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κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια και ζέστη . Η θερμοκρασία 

από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
3,7,11,15,19,23,27,31

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Βλαδίμηρος, Βλαντίμηρος

Κήρυκος, Ιουλίτα, Ιουλίττα, Ιουλίττη, Ιουλίτη,
Γιουλίττα, Γιουλίτα, Γιουλίττη, Γιουλίτη

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΜΑΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΚΕ, Μακρυγιάννη 2 &

Θερμοπυλών, 2111820405

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Καρατζάς Γεώργιος Ε.

Ηρώων Πολυτεχνείου 17-19, 2105549375

MANΔΡΑ

Ασημάκης Γρηγόριος Κ., 
Στρατηγού Ρόκκα  114, 21055503231

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 
ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Λεωφόρος Φυλής 197, 2102474337

ΑΧΑΡΝΕΣ
Λαζάρου Σοφία Γ.

Κωνσταντινουπόλεως 305, 2102465208

Συνάντηση με το Διοικητικό
Συμβούλιο του Σωματείου
Εργαζομένων Ναυπηγείων
Ελευσίνας είχε την  Τετάρτη
(13/7) αντιπροσωπεία της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας του
ΣΥΡΙΖΑ.

Η συνάντηση είχε αντικείμε-
νο το υπό δημόσια διαβούλευ-
ση σχέδιο νόμου του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης με τίτλο
«Εξυγίανση Ναυπηγείων
Ελευσίνας».

Οι εργαζόμενοι ενημέρω-
σαν αναλυτικά για τις θέσεις
τους σχετικά με το σχέδιο
εξυγίανσης και τα αιτήματά
τους.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
διατύπωσαν τη θέση ότι η στάση του κόμματος στο
προωθούμενο νομοσχέδιο της κυβέρνησης θα εξαρτ-
ηθεί από:

Α) την εξασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος

Β) την κατοχύρωση όλων των θέσεων εργασίας, των
εργασιακών σχέσεων και ιδιαιτέρως τη συλλογική
σύμβαση εργασίας, την καταβολή των δεδουλευμένων
κι αποζημιώσεων στους εργαζόμενους και τους συντα-
ξιούχους της επιχείρησης.

Γ) τη βιωσιμότητα του σχεδίου εξυγίανσης της
επιχείρησης, προκειμένου αυτή να συμβάλλει στην
ενίσχυση της ναυπηγικής βιομηχανίας, αλλά και της
άμυνας της πατρίδας μας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αλέκος Φλαμπουράρ-
ης, συντονιστής ΕΠΕΚΕ, η Μαριλίζα Ξενογιαννακο-
πούλου, τομεάρχης Εργασίας, ο Αλέξης Χαρίτσης, τομε-
άρχης Ανάπτυξης, ο Θοδωρής Δρίτσας, τομεάρχης
Άμυνας, ο Νεκτάριος Σαντορινιός, τομεάρχης Ναυτιλίας,
ο Γιώργος Τσίπρας, αναπλ. τομεάρχης Άμυνας, ο
Χάρης Μαμουλάκης, αναπλ. τομεάρχης Ανάπτυξης και
ο Ευάγγελος Αποστολάκης, πρ. Υπουργός Άμυνας.

Ναυπηγεία Ελευσίνας: 
Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ 
με το Σωματείο Εργαζομένων

ΕΕφφιισσττάά  ττηηνν  ππρροοσσοοχχήή
PPoowweerr  ppaassss::  ΕΕκκτταακκττηη  αανναακκοοίίννωωσσηη

ττηηςς  ΔΔΕΕΗΗ  γγιιαα  ττιιςς  ααππάάττεεςς

ΑΑνναακκοοίίννωωσσηη  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοφφύύλλααξξηη  ττωωνν
πποολλιιττώώνν  σσχχεεττιικκάά  μμεε  τταα  ππεερριισσττααττιικκάά  εεξξαα--
ππάάττηησσηηςς  πποουυ  έέχχοουυνν  ααννααφφεερρθθεείί  ττιιςς

ττεελλεευυττααίίεεςς  μμέέρρεεςς  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττοο  PPoowweerr  PPaassss,,  ηη
ΔΔΕΕΗΗ  εεννηημμεερρώώννεειι  σσχχεεττιικκάά  κκααλλώώννττααςς  ττοουυςς  νναα
αακκοολλοουυθθήήσσοουυνν  ττιιςς  σσχχεεττιικκέέςς  οοδδηηγγίίεεςς..

ΜΜεε  ααφφοορρμμήή  ππεερριισσττααττιικκάά  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  εεξξααππάάττ--
ηησσηηςς  μμεε  ««ααλλίίεευυσσηη»»  σσττοοιιχχεείίωωνν  μμέέσσωω  ττηηλλεεφφωω--
ννιικκώώνν  κκλλήήσσεεωωνν  κκααιι  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  μμηηννυυμμάάττωωνν
((pphhiisshhiinngg)),,  πποουυ  έέχχοουυνν  ααννααφφεερρθθεείί  ττιιςς  ττεελλεευυττααίίεεςς
ηημμέέρρεεςς,,  ηη  ΔΔΕΕΗΗ  εεννηημμεερρώώννεειι  ττοουυςς  ππεελλάάττεεςς  ττηηςς  όόττιι::

••  δδεενν  εεμμππλλέέκκεεττααιι  σσεε  κκααννέένναα  σσττάάδδιιοο  ττηηςς  δδιιααδδιι
κκαασσίίααςς  γγιιαα  ττηηνν  ππίίσσττωωσσηη  ττωωνν  πποοσσώώνν  ττωωνν

δδιικκααιιοούύχχωωνν  ττοουυ  ppoowweerrppaassss,,
••  δδεενν  θθαα  ζζηηττήήσσεειι  πποοττέέ  ααππόό  ττοουυςς  ππεελλάάττεεςς  τταα

σσττοοιιχχεείίαα  ee--bbaannkkiinngg  κκααιι  ττοο  IIBBAANN  ττοουυ  λλοογγααρριιαα--
σσμμοούύ  ττοουυςς..

««ΚΚααλλοούύμμεε  ττοουυςς  ππεελλάάττεεςς  μμααςς  νναα  αακκοολλοουυθθήή--
σσοουυνν  ππιισσττάά  κκααιι  ππρροοσσεεκκττιικκάά  ττιιςς  οοδδηηγγίίεεςς  πποουυ
ππρροοββλλέέπποοννττααιι  σσττηη  σσεελλίίδδαα  →→
hhttttppss::////vvoouucchheerrss..ggoovv..ggrr//ppoowweerrppaassss»»,,  ααννααφφέέρρεειι
σσεε  αανναακκοοίίννωωσσήή  ττηηςς  ηη  ΔΔΕΕΗΗ..
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε
από τις 7 έως τις 10 Ιουλίου, το Μυστήρ-
ιο 23_Σινέ-Ελευσίς: IN SITU realities, το

πρώτο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Ελευσίνας και
της ευρύτερης περιοχής, μια δράση παρακαταθήκ-
ης της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης. Επιχειρώντας μια συνομιλία με την
Ελευσίνα και τα τοπία της, το Φεστιβάλ μεταμόρφ-
ωσε τις Γραμμές ΟΣΕ του Παλαιού Σιδηροδρομι-
κού Σταθμού και το Πάρκινγκ Παλαιού Ελαιουρ-
γείου, δύο τοποθεσίες ιδιαίτερης αισθητικής και
σημασίας για το ιστορικό φορτίο και το διαρκώς
μεταβαλλόμενο περιβάλλον της Ελευσίνας, σε
υπαίθριους κινηματογράφους, χαρίζοντας στους
κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης μια
αξέχαστη καλλιτεχνική εμπειρία. Σε συνεργασία με
το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας
Νύχτες Πρεμιέρας. 

Με ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών που
περιελάμβανε συνολικά οκτώ εμβληματικά ντοκι-
μαντέρ από ένα ευρύ φάσμα κινηματογραφικών
ρευμάτων, το Μυστήριο 23_Σινέ-Ελευσίς: IN SITU
realities ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους. 

Συγκεκριμένα, προβλήθηκαν οι παρακάτω
ταινίες: «Σμύρνη, η καταστροφή μιας κοσμο-
πολίτικης πόλης 1900-1922» της Μαρίας Ηλιού,
«Πρώτη ύλη» του Χρήστου Καρακέπελη,
«Baraka» του Ρον Φρίκε, «Στη γη του άγριου
μελιού» των Ταμάρα Κοτέφσκα και Λιούμπομιρ
Στεφάνοφ, «WALL – E» του Άντριου Στάντον, «Το
Παρίσι φλέγεται» της Τζένι Λίβινγκστον, «Ένα προ-
σωπικό ταξίδι του Μάρτιν Σκορτσέζε στο αμερικά-
νικο σινεμά» των Μάρτιν Σκορσέζε και Μάικλ Χένρι
Γουίλσον, «Οι παραλίες της ζωής μου» της Ανιές
Βαρντά, «Συναντώντας τον Γκορμπατσόφ» των
Βέρνερ Χέρτσογκ και Αντρέ Σίνγκερ. 

Μ
ε τον  Αν τιπεριφερειάρχ η Δ.
Αττικής Λευτέρη Κοσμόπουλο
συν αν τήθηκε ο Δήμαρχ ος

Ελευσίν ας Αργύρης Οικον όμου, παρου-
σία του Αν τιδημάρχ ου Τεχ ν ικών
Υπηρεσιών  Αθαν ασίου Μαυρογιάν ν η
και της Διευθύν τριας Τεχ ν ικών  Υπηρε-
σιών  της Αν τιπεριφέρειας Δ. Αττικής
κας Αικατερίν ης Κάραλη.

Αν τικείμεν ο της συν άν τησης ήταν  η
εν ημέρωση σχ ετικά με την  εξέλιξη των
έργων  αποχ έτευσης ομβρίων  υδάτων
στη Δημοτική Εν ότητα Μαγούλας και
της κατασκευής δικτύου αποχ έτευσης
Όμβριων  Δήμου Ελευσίν ας, Έργα Β’
Φάσης, συν ολικού προϋπολογισμού
2.320.000 ευρώ & 9.200.000 ευρώ,
αν τίστοιχ α.

Υπήρξε εν ημέρωση από τον  Αν τιπε-
ριφερειάρχ η πως το έργο που αφορά
στη Μαγούλα αν αμέν εται ν α δημοπρατ-
ηθεί τον  Σεπτέμβριο του 2022, εν ώ το
έργο που αφορά στην  Κάτω Ελευσίν α
και θα πραγματοποιηθεί με χ ρημα-
τοδότηση από το ΕΣΠΑ, θα δημοπρατ-
ηθεί έως το τέλος του τρέχ ον τος έτους.

Αν τικείμεν ο του έργου που αφορά
στη Δ.Ε. Μαγούλας είν αι η κατασκευή
δικτύου αποχ έτευσης ομβρίων
στις οδούς Στάμου – Αρτέμιδος της
Δημοτικής Εν ότητας Μαγούλας του
Δήμου Ελευσίν ας και εν ός κιβωτοειδούς
συλλεκτήριου οχ ετού μέχ ρι το διευθετ-
ημέν ο ρέμα «Σούρες», συν ολικού
μήκους 1.407 μ.

Το έργο θα υλοποιηθεί σύμφων α με

την  ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
ΔΕ ΜΑΓΟΥΛΑΣ,
η οποία εκπον ήθηκε από
την  Τεχ ν ική Υπηρεσία
του Δήμου Ελευσίν ας και εγκρίθηκε με
την  υπ’ αριθμ. 41/2021 Απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευ-
σίν ας και την  υπ’
αριθμ. 222/2021 Απόφαση της Οικον ο-
μικής Επιτροπής του Δήμου Ελευσίν ας.

Αξίζει ν α σημειωθεί, πως ήδη αυτήν
την  περίοδο εκτελούν ται αν τίστοιχ ες

εργασίες αποχ έτευσης ομβρίων  στην
Άν ω Ελευσίν α.

Για τη συν άν τηση, ο Δήμαρχ ος Ελευ-
σίν ας Αργύρης Οικον όμου αν έφερε:
«Πρόκειται για σημαν τικά έργα τα
οποία όχ ι μόν ο θα βελτιώσουν  την
ποιότητα ζωής των  κατοίκων  της Ελευ-
σίν ας και της Μαγούλας αλλά θα θωρ-
ακίσουν  και τον  Δήμο μας σε εν δεχ ό-
μεν α πλημμυρικά φαιν όμεν α. 

Η συν εργασία μας με την  Αν τιπεριφ-
έρεια Δ. Αττικής είν αι στεν ή και δια-
ρκής, προκειμέν ου ν α ξεκιν ήσουν

Συνάντηση  Α. Οικονόμου 
- Λ. Κοσμόπουλου 

για τα έργα αποχέτευσης σε
Ελευσίνα και Μαγούλα

Αξέχαστη καλλιτεχνική εμπειρία για το κοινό
το Μυστήριο 23_Σινέ-Ελευσίς: IN SITU realities

Πυρκαγιά σε μονοκατοικία
στον Ασπρόπυργο Αττικής

Προκλήθηκαν εκτενείς υλικές
ζημίες - διενεργείται προανάκριση

Για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε μονοκα-
τοικία, επί της οδού Γκορυτσάς στον Ασπρόπ-
υργο Αττικής ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική,
κατά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. 

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετείχαν 15
πυροσβέστες με πέντε οχήματα. Από την πυρ-
καγιά προκλήθηκαν εκτενείς υλικές ζημίες.

Για το ανωτέρω περιστατικό, διενεργείται
προανάκριση από το αρμόδιο ανακριτικό
τμήμα.

συνεχίζεται στη σελ. 4

Το έργο που αφορά στη Μαγούλα αναμένεται να
δημοπρατηθεί τον Σεπτέμβριο του 2022
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Συν εχ ίζεται από τη σελ. 2

Τις ταινίες προλόγισαν η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 2023
Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, Δέσποινα Γερουλάνου, ο
Γενικός Καλλιτεχνικός Διευθυντής της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης, Μιχαήλ Μαρμαρινός, ο Γενικός Καλλιτεχνικός Διευθυντής του
Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, Λουκάς
Κατσίκας, ο Ντοκιμαντερίστας / Συνεργάτης των Νυχτών Πρεμιέρας,  Τάσος
Αλευράς, η Υποψήφια Διδάκτωρ στο Ιnstitute for Fundamental Biomedical
Research (IFBR) B.S.R.C ‘Alexander Fleming’", Solenn Patalano, η εκπρόσω-
πος των φίλων του Κινηματογράφου της Ελευσίνας, Πηνελόπη Γιακωβάκη, ο
προγραμματιστής του ΔΦΚ της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, Θοδωρής Καρα-
μανώλης, η  Διευθύντρια Πολιτιστικής Ανάπτυξης της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική
Πρωτεύουσα, Γεωργία Βουδούρη και ο Ιστορικός - Επιστημονικός Συνεργάτης
του Παντείου Πανεπιστημίου, Γιάννης Αντωνόπουλος. 

Οι ομιλητές και ομιλήτριες που τίμησαν το Φεστιβάλ με την παρουσία τους
εμπλούτισαν με την εισαγωγή τους την εμπειρία των θεατών. Η ερευνήτρια
Solenn Patalano στην προβολή του «Honelyland» μίλησε με πάθος για την
ευφυΐα και ευαλωτότητα των πολύτιμων μελισσών και την ανάγκη προστασίας
τους (το πλήρες κείμενο της εισαγωγής της εδώ). Στην προβολή «Συναντώντας
τον Γκορμπατσόφ»,  ο Γενικός Καλλιτεχνικός Διευθυντής της 2023 Ελευσίς
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, Μιχαήλ Μαρμαρινός διάνθισε με ανεκ-
δοτολογικό υλικό τη λαμπερή καλλιτεχνική πορεία του σπουδαίου Βέρνερ Χέρ-
τσογκ, μιλώντας για την εμβληματική του «Οδοιπορία στον Πάγο», μια ημερο-
λογιακή καταγραφή του προσκυνηματικού ταξιδιού του Χέρτζογκ από το
Μόναχο στο Παρίσι, με σκοπό να ξορκίσει το θάνατο της Λότε Άισνερ, της
γυναίκας που υπήρξε μέντοράς του, ενώ ο Ιστορικός - Επιστημονικός Συνε-
ργάτης του Παντείου Πανεπιστημίου, Γιάννης Αντωνόπουλος ανέδειξε την θλι-
βερή ιστορική εξέλιξη της φιλοευρωπαϊκής στάσης του Ρώσου ηγέτη, όταν
κατέληξε να διαφημίζει Πίτσα Χατ ..

Αντλώντας τη θεματική της από όλο το φάσμα της ρεαλιστικής καταγρ-
αφής, την αρχαιολογία, την ιστορία, την εθνογραφία έως το περιβάλλον
και την οικολογία, η θερινή εκδοχή του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ αποτελεί
προπομπό της δράσης Σινέ-Ελευσίς: IN SITU realities, που θα φιλοξεν-
ηθεί από το φθινόπωρο του 2023 στον ιστορικό κινηματογράφο Ελευσίς,
την πρώτη -ενόψει της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης- κλειστή αίθουσα παραστατικών και κινηματογραφικών καλλι-
τεχνικών γεγονότων. 
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SOS ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΨΗΛΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ 

Γ
ια ακόμη μια μέρα σήμερα Παρασκευή 15
Ιουλίου προβλέπεται πολύ υψηλός
κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου

4. Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου
Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής
Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας
(https://www.civilprotection.gr/el), για αύριο
Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022, προβλέπεται πολύ
υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου
4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)
Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας)
Περιφέρεια Κρήτης
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)
Η Γεν ική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civ ilprotection.gr) του Υπουργείου

Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά
εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των
ανωτέρω περιοχών , ώστε να βρίσκον ται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας
προκειμένου να αν τιμετωπίσουν  άμεσα τυχόν  επεισόδια πυρκαγιών .

Παράλληλα, η Γεν ική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συν ιστά στους πολίτες να
είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν  εν έργειες στην  ύπαιθρο που μπορούν
να προκαλέσουν  πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών  χόρτων  και κλαδιών  ή
υπολειμμάτων  καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων  που προκαλούν  σπινθήρες όπως
δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων  ψησταριών , το κάπν ισμα
μελισσών , η ρίψη αναμμένων  τσιγάρων , κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια
της αν τιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των  αγρών .

Σε περίπτωση που αν τιληφθούν  πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούν ται ν α
ειδοποιήσουν  αμέσως την  Πυροσβεστική Υπηρεσία στον  αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των
δασικών  πυρκαγιών , οι πολίτες μπορούν  να επισκεφθούν  την  ιστοσελίδα στην
ηλεκτρον ική διεύθυνση https://www.civ ilprotection.gr/el.

Παρουσιάστηκαν  όλα τα δεδομέν α παρ-
αγωγής, εισαγωγών , εξαγωγών  και αποθ-
ήκευσης και διαπιστώθηκε ότι η Ελλάδα
βρίσκεται σε πιο ευν οϊκή θέση συγκριτι-
κά με άλλες χ ώρες της ΕΕ.
Στη διάρκεια της σύσκεψης, στην  οποία

μετείχ ε και η πολιτική ηγεσία του Υπο-
υργείου Οικον ομικών , έγιν ε, επίσης,
εκτίμηση για την  πορεία των  διεθν ών
τιμών  καυσίμων  και η επίπτωση στις
δημοσιον ομικές αν τοχ ές της οικον ομίας.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσο-
τάκης, είχ ε δηλώσει ήδη από την  περ-
ασμέν η εβδομάδα, κατά την  τριτολογία
του στην  προ ημερησίας διατάξεως
συζήτηση στη Βουλή για την  κοιν ων ική
πολιτική, ότι εν τός του επόμεν ου δια-
στήματος μπορεί ν α βρεθούμε προ
δυσάρεστων  καταστάσεων  σε ό,τι
αφορά τον  τομέα της εν έργειας.

Εν  μέσω της αβεβαιότητας για τον
Nord Stream 1, η κυβέρν ηση προετοι-
μάζεται ακόμη και για το σεν άριο συν ο-
λικής διακοπής, και θέτει σε εφαρμογή
εθν ικό σχ έδιο που κιν είται σε δύο άξο-
ν ες -την  εν εργειακή επάρκεια και τις
προσιτές τιμές-, όπως επισήμαν ε ο
υπουργός Περιβάλλον τος, Κώστας

Σκρέκας, μιλών τας τη Δευτέρα στην
ΕΡΤ.

Συγκεκριμέν α, ο κ. Σκρέκας τόν ισε
ότι έχ ουν  ληφθεί μέτρα ώστε εάν
υπάρξει συν ολική διακοπή στις ροές
ν α μπορέσει η Ελλάδα ν α το αν τικατα-
στήσει με υγροποιημέν ο φυσικό αέριο
που θα φθάσει με καράβια στην  εγκα-
τάσταση στη Ρεβυθούσα, η χωρητικότ-
ητα της οποίας διπλασιάζεται.

Το σχ έδιο περιλαμβάν ει:

Για την  αν τικατάσταση του φυσικού
αερίου που κατά 40 -50% προέρχ εται
από Ρωσία, υπάρχ ει προβλεψη για
μεταφορά υγροποιημέν ου LNG σε
χ ρόν ο ρεκόρ με δύο πλοία ταυτόχ ρον α
στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας.

Περισσότερο υγροποιημέν ο φυσικό
αέριο θα μπορούσε ν α έρθει με
αν τίστροφη ροή μέσω του αγωγού TAP
από την  Ιταλία, με την  οποία
υπάρχ ουν  ήδη διεργασίες για αποθή-
κευση μεγάλης ποσότητας

Παράλληλα με την  πρόβλεψη για
χ ρήση περισσότερουν τίζελ είν αι και η
«επιστροφή στο λιγν ίτη»

Όλα τα ονόματα

Την Κυριακή 10/7/22 πραγματο-
ποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της

νέας συντονιστικής επιτροπής
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Ασπροπύργου, κατό-

πιν σύγκλησης του οργάνου από
τον πρώτο σε σταυρούς εκλεγμένο

μέλος Καμπόλη Ιωάννη.

Παρόν τες ήταν  όλα τα εκλεγμέν α
μέλη και ο γραμματέας της Νομαρχ ιακής
Επιτροπής Δυτικής Αττικής Σερέπας
Αγαθάγγελο.

Η Συν τον ιστική επιτροπή συγκρο-
τήθηκε σε σώμα ως εξής:

Συν τον ιστής Πετρουγάκης Νικόλαος
Αν απληρωτής συν τον ιστής: Καμ-

πόλης Ιωάν ν ης
Υπεύθυν ος οργαν ωτικού: Σοφ-

ιαν ίδης Χρήστος
Υπεύθυν ος επικοιν ων ίας και ΜΜΕ: 

Καματερός Βασίλειος
Μέλη: Βλαχ αν τών ης Δέσποιν α,

Σερέπα Βασιλική, Χατζηδημητρίου Αν α-
στάσιος.

Τα μέλη της ν έας συν τον ιστικής επι-
τροπής ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Ασπροπύργου
ευχ αριστούν  τα μέλη και τους φίλους
του κιν ήματος για τη μεγάλη συμμετοχ ή
σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες
που ξεκίν ησαν  τον  Δεκέμβριο του
2021 με την  εκλογή Προέδρου και
ολοκληρώθηκαν  με τη συγκρότηση των
ν έων  τοπικών  οργαν ώσεων .

Αν τιλαμβαν όμεν οι το ηχ ηρό μήν υμα
που έστειλαν  οι συμπολίτες μας στις
εσωκομματικές εκλογές και με ευθύν η
απέν αν τι στο κοιν ων ικό σύν ολο, θα
αγων ιστούμε με εν ότητα, για την  αν α-
γέν ν ηση και την  πολιτική αυτον ομία
του χ ώρου.

Για ν α ξαν αφέρουμε την  πολιτική
μπροστά και την  κοιν ων ία στο προσ-
κήν ιο

Συγκροτήθηκε σε σώμα η Συντονιστική 
Επιτροπή ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Ασπροπύργου

Σύσκεψη στο Μαξίμου για τα ενεργειακά: 
Ο σχεδιασμός σε περίπτωση διακοπής
του ρωσικού φυσικού αερίου

Ο
πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, εν ημερώθηκε την  Πέμπτη από την
Επιτροπή Διαχ είρισης Εν εργειακών  Κρίσεων  του ΥΠΕΝ, για τα εν αλλακτικά
σεν άρια που έχ ει επεξεργαστεί η Επιτροπή σε περίπτωση μειωμέν ης διάθε-

σης ή και πλήρους διακοπής ρωσικού φυσικού αερίου το φθιν όπωρο και τον
χ ειμών α προς την  Ευρώπη προκειμέν ου ν α διασφαλιστεί η εν εργειακή επάρκεια
της χ ώρας.

Ψηφιοποίηση για τις 125
ΔΕΥΑ της χώρας συν Δήμους
με υπηρεσίες εντός των ορίων
τους

Σ
το πρόγραμμα ψηφιοποίησης
των  Δημοτικών  Επιχ ειρήσεων
Ύδρευσης και Αποχ έτευσης

της χ ώρας αν αφέρθηκαν  στη Βουλή
των  Ελλήν ων  ο Υπουργός Επικρα-
τείας και Ψηφιακής Διακυβέρν ησης
Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Υφυπο-
υργός Ψηφιακής Διακυβέρν ησης
Θοδωρής Λιβάν ιος. Μιλών τας το από-
γευμα της Πέμπτης στη Διαρκή Επιτρ-
οπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας
Τάξης και Δικαιοσύν ης, εξήγησαν  ότι
το πρόγραμμα υπολογίζεται ότι θα
αν έλθει στα 50 εκατομμύρια ευρώ και 

θα αφορά στις 125 ΔΕΥΑ της
χ ώρας, καθώς επίσης και σε εκείν ους
τους Δήμους όπου η διαδικασία και οι
υπηρεσίες της ύδρευσης είν αι εν τός
του Δήμου. 

Σκοπός του έργου είν αι η βελτίωση
των  σχ ετικών  υπηρεσιών , ο περιορι-
σμός της σπατάλης ν ερού και η
εν ίσχ υση της ασφάλειας των
συστημάτων .

Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφια-
κής Διακυβέρν ησης διευκρίν ισε ότι το
πρόγραμμα είν αι ακόμα υπό διαμόρφ-
ωση.

Στη διαβούλευση συμμετέχ ουν
τόσο η ΚΕΔΕ, όσο και οι Δημοτικές
Επιχ ειρήσεις Ύδρευσης και Αποχ έ-
τευσης, με στόχ ο τη βελτιστοποίηση
του σχ εδιασμού προς όφελος της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
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Την παράταση της καταληκτι-
κής ημερομηνίας εκπόνησης
Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών
Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) από τους
Δήμους προβλέπει απόφαση
που υπογράφει  ο
Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η απόφαση αναφ-
έρει:

Άρθρο 1

Παρατείνεται η καταληκτική
προθεσμία της παρ. 1 του άρθ-
ρου 17 του ν. 4710/2020 (Α’
142), όπως τροποποιήθηκε
από την παρ. 4 του άρθρου
δέκατου όγδοου του ν.
4787/2021 (Α’ 44) και παρατά-
θηκε με τις υπό στοιχεία
ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/63302/522/2
9.6.2021 (Β’ 3131), οικ.
ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/85477/682/1

4.9.2021 (Β’ 4351), την οικ.

ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/118039/968/
9.12.2021 (Β’ 5775) και
ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/27997/211/2
2.3.2022 (Β’ 1390) αποφάσεις
του Υφυπουργού Περιβάλλον-
τος και  Ενέργειας, για την
υποχρεωτική εκπόνηση
Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών
Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), από τη 

λήξη της έως και  την

1η.8.2022.

Άρθρο 2
Παρατείνεται η καταληκτική

προθεσμία της παρ. 2 του άρθ-
ρου 17 του ν. 4710/2020 (Α’
142), όπως τροποποιήθηκε
από το άρθρο 14 του ν.
4936/2022 (Α’ 105) από τη
λήξη της έως και την 1η.8.2022

Δήμοι: Παράταση για την εκπόνηση 
σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

Θρήνος στον 
Πανελευσινιακό…
Η οικογένεια του Πανελευσινιακού

θρηνεί για την απώλεια του Σωτήρη
Καρποδίνη που άφησε την τελευταία

του πνοή σε ηλικία 95 ετών

Ο Σωτήρης Καρποδίνης γεννήθηκε στην Ελευ-
σίνα το 1928 και υπηρέτησε τον Σύλλογο σαν
ποδοσφαιριστής, αλλά και σαν προπονητής με
μεγάλη επιτυχία, όντας μια από τις εμβληματικές
μορφές του.

Η διοίκηση, οι προπονητές και οι αθλητές του
Πανελευσινιακού εκφράζουν τα θερμά τους
συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους
του.

Σαν ποδοσφαιριστής είχε φορέσει για 17 χρόνια
την φανέλα της Ελευσίνας και έπειτα σπούδασε
προπονητική στην μεγαλύτερη σχολή προπον-
ητών της εποχής, στην Φλωρεντία της Ιταλίας,
πριν αναλάβει τον Παναιτωλικό.

Όσοι τον γνώριζαν κάνουν λόγο για έναν εξαιρε-
τικό άνθρωπο, αλλά και εξαιρετικό προπονητή,
ενώ η είδηση του θανάτου του στη Λιβαδειά,
όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια της ζωής του,
έχει σκορπίσει θλίψη και στους παλαίμαχους
ποδοσφαιριστές οι οποίοι εκείνη την εποχή φόρ-
εσαν τη φανέλα του Παναιτωλικού υπό την καθο-
δήγησή του.

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Δυτικής Αττικής 

Ανοιχτή εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ τη
Δευτέρα 18 Ιουλίου στην Ελευσίνα

- Ομιλητές Έφη Αχτσιόγλου
- Γιώργος Τσίπρας

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Δυτικής Αττικής θα πραγματοποιή-
σει ανοικτή εκδήλωση, τη Δευτέρα 18 Ιουλίου,
στις 7.00 μμ, στην Πλατεία Λαού στην Ελευσίνα, με
θέμα: 

«Να Βάλουμε Στοπ στην Ακρίβεια Μητσοτάκη-
Ήρθε η Ώρα της Πολιτικής Αλλαγής»

Με τον πληθωρισμό κάθε μήνα να σπάει και ένα
νέο ρεκόρ στην Ελλάδα, με την ακρίβεια να
γονατίζει καθημερινά τους πολίτες, σχολιάζουμε
τις καταστροφικές επιλογές της κυβέρνησης και
αναλύουμε τις προτάσεις ανακούφισης και διεξό-
δου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.
Ομιλητές:
Έφη Αχτσιόγλου, Βουλεύτρια Επικρατείας, Τομε-
άρχισσα Οικονομικών
Γιώργος Τσίπρας, Βουλευτής Δυτικής Αττικής,
Αν. Τομεάρχης Εθνικής Άμυνας

Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥ.ΡΙΖ.Α Προοδευτική
Συμμαχία Δυτικής Αττικής
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ΣΣεεμμιιννάάρριιοο  ΑΑ΄́  ββοοηηθθεειιώώνν  
ττοο  ΣΣάάββββααττοο  σσττοο  

ΔΔηημμααρρχχεείίοο  ΑΑχχααρρννωωνν

ΤΤοο  ΚΚέέννττρροο  ΠΠρρόόλληηψψηηςς  ΥΥγγεείίααςς  ττοουυ
ΔΔήήμμοουυ  ΑΑχχααρρννώώνν  κκααιι  ηη  ΔΔΗΗΚΚΕΕΑΑ  δδιιοο--
ρργγααννώώννοουυνν  σσεεμμιιννάάρριιοο  ΒΒαασσιικκώώνν
ΑΑ΄́ΒΒοοηηθθεειιώώνν,,  ττοο  ΣΣάάββββααττοο  1166  ΙΙοουυ--
λλίίοουυ  σσττιιςς  1100::0000,,  σσττηηνν  ΑΑίίθθοουυσσαα
ΕΕκκδδηηλλώώσσεεωωνν  ““ΜΜάάρριιοοςς  ΣΣοουυ--
λλοούύκκοοςς””  ,,  σσττοο  ΔΔηημμααρρχχεείίοο..

Σ
την  αυξαν όμεν η αν άγ-
κη της ελλην ικής αγο-
ράς για πρωτοποριακά

και ελκυστικά κτήρια με πιο
έξυπν α και βιώσιμα υλικά,  η
ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ προσφέρει
λύση προστιθέμεν ης αξίας
με το καιν οτόμο, υψηλών
επιδόσεων  σκυρόδεμα
ANTAEUS HPC (High
Performance Concrete). 

To ANTAEUS είν αι 100% αν ακ-
υκλώσιμο δομικό υλικό, προϊόν
μακρόχ ρον ης έρευν ας, με εξελιγ-
μέν α τεχ ν ικά χ αρακτηριστικά και
ιδιότητες που έχ ουν  τεκμηριωθεί
σε συν εργασία με το Δημοκρίτειο
Παν επιστήμιο Θράκης. 

Προσφέρει σημαν τικά πλεον εκ-
τήματα σε μελετητές και αρχ ιτέκ-
τον ες, καθώς επιτρέπει έξυπν η
διέξοδο στους κλασσικούς σχ ε-
διαστικούς περιορισμούς,
χ αρίζον τας τη δυν ατότητα ευε-
λιξίας στην  υλοποίηση κατασ-
κευών  με ιδιαίτερα ελκυστικές
αρχ ιτεκτον ικές γραμμές, μεγιστο-
ποίηση του ωφέλιμου χ ώρου και
ευρύτερα εξωτερικά αν οίγματα. 

Με την  καιν οτόμο σύν θεσή
του, διασφαλίζει επίσης υψηλότε-
ρη αν θεκτικότητα στην  κατασκε-
υή και εν ισχ ύει την  ασφάλειά της
απέν αν τι στα φυσικά φαιν όμεν α
(resilience).

Το ANTAEUS HPC συν οδεύε-
ται από «πράσιν η ταυτότητα»
(Env ironmental Product
Declaration - EPD) και έχ ει σχ ε-
διαστεί με πλήρη συν έπεια προς
τις δεσμεύσεις του Ομίλου ΤΙΤΑΝ
για την  αν τιμετώπιση της κλιματι-
κής αλλαγής. Συγκεκριμέν α:

Συμβάλλει σημαν τικά στη
βελτίωση του ισοδύν αμου αν θρα-
κικού αποτυπώματος αν ά τετρα-
γων ικό μέτρο κατασκευής.

Επεκτείν ει δραστικά τον  ωφέλι-
μο κύκλο ζωής της κατασκευής,
μειών ον τας την  επιβάρυν ση σε
διοξείδιο του άν θρακα από αν αγ-
καίες επισκευές.

Το ANTAEUS HPC παράγεται
στις υπερσύγχ ρον ες, πλήρως
αυτοματοποιημέν ες μον άδες
σκυροδέματος της INTERBETON.

ΤΤΙΙΤΤΑΑΝΝ  --  AANNTTAAEEUUSS::  ΣΣκκυυρρόόδδεεμμαα  υυψψηηλλώώνν  εεππιιδδόόσσεεωωνν  γγιιαα
λλύύσσεειιςς  ππρροοσσττιιθθέέμμεεννηηςς  ααξξίίααςς  ααππόό  ττηηνν  ΙΙΝΝΤΤΕΕΡΡΜΜΠΠΕΕΤΤΟΟΝΝ

ΔΔΟΟΜΜΙΙΚΚΑΑ  ΥΥΛΛΙΙΚΚΑΑ  ΑΑ..ΕΕ..

ΣΤΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

«Ανοίγει την επόμενη εβδομάδα το πρώτο καθεστώς του νέου Αναπτυξιακού
Νόμου που αφορά την Μεταποίηση»

Για τον Αναπτυξιακό Νόμο και τις επενδύσεις
μίλησε  χθες το απόγευμα, σε ενημερωτική εκδή-
λωση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, ο
Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης & Επεν-
δύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης.

Προλογίζοντας τον Αναπληρωτή Υπουργό κ.
Νίκο Παπαθανάση, ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Πειραιά, κ. Γιώργος Παπα-
μανώλης-Ντόζας, είπε:

«Ευχαριστώ θερμά τον Αναπληρωτή Υπουργό,
κ. Νίκο Παπαθανάση για την παρουσία στην
ενημερωτική  μας συνάντηση για τον νέο Ανα-
πτυξιακό Νόμο.

Ο κ. Παπαθανάσης είναι αρμόδιος για τον Ανα-
πτυξιακό Νόμο και τις Επενδύσεις και γνωρίζει τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι
επιχειρήσεις. Ζητάμε από τον Υπουργό τη στήριξη των
επιχειρήσεων μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων
(ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ελλάδα 2.0)».

Επίσης, ο Πρόεδρος του ΒΕΠ, τόνισε την ανάγκη για
μεγαλύτερη ενίσχυση και υποστήριξη των προς υλο-
ποίηση έργων του Αναπτυξιακού Νόμου, από τα συνα-
ρμόδια Υπουργεία και εξέφρασε την αισιοδοξία του για
το αποτέλεσμα της συνεργασίας τους.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης, μεταξύ άλλων στην
ομιλία του είπε: «Η διευκόλυνση του επιχειρείν στην
Ελλάδα είναι μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες
της Κυβέρνησής μας και αυτήν ακριβώς έχουμε υπηρε-
τήσει, παρά τις διαρκείς κρίσεις που έχουμε κληθεί να
αντιμετωπίσουμε και εξακολουθούμε να αντιμετωπίζο-
υμε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο Νέος Ανα-
πτυξιακός Νόμος. Εναρμονισμένος με το Σχέδιο Ανά-
πτυξης για την ελληνική οικονομία (Εκθεση  Πισσαρίδη)
το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλά-

δα 2.0, τους στόχους του ΕΣΠΑ 2021-2027, το indus-
try 4.0 και τον νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων,
δίνει μια εντελώς νέα διάσταση στην επιχειρηματικότητα. 

Περιλαμβάνει 13 συνολικά καθεστώτα ενίσχυσης δια-
ρθρωμένα για πρώτη φορά με θεματικά κριτήρια, τα
οποία καλύπτουν συνολικά όλους τους κλάδους της
οικονομίας και της σύγχρονης επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας.

Ενδεικτικά αναφέρω τις εναλλακτικές μορφές τουρι-
σμού, τον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό,
την πράσινη μετάβαση, το νέο επιχειρείν για
συμπολίτες μας που θα επιχειρήσουν για πρώτη φορά,
την αγροδιατροφή και βεβαίως το διακριτό καθεστώς
της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. 

Από τον νέο αναπτυξιακό νόμο προκύπτει επίσης
επιτάχυνση των διαδικασιών, χωρίς καθυστέρηση στην
υπαγωγή και την ολοκλήρωση των επιχειρηματικών
σχεδίων.

Έτσι λοιπόν αναμένεται το 94% των πόρων να διοχε-

τευθεί στην Περιφέρεια, ενώ κάθε ένα ευρώ
κρατικής ενίσχυσης θα μοχλεύσει περίπου δύο
ευρώ ιδιωτικών πόρων.

Τα παρεχόμενα κίνητρα που προβλέπον-
ται στον νέο αναπτυξιακό νόμο είναι η φορ-
ολογική απαλλαγή, η επιχορήγηση, η
επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και η
επιδότηση κόστους δημιουργούμενης
απασχόλησης.

Το επιχειρηματικό - επενδυτικό τοπίο στην
Ελλάδα αλλάζει. Δημιουργείται ένα νέο με περ-
ισσότερες διευκολύνσεις, μεγαλύτερη ταχύτητα
και ευελιξία, με το βλέμμα στραμμένο στους πιο
σύγχρονους κλάδους της παγκόσμιας αγοράς

και στις ανάγκες των ανθρώπων της πραγματικής οικο-
νομίας».  

Επίσης, ο Αναπληρωτής Υπουργός  Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα
θα ανοίξει το πρώτο καθεστώς του νέου Αναπτυξιακού
Νόμου που αφορά την Μεταποίηση.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Υπουργός, όχι μόνο
“άκουσε” τα αιτήματα των μελών του Επιμελητηρίου και

εκπροσώπων επιχειρηματικών φορέων, αλλά έδωσε
και απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων, ο Βου-
λευτής Α’  Πειραιά και Νήσων, κ. Γιάννης Μελάς, ο
Πρόεδρος ΠΟΒΑΣ κ. Θεόφιλος Παγιάτης, ο Πρόεδρος
ΣΕΝΑΒΙ κ. Βασίλης Κανακάκης, ο Πρόεδρος της Ένω-
σης Μηχανουργών κ.  Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, ο
Πρόεδρος των Αργυροχρυσοχόων κ .Αθανάσιος
Κανάκης,  ο  Αντιπρόεδρος Αρτοποιών κ. Δημήτριος
Ντούρας καθώς και εκπρόσωποι φορέων και μέλη του
Επιμελητηρίου.
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Στο «βαθύ κόκκινο» βρίσκεται
σχεδόν όλη η Ευρώπη,
σύμφωνα με τον εβδομα-

διαίο χάρτη του ECDC, καθώς το
έκτο κύμα της πανδημίας του κορω-
νοϊού έχει «χτυπήσει» τη Γηραιά
Ήπειρο εν μέσω του καλοκαιριού.

Η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις πολ-
λές χώρες που βρίσκεται στο «βαθύ
κόκκινο» στο δείκτη 14 ημερών, ο
οποίος είναι σταθμισμένος με βάση
τους εμβολιασμούς.

Οι μόνες περιοχές που είναι σε
ελάχιστα καλύτερη θέση είναι η
Δανία, η Λετονία και μια περιφέρεια
στα νότια της Ισπανίας, οι οποίες
βρίσκονται στο «κόκκινο».

Ενδιαφέρον, τέλος, είναι και το
γεγονός ότι πολλές χώρες είναι
«γκρι» – ήτοι δεν έγιναν αρκετά τεστ 

ή δεν υπήρχαν αρκετά δεδομένα,
έτσι ώστε να μπορέσει το ECDC να
εξάγει κάποιο συμπέρασμα για τον
ρυθμό μετάδοσης του κορωνοϊού.

Τι λέει το ECDC για τη νέα μετάλ-
λαξη «Κένταυρος»

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη ανησυχία
προκαλεί στους λοιμωξιολόγους μια
νέα υπερμεταδοτική μετάλλαξη του
κορωνοϊού, που κερδίζει με
ταχύτητα και ορμή έδαφος, μετά την
πρώτη εμφάνισή της στην Ινδία.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης
και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC)
παρακολουθεί την εξέλιξη του «Κεν-
ταύρου» ήδη από την περασμένη
εβδομάδα, γεγονός που υποδεικνύει
ότι υπάρχει ανησυχία τόσο για την
ικανότητα μετάδοσής του όσο και για
την πιθανότητα να προκαλεί βαρύτε-
ρη νόσο από τις πιο ήπιες μεταλλά-
ξεις του κορωνοϊού.

Το ίδιο ισχύει και για τον Παγκό-
σμιο Οργανισμό Υγείας. Ο επικεφα-
λής του, δρ Τέντρος Αντανόμ Γκεμ-
πρεγιέσους, δήλωσε την Τρίτη ότι «η
πανδημία δεν πλησιάζει στο τέλος
της» και εξέφρασε ιδιαίτερη
ανησυχία για την κατακόρυφη
αύξηση των κρουσμάτων τις τελευ-
ταίες εβδομάδες. 

Στη συνέντευξη Τύπου που παρ-
αχώρησε από την έδρα του ΠΟΥ
στη Γενεύη, επισήμανε ότι σήμερα
βρισκόμαστε σε πολύ καλύτερη
θέση ως προς την αντιμετώπιση της
υγειονομικής κρίσης, αλλά δεν μπο-
ρούμε να θεωρούμε τίποτα δεδομέ-
νο. 

Επίσης, κάλεσε τις κυβερνήσεις να
επιβάλουν τα δοκιμασμένα μέτρα
για την αποτροπή της εξάπλωσης
της λοίμωξης, όπως είναι οι μάσκες,
τα εκτεταμένα τεστ και ο καλός εξαε-
ρισμός.

Το Ευρωπαικό Δικαστήριο με σημερινή του απόφαση έκρινε
οριστικά τον πόλεμο μεταξύ Ελλάδας και Δανίας για την χρήση
του όρου φέτα, αποφασίζοντας ότι η δεύτερη παρανομεί

χρησιμοποιώντας τον όρο σε προιόντα της που εξάγει σε τρίτες χώρες.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην

απόφαση «η Δανία παρέβη τις υποχρ-
εώσεις της παραλείποντας να λάβει
μέτρα ώστε να θέσει τέρμα στη χρήση
της ονομασίας «φέτα» για τυριά τα οποία
προορίζονται για εξαγωγή προς τρίτες
χώρες» ενώ προσθέτει ότι παραλείπον-
τας να λάβει μέτρα ώστε να προλάβει και
να σταματήσει αυτού του είδους τη χρήση
στο έδαφός της, παρέβη τις υποχρεώσεις
που προβλέπονται από τον κανονισμό
1151/2012.

Η λέξη «φέτα» καταχωρίστηκε ως προ-
στατευόμενη ονομασία προέλευσης
(ΠΟΠ) το 2002. Έκτοτε, η ονομασία
«φέτα» επιτρέπεται να χρησιμοποιείται

μόνο
για τυρί που παράγεται στην οριοθετ-
ημένη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας
και πληροί τις σχετικές προδιαγραφές του
προϊόντος.

Η Επιτροπή προσέφυγε κατά της
Δανίας στο Δικαστήριο της ΕΕ, υποστηρ-
ιζόμενη από την Ελλάδα και την Κύπρο,
ισχυριζόμενη ότι η Δανία παρέβη τις
υποχρεώσεις που υπέχει από τον κανο-
νισμό (1151/2012), παραλείποντας να
λάβει μέτρα για την πρόληψη ή την

παύση της χρήσης της ονομασίας
«φέτα» για τυρί, το οποίο παράγεται στη
Δανία, αλλά προορίζεται για εξαγωγή σε
τρίτες χώρες.

Η Δανία αντέτεινε ότι ο εν λόγω κανονι-
σμός έχει εφαρμογή μόνο στα προϊόντα
που πωλούνται εντός της ΕΕ και ότι δεν
καλύπτει τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες.
Παραδεχόταν συνεπώς ότι δεν λάμβανε
μέτρα για να προλάβει ή να σταματήσει
τη χρήση της ονομασίας «φέτα» από
τους εγχώριους παραγωγούς όταν τα
προϊόντα τους προορίζονται για εξαγωγή
προς τρίτες χώρες με τις οποίες η ΕΕ δεν
έχει συνάψει ήδη διεθνή συμφωνία που
να εγγυάται την προστασία της επίμαχης
ονομασίας.

ECDC: Στο «βαθύ κόκκινο» η Ελλάδα
 - Βαρύτερη νόσο προκαλεί η παραλλαγή «Κένταυρος»

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Δικαίωση της Ελλάδας 
έναντι της Δανίας για τη χρήση του όρου φέτα

H Περιφέρεια Αττικής δίπλα
στα παιδιά με αναπηρία

Δ
όθηκε το «πράσινο» φως για τη
δημιουργία ή αναβάθμιση Παιδικών
Χαρών για τη φιλοξενία Παιδιών με ειδικές

ανάγκες σε 5 Δήμους της Περιφερειακής
Ενότητας Πειραιά, με χρηματοδότηση της
Περιφέρειας συνολικού προϋπολογισμού 1.5
εκ. ευρώ, 

Η φιλοξεν ία Παιδιών  με ειδικές αν άγκες σε 5
Δήμους της Περιφερειακής Εν ότητας Πειραιά, θα
με χ ρηματοδότηση της Περιφέρειας συν ολικού
προϋπολογισμού 1.5 εκ. ευρώ,  μετά και τη χ θε-
σιν ή  υπογραφή της σχ ετικής Προγραμματικής
Σύμβασης από τον  Περιφερειάρχ η Γ. Πατούλη και
τους 5 Δημάρχ ους.

Οι παιδικές χ αρές θα κατασκευαστούν  στους
εξής Δήμους:

Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάν ν ου Ρέν τη : έκταση
740 τμ στον  περιβάλλον τα χ ώρο του Κατράκειου
Θεάτρου

Δήμος Πειραιά : έκταση 718 τμ στο βορειοδυτικό
τμήμα της πλατείας Γεωργίου Γεν ν ηματά.

Δήμος Κορυδαλλού: έκταση 550 τμ στην  πλατεία
Αγίου Γεωργίου

Δήμος Κερατσιν ίου – Δραπετσών ας : έκταση
480 τμ στην  Ακτή Κράκαρη στην  περιοχ ή των
Λιπασμάτων

Δήμος Περάματος : έκταση 466 τμ στο ν ότιο
τμήμα της πλατείας Πον τίων .

Την  Προγραμματική Σύμβαση υπέγραψαν   στα
γραφεία της Περιφέρειας, παρουσία και της Αν τι-
περιφερειάρχ η Πειραιά Σ. Αν των άκου, οι Δήμα-
ρχ οι Πειραιά Γ. Μώραλης, Δραπετσών ας-Κερα-
τσιν ίου Χ. Βρεττάκος, Κορυδαλλού Ν. Χουρσαλάς,
Περάματος Γ. Λαγουδάκης και Νίκαιας-Αγ. Ιωάν ν η
Ρέν τη Γ. Ιωακειμίδης. Παρών  ήταν  και ο Αν τιδή-
μαρχ ος Πειραιά Δ. Αράπης.

Ειδικότερα, σκοπός του έργου είν αι η προμήθ-
εια, τοποθέτηση και εγκατάσταση εξοπλισμού παι-
δικής χ αράς, αστικού εξοπλισμού, δαπέδων  και
λοιπών  υλικών  για τη δημιουργία/αν αβάθμιση παι-
δικών  χ αρών  εν τός των  γεωγραφικών  ορίων  της
Περιφερειακής Εν ότητας Πειραιά, με στόχ ο την
εξασφάλιση υποδειγματικών  χ ώρων  παιχ ν ιδιού
που θα προωθούν  τη συμμετοχ ή όλων  των  παι-
διών  στο παιχ ν ίδι, χ ωρίς αποκλεισμούς, σε συν θ-
ήκες απόλυτης ασφάλειας.

Οι Δήμαρχ οι στο σύν ολο τους ευχ αρίστησαν
θερμά τον  Περιφερειάρχ η επισημαίν ον τας πως
αυτό το πολύ σημαν τικό έργο για τα παιδιά με ειδι-
κές αν άγκες, εκτός από μία πρωτοβουλία με
ισχ υρό κοιν ων ικό πρόσημο, είν αι και αποτέλεσμα
της πολύ αρμον ικής συν εργασίας Α΄ και Β΄ Βαθ-
μού Αυτοδιοίκησης.
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ΤΤέέλλοοςς  σστταα  σσεεννάάρριιαα  
γγιιαα  ννέέαα  ππααρράάτταασσηη  ττωωνν

φφοορροολλοογγιικκώώνν  δδηηλλώώσσεεωωνν  

ΚΚύύκκλλοοιι  ττοουυ  υυπποουυρργγεείίοουυ  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  ξξεεκκααθθαα--
ρρίίζζοουυνν  όόττιι  δδεενν  θθαα  υυππάάρρξξεειι  ννέέαα  ππααρράάτταασσηη  ττηηςς
ππρροοθθεεσσμμίίααςς  γγιιαα  ττηηνν  υυπποοββοολλήή  ττωωνν  φφοορροολλοογγιικκώώνν
δδηηλλώώσσεεωωνν..

ΗΗ  ππρροοθθεεσσμμίίαα  λλήήγγεειι  ττηηνν  ΠΠααρραασσκκεευυήή  2299  ΙΙοουυλλίίοουυ
κκααιι  ώώρραα  1155::0000..  ΌΌππωωςς  σσηημμεειιώώννοουυνν  ααππόό  ττοο  υυπποο--
υυρργγεείίοο  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  φφέέττοοςς  ηη  ηηλλεεκκττρροοννιικκήή  ππλλαα--
ττφφόόρρμμαα  υυπποοββοολλήήςς  ττωωνν  δδηηλλώώσσεεωωνν  φφοορροολλοογγίίααςς
εειισσοοδδήήμμααττοοςς  φφυυσσιικκώώνν  ππρροοσσώώππωωνν  ξξεεκκίίννηησσεε  νναα
λλεειιττοουυρργγεείί  ννωωρρίίττεερραα  ααππόό  κκάάθθεε  άάλλλληη  χχρροοννιιάά  κκααιι
σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  ααππόό  ττιιςς  3300  ΜΜααρρττίίοουυ  22002222..

ΜΜέέχχρριι  σσττιιγγμμήήςς  ππάάννττωωςς  έέχχοουυνν  υυπποοββλληηθθεείί
ππεερρίίπποουυ  44,,88  εεκκααττ..  φφοορροολλοογγιικκέέςς  δδηηλλώώσσεειιςς  εεννώώ
σσύύννοολλοο  ππεερρίίπποουυ  66,,44  εεκκααττ..  δδηηλλώώσσεεωωνν  πποουυ  εεκκττιι--
μμάάττααιι  όόττιι  θθαα  υυπποοββλληηθθοούύνν  φφέέττοοςς..

Για δικαστική απόφαση που προκαλεί
το κοινό περί δικαίου αίσθημα, κάνει
λόγο το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών
(ΣΕΗ).

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει το
ΣΕΗ στην ανακοίνωσή του, «είμαστε
ζώντες και παρόντες σε ένα έγκλημα».

«Σε ένα έγκλημα που αποδεικνύει ότι
η εξουσία, το χρήμα, οι δημόσιες σχέ-
σεις και οι ισχυροί φίλοι είναι πάνω από
την Δικαιοσύνη» υπογραμμίζει.

«Η απελευθέρωση του Δημήτρη Λιγ-
νάδη είναι η πιο τρανταχτή απόδειξη ότι
δεν ζούμε πια σε Κράτος Δικαίου. Είναι
η απόδειξη της εκδίκησης της σάπιας
αστικής εξουσίας που εκπροσωπεί η
κυβέρνηση απέναντι σε όποιον τολμάει
να καταγγείλει τα εγκλήματα των δικών
της παιδιών. Την ίδια ώρα που αφήνει
τον Γιάννη Μιχαηλίδη να αργοπεθαίνει
μετά από 52 ημέρες απεργίας πείνας για
τους ίδιους ακριβώς εκδικητικούς λόγο-
υς, διαχωρίζοντας καταφανώς τους
πολίτες σε α’  και β’  κατηγορίας» αναφ-
έρει, μεταξύ άλλων, το Σωματείο Ελλή-
νων Ηθοποιών.

Αναλυτικά το κάλεσμα διαμαρτυρίας:
«Είμαστε ζώντες και παρόντες σε ένα

έγκλημα.

Σε ένα έγκλημα που αποδεικνύει ότι η
εξουσία, το χρήμα, οι δημόσιες σχέσεις
και οι ισχυροί φίλοι είναι πάνω από την
Δικαιοσύνη.

Η Δικαιοσύνη είναι επιλεκτική, προ-
κατειλημμένη και προστατεύει τους

δυνατούς αυτής της γης, σκορπώντας με
την απόφασή της φόβο σε αυτές και
αυτούς που είχαν το θάρρος να μιλή-
σουν, αλλά και σε όλους και όλες μας.

Είμαστε βαθιά οργισμένοι, απογοητε-
υμένοι και τρομαγμένοι από την χθεσι-
νή απόφαση του ΜΟΔ για αναστολή
φυλάκισης του πρωτοδίκως ενόχου για
2 βιασμούς ανηλίκων, Δημήτρη Λιγ-
νάδη.

Είμαστε τραυματισμένοι.

Αδυνατούμε να αντιληφθούμε πώς
είναι δυνατόν κάποιος που προφυ-
λακίστηκε, γιατί υπήρχαν ενδείξεις για
κατά συρροή βιασμό, να απελευθερώνε-
ται όταν πλέον ΑΠΟΔΕΙΚΝΎΕΤΑΙ πως
έχει τελέσει δύο βιασμούς.

Αδυνατούμε να βρούμε ανάλογο περ-
ιστατικό, πλέον της δεκαετούς κάθειρξ-
ης, που έχει πάρει αναστολή. Έτσι
απλά.

Αδυνατούμε να αντιληφθούμε πώς ο
«επικίνδυνος» κατά Μενδωνη άνθρω-
πος, που την «εξαπάτησε με την υπο-
κριτική του τέχνη» αξιολογείται από την
Πρόεδρο Παναγιώτα Γιούπη ως μη

επικίνδυνος για τέλεση νέου αδικήματος
μέχρι την έφεση!

Και πώς, πλέον, αυτός ο άνθρωπος
θα κυκλοφορεί ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ανάμεσά
μας, δίπλα στα πρώην θύματά του και σε
απροστάτευτα και αντικειμενικά αδύνατο
να ενημερωθούν σχετικά με την υπόθε-
ση ανήλικα από άλλες χώρες.

Δεν ξεχνούμε όμως πως αυτή η κατα-
φανής καταπάτηση όχι μόνο του κοινού
περί δικαίου αισθήματος της κοινωνίας,
αλλά του ίδιου του θεσμού της Δικαι-
οσύνης, είναι συνέχεια σε μια σειρά
αποφάσεων που τεντώνουν τους νόμο-
υς μόνο εκεί που συμφέρει: στους δολο-
φόνους του Ζακ, τον Ε. Κορκονέα, τον
Π. Φιλιππίδη. Έπεται συνέχεια άραγε
με τις εφέσεις της Χρυσής Αυγής;

Όμως δεν φοβόμαστε.

Παρότι, προσωρινά λυγίζουμε, βλέ-
ποντας το άδικο να μας καταπατά, παίρ-
νουμε θάρρος και διαπιστώνουμε την
ουσία:

Ο Δημήτρης Λιγνάδης είναι πρω-
τοδίκως ένοχος για δύο βιασμούς
ανηλίκων.

Αυτός, ο πρώην καλλιτεχνικός διε-
υθυντής του Εθνικού Θεάτρου, καθη-
γητής στο Αρσάκειο και την δραματική
σχολή του Εθνικού θεάτρου, που υπο-
υργικά συμβούλια παρακολουθούσαν
τις παραστάσεις του και ο Πρωθυπο-
υργός έπαιρνε ελικόπτερα από την
Αντίπαρο για να παρευρεθεί στην πρε-
μιέρα του, καταδικάστηκε για την
ειδεχθή συμπεριφορά του στα πιο τρυφ-
ερά μέλη της κοινωνίας μας.

Και όχι γιατί στήθηκε μια σκευωρία,
μια πολιτική συνωμοσία, μια ιδιοτελώς
υποκινούμενη εκδίκηση: όλη η γραμμή
υπεράσπισης, αλλά και οι ισχυρισμοί του
ίδιου κατέρρευσαν πανηγυρικά.

Παίρνουμε θάρρος, λοιπόν, γιατί όσο
κι αν λοιδορηθήκαμε, ξέρουμε πως
κάναμε αυτό που έπρεπε. Σταθήκαμε
εξ’  αρχής πλάι στα θύματα, εξαντλήσαμε
όλα τα μέσα που είχαμε και προσκαλέ-
σαμε όλες, όλους και όλα να μιλήσουν
και να μην φοβηθούν.

Το ίδιο, λοιπόν, θα συνεχίσουμε να
κάνουμε.Όσο κι αν συντονισμένες οι
κατ’  επίφαση διακριτές εξουσίες κάνουν
τα πάντα για να ανατρέψουν τον χείμα-
ρρο του metoo, τώρα που καταλα-
βαίνουν ότι χτυπάει τα δικά τους παιδιά,
εμείς θα συνεχίσουμε να καλούμε σε
συλλογικές διαδικασίες και επώνυμες
καταγγελίες παραβιαστικών συμπεριφο-
ρών.

Η απελευθέρωση του Δημήτρη Λιγ-
νάδη είναι η πιο τρανταχτή απόδειξη ότι
δεν ζούμε πια σε κράτος δικαίου. Είναι
η απόδειξη της εκδίκησης της σάπιας
αστικής εξουσίας που εκπροσωπεί η
κυβέρνηση απέναντι σε όποιον τολμάει
να καταγγείλει τα εγκλήματα των δικών
της παιδιών. Την ίδια ώρα που αφήνει
τον Γιάννη Μιχαηλίδη να αργοπεθαίνει
μετά από 52 ημέρες απεργίας πείνας για
τους ίδιους ακριβώς εκδικητικούς λόγο-
υς, διαχωρίζοντας καταφανώς τους
πολίτες σε α’  και β’  κατηγορίας.

Δεν θα μας φιμώσετε, δεν θα μας
λυγίσετε, θα μας βρείτε εκεί που ήμα-
σταν πάντα. Απέναντι στη σάπια εξου-
σία σας, μαζί με τα θύματα, μαζί με τους
αδύναμους, μαζί με αυτό που ορίζει η
πραγματική Δικαιοσύνη και η Δημοκρ-
ατία!

Το οφείλουμε στους εαυτούς μας,
αλλά κυρίως στους στους Νίκο Σ., Α.,
Π., Σ., Β. και τους μάρτυρες στη δίκη,
που έμπρακτα δε φοβήθηκαν και
ΜΊΛΗΣΑΝ ΔΥΝΑΤΆ, όπως είπε και ο
εισαγγελέας στην αγόρευση του.

Το Σάββατο
16 Ιουλίου
ανοίγει η

πλατφόρμα για το
νέο πλήρως ανα-
βαθμισμένο, ψηφ-
ιακό πρόγραμμα
«Τουρισμός για
Όλους» του Υπο-
υργείου Τουρι-
σμού.

Όπως δήλωσε ο
υπουργός Τουρι-
σμού, Βασίλης
Κικίλιας η ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα
για την υποβολή
των αιτήσεων αναμένεται να
ανοίξει το Σάββατο και επανέ-
λαβε ότι το e-voucher των 150
ευρώ θαμπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί από τους δικαιούχους
μέχρι και τον Ιούνιο του 2023,
για τη διαμονή τους σε οποιο-
δήποτε ξενοδοχείο ή κατάλ-
υμα, όποτε το επιθυμούν.

Παράλληλα, ο Υπουργός
Τουρισμού αναφέρθηκε και

στο ειδικό πρόγραμμα που
«τρέχει» για τη βόρεια Εύβοια
-ύψους έως 150 ευρώ- και τη
Σάμο -ύψους έως 300 ευρώ-
προκειμένου να στηριχθεί
στρατηγικά ο εσωτερικός
τουρισμός και η τοπική επιχει-
ρηματικότητα ξεχωριστά στις
δύο αυτές περιοχές, που
επλήγησαν πέρυσι από τις
καταστροφικές πυρκαγιές και
τα ακραία φυσικά φαινόμενα.

Οι δικαιούχοι

Οι αιτήσεις για το «Τουρι-
σμός για Όλους» θα γίνονται
με τους κωδικούς του taxis-
net, μέσα από το vouch-
ers.gov.gr. 

Αφού ανοίξει η πλατφόρμα,
οι δικαιούχοι θα έχουν στη
διάθεσή τους έως τις 21 Ιου-
λίου για να κάνουν τις αιτήσεις
τους.

ΤΤΤΤοοοουυυυρρρριιιισσσσμμμμόόόόςςςς    γγγγιιιιαααα    όόόόλλλλοοοουυυυςςςς     2222000022222222::::     
Το Σάββατο 16 Ιουλίου ανοίγει η πλατφόρμαΤο Σάββατο 16 Ιουλίου ανοίγει η πλατφόρμα

ΣΕΗ για αποφυλάκιση Λιγνάδη: 
Είμαστε ζώντες σε ένα έγκλημα, δεν
ζούμε πια σε Κράτος Δικαίου
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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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της με

αριθ. 32ης/2022 συν εδρίασης
της Οικον ομικής Επιτροπής

του Δήμου Ασπροπύργου

Αριθ. Απόφ .: 237

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφ ασης για

την  έγκριση ισολογισμού και
Οικον ομικών  καταστάσεων  -
χρήσεως 2019 σύμφ ων α με
την  υπ’ αριθ. Πρτ. 1952/06-07-
2022 εισήγηση του ν ομικού
προσώπου: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΘΛΗΣΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ 3ης ΗΛΙΚΙΑΣ.

Στον   Ασπρόπυργο και  στο
Δημοτικό Κατάστημα την  12η
Ιουλίου ημέρα Τρίτη και ώρα
09.00 συν ήλθε, σε τακτική
δημόσια συν εδρίαση, η Οικο-
ν ομική  Επιτροπή  του  Δήμου

Ασπροπύργου κατόπιν   της
υπ’ αριθ. πρτ. 30519/08-07-
2022 έγγραφ ης πρόσκλησης
του Προέδρου & Αν τιδ-
ημάρχου κ. Αν τών ιου Ν. Καρ-
αμπούλα, η οποία ν όμιμα
δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε
ηλεκτρον ικά με e-mail  σε όλα
τα μέλη της Επιτροπής. Ο
πρόεδρος, αφ ού διαπίστωσε
την  ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε
την  έν αρξη της συν εδρίασης.

Προσήλθαν   και παρέ-
στησαν , οι παρακάτω:

1.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

2.ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ (Αν τι-
πρόεδρος)

3.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  (Τακτικό
Μέλος)

4.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΑΒΡΑΑΜ((Αν απλ/κο Μέλος)

5.ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
(Αν απλ/κο Μέλος)

6.ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Τακτικό
Μέλος)

7.ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
(Τακτικό μέλος)

8.ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
(Τακτικό Μέλος)

Δεν  προσήλθαν , μολον ότι
προσκλήθηκαν  ν όμιμα, οι
παρακάτω:

1.ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
(Τακτικό Μέλος)

Ο πρόεδρος της Επιτροπής,
αν αφ ερόμεν ος στο 12ο θέμα
της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψιν  των  μελών  τα εξής:
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Η Οικον ομική Επιτροπή
λαμβάν ον τας υπόψη:
1. Την  τοποθέτηση του
Προέδρου κ. Αν τών ιου Καρ-
αμπούλα,
2. Την  υπ’ αριθ. πρτ. 1952/06-
07-2022 εισήγηση του Οργαν ι-
σμού Άθλησης & Φρον τίδας
Νεολαίας και 3ης Ηλικίας
3. Τις σχετικές διατάξεις των
Νόμων  3463/2006, 3852/2010,
4555/2018, 4623/2019, όπως
ισχύουν

Αποφ ασίζει
Κατά πλειοψηφ ία

Εγκρίν ει:  Tον  ισολογισμό και
τις Οικον ομικές καταστάσεις -
χρήσεως 2019» σύμφ ων α με
την  υπ’ αριθ. πρτ. 1952/06-07-
2022 εισήγηση του Οργαν ι-
σμού Άθλησης & Φρον τίδας
Νεολαίας και 3ης Ηλικίας.

Υπέρ της πρότασης ψήφ ισαν
οι κ.κ:

1.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2.ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ (Αν τιπρ-
όεδρος)

3. ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  (Τακτικό
Μέλος)

4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΑΒΡΑΑΜ((Αν απλ/κο Μέλος)
5. ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
(Αν απλ/κο Μέλος)

Και  Κατά της πρότασης ψήφ -
ισαν  οι κ.κ:

1.ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Τακτικό
Μέλος)
2.ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
(Τακτικό μέλος)
3.ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
(Τακτικό Μέλος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Πιστό αν τίγραφ ο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ 
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