊό,
λαμβάνοντας επίσης
υπόψη (...) τον ρόλο της
COVID, είτε πρόκειται για
ταυτόχρονη μόλυνση, είτε
για πρότερη μόλυνση»,
σύμφωνα με την κυρία
Ίστερμπρουκ.

Οι εξετάσεις που έγι-
ναν την περασμένη εβδο-
μάδα επιβεβαίωσαν ότι το
70% των κρουσμάτων
ήταν θετικό σε αδενοϊό,
με τις περιπτώσεις του
υποτύπου 41 –ο οποίος
κανονικά συνδέεται με τη
γαστρεντερίτιδα– να είναι
οι περισσότερες, πρόσθε-
σε.

Οι αδενοϊοί εξαπ-
λώνονται γενικά με την
προσωπική επαφή, από
τα σταγονίδια που
εκκρίνονται με την αναπ-
νοή και την εκπνοή, ή
από επιφάνειες. Είναι
γνωστό ότι προκαλούν
συμπτώματα στο αναπ-
νευστικό, επιπεφυκίτιδες,
προβλήματα στην πέψη.

Οι εξετάσεις έδειξαν
επίσης ότι το 18% των
ασθενών είχε μολυνθεί
από τον νέο κορονοϊό.

«Την επόμενη εβδομά-
δα θα επικεντρωθούμε σε
ιολογικές εξετάσεις για
την έκθεση ή παρελθ-
ούσες μολύνσεις» από
τον νέο κορονοϊό, ανέφε-
ρε η κυρία Ίστερμπρουκ.

Μετά τον εντοπισμό
των 169 πρώτων κρου-
σμάτων, ο ΠΟΥ είχε υπο-
γραμμίσει πως σε κανένα
από τα κρούσματα δεν
εντοπίστηκαν οι ιοί της
ηπατίτιδας A, B, C, D και
E.

Τα περισσότερα παιδιά
που ασθένησαν παρου-
σίασαν γαστρεντερικά
συμπτώματα, ιδίως πόνο-
υς στην κοιλιακή χώρα,
διάρροιες, εμετούς, ή
ακόμη και ίκτερο. Σε ορι-
σμένες περιπτώσεις,
προκλήθηκε ηπατική ανε-
πάρκεια και χρειάστηκε
μεταμόσχευση ήπατος.

Πανελλαδικές 2022: Ναι στις μάσκες, όχι στα τεστ
- Τα πέντε μέτρα που προτείνει το υπ. Παιδείας



Α
ντιπροσωπεία εργαζομένων του Τομέα
Αποκατάστασης Επιπτώσεων  Φυσικών
Καταστροφών Δυτικής Αττικής

(Τ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Α.) του Υπουργείου Υποδομών,
μέσω τηλεδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε
στις 12:00 το  μεσημέρι, 10/05/2022, ενημέρωσε
τον Δήμαρχο Μεγαρέων, κ. Γρηγόρη  Στα-
μούλη, για την κατάσταση που έχει δημιουργ-
ηθεί λόγω της λήξης των  συμβάσεων των
εργαζομένων.

Από σύνολο περίπου 40 εργαζομένων, οι
συμβάσεις τριών μόνο  τεχνικών υπαλλήλων
παραμένουν σε ισχύ, έχοντας δικαίωμα υπο-
γραφής.  Ωστόσο, και οι συγκεκριμένες
συμβάσεις πρόκειται να λήξουν τον Ιούνιο.

Στην αντιπροσωπεία των εργαζομένων
συμμετείχαν από τη Διοικούσα  Επιτροπή του
παραρτήματος του Συλλόγου (Σ.Ε.Α.Ε.Φ.Κ.)
Δυτ. Αττικής οι  Κωνσταντίνα Αγγελή, Δημήτρης
Κωλέτσης και Μαρία Σακερλή και από το Δ.Σ.

του Συλλόγου Εργαζομένων, ο Γεν. Γραμμα-
τέας Π. Φωτεινόπουλος και ο  Πρόεδρος Γ.
Μπαρδής.

Κατά την ενημέρωσή, οι εργαζόμενοι ανέφε-
ραν:  «Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την αβε-
βαιότητα αναφορικά με το  εργασιακό μας
μέλλον, καθώς από το σύνολο των υπαλλήλων

Ι.Δ.Ο.Χ. που  υπηρετούν στη Διεύθυνση Αποκα-
τάστασης Επιπτώσεων Φυσικών  Καταστρο-
φών Κεντρικής Ελλάδας (Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Κ.Ε.) και
Βόρειας Ελλάδας

(Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Β.Ε.) και στους Τομείς τους
(Ανατολικής Αττικής, Δυτικής  Αττικής, Π.Ε. Χαλ-
κιδικής και Π.Ε. Χανίων), από τα τέλη Μαρτίου
2022 έχουν  λήξει πενήντα έξι (56) συμβάσεις
εργαζομένων, στις 30 Απριλίου 2022 έληξαν

εκατόν πέντε (105), ενώ τον ερχόμενο Ιούνιο
αναμένεται να λήξουν ακόμη  εβδομήντα (70)
συμβάσεις»

«Ως εργαζόμενοι έχουμε συμβάλει καθορι-
στικά στην αντιμετώπιση  πλήθους εκτάκτων
συμβάντων, διενεργώντας άμεσα τις απαι-
τούμενες  αυτοψίες, και συνδράμοντας στο
έργο της αποκατάστασης των υποδομών και

στη στήριξη των πληγέντων».  Ενδεικτικά
αναφέρονται οι σεισμοί της 30ης Οκτωβρίου
2020 στη Σάμο,  της 3ης Μαρτίου 2021 στην
Ελασσόνα και της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στο

Ηράκλειο Κρήτης, οι πυρκαγιές του Μαΐου
2021 στη Δυτική Αττική, του  Αυγούστου 2021
στην Εύβοια, στην Ανατολική και Δυτική Αττική,
αλλά και η  πλημμύρα του Αυγούστου 2020
στην Εύβοια και ο μεσογειακός κυκλώνας
«Ιανός». Παράλληλα συνεχίζεται το έργο της

αποκατάστασης από τις  καταστροφικές πυρ-
καγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου του 2018 στο
Μάτι και στην  Κινέτα.

Στη συνέχεια οι εργαζόμενοι αναφέρθηκαν
στην πορεία των έργων που  βρίσκονται σε
εξέλιξη για την αποκατάσταση των πληγέντων
στην περιοχή  ευθύνης του Δήμου Μεγαρέων,
τα οποία είναι απόρροια των φυσικών  κατα-
στροφών που έχουν πλήξει τους πολίτες του
Δήμου Μεγαρέων κατά τα  τελευταία έτη.
Ιδιαίτερα αναφέρθηκαν στην πυρκαγιά του
2018 και την  πλημμύρα του 2019 στην Κινέτα
και στην πιο πρόσφατη πυρκαγιά στο  Αλε-
ποχώρι. Ασφαλώς η αποκατάσταση των επι-
πτώσεων που επέφεραν  αυτές οι καταστροφ-
ές βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέρον-
τος της  Δημοτικής Αρχής.

Οι εργαζόμενοι ζητούν την άμεση ανανέωση
όλων των συμβάσεων,  από την οποία εξαρτά-
ται η ικανότητα της υπηρεσίας να ανταπε-
ξέρχεται  απρόσκοπτα στο έργο της αποκατά-
στασης των πληγεισών περιοχών, αλλά  και
να ανταποκρίνεται άμεσα στο ενδεχόμενο
μιας ξαφνικής φυσικής  καταστροφής.

Εκτιμούν επίσης ότι αυτό το καθεστώς εργα-
σιακής ανασφάλειας των  «ορισμένου χρόνου»
συμβάσεων και των κατά περιόδους καθυστε

ρήσεων  που αυτό παράγει, δεν εξυπηρετεί
το συμφέρον, ούτε και την ικανότητα, ενός
σύγχρονου κράτους, που επιδιώκει να προσφ-
έρει υψηλού επιπέδου  υπηρεσίες, ιδιαίτερα
στην εποχή των μεγάλων επιδράσεων και
συνεπειών  της κλιματικής αλλαγής.

Ο κύριος Δήμαρχος άκουσε με προσοχή τα
ζητήματα που έθεσαν οι  εργαζόμενοι, αναγ-
νώρισε τη χρησιμότητα και τον ωφέλιμο ρόλο
του  Τ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Α., ο οποίος πρέπει να παρ-
αμείνει ενεργός και να συνεχίσει να  επιτελεί
απρόσκοπτα το έργο του. Τέλος, ανέφερε
στους εργαζόμενους ότι θα  υποστηρίξει ενε-
ργά το αίτημα της παράτασης των συμβάσεών
τους
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Τηλεδιάσκεψη αντιπροσωπείας Συλλόγου Εργαζομένων Αποκατάστασης Φυσικών 
Καταστροφών (Υπ. Υποδομών) με τον Δήμαρχο Μεγαρέων 

Μυστήριο 12_Ελευσίνα & ΕπανάστασηΜυστήριο 12_Ελευσίνα & Επανάσταση
“Θραύσματα” “Θραύσματα” In situ In situ εικαστική εγκατάσταση & “Πολεμική Σκηνή”εικαστική εγκατάσταση & “Πολεμική Σκηνή”
αφηγηματική ιστορική εγκατάστασηαφηγηματική ιστορική εγκατάσταση

Βασισμένη σε σπάνιο
αρχειακό υλικό, η αφηγηματι-
κή εγκατάσταση πραγματεύε-
ται τη σχέση της Ελευσίνας με

την Επανάσταση του 1821,
ενώ παράλληλα το εμβλημα-

τικό έργο του Διονύσιου
Σολωμού “Ελεύθεροι Πολιο-
ρκημένοι” ζωντανεύει μέσα
από μία πρωτότυπη in situ

εγκατάσταση. 

3 - 26 Ιουνίου 2022 |
Parking Παλαιού Ελαιουρ-
γείου (Κανελλοπούλου 1,

Ελευσίνα)

Τ
η σημαντική αφηγηματική
Έκθεση - Εγκατάσταση με
τίτλο “Ελευσίνα & Επανάστα-

ση” εγκαινιάζει η 2023 Ελευσίνα Πολι-
τιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης την
Παρασκευή 3 Ιουνίου στο Parking του
Παλαιού Ελαιουργείου Ελευσίνας. Η
ιστορικού περιεχοµένου έκθεση, σε
επιμέλεια της Ερατούς Κουτσουδάκη
και επιστημονική επιμέλεια του Στέφα-
νου Καβαλλιεράκη, με την πολύτιμη
συμβολή τοπικών ιστοριοδιφών και
συλλεκτών, αναπτύσσεται σε δύο μέρη
που συνομιλούν και αλληλο-
συμπληρώνονται: την in situ εικαστική
εγκατάσταση “Θραύσματα” και την αφη-
γηματική ιστορική εγκατάσταση “Πολε-
μική Σκηνή”. 

Η in situ εικαστική εγκατάσταση
“Θραύσματα” επιχειρεί να συνθέσει το
ίχνος της παράστασης “Ελεύθεροι
Πολιορκημένοι” του Διονύσιου Σολω-

μού, σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου,
που παρουσιάστηκε στον ίδιο ακριβώς
τόπο, τον Ιούνιο 2021. 

Οι στίχοι του ποιήματος που χρησι-
μοποιήθηκαν τότε, διαμοιράζονται σε
60 στήλες από καθρέπτη, παραπέμ-
ποντας σε στρατιωτική μονάδα παρα-
ταγμένη ή και σε κοιμητήριο. Μεταφέρ-
οντας στον χρόνο και τον χώρο τους
στίχους του κορυφαίου, οδυνηρά
επίκαιρου ποιητικού έργου του Σολω-
μού, προσφέρουν μια σπάνια ευκαιρία
στους επισκέπτες, να δουν τον εαυτό
τους ως πολιορκημένους Μεσολογ-
γίτες και να στοχαστούν πάνω στη
δική τους πραγματικότητα, αν η ζωή
τους τοποθετούσε σε εκείνη την ιστορι-
κή συγκυρία. 

Μια σημαντική αφορμή για προβ-
ληματισμό πάνω στη διαλεκτική της
Ιστορίας, μέσα στη ζοφερή συγκυρία

της τρέχουσας επικαιρότητας του πολέ-
μου.

Η αφηγηματική ιστορική εγκατάσταση
“Πολεμική Σκηνή” στέκει απέναντι στα
“Θραύσματα”, προσκαλώντας το κοινό
να ανακαλύψει τη σχέση της Ελευσίνας
με την Επανάσταση του 1821. Τοποθ-
ετημένη εντός μιας πολεμικής σκηνής
(τέντας), που παραπέμπει αφαιρετικά
σε στρατηγείο οπλαρχηγού του 19ου
αιώνα, η αφήγηση εδώ δίνει έμφαση
στο τοπικό στοιχείο.

Άλλωστε, στα πολλαπλά στρώματα
ιστορικής γραφής που συνθέτουν την
ιστορία της Ελευσίνας, η πορεία και η
συμμετοχή της ευρύτερης περιοχής στα
γεγονότα εκείνης της περιόδου αποτε-
λούν ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Ποιοι
ήταν οι τοπικοί πρωταγωνιστές που
συνήθως προσπερνά η “επίσημη” Ιστο-

ρία; Ποιες ήταν οι παράμετροι και οι
ιδιαιτερότητες του τόπου, που διαμόρφ-
ωσαν την έκβαση των γεγονότων; 

Η εγκατάσταση βασίζει σχεδόν
αποκλειστικά το περιεχόμενό της στο
έργο τοπικών ιστοριοδιφών και
συλλεκτών, φέρνοντας τους επισκέ-
πτες της σε επαφή με ένα σπά-
νιο υλικό. Χάρη στην ξεχωριστή
αυτή περίπτωση ανθρώπων, που χαρ-
ακτηρίζονται από μια βαθιά αγάπη για
τον τόπο τους και την Ιστορία, η εγκα-
τάσταση εμπλουτίζεται με αρχειακό
υλικό, που σπάνια φτάνει να εκτεθεί
στα μουσεία.

Ταυτόχρονα, η Έκθεση δίνει  έμφα-
ση και στο υπερτοπικό, το ευρωπαϊκό,
το παγκόσμιο, φωτίζοντας εκτός
από τους τοπικούς και εθνικούς μας
πρωταγωνιστές, τη συνδρομή των
Ευρωπαίων στον Αγώνα των Ελλή-
νων. 
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Συγχαρητήρια σε Κριό και
Ικαρο για την άνοδο

MANΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ

Θερμά συγχ αρητήρια στον  πρω-
ταθλητή ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
2004 και στον  δευτεραθλητή
Α.Π.Σ. ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ
που αν εβαίν ουν  κατηγορία.

Ευχ όμαστε καλή συν έχ εια. Πολλά
μπράβο όμως και σε όλα τα σωμα-
τεία της Β΄ΕΠΣΔΑ για τους κόπους
και τον  αγών α που έκαν αν , διοι-
κήσεις, προπον ητές και παίκτες,
κάτω από πολύ αν τίξοες συν θή-
κες. Το ερασιτεχ ν ικό ποδόσφαιρο
οφείλει πολλά σε όλους αυτούς
τους αν θρώπους. Οι γειτον ιές της
Δυτικής Αττικής έδωσαν  βρον τερό

παρών . Ευχ όστε καλό καλοκαίρι.
Ραν τεβού το Σεπτέμβρη. Ελπίζο-
υμε ν α μην  λείπει καν είς και αν
είν αι δυν ατόν  ν α είμαστε ακόμη
περισσότεροι.
Εκ μέρους του ΔΣ του Μαν δραϊ-
κού Α.Ο. Ο πρόεδρος, Χρήστος
Παπακων σταν τίν ου Ο γραμματέας
Βασίλης Ασπιώτης

ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
Η διοίκηση του Πυρρίχ ιου Ασπρ-
οπύργου συγχ αίρει τον  πρωταθλ-
ητή της Β κατηγορίας Κριό Ασπρ-
οπύργου και τον  δευτεραθλητη
Ίκαρο Ασπροπύργου για την
άν οδο τους στην  Α κατηγορία
ΕΠΣΔΑ. Είν αι πολύ ευχ άριστο το
γεγον ός ότι δύο ομάδες από την
πόλη μας κέρδισαν  την  άν οδο

τούς μετά από μια συν αρπαστική
χ ρον ιά πού η υπόθεση άν οδος
κρίθηκε στην  τελευταία αγων ιστι-
κή. Αυτό δείχ ν ει ότι στην  πόλη
μας οι αθλητικοί σύλλογοι δου-
λεύουν  σε σωστές βάσεις και τα
αποτελέσματα μας δικαιών ουν .
Ευχ όμαστε και στις δύο ομάδες
καλή αγων ιστική χ ρον ιά στα σαλό-
ν ια της Α κατηγορίας.

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Το ΔΣ του Κριού Ασπροπύργου
συγχ αίρει την  γειτον ική ομάδα του
Ικάρου Νεοκτίστων  για την  επιτ-
υχ ία της αν όδου στην  Α’ Κατηγο-
ρία και εύχ εται του χ ρόν ου ν α
έχ ουν  μια καλή κοιν ή πορεία στο
ν έο πρωτάθλημα που θα συμμε-
τέχ ουμε ξαν ά.

Λευκή ισοπαλία o Βύζας Μεγάρων
στο Ηράκλειο με τον ΑΟ Τυμπακίου
Μετά από μέτριο και ν ευρικό παιχ ν ίδι για τον  7ο όμιλο
των  αγών ων  μπαράζ 2η αγων ιστική ο ΑΟ Τυμπακίου
και ο Βύζας Μεγάρων  έμειν αν  στην  λευκή ισοπαλία.

ΦΑΣΕΙΣ

24' Σούτ του Μεταξάκη απέκρουσε σε κόρν ερ ο Πορ-
αν ίδης.
32' Ξαφν ικό σούτ του Κεν δριστάκη απέκρουσε ο
Δημαράκης.
33' Φάουλ του Μεταξάκη έφυγε άουτ.
39' Κόρν ερ του Σαχ όλι στην  πορεία υτης μπάλας
πετάχ τηκε ο Ατματζίδης έπιασε την  κεφαλιά και
απέκρουσε ο τερματοφύλακς του ΑΟΤ.
47' Σέν τρα του Ατματζίδη ο Κεν δριστάκης από καλή
θέση δεν  μπόρεσε. 
51' Σέν τρα του Καρταλιαν άκη ο Παπαδάκης έπιασε το
σούτ και απέκρουσε ο Ποραν ίδης.
54' Συρτό σούτ του Ζαφείρη έφυγε ξυστά άουτ από το
δεξί κάθετο δοκάρι του τερματοφύλακα του Βύζα.
68' Ο Σαχ όλι έβγαλε την  σέν τρα από δεξιά ο Στρατι-
δάκης από καλή θέση δεν  μπόρεσε.
70' Μακριν ό σούτ του Κεν δριστάκη δεν  βρήκε στόχ ο.

Διαιτητής Νίκος Αυγεριν ός(Αρκαδίας) Βοηθοί: Αλεξία
Αλεξοπούλου-Τσελεπίδης(Αν ατολικής Αττικής).

ΑΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ(προπον ητής Μιχ άλης Κουτεν τάκ-
ης): Δημαράκης, Δουλγεράκης, Κουρουθιαν άκης,
Γιαν ν ακάκης, Βρεττός, Τριάν της, Φραγκιουδάκης(90+3
Κουκουν τάκης), Καρταλιαν άκης, Μεταξάκης,
Παπαδάκης(76'Γερακιός), Ζαφείρης.

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ(προπον ητής Δημήτρης
Καλύκας):Ποραν ίδης, Δρυμούσης, Σαχ όλι,Μαν ωλιάς,
Φυσαράκης, Φλέγγας, Μαν ώλης(75'Καραγιάν ν ης), Κεν -
δριστάκης(58'Στρατιδάκης), Χατζημελετιάδ-
ης,Ατματζίδης, Κων σταν τιν ίδης.

ΑΝ.ΤΣ.

Συνέχισε τα θετικά αποτελέσματα η ομάδα
Παλαιμάχων του Εθνικού Πανοράματος

Η ομάδα των Παλαιμάχων του Εθνικού Πανοράματος
συνέχισε τα θετικά αποτελέσματα στον ίδιο ρυθμό και με
την ίδια σοβαρότητα και πειθαρχία.

Πάντα με σεβασμό στον αντίπαλο που είχε μια πολύ
ποιοτική ομάδα με πολλούς αξιόλογους παίκτες.

ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ:
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ,ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ(ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ),ΤΕΡΠ
ΟΣ(ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ),ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ(ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ),
ΣΚΕΠΕΤΑΡΗΣ(ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ),ΜΑΧΑΙΡΑΣ,ΓΙΑΓΤΖΗ
Σ,ΑΔΑΚΤΥΛΟΣ(ΠΙΠΙΝΗΣ),

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ(ΜΑΜΑΛΗΣ),ΒΑΡΥΘΥΜΙΑΔΗΣ(ΜΩΡΑΓ
ΙΑΝΝΗΣ)ΜΠΙΡΠΑΝΑΓΟΣ(ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ)

Σκόρερ: 2 ΠΙΠΙΝΗΣ,
ΓΙΑΓΤΖΗΣ,ΜΑΧΑΙΡΑΣ,ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ…
Οι παλαίμαχοι του Εθνικού ευχαριστούν την ομάδα του
Αχιλλέα για την φιλοξενία και το ωραίο παιχνίδι.

Οι Παλαίμαχοι της Δάφνης
Ερυθρών 2-1 την

Προοδευτική στη Νίκαια
Σε ένα υπέροχο παιχνίδι που έγινε στο

θρυλικό “Κλουβί ‘ στον Κορυδαλλό μεταξύ της
γηπεδούχου ομάδας των βετεράνων της

Προοδευτικής καί τής αντίστοιχης ομάδας της
Δάφνης Ερυθρών η ομάδα της Δάφνης νίκησε

με τελικό σκορ1-2.Σκορερ της ομάδας της
Δάφνης Τσαρουχάς και Αγγελής.

Μετά τον αγώνα η ομάδα της Προοδευτικής
παράθεσε πλούσιο γεύμα σε ταβέρνα του

Προφήτη Ηλία.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Το Δ.Σ των παλαιμάχων της Δάφνης ευχαριστεί
θερμά την ομάδα της Προοδευτικής για την

άψογη υποδοχή και ευχόμαστε ολόψυχα καλή
επιστροφή στην ομάδα τους στα μεγάλα σαλόνια.

Θοδωρής Καζάντζης: Ο Ικαρος
είναι μια οικογένεια…
Ο προπονητής του Ικάρου Νεοκτίστων
Θοδωρής Καζάντζης που πήρε το εισιτήριο
ανόδου στην Ά κατηγορία τόνισε:

<<Η οικογένεια του Ικάρου Νεοκτίστων , μου
έδωσε την ευκαιρία να αναλάβω την ομάδα.
Οταν πήγα στο γήπεδο μου γνώρισαν τους
ποδοσφαιριστες είδα ότι κάτι καλό γίνεται σε
αυτή την οικογενεια και έτσι ολοι μαζί καταφέρ-
αμε να κάνουμε το όνειρο πραγματικότητα να
ανέβει η ομάδα κατηγορία το οποίο και το
καταφέραμε με όλες τις δυσκολίες που είχαμε.
χωρίς γήπεδο χωρίς αποδυτήρια και παρ’όλα
αυτά να μαζευόμαστε στην προπόνηση 20
ποδοσφαιριστές με πολύ κόπο και ιδρώτα και
σκληρή δουλειά. Τα καταφέραμε όλοι μαζί να
πανηγυρίσουμε την άνοδο.
Ευχαριστώ όλους όσους με πίστεψαν σε αυτό
το δύσκολο έργο. Δεν θα συνεχίσω στην ομάδα
για προσωπικούς λόγους.

Καλό καλοκαίρι σε όλους.

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΤΤΟΟΜΜΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΘΘΕΕΛΛΟΟΝΝΤΤΙΙΚΚΗΗ    
ΠΠΥΥΡΡΟΟΦΦΥΥΛΛΑΑΞΞΗΗ  --  ΔΔΑΑΣΣΟΟΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑ

Η συμμέτοχη Εθελοντών για την  ΠΥΡΟΦΥΛΑΞΗ - ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  της
περιοχής μας, στο βουνό του Δήμου Φυλής η οποία κινδυνεύει από τις

πυρκαγιές, οι οποίες μάλιστα γίνονται ακόμη πιο επικίνδυνες  λόγω και
της κλιματικής αλλαγής, θεωρείται απολύτως επιτακτική.¨

Έχουμε όλοι μας καθήκον να προφυλάξουμε όσο πράσινο μας απέμεινε.
Η ελάχιστη προσφορά μερικών ωρών  την ημέρα  

από εθελοντές –  εθελόντριες, είναι απαραίτητη.  Για πληροφορίες στο τηλ.
6946712843  Δημήτρης Βραχίδης. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                          
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-
17
Τ.κ. 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534   
E-mail: ssona@patt.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr  

Αθήνα, 11/05/22
Αρ. πρωτ.: 408050

Ανακοίνωση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με
αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών
Εσωτερικών- ΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττι-
κής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περ-
ιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ)
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας με το με αρ. πρωτ.
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/46447/3239/10-05-22
έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με ΠΕ.Τ.:
2107585115 και με:
Α) τίτλο έργου: <<Διευθέτηση- Ορι-
οθέτηση Ρεμάτων Πεδινής Ζώνης

Κινέτας>>, υποκατηγορία Α1, ομά-
δα 2η,  κύρια δραστηριότητα α/α:
15α (Αντιπλημμυρικά έργα και έργα
διευθέτησης της ροής των υδάτων-
εφεξής: ‘’αντιπλημμυρικά έργα΄΄, ό-
πως: διαμόρφωση διατομής με ε-
πένδυση ή μη, κατασκευή ή
ενίσχυση αναχωμάτων, κάλυψη
υδατορέματος, κατασκευή τεχνητού
κλάδου, άρση προσχώσεων από μη
διευθετημένο τμήμα υδατορέματος
κλπ) και δευτερεύουσα δραστηριότ-
ητα α/α: 16 (‘Εργα εκβολής υδατορ-
εμάτων εισερχόμενα εντός της θά-
λασσας
Β) θέση έργου: περιοχή Κινέτας, ΔΕ
Μεγάρων Δήμου Μεγαρέων, Π.Ε.
Δυτικής Αττικής, της Περιφέρειας
Αττικής.
Γ) φορέας έργου: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-
Δ/νση Τεχνικών ‘Εργων.
Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλον-
τική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικής
Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Ε) Για την παροχή σχετικών περι-
βαλλοντικών πληροφοριών: 1) την
αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας
Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος
Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου
4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα-

Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-
6984302), και 2) το Ηλεκτρονικό Πε-
ριβαλλοντικό Μητρώο  (ΗΜΠ) μόνο
για εγγεγραμμένους χρήστες στη
διεύθυνση http: eprm.ypen.gr.  
ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης
δημόσιας διαβούλευσης: 12/05/22-
23/06/22
Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης
προθεσμίας για κατάθεση απόψεων
ενδιαφερομένου κοινού: 13/05/22-
23/06/22 στη Γραμματεία Περιφερει-
ακού Συμβουλίου Αττικής (E-mail: s-
sona@patt.gov.gr/ Φαξ: 213
2063533) ή στη Δ/νση Περιβαλλον-
τικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπο-
υργείου Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας (Λ. Αλεξάνδρας 11, Αθήνα).
Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Θριά-
σιο» και link δημοσίευσης:
www.patt.gov.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΕκκδδήήλλωωσσηη  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  
ττοουυ  ππρροογγρράάµµµµααττοοςς  

ΠΠρροοααγγωωγγήή  ΨΨυυχχιικκήήςς  ΥΥγγεείίααςς
σσεε  ΕΕυυππααθθεείίςς  ΠΠλληηθθυυσσµµοούύςς»»,,

σσττοονν  ∆∆ήήµµοο  ΜΜάάννδδρρααςς  
––  ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς  

Εκδήλωση γνωριµίας, στο πλαίσιο του προ-
γράµµατος «Προαγωγή Ψυχικής Υγείας σε
Ευπαθείς Πληθυσµούς», συνδιοργανώνουν

την Παρασκευή 13 Μαΐου ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδ-
υλλίας – Ερυθρών – Οινόης και το Ερευνητικό
Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας
Νευροεπιστηµών και Ιατρικής Ακρίβειας «Κώστας
Στεφανής» της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής του
Αιγινήτειου Νοσοκοµείου.

Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί, στις 19:00, στο Πνε-
υµατικό & Πολιτιστικό Κέντρο Μάνδρας «Μίµης
∆ούκας» (Νικολαΐδου & Σακελλαρίου).

Κεντρικός οµιλητής θα είναι ο καθηγητής Ψυχια-
τρικής, Χαράλαµπος Παπαγεωργίου.
Το πρόγραµµα «Προαγωγή Ψυχικής Υγείας σε

Ευπαθείς Πληθυσµούς» προβλέπει την παροχή
αναβαθµισµένων υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας

στους πολίτες της Αττικής.   
Συγκεκριµένα, αποσκοπεί

στην προαγωγή της Ψυχικής
Υγείας όπως αυτή µπορεί να
επιτευχθεί µέσα από το τετρά-
πτυχο Έρευνα – Ενηµέρωση –
Πρόληψη – Θεραπεία.

Όπως τονίζεται χαρακτηρι-
στικά, στο πλαίσιο του συγκε-
κριµένου προγράµµατος, ανα-
πτύχθηκε ιδιαίτερη δράση που

εστιάζει στις συνέπειες των φυσικών καταστρο-
φών. Μεταξύ των σηµαντικότερων συνεπειών µιας
φυσικής καταστροφής συγκαταλέγεται και η
ψυχολογική επίπτωση, που αυτή έχει στον
πληττόµενο πληθυσµό. 
Πέραν των προκαλούµενων άµεσων απωλειών και

φθορών, πρέπει να συνυπολογίζονται και οι φθο-
ρές ψυχολογικής φύσεως που υφίστανται µετά την
καταστροφή οι άµεσα και έµµεσα εµπλεκόµενοι µε
αυτήν.



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Από τα πρακτικά της με αριθ.
22ης/2022 συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Ασπροπύργου

Αριθ. Απόφ.: 159
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για

την έγκριση της Α ́αναμόρφωσης
προϋπολογισμού του οικονομι-
κού έτους 2022», σύμφωνα με
την υπ’ αριθ. πρτ. 1039/05-05-

2022
εισήγηση και την υπ’ αριθ.

12/20-04-2022 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του
νομικού προσώπου με την

επωνυμία: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΘΛΗΣΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ 3ης ΗΛΙΚΙΑΣ.

Στον Ασπρόπυργο και στο Δημο-
τικό Κατάστημα - στην αίθουσα
Δημοτικού Συμβουλίου, την 10η
Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα
09.00 π.μ. συνήλθε, σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση, η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Ασπροπύργου
κατόπιν της υπ’ αριθ. 18768/06-05-
2022 έγγραφης πρόσκλησης του
Προέδρου αυτής & Αντιδημάρχου κ.
Αντώνιου Ν. Καραμπούλα, η οποία
νόμιμα δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε
ηλεκτρονικά με e-mail σε όλα τα
μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.3463/2006, των άρθ-
ρων 72, 75 και 225 του Ν.
3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν
με τα άρθρα 77  & 116 του Ν.
4555/2018 και τα άρθρα 2 & 3 του
Ν.4623/2019.Πριν από την έναρξη
της συνεδρίασης ο Πρόεδρος, κ.
Αντώνιος Καραμπούλας, διαπίστω-
σε ότι, από τα εννέα (9) μέλη της
Οικονομικής

Επιτροπής, παρευρέθηκαν τα
οκτώ (8), απόν ένα (1) και ονομαστι-
κά:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 5. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

2. ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 6. ΦΙΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3. ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 7.
ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

4. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 8.
ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης
απαρτίας, ο πρόεδρος κήρυξε την
έναρξη της 22ης συνεδρίασης

και εισηγούμενος το 3ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Λήψη
απόφασης για την έγκριση

της Α ́ αναμόρφωσης προϋπολογι-
σμού του οικονομικού έτους 2022»,
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρτ.
1039/05-05-2022 εισήγηση και την
υπ’ αριθ. 12/20-04-2022 απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του
νομικού προσώπου με την επων-
υμία: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ &
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ 3ης
ΗΛΙΚΙΑΣ, που έχει ως εξής:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ &

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ 3ης ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 20 / 04 / 2022
ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 938

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 7ης

/ 2022 δια περιφοράς συνεδριάσεως
Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου,με την επωνυμία «
Οργανισμός Άθλησης & Φροντίδας
Νεολαίας και 3ης Ηλικίας » Δήμου
Ασπροπύργου.

Αρ. Απόφ.: 12 ΘΕΜΑ: « Λήψη

απόφασης για την έγκριση Α ́
Αναμόρφωσης προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2022 ».

Στον Ασπρόπυργο και δια περιφο-
ράς ( σχ. έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών με αριθ. πρωτ.
18318/13-03-2020 & ΑΔΑ:

9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ ) σήμερα στις
20 Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε τακ-
τική δημόσια συνεδρίαση, το Διοικ-
ητικό Συμβούλιο του Νομικού
Προσώπου κατόπιν της υπ ́  αριθ.
890 / 15 – 04 - 2022 έγγραφης
πρόσκλησης του Προέδρου κου
Κατσαρού Ιωάννη του Ιωάννη, που
επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα
με

τα άρθρα 72, 74, 75, 225 του
Ν.3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτο-
νικής της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

– Πρόγραμμα Καλλικράτης» και
τον Ν.3463/2006, «Νέος Δημοτικός
και Κοινοτικός Κώδικας». Αφού δια-
πιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απα-
ρτία, δηλαδή σε σύνολο δεκαπέντε (
15 ) μελών παραβρέθηκαν τα δεκα-
τρία ( 13 ) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ( Πρόε-

δρος ) 
( Αντ/δρος) 2. ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
3. ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 
4. ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4.
5. ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 
6. ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 6.
7. ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
8. ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
9. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 9.
10. ΓΚΟΥΜΑ – ΠΑΤΕΛΑ ΜΑΡΙΑ 
11. ΜΑΥΡΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 
12. ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
13. ΜΠΙΚΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ (

Εκπρ.εργαζ.)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2. ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

Ο Πρόεδρος κος. Ιωάννης Κατσα-
ρός του Ιωάννη εισηγούμενος το 1ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης, με
τίτλο « Λήψη απόφασης για την
έγκριση Α ́  Αναμόρφωσης προϋπο-
λογισμού οικονομικού

έτους 2022 ». Θέτει υπόψη των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
την εισήγηση με αριθμό πρωτοκόλ-
λου 803 / 04– 04 - 2022 του Αναπ-
ληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης
κου. Αχιλλέα Πίνη του Νικολάου,
κλάδου ΤΕ – Διοικητικό, με βαθμό Α
́ η οποία έχει ως έξης:

Κύρια Πρόεδρε,
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.

25864/28-02-2022 επιστολή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
με θέμα την επικύρωση προϋπολο-
γισμού οικονομικού έτους 2022 του
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « Οργανι-
σμός Άθλησης & Φροντίδας Νεο-
λαίας και 3ης Ηλικίας Δήμου Ασπρ-
οπύργου » είμαστε υποχρεωμένοι
να πραγματοποιήσουμε την Α ́
Αναμόρφωση προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2022. Η αναγκαι-
ότητα της αναμόρφωσης αυτής
οφείλεται στις παρατηρήσεις που
διατυπώνονται στην επιστολή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
οι οποίες είναι οι κάτωθι:

1.Να αποτυπωθούν τα πραγματι-
κά οικονομικά αποτελέσματα όπως
διαμορφώθηκαν κατά την 31η
Δεκεμβρίου οικονομικού έτους 2021
για να καταστεί έτσι ρεαλιστικός,
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της
υπ’ αριθμ.οικ.55040 / 21-07-
2021Κ.Υ.Α.

2.Το Ν.Π.Δ.Δ. να μεριμνήσει για
την ενσωμάτωση του επικυρωμένου
προϋπολογισμού στον Κόμβο Δια
λειτουργικότητας, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 77
τ ο υ
Ν.4172/2013,όπωςαντικαταστάθηκε
από το άρθρο 189 του Ν.4555/2018
(ΦΕΚ 133/Α ́ ), σε συνδυασμό με το
υπ’ αριθμ.

πρωτ. 55596/29-11-2021 έγγραφο
του Υπουργείου Εσωτερικών με
θέμα « Υποβολή των

επικυρωμένων προϋπολογισμών
έτους 2022 των φορέων του υπο
τομέα των Ο.Τ.Α. στον Κόμβο Διαλει-
τουργικότητας», καθώς και για την
ανάρτηση σε ιστοσελίδα και την
δημοσίευση συνοπτικήςοικονομικής
κατάστασης του προϋπολογισμού
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6
του άρθρου 266του Ν.3852/2020 και

της παρ.10 του άρθρου 77 του
Ν.4172/2013.

Με βάση τις παραπάνω παρατ-
ηρήσεις της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής ,τον προγραμμα-
τισμό των εσόδων – εξόδων του
Νομικού Προσώπου για το οικονο-
μικό έτος 2022 και την απαγόρευση
λήψης αποφάσεων Διοικητικού
Συμβουλίου εκτός από θέματα που
αναφέρονται σε έκτακτες περι-
πτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και
απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και
σε θέματα που αφορούν στην υλο-
ποίηση συγχρηματοδοτούμενων
έργων ( άρθρο 65 παρ. 5 του
Ν.3852/2010 ) θα πραγματοποιήσο-
υμε την Α ́ Αναμόρφωση προϋπολο-
γισμού οικονομικού έτους 2022 η
οποία είναιχωρισμένη σε δυο μέρη.

Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνεται
η αιτιολογία αύξησης ή μείωσης των
Εσόδων – Εξόδων και στο δεύτερο
μέρος αποτυπώνεται το σχέδιο της Α
́ Αναμόρφωσης οικονομικού έτους
2022.

Α. ΜΕΡΟΣ
Α1 : Αιτιολογική έκθεση Αύξησης –

Μείωσης εσόδων
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ
Α.1.1. Το ταμειακό υπόλοιπο τακ-

τικών & εκτάκτων εσόδων όπως
είναι διαμορφωμένο με ημερομηνία
31/12/2021 αναλύεται ως κάτωθι:

Έκτακτα ανειδίκευτα: 3.748,80€
5121.001 Έκτακτα ειδικευμένα:

46.727,58€ 50.476,38€
5111.001 Τακτικά: 5.110,61€
ΣΥΝΟΛΟ: 55.586,99€
Α.1.2: Με βάσει το ΦΕΚ 2434/Β

́/07-06-2021, η συστατική πράξη του
Νομικού Προσώπου τροποποιήθηκε
και είχε σαν επακόλουθο και την τρο-
ποποίηση της επιχορήγησης του
Δήμου Ασπροπύργου προς το
Νομικό Πρόσωπο. Η επιχορήγηση
από 1.100.000,00€ διαμορφώθηκε
σε 1.250.000,00€. Μελετώντας τον
ταμειακό απολογιστικό πίνακα οικο-
νομικού έτους 2021 διαπιστώνουμε
ότι η επιχορήγηση που κατατέθηκε
στο Νομικό Πρόσωπο ανήλθε στο
ποσό των 800.000,00€, δηλαδή
450.000,00€ λιγότερα από την
συστατική πράξη.

Α.1.3: Το Νομικό Πρόσωπο θα
πραγματοποιήσει κοινωνικές και
πολιτιστικές δραστηριότητες

ανταποδοτικού χαρακτήρα εν όψει
του ανοίγματος των ΚΑΠΗ.
Συνεπώς πραγματοποιείται

δημιουργία δύο νέων κωδικών
στον προϋπολογισμό α) 0529.003
με περιγραφή: «Έσοδα διοργάνω-
σης κοινωνικών δραστηριοτήτων»
και β)0529.005 με περιγραφή:
«Έσοδα διοργάνωσης πολιτιστικών
δραστηριοτήτων» με ποσό
18.600,00 € ανά κωδικό. Αντίστοιχοι
κωδικοί θα εγγραφούν και στα
έξοδα.

Α.1.4: Στο Τμήμα Αθλητικών Δρα-
στηριοτήτων παρατηρείται αύξηση
εσόδων κατά 10.000,00 € λόγω
αυξημένης εγγραφής μελών στο
τμήμα στίβου και στην χρήση της
αίθουσας βαρών του Δημοτικού
Σταδίου Ασπροπύργου. Ο κωδικός
εσόδων που δημιουργείτε είναι ο
0529.004 με περιγραφή«Έσοδα
εισφορών του τμήματος αθλητικών
δραστηριοτήτων.

Α.1.5: Το Νομικό Πρόσωπο έχει
συνάψει ιδιωτικό συμφωνητικό παρ-
αχώρησης με την ΠΑΕ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ για τη χρήση
του Δημοτικού Σταδίου Ασπροπύρ-
γου, το οποίο θα επιφέρει έσοδα-
συνολικού ποσού 10.000,00 € για
την αγωνιστική περίοδο 2021-2022.
Τα έσοδα αυτά θακαταχωρηθούν
στον κωδικό εσόδων προϋπολογι-
σμού 1411.001 με περιγραφή:
«Έσοδα από τηνπαραχώρηση αθλ-
ητικών χώρων Α.1.6: Με την απόφα-
ση Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου μας 55/15-02-2022 (ΑΔΑ:
9Π5ΙΩΨΝ-

5Ε5), με θέμα «Έγκριση Α ́
Αναμόρφωσης προϋπολογισμού
οικονομικού 2022 », εγκρίθηκε

οικονομική ενίσχυση προηγούμε-
νου έτους συνολικού ποσού
250.000,00 € η οποία καταχωρήθη-
κε στον κωδικό προϋπολογισμού
του Νομικού Προσώπου
0718.004.Το ποσό αυτό αποτελεί
μέρος της τακτικής επιχορήγησης
οικονομικού έτους 2021.

Α.1.7: Το Νομικό Πρόσωπο το
οικονομικό έτος 2022 θα πραγματο-
ποιήσει δημόσιες συμβάσεις

παροχής υπηρεσιών ( Ν.
4412/2016 ) νοσηλευτών, καθη-

γητών φυσικής αγωγής & εξειδικε-
υμένου ιατρικού προσωπικού. Στις
συμβάσεις αυτές θα γίνει « παρα-
κράτηση εισφοράς ασφαλισμένου
υπέρ ΕΦΚΑ ελεύθερων επαγγελμα-
τιών » με κωδικό 4131.022 και ποσό
12.000,00€. Αντίστοιχο ποσό θα
δημιουργηθεί και στα έξοδα με περι-
γραφή « απόδοση κράτησης εισφο-
ράς ασφαλισμένου υπέρ ΕΦΚΑ
ελεύθερων επαγγελματιών ».

Α.1.8: Σύμφωνα με το Ν.
4912/2022 ( ΦΕΚ 59/Α/17-03-2022 )
«Σημαντικές ρυθμίσεις περί
Δημοσίων

Συμβάσεων», προβλέπεται μόνο
μία κράτηση ύψους 0,10% υπέρ
ΕΑΔΗΣΥ επί όλων των συμβάσεων
που υπάγονται στον Ν. 4412/2016
αξίας άνω των 1.000,00 €, ανεξάρτ-
ητα από την πηγή προέλευσης της
χρηματοδότησης η οποία απει-
κονίζεται στους κωδικούς εσόδων
Π/Υ: α) 4124.003, β) 4131.019 και γ)
4131.021. Αντίστοιχοι κωδικοί θα
δημιουργηθούν και στα έξοδα.

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ
Α2 : Αιτιολογική έκθεση Αύξησης –

Μείωσης εξόδων
Α.2.1. Το οικονομικό έτος 2022 θα

πραγματοποιηθεί ένας σημαντικός
αριθμός εκδηλώσεων στις

οποίες θα απασχοληθεί το προ-
σωπικό του Νομικού Προσώπου
υπερωριακά, πέραν του καθορισμέ-
νου ωραρίου του. Αυτό θα έχει σαν
αποτέλεσμα την αύξηση του κόστο-
υς υπερωριακής απασχόλησης κατά
10.000,00 € σε τακτικό και αορίστου
χρόνου προσωπικό στους Κ.Α.
10..6012.001 και 10.6022.001.

Α.2.2 Οι πάγιες και διαρκείς ανάγ-
κες θα αυξηθούν κατά 23.000,00 €
στους Κ.Α.
10.6275.001,15.6264.002,15.6615.
003 και 15.6275.002.

Α.2.3 Το Νομικό Πρόσωπο το
οικονομικό έτος 2022 θα πραγματο-
ποιήσει δημόσιες συμβάσεις παρ-
οχής υπηρεσιών ( Ν. 4412/2016 )
νοσηλευτών, καθηγητών φυσικής
αγωγής & εξειδικευμένου ιατρικού
προσωπικού . Η δαπάνη των
συμβάσεων αυτών θα καταχωρηθεί
στους ΚΑ. 15.6117.005 με περιγρα-
φή «Παροχή ιατρικών υπηρεσιών»,
15.6117.006 με περιγραφή «Παροχή
νοσηλευτικών υπηρεσιών» και
15.6117.007 με περιγραφή «Παροχή
αθλητικών υπηρεσιών». Το συνολικό
ποσό των

συμβάσεων αυτών ανέρχεται στο
ποσό των 62.950,00 €.

Α.2.4 Με την πραγματοποίηση
κοινωνικών και πολιτιστικών δρα-
στηριοτήτων ανταποδοτικού χαρακ-
τήρα εν όψει του ανοίγματος των
ΚΑΠΗ δημιουργούνται κωδικοί και
στα έξοδα οι οποίοινυπάρχουν στον
προϋπολογισμό και είναι:
15.6471.001 και 15.6473.001.Το
ποσό αύξησης των κωδικών αυτών
ανέρχεται στο ποσό των
13.200,00€.

Α.2.5 Στη συντήρηση των κτιρ-
ιακών εγκαταστάσεων θα επέλθει
μία αύξηση της τάξεως των
52.400,00 € το οποίο αναγράφεται
στους κάτωθι κωδικούς:α)
10.6672.002, β) 15.6262.002 και γ)
15.6661.013.

Α.2.6 Δημιουργία κωδικού εξόδου
ΚΑ 00.8231.022 με περιγραφή
«Απόδοση κράτησης εισφοράς ασφ-
αλισμένου υπέρ ΕΦΚΑ ελεύθερων
επαγγελματιών» ποσού 12.000,00 €
ισόποσου με του κωδικού των εσό-
δων.

Α.2.7 Δημιουργία κωδικών εξόδων
βάσει του Ν. 4912/2022 ( ΦΕΚ
59/Α/17-03-2022 ) «Σημαντικές
ρυθμίσεις περί Δημοσίων Συμβά-
σεων» ως εξής: α) 00.8224.003, β)
00.8231.019 και γ) 00.8231.021. Το
συνολικό ποσό των τριών κωδικών
ανέρχεται στα 9.000,00 €.

Α.2.8 Το Νομικό Πρόσωπο προέ-
βει σε ανοικτή διαγωνιστική διαδι-
κασία βάσει του Ν. 4412/2016 για
την προμήθεια συνθετικού χλοοτάπ-
ητα γηπέδου ποσού 214.388,56 €
υπό ΚΑ: 15.6699.010.

Α.2.9 Αύξηση κατά 22.000,00 €
του κωδικού εξόδων 10.7331.001 με
περιγραφή: «Απολύμανση   χώρων (
Covid-19 ) λόγω έξαρσης της παν-
δημίας του κορονοϊού.

Α.2.10 Μελετώντας τον απολογι-
σμό του 2021 διαπιστώσαμε ότι το
ποσό απλήρωτων υποχρεώσεων
ανέρχεται στα 62.696,07 € και
αναλύεται στον κάτωθι πίνακα: 

Α.2.11 Στην αναμόρφωση αυτή
υπάρχει επιτακτική ανάγκη να μει-
ωθούν τα έξοδα στο ποσό των

340.330,00 € καθώς και το αποθε-
ματικό στο ποσό των 35.428,64 €
και η μείωση αυτή θα

πραγματοποιηθεί στους κάτωθι
κωδικούς:

00.6073.001, 00.6117.002,
10.6115.001, 10.6142.002,
10.6142.004, 10.6142.005,
10.6266.008,

1 0 . 6 6 3 5 . 0 0 2 , 1 0 . 6 6 3 5 . 0 0 3 ,
10.6643.001, 15.6117.001,
15.6234.003, 15.6261.003,
15.6262.010,

1 5 . 6 2 6 2 . 0 1 3 ,
1 5 . 6 2 6 2 . 0 1 5 , 1 5 . 6 2 6 5 . 0 0 3 ,

15.6275.001, 15.6413.002, 

15.6472.001, 15.6474.001,
15.6654.001, 15.6661.002,

1 5 . 6 6 6 1 . 0 0 3 , 1 5 . 6 6 6 1 . 0 0 4 ,
15.6661.005, 15.6661.006,
15.6661.009,

15.6661.010, 15.6661.011,
1 5 . 6 6 6 1 . 0 1 4 ,
1 5 . 6 6 6 2 . 0 0 2 , 1 5 . 6 6 9 2 . 0 0 1 ,
15.6693.001, 15.6699.006,

15.6699.009, 10.7131.011,
15.7133.001, 15.7134.001 και
αποθεματικό με κωδικό 9911.

Β. ΜΕΡΟΣ
Σχέδιο Α ́  Αναμόρφωσης

προϋπολογισμού εσόδων –
εξόδων οικονομικού έτους 2022
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Τα παρόν τα μέλη τα οποία παρε-
υρέθηκαν  στην  7η δια περιφ ο-
ράς συν εδρίαση:
1. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ( Πρόε-
δρος )
2. ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Αν τι-
πρόεδρος )
3. ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
4. ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
6. ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
7. ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
8. ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
9. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
10. ΓΚΟΥΜΑ – ΠΑΤΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
11. ΜΑΥΡΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
12. ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
13. ΜΠΙΚΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ
(Εκπρ.εργαζ.)

Αφού άκουσαν την εισήγηση του
προέδρου και έλαβαν υπόψη:
❖ Την ΚΥΑ 55040 / 21-07-2021
με θέμα, την παροχή οδηγιών
για την κατάρτιση του
προϋπολογισμού των δήμων και
των Νομικών Προσώπων , οικο-
νομικού έτους 2022.
❖ την εισήγηση με αριθμό πρω-
τοκόλλου 803 / 04 – 04 - 2022
του Αναπληρωτή
Προϊσταμένου Διεύθυνσης κου.
Αχιλλέα Πίνη του Νικολάου,
κλάδου ΤΕ – Διοικητικό, με
βαθμό Α ́ η οποία έχει ως έξης:
❖ Την απόφαση 33 / 09-11-2021
( ΑΔΑ: 929ΚΟΚΨ6-ΒΗΒ ) Διοικ-
ητικού Συμβουλίου, με θέμα «
Λήψη απόφασης για την έγκριση 

σχεδίου προϋπολογισμού οικο-
ν ομικού έτους 2022».
❖❖ Την  απόφ αση 404 / 30-11-
2021 ( ΑΔΑ: Ψ7ΖΛΩΨΝ-ΦΜΘ )
Οικον ομικής Επιτροπής,
με θέμα « Λήψη απόφ ασης για
το Σχέδιο Προϋπολογισμού Εσό-
δων - Εξόδων  Οικ.
Έτους 2022 του Οργαν ισμού
Άθλησης & Φρον τίδας Νεολαίας
και 3ης
Ηλικίας Δήμου Ασπροπύργου ».
❖❖ Την  απόφ αση 34 / 09-11-2021
( ΑΔΑ: 6Ρ92ΟΚΨ6-ΖΡ3 ) Διοικ-
ητικού  Συμβουλίου, με θέμα «
Λήψη απόφ ασης για την  έγκρι-
ση Ολοκληρωμέν ου Πλαισίου
Δράσης ( Ο.Π.Δ. ) οικον ομικού
έτους 2022».

❖❖ Την  απόφ αση 405 / 30-11-
2021 ( ΑΔΑ: 6ΤΦΣΩΨΝ-ΒΛ1 )
Οικον ομικής Επιτροπής,
με θέμα « Λήψη απόφ ασης για
την  έγκριση Ολοκληρωμέν ου
Πλαισίου Δράσης
( Ο.Π.Δ. ) Οικ. Έτους 2022 του
Οργαν ισμού Άθλησης & Φρον -
τίδας Νεολαίας και 3ης
Ηλικίας Δήμου Ασπροπύργου ».

❖❖ Την  γν ώμη του Παρατηρη-
τηρίου Οικον ομικής Αυτοτέλειας
των  ΟΤΑ επί του σχεδίου προϋ-
πολογισμού οικον ομικού έτους
2022 με αριθμό πρωτοκόλλου
2493 / 20-01-2022 με θέμα τις
αν αγκαίες προσαρμογές επί του
προϋπολογισμού

οικον ομικού έτους 2021 στο
Νομικό Πρόσωπο με την  επων -
υμία « Οργαν ισμός Άθλησης &
Φρον τίδας Νεολαίας και 3ης
Ηλικίας » Δήμου Ασπροπύργου.
❖❖ Την  υπ ́ αριθμ. 07 / 07-02-2022
( ΑΔΑ:ΩΥΙ8ΟΚΨ6-0ΚΟ ) απόφ α-
ση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Νομικού Προσώπου με την
επων υμία  « Οργαν ισμός Άθλ-
ησης & Φρον τίδας Νεολαίας και
3ης Ηλικίας » Δήμου Ασπρ-
οπύργου », της έγκρισης του
προϋπολογισμού για το οικον ο-
μικό έτος 2022.

❖❖ Την  υπ ́ αριθμ. 42 / 08-02-2022
( ΑΔΑ:Ψ11ΙΩΨΝ-ΥΡ1 ), της
Οικον ομικής ❖❖ Επιτροπής περί
έγκρισης προϋπολογισμού οικο-
ν ομικού έτους 2022 του
Νομικού Προσώπου με την
επων υμία « Οργαν ισμός Άθλ-
ησης & Φρον τίδας
Νεολαίας και 3ης Ηλικίας »
Δήμου Ασπροπύργου .
❖❖ Την  επικύρωση του προϋπο-
λογισμού με αριθμό πρωτοκόλ-
λου 25864/28- 02-2022 από την
Αποκεν τρωμέν η Διοίκηση Αττι-
κής. και τις απαν τητικές επιστο-
λές:

• Την επιστολή του Προέδρου
του Διοικητικού Συμβούλου κου
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
με αριθμό πρωτοκόλλου, 927 /
20 – 04 - 2022.
• Την επιστολή του Διοικητικού
Συμβούλου κου ΚΟΝΑΞΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ με αριθμό πρωτοκόλ-
λου, 934 / 20 – 04 - 2022.
• Την επιστολή του Διοικητικού
Συμβούλου κου ΤΣΙΓΚΟΥ
ΙΣΙΔΩΡΟΥ  με αριθμό πρωτοκόλ-
λου, 928 / 20 – 04 - 2022.
• Την επιστολή του Διοικητικού
Συμβούλου κου ΦΙΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  με αριθμό πρω-
τοκόλλου, 929 / 20 – 04 - 2022.
• Την επιστολή του Διοικητικού
Συμβούλου κου ΜΑΜΑ
ΜΑΡΚΟΥ  με αριθμό πρωτοκόλ-
λου, 930 / 20 – 04 - 2022.
• Την επιστολή του Διοικητικού
Συμβούλου κου ΓΑΒΡΙΛΙΔΗ

ΠΑΥΛΟΥ  με αριθμό πρωτοκόλ-
λου, 931 / 20 – 04 - 2022.
• Την επιστολή του Διοικητικού
Συμβούλου κου ΤΣΟΚΑΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ με αριθμό πρω-
τοκόλλου, 932 / 20 – 04 - 2022.
• Την επιστολή του Διοικητικού
Συμβούλου κου ΜΑΛΑΜΑΤΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟ με αριθμό πρω-
τοκόλλου, 933 / 20 – 04 - 2022.
• Την επιστολή του Διοικητικού
Συμβούλου κου ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΦΩΤΙΟΥ  με αριθμό πρωτοκόλ-
λου, 935 / 20 - 04 – 2022..
• Την επιστολή της Διοικητικού
Συμβούλου κας ΓΚΟΥΜΑ –
ΠΑΤΕΛΑ ΜΑΡΙΑΣ με αριθμό
πρωτοκόλλου, 936 / 20 - 04 –
2022.
• Την επιστολή του Διοικητικού
Συμβούλου κου ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ με αριθμό πρω-
τοκόλλου, 937 / 20 – 04 - 2022.
• Την επιστολή της Διοικητικού
Συμβούλου κας ΜΑΥΡΑΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ με αριθμό πρω-
τοκόλλου, 925 / 20 – 04 - 2022.
• Την επιστολή της Εκπροσώπου
Εργαζομένων κας ΜΠΙΚΑΚΗ
ΕΥΘΑΛΙΑΣ με αριθμό πρωτοκόλ-
λου, 926 / 20 – 04 - 2022.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΤΑ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Οι κάτωθι Διοικητικοί Σύμβου-
λοι:
1. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ( Πρόε-
δρος )
2. ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Αν τι-
πρόεδρος )
3. ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
4. ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
6. ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
7. ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
8. ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
9. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
10. ΓΚΟΥΜΑ – ΠΑΤΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
11. ΜΑΥΡΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
12. ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
13. ΜΠΙΚΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ
(Εκπρ.εργαζ.)
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Οι κάτωθι Διοικητικοί Σύμβου-
λοι: α) Μάμας Μάρκος, Γαβρ-
ιλίδης Παύλος & Τσοκάν ης
Αλέξαν δρος κατέθεσαν  αρν ητι-
κή ψήφ ο επί της Α ́  Αν αμόρφ -
ωσης προϋπολογισμού οικον ο-
μικού έτους 2022.
Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγ-
ν ώστηκε το πρακτικό αυτό ,
υπογράφ εται ως κατωτέρω
πήρε δε  αύξον τα αριθμό 12 /
2022.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αν τίγραφ ο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΚΑΤΣΑΡΟΣ

Κατόπιν , ο Πρόεδρος κάλεσε τα
μέλη ν α αποφ ασίσουν  σχετικά
με το θέμα.
Η Οικον ομική Επιτροπή μετά
από διαλογική συζήτηση και
αφ ού έλαβε υπόψη:
• Την  τοποθέτηση του Προέδρ-
ου, κ. Αν τών ιου Καραμπούλα
• Την  υπ’ αριθ. 12 με αριθ. πρτ.
1039/05-05-2022 απόφ αση του
Διοικητικού Συμβουλίου του
ΟΑΦΝΤΗ.
• Τις σχετικές διατάξεις των

Νόμων  3463/2006, 3852/2010,
4555/2018, 4623/2019, όπως
ισχύουν   πέρασε σε ψηφ οφ ο-
ρία στην  οποία ΥΠΕΡ της :
Έγκρισης της Α ́  αν αμόρφ ω-
σης  προϋπολογισμού του οικο-
ν ομικού έτους 2022 , σύμφ ων α
με την  υπ’ αριθ. πρτ. 1039/05-
05-2022  εισήγηση και την  υπ’
αριθ. 12/20-04-2022 απόφ αση
του Διοικητικού Συμβουλίου του
ν ομικού  προσώπου με την
επων υμία:  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΘΛΗΣΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ  3ης ΗΛΙΚΙΑΣ,
τάχθηκαν  έξι (6) μέλη της Επιτρ-
οπής και ον ομαστικά οι κ.κ.:

1. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
2. ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 
3. ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
4. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
5. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Και  ΚΑΤΑ δύο μέλη (2) :
Οι επικεφ αλής των  Δημοτικών
παρατάξεων :  «Ασπρόπυργος
ΜΠΡΟΣΤΑ », κ. Μυλων άς
Αλέξαν δρος και «Λαϊκή
Συσπείρωση Ασπροπύργου»,
κ. Τσοκάν ης Αλέξαν δρος δεν
ψηφ ίζουν  το Θέμα.

Α π ο φ  α σ ί ζ ο υ ν
Κ α τ ά  Π λ ε ι ο ψ η φ  ί α

Ε γ κ ρ ί ν  ο υ ν  :  Την  Α ́
αν αμόρφ ωση προϋπολογισμού
του οικον ομικού έτους 2022,
του
Νομικού Προσώπου με την
επων υμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΘΛΗΣΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ 3ης ΗΛΙΚΙΑΣ»,
σύμφ ων α με την  υπ’ αριθ. 12
με αριθ. πρτ. 1039/05-05-2022
απόφ αση του.

Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγ-
ν ώσθηκε το πρακτικό αυτό
υπογράφ εται ως κατωτέρω
πήρε δε αύξον τα αριθμό 159.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Πιστό αν τίγραφ ο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

Εγκρίν ουν  : Την  Α ́  Αν αμόρφ -
ωση Προϋπολογισμού οικον ο-
μικού έτους 2022.
Αν αμορφ ών ουν  τον  τρέχον τα
Προϋπολογισμό οικον ομικού
έτους 2022, ως προς τα Έσοδα
και
Έξοδα του Νομικού Προσώπου
με την  επων υμία « Οργαν ισμός

Άθλησης & Φρον τίδας Νεολαίας
και
3ης Ηλικίας Δήμου Ασπροπύρ-
γου » για τους αν ωτέρω αν αφ -
ερόμεν ους λόγους ως εξής :
Σχέδιο Α ́ Αν αμόρφ ωσης προϋ-
πολογισμού εσόδων  – εξόδων
οικον ομικού έτους 2022
Β1. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ – ΝΕΟΙ Κ.Α.

Η συν έχ εια από σελ. 13



ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση γκαρσονι-
έρα 35 τ.μ., ισόγεια, 1
υ/δ, κατασκευή '08,
μπάνιο, επιπλωμένη, θ-
έρμανση: αυτόνομη θ-
έρμανση με κεντρική
εγκατάσταση, μέσο θέρ-
μανσης: πετρέλαιο,
νυχτερινό ρεύμα, χωρίς
κοινόχρηστα, ελεύθερη,
ιδανική για φοιτητές, τι-
μή 400€ 6948750875

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο
διαμέρισμα 63 τ.μ., 4ου,
1 υ/δ, κατασκευή '10,
μπάνιο, ενεργ. κλ. Α+,
ζώνη οικιστική, τιμή
410€, 09:00-21:00
6908419263

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατά-
σταση οροφοδιαμέρι-
σμα 90 τ.μ., ισόγειο,
προσόψεως, 2 υ/δ, κα-
τασκευή '97, μπάνιο, σε
οικόπεδο 650 τ.μ., θέρ-
μανση: αυτόνομη θέρ-
μανση με ατομική εγκα-
τάσταση, μέσο θέρμαν-
σης: πετρέλαιο, τζάκι,
πάρκιν πιλοτής, κο-
υφώματα αλουμινίου,
χωρίς ασανσέρ, ζώνη
οικιστική, δάπεδα: μάρ-
μαρο, πολύ καλή κα-

τοικία με δύο μεγάλα
υπνοδωμάτια, σαλόνι
,κουζίνα με καθιστικό
και τζάκι και μεγάλο κή-
πο, τιμή 480€, συζητή-
σιμη. SYNTHESIS
S.R.E.CON,
2105541126, 09:00-
20:00

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη
γκαρσονιέρα 45 τ.μ.,
ισόγεια, διαμπερής, 1
υ/δ, αυτόνομη θέρμαν-
ση, πόρτα ασφαλείας,
ηλιακός, ανοικτό πάρ-
κιν, κήπος, χωρίς α-
σανσέρ, χωρίς
κοινόχρηστα, όχι
μεσίτες, είναι ένας με-
γάλος χώρος με κου-
ζίνα και μπάνιο, τιμή
300€, συζητήσιμη

6947045353

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατά-
σταση οροφοδιαμέρι-
σμα 170 τ.μ., 1 επίπεδο,
1ου, προσόψεως, 3 υ/δ,
κατασκευή '80, μπάνιο,
2 wc, θέρμανση: αυτό-
νομη θέρμανση με κεν-
τρική εγκατάσταση,
πόρτα ασφαλείας,
ηλιακός, χωρίς
κοινόχρηστα, ενεργ. κλ.
Ε, ///Μαγούλα, οροφο-

διαμέρισμα 170 τ.μ.,
1ου ορόφου κατασκε-
υής 1980, προσόψεως
και διαμπερές. Διαθέτει
3 υ/δ, σαλόνι μεγάλο,
κουζίνα, μπάνιο, 2 wc,
πόρτα ασφαλείας, αυτ.
θέρμανση πετρελαίου
και λέβητας, ηλιακό.
Κοντά στο κέντρο της
πόλης. 6/5/2022 10:36
πμ, τιμή 600€ (e-a-
gents1327401). ASPIS
REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

ΕΛΕΥΣΙΝΑ οικία 110
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, κα-
τασκευή '79, 2 μπάνια,
ανακαινισμένη, ανα-
καίνιση '20, τιμή 450€,
09:00-21:00

6945153906

ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμ-
μος, μονοκατοικία 72
τ.μ., υπερυψωμένη ισό-
γεια, 1 υ/δ, ενεργ. κλ. Γ,
ανακαινισμένη, τιμή
300€

6946983366
ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μο-

νοκατοικία 60 τ.μ., ισό-
γεια, 2 υ/δ, μπάνιο, ανα-
καίνιση '10, τιμή 250€,
07:00-22:00

6945605024

ΒΙΛΙΑ ανακαινισμένη
μονοκατοικία 144 τ.μ., 2
επίπεδα, 1ου, διαμπε-
ρής, προσόψεως, 3 υ/δ,
2 μπάνια, πέτρινη, σε
οικόπεδο 409 τ.μ., θέρ-
μανση: αυτόνομη θέρ-
μανση με ατομική εγκα-
τάσταση, μέσο θέρμαν-
σης: πετρέλαιο, ρεύμα,
τζάκι, θέα βουνό, αποθ-
ήκη, κήπος, κουφώμα-
τα αλουμινίου, σίτες,
νυχτερινό ρεύμα, ε-
λεύθερη, ζώνη οικιστι-
κή, κατάλληλη για ε-
ξοχική κατοικία, δάπε-
δα: παρκέ, πλακάκι,
μάρμαρο, ενοίκιο περι-
λαμβάνει: κοινόχρηστα,
Οδός: 25 ης Μαρτίου
26. Διάφορα χαρακτηρι-
στικά: αλουμίνια, διπλά
τζάμια, εντοιχισμένες
ντουλάπες, κοντά στο
κέντρο & συγκοινωνίες,
δύο μπαλκόνια (εμπρ-
ός & πίσω), ξύλινα &
μαρμάρινα δάπεδα, φ-
ωτεινό, φρεσκοβαμμέ-
νο, μεγάλος χώρος α-
ποθήκευσης (σκεπή &
υπόγειο), ανακαίνιση
'21 , καλή διαρρύθμιση,
τριφασικό, ψηλοτάβα-

νο, με πρόσβαση σε
κοινόχρηστη σκεπή,
δύο εισόδους (μία για
κάθε επίπεδο). Θέα:
προς το βουνό & το δά-
σος (εμπρός και πίσω).
Θέρμανση: αυτόνομη θ-
έρμανση οροφής Γερ-
μανίας (ESWA) και
πλήρως λειτουργικό
τζάκι (μόλις έγινε η
συντήρηση/επισκευή).
Το ακίνητο προσφέρε-
ται και με κάποια έπιπ-
λα/συσκευές., διαθέ-
σιμη από 10/05/22, τιμή
390€, 09:00-20:00

6971507394
ΒΙΛΙΑ μονοκατοικία

135 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, 2
μπάνια, τζάκι, κήπος, α-
νακαινισμένη, σαλονο-
τραπεζαρία, κουζίνα, 1
ξύλινη σοφίτα, 2 αυλές,
καλοριφέρ, χωρίς σκά-
λες, κατάλληλη και για
ηλικιωμένους και άτομα
με κινητικά προβλήμα-
τα, δεκτά κατοικίδια, τι-
μή 500€

6944461852

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση μονοκα-
τοικία 72 τ.μ., ισόγεια, 2
υ/δ, επί της λεωφόρου
Θρασυβούλου και Βαγ-

γέλη Περπινιάδη, Άνω
Φούσα, με αυλή, κοντά
σε προαστιακό, στάση
λεωφορείου και αγορά.,
τιμή 420€

6973222212

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ανα-
καινισμένο διαμέρισμα
50 τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου,
1 υ/δ, κατασκευή '90,
μπάνιο, κλιματισμός, ε-
νεργ. κλ. Δ, ανακαίνιση
'00, 3 δωμάτια, 1 κου-
ζίνα/ες, κουζίνα (αυτό-
νομη), studio 6/5/2022
11:43 πμ, τιμή 300€ (e-
agents1066076). ASPIS
REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Κέν-
τρο, καλή κατάσταση
διαμέρισμα 40 τ.μ., 1
επίπεδο, ισόγειο, 1 υ/δ,
κατασκευή '85, μπάνιο,
θέρμανση: κεντρική θ-
έρμανση, ενεργ. κλ. Ζ,
ανακαίνιση '00, 3 δωμά-
τια, 1 κουζίνα/ες,
6/5/2022 11:43 πμ, τιμή
300€ (e-
agents1066075). ASPIS
REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220
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ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee  FFaacciilliittyy
MMaannaaggeemmeenntt  ααννααζζηηττάά::

Προσωπικό Ασφαλείας-Φύλακες,
για την  στελέχωση της φύλαξης
Bιομηχαν ικών  Eγκαταστάσεων ,
στη περιοχή του Ασπροπύργου.

Απαραίτητα Προσόντα:

•Άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας Ν.2518/97 σε ισχύ.
•Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης.
•Δυνατότητα για πλήρη ή μερική
απασχόληση σε κυλιόμενες βάρ-
διες.
•Βασικές Γνώσεις Αγγλικών.
•Βασικές Γνώσεις Η/Υ.

Η εταιρεία παρέχει:

•Άμεση Πρόσληψη.
•Μόνιμη Απασχόληση.
•Συνεχή Εκπαίδευση.
•Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλλον.
•Δυνατότητες Επαγγελματικής Εξέ-
λιξης.

Αν επιθυμείτε, να γίνετε μέλος της
ομάδας μας, μπορείτε να υποβάλλε-
τε το βιογραφικό σας σημείωμα:
• Στέλνοντας  emai l :
info@eyefm.gr
• Στέλνοντας fax:
2108060055.
• Τηλεφωνικά στο τηλέφωνο:
210-6121719

Ωράριο επικοινωνίας από Δευτέρα
έως Παρασκευή 09:30π.μ.-
16:30μ.μ.,στο  τηλέφωνο 210-
6121719.
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την  εταιρεία μας, επισ-
κεφθείτε την  ιστοσελίδα μας :
www.eyefm.gr

ΕΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Απαραίτητα Προσόντα: 
§   Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου
Γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής  ή ανώτερος
§  Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών σε αντίστοιχη θέση με
χειρισμό παλετοφόρου ορθίου
§  Πολύ καλή γνώση της ελληνικής
γλώσσας και ευκολία στην επικοινωνία
§  Επιθυμητή γνώση και εμπειρία στη
χρήση φορητών τερματικών barcode
(RF scanner)

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Απαραίτητα Προσόντα: 
§  Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου Γυμνασίου ή
άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλο-
δαπής  ή ανώτερος
§  Άδεια χειριστή ηλεκτροκίνητου ανυψωτι-
κού περονοφόρου μηχανήματος (κλαρκ)
§  Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών
(3) ετών σε αντίστοιχη θέση χειριστή reach
truck
§  Γνώση και εμπειρία στη χρήση φορητών
τερματικών barcode (RF scanner)
§  Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
και ευκολία στην επικοινωνία
§  Επιθυμητή γνώση λειτουργίας συστημά-
των WMS

Η ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ Α.Ε. 
αναζητά προσωπικό για τις αποθήκες

της στον Ασπρόπυργο Αττικής

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν
 βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

hr@beinoglou.gr ή στο τηλ. 210-9466204
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