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Εκατοντάδες πρόστιμα
γγιιαα  μμηη  χρήση μάσκας
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Κατόπιν κρούσματος κορωνοϊού στον Δημοτικό
Οργανισμό Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

και Πολιτισμού (ΔΟΚΑΠ)

ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ
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απο κλιμάκιο του ΕΟΔΥ 

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 660
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Κατά τόπους νεφελώδης

η θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,17,21,25,29

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Νεκτάριος, , Νεκταρία, Ελλάδιος, Ελλάδης
Θεόκτιστος, Θεοκτίστη, Μαύρος, Μαύρα, 

Διεθνής Ημέρα κατά του Φασισμού
και του Αντισημιτισμού

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ

Αχαρνών 7, 2105576029

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Κώτσου - Σαρημπεγιόγλου Κωνσταντίνα Γ.
Βενιζέλου Ελευθερίου 76, 2105548122

MANΔΡΑ
Μαρτζέλης Χρήστος Ι.

Στρατηγού Ρόκκα56, 2105555550

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Παπασπυρόπουλος Χρήστος
Λεωφόρος Φυλής 197, 2102474337

ΧΑΪΔΑΡΙ
ΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Βουλγαροκτόνου Βασιλείου 20 & Παλαιολόγου
Κωνσταντίνου, Χαϊδάρι - Δαφνί, 2105320536

Ο βουλευτής
Δυτικής Αττικής
Γιώργος Κώτσηρ-
ας, ύστερα από
πληροφορίες των
κατοίκων της περ-
ιοχής του Ασπρ-
οπύργου, αλλά και
σχετικά δημο-
σιεύματα του τοπι-
κού τύπου,
διαπίστωσε ότι
υπάρχουν ακόμη
προβλήματα στη
γραμμή 805 του ΟΑΣΑ (Νεόκτιστα – Ασπρόπυρ-
γος). Ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρτίας κατέθεσε
ήδη σχετική Κοινοβουλευτική Ερώτηση προς την
ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών
στην οποία ζητά να ενημερωθεί επισήμως για το
ποιος είναι ο ακριβής προγραμματισμός του Υπο-
υργείου για τη γραμμή 805 του ΟΑΣΑ.

Αθήνα, 5/11/2020

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών

Κοινοποίηση σε Υφυπουργό Μεταφορών και
Υποδομών

Θέμα: Προβλήματα στη γραμμή 805 (Νεόκτιστα –
Ασπρόπυργος) του ΟΑΣΑ

Ύστερα από πληρο-
φορίες των κατοίκων
της περιοχής του
Ασπροπύργου αλλά
και σχετικά δημο-
σιεύματα του τοπικού
τύπου, διαπιστώσαμε
ότι υπάρχουν ακόμη
προβλήματα στα δρο-
μολόγια της γραμμής
805 (Νεόκτιστα-Ασπρ-
όπυργος) του ΟΑΣΑ. 

Η συγκεκριμένη
γραμμή, εξυπηρετεί το

επιβατικό κοινό που διαμένει  και εργάζεται στον
Ασπρόπυργο και ειδικότερα στην περιοχή Νεοκ-
τίστων. Πρόκειται, ως επί το πλείστον, για ανθ-
ρώπους, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα και την
οικονομική ευχέρεια να μετακινηθούν με αυτοκίνητο
ιδιωτικής χρήσης ή ταξί.

Δεδομένων των παραπάνω αλλά και του ότι οι
συνθήκες στις οποίες λαμβάνει χώρα το παρα-
πάνω γεγονός, είναι ούτως ή άλλως δύσκολες
και πρέπει να αποφεύγεται ο συνωστισμός και
να προστατευθεί η δημόσια υγεία,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Ποιος είναι ο ακριβής προγραμματισμός του

Υπουργείου για τη γραμμή 805 του ΟΑΣΑ;

Ο ερωτών βουλευτής
Γεώργιος Κώτσηρας

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ Γ. ΚΩΤΣΗΡΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 805

ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ -  ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΟΔήμος Μάνδρας-
Ειδυλλίας-Ερυθ-
ρών-Οινόης σε

συνεργασία με τον ιατρό
εργασίας Ευθύμιο Θανασιά,
εφάρμοσε τα προβλεπόμενα
από τον ΕΟΔΥ μέτρα, κατό-
πιν της ύπαρξης επιβεβαιω-
μένου κρούσματος κορωνο-
ϊού στον Δημοτικό Οργανισμό
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Πολιτισμού (ΔΟΚΑΠ).

Το τμήμα ανέστειλε τη λειτουργία του για δεκατέσσερις
ημέρες κι όλοι οι χώροι του Δημαρχείου απολυμάνθηκαν.
Πραγματοποιήθηκε ιχνηλάτηση επαφών και διαχωρισμός
τους σε χαμηλού και υψηλού κινδύνου, με τις τελευταίες
να τίθενται σε απομόνωση δεκατεσσάρων (14) ημερών.  

Ακολούθως υποβλήθηκαν
οι εργαζόμενοι στο Δημαρχείο
και οι άνθρωποι της Δημοτι-
κής Αρχής σε τεστ ανίχνευ-
σης Covid-19 (δεν
εντοπίστηκε θετικό δείγμα)
ενώ ο Δήμαρχος Χρήστος
Στάθης βρίσκεται σε διαρκή
επικοινωνία με τον ιατρό
εργασίας για την τήρηση των
προβλεπόμενων μέτρων.

Επίσης ο Δήμος Μάνδρας-
Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης,

ακολουθώντας τα έκτακτα περιοριστικά μέτρα της Πολι-
τείας, ματαίωσε τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις για
την Κυριακή 8/11/2020  στη μνήμη του Σμηναγού  Γιάννη
Σακελλαρίου.  

ΠΑΡΘΗΚΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

Κατόπιν κρούσματος κορωνοϊού στον Δημοτικό Οργανισμό
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού (ΔΟΚΑΠ).
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30 χρόνια μετά τον χαρακτηρισμό τους ως διατηρητέο κτίσμα, στην κυριότητα του
Δήμου περιήλθε η οικία Μορφοπούλου με την υπ. αριθμ. 905/05.11.2020 απόφα-
ση του Κτηματολογικού Γραφείου Ελευσίνας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωτή της η δημοτική αρχή , για την απόκ-
τηση του ακινήτου αξίας 812.300€, ο Δήμος μας δεν στερήθηκε ιδίους πόρους,
γεγονός που οφείλεται στην επιτυχία επιχορήγησής του με 20 εκ. ευρώ από την κεν-
τρική κυβέρνηση για αναπτυξιακούς σκοπούς.

Η απόκτηση του ακινήτου, που είναι το πρώτο κτίριο που αποκτά ο Δήμος όλα
αυτά τα χρόνια, είναι ιδιαίτερα σημαντική, τόσο από πολεοδομική και ιστορική όσο
και από περιβαλλοντική άποψη.

Το συγκεκριμένο ακίνητο έχει ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό και πολεοδομικό χαρακτήρα
και μπορεί να αποτελέσει τοπόσημο στον ιστό της πόλης.

Η ανάδειξη του με κατάλληλη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου θα αποτελέσει
μια όαση που θα αναβαθμίσει περιβαλλοντικά την περιοχή.

Τέλος μέσα από αυτή την διαδικασία θα προβληθεί  ιστορικός και πολιτιστικός χαρ-
ακτήρας του κτιρίου και θα διαφυλαχθεί ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς.

Με συνέπεια, μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα, η Δημοτική Αρχή συνεχίζει τον
σχεδιασμό της για την αξιοποίηση του αρχιτεκτονικού πλούτου της πόλης . 

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020 θριάσιο-3

Στην κυριότητα του Δήμου Ελευσίνας
η οικία Μορφόπουλου 

Κ
λιμάκιο του ΕΟΔΥ βρέθηκε
στην Ελευσίνα την Παρασκε-
υή 6 Νοεμβρίου 2020.

Η Κινητή Μονάδα Υγείας, με την
συνδρομή της Δημοτικής
Αστυνομίας Ελευσίνας, πραγματο-
ποίησε συνολικά 660 ελέγχους
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid
Ag test) και  βρέθηκαν 7 θετικά
(1,06%) covid-19. Πρόκειται για 6
άνδρες και 1 γυναίκα, με διάμεση
ηλικία τα 38 έτη.

Ο  Δήμος Ελευσίνας υπενθυμίζει
στους δημότες τα ακόλουθα: 

Τώρα περισσότερο από ποτέ
πρέπει να δείξουμε αντοχή, ψυχρ-
αιμία και υπομονή.

Τηρούμε όλους τους κανόνες
υγιεινής πίστα και εμπιστευόμαστε
τους επιστήμονες και τους ειδι-
κούς.

Ο Δήμος μας είναι εδώ για να
παράσχει κάθε στήριξη σε όποιον
χρειάζεται βοήθεια.

Ας προσπαθήσουμε ξανά όλοι
μαζί - ο ένας για τον άλλον - με
αλληλεγγύη και κοινωνική υπε-
υθυνότητα να κερδίσουμε και αυτή

την μάχη.Από την πρώτη στιγμή,
αντιμετωπίσαμε έγκαιρα, με ψυχρ-
αιμία και σοβαρότητα, την υγειονομι-
κή κρίση.

Έτσι πρέπει να συνεχίσουμε και
τώρα, καθώς τίποτα δεν έχει κριθεί.

Σημειώνεται πως μετά από  σχετικό
αίτημα του Δημάρχου Ελευσίνας κ.
Αργύρη Οικονόμου αλλά και του
Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής
Λευτέρη Κοσμόπουλου, προκειμέ-

νου να μεταβεί κλιμάκιο του ΕΟΔΥ
στην Ελευσίνα για να διεξάγει γρή-
γορα τεστ (rapid tests) για τον κορω-
νοϊό, άμεση ήταν  κι η  ανταπόκριση
του Αντιπροέδρου της Βουλής και
Βουλευτή Δυτικής Αττικής Θανάση
Μπούρα, με παρέμβασή του προς
τον ΕΟΔΥ και συγκεκριμένα στον
πρόεδρό του κ. Παναγιώτη Αρκο-
υμανέα, .για να επισπευθεί  ο
έλεγχος. 

Rapid test στην Ελευσίνα απο κλιμάκιο του ΕΟΔΥ 
Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 660 έλεγχοι.Βρέθηκαν 7 θετικά (1,06%) covid-19. 

Πρόκειται για 6 άνδρες και 1 γυναίκα, με μέση ηλικία τα 38 έτη.
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Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Νέες αεροπορικές οδηγίες έως 30 Νοεμβρίου

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανα-
κοινώνει στο επιβατικό κοινό τις νέες αεροπορι-
κές οδηγίες (notam), για πτήσεις εσωτερικού και
εξωτερικού, που θα ισχύουν έως τη Δευτέρα 30
Νοεμβρίου 2020 και έχουν ως στόχο την προ-
στασία επιβατών και πολιτών από τη νόσο
COVID-19.

Ειδικότερα:
Από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020 στις 06:00 το

πρωί όσον  αφορά στις πτήσεις εσωτερικού, (τακτικά
επιβατικά δρομολόγια, γεν ικής αεροπλοΐας και επαγγε-
λματικά δρομολόγια - domestic f lights, commercial and
general/business av iation), θα επιτρέπον ται σε όλα τα
αεροδρόμια της χ ώρας μόν ο οι ουσιώδεις μετακιν ήσεις
εσωτερικού (Essential trav el) που περιλαμβάν ουν
ταξίδι για θέματα υγείας, για επαγγελματικούς/επιχ ειρ-
ηματικούς σκοπούς, για αν τικειμεν ικούς οικογεν εια-
κούς λόγους (επαν έν ωση οικογεν ειών ) και για επιστρ-
οφή στη μόν ιμη κατοικία. Από τη notam εξαιρούν ται οι
ακόλουθες πτήσεις:

Πτήσεις υποστήριξης του Ελλην ικού Εθν ικού Συστή-
ματος Υγείας (Hellenic national healthcare sy stem
f lights).

Κρατικές πτήσεις (state f lights).

Πτήσεις υγειον ομικού εν διαφέρον τος (sanitary
f lights).

Οι πτήσεις αν θρωπιστικού εν διαφέρον τος (humani-
tarian f lights).

Πτήσεις που αν αφέρουν  ότι ευρίσκον ται σε
επικίν δυν η κατάσταση (emergency  f lights).

Οι στρατιωτικές πτήσεις (military  f lights).
Πτήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων  (cargo f lights).
Οι πτήσεις πυροσβεστικών  αεροσκαφών  (f ire f ight-

ing f lights).
Οι πτήσεις της Frontex (f rontex f lights).
Τεχ ν ικές πτήσεις αν εφοδιασμού χ ωρίς αποβίβαση

επιβατών  (technical landing where passengers do not
disembark).   

Οι πτήσεις επιστροφής αεροσκάφους μόν ο με το
πλήρωμά του (f erry  f lights).

Από τη Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020 στις 06:00 το πρωί
επεκτείν εται η υποχ ρεωτική συμπλήρωση της φόρμας
Passenger Locator Form (PLF) στην  ηλεκτρον ική
διεύθυν ση https://trav el.gov .gr/ και από όλους τους
επιβάτες πτήσεων  εξωτερικού που αν αχ ωρούν  από τα
Ελλην ικά αεροδρόμια, παράλληλα παραμέν ει η
υποχ ρέωση συμπλήρωσης φόρμας PLF για όσους ταξι-
δεύουν  από το εξωτερικό προς την  χ ώρα μας.

Από τη Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020 στις 06:00 το

πρωί όλοι οι επιβάτες των  πτήσεων  που έρχ ον ται από
το εξωτερικό (διεθν ή δρομολόγια) πρέπει ν α έχ ουν
αρν ητικό τεστ Cov id-19  το οποίο θα έχ ει διεν εργηθεί
με τη μέθοδο PCR, (λήψη στοματοφαρυγγικού ή ριν ο-
φαρυγγικού επιχ ρίσματος), μέχ ρι 72 ώρες πριν  την
άφιξη τους στην  Ελλάδα.

Υπεν θυμίζουμε ότι οι ν έες αεροπορικές οδηγίες θα
ισχ ύουν  έως τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 τα μεσάν -
υχ τα. 

66997788008877330099

Η “Βοήθεια στο Σπίτι”
του Δήμου Αχαρνών και της 
ΔΗ.Φ.Α. δίπλα στους Δημότες

Ο Δήμος Αχ αρν ών  φρον τίζει για ν α μην  μείν ουν  μόν οι
τους και αβοήθητοι όσοι δημότες έχ ουν  αν άγκη.

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» από την  πρώτη
στιγμή θα βρεθεί σε πλήρη λειτουργία έτσι ώστε ν α
βρίσκεται δίπλα σε κάθε δημότη και ν α εξυπηρετεί κάθε
αν άγκη τους. Κυρίως δε, ν α σταθεί δίπλα σε όσους
αν ήκουν  σε ευπαθείς ομάδες, έτσι ώστε ν α παρα-
μείν ουν  κατ’ οίκον  και ασφαλείς.

Συγκεκριμέν α ο Δήμος Αχ αρν ών  και η ΔΗΦΑ θέτουν
στη διάθεση των  πολιτών  υπηρεσίες όπως:

Συν ταγογράφηση
Φυσιοθεραπείες
Συμβουλευτική Στήριξη
Ψυχ ολογική Υποστήριξη
Εν ημέρωση για παροχ ές και δυν ατότητες του προ-
γράμματος
Τηλέφων α επικοιν ων ίας για την  εξυπηρέτηση των
δημοτών  άν ω των  60 ετών :

1ο ΚΑΠΗ – Κεν τρικό Μεν ίδι: 210 2402122
2ο ΚΑΠΗ – Άγιος Πέτρος: 210 2449320
3ο ΚΑΠΗ – Κόκκιν ος Μύλος: 210 2388124
4ο ΚΑΠΗ – Αγία Άν ν α: 210 2320874
ΚΑΠΗ Θρακομακεδόν ων : 211 1823116
ΚΑΠΗ Μον οματίου: 216 7004345
ΚΑΠΗ Αυλίζας: 210 2407703
ΚΑΠΗ Προφήτη Ηλία: 210 2449322
ΚΑΠΗ Αγ. Κων σταν τίν ου: 216 8003150
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ για όλους τους Δημότες: 210-
2406630, 210-2477900

- Έκτακτη ενίσχυση για τα
δημοτικά τέλη των καταστημάτων

Έκτακτη επιχορήγηση 60 εκατ. ευρώ στην Αυτο-
διοίκηση για να καλύψει απώλειες τελών από καταστή-

ματα που κλείνουν- Επιτάχυνση του «Αντώνης
Τρίτσης»- Εντάχθηκαν ήδη 550 έργα 1,3 δις

Έ
κτακτη επιχ ορήγηση 60 εκατ. ευρώ προς τους
Δήμους και τις Περιφέρειες, προκειμέν ου ν α
καλύψουν  απώλειες από την  είσπραξη δημο-

τικών  τελών  από καταστήματα που κλείν ουν  λόγω της
καραν τίν ας, αν ακοίν ωσε ο υπουργός Εσωτερικών  κ.
Τάκης Θεοδωρικάκος, στο ραδιόφων ο του ΣΚΑΙ και
στην  εκπομπή των  Δημ. Καμπουράκη και Γιώργου
Ευγεν ίδη.
Η απόφαση αυτή κρίθηκε επιβεβλημέν η προκειμέν ου
ν α καλυφθεί η απώλεια εσόδων  από τα καταστήματα
που κλείν ουν  με κυβερν ητική εν τολή και τα οποία,
όπως είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, απαλλάσσον ται από
την  υποχ ρέωση καταβολής δημοτικών  τελών  για το
διάστημα της καραν τίν ας. Ο κ. Θεοδωρικάκος αν α-
κοίν ωσε ακόμα ότι έχ ει δώσει εν τολή στις υπηρεσίες
του Υπουργείου Εσωτερικών  ν α συν εχ ίσουν  ν α εργά-
ζον ται για την  έν ταξη έργων  στο πρόγραμμα
«Αν τών ης Τρίτσης», καθώς όπως τόν ισε «πρέπει ν α
κρατήσουμε όρθια την  οικον ομία».
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Διευκολύνεται περαιτέρω η διαδικασία υποβολής προτάσεων 
Στο πρόγραμμα ενίσχυσης πολύ μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής, ύψους 200 εκ. ευρώ

Μ
ε στόχ ο την  περαι-
τέρω διευκόλυν ση
των  επιχ ειρήσεων

που επιθυμούν  ν α υποβάλ-
λουν  αίτηση συμμετοχ ής στο
πρόγραμμα εν ίσχ υσης μικρών
και πολύ μικρών  επιχ ειρή-
σεων  της Περιφέρειας Αττικής
ύψους 200 εκ. ευρώ, που
χ ρηματοδοτείται από το ΠΕΠ
Αττικής 2014-2020, ο Περιφερ-
ειάρχ ης Αττικής Γ. Πατούλης
υπέγραψε σήμερα τη δεύτερη
τροποποίηση της σχ ετικής
πρόσκλησης. (ΑΔΑ βλέπε
εδώ).

Ειδικότερα, με εν τολή του
Περιφερειάρχ η και κατόπιν
σχ ετικής συν εν ν όησης των
αρμόδιων  υπηρεσιών  της Περ-
ιφέρειας με τα αρμόδια Πρωτο-
δικεία Αττικής, δίν εται πλέον  η
δυν ατότητα υποβολής

Υπεύθυν ης Δήλωσης με την
οποία εξουσιοδοτείται η
Διαχ ειριστική Αρχ ή της Περιφ-
έρειας ν α αν αζητήσει, για
λογαριασμό της επιχ είρησης
που υποβάλλει αίτηση, τα
σχ ετικά πιστοποιητικά από τα
Πρωτοδικεία. 

Με τον  τρόπο αυτό διευ-
κολύν εται και επιταχ ύν εται
σημαν τικά η σχ ετική διαδι-
κασία υποβολής αιτήσεων ,
καθώς δεν  απαιτείται πλέον  η
προσκόμιση των  πιστοποιη-
τικών  περί μη πτώχ ευσης, μη
θέσης σε εκκαθάριση κ.λ.π.,
γεγον ός που έχ ει αν αγν ωρι-
στεί και από τα πρωτοδικεία. 

Επιπλέον  στην  τροπο-
ποίηση προστέθηκαν  οι ν αυ-
τικές εταιρείες-ημερόπλοια
στους δυν ητικούς δικαιούχ ους
της πρόσκλησης.

Τέλος υπεν θυμίζουμε ότι με
ειδική εφαρμογή (δείτε εδώ)
που έχ ει αν απτυχ θεί οι εν δια-
φερόμεν οι μπορούν  ν α υπο-
λογίζουν  τη βαθμολογία τους
και τις πιθαν ότητες έν ταξής
τους στο πρόγραμμα. 

Σε δηλώσεις του ο Περιφερει-
άρχ ης Αττικής Γ. Πατούλης
επισήμαν ε τα εξής:

«Προτεραιότητά μας σ΄αυτή
τη πολύ δύσκολη περίοδο για
τη χ ώρα μας είν αι η στήριξη
των  επιχ ειρήσεων  που δοκι-

μάζον ται με διαδικασίες γρήγο-
ρες και απλές. 

Στο πλαίσιο αυτό,
προχ ωρήσαμε σε περαιτέρω
απλοποίηση της διαδικασίας
υποβολής των  αιτήσεων  στο
πρόγραμμα της Περιφέρειας
Αττικής για την  εν ίσχ υση των
μικρών  και πολύ μικρών
επιχ ειρήσεων , ύψους 200 εκ.
ευρώ. 

Με τη συγκεκριμέν η δεύτερη
τροποποίηση της πρόσ-
κλησης, απαλλάσσουμε τους
επιχ ειρηματίες που επιθυμούν
ν α συμμετάσχ ουν  στο πρόγρ-
αμμα από περιττή γραφειοκρ-
ατία και καθυστερήσεις. 

Θα συν εχ ίσουμε ν α είμαστε
δίπλα τους και ν α αξιοποιούμε
όσα μέσα διαθέτουμε, για την
ουσιαστική στήριξή τους». 

Μ ε γνώμονα την οδική ασφάλεια των οδηγών, οι υπηρ-
εσίες της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής προέ-
βησαν σε εργασίες καθαρισμών, κλαδέματα σε δένδρα

που με τα κλαδιά τους εμπόδιζαν την ορατότητα και έθεταν σε
κίνδυνο την ασφάλεια οδηγών και πεζών.
Συγκεκριμένα, τις τελευταίες ημέρες έγιναν καθαρισμοί στο οδικό
δίκτυο, στα Μέγαρα, στην είσοδο της Πάχης, στο δρόμο από
Μέγαρα προς τον οικισμό Μαζίου, στο δρόμο Βιλλίων προς το
Πόρτο Γερμανό και στο δρόμο από τη Φυλή προς τα Δερβενοχώρ-
ια.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος ανέφ-
ερε ότι: «Ιδιαίτερα σε αυτές τις συνθήκες, τηρώντας μέτρα προ-
στασίας, οφείλουμε εμείς και οι υπηρεσίες μας να μεριμνούμε
εγκαίρως για ζητήματα της καθημερινότητας, ώστε να μην
υπάρχουν επιπλέον προβλήματα της κρίσης που βιώνουμε. Η
οδική ασφάλεια αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των καθημερινών
μας προτεραιοτήτων».

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Εργασίες κοπής επικίνδυνων δέντρων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Δυτικής Αττικής
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η Κυβέρνηση λαμβάνει ανέξοδα μέτρα σήμερα στα
σχολεία, γιατί δεν έλαβε κανένα ουσιαστικό μέτρο όλους
τους προηγούμενους μήνες για την ασφαλή λειτουργία
των σχολείων και τη μείωση της διάδοσης του covid-19.

Το κλείσιμο Γυμνασίων και Λυκείων σε όλη τη χώρα θα
επιτείνει την ανισότιμη εκπαίδευση των μαθητών, όπως
αποδείχθηκε από το κλείσιμο των σχολείων την περα-
σμένη σχολική χρονιά. 

Δημοτικά -Νηπιαγωγεία μένουν ανοιχτά με γνώμονα
την άδεια ειδικού σκοπού που θα πρέπει να πάρουν οι
γονείς.

Τα εκατοντάδες ήδη κλειστά σχολεία και Τμήματα σε
όλη τη χώρα λόγω κρουσμάτων αποδεικνύουν περίτρα-
να ότι μόνο η χρήση μάσκας δεν αποτελεί άμυνα στον
covid-19, χωρίς μείωση των μαθητών ανά Τμήμα, χωρίς
αξιοποίηση νέων αιθουσών, χωρίς ουσιαστική καθαριότ-
ητα στα σχολεία, χωρίς δωρεάν μέσα ατομικής υγιεινής
για όλους τους μαθητές, χωρίς μαζικά test στη μαθητική
κοινότητα. 

Έχει ευθύνη η Κυβέρνηση να πάρει επιτέλους τώρα
μέτρα που θα διασφαλίζουν την ισότιμη εκπαιδευτική δια-
δικασία, την υγιεινή και την ασφάλεια σε μαθητές – εκπαι-
δευτικούς και γονείς. 

Απαιτούμε:
• Μείωση των μαθητών ανά Τμήμα στους 15

μαθητές. Αξιοποίηση αιθουσών από τα σχεδόν 2000
σχολεία που έχουν κλείσει τα τελευταία 10 έτη. Μόνιμους
μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών.

• Δωρεάν ηλεκτρονικά μέσα για την τηλεκπαίδευ-
ση με ευθύνη του Κράτους μέσω των σχολείων σε όλους
τους μαθητές. 

• Καμιά καταγραφή απουσίας σε μαθητές που δεν
έχουν τα μέσα να συμμετέχουν στην τηλεκπαίδευση. 

• Καμία διακοπή ρεύματος και internet που θα
στερεί σε μαθητές τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδι-
κασία. Αναβάθμιση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου
για να μπορούν με ουσιαστικούς όρους να συμμετέχουν
όλοι οι μαθητές στην εκπαιδευτική διαδικασία. Όχι στην

αντιπαιδαγωγική μέθοδο της online μετάδοσης του μαθ-
ήματος που δε διασφαλίζει τα προσωπικά δεδομένα των
μαθητών. Η τηλεκπαίδευση ως αναγκαίο μέτρο σ’ αυτές
τις ιδιαίτερες συνθήκες και όχι ως μόνιμη επωδός δεν
πρέπει να αποτελέσει μέτρο που θα επιτείνει ακόμα περ-
ισσότερο την ανισοτιμία στη μόρφωση των παιδιών μας. 

• Δωρεάν μαζικά test με ευθύνη του ΕΟΔΥ στη
σχολική κοινότητα. Με ευθύνη του ΕΟΔΥ να γίνονται
δωρεάν test σε Τμήματα και σχολεία που κλείνουν λόγω
κρουσμάτων. Δωρεάν συνταγογράφηση των test covid-
19 από παιδιάτρους ώστε οι γονείς να μην πληρώνουν
για τα test που κάνουν στους μαθητές. 

• Απολυμάνσεις με ευθύνη των Δήμων σε όλα τα
σχολεία που υπάρχει κρούσμα. 

• Επαρκές μόνιμο προσωπικό καθαριότητας σε
όλα τα σχολεία ώστε να τηρούνται τα μέτρα υγιεινής και
ασφάλειας. 

• Με ευθύνη των Περιφερειών να αυξηθούν τα
δρομολόγια ώστε η πληρότητα των μαθητών στα μέσα
σχολικής μεταφοράς να είναι 50%

• Άδεια ειδικού σκοπού για όλους τους γονείς που
πρέπει να μείνουν σπίτι για να συνδράμουν τα παιδιά
τους λόγω κλειστών σχολείων ή λόγω κρουσμάτων. Η
άδεια να είναι πλήρους αποδοχών και να μην σχετίζεται
με την κανονική άδεια των εργαζόμενων γονιών.    

• Κάλυψη άμεσα όλων των κενών σε εκπαιδευτικό
και βοηθητικό προσωπικό στα Ειδικά Σχολεία.

Η ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ καλεί τους Συλλόγους Γονέων τώρα να
εντείνουν τη δράση τους για την υγεία και τη μόρφωση
όλων των παιδιών.

Δυναμώνουμε τη δράση μας – δυναμώνουμε τις διεκ-
δικήσεις μας για ασφαλή λειτουργία όλων των σχολείων. 

Ατομική μας ευθύνη είναι να δράσουμε για να αναλάβει
η Κυβέρνηση τις δικές της ευθύνες.  

Ασπρόπυργος  08/11/2020                      

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος                           Η Γεν. Γραμματέας

ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ       ΜΑΡΝΙΚΑ ΞΕΝΙΑ        

«Όλοι Μαζί Μπορούμε» 
Εθελοντικές αιμοδοσίες 

σε Ζωφριά Φυλής και Χαϊδάρι  

Το Εθν ικό Κέν τρο Αιμοδοσίας, το Συν τον ιστικό Κέν -
τρο Αιμοεπαγρύπν ησης και Επιτήρησης Μεταγγίσεων
του Εθν ικού Οργαν ισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), η
Περιφέρεια Αττικής, η Παν ελλήν ια Ομοσπον δία
Συλλόγων  Εθελον τών  Αιμοδοτών  (ΠΟΣΕΑ) και το
«Όλοι Μαζί Μπορούμε», σε συν εργασία με Δήμους,
Φορείς και Συλλόγους, εν ών ουν  τις δυν άμεις τους και
δημιουργούν  κοιν ων ικούς χ ώρους αιμοληψίας, για ν α
καλύψουν  τις μεγάλες αν άγκες που έχ ουν  προκύψει.

Η Εθελον τική Αιμοδοσία πρόκειται ν α συν εχ ιστεί
μέχ ρι τα αποθέματα αίματος ν α είν αι επαρκή!
Οι προγραμματισμέν ες αιμοδοσίες για σήμερα Δευτέρα
9 Νοεμβρίου
Δήμος Χαϊδαρίου
Ώρα: 15:30 - 20:00
Χώρος αιμοληψίας: Κοιν ων ική Υπηρεσία Δήμου Χαϊδα-
ρίου
Διεύθυν ση: Λ. Αθην ών  181
Τηλέφων ο για ραν τεβού: 2132047267
Δήμος Φυλής 
Πολιτιστικός Σύλλογος Ζωφριάς
Ώρα: 15:30 - 19:00
Διεύθυν ση: Ηρακλέους 90, Ζοφριά, Άν ω Λιόσια 
Τηλέφων ο για πληροφορίες: 6981870634
Σταθερή Αίθουσα Αιμοληψιών ΕΚΕΑ (Γήπεδο Αιγά-
λεω)
Μέρες λειτουργίας: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
Ώρες λειτουργίας: 09:00 - 20:00
Τηλέφων ο επικοιν ων ίας: 2105697986
Διεύθυν ση: Λεωφόρος Θηβών  314, γήπεδο «Σταύρος
Μαυροθαλασσίτης», Αιγάλεω

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ  & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ           

ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΥ
ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟΣΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.
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Ε
κφράζοντας την εμπιστοσύνη
του προς τους συναδέλφους
του, καλή δύναμη εύχεται

στους Δημάρχους της Χώρας, ο
Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δήμαρχος
Τρικκαίων, Δημήτρης Παπαστε-
ργίου, σε σχετική επιστολή του προς
αυτούς.

«Αγαπητοί Συνάδελφοι 

Με απόφαση της Κυβέρνησης,
εφαρμόζονται σε όλη τη χώρα έκτακ-
τα μέτρα, με στόχο να ανακοπεί το
δεύτερο κύμα της πανδημίας και η
αλματώδης αύξηση των κρουσμάτων
του covid-19, που έχει οδηγήσει
τους τελευταίους μήνες στην απώλεια
εκατοντάδων ζωών συνανθρώπων
μας, στην νόσηση πολλών περισσό-
τερω, καθώς και τις αντοχές του
δημόσιου συστήματος υγείας και της
εθνικής οικονομίας, στα όριά τους.

Από σήμερα η Αυτοδιοίκηση, το
πολιτικό προσωπικό και οι εργαζόμε-
νοι στους Δήμους μας, καλούμαστε
για μια ακόμη φορά, όπως έγινε και
τον προηγούμενο Μάρτιο, να συμμε-
τάσχουμε στην εθνική προσπάθεια
αντιμετώπισης της υγειονομικής
κρίσης, που μας απειλεί όλους.

Γνωρίζουμε καλά ότι οι δημοτικές
υπηρεσίες, με τις κοινωνικές μας
υπηρεσίες στην "πρώτη γραμμή", θα

κληθούν ξανά να
σηκώσουν ένα πολύ
μεγάλο βάρος, για να
μπορέσουμε να
στηρίξουμε την καθ-
ημερινότητα των
π ο λ υ π λ η θ ώ ν
ευπαθών ομάδων
συμπολιτών μας.

Είμαι βέβαιος ότι
θα καταφέρουμε να
φέρουμε σε πέρας τη
δύσκολη αυτή αποστολή, αξιο-
ποιώντας την εμπειρία που ήδη
διαθέτουμε, αλλά και τη στήριξη των
πολιτών, που τους θέλουμε
συμμάχους μας σε αυτόν τον αγώνα.

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλά-
δος, το Διοικητικό μας Συμβούλιο, η
Διοίκηση και το προσωπικό των
υπηρεσιών μας, θα είναι και πάλι
στο πλευρό όλων των Δήμων, για
να ανταποκριθεί ο θεσμός μας στη
νέα αυτή πρόκληση.

Είμαστε έτοιμοι να θέσουμε σε
χρήση όλα τα μέσα που διαθέτουμε,
τεχνολογικά μέσα αλλά και ανθρώπι-
νο δυναμικό, κινητοποιώντας και
πάλι το εθελοντικό κίνημα, τη
Συμμαχία Ευθύνης κι Αλληλεγγύης,
για να διευκολύνουμε κάθε Δήμο,
από τη μια άκρη της Ελλάδος ως την
άλλη.

Θα λειτουργήσουμε ως μια μεγάλη,
ισχυρή ομάδα, με πνεύμα συνερ-
γασίας κι αλληλεγγύης, την οποία
επιδείξαμε επανειλημμένα στην αντι-
μετώπιση της πρώτης φάσης της
πανδημίας.

Έχουμε να δώσουμε μια δύσκολη
μάχη με έναν αόρατο και ύπουλο
εχθρό, αλλά είμαι αισιόδοξος ότι θα
βγούμε νικητές από τη μάχη αυτή.
Για να κρατήσουμε τους Δήμους μας
ανοικτούς, τις πόλεις μας λειτουργι-
κές και τις τοπικές μας κοινωνίες
όρθιες.

Καλή δύναμη σε όλους.

Δημήτρης Παπαστεργίου
Δήμαρχος Τρικκαίων Πρόεδρος

Κεντρικής Ένωσης 
Δήμων Ελλάδος»

Μήνυμα του Προέδρου της ΚΕΔΕ προς τους Δημάρχους της Χώρας για το lockdown

Ξανά στην πρώτη γραμμή για να στηρίξουμε την καθημερινότητα
των πολυπληθών ευπαθών ομάδων συμπολιτών μας

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών του 3ου
ΓΕΛ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Αττικής στο πλαίσιο

δράσης ΚΑ1/Erasmus+

Το 3ο ΓΕΛ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, που ανήκει στη Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, συμμετέχει
στο σχέδιο δράσης Erasmus+2020, «Συμπράξεις ανταλ-
λαγών μεταξύ σχολείων ΚΑ229», «Συνεργασία για την και-
νοτομία και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών», στον τομέα
της Σχολικής Εκπαίδευσης, με κωδικό αριθμό 2020-1- CY01-
KA229-066055_2 και τίτλο «Sustainable Env ironment -
Reduce, Reuse, Innovate, Create -SERRIC».

Πρόκειται για ένα φιλόδοξο και καινοτόμο περιβαλλοντικό
πρόγραμμα, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο χρον ικό διά-
στημα από τον Σεπτέμβριο του 2020 μέχρι τον Αύγουστο
του 2022. Το Λύκειο Λινόπετρας Κύπρου είναι το συντον ι-
στικό σχολείο της σύμπραξης με εταίρους τέσσερα σχολεία
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τη Γερμανία, Ελλάδα, Σου-
ηδία και Πορτογαλία. Τα περιβαλλοντικά αδιέξοδα του πλα-
νήτη και η ευαισθητοποίηση σε αυτά, ο μονόδρομος της
ανακύκλωσης και επανάχρησης αντικειμένων και ο ρόλος
της επιστήμης, της τεχνολογίας στην επίλυση των προβ-
λημάτων είναι οι κύριες στοχεύσεις της δράσης σε συνδυα-
σμό με την παροχή κινήτρων για δημιουργική/καλλιτεχν ική
αξιοποίηση των απορριμμάτων.

Το πρόγραμμα θα ενώσει πέντε χώρες και 125 μαθητές με
σκοπό την ευαισθητοποίηση και δράση στην κατεύθυνση
του βιώσιμου περιβάλλοντος μέσα από διαθεματικά προγράμ-
ματα, διδακτικές πρακτικές, πολιτιστικές δράσεις, ομαδικές
δραστηριότητες, σχέδια μαθημάτων, εκδρομές, παιχν ίδια
ρόλων. Τα παραπάνω θα υλοποιηθούν δια ζώσης και εξ απο-
στάσεως.

Συντον ίστρια του προγράμματος είναι η εκπαιδευτικός
Πισιμίση Αγγελική (ΠΕ03), ενώ στην παιδαγωγική ομάδα
συμμετέχουν οι καθηγητές/ καθηγήτριες Βεν ιού Ευρυδίκη
(ΠΕ02), Γιαννοπούλου Ιωάννα (ΠΕ06), Καμπόλη Ελένη
(ΠΕ80), Καραουλάνης Δημήτρης (ΠΕ04.01) και Τούντα Ευαγ-
γελία (ΠΕ04.04)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε
στον Διευθυντή του 3ου ΓΕΛ Άνω Λιοσίων, κ. Γεροντίδη
Γεώργιο ή στην κα Πισιμίση Αγγελική στο τηλ. 210 2474899 ή
στο mail

mail@3lyk-an-liosion.att.sch.gr.

Το 3ο ΓΕΛ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, που ανήκει στην Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής συμμετέχει
στη δράση ΚΑ1 / Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού
Σχολικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προ-
γράμματος Erasmus+, που χρηματοδοτείται και ελέγχεται
από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Ο τίτλος και το αντικείμενο της δράσης είναι «Αντιμε-
τωπίζοντας τη Σχολική Απάθεια» με αριθμό σύμβασης 2020-
1-EL01-KA101-077891. Κατά τη διάρκεια της δράσης θα
πραγματοποιηθεί επιμόρφωση δύο εκπαιδευτικών στο Δου-
βλίνο της Ιρλανδίας και δύο εκπαιδευτικών στην Σεβίλλη της
Ισπανίας την σχολική περίοδο 2020 -2021. Στην πρώτη
επιμόρφωση οι εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν για καινοτόμες
διδακτικές μεθόδους, ενώ στη δεύτερη για σύγχρονα ψηφια-
κά εργαλεία και την αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική δια-
δικασία. Εν συνεχεία της δράσης οι επιμορφούμενοι εκπαι-
δευτικοί θα δράσουν ως πολλαπλασιαστές στο 3ο ΓΕΛ Άνω
Λιοσίων και σε άλλα σχολεία της περιοχής.

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση του παι-
δαγωγικού, διδακτικού και μαθησιακού κλίματος του σχολείου
μας, προκειμένου να ανταποκρίνεται και να προκαλεί το
ενδιαφέρον των μαθητών καλλιεργώντας τις δεξιότητες του
Ευρωπαίου πολίτη του 21ου αιώνα. Παράλληλα επιδιώκουμε
τη δημιουργική οικειοποίηση γνώσεων και πρακτικών, ευρω-
παϊκού επιπέδου, που θα μας βοηθήσουν στο να επιλύσο-
υμε άμεσα προβλήματα όπως η σχολική διαρροή, η σχολική
απάθεια και να επιτύχουμε την αύξηση της ουσιαστικής
εμπλοκής των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία και τη
βελτίωση της σχολικής τους επίδοσης.

Ο
Αν τιπρόεδρος της Βουλής και
Βουλευτής Δυτικής Αττικής,
Θαν άσης Μπούρας, κατέθεσε

ερώτηση προς τον  Υπουργό Υποδομών
και Μεταφορών , κ. Κων σταν τίν ο Καρα-
μαν λή, με θέμα την  αν άγκη επαν αφο-
ράς στην  καν ον ικότητα των  δρομο-
λογίων  της γραμμής 805 (Νεόκτιστα-
Ασπρόπυργος) του ΟΑΣΑ.

Η κατατεθείσα ερώτηση έχ ει ως εξής:
“Σύμφων α με πληροφορίες κατοίκων

της περιοχ ής των  Νεοκτίστων  του
Δήμου Ασπροπύργου, έχ ουν  παρατηρ-
ηθεί προβλήματα στα δρομολόγια της
γραμμής 805 (Νεόκτιστα- Ασπρόπυρ-
γος) του ΟΑΣΑ.

Το συγκεκριμέν ο δρομολόγιο αφορά τη
σύν δεση του κέν τρου του Δήμου Ασπρ-
οπύργου με την  περιοχ ή των  Νεοκ-
τίστων  του ίδιου Δήμου και εξυπηρετεί
καθημεριν ά αν θρώπους που εργάζον ται στην  βιομηχ α-
ν ική ζών η της ευρύτερης περιοχ ής, συν ταξιούχ ους,
μαθητές και φοιτητές που οι οικογέν ειές τους δύσκολα
αν ταπεξέρχ ον ται στις καθημεριν ές αν άγκες τους. 

Πρόκειται για μία περιοχ ή, η οποία κατοικείται από
βιοπαλαιστές της ζωής, που πασχ ίζουν  καθημεριν ά ν α
εξασφαλίσουν  τα προς τω ζειν  και δε διαθέτουν  δικό
τους μεταφορικό μέσο.

Είν αι αν άγκη ν α επαν έλθουν  στην  καν ον ικότητα τα
δρομολόγια της συγκεκριμέν ης γραμμής, ιδαίτερα τις

δύσκολες αυτές ημέρες που διαν ύουμε για την  αποφυ-
γή συν ωστισμού και την  προστασία της υγείας των
κατοίκων  της περιοχ ής.

Μετά τα παραπάν ω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Θα επαν αφέρετε σε καν ον ική λειτουργία τα δρομολό-

για της γραμμής 805 (Νεόκτιστα- Ασπρόπυργος);”
Ο κ. Μπούρας αν αμέν ει την  απάν τηση του Υπουρ-

γού, θα παρακολουθεί στεν ά το θέμα και θα επαν έλθει
αν  καταστεί αν αγκαίο.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: 
Ανάγκη επαναφοράς στην κανονικότητα των δρομολογίων
της γραμμής 805 (Νεόκτιστα-Ασπρόπυργος) 
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Β
εβαιώθηκαν 585
παραβάσεις για
μετακίνηση σε

απαγορευμένες ώρες
και επιβλήθηκαν ισάρ-
ιθμα πρόστιμα των 300
ευρώ

Την  πρώτη ημέρα των
νέων περιοριστικών μέτρων
για την αποφυγή διάδοσης
του κοροναϊού, το Σάββατο
7 Νοεμβρίου, η ΕΛΑΣ πραγ-
ματοποίησε 55.724 ελέγχο-
υς, κατά τη διάρκεια των
οποίων προχώρησε σε 2
συλλήψεις και βεβαίωσε 4
παραβάσεις για λειτουργία
καταστημάτων , 585 για
μετακίνηση και 698 για μη
χρήση μάσκας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα
στοιχεία της ΕΛΑΣ:

Συνελήφθησαν 2 άτομα
και βεβαιώθηκαν 4 παραβά-
σεις για κανόνες λειτουργίας

καταστημάτων, ενώ επιβ-
λήθηκε αναστολή λειτουργίας
για υπεράριθμους πελάτες
σε 1 κατάστημα στο Νότιο
Αιγαίο.

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν
585 παραβάσεις για
μετακίνηση σε απαγορευμέ-
νες ώρες και επιβλήθηκαν
ισάριθμα πρόστιμα των 300
ευρώ. Ειδικότερα, 194 στην
Αττική, 122 στη Θεσσα

λονίκη, 42 στην Κεντρική
Μακεδον ία, 42 στην
Πελοπόννησο, 39 στην
Κρήτη, 32 στην Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη, 29
στη Δυτική Ελλάδα, 22 στη
Θεσσαλία, 17 στη Στερεά
Ελλάδα, 13 στην Ήπειρο,
11 στο Νότιο Αιγαίο, 11 στο
Βόρειο Αιγαίο, 6 στα Ιόν ια
Νησιά και 5 στη Δυτική
Μακεδονία.

Επίσης, για μη χρήση μάσ-
κας-μη τήρηση προβλεπό-
μενης απόστασης βεβαιώθη-
καν  698 παραβάσεις και
επιβλήθηκαν 452 πρόστιμα
των 300 ευρώ και 246 των
150 ευρώ, 

Συγκεκριμένα, 201 στην
Αττική, 83 στη Θεσσα-
λον ίκη, 66 στο Βόρειο
Αιγαίο, 61 στην Κρήτη, 49
στην Κεντρική Μακεδονία,
48 στη Στερεά Ελλάδα, 38
στη Θεσσαλία, 33 στην
Ανατολική Μακεδον ία και
Θράκη, 28 στη Δυτική Ελλά-
δα, 27 στην Πελοπόννησο,
24 στην Ήπειρο, 23 στα
Ιόν ια Νησιά, 10 στο Νότιο
Αιγαίο και 7 στη Δυτική
Μακεδονία.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι
έλεγχοι συνεχίζον ται με
αμείωτη ένταση για την προ-
στασία της δημόσιας υγείας.

ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΩΡΑ
Εκατοντάδες πρόστιμα γγιιαα  μμηη  
χρήση μάσκας

Μ
ετά την  έγκριση του
σχ εδίου δράσης και του
Master Plan για την

αν άδειξη του Αρχ αίου Θεάτρου
και την  ολιστική αν άπλαση του
ιστορικού κέν τρου από το
Δημοτικό Συμβούλιο, ο
δήμαρχ ος Αχ αρν ών  Σπύρος
Βρεττός, με αν άρτησή του στη
σελίδα του δήμου Αχ αρν ών  στο
f acebook, θέλησε ν α μοιραστεί
τη σημαν τική-αυτή-στιγμή με
τους δημότες. Στη δήλωσή του
επισημαίν ει ότι το Σχ έδιο
Δράσης είν αι έν α από τα βήματα
που κάν ει η Δημοτική Αρχ ή για
ν ΄αλλάξει την  όψη της πόλης.

Η δήλωση του κ. Βρεττού:

“Εδώ και πολλά χ ρόν ια οι δημότες Αχ αρν ών  δεν  είχ αν  τη χ αρά ν α δούν ε έν α μεγάλο έργο ν α
πραγματοποιείται στην  πόλη μας. Αυτό κάποια στιγμή έπρεπε ν α αλλάξει. Είμαι αποφασισμέν ος ν α βαδίσω
σε αυτό τον  δρόμο και η χθεσιν ή μέρα ήταν  μια απτή απόδειξη.

Το Σχ έδιο Δράσης και το Master Plan για την  αν άδειξη του Αρχ αίου Θεάτρου και την  Ολιστική Αν άπλαση του
ιστορικού κέν τρου είν αι το πρώτο βήμα σε αυτή την  κατεύθυν ση. Ευχ αριστώ όλους όσους εργάστηκαν  για ν α
φτάσουμε ως εδώ και όσους το εν έκριν αν  στην  ψηφοφορία του ΔΣ. Μας περιμέν ει πολλή δουλειά τα επόμεν α
τρία χ ρόν ια, αλλά αυτός είν αι ο μον αδικός τρόπος για ν α αλλάξουμε τον  Δήμο μας.

Οι Αχαρνές αλλάζουν και οι δημότες μας θα είναι υπερήφανοι για την πόλη τους”.

Σημειών εται ότι η περιοχ ή παρέμβασης της προτειν ομέν ης μελέτης περικλείεται από τις οδούς Αρχ αίου
Θεάτρου , Εθν ικής Αν τιστάσεως ,Παγκάλου , Πάρν ηθος, Λέκκα , Οδυσσέως , Φιλαδελφείας, Λ. Αθην ών  και Φ.
Δέδε.

ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ 
Αννάάδδεειιξξηη  ττοουυ  ΑΑρρχχααίίοουυ  ΘΘεεάάττρροουυ  κκααιι  οολλιισσττιικκήή

ααννάάππλλαασσηη  ττοουυ  ιισσττοορριικκοούύ  κκέέννττρροουυ  

Στ. Πέτσας: Τήρηση των μέτρων
για να λειτουργήσουμε πριν
από τα Χριστούγεννα

Γ
ια την εκλογή Μπάιντεν, τον κορονοϊό και τις αντοχές
του Εθνικού Συστήματος Υγείας αλλά και τα μέτρα οικο-
νομικής στήριξης των πληγέντων, μίλησε ο υφυπο-

υργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσω-
πος Στέλιος Πέτσας σε πρωινή εκπομπή .

"Το τελευταίο χρον ικό διάστημα είχαμε δει μια πολύ καλή
προσέγγιση των αμερικαν ικών θέσεων προς τις ελλην ικές
θέσεις. Είχαν εγκαταλείψει την πολιτική των ίσων αποστά-
σεων και της ουδετερότητας έναντι της Τουρκίας. Πιστεύουμε
τώρα ότι με τη νέα διοίκηση υπό τον πρόεδρο Μπάιντεν οι
σχέσεις μας θα βελτιωθούν ακόμη περισσότερο. Ο πρωθυ-
πουργός είχε συναντήσει ήδη, εδώ και χρόν ια, τον κ. Μπά-
ιντεν και είχε αναπτύξει διαύλους επικοινωνίας, οι οποίοι θα
είναι πολύ χρήσιμοι μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Όταν υπάρχει ένα μεσοδιάστημα ανάμεσα στην προη-
γούμενη και στη νέα διοίκηση, υπάρχουν πειρασμοί σε διά-
φορους που θέλουν να έχουν αποσταθεροποιητικό ρόλο
στην περιοχή μας. Είμαστε σε εγρήγορση. Ήδη οι προκλητι-
κές ενέργειες της Τουρκίας κατά το προηγούμενο διάστημα
έχουν δημιουργήσει μεγάλη ένταση στην περιοχή. Πιστεύο-
υμε ότι θα πρυτανεύσει η λογική και θα έχουμε μία ομαλή εξέ-
λιξη στο επόμενο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση,
είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την κυριαρχία και τα κυρ-
ιαρχικά μας δικαιώματα", τόν ισε ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος.

Περνώντας στο πεδίο της υγειονομικής κρίσης, ο κ. Πέτσας
επεσήμανε πως "υπάρχει σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον
κόσμο, ένα δεύτερο κύμα του κορονοϊού που ήταν τόσο
μεγάλο και είχε τόσο γρήγορη ανάπτυξη σε επίπεδο κρου-
σμάτων και θανάτων που σάρωσε πολύ πιο προηγμένα
Συστήματα Υγείας από το δικό μας. Παρά την αύξηση των
θυμάτων, η οποία σε ένα βαθμό, δυστυχώς, είναι αναμενό-
μενη όταν έχουμε τόσα πολλά κρούσματα και τόσους πολ-
λούς διασωληνωμένους, η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι πολύ
καλύτερα από πολλές άλλες χώρες. Για παράδειγμα, η Ελλάδα
έχει συνολικά 749 νεκρούς -δυστυχώς, επαναλαμβάνω- ενώ
το Βέλγιο, έχει περίπου 17 φορές περισσότερους -πάνω από
12.000- και η Πορτογαλία 4 φορές περισσότερους. Πρόκειται
για χώρες που είναι ίδιου μεγέθους".

Υπογράμμισε στο σημείο αυτό πως "κανείς δεν θέλει αυτή
την κατάσταση της πανδημίας, όμως πρέπει να την αντιμε-
τωπίσουμε. Την ημέρα που έγινε η εισήγηση για την κήρυξη
καθολικού lockdown, ο πρωθυπουργός πήρε την σχετική
απόφαση. Έχει μεγάλη σημασία η ταχύτητα στη λήψη τέτοι-
ου είδους αποφάσεων, ακόμη κι όταν τα στοιχεία δεν θα τη
δικαιολογούσαν. Για να είμαστε μπροστά από την εξέλιξη και
να προλάβουμε και τα κρούσματα και τους θανάτους".

Εξέφρασε επίσης την αισιοδοξία του για το ότι "αν τηρήσο-
υμε όλοι τα μέτρα, οι τρεις εβδομάδες θα επαρκούν. Εάν έχο-
υμε καταφέρει να ανοίξουμε σταδιακά πιο γρήγορα σχολεία ή
λιανεμπόριο, για παράδειγμα, τότε θα σταματήσουν να
υπάρχουν και τα sms. Αν δεν μπορέσουμε τότε μπορεί να
είναι μεγαλύτερο το διάστημα που θα χρειαστεί για κάποιες
δραστηριότητες να έχουμε τα sms. 

Τα πράγματα είναι αρκετά διαφορετικά από αυτά που
ίσχυαν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, στο πρώτο κύμα της
πανδημίας, υπάρχει αρκετά μεγαλύτερη ευελιξία σε πολλά
ζητήματα. Μεταξύ αυτών είναι και οι μετακινήσεις, βασική
φιλοσοφία είναι, ότι μένουμε εντός των ορίων του Νομού μας.
Γιατί ο βασικός εχθρός που τρέφ
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ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΔΙΤ

Πράσινο φως στις δύο Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων 

Μ
ε ομόφωνη απόφαση ενέκρινε η Διυπο-
υργική Επιτροπή ΣΔΙΤ, η οποία συνε-
δρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης, τους

φακέλους που είχε υποβάλλει πριν από λίγες μέρες
ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης για την υλο-
ποίηση με ΣΔΙΤ, δύο Μονάδων Επεξεργασίας Απο-
ρριμμάτων στις Περιφερειακές Ενότητες Κεντρικού
Τομέα Αθηνών και Πειραιώς, Νήσων.

Οι φάκελοι-προτάσεις είχαν υποβληθεί από τον κ.
Πατούλη στον Αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Ν. Παπαθανάση καθώς και
στον Γ. Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και
Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), Ο.
Καβαλάκη.

Στη συνεδρίαση η οποία πραγματοποιήθηκε υπό
την προεδρία του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης
& Επενδύσεων κ. Νίκου Παπαθανάση, μετείχαν
εκτός από τον Περιφερειάρχη Αττικής, ο Υπουργός
Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο
Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπο-
υργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατ-
ζηδάκης, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρ-
ικάκος, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ.
Κώστας Καραμανλής, ο Γενικός Γραμματέας Ιδιω-
τικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ κ. Ορέστης Καβαλάκης
και ο Πρόεδρος του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου
Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) και Αντιπεριφερειάρχης
Πολιτικής Προστασίας Βασίλειος Κόκκαλης.Οι
συμπράξεις αφορούν στη μελέτη, χρηματοδότηση,
κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση α) Μονάδας
Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) για την
εξυπηρέτηση των αναγκών της Περιφερειακής Ενότ-

ητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών και β) Μονάδας Επε-
ξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) για τις ανάγκες
των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς, Νήσων με
σκοπό την πλήρωση των περιβαλλοντικών στόχων
που έχουν τεθεί από την ενωσιακή και εθνική νομοθ-
εσία σχετικά με τη διαχείριση αστικών στερεών
αποβλήτων, καθώς και από το αναθεωρημένο Εθνικό
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων που δημοσιεύθηκε
πρόσφατα [ΠΥΣ 39/31.08.2020 (ΦΕΚ Α’ 185/2020].

Κατά την τοποθέτησή του ο κ. Πατούλης ευχα-
ρίστησε ιδιαίτερα τον Αν. Υπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Ν. Παπαθανάση για την άμεση
ανταπόκριση στο αίτημα της Περιφέρειας και τους
υπουργούς Περιβάλλοντος Κ. Χατζηδάκη, Ανάπτυξης
Α. Γεωργιάδη και Εσωτερικών Π. Θεοδωρικάκο, για
τη συνεχή συμπαράσταση και στήριξη τους. Επίσης
τον υπ. Οικονομικών Χ. Σταικούρα και τον υπ. Υπο-
δομών και Μεταφορών Κ. Καραμανλή για τη βοήθεια
τους. «Σας νιώθω θερμούς συνοδοιπόρους σε αυτή
την εθνική προσπάθεια που αφορά στην υγεία και
στην ποιότητα ζωής των πολιτών», ανέφερε.

Παράλληλα έκανε ιδιαίτερη μνεία στις υπηρεσίες
και τους μελετητές της Περιφέρειας Αττικής αλλά και
στις υπηρεσίες των αρμόδιων υπουργείων εκφρά-
ζοντας την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την ταχύτητα
και την αποτελεσματικότητα του έργου τους.

«Αυτό δείχνει πως είμαστε όλοι αποφασισμένοι να
δώσουμε μία βιώσιμη και οριστική λύση στο ζήτημα
της διαχείρισης των απορριμμάτων» τόνισε και πρό-
σθεσε: «Μπαίνουμε σε μία νέα εποχή, αφήνοντας
πίσω μας παθογένειες που μας κόστισαν. Στόχος μας

είναι αφενός μέχρι τα τέλη του χρόνου να απορροφ-
ήσουμε πόρους του ΕΣΠΑ και να μη μείνει ούτε ένα
ευρώ αναξιοποίητο και αφετέρου να συνεχίσουμε με
εντατικούς ρυθμούς τη συντονισμένη προσπάθεια για
τη δημοπράτηση των έργων υποδομής για τη διαχείρ-
ιση των απορριμμάτων της Περιφέρειας Αττικής,
καθώς και την προώθηση ολοκληρωμένων λύσεων
για την ανακύκλωση και την αξιοποίηση των απορρ-
ιμμάτων».

Ο κ. Πατούλης επισήμανε πως είναι ανεπίτρεπτο η
Αττική να παραμένει ουραγός σε αυτό το ζήτημα και
σημείωσε πως παρά την κρίσιμη υγειονομική
συγκυρία, η Περιφέρεια κινείται εντός χρονοδιαγρ-
αμμάτων και προχωρά, μετά και την ανακοίνωση του
εθνικού σχεδιασμού από το Υπ. Περιβάλλοντος,σε
αυτό που δεσμεύθηκε απέναντι στους πολίτες.

Ο Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κ. Χατ-
ζηδάκης μεταξύ άλλων επισήμανε: «Η απόφαση
της Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την κατασ-
κευή των δύο νέων μεγάλων μονάδων ολοκληρ-
ωμένης διαχείρισης των αποβλήτων στην Αττική
θέτει τις βάσεις έτσι ώστε η μεγαλύτερη Περιφέρ-
εια της χώρας να γίνει Ευρώπη σε αυτό το κρίσι-
μο ζήτημα.

Είναι μεγάλες οι ευθύνες όσων ακύρωσαν το 2015
την παλαιότερη προσπάθεια προκειμένου να κατασ-
κευασθούν σύγχρονες μονάδες ολοκληρωμένης
διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική. Αλλά αυτό
που έχει τώρα μεγαλύτερη σημασία είναι ότι μετά την
πρόταση του Περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργου

Πατούλη, στην Επιτροπή ΣΔΙΤ, ανοίγει μια καινούρια
σελίδα στο ζήτημα αυτών των τόσο σημαντικών υπο-
δομών».

Τη σημασία δρομολόγησης των συγκεκριμένων
έργων στο δρόμο για την επίλυση του ζητήματος της
διαχείρισης των απορριμμάτων υπογράμμισαν από
την πλευρά τους και οι υπουργοί Ανάπτυξης & Επεν-
δύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Οικονομικών Χρή-
στος Σταϊκούρας, Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικά-
κος, Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καρα-
μανλής και ο Αναπληρωτής Υπουργού Ανάπτυξης &
Επενδύσεων κ. Νίκος Παπαθανάσης, εκφράζοντας
παράλληλα τη στήριξή τους στην Περιφέρεια Αττικής.

Τα οφέλη από την υλοποίηση των έργων
Τα έργα θα συμβάλουν στην επίτευξη των

εθνικών στόχων ώστε:

•    το μέγιστο ποσοστό αστικών αποβλήτων
που θα καταλήγουν σε υγειονομική ταφή το 2030
να μην ξεπερνά το 10%.

•    να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο, σύγχρονο
δίκτυο υποδομών διαχείρισης αποβλήτων, με
χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών,

•    να αξιοποιούνται ενεργειακά τα υπολείμμα-
τα των ΑΣΑ και των δευτερογενών καυσίμων.

Αναθέτουσα Αρχή και αντισυμβαλλόμενος του
Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) Δημόσιος
Φορέας, θα είναι ο ΕΔΣΝΑ.

Ο
Δήμος Ασπροπύργου, ως μέλος του Ελλην ι-
κού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών  Πόλεων -
Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) του Παγκό-

σμιου Οργαν ισμού Υγείας και μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου,  συμμετέχ ει εν εργά  στο πρόγραμμα
Εν ίσχ υσης Τράπεζας Εθελον τών  Δοτών  Μυελού των
Οστών  του Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ». 

Ο Δήμος αν αλαμβάν ει την  πολύπλευρη υποστήριξη
του παρόν τος έργου, καθώς και την  προώθηση και
την  προβολή της  ηθικής σημασίας  της ιδέας της προ-
σφοράς εθελον τών  και της εγγραφής αυτών  ως δότες
αιμοποιητικών  κυττάρων  στην  Ελλην ική και Παγκό-
σμια Δεξαμεν ή. 

Την  Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου του 2020, πραγματοποι-
ήθηκε στην  Ογκολογική Μον άδα Παίδων  «Μαριάν ν α
Β. Βαρδιν ογιάν ν η – ΕΛΠΙΔΑ», στο Νοσοκομείο
Παίδων  « Η Αγία Σοφία», Ημερίδα εν ημέρωσης,
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του αρμόδιου προσω-
πικού της Διεύθυν σης Κοιν ων ικής Προστασίας του
Δήμου, σχ ετικά με το έργο και την  προσφορά του
Συλλόγου. 

Ακόμα, η εν ημέρωση περιελάβαν ε την  παροχ ή
πληροφοριών  αν αφορικά με την  συν ολική διαδικασία
δωρεάς αιμοποιητικών  κυττάρων , την  λήψη στοματι-
κού επιχ ρίσματος, καθώς και την  ορθή τήρηση και
αποστολή των  δεδομέν ων  στο Σύλλογο «ΟΡΑΜΑ 

ΕΛΠΙΔΑΣ». Την  ομιλία και εκπαίδευση  πραγματο-
ποίησαν : ο κ. Στέλιος Γραφάκος, Πρόεδρος της Επι-
στημον ικής Επιτροπής του Συλλόγου και  τέως Διε-
υθυν τής της Μον άδας Μεταμόσχ ευσης Μυελού των
Οστών  του Νοσοκομείου Παίδων  Αθην ών  «Η Αγία
Σοφία», η κ. Ιωάν ν α Βαρελά, Βιολόγος (Msc, Phd),
καθώς και η κ. Κάτια Χατζηπέτρου, Ψυχ ολόγος.

Στην  Ημερίδα συμμετείχ ε η Αν τιδήμαρχ ος Κοιν ων ι-
κής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας
του Δήμου Ασπροπύργου, κ. Σοφία Μαυρίδη καθώς
και τα επιστημον ικά στελέχ η της Διεύθυν σης  και του
Κέν τρου Κοιν ότητας του Δήμου.  

ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ
ΕΕννεερργγήή  σσυυμμμμεεττοοχχήή  σσττηηνν  ΕΕννίίσσχχυυσσηη  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  ΕΕθθεελλοοννττώώνν  ΔΔοοττώώνν  

ΜΜυυεελλοούύ  ττωωνν  ΟΟσσττώώνν  ττοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  ««ΟΟΡΡΑΑΜΜΑΑ  ΕΕΛΛΠΠΙΙΔΔΑΑΣΣ»»
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΡΟΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΡΟΣ: 
<<< Η ΟΜΑΔΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ< Η ΟΜΑΔΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ
ΟΡΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ>>ΟΡΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ>>
Ο προπονητής του Σκορπιού Φυλής Γιώργος Σύρος τόν ισε

για την ομάδα του αλλά και την διακοπή του πρωταθλήματος
από τον cov id 19.
<<Οι κόποι και προσπάθειες των προηγούμενων χρόνων

αρχίζουν δειλά δειλά να έχουν αποτέλεσμα.
Η ομάδα έχει τον μικρότερο μέσο όρο ηλικίας στην κατηγο-

ρία.Αποτελείται στο 90% από παιδιά (15-16-17 χρόνων)που
προέρχονται από τις υποδομές του συλλόγου στις οποιες γίνε-
ται εξαιρετική δουλειά τα τελευταία 13 χρόν ια.
Κάθε χρόνο αθλητες είτε από την ακαδημία είτε μέσω της Α
ομάδας μεταπηδούν σε κορυφαίους συλλόγους της super
league 1.

Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία (ΚΙΤΣΑΣ 32χρ-ΛΕΛΟΣ 27χρ-
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 28χρ-ΝΤΟΚΑ 28χρ-ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
23χρ-ΜΠΙΚΑΣ 21χρ) είναι μαζί μας τα 5 τελευταία χρόν ια.
Προστέθηκαν σ αυτούς, δυο ποδοσφαιριστές 22 χρόνων
(ΚΑΠΟΥΡΑΝΗΣ-ΚΑΨΑΛΑΣ) με φιλοδοξιες και παραστάσεις
από μεγαλύτερη κατηγορία, επέστρεψε από την Ολλανδία ένα
παιδί της Ακαδημίας μας (ΣΕΡΕΤΗΣ 18χρ) και φυσικά ο
«αιών ιος έφηβος» και mvp έως τώρα ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ που αποτελεί κόσμημα κ πολυτέλεια για την Α
ΕΠΣΔΑ με μεγάλη καριέρα και για πολλά χρόνια στις επαγγε-
λματικές κατηγορίες. Μάλιστα έχει ενταχθεί κ στο προπον-
ητικό τιμ της Ακαδημίας.

Στόχος μας είναι να δημιουρ-
γούμε τις συνθήκες έτσι ώστε
τα παιδιά που προέρχονται
από τις υποδομές μας να προ-
πονούνται σε «επαγγελματι-
κά» πρότυπα στην Α ομάδα κ
οι πιο ταλαντούχοι αν γίνεται
να προωθούνται σε επαγγε-
λματικούς συλλόγους.
Το που θα τερματίσουμε στο

τέλος του πρωταθλήματος δεν
μας αγχώνει καθόλου. Μας
ενδιαφέρει να παρουσιαζόμα-
στε ανταγωνιστικοί σε κάθε
ματς.
Θελουμε να είμαστε μια ερασιτεχν ική ομάδα που θα λειτουρ-

γεί σε επαγγελματικά πρότυπα στο μέτρο του δυνατού.
Να τον ίσω εδώ την εξαιρετική δουλειά που κάνουν όλοι οι
συνεργάτες μου στην  ακαδημία (ΣΑΜΑΤΙΑΛΗΣ-
ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ-ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ-ΜΠΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣ) ο
προπονητής της Κ 18 ΚΑΣΣΟΣ Δ, που είναι το σκαλοπάτι
της Α ομάδας, αλλα ιδίως ο προπονητης φυσικής κατάστασης
του συλλόγου ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ Δ. στον οποίο οφείλεται μεγάλο
μέρος της εικόνας και αγωνιστικής παρουσίας μας.Η επανέ-
ναρξη του πρωταθλήματος όταν αν και εφόσον συμβεί θα βρει
τους αθλητες σε μια δύσκολη κατάσταση και τους συλλόγους
σε δυσκολότερη.Ας ελπίσουμε όλο αυτό να περάσει γρήγορα
και να μείνουμε όλοι ασφαλείς>>.

Aπόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ: 
<< ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ>>

Ο επιθετικός του Απόλλων α Πον τίων
Ασπροπύργου Γιώργος Αθαν ασιάδης
τόν ισε:<< Η ομάδα μου έχ ει καταφέρ-
ει μέχ ρι στιγμής ν α έχ ει 6×6 και ν α
βρίσκεται στην  πρώτη θέση του πρω-
ταθλήματος. Για εμάς είν αι ν α βλεπο-
υμε την  ομάδα μας στην  κορυφή.

Ο κορων οϊος θα μας αφήσει αρκετά
πίσω, με αυτά που ακούμε δεν  ξέρο-
υμε καν  πότε θα επιστρέψουμε στην  αγων ιστική μας δράση,στην  ουσία μας χ ώρι-
σε διότι είμαστε αν αγκασμέν οι ν α κάν ουμε ατομικά την  προπόν ηση, αλλά ελπίζω
ν α τελειώσει όλη αυτή η ιστορία και ν α συν εχ ιστεί το πρωτάθλημα, έχ ουμε ακόμα
πολλά ν α δώσουμε σαν  ομάδα!

AN. TΣ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: 

<< Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΕΝ ΒΟΗΘΑΕΙ
ΚΑΜΜΙΑ ΟΜΑΔΑ>>

Ο επιθετικός του Εθν ικού Παν οράμα-
τος Χρήστος Γεωργιάδης μίλησε για την
πορεία της ομάδος του αλλά και την
δακοπή του πρωταθλήματος λόγω cov id
19.

<<Θέλω ν  ευχ ηθώ υγεία σε όλο τ
κόσμο κ σύν τομα ν  βγούμε από αυτό
που περν άμε όλοι πιο δυν ατοί.

Πιστεύω αυτή η διακοπή πρωταθλήμα-
τος δεν  βοηθάει καμία ομάδα και καν έ-
ν αν  παίχ τη γιατί μόλις ξεκιν ήσαμε ν α
βρίσκουμε ρυθμό πάλι πρέπει ν  σταμα-
τήσουμε τις προπόν ησεις και τους
αγών ες.

Η ομάδα μου φέτος όπως και πέρσι θα
είν αι πολύ αν ταγων ιστική και θα προ-
σπαθεί ν α παίζει το ποδόσφαιρο που 

μας ζητάει ο προπον ητής μας Γιώργος
Αδάχ τυλος.

Πολλοί δεν  περίμεν αν  ότι ο Εθν ικός
Παν οράματος μπορεί ν α φτάσει εκεί
ψηλά και ακόμα ψηλότερα γιατί όχ ι; αν
και εφόσον  δεν  βρούμε μπροστά μας
διαιτησίες όπως με τον  Απόλλων α Πον -
τίων  που είν αι μια καλή ομάδα και δεν
χ ρειάζεται τέτοια σφυρίγματα για ν α
ν ικήσει τς αν τίπαλες ομάδες! 

Μπορούμε ν α κοιτάμε τς πρώτες
θέσεις άλλωστε ποιά ομάδα στην  κατ-
ηγορία έχ ει τέτοιο υλικό όπως εμείς που
σε τέτοιους δύσκολους καιρούς οι
διοίκηση τς ομάδας κάν ει τα πάν τα για
ν α μην  λείψει τίποτα στν  ομάδα μας.

Τέλος εύχ ομαι η κυβέρν ηση ν α σκεφ-
τεί και ν  βρει λύση σύν τομα για εμάς
τους αθλητές γιατί άλλωστε ως γν ωστό ο
αθλητισμός είν αι υγεία!

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΣΔΓΑΓΛΗΣ: <<ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ
ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ>>

Ο προπονητής Μιχάλης Κάσδαγλης μίλησε
για την πορεία της ομάδος του στο πρωτάθ-
ημα και τόνισε τα εξής:  <<Θέλω να πω ότι
έχω δικαιωθεί με την επιλογή μου να επιλέξω
να έρθω στην ομάδα του Πυρρίχιου Ασπρ-
οπύργου.

Έχω πει από την πρώτη στιγμή που ήρθα
ότι είναι η ομάδα του μέλλοντος!!! Είναι μια
ομάδα πολύ οργανωμένη με απίστευτες υπο-
δομές,τέλειες αθλητικές εγκαταστάσεις και
μια διοίκηση συνέχεια κοντά στα πάντα με
πολύ τρέξιμο από όλους(χωρίς να χρειάζεται
να περιμένουν πράγματα από άλλους).
Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ στην πολύ μεγάλη στήριξη τις δημοτικής αρχής σε όλες τις ομάδες
τις περιοχής του Ασπροπύργου είναι κάτι που μου έχει κάνει πολύ όμορφη εντύπωση.

Είμαι πολύ περήφανος που σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η ομάδα που βασίζεται στο ίδιο
ρόστερ με πέρσι και με μόλις δυο προσθήκες (Τσιριγώτης και Στύλλα) έχει αλλάξει τρόπο σκέψ-
ης και στυλ παιχνιδιού στο εκατό τις εκατό. Ήμαστε μια ομάδα που απολαμβάνει το ποδόσφαιρο
που παίζει,μια ομάδα με πολύ όμορφο και οικογενειακό κλίμα,μια ομάδα που είναι πολύ ανταγωνι-
στική σε οποιαδήποτε αντίπαλο, μια ομάδα που είναι πολύ υγιείς και κάνει χαρούμενο τον κόσμο
της.

Δυστυχώς ήρθε αυτή η διακοπή ξανά σε μια περίοδο που είχαμε βρει εμείς και οι υπόλοιπες ομά-
δες τον ρυθμό μας. Ελπίζουμε να ξεκινήσουμε σύντομα και να μην είναι μακρά η περίοδος αποχής
από τα γήπεδα.

Ζούμε σε μια περίοδο πολύ δύσκολη που μέχρι να βγει κάποιο εμβόλιο και κάποιο φάρμακο θα
είμαστε συνέχεια δυστυχώς στην αβεβαιότητα.

Πιστεύω ότι ο ερασιτεχνικός αθλητισμός θα μπορούσε να συνεχίσει και να μη έμπαινε σε καρ-
αντίνα με μια σωστή καθοδήγηση από εμάς τους προπονητές,τις διοικήσεις, τους γονείς και την ατο-
μική ευθύνη του κάθε ενός σίγουρα θα υπήρχε ένα ωραίο αποτέλεσμα.

Τώρα αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι είναι να ακούμε τους ειδικούς και να κάνουμε υπομο-
νή,το μόνο σίγουρο είναι ότι έρχονται καλύτερες μέρες,μετά την καταιγίδα βγαίνει πάντα ο ήλιος!!!

Εύχομαι υγεία σε όλους και καλή επάνοδο στα γήπεδα!!!

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 
<<Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ>>

Ο προπον ητής του
Βύζαν τα Μεγάρων
Τάκης Χριστόπουλος
μιλάει για την  μέχ ρι
τώρα πορεία της
ομάδος του σε
κύπελλο και πρωτά-
θλημα.
<<Η εικόν α του
Βύζαν τα είν αι όπως
ακριβώς αποτ-
υπών εται και στον

βαθμολογικό πίν ακα.
Ελάχ ιστα θα μας επηρεάσει η διακοπή -αν αστολή
του πρωταθλήματος για τους γν ωστούς λόγους αλλά
προέχ ει πάν ω απο όλα η υγεία όλων .
Η διοίκηση είν αι κον τά μας και έχ ει δωθεί στους
αθλητές μας ατομικό πρόγραμμα εκγύμν ασης ώστε
με την  επαν έν αρξη των  αγων ιστικών  υποχ ρέω-
σεων  ν α είμαστε μαζί και έτοιμοι για την  συν έχ εια.
Εύχ ομαι σε όλες τις ομάδες καλή δύν αμη και
υγεία>>.

ΑΝ.ΤΣ.
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ΘΟΔΩΡΗΣ ΤΟΥΣΗΣ: << ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ
ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ>>
Ο ποδοσφαιριστής του Πανελευσινιακού Θοδωρής Τούσης μίλησε για την

μέχρι τώρα πορεία της ομάδος του στο πρωτάθλημα της Γ΄Εθνικής.
<<Σίγουρα το ξεκίνημα μας στο πρωτάθλημα δεν είναι και το καλύτερο στην Γ
εθνική με μία νίκη και δύο ήττες. Στην πορεία της σεζόν όμως πιστεύω πολύ
στην ομάδα μας υπάρχει ποιότητα στο ρόστερ απο πέρσι, τα καινούργια παι-
διά που ήρθαν με εμπειρία απο μεγαλύτερες παραστάσεις και αρκετή ποιότ-
ητα. Επίσης μεγάλη προσπάθεια γίνεται απο τους προπονητές μας προσπάθ-
ουνε καθημερινά με δουλειά να μας έχουν έτοιμους σε κάθε αγώνα!!! Μια
διοίκηση που που εγώ συνεργάζομαι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά,προσπαθ-

εί για το καλύτερο και είναι κοντά μας!!!
Για την διακοπή του πρωταθλήματος είναι για όλες τις ομάδες,διοικήσεις,προπονητικό team και εμάς

τους ποδοσφαιριστές κάτι πολύ κακό,αλλά από την στιγμή που τα μέτρα είναι αυτά πρέπει να τα τηρή-
σουμε και ο καθένας από εμάς να δουλέψει όσο μπορεί μόνος του ξεχωριστά,έτσι ώστε στην επανεκ-
κίνη της αγωνιστικής περιόδου να είμαστε αυτοί που πρέπει να κάνουμε καινούργιο restart να καλύψο-
υμε το χαμένο έδαφος...

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΣ: 
<< Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ

ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ>>

Ο ποδοσφαιριστής του Ηρακλή Ελευσίνας
Παντελής Κατσάφαρος τόνισε για την ομάδα του
και την διακοπή του πρωταθλήματος.

<<Φέτος η φιλοσοφία της διοίκησης και του
προπονητη είναι να υπάρχει μια βάση με 6-7
έμπειρους ποδοσφαιριστές και οι υπόλοιποι να
είναι παιδιά απο ακαδημια της τα οποία έχουν
ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του πρωταθλήμα-
τος σε πάρα πολύ καλό βαθμό.

Σίγουρα η διακοπή θα επηρεάσει όλες τις ομά-
δες να ξαναβρούν τον ρυθμό τους,αυτές είναι
όμως οι αποφάσεις που πάρθηκαν και για αυτό
όλοι μας πρέπει να προσαρμοστούμε και να κοι-
τάξουμε την ατομική μας ευθύνη για να επιστρέ-
ψουμε όσο ποιο γρήγορα γίνεται στους αγωνι-
στικούς χώρους και να κάνουμε αυτό που αγα-
πάμε.

ΑΝ.ΤΣ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ: << Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΚΑΛΟ>>
Ο επιθετικός του Ακράτητου Γιώργος Τσιγγόπουλος είπε για την ομάδα του. <<Θέλω να ευχηθώ υγεία σε όλο

τον κόσμο και υπομονή με όλη αυτήν την δύσκολη κατάσταση στον καιρό που ζούμε.
Ο Ακράτητος έχει μάθει να πρωταγωνιστεί σε όποια κατηγορία και να παίζει. Είχαμε ένα κακό ξεκίνημα

στους πρώτους δυο αγώνες και όπως καταλάβαμε όλοι αυτό δεν αντιπροσώπευε την ομάδα όποτε όλοι πήρα-
με τις ευθύνες που μας αναλογούσαν ώστε να αντιστρέψουμε αυτά τα ατυχές αποτελέσματα.

Ηρθε η αλλαγή του προπονητή η οποία έφερε μια ηρεμία στην ομάδα μας και έτσι ήρθαν και οι δυο ισοπαλίες
που κατά την γνώμη μου έπρεπε να είχαμε κερδίσει και στα δυο ματς.

Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον κ. Κώστα Μπαλή ο οποίος προσπαθεί για το καλό μας και πάντα είναι
δίπλα στην ομάδα.

Θεωρώ τώρα πως η διακοπή τους πρωταθλήματος μόνο καλό δεν κάνει στα σωματεία τα οποία σε δύσκολο-
υς καιρούς προσπαθούν για το καλύτερο όπου με κόπο, χρήμα από τις δουλειές τους προσπαθούν να
συντηρήσουν τις ομάδες τους και αυτός δυστυχώς μόνο καλό δεν κάνει αλλά σαν Ακράτητος είμα-
στε αναγκασμένοι να ακολουθούμε τα μέτρα που επέβαλε ο πρωθυπουργός μας που πιστεύουμε
πως θα είναι καλό για όλους μας!! Τέλος θα ήθελα και πάλι να ευχηθώ υγεία σε όλο τον κόσμο>>.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΙΟΥΛΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΑΤΟΣ: 
<< ΕΧΟΥΜΕ ΒΑΘΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΑΛΛΕΣ ΧΡΟΝΙΕΣ>>

Ο ποδοσφαιρι-
στής Ιούλιος
Λαμπρινάτος της
Δύναμης Ασπρ-
οπύργου μίλησε
για την έκπληξη
του πρωταθλή-
ματος στην
Β΄ΕΠΣΔΑ.
<<Είμαι  πολύ
ευχαριστημένος
από την μέχρι

τώρα πορεία της ομάδας μου και από την απόδο-
ση των μικρών αθλητών που προέρχονται από την
Ακαδημία. Εχουμε περισσότερο βάθος απ' ότι της
άλλες χρονιές και γι 'αυτό πιστεύω έχουν έρθει τα
μέχρι τώρα θετικά αποτελέσματα. Οσον αφορά την
διακοπή του ερασιτεχνικού αλλά και του ακαδημαϊ-
κού ποδοσφαίρου πιστεύω πως είναι μια κίνηση
προς τη λάθος κατεύθυνση...
Εύχομαι σε όλους να βγούμε πιο δυνατοί μετά την
πανδημία>>.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΤΣΟΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΤΣΟΣ: 
<< Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ<< Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ
ΤΗΝ ΘΕΛΑΜΕ>>ΤΗΝ ΘΕΛΑΜΕ>>

Ο ποδοσφαιριστής του
Ικάρου Νεοκτίστων
Ασπροπύργου Γρηγόρ-
ης Κάτσος μίλησε για την
ομάδα του.
<<Η πορεία της ομάδας
δεν είναι έτσι όπως θα
την θέλαμε αλλά δεν πει-
ράζει έτσι είναι το ποδό-
σφαιρο και για αυτό είναι
όμορφο.
Το κλίμα είναι καλό πάρα
τα δύσκολα αποτέλεσμα-
τα που έχουμε φέρει!

Τώρα όσο για το κλείσιμο των γηπέδων και για τα νέα
μέτρα θα το περάσουμε και αυτό όλα τα παιδιά έχουμε
πάρει πρόγραμμα να δουλέψουμε μόνοι μας ο καθένας
μας όπως μπορεί και πιστεύω η επανέναρξη θα πάνε
όλα καλά και θα είμαστε πιο δυνατοί.
Οι στόχοι της ομάδας για να μη κρυβόμαστε είναι ο πρω-
ταθλητισμός παρόλο ότι βρισκόμαστε πίσω απ τις δύο
πρώτες θέσεις που οδηγούν στην Α κ́ατηγορία. Εγώ
είμαι αισιόδοξος ότι θα πάρουμε το ένα εισιτήριο!

ΑΝ.ΤΣ.

ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΤΟΥΡΟΣ:
<<ΘΑ ΜΑΣ ΔΥΣΚΟΛΕΨΕΙ Η
ΔΙΑΚΟΠΗ>>

Ο ποδοσφαιριστής
του Αίιαν τα Παραλίας
Ζαφείρης Ντούρος
μίλησε για την  ομάδα
του.

<<Καταρχ ήν  εύχ ομαι
όλος ο κόσμος ν α βγει
υγιής από την  κατά-
σταση που βιών ουμε
τους τελευταίους
μήν ες λόγω cov id 19.

Για εμάς τους ερασι-
τέχ ν ες ποδοσφαιρι-
στές η διακοπή των
ομαδικών  προπον ή-
σεων  καθώς και των  αγων ιστικών  υποχ ρεώσεων  είν αι
μια κατάσταση η οποία θα μας δυσκολέψει αρκετά σε
ότι αφορά την  φυσική και ψυχ ολογική μας κατάσταση.
Γιατί το ποδόσφαιρο είν αι μέσο άθλησης και ψυχα-
γωγίας.

Σε ότι αφορά την  ομάδα μου πιστεύω ότι μετά τη
επαν εκκίν ηση των  πρωταθλήματων  θα βρεθούμε περ-
ισσότερο προεροιμασμεν οι για την  συν έχ εια... Υγεία
σε όλους.

ΑΝ.ΤΣ.
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Ζητούνται  αποθήκες για αγορά

και ενοικίαση στον Ασπρόπυργο. Πληροφορίες

στο Μεσιτικό Γραφείο Μαντζουράτου  Ελένη. 

Τηλέφωνο 6946971237
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Θανάσης Λεβέντης
Καθηγητής

Νευροχειρουργικής

Δέχεται κάθε Τρίτη & Πέμπτη 
12:00-14:00 στο Αττικό Πολυιατρείο

(Πρώην Ιωνία) Χατζηδάκη 40 &
Πάγκαλου - Ελευσίνα. 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας 
6932439508 & 210 5545994

ΗΗ  εεττααιιρρίίαα  ΙΙΟΟΝΝΙΙΑΑΝΝ  ΚΚΑΑΛΛΚΚ  ΑΑΕΕ,,  ααννααζζηηττάά  γγιιαα  ττιιςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  ττηηςς  
σσττηη  ΒΒΙΙΠΠΕΕ  ΜΜάάννδδρρααςς  ΑΑττττιικκήήςς  ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  θθέέσσεειιςς  εερργγαασσίίααςς::

  Χειριστή Περονοφόρου για πενθήμερη 8ωρη απασχόληση σε κυλιόμε-
νες βάρδιες.

-Δίπλωμα Χειριστή Περονοφόρου Οχήματος Πετρελαιοκίνητου (2ης
Ειδικότητας: Ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων) και Ομά-
δας Β (< 120 ΚW).
-Υποψήφιοι κάτοχοι της Ομάδας Α με προϋπηρεσία στα περονοφόρα 40
τον φορτοεκφόρτωσης κοντέινερ θα προτιμηθούν.

 Εργάτη Παραγωγής για πενθήμερη 8ωρη απασχόληση σε κυλιόμενες
βάρδιες.

Τα βιογραφικά των ενδιαφερομένων να αποσταλούν 
στο dida@iokal.com ή με φαξ στο 2105552396

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΝΤΟΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΝΑΝΤΙ

ΓΗΠΕΔΟΥ 126 Τ.Μ. ΣΑΛΟΝΙ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ 3
ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑ 2 ΜΠΑΝΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6945178800 κος ΣΤΕΛΙΟΣ.  

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

Διατίθεται οικόπεδο εν-
τος σχεδίου 1573τ.μ.,πρ-
ος ενοικιαση ή πώληση
στα Νεόκτιστα Ασπρ-
οπύργου,τριφατσο με
εύκολη πρόσβαση προς
όλες τις  εθνικές
οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγε-
λματικός χώρος (ισόγειο)
στη διασταύρωση Ασπρ-
οπύργου (πλησίον ΙΚΑ
και στάσης λεοφωρείου),
126 τεραγωνικά μέτρα,
κατάλληλο για φαρμα-
κείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος
οροφος) στη διασταύρω-
ση Ασπροπύργου κοντά
στο ΙΚΑ 86 τετραγωνικά
μέτρα, σε οικογένεια που
να έχει σταθερή εργασία
Διατίθεται και για επαγγε-
λματικός χώρος

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)
Ενοικιάζεται επαγγε-
λματικός χώρος 105
τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαμίνος &
Κολοκοτρώνη). Δεν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρ-
ος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται κατά-
στημα 110 τ.μ. επί της
Λεωφόρου 
Δημοκρατίας και
πωλείται 
ο επαγγελματικός εξοπ-
λισμός του. Τηλέφωνο
ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς
6945334415
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τμ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση Δεμερτζή πίσω
από το Δημοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και
τον κόλπο του καραμαγ-
κά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC, AIRCONDI-
TION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται
(ενοικίαση ή πώληση)
κεντρικό κατάστημα
(Οδός Παγκάλου) 300τμ
+ 100τμ βοηθητικός
χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται Οικόπεδο
Στον Ασπρόπυργο στη
θέση Ρυκιά, σε τιμή
ευκαιρίας.
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6987305649

Πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύργου!Πληρο-
φορίες κ.σοφια
τηλ.6909156985

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή

κατάσταση, τιμή
60.000€, συζητήσιμη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκα-
τοικία 100 τ.μ., ισόγεια,
προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό, α-
νοικτό πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση
'00, τιμή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-
στα, μονοκατοικία 90
τ.μ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.μ.,
καρποφόρα δέντρα, πω-
λείται λόγω ανάγκης, τιμή
20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ημιτελής μεζονέτα 162
τ.μ., 2 επίπεδα, ισόγεια,
γωνιακή, 4 υ/δ (το 1
master), 2 μπάνια, σε
οικόπεδο 183 τ.μ., πάρ-
κιν, αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.

6981035626
Κυρία Ελληνίδα ανα-
λαμβάνει τη φύλαξη παι-
διών στις περιοχές Μάν-
δρας - Μαγούλας & Ελευ-
σίνας. Τηλ. 6979244790

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΚΙΝ 6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ
ΕΝΕΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ 
ΜΑΝΔΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6987708872

Ελληνίδα αποκλειστι-
κή με πείρα ζητά ερ-
γασία για φροντίδα ηλι-
κιωμένων στην περιοχή
του Θριασίου
Πεδίου.Τηλ. 6971700804

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-
5573042. 
Fax: 210-5576988

"Εταιρεία καθαρισμών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια με δίπλωμα
οδήγησης, κάτοικο περ-
ιοχής θριασίου πεδίου.
τηλ: 210 5546957, 
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με
δίπλωμα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γα-
λακτοκομικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής. Επιθυμητή προϋπ-
ηρεσία σε ex-van
πώληση.  Επικοινωνία
10:00-17:00,
2105577698 , email: in-
fo@dikomas.gr

Ζητούνται συνεργάτες
για πωλήσεις προϊόντων
σε εκθεσιακούς χώρους,
ηλικίας από 20 έως 35
ετών. Ώρες επικοινωνίας:
11 π.μ. έως 1 μ.μ. – κος
Ηλίας - Τηλ.: 210 24 70
341 - 694 43 88 304 –e-
mail: ifonitonamea@g-
mail.com  

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  
ΓΓΙΙΑΑ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΞΞΕΕΝΝΗΗΣΣ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΑΑΣΣ  ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΣΣΥΥΓΓΚΚΟΟΛΛΛΛΗΗΤΤΕΕΣΣ,,
ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ  ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΔΔΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΤΤΕΕΣΣ  ΜΜΕΕ  ΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΟΟ  ΗΗ

ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΕΕΞΞΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΩΩΣΣ  ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ    ΣΣΕΕ  ΝΝΕΕΑΑ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ..    ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΕΕΡΡΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΚΚΑΑΛΛΟΟ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΛΛΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΔΔΟΟΧΧΕΕΣΣ..    ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΟΟΣΣ::  ΚΚΟΟΣΣ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΟΟΣΣ  66997755330044005522

Ενοικιάζεται ισόγειο διαμέρισμα

90τ.μ. στην Ελευσίνα, πλησίον

ΔΕΗ. Πλήρως αυτόνομο, χωρίς

κοινόχρηστα. Τιμή ενοικίασης 400€ 

Τηλ: 6937958083

Ώρες 8:00-13:00 και 18:00 - 20:00 

Πωλείται οικία ισόγειο και
πρώτος όροφος στο 

Παλαιοχώρι Μάνδρας σε 800
μέτρα οικόπεδο. 

Ανταλλαγή με διαμέρισμα 
τηλέφωνο 6974 311 396. 

Τιμή συζητήσιμη

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ΧΩΡΙΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2105570474
ΚΑΙ 2105573734
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

 Π Ι Τ Σ Α Δ Ο Ρ Ο Σ -
ΜΑΓΕΙΡΑΣ/ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου 
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Απαραίτητο: Γνώση Ιταλι-
κής κουζίνας
Επιθυμητό: Γνώση χρήσης
ξυλόφουρνου.

 ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα

Άδεια εργασίας προσωπι-
κού ασφαλείας
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:
Απόφοιτος Μέσης
Εκπαίδευσης

Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
ΟΧΙ Απαραίτητη

Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

 Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:
Κάτοχος πτυχίου ΕΠΑΛ ή
ΙΕΚ Μηχαν. Αυτ/των
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

 ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ –
Άνδρες
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-

ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι διπ-
λώματος Ι.Χ

 Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- Άνδρες
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.  και
γνώση χειρισμού κλάρκ

 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου 
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
όχι Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι διπ-
λώματος Ι.Χ. 

 ΟΔΗΓΟΙ Ε’
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ 
Επιθυμητά προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα
:Κάτοχοι Διπλώματος ADR
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααμμίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  

ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ..  ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος, Κάτω Ελευ-
σίνα, 210 556 0948

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνομικό Τμήμα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιμεναρχείο 210 55 42 454
Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόμιο Ελευσίνας 210 55 05 000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
Δασονομείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. Δ. 210 55 42 412
Δ. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.Δ.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο Διανομής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213
20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ :
213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :
213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47
344 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213
20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210 53
23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58 22
074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ
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Κύρια σημεία Γ’  Τριμήνου 2020:

• Θετικά λειτουργικά αποτελέσματα, παρά το δυσμε-
νές περιβάλλον, με Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA Εννεαμήνου
στα €256 εκατ. λόγω καλής λειτουργίας, εξαγωγών και αξιο-
ποίησης ευκαιριών στη διεθνή αγορά πετρελαιοειδών

• Παρατεταμένη περίοδος αρνητικών περιθωρίων
διεθνώς, το ιστορικά δυσμενέστερο περιβάλλον για εταιρίες
διύλισης

• Έμφαση στη διαχείριση πανδημίας COVID-19, εξα-
σφαλίζοντας προστασία των εργαζομένων και απρόσκοπτη
λειτουργία σε όλες τις βασικές δραστηριότητες 

• Αύξηση εξαγωγών κατά 10% αντισταθμίζοντας εν
μέρει τη μειωμένη ζήτηση στην εγχώρια αγορά – Στους 3,7
εκατ. τόνους οι συνολικές πωλήσεις

• Διατήρηση ισχυρού ισολογισμού και περαιτέρω
μείωση χρηματοοικονομικού κόστους

• Ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ασφάλεια το έργο
συντήρησης και αναβάθμισης στον Ασπρόπυργο – Επέν-
δυση άνω των €130 εκατ. με έμφαση στη βελτίωση των
επιδόσεων και δεικτών ασφάλειας και περιβάλλοντος του
διυλιστηρίου

• Ολοκλήρωση εξαγοράς του Φ/Β έργου 204MW
στην Κοζάνη και διασφάλιση χρηματοδότησης – Έμπρακτη
στήριξη από τις διεθνείς αγορές και την EBRD στη στρατηγι-
κή του Ομίλου

• Ουσιαστική συμμετοχή στη διαχείριση κρίσης σε
εθνικό επίπεδο, με ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος
Υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Α) Επισκόπηση αποτελεσμάτων:
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά

αποτελέσματα Γ’ Τριμήνου 2020, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να
ανέρχονται στα €66 εκατ. για το Tρίμηνο και στα €256 εκατ. για το Εννε-
άμηνο.

Αναφορικά με το επιχειρησιακό περιβάλλον κατά το Γ’ Τρίμηνο, η
σημαντική υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης σε αρνητικά
επίπεδα κατά μέσο όρο, σε συνδυασμό με την υποχώρηση της ζήτησης
στην εγχώρια αγορά καυσίμων και την ενδυνάμωση του ευρώ, διαμόρφ-
ωσαν τις δυσμενέστερες συνθήκες ιστορικά για τον κλάδο διύλισης παγ-
κοσμίως. Επιπλέον, σημαντική πρόκληση ήταν η ανάγκη λήψης πρόσθε-
των μέτρων υγείας και ασφάλειας στις εγκαταστάσεις και τους χώρους
εργασίας λόγω της πανδημίας. Τα αυξημένα επίπεδα αποθεμάτων
προϊόντων, σε συνδυασμό με τη μείωση παραγωγής και διαθεσιμότητας
αργών πετρελαίων, καθώς και την αναιμική ανάκαμψη της παγκόσμιας
ζήτησης πετρελαιοειδών, οδήγησαν τα διεθνή ενδεικτικά περιθώρια σε
αρνητικά επίπεδα, τα χαμηλότερα που έχουν καταγραφεί ιστορικά. Το
παρατεταμένο περιβάλλον χαμηλών περιθωρίων καθιστά ζημιογόνα τη
λειτουργία για πολλά διυλιστήρια παγκοσμίως, αλλά και στην περιοχή, με
κάποια να προχωράνε σε προσωρινή διακοπή λειτουργίας ή και οριστι-
κή παύση, ή μετατροπή δραστηριοτήτων. Σε ό,τι αφορά την εγχώρια
αγορά, η ζήτηση καυσίμων κίνησης ανέκαμψε από τα χαμηλά του Β’ Τρι-
μήνου, παρ’ όλα αυτά παραμένει σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με
πέρυσι, ιδιαίτερα στους κλάδους αεροπορίας και ναυτιλίας. 

Σε αυτές τις ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες και παρά το πρόγραμμα
εκτεταμένης συντήρησης πενταετίας στο διυλιστήριο Ασπροπύργου, τα
διυλιστήρια του Ομίλου διατήρησαν υψηλά επίπεδα λειτουργίας. Οι συνο-
λικές πωλήσεις ανήλθαν στους 3,7 εκατ. τόνους (-9%), λόγω της
υποχώρησης της εγχώριας αγοράς, με την πτώση να είναι μεγαλύτερη
στους κλάδους αεροπορικών και ναυτιλιακών καυσίμων, ενώ οι εξαγω-
γές σημείωσαν αύξηση, καθώς η διαχείριση αποθεμάτων και η υλοποίηση
πράξεων εμπορίας contango συνετέλεσαν στον ομαλό εφοδιασμό, με
σημαντικά οικονομικά οφέλη. 

Ισχυρός ισολογισμός, μειωμένο χρηματοοικονομικό κόστος 
Ο Όμιλος συνέχισε να βελτιώνει την κεφαλαιακή του διάρθρωση,

παρά το ιδιαίτερα δυσμενές περιβάλλον, αντλώντας επιπλέον ρευστότ-
ητα, τόσο από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, αλλά και από το τραπεζικό
σύστημα, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Εντός του Δ’ Τριμήνου, αναμένε-
ται να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για την αναχρηματοδότηση
των πιστωτικών γραμμών ύψους €900 εκατ. που λήγουν στους επόμενο-
υς έξι μήνες, βελτιώνοντας περαιτέρω το προφίλ ωρίμανσης των δανει-
ακών υποχρεώσεων του Ομίλου. 

Το χρηματοοικονομικό κόστος είναι μειωμένο κατά 14% στο εννεάμηνο,
στα €78 εκατ., τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών.  

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος της
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, Ανδρέας Σιάμισιης, επεσήμανε: 

«Επιχειρηματικά, κατά τη διάρκεια του Γ’ Τριμήνου, αντιμετωπίσαμε το
δυσμενέστερο ιστορικά διεθνές περιβάλλον διύλισης. Ήδη, πολλά διυλι-
στήρια στην περιοχή μας έχουν μειώσει την παραγωγή τους, ενώ κάποια
προχωρούν και σε περιορισμό, ή διακοπή δραστηριοτήτων. Παρά τη
μικρή ανάκαμψη που σημείωσε η παγκόσμια οικονομία σε σχέση με το
προηγούμενο τρίμηνο, η αγορά καυσίμων παραμένει σε σημαντικά χαμ-
ηλότερα επίπεδα, καθώς η πανδημία επηρεάζει τόσο τον τουρισμό, όσο
και τις μετακινήσεις γενικότερα. Λειτουργικά, οι προκλήσεις εξακολουθ-
ούν να είναι ιδιαίτερες, με κυρίαρχο μέλημα την ασφάλεια και την υγεία
των εργαζομένων μας, αλλά και την αδιάλειπτη λειτουργία της εφοδια-
στικής αλυσίδας.

Σε αυτό το περιβάλλον, καταφέραμε να διατηρήσουμε την παραγω-
γή μας σε υψηλά επίπεδα, αυξάνοντας τις εξαγωγές μας, ενώ εκμεταλ-
λευτήκαμε έγκαιρα τις όποιες εμπορικές ευκαιρίες παρουσιάστηκαν στη
διεθνή αγορά, ώστε να μετριάσουμε -όσο ήταν δυνατό- τις επιπτώσεις
από την αρνητική συγκυρία.

Ιδιαίτερη σημασία για εμάς, έχει η ολοκλήρωση με ασφάλεια και επιτ-
υχία του προγράμματος συντήρησης και αναβάθμισης του μεγαλύτερου
διυλιστηρίου μας στον Ασπρόπυργο, ένα απαιτητικό έργο, λόγω της πολύ
μεγάλης κλίμακας των εργασιών σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς
και τις επιπλέον δυσκολίες διαχείρισης των θεμάτων υγείας και ασφά-
λειας λόγω COVID-19. Με αυτή την ευκαιρία, θα ήθελα εκ μέρους της
Διοίκησης να συγχαρώ όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν σε
αυτό. Η πλήρης επαναλειτουργία του διυλιστηρίου τις επόμενες μέρες θα
βοηθήσει και στις οικονομικές αποδόσεις, αλλά και στη βελτίωση των
περιβαλλοντικών επιδόσεών του. 

Σε ό,τι αφορά στην υλοποίηση της στρατηγικής μας, κάναμε σημαντι-
κά βήματα σε σχέση με το μεγάλο έργο ΑΠΕ στην Κοζάνη. Ολοκ-
ληρώσαμε επιτυχώς τη συναλλαγή και την εξασφάλιση χρηματοδότησης
με ιδιαίτερα θετικούς όρους, έχοντας την έμπρακτη εμπιστοσύνη από τις
διεθνείς κεφαλαιαγορές και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης
και Ανάπτυξης (EBRD).

Ταυτόχρονα, συνεχίσαμε και ενισχύσαμε την προσφορά μας στην
αντιμετώπιση της πανδημίας, κυρίως σε ό,τι αφορά την υποστήριξη του
Εθνικού Συστήματος Υγείας, με την ουσιαστική αύξηση της δυνατότητας
διεξαγωγής μοριακών ελέγχων και την ενίσχυση των ΜΕΘ.

Στους επόμενους μήνες το περιβάλλον αναμένεται να παραμείνει
δύσκολο, με τα σενάρια ανάκαμψης να προβλέπουν ουσιαστική βελτίω-
ση μετά τα μέσα του 2021. Η αναιμική ανάκαμψη στην αγορά πετρελαι-
οειδών δεν είναι αρκετή για να δώσει ουσιαστική επάνοδο σε προη-
γούμενα επίπεδα και στόχος μας παραμένει να διαχειριστούμε με τον
καλύτερο τρόπο τις επιπτώσεις από την κρίση του COVID-19 στις δρα-
στηριότητές μας και στις επιδόσεις μας. Ταυτόχρονα, και παρά τα θεσμι-
κά προβλήματα που υφίστανται στην αγορά ενέργειας, σκοπεύουμε να
εκμεταλλευτούμε τη περίοδο αυτή για να υλοποιήσουμε τα σχέδια ανά-
πτυξης σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας, καθώς και την επιτάχυνση του
ψηφιακού μετασχηματισμού στις δραστηριότητες μας, ώστε να οδηγήσο-
υμε τον Όμιλο σε πιο ισχυρή θέση για το μέλλον».

Β) Στρατηγική και κυριότερες εξελίξεις στη διάρκεια του Γ’ τρι-
μήνου:

Τα περιθώρια διύλισης κατέγραψαν μικρή ανάκαμψη κατά το Δ’
Τρίμηνο, καθώς τα υψηλά αποθέματα προϊόντων σημειώνουν σταδιακή
πτώση, κυρίως λόγω μείωσης διυλιστικής παραγωγής. Σε κάθε
περίπτωση, τα διεθνή περιθώρια παραμένουν σημαντικά χαμηλότερα
από το μέσο όρο των προηγουμένων ετών, ενώ η ανάκαμψη της ζήτησης
αναμένεται να επηρεαστεί αρνητικά από τα νέα περιοριστικά μέτρα
στην Ευρώπη. 

Το διυλιστήριο Ασπροπύργου ολοκλήρωσε με ασφάλεια και επιτυχία
την προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας του για εκτεταμένο πρόγρ-
αμμα συντήρησης και αναβάθμισης όλων των μονάδων, συνολικού

κόστους άνω των €130 εκατ., με σημαντικές παρεμβάσεις σε θέματα
περιβάλλοντος και ασφάλειας. 

Στις 12 Οκτωβρίου, η HPF plc, θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ,
ολοκλήρωσε τη συμπληρωματική έκδοση ομολογιών λήξης Οκτωβρίου
2024, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, ύψους €99,9 εκατ., με απόδοση 2,4%.
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD)
συνεισέφερε το 75% των αντληθέντων κεφαλαίων, που θα χρησιμοποι-
ηθούν για την ανάπτυξη και κατασκευή του Φ/Β έργου 204MW στην
Κοζάνη. Σημειώνεται ότι η εξαγορά ολοκληρώθηκε την 1 Οκτωβρίου 2020,
με τις εργασίες κατασκευής να ξεκινάνε εντός του Νοεμβρίου.

Επιπλέον, σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες πώλησης των εταιρειών της
ΔΕΠΑ που συμμετέχει η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, βρίσκονται σε εξέλιξη
οι διαδικασίες due diligence (συλλογή και ανάλυση στοιχείων και πληρο-
φοριών από τις εταιρείες που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία),
με τις δεσμευτικές προσφορές να προγραμματίζονται για τον Μάρτιο του
2021.

Γ) Διεθνής και εγχώρια αγορά καυσίμων: 

Διεθνή περιθώρια διύλισης στα χαμηλότερα επίπεδα ιστορικά
Οι διεθνείς τιμές αργού διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στα $43/bbl,

σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι, έχοντας πάντως ανακάμ-
ψει από τα πολυετή χαμηλά του Β’ Τριμήνου, σε συνέχεια της συμφωνίας
των κύριων χωρών παραγωγών πετρελαίου παγκοσμίως για σημαντική
μείωση της παραγωγής και εξαγωγών αργού. Η απόφαση αυτή είχε
αρνητικό αντίτυπο στη διαθεσιμότητα και τιμολόγηση αργών υψηλού
θείου, επηρεάζοντας τα Ευρωπαϊκά διυλιστήρια. 

Τα περιθώρια των βασικών προϊόντων των διυλιστηρίων του Ομίλου
παρέμειναν σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, με το ντίζελ μάλιστα να
υποχωρεί περαιτέρω σε ιστορικά χαμηλά, καθώς η κατάρρευση της ζήτ-
ησης αεροπορικών καυσίμων οδήγησε σε διαφοροποίηση του μίγματος
παραγωγής παγκοσμίως, με αύξηση της συμμετοχής του ντίζελ, δημιο-
υργώντας πλεόνασμα αποθεμάτων. Επιπλέον, η διαμόρφωση των τιμών
Urals σε επίπεδα υψηλότερα του Brent οδήγησαν, σε συνδυασμό με τα
παραπάνω, τα ενδεικτικά περιθώρια διύλισης στα χαμηλότερα επίπεδα
ιστορικά. Συγκεκριμένα, τα περιθώρια για διυλιστήρια τύπου FCC κυμά-
νθηκαν στα $0/bbl, ενώ τα περιθώρια Hydrocracking στα $-0,9/bbl.

Το ευρώ ενισχύθηκε έναντι του δολαρίου στα υψηλότερα επίπεδα των
τελευταίων δυο ετών, με την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου να κυμαίνεται στα
1,17 κατά μέσο όρο για το Γ’ τρίμηνο.

Μείωση ζήτησης στην εγχώρια αγορά καυσίμων
Η εγχώρια ζήτηση επηρεάστηκε κυρίως από τη μειωμένη οικονομική

δραστηριότητα σε κλάδους όπως ο τουρισμός, όπου η πανδημία και τα
μέτρα ελέγχου της είχαν δυσμενές αντίκτυπο. Συγκεκριμένα, η ζήτηση
στην εσωτερική αγορά καυσίμων κατέγραψε υποχώρηση κατά 8% σε
σχέση με το Γ’ Τρίμηνο 2019, στους 1,5 εκατ. ΜΤ. Μεγαλύτερη ήταν η
μείωση στην αδασμολόγητη αγορά (-49%), με την κατανάλωση αεροπο-
ρικών καυσίμων να ανακάμπτει από τα χαμηλά του Β’ Τριμήνου, αλλά να
υπολείπεται σημαντικά (-63%) του Γ’ Τριμήνου 2019. 

Δ) Κυριότερα στοιχεία για τις επιμέρους επιχειρηματικές δρα-
στηριότητες:

ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ
Το Γ’ Τρίμηνο 2020, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Διύλι-

σης, Εφοδιασμού και Πωλήσεων ανήλθαν στα €17 εκατ..
Η παραγωγή διαμορφώθηκε στους 3,3 εκατ. τόνους, μειωμένη κατά

14% σε σχέση με πέρυσι, λόγω του προγράμματος συντήρησης στο Διυ-
λιστήριο Ασπροπύργου. Οι πωλήσεις ανήλθαν στους 3,7 εκατ. ΜΤ, με τις
εξαγωγές να σημειώνουν αύξηση κατά 10%, στους 2,2 εκατ. τόνους, αντι-
σταθμίζοντας εν μέρει την υποχώρηση της εγχώριας αγοράς. 

 Το μίγμα πρώτων υλών διαμορφώθηκε κυρίως λόγω του μοντέλου λει-
τουργίας ΙΜΟ του διυλιστηρίου Ασπροπύργου, ενώ τα λευκά προϊόντα
ξεπέρασαν το 90%.

ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ
 Τα Συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν στα €15 εκατ. (-24%) στο Γ’ Τρίμηνο

2020, κυρίως λόγω της μειωμένης παραγωγής προπυλενίου στο διυλι-
στήριο Ασπροπύργου κατά τη διάρκεια του προγράμματος συντήρησης,
αλλά και των αδύναμων διεθνών περιθωρίων πολυπροπυλενίου. 

ΕΜΠΟΡΙΑ
 Στην Εγχώρια Εμπορία, η σημαντική υποχώρηση στην αγορά αδα-

σμολόγητων καυσίμων και η μείωση ζήτησης λόγω μειωμένου τουρισμού
στη χώρα μας, οδήγησαν τους όγκους πωλήσεων και την κερδοφορία σε
χαμηλότερα επίπεδα, με τα Συγκρίσιμα EBITDA Β’ Τριμήνου να διαμορ-
φώνονται στα €17 εκατ. (-50%).

 Στη Διεθνή Εμπορία, οι καλές λειτουργικές επιδόσεις είχαν ως αποτέ-
λεσμα τον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας σε όγκους και
συνεισφορά, με τα Συγκρίσιμα EBITDA Γ’ Τριμήνου να φτάνουν στα €17
εκατ. (-16%).

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΠΕ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020
Διατήρηση θετικών λειτουργικών αποτελεσμάτων, παρά το ιστορικάΔιατήρηση θετικών λειτουργικών αποτελεσμάτων, παρά το ιστορικά

δυσμενέστερο περιβάλλον διύλισης και  τις επιπτώσεις του δυσμενέστερο περιβάλλον διύλισης και  τις επιπτώσεις του COVID 19.COVID 19.

• Αύξηση εξαγωγών κατά 10%  και περαιτέρω μείωση χρηματοοικονομικού κόστους


