
να push backs μεταναστών για τα οποία 
κατηγορείται από ορισμένους η Ελλάδα, 
καταγγέλλοντας ότι κανείς δεν μιλάει για 
τα μεταναστευτικά push forwards της 
Τουρκίας.

Βαρύνουσα και η τοποθέτηση του υφυ-
πουργού Ομοσπονδιακών, Ευρωπαϊκών 
και Διεθνών Υποθέσεων του ομόσπονδου 
κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφα-
λίας και προέδρου της CIVEX, κ. Mark 
Speich, ο οποίος επεσήμανε ότι «οι Έλ-
ληνες είναι στην πρώτη γραμμή, όταν 
μιλάμε για το μεταναστευτικό. Είμα-
στε εδώ, για να δείξουμε τη σημασία 
της αλληλεγγύης μας προς την Ελ-
λάδα, διότι θεωρούμε ότι το θέμα της 
μετανάστευσης δεν είναι ελληνικό 
αλλά Ευρωπαϊκό. Όλοι πρέπει να βο-
ηθήσουμε την Ελλάδα σε αυτήν την 
πρόκληση. Θα πρέπει να δώσουμε μία 
ευρωπαϊκή λύση. Μία λύση που οι δή-
μοι και οι περιφέρειες θα μπορέσουν 
να βοηθήσουν μπαίνοντας στο προ-
σκήνιο της προσπάθειας, για να στη-
ρίξουν την ένταξη των μεταναστών».

Με την ελπίδα ότι έγινε ένα ουσιαστικό 
βήμα για την αντιμετώπιση του μετανα-
στευτικού/ προσφυγικού ζητήματος οι ευ-
ρωπαίοι αξιωματούχοι ευχαρίστησαν θερ-
μά τον Δήμαρχο Αλίμου για τη φιλοξενία. 
Η χώρα μας, μέσω του Αλίμου, έβαλε κι 
αυτή το δικό της λιθαράκι στην όλη προ-
σπάθεια. Όλοι ευχόμαστε καλύτερες 
μέρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
για την Ευρώπη, την Ελλάδα και φυ-
σικά… για τον Άλιμο!

Ο ΑΛΙΜΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑ-
ΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 200 ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
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Ένα γράμμα από τον Δήμαρχο
για τον Άλιμο που αγαπάμε

4.000.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΛΙΜΟΥ

«Η Ευρώπη προσελκύει μετανάστες και πρόσφυγες λόγω του 
τρόπου ζωής, της δημοκρατίας, της ευμάρειας και της ασφά-
λειας. Τα συγκεκριμένα αγαθά πρέπει να διαφυλαχθούν», 

Ανδρέας Κονδύλης, Δήμαρχος Αλίμου

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες του 
συνεδρίου για το μεταναστευτικό ζήτημα, που συνδι-
οργάνωσε ο Δήμος Αλίμου και η Επιτροπή Ιθαγένειας, 

Διακυβέρνησης, Θεσμικών και Εξωτερικών Υποθέσεων (CIVEX) 
της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
23 & 24 Ιουνίου 2022.

Ο Δήμαρχος Αλίμου, ως γνωστόν, εκπροσωπεί ως τακτικό μέλος 
μαζί με τα υπόλοιπα 11 μέλη της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στις 
Βρυξέλλες, τις θέσεις και απόψεις των αυτοδιοικητικών φορέων 
της Ελλάδας, προκειμένου να συμβάλει και η χώρα μας στην επί-
λυση κρίσιμων ζητημάτων που απασχολούν τις τοπικές κοινωνί-
ες. Ο Ανδρέας Κονδύλης πήρε την πρωτοβουλία και πρότεινε να 
διεξαχθεί η συνεδρίαση της CIVEX της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
των Περιφερειών στον Άλιμο, δηλαδή σε μια πόλη της Ελλάδας, 
όπως και έγινε.

Πάνω από 200 υψηλοί ευρωπαίοι αξιωματούχοι φιλοξενήθηκαν 
στον Άλιμο τις ημέρες του συνεδρίου. Στις 23 Ιουνίου, ημέρα της 
13ης τακτικής συνάντησης της CIVEX, τις εργασίες άνοιξε ο περι-
φερειάρχης Αττικής κ. Γεώργιος Πατούλης, ως επικεφαλής της 
Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Επιτροπή των Περιφερειών της 
Ε.Ε., ο οποίος τόνισε ότι η Αυτοδιοίκηση μπορεί να αποτελέσει 
τον καταλύτη στην ανάκαμψη των οικονομιών και την πολυπό-
θητη κοινωνική συνοχή, υπό την προϋπόθεση της ενεργού συμ-
μετοχής της στη λήψη αποφάσεων.

Το μεσημέρι της ίδιας μέρας οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ξενα-
γήθηκαν στην εικαστική έκθεση «Μαΐστορες» στο Πολιτιστικό 
Κέντρο Αλίμου, ενώ το βράδυ παρατέθηκε επίσημο δείπνο στην 
παραλία του Αλίμου, κατά το οποίο ο υπουργός Εσωτερικών 
κ. Μάκης Βορίδης, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό, υπο-
γράμμισε την ανάγκη να υπάρξει ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική στα 
θέματα μετανάστευσης και να εκφραστεί η ευρωπαϊκή αλληλεγ-
γύη ειδικά στις χώρες που πιέζονται περισσότερο. 

Στις 24 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε το 
συνέδριο για το μεταναστευτικό με τους 
Ευρωπαίους αυτοδιοικητικούς να τοπο-
θετούνται πάνω στο ιδιαίτερα ακανθώδες 
πρόβλημα που έχει ν’ αντιμετωπίσει η Γη-
ραιά Ήπειρος. Καίρια ήταν η παρέμβαση 
του Έλληνα Επιτρόπου και Αντιπροέδρου 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτη 
Σχοινά, ο οποίος συμμετείχε στο συνέδριο 
με βιντεοσκοπημένο μήνυμα και παρουσί-
ασε λεπτομερώς το πλαίσιο και τους στό-
χους της Κομισιόν σχετικά με το μετανα-
στευτικό/προσφυγικό.

Στη συνέχεια αναπτύχθηκε ένας γόνιμος 
και εποικοδομητικός διάλογος ανάμεσα 
στους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης και τους ομιλητές Τάκη Θε-
οδωρικάκο (Υπουργό Προστασίας του 
Πολίτη), Σοφία Βούλτεψη (Υφυπουργό 
Μετανάστευσης και Ασύλου) και Απόστο-
λο Τζιτζικώστα (Πρόεδρο της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής των Περιφερειών).

Ο κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε: «Λέμε ‘ναι’ 
στην προστασία των προσφύγων και την 
νόμιμη μετανάστευση. Λέμε ‘όχι’ στις πα-
ράνομες μεταναστευτικές ροές. Κανείς δεν 
δικαιούται να φέρνει κανέναν προ τετε-
λεσμένων. Καμία ανοχή για τους δουλε-
μπόρους και σε όσους παίζουν παιχνίδια 
με τον ανθρώπινο πόνο». Η κα Βούλτεψη, 
επίσης, τόνισε: «Στρατηγικός στόχος είναι 
η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των, με παράλληλη δημιουργία θέσεων 
εργασίας σε κρίσιμους τομείς της ελληνι-

κής οικονομίας και αύξηση του ΑΕΠ, ώστε 
να επωφελούνται Έλληνες και πρόσφυγες, 
με ταυτόχρονη ενίσχυση της ελληνικής 
οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας», 
ενώ ο κ. Τζιτζικώστας είπε ότι, αν δεν ήταν 
οι δήμαρχοι και περιφερειάρχες στα σύνο-
ρα της Ουκρανίας να κινητοποιηθούν και 
να ανταποκριθούν άμεσα, η ανθρωπιστική 
κρίση θα είχε ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

 

Σε ενωτικό τόνο ο κ. Κονδύλης υπογράμ-
μισε ότι «Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει 
καταφέρει ακόμη να βρει κοινό και 
ενιαίο βηματισμό. Κάτι που θα έπρε-
πε ήδη να έχει γίνει, καθώς η μετα-
ναστευτική και προσφυγική πραγ-
ματικότητα δεν μπορεί να περιμένει. 
Αντιλαμβανόμαστε ότι πλέον το φαι-
νόμενο δεν είναι μία παροδική κατά-
σταση αλλά μία νέα καινούργια δεδο-
μένη πραγματικότητα για την ΕΕ, την 
οποία θα πρέπει να τη διαχειριστεί με 
σταθερό και ενιαίο τρόπο». Πρόσθεσε 
ότι δεν είναι δυνατόν τα βάρη και τις ευ-
θύνες για τη διαφύλαξη του χώρου Σέγκεν 
να τα «σηκώνουν» μόνο όσοι δέχονται 
την πίεση. Έκανε λόγο για τα υποτιθέμε-

Κατόπιν εμπεριστατωμένης μελέτης που 
υπέβαλε ο Δήμος Αλίμου για την κάλυψη 
αναγκών των σχολικών μονάδων της πόλης 
μας, η Περιφέρεια Αττικής ενέκρινε χρημα-
τοδότηση προς τον Δήμο ύψους 4.000.000 €, 
γιατην αναβάθμιση των σχολείων του Αλίμου.

Θα πραγματοποιηθούν επισκευές και συντήρηση σε 
σχολικές μονάδες (αλλαγή κουφωμάτων, ελαιοχρω-
ματισμοί, μονώσεις και ανακαινίσεις σε χώρους υγι-
εινής κ.ά.), ενώ θα αναβαθμιστούν και τα προαύλια 
με τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων, ελαιοχρωματισμούς 
και  δημιουργία ειδικού συνθετικού δαπέδου. 

Οι επισκευές θα γίνουν σε μονάδες όλων των εκ-
παιδευτικών βαθμίδων του Δήμου Αλίμου και πιο 
συγκεκριμένα στα: 
3ο, 5ο, 7ο, 9ο Νηπιαγωγείο, 1ο, 2ο, 3ο, 5ο, 6ο, 7ο, 
9ο Δημοτικό, 1ο, 2ο, 3ο Γυμνάσιο, 1ο, 2ο, 4ο Λύκειο.

Mε την αλλαγή κουφωμάτων θα επι-
τευχθεί αφενός η καλύτερη ασφά-
λεια στους χώρους των σχολικών 
μονάδων και αφετέρου η καλύτερη 
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και 
πιο ευχάριστες συνθήκες μέσα στην 
τάξη, καθώς τα νέα κουφώματα θα 
είναι θερμομονωτικά για εξοικονό-
μηση ενέργειας στο εσωτερικό των 
κτιρίων. Η εξοικονόμηση ενέργειας 
θα ενισχυθεί επίσης και από τις μο-
νώσεις που θα γίνουν.

Παράλληλα, με τους ελαιοχρωμα-
τισμούς θα βελτιωθεί η εικόνα και η 
αισθητική των σχολείων, ενώ η ανα-
καίνιση των χώρων υγιεινής είναι 
ιδιαίτερα σημαντική για την καθημε-

ρινότητα και την υγεία των μαθητών 
και εκπαιδευτικών.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι το 
έργο αυτό έρχεται να προστε-
θεί στο μεγάλο έργο για την 
αναβάθμιση των σχολείων του 
Αλίμου που έχει ήδη εγκριθεί 
από τον Σύνδεσμο των τριών 
Δήμων (Άλιμος - Π.Φάληρο - 
Καλλιθέα), ύψους 2.200.000 € 
και το οποίο πρόκειται άμεσα 
να δημοπραττηθεί.

Συνολικά δηλαδή, περισσότερα από 
6.000.000 € το αμέσως επόμενο 
διάστημα θα κατευθυνθούν στην 
ουσιαστική αναβάθμιση όλων των 
σχολείων του Αλίμου. 

Όλα αυτά τα χρήματα εξασφαλίστηκαν από διάφορες 
πηγές χρηματοδότησης (Περιφέρεια και ΕΣΠΑ) έπειτα 
από συστηματικές προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής. 

Η Δημοτική μας Αρχή συνεχίζει την αδιάκοπη 
φροντίδα για σύγχρονα και λειτουργικά

σχολεία στον Άλιμο, για σχολικές κοινότητες 
με ασφάλεια, ποιότητα και καλαισθησία.
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ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ 2022 Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 
ΠΑΡΕΛΑΒΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ Κ. ΓΙΏΡΓΟ ΠΑΤΟΥΛΗ ΤΡΙΑ ΑΠΟΡ-
ΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΟΑ-
ΠΟΒΛΗΤΏΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΥΣ, 
ΑΞΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΕΥΡΏ. 

Ο κ. Πατούλης προέβη στην εξής δήλωση: 
«Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Ο 
Δήμαρχος, οι συνεργάτες και οι πολίτες 

του Αλίμου έχουν δείξει σημαντικά βήματα προς 
την καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων. Σήμερα 
διαθέσαμε τρία νέα σύγχρονα απορριμματοφόρα 
και είμαι σίγουρος πως η διαχείριση αυτή θα αυξή-
σει ακόμα περισσότερο τις επιδόσεις του Δήμου».

Ευχαριστώντας τον κύριο Περιφερειάρχη ο Δή-
μαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης δήλωσε σχετι-
κά με το εξαιρετικά ζωτικό θέμα της διαχείρισης 
των απορριμμάτων : «Η διαχείριση των απορριμ-
μάτων είναι ένα ζήτημα που μας αφορά όλους. Τη 
Δημοτική Αρχή, την Περιφερειακή Αρχή και τους 
πολίτες. Θέλουμε να διαχειριζόμαστε τα απορρίμ-
ματά μας πιο υπεύθυνα, πιο οικολογικά και πιο 
οικονομικά. Η προσπάθεια αυτή ενισχύεται με τον 
εξοπλισμό που μας παραδίδει σήμερα η Περιφέ-
ρεια Αττικής και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο 
Γιώργο Πατούλη για τη σημαντική και έμπρακτη 
στήριξη. Η υπεύθυνη και σύγχρονη διαχείριση των 
απορριμμάτων μάς αφορά όλους».

Στην παράδοση των νέων απορριμματοφόρων 
βιοαποβλήτων παρέστησαν επίσης  η Αντιπεριφε-
ρειάρχης Νοτίου Τομέα Αθηνών Δήμητρα Νάνου 
και ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας & 
Περιβάλλοντος Βασίλης Κόκκαλης.

Εν τω μεταξύ, το δίκτυο των "καφέ" κάδων για ορ-
γανικά απόβλητα επεκτείνεται πλέον στο σύνολο 
της πόλης μας. Υπενθυμίζεται ότι στους καφέ 
κάδους ρίχνουμε ΧΥΜΑ (ή μέσα σε χαρτοσακού-
λα τύπου "μανάβη") κάθε είδους απόβλητα από την 
κουζίνα και τον κήπο μας (υπολείμματα τροφών, 
φρούτα, λαχανικά, γαλακτοκομικά, ψάρια, κρέας, 
στάχτη από τζάκι, κλαδέματα από κήπο κ.λπ.), τα 
οποία στη συνέχεια μετατρέπονται σε λίπασμα και 
επιστρέφουν στη φύση, χωρίς να πηγαίνουν στη 
χωματερή. 

Θερμή παράκληση τής Δημοτικής αρχής σε 
όλους τους συμπολίτες μας να χρησιμοποιούν 
τους καφέ κάδους για τα οργανικά απόβλη-
τά τους και όχι πλέον τους παραδοσιακούς 
"πράσινους" κάδους.

Πάνω στους καφέ κάδους υπάρχουν αναλυτικές 
οδηγίες για το τι πετάμε και τι όχι μέσα σε αυτούς, 
ενώ μπορείτε να βρείτε λεπτομερή πληροφόρηση 
και στο https://kafekados.eu/odigies-xrisis/

Μολονότι ο Δήμαρχος Αλίμου, πριν 
το ξεκίνημα της θερινής περιόδου, 
είχε καλέσει σε σύσκεψη στο Δη-
μαρχείο όλους τους καταστημα-
τάρχες της παραλίας και εκείνοι εί-
χαν δεσμευθεί ότι δεν θα ενοχλούν 
με ηχορύπανση τους περίοικους και 
ότι δεν θα ρίχνουν βεγγαλικά μετά 
τις 10:30 το βράδυ, από την αρχή 
κιόλας της φετινής σεζόν η κατά-
σταση έγινε ανεξέλεγκτη, με τους 
κατοίκους να υποφέρουν καθημε-
ρινά από την έντονη φασαρία και 
τη ρίψη βεγγαλικών έως τα ξημε-
ρώματα.

Μετά από μια ριζοσπαστική πρότα-
ση του Δημάρχου Ανδρέα Κονδύλη, 
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του 
Δήμου αποφάσισε τα καταστήμα-
τα στην παραλιακή ζώνη να έχουν 
μουσική μέχρι τις 11 μ.μ. και μετά να 
λειτουργούν χωρίς μουσική. Ταυ-
τόχρονα, στο Δημοτικό Συμβούλιο 
της 7ης Ιουνίου 2022 εκλήθησαν οι 
εκπρόσωποι των καταστημάτων, 
για να συζητηθεί δημόσια το θέμα 
της τεράστιας ηχορύπανσης και να 
βρεθεί μια λύση.

Οι περισσότεροι εκπρόσωποι των 
καταστημάτων επέδειξαν πνεύ-
μα συνεργασίας και δεσμεύτηκαν 
να πάρουν μέτρα για τη μείωση 
του θορύβου, ώστε να παραταθεί 
το ωράριό τους και μετά τις 11 
μ.μ. Μάλιστα, το ζήτημα έτυχε ιδι-
αίτερης προβολής από τα ΜΜΕ, 
ενώ στο Συμβούλιο παρενέβη και 
ο βουλευτής του Νοτίου Τομέα 
Αθηνών (ΝΔ), Κωνσταντίνος Κυ-
ρανάκης, ως κάτοικος Αλίμου, ο 
οποίος και δήλωσε: «Είμαι εδώ 
όχι ως βουλευτής αλλά ως κά-
τοικος και ως αποδέκτης των 
απόψεων και των πολιτών και 
των επιχειρηματιών. Υπάρχει 
πράγματι πρόβλημα. Κάποιοι 
έχουν πάρει μέτρα, κάποιοι όχι. 
Θεωρώ ότι για το υπόλοιπο του 
καλοκαιριού πρέπει να αντιμε-

τωπιστεί ad hoc η κατάσταση».

Όντως, τα περισσότερα από τα 12 
καταστήματα που δημιουργούσαν 
το πρόβλημα προχώρησαν σε ει-
δικές μελέτες για τον ήχο τους και 
στη συνέχεια σε εργασίες ηχομό-
νωσης. Τοποθέτησαν ψηλά διπλά 
τζαμιά, μόνωσαν με υαλοβάμβακα 
– πετροβάμβακα τις εγκαταστάσεις 
τους, κατάργησαν ή μετακίνησαν 
ηχεία, τοποθέτησαν ακόμα και ειδι-
κούς ανεμιστήρες που σπρώχνουν 
τα ηχητικά κύματα προς τη θάλασ-
σα. 

Μετά από την καλή συνεργασία με 
τους επιχειρηματίες, αποφασίστηκε 
η παράταση της μουσικής για τα 
περισσότερα καταστήματα, ακόμα 
και μέχρι τις 3 μ.μ. σε πολλές πε-
ριπτώσεις, που είναι και η μέγιστη 
παράταση ωραρίου που μπορεί 
ένας Δήμος να χορηγήσει, πάντοτε 
υπό την προϋπόθεση ότι δεν προ-
καλείται ηχορύπανση.

Τα καταστήματα της παραλίας θα 
βρίσκονται διαρκώς υπό τον έλεγχο 
της Ομάδας Εργασίας που συστά-
θηκε από τον Δήμο Αλίμου, για να 
ελέγχει αν εφαρμόζονται τα μέτρα 
κατά της ηχορύπανσης στα κατα-
στήματα υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος.

Ο Δήμαρχος Αλίμου δήλωσε σχε-
τικά: «Ώς Δημοτική αρχή στηρί-
ζουμε την επιχειρηματικότητα, 
θέλουμε ζωή, ψυχαγωγία και 
τουρισμό στην παραλία μας. 
Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια 
να ενδυναμώσουμε την τοπι-
κή οικονομία της πόλης μας 
μέσω του τουρισμού. Αλλά πά-
ντα πρέπει να τους σεβόμαστε 
όλους. Αναζητούμε ένα θετικό 
μοντέλο συνύπαρξης ανάμεσα 
σε κατοίκους και επιχειρηματίες 
στην περιοχή μας».
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ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΤΑΜΕ ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ 
ΣΤΙΣ «ΚΑΡΔΙΕΣ» ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΣΚΟΠΟ

ΔΩΡΕΑ ΤΡΙΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟ-
ΦΟΡΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΙΜΟΥ

ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΚΑΦΕ 
ΚΑΔΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΑΛΙΜΟ

ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙ-
ΚΗ Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΏΝ ΚΑΤΟΙΚΏΝ 

ΤΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΣΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ  ΓΙΑ 
ΑΝΑΚΥΚΛΏΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΏΝ ΚΑΠΑ-

ΚΙΏΝ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΣΚΟΠΟ! 

Από τις φωτογραφίες που ανάρτησαν ο 
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
Στέφανος Διαμαντής και ο Αντιδήμαρ-
χος Περιβάλλοντος και Θεμάτων ανακύ-

κλωσης Γιάννης Αντωνάκης στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης διαπιστώνεται το 
μέγεθος της προσφοράς των πολιτών σε 
αυτή την εξαιρετική προσπάθεια.

Θυμίζουμε ότι οι ειδικοί κάδοι για καπά-
κια σε σχήμα καρδιάς έχουν τοποθετηθεί 
στην πόλη μας και υποδέχονται τα πλα-
στικά καπάκια που οι κάτοικοι ρίχνουν για 
ανακύκλωση. Τα καπάκια παραδίδονται 

από τον Δήμο στην Πανελλήνια Ομο-
σπονδία Παραπληγικών. Η Ομοσπονδία 
συνεργάζεται με εταιρείες ανακύκλωσης, 
οι οποίες δίνουν ως αντίτιμο χρήματα για 
την αγορά αναπηρικών αμαξιδίων. 

Κατάλληλα καπάκια για τη συγκεκριμένη 
ανακύκλωση είναι μόνο τα πλαστικά από 
μπουκάλια με νερό, γάλα, χυμούς, απορ-
ρυπαντικά, σαμπουάν κ.λπ.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΗΧΟΡΥΠΑΝ-
ΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
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«συγκατοικούν» στον Άλιμο, για να τους θαυμάσει 
το κοινό και να γνωρίσουν τα νέα παιδιά τη συ-
νέχεια της μοντέρνας και σύγχρονης ζωγραφικής 
μέσα από εμβληματικούς πίνακες. Κεντρική θέση 
ανάμεσα στα έργα έχει μια ιστορική σύνθεση του 
πρόσφατα χαμένου Αλέκου Φασιανού, την 
οποία είχε παρουσιάσει στην Μπιενάλε της Βενε-
τίας (1972). Η Έκθεση αφιερώνεται στη μνήμη αυ-
τού του σπουδαίου Δασκάλου που τον Μάιο του 
2018 είχε ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης Αλίμου.

«Τα περισσότερα έργα που εκτίθενται είναι πί-
νακες που ανήκουν στον Δήμο Αλίμου, δηλαδή 
σε όλους εμάς και ταυτόχρονα στις μελλοντικές 
γενιές της πόλης μας», όπως δήλωσε κατά την 
ομιλία του στα εγκαίνια ο Δήμαρχος Αλίμου.

Ο Ιστορικός Τέχνης και επιμελητής της Έκ-
θεσης Γιώργος Μυλωνάς ανέφερε σχε-
τικά: «Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Αλίμου 

που κατάφερε, σε αυτές τις δύσκολες εποχές, να 
στήσει μία πινακοθήκη στα νότια της πρωτεύου-
σας. Σε αυτούς τους καιρούς φαντάζει δύσκολο 
να βγαίνεις και να υπερασπίζεσαι την κουλτούρα 
μας, να επενδύεις σε αυτήν και να παρέχεις εικα-
στική παιδεία και ιδίως στη νέα γενιά. Κυριαρχούν 
τα λάβαρα της επιθετικής άρνησης και αποδίδουν 
τέτοιες προσπάθειες σε ελιτισμό και ιδιοτέλεια. 
Και όμως, το εύρος του εικαστικού μας ορίζονται 
ορίζεται από την τέχνη της εποχής μας. Η Τέχνη 
δεν είναι κάτι απόκοσμο αλλά μέρος της μαγείας 
που μας προσφέρουν οι δημιουργοί με σκοπό να 
καταλάβουμε και να επιδράσουμε στην πραγματι-
κότητα».

Το «παρών» στα εγκαίνια έδωσε ο πρώην Υπουρ-
γός Γιάννης Μουζάλας, ο κριτικός τέχνης και 
καθηγητής Μάνος Στεφανίδης και ο Αλιμιώτης 
εικαστικός Χρήστος Αντωναρόπουλος.

Ενα μεγάλο ευρωπαϊκό γεγονός έλαβε χώρα πριν 
από μερικές μέρες στην πόλη μας και όλοι θα πρέ-
πει να νιώθουμε μεγάλη περηφάνεια και χαρά γι’ 

αυτό. Στις 23 και 24 Ιουνίου ο Άλιμος φιλοξένησε το 
συνέδριο της Επιτροπής Ιθαγένειας, Διακυβέρνη-
σης, Θεσμικών και Εξωτερικών Υποθέσεων (CIVEX) 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών. Θέμα του 
συνεδρίου το Μεταναστευτικό/Προσφυγικό, ένα θέμα που 
ταλανίζει τα τελευταία χρόνια την Ευρώπη και ιδιαίτερα 
την πατρίδα μας.

Ίσως δεν το ξέρετε όλοι, αλλά κάποιοι γνωρίζουν ότι από 
το 2020 έχω την τιμή να είμαι μέλος της Επιτροπής των 
Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εκπροσωπώ 
στις Βρυξέλλες, μαζί με άλλους 11 άξιους συναδέλφους, 
τις θέσεις της ελληνικής Αυτοδιοίκησης για τα κρίσιμα θέ-
ματα των τοπικών κοινωνιών. Από αυτή τη θέση, το 2021 
σκέφτηκα και πρότεινα να γίνει το ευρωπαϊκό συνέδριο 
των αυτοδιοικητικών για το Μεταναστευτικό στον Άλιμο. 
Και για να γνωρίσουν οι Ευρωπαίοι συνάδελφοι την 
Ελλάδα, μια χώρα από εκείνες που σηκώνουν το βά-
ρος των ροών, αλλά και για να προβληθεί πανευρω-
παϊκά ο Άλιμος.

Η πρόταση έγινε δεκτή και με μεγάλο αίσθημα ευθύνης ο 
Δήμος Αλίμου προετοίμασε μέχρι την παραμικρή λεπτομέ-
ρεια την υποδοχή των 200 και πλέον ξένων αξιωματού-
χων και τη διοργάνωση της διημερίδας. Το συνέδριο, διορ-
γάνωση του Δήμου Αλίμου και της Επιτροπής Ιθαγένειας, 
Διακυβέρνησης, Θεσμικών και Εξωτερικών Υποθέσεων 
(CIVEX) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, δι-
εξήχθη με μεγάλη επιτυχία και αντηλλάγησαν εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσες απόψεις για το πώς Δήμοι και Περιφέρει-
ες της Ευρώπης μπορεί να αποτελέσουν τον καταλύτη στη 
διαχείριση του Μεταναστευτικού/Προσφυγικού.

Μάλιστα ο πρόεδρος της CIVEX, κ. Mark Speich, επεσήμα-
νε στον πολύ συγκινητικό λόγο του ότι «οι Έλληνες είναι 
στην πρώτη γραμμή, όταν μιλάμε για το μεταναστευ-
τικό. Είμαστε εδώ, για να δείξουμε τη σημασία της 
αλληλεγγύης μας προς την Ελλάδα, διότι θεωρούμε 
ότι το θέμα της μετανάστευσης δεν είναι ελληνικό 
αλλά Ευρωπαϊκό. Όλοι πρέπει να βοηθήσουμε την 
Ελλάδα σε αυτήν την πρόκληση. Θα πρέπει να δώ-
σουμε μία ευρωπαϊκή λύση». 

Οι ξένοι αντιπρόσωποι έφυγαν κατενθουσιασμένοι από 
την πόλη μας και την Ελλάδα, αφού μας ευχαρίστησαν 
θερμά για την άψογη διεξαγωγή του συνεδρίου και τη φι-
λοξενία που περιελάμβανε ξενάγησή τους στην Εικαστική 
μας Έκθεση «Μαΐστορες» στο Πολιτιστικό Κέντρο και επί-
σημο δείπνο στην παραλία. Σκεφθείτε πόσοι Ευρωπαίοι 
γνώρισαν την πόλη μας από τις φωτογραφίες που έστελ-
ναν από τα κινητά τους οι ξένοι εκπρόσωποι!

Ως Δημοτική αρχή κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, 
για να γίνει ο Άλιμος ένας ελκυστικός τουριστικός προορι-
σμός με ξεχωριστή ποιότητα, γεγονός που θα δώσει πολ-
λές ανάσες στη ζωή της τοπικής μας κοινότητας. Όμως, 
-το ξαναλέω-, προσπαθούμε να γίνονται όλα με ποιότητα 
και απόλυτο σεβασμό στα δικαιώματα των κατοί-
κων. Γι’ αυτό και αντιδράσαμε έντονα στην ασύδοτη 
ηχορύπανση των μαγαζιών της παραλίας. Στηρίζουμε 
την επιχειρηματικότητα και τους εργαζόμενους, αλλά πά-
ντοτε αναζητώντας ένα θετικό μοντέλο συνύπαρξης ανά-
μεσα σε κατοίκους και επιχειρηματίες στην περιοχή μας. 

Και, βέβαια, ποτέ δεν παραμελούμε τις πάγιες ανάγκες της 
πόλης μας. Μετά από εμπεριστατωμένη μελέτη μας πετύ-
χαμε την έγκριση 4.000.000 € από την Περιφέρεια 
Αττικής για την αναβάθμιση των σχολείων του Αλί-
μου. Αλλαγές κουφωμάτων, ελαιοχρωματισμοί, μονώσεις, 

ανακαινίσεις σε χώρους υγιεινής, κιγκλιδώματα και ειδικό 
δάπεδο για αθλητισμό στα προαύλια και πολλά ακόμα θα  
αναβαθμίσουν τις σχολικές μονάδες, ώστε τα παιδιά του 
Αλίμου να έχουν στο σχολείο τους ένα πολύ ασφαλές και 
πολύ όμορφο περιβάλλον.

Αλλά και για την καλοκαιρινή σας ψυχαγωγία, εμείς εί-
μαστε εδώ! Εικαστική Έκθεση «Μαΐστορες» στο Πολιτι-
στικό μας Κέντρο με έργα της Δημοτικής μας Πινακοθή-
κης, απολαυστικές ταινίες στο Cine Άλιμος κάθε βράδυ 
με εισιτήριο μόνο 3 ευρώ για τους δημότες και δωρεάν 
μουσικές βραδιές στην ‘υπαίθρια μπουάτ’ που φτιάξαμε 
στο Ανοιχτό θέατρο «Μαίρη Αρώνη» στο Άνω Καλαμάκι, 
με εκλεκτούς καλεσμένους, όπως ο Βαγγέλης Γερμανός, 
ο Μπάμπης Τσέρτος, ο Λάκης Παπαδόπουλος, ο Βασίλης 
Καζούλης και η Ελένη Δήμου.

Καλό καλοκαίρι σε όλους!

Μία εξαιρετική εικαστική έκθεση με 
τίτλο «Μαΐστορες» εγκαινιάστηκε 
στις 20 Ιουνίου στην πόλη μας. 

Οι Μαΐστορες, οι μάστορες, οι Δάσκαλοι 
της ελληνικής ζωγραφικής από τις αρχές 
του περασμένου αιώνα ως τις μέρες μας 
παρελαύνουν στο Πολιτιστικό Κέντρο Αλί-
μου. Από τον Παρθένη ως τον Κεσσανλή, 
κορυφαίοι Δάσκαλοι της εγχώριας τέχνης 
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ΦΙΛΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ, ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΟΥ,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 
ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΙΜΟΥ

«ΜΑΪΣΤΟΡΕΣ»: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΝΕΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μπορεί αυτό το διάστημα το Πολιτιστι-
κό Κέντρο Αλίμου να φιλοξενεί τους 

«Μαΐστορες», όμως αξίζει ν’ αναφερθούμε 
και στην αμέσως προηγούμενη Εικαστική 
Έκθεση με τίτλο «Όπυ Ζούνη – Γιάννης 
Μίχας: Αρμονικοί Νόμοι». Η Έκθεση 
αυτή διήρκεσε τον Απρίλιο και τον Μάιο του 
2022 και περιελάμβανε έργα δύο κορυφαί-
ων εικαστικών, εκπροσώπων της Γεωμετρι-
κής Τέχνης στην Ελλάδα, της Όπυ Ζούνη 
και του Γιάννη Μίχα.

Η Όπυ Ζούνη υπήρξε από τις βασικές εκ-
προσώπους της μεταπολεμικής γεωμετρι-

κής αφαιρετικής τέχνης και της νεο-κον-
στρουκτιβιστικής λογικής του δεύτερου 
μισού του 20ου αιώνα. Ο Γιάννης Μίχας, με 
τη γεωμετρική λογική των έργων του, άλ-
λοτε οργανώνει την επιφάνεια κι άλλοτε δι-
ευρύνει τον χώρο. Με τρίγωνα, τετράγωνα 
κι άλλα βασικά γεωμετρικά θέματα τα έργα 
του συνομιλούν με τον κόσμο και τη ζωή.

Τα σχόλια των επισκεπτών κατά τα εγκαίνια 
της έκθεσης υπήρξαν διθυραμβικά, ενώ ο 
Δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης εξέ-
φρασε την ιδιαίτερη χαρά του για την πα-
ρουσία αυτών των έργων που συνδυάζουν 

«την εικαστική ευαισθησία με τη γεωμετρική 
λογική».

Επιμελήτρια της Έκθεσης ήταν η Ιστορικός 
Τέχνης Νικολένα Καλαϊτζάκη, ενώ για 
την αείμνηστη Όπυ Ζούνη μίλησε ο εικαστι-
κός καλλιτέχνης και ποιητής Κωστής Τρι-
ανταφύλλου. Στα εγκαίνια παρευρέθηκε 
ο Βαγγέλης Παπούλιας, Διευθυντής του 
Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθη-
νών, οι Ιστορικοί Τέχνης Μάνος Στεφανί-
δης και Γιώργος Μυλωνάς, ο συντοπίτης 
μας εικαστικός Χρήστος Αντωναρόπου-
λος και η ηθοποιός Άννα Φόνσου.
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κεια αλλά και μετά από κάθε φυσική 
καταστροφή
- στην προστασία της ζωής και των 
περιουσιών των συμπολιτών μας, σε 
περιπτώσεις πυρκαγιών, πλημμυρών, 
σεισμών, δυστυχημάτων, χιονοπτώσε-
ων κ.λπ.

Στο πλαίσιο της βέλτιστης κατάρτισής 
τους οι Εθελοντές παρακολούθησαν 
σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών στο δη-
μοτικό θέατρο «Κάρολος Κουν» από 
τον εκπαιδευτή Ευθύμιο Γκαντή και 
2ωρο διαδικτυακό σεμινάριο Αντισει-
σμικής Προστασίας με τη συνεργασία 
του ΟΑΣΠ (Οργανισμός Αντισεισμικού 
Σχεδιασμού & Προστασίας). Επίσης, ο 
Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστα-
σίας κ. Νίκος Αλβανός επισκέφθηκε 
τον 8ο Πυροσβεστικό σταθμό για συ-
νεργασία και προγραμματισμό δράσε-
ων - εκπαιδεύσεων υπαλλήλων του 
Δήμου και του Σώματος Εθελοντών 
Πολιτικής Προστασίας.

Ένα γράμμα από τον Δήμαρχο
για τον Άλιμο που αγαπάμε4

Ο Δήμος Αλίμου σάς προσφέρει 
ΔΩΡΕΑΝ μουσικές βραδιές  

“κάτω απ’ το φως των αστεριών”

ΑΛΙΜΟΣ – ΚΑΛΛΙΘΕΑ – Π. ΦΑΛΗΡΟ 
ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ!

Κάθε Παρασκευή και Σάββατο από 24 Ιουνίου 
έως 24 Σεπτεμβρίου, στις 9 μ.μ., το Ανοιχτό 

θέατρο «Μαίρη Αρώνη» (Ελ.Βενιζέλου 14, Άνω 
Καλαμάκι) μεταμορφώνεται σε υπαίθρια θερι-
νή μπουάτ και φιλοξενεί ξεχωριστές μουσικές 
παραστάσεις, με αγαπημένους καλλιτέχνες και 

ελεύθερη είσοδο για όλους.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής των εκδηλώσεων Παντε-
λής Αμπαζής  σημειώνει: «Μιά ανθρώπινη πρόταση 

ψυχαγωγίας. Ανοιχτή μουσική σκηνή. Χαμηλόφωνα. Χω-
ρίς υπερβολικά φώτα εντυπωσιασμού. Χωρίς εκκωφα-
ντικό ήχο. Ήρεμα κι απλά. Με ακουστικά όργανα. Με μια 
κιθάρα, ένα πιάνο, ένα μπουζούκι, μια φωνή. Νωρίς για να 
μπορούν να το χαρούν όλες οι ηλικίες. Κάθε Παρασκευή 
και Σάββατο μόλις πέσει ο ήλιος αρχίζουν οι μουσικές. 
Στις 11μ.μ. χαμηλώνουν τα φώτα, κατεβαίνει η ένταση της 
μουσικής. Γινόμαστε όλοι μια παρέα και τραγουδάμε για 
λίγο ακόμα unplugged, χωρίς μικρόφωνα και ενισχυτές».

Κάθε Παρασκευή θα υπάρχει ένας εκλε-
κτός καλεσμένος, ενώ κάθε Σάββατο το 
πρόγραμμα περιλαμβάνει τα σημαντικότερα 
τραγούδια από τη δισκογραφία του Παντελή 
Αμπαζή, με μια σύγχρονη αφαιρετική ακου-
στική ενορχηστρωτική ματιά. 

Τι πιο καλοκαιρινό από ένα βράδυ σε θερινό σινε-
μά; Μ’ αυτό φαίνεται ότι συμφωνούν απόλυτα οι 
Αλιμιώτισσες και οι Αλιμιώτες που κάθε βράδυ επι-
σκέπτονται το Cine Άλιμος στην παραλία. Ποιοτικές 
ταινίες για όλα τα γούστα, φθηνό εισιτήριο, κάθε 
Δευτέρα δωρεάν παιδική ταινία, χωρίς πιστοποιητι-
κά για την είσοδο.  

Μη χάσετε για τον Ιούλιο την απολαυστική κωμωδία 
«Πρόσκληση σε γεύμα από έναν υποψήφιο δολο-
φόνο» με τους Πίτερ Σέλερς, Ντέιβιντ Νίβεν, Άλεκ 
Γκίνες και Μάγκι Σμιθ, τα «Μαγνητικά πεδία» του 
Γιώργου Γούση που ενθουσίασαν φέτος το ελληνικό 
κοινό και το εμβληματικό έργο της Άγκαθα Κρίστι 
«Έγκλημα στο Νείλο» σε σκηνοθεσία Κένεθ Μπράνα.

Καλή διασκέδαση!

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΏΝ: 4 € Γενική Είσοδος
3 € Μειωμένο (Δημότες Αλίμου, μαθητές, φοιτητές, άνω 

των 65, ΑμεΑ)

Οι προβολές αρχίζουν 21:15 (μέχρι 28 Αυγούστου) και 
21:00 από τις 29 Αυγούστου και μετά.

Όλες οι πληροφορίες στο www.alimos.gov.gr

Ζούμε όλοι τα ακραία καιρικά 
φαινόμενα από την κλιματική 
κρίση αλλά και τις διαρκείς 

προκλήσεις από περιστατικά πολιτι-
κής προστασίας (πυρκαγιές, σεισμοί, 
πλημμύρες, κ.λπ.).

Οι προκλήσεις αυτές αντιμετωπίζο-
νται καλύτερα, όταν οι πολίτες είναι 
ενημερωμένοι-προετοιμασμένοι, και 
ακόμα καλύτερα, όταν υπάρχουν 
οργανωμένοι εθελοντές μέσα από 
την κοινωνία.

Σε μια έκτακτη ανάγκη, όπως η πυρ-
καγιά ή ο κίνδυνος πυρκαγιάς, η 
έντονη χιονόπτωση, ο απεγκλωβι-
σμός ανθρώπων κ.ο.κ., η δράση των 
εθελοντών πολιτικής προστασίας 
μπορεί να αποδειχθεί κυριολεκτικά 
σωτήρια για ανθρώπινες ζωές και 
για το φυσικό περιβάλλον.

Με αυτές τις σκέψεις ο Δήμος Αλί-
μου προχώρησε στη δημιουργία 
Σώματος Εθελοντών Πολιτικής 
Προστασίας, με στόχο την προ-
στασία του περιβάλλοντος και των 
ανθρώπινων ζωών και περιουσιών. 
Η συμμετοχή υπήρξε μεγάλη και ήδη 
οι Εθελοντές άρχισαν να εκπαιδεύο-
νται, για να είναι έτοιμοι να δραστη-
ριοποιηθούν:  
- στην αντιμετώπιση των φυσικών 
και τεχνολογικών καταστροφών
- στην ενημέρωση όλων των δημο-
τών για καταστάσεις εκτάκτων ανα-
γκών
- στην ευαισθητοποίηση όλων των 
δημοτών σε θέματα περιβάλλοντος 
και οικολογίας
- στην αρωγή προς τους πληγέντες 
συνανθρώπους μας κατά τη διάρ-

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟΝ ΜΑΙΟ ΤΟΥ 2022 ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΏΝ ΓΡΑΦΕΙΏΝ ΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΏΝ ΝΟΤΙΑΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥΔΝΑ) ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΏΝ.

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΣΩΜΑ 
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ο ΣυΔΝΑ που αποτελείται από τους Δή-
μους Αλίμου, Καλλιθέας και Παλαιού 

Φαλήρου θα προσφέρει υποστήριξη σε οποια-
δήποτε επιχείρηση, δυνητικό επιχειρηματία ή 
επενδυτή θα απευθυνθεί για βοήθεια στο Κέ-
ντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας, με τη 
δωρεάν παροχή ενημερωτικού-πληροφορια-
κού υλικού και εργαλείων σε ένα ευρύ φάσμα 
θεμάτων που αφορούν την επιχειρηματικότη-
τα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Επιπλέον, παρέχει δωρεάν εξατομικευμένες 
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται ή θέλουν να δρα-
στηριοποιηθούν στην περιοχή του ΣυΔΝΑ, 
βάσει των πραγματικών αναγκών τους, όπως 
θα διαγνωστούν μετά από σχετική διαδικασία. 
Οι υπηρεσίες παρέχονται από το Κέντρο ως 
έμμεση ενίσχυση και εμπίπτουν στο κανόνα 
“de minimis”.

Παράλληλα υποστηρίζει τους τρεις Δήμους 
του ΣυΔΝΑ σε θέματα στρατηγικής για την 
επιχειρηματικότητα, με την εκπόνηση μελε-
τών και ερευνών που αποτυπώνουν τις εξελί-

ξεις και τις τάσεις της τοπικής οικονομίας και του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος (Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας).

Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας εντάσσεται στην ευρύ-
τερη στρατηγική ΟΧΕ/ΒΑΑ του ΣυΔΝΑ για την υποστήριξη των 
επιχειρήσεων της περιοχής των Δήμων Αλίμου, Καλλιθέας και Πα-
λαιού Φαλήρου και με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας τους, 
την ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Τα-
μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω 
του ΠΔΕ.

Τα γραφεία βρίσκονται στη Λεωφόρο Συγγρού 320, Καλλιθέα.

CINE ΑΛΙΜΟΣ
«Είναι κάτι νύχτες με φεγγάρι / μες τα θερινά τα σινεμά

νύχτες που περνούν / που δε θα ξαναρθούν / μ’ αγιόκλημα και γιασεμιά…»


