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‘’Πολυβόλο’’ στο β΄μέρος
ο Ερμής Ανω Λιοσίων

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΣΚΑΝΑ:
Οι γυναίκες του

Πανελευσινιακού έκαναν την
ολική ανατροπή

Ζεφύρι: Στα χέρια της
Αστυνομίας δυο άτομα με

πάνω από 1,5 κιλό ηρωίνη

Δύο νέα ολοήμερα
Νηπιαγωγεία θα

αποκτήσει η Ελευσίνα
Εγκρίθηκε η διακήρυξη για εκπόνηση μελετών

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ:ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ:
Ξεκινά στις 15 ΟκτωβρίουΞεκινά στις 15 Οκτωβρίου

η διάθεσή τουη διάθεσή του
– Κριτήρια και ποσά για το επίδομα

σσεελλ..  44

σσεελλ..  33

«Φρένο» Μητσοτάκη 
σε πρόωρες εκλογές 

και νέο lockdown

«Μιλάμε λιγότερο, δουλεύουμε περισσότερο» ήταν 
το μύνημά του στο Υπουργικό Συμβούλιο

σσεελλ..    1100--1111

«Βαρύς» χειμώνας 
για νοικοκυριά 

και επιχειρήσεις
Στα ύψη οι τιμές των τροφίμων

- Οι πιο ακριβές εδώ και 60 χρόνια

Μήνας Ευαισθητοποίησης 
για τα αδέσποτα και 

δεσποζόμενα ζώα, ο Οκτώβριος 
για τον Δ. Ελευσίνας

σσεελλ..  55

σσεελλ..  33

σσεελλ..  99

σσεελλ..33  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΤΙΣ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

ΑΑππόόκκττηησσηη  εερργγαασσιιαακκήήςς  
εεμμππεειιρρίίααςς  γγιιαα  55..000000  άάννεερργγοουυςς

ηηλλιικκίίααςς  έέωωςς  2299  εεττώώνν

σσεελλ..  55

 Θ. Πλεύρης: 
Εξετάζουμε 
περισσότερες 
ελευθερίες στους 
χώρους με 
εμβολιασμένους σσεελλ..33
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Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
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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
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20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Νεφώσεις  

Θερμοκρασία: Από 15  έως 24 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Χαριτίνη, Χαριτίνα, Χαρίτη, Τίνα, Χαρά

Μεθοδία, Ερμογένης
Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΛΙΟΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΣαλαμίνος 17Α & Τσίγκου Α., 2105576927

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Λουκοπούλου Σοφία Σ.

Βενιζέλου Ελευθερίου 39, 2105560390

MANΔΡΑ
Μαρτζέλης Χρήστος Ι.

Στρατηγού Ρόκκα 56, 2105555550

Άνω Λιόσια

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΟΕ
Μεγάλου Αλεξάνδρου 61, 2102484258

ΑΧΑΡΝΕΣ
Τσανικλίδου Μαργαρίτα Δ.

Πάρνηθος 102, 2102476440

Σ
την  αύξηση του ποσού της επιδότησης από τα
180 ευρώ αν ά τετραγωγικό μέτρο, στα 200 ευρώ
αν ά τετραγων ικό μέτρο προχ ωρά το Υπουργείο

Περιβάλλον τος. Όπως αν αφέρουν  κυβερν ητικές
πηγές, η αιτία της αύξησης της επιδότησης, είν αι η
αν τίστοιχ η αύξηση των  οικοδομικών  υλικών . Το Νέο
Εξοικον ομώ θα «αν οίξει» για αιτήσεις έως τις αρχ ές
Νοεμβρίου και θα μείν ει στον  «αέρα» για έν α μήν α.

Το 50% της επιλεξιμότητας θα κριθεί από το ποσό
εν έργειας που εξοικον ομείται από τις παρεμβάσεις,
εν ώ το κριτήριο του εισοδήματος θα συμμετέχ ει 15%
στην  επιλεξιμότητα. Μία καιν οτομία που εισάγει το ν έο
Εξοικον ομώ είν αι το πακέτο 100 εκατ.ευρώ που προβ-
λέπεται στο ν έο πρόγραμμα για τις πιο ευάλωτες κοι-
ν ων ικά ομάδες.

Σημαν τική πρόβλεψη είν αι πως λαμβάν ον ται υπόψη
οι λεγόμεν ες «βαθμοημέρες». Δηλαδή, οι κλιματικές
συν θήκες που επικρατούν  σε έν α ν ομό. Αν  σε μία
περιοχ ή επικρατεί ψύχ ος ή ζέστη, τότε αυτό λαμβάν ε-
ται υπόψη στο ν έο Εξοικον ομώ. Στην  κατεύθυν ση της
καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και της πρά-
σιν ης μετάβασης, έν α ν έο κριτήριο που αν αμέν εται ν α
εν ταχ θεί στο πρόγραμμα είν αι η εξοικον όμηση εν έρ-
γειας. Έτσι λοιπόν  αν  η επιχ ειρούμεν η αν αβάθμιση
συν επάγεται και εξοικον όμηση εν έργειας αν ά κιλο-
βατώρα, τοτε αυτή έχ ει αυτόματα και προτεραιότητα.

Εκτός από το γεγον ός πως το ν έο Εξοικον ομώ Κατ'
Οίκον  αφορά σε ν ομούς και όχ ι σε περιφέρειες όπως
το προηγούμεν ο η λειτουργία της ηλεκτρον ικής πλατφ-
όρμας και η αξιολόγηση των  αιτήσεων  μεταβιβάζεται
στο Τεχ ν ικό Επιμελητήριο Ελλάδας, εν ώ μέχ ρι τώρα τη
σχ ετική αρμοδιότητα είχ ε η Αν απτυξιακή Τράπεζα.

Το συν ολικό ποσό επιδότησης δεν  θα ξεπερν ά τα
28.000 ευρώ, εν ώ θα ξεκιν ά από 40% και θα φτάσει το 

75%, εν ώ προβλέπον ται χ ρηµατοδοτικά εργαλεία
ώστε ν α καλυφθεί µε τραπεζικό δαν εισµό. ∆ικαίωµα
συµµετοχ ής στο πρόγραµµα έχ ουν  για πρώτη φορά
και ιδιοκτήτες για σπίτια που εν οικιάζουν , υπό την
προϋπόθεση ότι ο εν οικιαστής το χ ρησιµοποιεί ως
κύρια κατοικία. Σε ό,τι αφορά στα ποσοστά επιδότ-
ησης αυτά έχ ουν  ως εξής:

Για ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ, ποσοστό 75%
Για οικογεν ειακό εισόδημα έως 10.000 ευρώ, ποσο-

στό 75%
Για 5.000 - 10.000 ευρώ ατομικό, ποσοστό 70%
Για 10.000 - 20.000 ευρώ οικογεν αικό εισόδημα,

ποσοστό 70%
Για 10.000 - 20.000 ευρώ ατομικό εισόδημα, ποσο-

στό 55%
Για 20.000 - 30.000 ευρώ οικογεν ειακό, ποσοστό

55%
Από 20.000 - 30.000 ευρώ ατομικό, ποσοστό 45%
Από 30.000 -4 0.000 ευρώ οικογεν ειακό, ποσοστό

45%
Από 30.000 - 50.000 ευρώ ατομικό, ποσοστό 40%
Από 40.000 - 60.000 ευρώ οικογεν ειακό, ποσοστό

40%

Νέο Εξοικονομώ: Αυξάνεται η επιδότηση  
Πότε αναμένονται οι αιτήσειςΠότε αναμένονται οι αιτήσεις

Τα δύο άτομα
συ νε λ ήφ θησαν
μετά από πληρο-
φορίες που είχαν
οι αστυνομικοί
αναφορικά με τη
δραστηριοποίηση
τους στην εμπορία
ναρκωτικών. Οι
σ υ λ λ η φ θέ ντ ε ς
οδηγήθηκαν στον
κ. Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών
Αθηνών

Το μεσημέρι της Πέμπτης 30 Σεπτεμβρίου συν ελήφ-
θησαν  στο Ζεφύρι, από αστυν ομικούς της Υπο-
διεύθυν σης Ασφαλείας Δυτικής Αττικής με τη συν δρο-
μή της Ο.Π.Κ.Ε., δύο άτομα τα οποία κατείχ αν  μεγάλη
ποσότητα ν αρκωτικών . Η σύλληψη έγιν ε ύστερα από
την  αξιοποίηση πληροφοριών  που είχ αν  οι αστυν ομι-
κοί αν αφορικά με τη δραστηριοποίηση των  δύο ατό-
μων  στην  εμπορία ν αρκωτικών . 

Σε έρευν α που πραγματοποιήθηκε από την
Αστυν ομία σε οικία στο Ζεφύρι, βρέθηκαν  και
κατασχ έθηκαν  τα εξής:

1.527 γραμμ. ηρωίν ης,
ζυγαριά ακριβείας και
το χ ρηματικό ποσό των  310 ευρώ
Οι συλληφθέν τες οδηγήθηκαν  στον  κ. Εισαγγελέα

Πλημμελειοδικών  Αθην ών .ποσό των  310 ευρώ

Ζεφύρι: Στα χέρια της Αστυνομίας δυο
άτομα με πάνω από 1,5 κιλό ηρωίνη
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Η ακρίβεια έφτασε στην Ελλάδα και την τσέπη των
καταναλωτών άρχισαν να πιέζουν οι πρώτες ανατι-
μήσεις που καταγράφονται και σε βασικά τρόφιμα
και άλλα προϊόντα, ενώ προ των «πυλών» ειναι και
αυξήσεις-«φωτιά» στις τιμές της ενέργειας.

Οι παγκόσμιες τιμές των  τροφίμων  αυξήθηκαν
σχεδόν  33% τον  Σεπτέμβριο του 2021 σε σύγκριση με
την  αν τίστοιχη περίοδο του προηγούμεν ου έτους.
Αυτό προκύπτει, όπως γράφει το insider.gr, από τον
μην ιαίο Δείκτη Τιμών  Τροφίμων  του Οργαν ισμού Τρο-
φίμων  και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO), ο οποίος διαπι-
στών ει επίσης ότι οι παγκόσμιες τιμές έχουν  αυξηθεί
κατά περισσότερο από 3% από τον  Ιούλιο, φτάν ον τας
σε επίπεδα που δεν  έχουν  παρατηρηθεί από το 2011.

Ο Δείκτης Τιμών  Τροφίμων  περιλαμβάν ει μια σειρά
από προϊόν τα διατροφής όπως τα φυτικά έλαια, τα
δημητριακά, το κρέας και η ζάχαρη και συγκρίν ει τις
μεταβολές τους μην ιαία. Έχει σημασία ν α πούμε ότι ο
τρόπος που υπολογίζεται περιλαμβάν ει μέσα επίπεδα
τιμών  (μεταξύ 2002-2004) και ον ομαστικές τιμές που
δεν  είν αι προσαρμοσμέν ες στον  πληθωρισμό. Αυτό
σημαίν ει ότι ο δείκτης από μόν ος του δεν  μπορεί ν α
εξηγήσει το μέγεθος της διατροφικής αν ασφάλειας ή ν α
προβλέψει πιθαν ά προβλήματα στο μέλλον .

Ο λόγος που πρέπει ν α μας αν ησυχεί η αύξηση των
τιμών  των  τροφίμων  είν αι απλός. Πρώτον , οι τιμές των
αγαθών  αυξάν ουν  ταχύτερα από το μέσο εισόδημα και
δεύτερον , με την  αύξηση του πληθωρισμού, οι αγορα-
στές πρέπει ν α πληρών ουν  περισσότερα αν ά μον άδα
για τρόφιμα (λόγω της ον ομαστικής αύξησης της τιμής
τους), αλλά έχουν  αν αλογικά λιγότερα χρήματα για ν α
ξοδέψουν  για τρόφιμα, δεδομέν ης της παράλληλης
αύξησης των  τιμών  όλων  των  άλλων , εκτός από τους
μισθούς και άλλα εισοδήματά τους.

Οι βασικοί παράγοντες της αλματώδους
αύξησης της τιμής των τροφίμων είναι τρεις: Ο
πρώτος είν αι η αύξηση της τιμής του πετρελαίου, που
ξεκίν ησε τον  Απρίλιο του 2020 κι έχει επηρεάσει τις
τιμές όλων  των  ειδών  διατροφής στον  δείκτη του FAO,
αυξάν ον τας το κόστος παραγωγής και μεταφοράς τρο-
φίμων .

Ο δεύτερος είν αι οι ελλείψεις εργατικού δυν αμικού
που οφείλον ται στην  παν δημία του COVID-19. Η παν -
δημία μείωσε δραματικά τη διαθεσιμότητα των  εργαζο-
μέν ων  για καλλιέργεια, συγκομιδή, επεξεργασία και δια-
ν ομή τροφίμων , δημιουργών τας αυξήσεις στις τιμές σε
όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ο τρίτος είν αι η κλιματική αλλαγή και οι φυσικές κατα-
στροφές, που συν επάγον ται πιέσεις στις καλλιέργειες.
Σύμφων α με τις εκθέσεις καλλιεργειών  του FAO, η
αυξαν όμεν η ζήτηση για βιον τίζελ και οι μη υποστηρικ-
τικές καιρικές συν θήκες επηρέασσαν  δραματικά τις
τιμές των  καλλιεργιών  φυτικών  ελαίων . Επίσης, η ζάχα-
ρη είν αι έν α από τα βασικά τρόφιμα που χτυπήθηκε
από την  κλιματική αλλαγή, καθώς οι δυσμεν είς καιρικές
συν θήκες, συμπεριλαμβαν ομέν ων  των  ζημιών  από
παγετό στη Βραζιλία, μείωσαν  την  προσφορά και διόγ-
κωσαν  τις τιμές.

Τα δημητριακά έχουν  προσθέσει λιγότερο στη συν ο-
λική αύξηση των  τιμών , αλλά η προσβασιμότητά τους
παγκοσμίως είν αι ιδιαίτερα σημαν τική για την  ασφάλεια
των  τροφίμων . Το σιτάρι, το κριθάρι, ο αραβόσιτος, το
σόργο και το ρύζι αν τιπροσωπεύουν  τουλάχ ιστον  το
50% της παγκόσμιας διατροφής και έως και το 80% στις
φτωχότερες χώρες. Τα παγκόσμια αποθέματα ασφα-
λείας αυτών  των  καλλιεργειών  συρρικν ών ον ται από το
2017, καθώς η ζήτηση έχει ξεπεράσει την  προσφορά.

Η τεχν ολογική ικαν ότητα και η κοιν ων ικοοικον ομική

οργάν ωση του κόσμου μας δεν  μπορεί ν α διαχειριστεί
με επιτυχ ία τον  απρόβλεπτο και ααταθή καιρό. Πλέον ,
μεταξύ άλλων  πρέπει ν α φαν ταστούμε την  παροχή
τροφίμων  σε έν αν  θερμότερο κόσμο κατά περισσότερο
από 2 ° C , όπως λέν ε όλες οι σχετικές μελέτες για την
κλιματική αλλαγή.

Χωρίς ριζικές αλλαγές, η κλιματική αλλαγή θα συν εχ ίσει
ν α μειών ει τη διεθν ή πρόσβαση στα εισαγόμεν α τρόφ-
ιμα, πολύ πέρα   από κάθε ιστορικό προηγούμεν ο.

Από τον  Αύγουστο, ο Δείκτης Τιμών  Τροφίμων  του
FAO, δείχν ει ότι πραγματικές παγκόσμιες τιμές των
τροφίμων  ήταν  στην  πραγματικότητα υψηλότερες από
το 2011, όταν  οι άν οδος των  τιμών  στα τρόφιμα ήταν
ο καθοριστικός παράγον τας έκρηξης των  γεγον ότων
που συν έβαλαν  στην  αν ατροπή των  κυβερν ήσεων
στη Λιβύη και την  Αίγυπτο.

Αν αλύον τας τα δεδομέν α από όταν  ξεκίν ησε η παρ-
ουσία του Δείκτη (1961) βλέπουμε ότι φέτος είν αι πιο
δύσκολο ν α αγοράσει καν είς τρόφιμα από κάθε άλλη
χρον ιά με δύο εξαιρέσεις: το 1974 και το 1975, όταν  και
η πετρελαϊκή κρίση του 1973 πέρασε σε όλη την  παγ-
κόσμια οικον ομία

Λ. Κοσμόπουλος: «Προχωράμε
για να γίνουν έργα 

που θα χαρούν οι μικροί
μαθητές της περιοχής μας»

Ε
γκρίθηκε η διακήρυξη για την
εκπόν ηση μελετών , των  απαι-
τούμεν ων  εγκρίσεων  και της

έκδοσης οικοδομικής άδειας για το 2ο
και το 7ο Νηπιαγωγείο Ελευσίν ας από
την  Ειδική Υπηρεσία Διαχ είρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής.

Το έργο προχ ωρά με χ ρηματοδότ-
ηση ΕΣΠΑ με εν έργειες της Περιφέρει-
ας Αττικής, του Περιφερειάρχ η Γιώρ-
γου Πατούλη και του Αν τιπεριφερει

άρχ η Δυτικής Αττικής Λευτέρη
Κοσμόπουλου, σε συν εργασία με τον
Δήμο Ελευσίν ας, για ν α δημιουργηθ-
ούν  δύο ν έα ολοήμερα σχ ολεία στην
Ελευσίν α για τις αν άγκες των  μικρών
μαθητών  και μαθητριών . 

Σχ ετικά ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Δυτι-
κής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος
αν έφερε: «Προχ ωράμε για ν α γίν ουν
έργα που θα χ αρούν  οι μικροί μαθητές
της περιοχ ής μας. Η έγκριση των
πρώτων  μελετών  από την  Ειδική
Υπηρεσία Διαχ είρισης Περιφέρειας
Αττικής δίν ει το «πράσιν ο φως» για
ν α συν εχ ιστούν  οι διαδικασίες
χ ρηματοδότησης».

Πλεύρης: Εξετάζουμε περισσότερες 
ελευθερίες στους χώρους με εμβολιασμένους

Τα μίνι lockdown και οι απαγορεύσεις στις «κόκκινες» περιοχές επηρεάζουν και τους εμβολια-
σμένους και τώρα η κυβέρνηση αναζητά τρόπους για να δώσει περισσότερες ελευθερίες και
«κανονικότητα» σε όσους έκαναν το εμβόλιο.

Υπουργείο Υγείας και λοιμωξιολόγοι εξετάζουν με ποιον τρόπο μπορούν να «δοθούν» περισσό-
τερες ελευθερίες στους εμβολιασμένους «στο σημείο κανονικότητας», όπως χαρακτηριστικά είπε
σήμερα ο υπουργός Θάνος Πλεύρης. Το σχέδιο που επεξεργάζονται είναι, σύμφωνα με τον κ.
Πλεύρη, όπου βρίσκονται πλήρως εμβολιασμένοι να υπάρχει ένα καθεστώς πολύ μεγαλύτερης
ελευθερίας, αφού ο κίνδυνος μετάδοσης δεν είναι τόσο μεγάλος.

Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, αν για παράδειγμα οι όποιες ελευθερίες θα αφορούν και ενδεχόμενες
εξαιρέσεις από τα περιοριστικά μέτρα των μίνι lockdown που εφαρμόζονται στις «κόκκινες» περ-
ιοχές, όπως η απαγόρευση κυκλοφορίας, το κλείσιμο της εστίασης, ή της απαγόρευσης της μουσι-
κής.Όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Υγείας, στους μικτούς χώρους της εστίασης, θα πρέπει
να υπάρχουν περιοριστικά μέτρα για την προστασία και όχι τιμωρητικά, όσων έχουν επιλέξει να
μην εμβολιαστούν.

Επανέλαβε ξανά ότι γενικό lockdown δεν θα γίνει και η οικονομία δεν θα κλείσει, ενώ επισήμα-
νε πως ενισχύεται το σύστημα υγείας ώστε να υπάρχει η δυνατότητα περίθαλψης σε όποιον τη
χρειαστεί. Τόνισε επίσης ότι εφόσον υπάρχει εμβόλιο, γίνονται τεστ και το σύστημα υγείας είναι
θωρακισμένο, δεν θα τιμωρηθούν οι εμβολιασμένοι έναντι των ανεμβολίαστων.Ο υπουργός Υγείας
παραδέχτηκε πως οι χώροι που δέχονται μόνο εμβολιασμένους θα πρέπει να έχουν πιο ελεύθερο
πλαίσιο.«Εκεί η μετάδοση δεν θα έχει την ίδια επιβάρυνση και γι΄αυτό σε αυτούς τους χώρους θα
πρέπει να επανέλθει η κανονικότητα», ανέφερε.

«Βαρύς» χειμώνας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
Στα ύψη οι τιμές των τροφίμων - Οι πιο ακριβές εδώ και 60 χρόνια

Δύο νέα ολοήμερα Νηπιαγωγεία θα 
αποκτήσει η Ελευσίνα

Εγκρίθηκε η διακήρυξη για εκπόνηση μελετών
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Σύνταγμα: 58χρονος απειλούσε ότι θα 
ανατιναχθεί στο Μνημείο του Αγνώστου 
Στρατιώτη - Συνελήφθη και κρατείται στη ΓΑΔΑ

Συν αγερμός σήμαν εχ θες το
πρωί στο Σύν ταγμα, καθώς αγρ-
οτικό όχ ημα αν έβηκε στο πεζο-
δρόμιο έξω από τη Βουλή, έφθα-
σε κον τά στο Μν ημείο του
Αγν ώστου Στρατιώτη και τους
Εύζων ες.
Κατά πληροφορίες, ο οδηγός
του, ο οποίος συν ελήφθη τελικά,
απειλούσε ν α αν ατιν αχ τεί.
Στο σημείο έσπευσαν  ισχ υρές
αστυν ομικές δυν άμεις. Κλιμάκιο
του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών  Μηχ αν ισμών  εν τόπισε πάν ω στο αγρ-
οτικό αυτοκίν ητο μία φιάλη υγραερίου και μπιτόν ι με βεν ζίν η.
Βάσει πρωτοκόλλου, έκλεισε προσωριν ά η λ. Αμαλίας, ωστόσο πλέον  η κυκλοφο-
ρία αποκαταστάθηκε.
Σύμφων α με πληροφορίες του Αθην αϊκού-Μακεδον ικού Πρακτορείου Ειδήσεων ,
πρόκειται για 58χ ρον ο, που φέρεται ν α αν τιμετωπίζει ψυχ ολικά προβλήματα.
Πάν ω στο όχ ημα ο αγρότης είχ ε γράψει, σύμφων α με την  ΕΛΑΣ, μεταξύ άλλων ,
διάφορες λέξεις όπως «ιστοριογράφος», «λαϊκό δικαστήριο» και «ιαματικές πηγές».
Ο 58χ ρον ος κρατείται στη Γεν ική Αστυν ομική Διεύθυν ση Αττικής.
Μάλιστα στα υπάρχ ον τά του που κατασχ έθηκαν  από τις Αρχ ές υπήρχ ε και το
«μαν ιφέστο» που αιτιολογούσε την  πράξη του.
Το μαν ιφέστο του αγρότη, έχ ει αποδέκτες την  Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατε-
ρίν α Σακελλαροπούλου και τον  πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κι αφού εύχ ε-
ται σε αμφοτέρους υγείας κι επιτυχ ία στα καθήκον τά τους (!) απαριθμεί τους λόγο-
υς που προέβη στην  πράξη του.
Ο αγρότης φέρεται ν α έγιν ε έξαλλος με τέσσερα πράγματα:
1. κλοπή αρχ αίου μν ημείου του Ναού Παμίσου,
2. κλοπή οικοδομικής αδείας υλοιποίηση σχ εδίου κλοπής οικοπέδου,
3. ιαματική και λοιπές πηγές του ποταμού Παμίσου,
4. ιστορικό δέν δρο ο πλάταν ος του Αγίου Φλώρου.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: Ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου η διάθεσή τουΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: Ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου η διάθεσή του
– Κριτήρια και ποσά για το επίδομα
Στις 15 Οκτωβρίου ξεκινά η έναρξη της
διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης και
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, θα είναι ακρ-
ιβότερο κατά 40% από πέρυσι, με την
μέση τιμή να διαμορφώνεται περίπου
1,05 με 1,10 ευρώ το λίτρο.

Σημειώνεται πως φέτος, το επίδομα θέρ-
μανσης θα αυξηθεί κατά 20%.

Η αύξηση αυτή δεν θα μεταφραστεί με
αλλαγή των εισοδηματικών και περιου-
σιακών κριτηρίων ώστε να πάρουν περ-
ισσότερα άτομα το ίδιο επίδομα που δόθη-
κε τον προηγούμενο χρόνο αλλά με
αύξηση του βασικού επιδόματος που
σήμερα ανέρχεται σε 220 ευρώ και μπορ-
εί να κυμανθεί από 80 έως 650 ευρώ
ανάλογα τον αριθμό των τέκνων και τον
ειδικό συντελεστή που ισχύει για τον οικι-
σμό της κύριας κατοικίας του δικαιούχου.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η βάση υπο-
λογισμού των 220 ευρώ μπορεί να
αυξηθεί κατά 44 ευρώ και να διαμορφ-
ωθεί στα 264 ευρώ.

Η αύξηση κατά 20% αναμένεται να εφαρ-
μοστεί και στα κατώτερα και ανώτερα όρια
επιδόματος για να διαμορφωθούν τελικά
στα 96 και 780 ευρώ αντίστοιχα.

Πέρυσι, πέραν των όσων καταναλώνουν
πετρέλαιο θέρμανσης επιδοτήθηκαν για
πρώτη φορά και φυσικά πρόσωπα που
χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, υγραέριο,
καυσόξυλα ή pellet για τη θέρμανση της

κύριας κατοικίας τους, είτε αυτή μισθώνε-
ται, είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενη ή
ιδιοκατοικείται.

Για να είναι κάποιος δικαιούχος του
επιδόματος θέρμανσης, θα πρέπει να
προμηθευτεί πετρέλαιο αξίας διπλάσιας
από το ύψος της επιδότησης που θα
λάβει.

Σύμφωνα με την ισχύουσα υπουργική
απόφαση, τα εισοδηματικά και περιουσια-
κά κριτήρια έχουν καθοριστεί ως εξής:

Άγαμος: Έως 12.000 €
Έγγαμος: Έως 20.000 € συν 2.000 € για
κάθε παιδί
Μονογονεϊκή: Έως 22.000 € συν 2.000
€
Ακίνητη περιουσία: Έως 130.000 € (άγα-
μοι) – 250.000 € (έγγαμοι)

Αυξήσεις-«φωτιά» στις τιμές ενέργειας
Λόγω των ανατιμήσεων στα ενεργειακά
αγαθά, φυσικό αέριο και πετρέλαιο, σε
επίπεδα - ρεκόρ στην ευρωπαϊκή αγορά
οι αναλυτές κάνουν λόγο για «βαρύ
χειμώνα» για νοικοκυριά και επιχειρή-
σεις.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ρυθμιστικής
Αρχής Ενέργειας, το οικιακό τιμολόγιο
μεγάλου προμηθευτή στην Αττική διαμορ-
φώθηκε το Σεπτέμβριο στα 0,05401 ευρώ
ανά κιλοβατώρα έναντι 0,0155 ευρώ το
Σεπτέμβριο του 2020 όταν οι τιμές είχαν
πέσει στο ναδίρ λόγω της κρίσης του κορ-
ωνοϊού και 0,02995 τον φετινό Μάιο, στη

λήξη της περιόδου θέρμανσης.

Αντίστοιχα το πετρέλαιο θέρμανσης που
κόστιζε πέρυσι τον Οκτώβριο -σύμφωνα
με το παρατηρητήριο τιμών του υπουρ-
γείου Ανάπτυξης- περί τα 0,8 ευρώ το
λίτρο, αυξήθηκε τον Απρίλιο κοντά στο 1
ευρώ και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της
αγοράς, με τα σημερινά δεδομένα των διε-
θνών τιμών και της ισοτιμίας του δολαρίου
κυμαίνεται στο 1,1 ευρώ το λίτρο.
Με αυτά τα δεδομένα, οι αυξήσεις στην
ενέργεια δημιουργούν υπέρογκο κόστος
για τις επιχειρήσεις του λιανεμπορίου τρο-
φίμων που φτάνει ακόμα και το 50%, ενώ
το ίδιο συμβαίνει και για τις βιομηχανίες
και βιοτεχνίες του κλάδου για τις οποίες

προστίθενται και οι αυξήσεις των πρώτων
υλών, τα μεταφορικά κόστη αλλά και τα
είδη συσκευασίας.

Παράλληλα, στις 15 Οκτωβρίου ξεκινά η
περίοδος θέρμανσης, με τις ανατιμήσεις
στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού
αερίου να διαμορφώνονται από τα δεδο-
μένα της διεθνούς αγοράς εκείνης της
περιόδου. Τονίζεται ακόμη ότι πολλά νοι-
κοκυριά προχώρησαν την άνοιξη σε
αποθεματοποίηση πετρελαίου θέρμανσης,
πράγμα που σημαίνει ότι στην έναρξη
τουλάχιστον της περιόδου η ζήτηση -η
πορεία της οποίας εξαρτάται και από τον
καιρό- προβλέπεται να είναι σχετικά μει-
ωμένη, τουλάχιστον το πρώτο διάστημα.
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Μήνας ευαισθητοποίησης για τα 
αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα, 
ο Οκτώβριος για τον Δ. Ελευσίνας

Παγκόσμια Ημέρα Ζώων η 4η Οκτωβρίου και ο
Δήμος Ελευσίνας αφιερώνει τον Οκτώβριο σε
δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης

της κοινής γνώμης για τα αδέσποτα, τα δεσποζόμενα
ζώα και τις ανάγκες τους. 

Έτσι σε συνεργασία με φιλοζωικές ενώσεις και επαγ-
γελματίες, το επόμενο διάστημα τόσο στην Ελευσίνα,
όσο και στη Μαγούλα θα αναπτυχθούν δράσεις για την
υπεύθυνη υιοθεσία και την αρμονική συνύπαρξη με
τους τετράποδους φίλους μας. 

Μεταξύ άλλων, προβλέπονται συνέργειες με εθελον-
τές φροντιστές, εκπαιδευτές και ειδικούς συμπεριφο-
ράς, αλλά και μικρά happenings για όλη την οικογένεια. 

Για την πρωτοβουλία του Δήμου, ο Δήμαρχος Αργύρ-
ης Οικονόμου, σημειώνει: «Ο Δήμος Ελευσίνας για
πρώτη φορά θέλει να έρθει σε επαφή με όλους τις αναγ-
νωρισμένες φιλοζωικές οργανώσεις της περιοχής μας,
με όλους τους υπεύθυνους και ευαισθητοποιημένους
συμπολίτες μας, για να ακουστεί το μήνυμα της υιοθ-
εσίας και της προστασίας των τετράποδων φίλων μας.
Θέλω να πιστεύω, ότι αυτή θα είναι η αρχή μιας μακράς
και καλής συνεργασίας». 

Μήνυμα προς τους φιλόζωους συμπολίτες μας, απε-
υθύνει και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, Λεωνίδας Παπ-
πάς: «Η διαχείριση των αδέσποτων αλλά και η υπεύθυ-
νη στάση απέναντι στα δεσποζόμενα ζώα, είναι πάντα
μια δύσκολη υπόθεση γιατί μιλάμε για ψυχές. Για αυτό,
η βοήθειά όλων είναι πολύτιμη. Απευθύνουμε ένα δημό-
σιο κάλεσμα σε όσους θέλουν να συνεισφέρουν με ιδέες
και προτάσεις στις δράσεις ευαισθητοποίησης του
Οκτωβρίου, να έρθουν σε επαφή μαζί μας». 

Ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων
επιχειρήσεων για συμμετοχή στον Β΄
Κύκλο του "Προγράμματος απόκτησης

εργασιακής εμπειρίας για 5.000 άνεργους νέους
ηλικίας έως 29 ετών" που έχουν καταρτιστεί στο
ψηφιακό μάρκετινγκ. Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων θα λήξει στις 18 Οκτωβρίου.

Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλλει απευθείας στους
ασκούμενους 550 ευρώ μηνιαία, καλύπτοντας
κατά 100% την αποζημίωσή τους και τις ασφαλι-
στικές εισφορές για ιατροφαρμακευτική περίθαλ-
ψη και επαγγελματικό κίνδυνο.

Η επαγγελματική εμπειρία θα διαρκεί 6 ώρες την
ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα και δεν υπάρχει
δέσμευση για τις επιχειρήσεις μετά το τέλος του
προγράμματος.

Στη δράση εντάσσονται επιχειρήσεις που δρα-
στηριοποιούνται σε κλάδους (κύριους ή δευτερ-
εύοντες) με συνάφεια στο ψηφιακό μάρκετινγκ ή

διαθέτουν τμήματα μάρκετινγκ καθώς και σε
επιχειρήσεις που ο ιδιοκτήτης ή ένας εργαζόμενος
απασχολούνται στο ψηφιακό μάρκετινγκ (δημιο-
υργία και διαμοιρασμός ψηφιακού περιεχομένου,
στρατηγικές βελτίωσης θέσης μιας ιστοσελίδας
στα αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης, σχεδια-
σμός και υλο- 

ποίηση στρατηγικής μάρκετινγκ στο διαδίκτυο και
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τρόποι χρήσης
των κινητών τεχνολογιών και συσκευών, εμπειρία
στο επιχειρηματικό μοντέλο του ηλεκτρονικού
εμπορίου) για τουλάχιστον ένα έτος.

Οι  επιχειρήσεις εντάσσονται στο πρόγραμμα,
ανάλογα με το προσωπικό τους, ως εξής:

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να
υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιστότοπου του ΟΑΕΔ
https://eservices.oaed.gr/pls/apex/ στο Κέντρο
Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) που ανήκει η
έδρα ή το υποκατάστημά τους.

Υποβολή αιτήσεων έως τις 18 Οκτωβρίου
ΠΠρροογγρρααμμμμαα  ααππόόκκττηησσηηςς  εερργγαασσιιαακκήήςς

εεμμππεειιρρίίααςς  γγιιαα  55..000000  άάννεερργγοουυςς
ννέέοουυςς  ηηλλιικκίίααςς  έέωωςς  2299  εεττώώνν

Σ
υν εχ ίζει την  προσπάθεια στον
ευαίσθητο τομέα της οδικής
ασφάλειας, ώστε ν α περιορίσει,

στο ελάχ ιστο, τα τροχ αία δυστυχ ήμα-
τα, ο Δήμος Φυλής. Για το λόγο αυτό
τοποθέτησε πάν ω από 440 πιν ακίδες
οδικής σήμαν σης πάν ω και γύρω από
τη Λεωφόρο Φυλής.

Παράλληλα με τη συν τήρηση του οδι-
κού δικτύου και την  οριζόν τια και την
κάθετη οδοσήμαν ση, προχ ώρησε στην
ον οματοθεσία των  δρόμων  τοποθ-
ετών τας τις ειδικές πράσιν ες πιν ακίδες
με τις ον ομασίες των  δρόμων . Πρόκει-
ται για μια δουλειά απαραίτητη για τη
σωστή λειτουργία της πόλης, την  οποία
έφερε σε πέρας, με επιτυχ ία, η αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου, υπό την
επίβλεψη του Αν απλ. Δημάρχ ου Γιώρ-
γου Ραφτέλη. Ο Αν απλ. Δήμαρχ ος με

την  εμπειρία που διαθέτει γν ωρίζει ότι η
διαφορά κρίν εται στις λεπτομέρειες και
για το λόγο αυτό εργάζεται σκληρά στον
τομέα των  υποδομών  που είν αι ο δικός
του τομέας ευθύν ης. 

“Συν εχ ίζουμε την  προσπάθεια στην
οδοσήμαν ση και στην  ον οματοθεσία,
με στόχ ο την  προστασία της ζωής και
της περιουσίας, αλλά και τη διευκόλ-
υν ση των  συν δημοτών  μας και των
επισκεπτών  του Δήμου. Ο Αν απλ.
Δήμαρχ ος Γιώργος Ραφτέλης και οι
εργαζόμεν οι του Δήμου μας κάν ουν
καλή δουλειά. Παράλληλα όλοι μας πρέ-
πει ν α προστατεύουμε τους σηματοδό-
τες και τις πιν ακίδες οδικής σήμαν σης
και ον οματοθεσίας, που αποτελούν
πολύτιμο κεφάλαιο για τη σωστή λειτο-
υργία της πόλης μας”, δήλωσε σχ ετικά ο
Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς.

ΠΠεερριισσσσόόττεερρεεςς  ααππόό  440000  ππιινναακκίίδδεεςς
οοδδιικκήήςς  σσήήμμααννσσηηςς  

πάνω και γύρω από τη Λεωφόρο Φυλής
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Τη διεξαγωγή των
παρελάσεων για την
28η Οκτωβρίου προα-
νήγγειλε στην ΕΡΤ ο
Μάκης Βορίδης, παρα-
πέμποντας σε απόφα-
ση που θα ανακοινωθεί
τις επόμενες ώρες.

Κανονικά θα γίνουν οι
παρελάσεις για την 28η
Οκτωβρίου, όπως είπε
στην ΕΡΤ ο Μάκης
Βορίδης, παραπέμπον-
τας σε απόφαση που
θα ανακοινωθεί τις
επόμενες ώρες.

Όπως είπε εξηγώντας
την απόφαση αυτή,
«αυτή τη στιγμή έχουμε
άνοιγμα των περισσο-
τέρων δραστηριοτή-
των. Έχουμε καθημερι-
νά συγχρωτισμούς από
διαδηλώσεις και άλλες
δραστηριότητες, δεν
μπορούμε να πούμε ότι
δεν θα γίνουν οι παρε-
λάσεις».

Συμπλήρωσε, δε, ότι
στην παρέλαση της
28ης Οκτωβρίου «το
κυρίαρχο μέτρο θα
είναι η ισχυρή σύσταση
για χρήση προστατευτι-
κής μάσκας».

«Θα γίνουν κανονικά
οι παρελάσεις με τήρη-
ση των υγειονομικών
μέτρων κυρίως με
χρήση της μάσκας»
είπε ο κ. Βορίδης
μιλώντας στην ΕΡΤ
ενώ στο ερώτημα αν θα
επαναληφθεί η πρακτι-
κή με τις προσκλήσεις
απάντησε «θα γίνουν
κανονικά, όχι με προσ-
κλήσεις».

Διευκρίνισε, επίσης,
σε νέα ερώτηση ότι δεν
υπάρχει καμία σκέψη η
παρέλαση της 28ης
Οκτωβρίου να διεξαχθ-
εί μόνο για εμβολιασμέ-
νους.

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

Μάκης Βορίδης

Κανονικά θα γίνουν οι
παρελάσεις για την 28η

Οκτωβρίου
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Οι υπηρεσίες Αθλητισμού &
Πολιτισμού  που παρέχει ο Δήμος
Eλευσίνας εκσυγχρονίζονται και θα
είναι διαθέσιμες μέσω του Internet
για τους πολίτες.

Οι νέες υπηρεσίες θα συμβάλουν
καθοριστικά στην  οργάνωση του
δήμου και την μείωση της γραφειοκρ-
ατίας στο Δήμο μας. Στόχος η επιστρ-
οφή στην κανον ικότητα με τρόπο
ασφαλή και ελεγχόμενο.

Σκοπός μας είναι η αποτελεσματική
διαχείριση των Ωφελούμενων του Αθλ-
ητισμού & Πολιτισμού του Δήμου και η
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρε-
σιών προς τους πολίτες, μέσω ενός
φιλικού περιβάλλοντος ώστε να διευ-
κολυνθούν το συντομότερο δυνατόν,
μέσα από ένα πλήθος αιτήσεων, ενε-
ργειών και δραστηριοτήτων.

Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν
το 2021-2022 είναι τα εξής:

Πολιτισμός

Βιολί
Θεατρική Σκηνή
Μπουζούκι
Πιάνο
Κιθάρα
Ντραμς
Ζωγραφική
Χορωδία
Υφαντική
Τμήματα Φιλαρμονικής
Αθλητισμός

Ρυθμική Αγωνιστική Γυμναστική
Παραδοσιακοί χοροί
Μπαλέτο
Yoga
Pilates
Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 18

Οκτωβρίου 2021 και θα λήξουν στις 18
Ιουν ίου 2022. Όλα τα τμήματα
παρέχονται στην Ελευσίνα, ενώ θα
πραγματοποιούνται μαθήματα θεάτρ-
ου, μπουζουκιού, πιάνου, κιθάρας,
ζωγραφικής, παραδοσιακών χορών,
μπαλέτου, yoga και pilates και στη
Δημοτική Ενότητα Μαγούλας.

Θα τηρηθούν  τα υγειονομικά
πρωτόκολλα όπως ορίζονται από τις
ισχύουσες Κ.Υ.Α. ( παρακολούθηση 

με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολια-
σμού ή νόσησης ή rapid test τελευ-
ταίων 48 ωρών & για τους ανήλικους με
επίδειξη αποτελέσματος self  test, ήτοι
ό,τι ισχύει στα σχολεία ).

Το αντίτιμο για την παρακολούθηση
ενός τμήματος είναι 10€ ανά μήνα για
κατοίκους ή/και δημότες Ελευσίνας-
Μαγούλας και 15€ για μη κατοίκους-ετε-
ροδημότες. Οι δύο πρώτοι μήνες μαθ-
ημάτων θα είναι δωρεάν για όλους τους
εγγεγραμμένους, λαμβάνοντας υπόψη
την διακοπή των μαθημάτων την περ-
ασμένη χρονιά λόγω COVID.

Ισχύουν οι παρακάτω εκπτώσεις:

50%: φοιτητές, δεύτερο μέλος ίδιας
οικογένειας, κάθε επόμενη δραστηρι-
ότητα του ίδιου μέλους πέραν της
πρώτης

100%: εγγραφή 3ου και πλέον μέλο-
υς της ίδια οικογένειας, Ωφελούμενοι
του Κέντρου Αγάπης Ελευσίνας, Μέλη
της Δομής Προσφύγων, ΑΜΕΑ και παι-
διά με γονέα ΑΜΕΑ, Χαμηλό εισόδημα
[Μηδεν ικό Οικογενειακό Εισόδημα έως
13.000 ευρώ (αντίστοιχα έως 6.500
ευρώ το ατομικό εισόδημα αν πρόκει-
ται για μονογονεϊκή οικογένεια)]

Για ετεροδημότες και κάτοικους άλλης
περιοχής δεν ισχύουν τα εισοδηματι-
κά κριτήρια και οι εκπτώσεις για φοιτ-
ητές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εγγραφές στα τμή-
ματα ζωγραφικής θα ανοίξουν σύντο-
μα με νέα ανακοίνωση.

Δικαιολογητικά

Γενικά-Υποχρεωτικά Δικαιολογ-
ητικά:

Φωτοτυπία δύο όψεων Αστυνομι-
κού Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
εκείνου που πραγματοποιεί την εγγρα-
φή και αν πρόκειται για παιδί και την
φωτοτυπία δύο όψεων του Αστυνομι-
κού Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
ή Πιστοποιητικό Γέννησης με φωτογρ-
αφία  εκείνου (μόνο εάν εγγράφετε
τέκνο)./ Πιστοποιητικό Οικογενειακής
Κατάστασης (εάν εγγράφετε σύζυγο)

Πιστοποιητικό Μόνιμης Κατοικίας ή
λογαριασμό ΔΕΚΟ στο όνομα του
αιτούντος αν πρόκειται για ενήλικο
άτομο, ή στο όνομα του γονέα που
πραγματοποιεί την εγγραφή αν πρό-
κειται για ανήλικο. / Πιστοποιητικό από
Δημοτολόγιο για άτομα που κατοικούν
εκτός ορίων του Δήμου Ελευσίνας.

Δελτίο υγείας (για μαθητές) ή Βεβαίω-
ση παιδιάτρου ή Βεβαίωση καρδιολό-
γου (για τα τμήματα αθλητισμού: μπα-
λέτο, ρυθμική, παραδοσιακοί χοροί,
yoga, pilates)

Ειδικά- Προαιρετικά Δικαιολογητικά:

Για ωφελούμενο της Δομής Προ-
σφύγων: Έγγραφο της Δομής που να
βεβαιώνει τα στοιχεία του ωφελούμε-
νου.

Για ωφελούμενο του Κέντρου Αγάπ-
ης Ελευσίνας: Έγγραφο του Κέντρου
που να βεβαιώνει ότι ο/η αιτών/ουσα
είναι ωφελούμενος/η του Κέντρου.

Για ΑΜΕΑ ή παιδί με γονέα ΑΜΕΑ:
Βεβαίωση αναπηρίας.

Για Φοιτητές: Φωτοτυπία δύο όψεων
Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Για χαμηλό εισόδημα:

Τελευταίο εκκαθαριστικό Φορολογι-
κής Δήλωσης που να αποδεικνύει το
δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα ή το
ατομικό σε περίπτωση μονογονεϊκής
οικογένειας.

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατά-
στασης

ΠΑΚΠΠΑ : ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2021-2022



Με στόχο την έμπρακτη στήριξη συμπολιτών
μας που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, η Περ-
ιφέρεια Αττικής συνεργάζεται με τον Ευρωπαϊ-

κό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου (EPLO) παρέχοντας
δέκα (10) πλήρεις Υποτροφίες σε Αριστούχους Απόφοι-
τους/ες Λυκείου. Οι υποτροφίες αφορούν Προ-
πτυχιακά τμήματα της Σχολής
EuropeanLawandGovernanceSchool (ELGS)
που ειδικεύεται στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τη Διακ-
υβέρνηση (Πολιτικές Επιστήμες και Δημόσια
Διοίκηση).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν
συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κριτήρια, τα
οποία παρατίθενται αναλυτικά παρακάτω. Οι υπο-
ψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους
έως τις 15 Οκτωβρίου 2021 στην ειδική ιστοσελίδα
της Σχολής www.elgs.eu και ηλεκτρονικά στο
info@elgs.eu    ενώ πληροφορίες παρέχονται στο
τηλέφωνο 211 311 0671. 

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γ. Πατούλης, δήλω-
σε με αφορμή την κοινή πρωτοβουλία της Περιφ-
έρειας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Δημοσίου Δικαίου: «Σε μια περίοδο γεμάτη αντιξο-
ότητες σε όλα τα επίπεδα, έχουμε χρέος να κάνο-
υμε ό,τι είναι δυνατόν για διευκολύνουμε την πρό-
σβαση των νέων μας στη γνώση, στηρίζοντας με κάθε
διαθέσιμο τρόπο όσους ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.
Με το σκεπτικό αυτό, συνάπτουμε αυτή τη συνεργασία
με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου, με
κοινή αφετηρία την κατανόηση των οικονομικών και
άλλων δυσκολιών που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένει-
ες. 

Η συνεργασία μας εγγράφεται ακριβώς σε αυτό το
πλαίσιο και η συγκεκριμένη προσφορά των προ-
πτυχιακών υποτροφιών σηματοδοτεί την απαρχή μιας

σειράς από ουσιαστικές πρωτοβουλίες στο ίδιο πνεύμα
και με τον ίδιο προσανατολισμό. Η Περιφέρεια Αττικής
αντιλαμβάνεται το ειδικό βάρος των τομέων της
εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης και στηρίζει με κάθε
τρόπο την ισότιμη πρόσβαση όλων, ειδικά των νέων,

στους τομείς αυτούς. Είναι δε εξαιρετικά ελπιδοφόρο ότι
σε αυτή τη προσπάθεια βρίσκουμε πολύτιμους συμπαρ-
αστάτες από τον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι στηρίζουν τις
πρωτοβουλίες μας.

Δικαιούχοι –Κριτήρια

Τα κριτήρια τα οποία έχουν τεθεί για την ανάδειξη των
δικαιούχων υπότροφων αποσκοπούν στην αξιοκρατική
επιλογή των υποψηφίων και είναι τα ακόλουθα:. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

•Βαθμός Απολυτηρίου Λυκείου 18 και άνω
•Ικανή κατάρτιση στην αγγλική γλώσσα δεδομέ-

νου ότι η διδασκαλία είναι στα αγγλικά

•Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι
της Ελλάδας

Πέραν των τριών υποχρεωτικών  κριτηρίων  όπως
προαναφέρθηκαν οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν
ένα ή περισσότερα από τα λοιπά κριτήρια που παρ-
ατίθενται  (σε παρένθεση τα μόρια που αποδίδονται σε
κάθε κατηγορία):

Ετήσιο ατομικό εισόδημα μικρότερο από 9.000
ευρώ ή, εφόσον πρόκειται για υποψήφιο που δεν
υποβάλλει ατομική φορολογική δήλωση, ετήσιο οικο-
γενειακό εισόδημα μικρότερο από 12.000 ευρώ (100
μόρια)

Κάρτα ανεργίας του υποψηφίου (100 μόρια) ή/και
των γονέων (50 μόρια για κάθε γονέα)

Μακροχρόνια ανεργία του υποψηφίου (150 μόρια)
Άτομα με μερική αναπηρία σε ποσοστό έως 79,9%

(100 μόρια) ή με βαριά αναπηρία σε ποσοστό του-
λάχιστον 80% (150 μόρια)

Τέκνα πολύτεκνων οικογενειών (100 μόρια) ή/και
μονογονεϊκών οικογενειών (50 μόρια)

Λοιπές κατηγορίες όπως άστεγοι, πρόσφυγες,
αιτούντες άσυλο, θύματα trafficking και ενδοοικογενεια-
κής βίας, άτομα σε επανένταξη κ.ά. (50 μόρια)

Οι αιτούντες που θα συγκεντρώσουν τις υψηλότερες
βαθμολογίες με βάση την ως άνω μοριοδότηση θα ανα-
δειχθούν δικαιούχοι των δέκα χορηγούμενων υποτροφ-
ιών .
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Τη μεγάλη σημασία της επετειακής εκδήλωσης για τα
200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, που διο-
ργάνωσε το βράδυ του Σαββάτου 2 Οκτωβρίου 2021,
στο Δημαρχείο Άνω Λιοσίων η Ιερά Μητρόπολη Ιλίου,
τόνισε ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς. Ο Δήμαρχος
Φυλής αναφέρθηκε στη συνεισφορά του κλήρου στον
Αγώνα κι ευχαρίστησε το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
κ.κ. Αθηναγόρα για την διοργάνωση της εκδήλωσης.

Ακολούθησαν εξαιρετικές εισηγήσεις από τους ομιλ-
ητές:

-Χρήστο Τσιρώνη αν. καθηγητή κοινωνικής θεωρίας
Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ

-Νίκη Παπαγεωργίου, καθηγήτρια κοινωνιολογίας
Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ

-Γιάννη Πρετεντέρη, δημοσιογράφο
-Μάνο Στεφανίδη, καθηγητή ΕΚΠΑ, ιστορικό τέχνης

-Ολύνα Ξενοπούλου, ηθοποιό, ραδιοφωνική παρα-
γωγό ΕΡΤ

Στην άριστη συνεργασία της Ιεράς Μητρόπολης με το
Δήμο Φυλής αναφέρθηκε, κλείνοντας την εκδήλωση, ο
επιστημονικός συνεργάτης της Ιεράς Μητρόπολης
Δημήτρης Ανυφαντάκης. 

Παρευρέθηκαν ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος
Κώτσηρας, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Θανάσης
Μπούρας, ο Βουλευτής Δυτ. Αττικής Βαγγέλης Λιάκος,
ο Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Αρχής Γεωλο-
γικών και Μεταλλευτικών Ερευνών Ανδρέας Τσώκος,
ο επιλαχών Βουλευτής Σταμάτης Πουλής  και οι προσ-
κεκλημένοι, από την Ιερά Μητρόπολη, εκπρόσωποι
του Δήμου Φυλής, των αστυνομικών και στρατιωτικών
αρχών, των Ενοριών και των κοινωνικών φορέων της
περιοχής. 

Με τη συνεργασία του Δήμου Φυλής η εκδήλωση της Ιεράς
Μητρόπολης Ιλίου για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821

Δέκα υποτροφίες προπτυχιακού επιπέδου από την Περιφέρεια Αττικής
και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου (EPLO)

ΜΕΓΑΡΑ: Oι ασφαλισμένοι του
ΟΓΑ θα εξυπηρετούνται από το
τοπικό παράρτημα ΕΦΚΑ 

Οι Ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, από 30 Σεπτεμβρίου
2021 θα εξυπηρετούνται από τον ΕΦΚΑ στα Μέγα-
ρα

Όπως γνωστοποιήθηκε με απόφαση του Διοικητή
του ΕΦΚΑ, από  30 Σεπτεμβρίου 2021, ολοι οι
ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι, οι οποίοι
απασχολούνται στην αγροτική οικονομία ΔΕΝ ΘΑ
ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ  ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ
ΤΟΥ ΟΓΑ στο ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ, αλλά θα πρέπει
στο εξής για να τακτοποιήσουν θέματα, που τους
απασχολούν, να επικοινωνούν στην Τοπική
Διεύθυνση του ΕΦΚΑ Δυτικής Αττικής, στο Αποκεν-
τρωμένο Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης Μεγάρων,
το οποίο στεγάζεται στο κτίριο του πρώην ΙΚΑ
Μεγάρων, στο 40ο  Χιλιόμετρο της ΠΕΟΑΚ.
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Ψηφιακός μετασχηματισμός Δήμων 

Η εισήγηση της ΚΕΔΕ στο Συνέδριο της Θεσσαλονίκης
στη Θεσσαλονίκη 14 - 16 Οκτωβρίου

Η
η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή
δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η
και ο ψηφιακός

μετασχ ηματισμός των
δήμων , ήταν  τα θέματα
που απασχ όλησαν  τη
συν εδρίαση της
Επιτροπής Οργάν ωσης
και Ηλεκτρον ικής
Διακυβέρν ησης της
ΚΕΔΕ, η οποία συν ήλθε
την  Πέμπτη 30
Σεπτεμβρίου, υπό την
προεδρία του Ι. Τσιάμη,
μέλους του ΔΣ της
ΚΕΔΕ, και του
αν τιπροέδρου Χ.
Δημαρχ όπουλου και τη
συμμετοχ ή του γεν ικού
γραμματέα της ΚΕΔΕ Δ.
Καφαν τάρη και του
γεν ικού διευθυν τή της
ΚΕΔΕ Ι. Καραγιάν ν η.

Βασικό θέμα
συζήτησης ήταν  οι
θέσεις της Επ ιτροπής
στο συν έδριο της ΚΕΔΕ
στη Θεσσαλον ίκη 14 -
16 Οκτωβρίου, οι οποίες
θα έχ ουν  σαν  βασικό
άξον α τις Ψηφιακές
Υ πηρεσίες Ο.Τ.Α,
χ ρον οδιάγραμμα ν έων
η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ώ ν
υπηρεσιών  καθώς και τη
λειτουργία - αν αβάθμιση
του Κόμβου Gov HUB.

Στο συν έδριο - όπως
αν αφέρεται και στο
πρόγραμμα -
αν αμέν ον ται οι
αν ακοιν ώσεις από το
Υ πουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρν ησης και τη
Κ.Ε.Δ.Ε, για την
εξειδίκευση των  έργων
Smart City  του Ταμείου
Αν άκαμψης για τους
Ο.Τ.Α και τη ν έα μεγάλη
π ρ ό σ κ λ η σ η

χ ρηματοδότησης έργων  

Ψ η φ ι α κ ο ύ
Μετασχ ηματισμού από
το Υ ΨηΔι για όλους
αν εξαιρέτως τους
Δήμους της χ ώρας.

Επίσης, κατεγράφησαν
τα προβλήματα που
αν τιμετωπίζουν  οι δήμοι
κατά την  εφαρμογή της
η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς
διακυβέρν ησης και την
αυτοματοποίηση των
διαδικασιών  λειτουργίας
τους.

Παράλληλα τον ίστηκε η
α ν α γ κ α ι ό τ η τ α
διασφάλισης της
χ ρηματοδότησης των
δήμων  για την
εκπόν ηση στρατηγικού
σχ εδιασμού μετάβασης
στην  ψηφιακή εποχ ή.

Άλλα θέματα που
συζητήθηκαν  είν αι:

Η επαν έν αρξη
λειτουργίας της
πλατφόρμας της ΚΕΔΕ
δ ι ό ρ θ ω σ η ς
τετραγων ικών  -
https://tetragonika.gov -

app.gr – έως τις 31
Δεκεμβρίου.

Εν ημέρωση από την  

ΕΕΤΑΑ ΑΕ για τα παρα
δοτέα του έργου του

Υ Π.ΕΣ. στο
Ε π ι χ ε ι ρ η σ ι α κ ό
Π ρ ό γ ρ α μ μ α
Μεταρρύθμιση Δημόσιου
Τομέα με θέμα
«Απλούστευση και
π ρ ο τ υ π ο π ο ί η σ η
διαδικασιών  ΟΤΑ».

Εν ημέρωση για την
απόδοση στους δήμους
από το Notif icat ion
Center της ΑΑΔΕ / ΓΓΠΣ
ΔΔ των  στοιχ είων  email
των  φυσικών
προσώπων , μέσω της
υπηρεσίας του
φορολογικού μητρώου
/Gov HUB.

Επιλογή δήμων  για την
αν άπτυξη και πιλοτική
λειτουργία της
"πλατφόρμας Οδών  και
Αριθμών " της ΓΓΠΣ ΔΔ
σε συν εργασία με τη
Κτηματολόγιο ΑΕ.

Επιλογή δήμων  για την

Στη Νίκαια το Πανεπιστήμιο Πειραιά

Το «Σπίτι της Άρσης Βαρών »
μετατρέπεται σε παν επιστήμιο και
στο δεύτερο δεκαήμερο του Οκτω-
βρίου θα είν αι έτοιμο ν α υποδεχ θεί
τους φοιτητές του Παν επιστημίου
Πειραιώς. Πριν  λίγες μέρες, ο δήμα-
ρχ ος Νίκαιας-Αγίου Ιωάν ν η Ρέν τη,
Γιώργος Ιωακειμίδης, εν ημερώθηκε
από τις πρυταν ικές Αρχ ές για την
εξέλιξη των  εργασιών . Στη
συν έχ εια, συν οδευόμεν ος από τον
πρύταν η του Παν επιστημίου Πειρ-
αιώς Άγγελο Κότιο, τον  αν τι-

πρύταν η Οικον ομικών , Προγραμματισμού και Αν άπτυξης Μάρκο Κούτρα και τη διε-
υθύν τρια Τεχ ν ικών  Υπηρεσιών  του Παν επιστημίου Χαρά Μπράβου, επισκέφθηκε
το ολυμπιακό ακίν ητο. Ήδη σε αυτό έχ ουν  ολοκληρωθεί 20 αίθουσες διδασκαλίας
και 4 εξοπλισμέν α εργαστήρια για τους 1.100 μεταπτυχ ιακούς φοιτητές. Παράλληλα,
προχ ωρούν  οι εργασίες διαμόρφωσης 6.000 τ.μ. περιβάλλον τος χ ώρου, εν ώ σε δια-
δικασία δημοπράτησης είν αι η μελέτη διαμόρφωσης και αξιοποίησης των  υπόλοι-
πων  24.000 τ.μ. που θα εξυπηρετούν  την  ακαδημαϊκή κοιν ότητα.

Ο δήμαρχ ος Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέν τη, Γιώργος Ιωακειμίδης, ευχ αρίστησε θερμά τις
πρυταν ικές Αρχ ές του Παν επιστημίου για τη χ ρηματοδότηση του έργου και τόν ισε
πως «η μετατροπή του Σπιτιού της Αρσης Βαρών  σε κέν τρο εκπαιδευτικών  και
ερευν ητικών  δραστηριοτήτων  του Παν επιστημίου Πειραιώς σηματοδοτεί μια σειρά
αλλαγών  στην  εικόν α της πόλης. Μαζί με το Κατράκειο που βρίσκεται παραπλεύρ-
ως του Παν επιστημίου, το Πάρκο του Πον τιακού Ελλην ισμού, τους αθλητικούς
χ ώρους του "Π. Νικολαΐδη", το κλειστό Γυμν αστήριο και το πολυσήμαν το έργο του
ποδηλατοδρόμου που θα διασχ ίζει μεγάλο μέρος του δήμου Νίκαιας-Ρέν τη, δημιο-
υργούν  έν α σύμπλεγμα χ ώρων  πολιτισμού, αθλητισμού, αν αψυχ ής και μόρφωσης,
ό,τι δηλαδή χ ρειάζεται μια πόλη σα τη δική μας για ν α "απογειώσει" από κάθε
άποψη τη λειτουργική ταυτότητα της».

Συνάντηση του βουλευτή Γιώργου 
Τσίπρα με τη Δημοτική Αρχή Μάνδρας 

Ο
Βουλευτής Δυτι-
κής Αττικής του
ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος

Τσίπρας και οι συν εργά-
τες του, συν αν τήθηκαν
με το Δήμαρχ ο Μάν δρας-
Ειδυλλίας-Ερυθρών -Οιν ό-
ης, Χρήστο Ε. Στάθη,
τους Αν τιδημάρχ ους Σωτ-
ηρία Αργυρίου, Παν α-
γιώτη Κολοβέν τζο, Κώστα
Φράγκο, Δημήτρη Δουδέ-
ση και την  Πρόεδρο του
ΔΟΚΑΠ Ευαγγελία Κου-
τσοδήμα.

Συζητήθηκαν  θέματα
που αφορούν  την  αν τιπλημμυρική και αν τιδιαβρωτική προστασία της περιοχ ής με
βάση τα ν έα δεδομέν α που προκύπτουν  από τις πρόσφατες πυρκαγιές καθώς και
για την  υποστελέχ ωση των  Υπηρεσιών , που ταλαν ίζει το Δήμο.
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Με το μήν υμα «μιλάμε λιγότερο, δουλεύουμε περισ-
σότερο» άρχ ισε το Υπουργικό Συμβούλιο, υπό τον
Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράλληλα έβαλε
τέλος στα όποια σεν άρια εκλογών  ξεκαθαρίζον τας πως
η Κυβέρν ηση θα ολοκληρώσει την  τετραετία και τότε η
χ ώρα θα οδηγηθεί και πάλι στις κάλπες.

«Όπως έχ ω πει επαν ειλημμέν α, αυτές θα γίν ουν
στην  ώρα τους, όπως ορίζει το Σύν ταγμα, δηλαδή στο
τέλος της τετραετίας. Τώρα όμως κλείν ει μία γόν ιμη
διετία εγκαιν ιάζον τας μία ν έα, ακόμα πιο αισιόδοξη για
όλους. Και αυτή μάλιστα θα έχ ει και έν αν  ευρύτερο
ορίζον τα» αν έφερε χ αρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άν οιξε την  ομιλία του προς
τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου με την  αν αφορά
στη συμφων ία της Ελλάδας με τη Γαλλία. «Μία Συμφ-
ων ία πολυσήμαν τη -και τολμώ ν α πω, χ ωρίς προη-
γούμεν ο για τη χ ώρα- την  υπογραφή της στρατηγικής
εταιρικής σχ έσης Ελλάδος – Γαλλίας στους τομείς της
άμυν ας και της ασφάλειας» είπε αρχ ικά.Και συμπλήρ-
ωσε: «Πρόκειται για μία εξέλιξη η οποία προφαν ώς και
θωρακίζει τις Εθν ικές Έν οπλες Δυν άμεις, καθώς συν ο-
δεύεται και από την  προμήθεια τριών  υπερσύγχ ρον ων
φρεγατών  για το στόλο μας, σε συν έχ εια μάλιστα των
24 μαχ ητικών  Raf ale που εν ισχ ύουν  την  Πολεμική
Αεροπορία μας.

Ωστόσο, τα ποιοτικά και στρατηγικά χ αρακτηριστικά
της συγκεκριμέν ης επιλογής την  καθιστούν  -πιστεύω-
πολύ βαθύτερη μίας συν ηθισμέν ης διμερούς συν ερ-
γασίας. Όπως και πολύ ευρύτερη μίας υπερεθν ικής
σύμπλευσης. Γιατί από τη μία πλευρά αυτή η ν έα εται-
ρική σχ έση των  δύο χ ωρών  προβλέπει σαφώς ρήτρα
αμυν τικής συν δρομής αν  μία από αυτές δεχ θεί επίθε-
ση από τρίτο παράγον τα. Εν ώ από την  άλλη, διαμορ-
φών ει στην  πράξη έν α αν αβαθμισμέν ο συμμαχ ικό
τετελεσμέν ο στα πλαίσια και της Ευρωπαϊκής Έν ωσης,
αλλά και του ΝΑΤΟ.

Με άλλα λόγια, αποτελεί μία δυν αμική Συμφων ία υπέρ
του εθν ικού συμφέρον τος στο παρόν , αλλά και υπέρ
της αυτόν ομης ευρωπαϊκής προοπτικής στο μέλλον .
Έν α μεγάλο άλμα για μία πιο ισχ υρή Ελλάδα και έν α
πρώτο βήμα για μία πιο αν εξάρτητη και δυν ατή Ευρω-
παϊκή Έν ωση. Αλλά και μια πρωτοβουλία που κάν ει
ακόμα πιο ισχ υρή, ακόμα πιο αποτελεσματική, την

μεσογειακή πτέρυγα της Ατλαν τι-
κής Συμμαχ ίας.

Συν επώς, μιλάμε για μία εξέλιξη
η οποία υπηρετεί πολυεπίπεδα
την  ειρήν η και τη σταθερότητα
στην  ευρύτερη περιοχ ή μας.
Περισσότερα θα έχ ουμε την
ευκαιρία ν α πούμε και την  Πέμ-
πτη, στη Βουλή, όπου η κυβέρν -
ηση θα φέρει προς συζήτηση και
κύρωση την  ελλην ογαλλική εταιρ-
ική σχ έση.

Σήμερα πιστεύω ότι αξίζει ν α
συγκρατήσουμε σύν τομα δύο
ακόμα στοιχ εία αυτής της ν έας
Συμφων ίας: Πρώτον , ότι εκτός από το αμυν τικό έχ ει
και έν α θετικό οικον ομικό αποτύπωμα, γιατί εν ώ
στοίχ ισε πολύ λιγότερο από τα ποσά της αρχ ικής προ-
σφοράς, η προμήθεια αυτή μπορεί ν α υπηρετηθεί από
τον  δημοσιον ομικό χ ώρο τον  οποίο διαθέτουμε. Δηλα-
δή περισσότερο αξίζει και λιγότερο κοστίζει.

Και δεύτερον , φέρν ει την  Ελλάδα στο επίκεν τρο μίας
μεγάλης πρωτοβουλίας της Ευρώπης του αύριο. Δίπλα
στη μεγαλύτερη στρατιωτική δύν αμη της ηπείρου θέτει
το πρώτο θεμέλιο ώστε η αμυν τική δυν ατότητα της
Έν ωσης ν α αν τιστοιχ ηθεί με την  οικον ομική της ισχ ύ.
Εν ώ παράλληλα απλών ει και την  επιρροή του ΝΑΤΟ.
Έτσι, η πατρίδα μας γίν εται στο εξής όχ ι μόν ο δέκτης
συμμαχ ικών  εγγυήσεων  αλλά και δυν αμικός πάροχ ος
ασφάλειας με προβολή στη Μεσόγειο και πέραν
αυτής».

«Οι μεταρρυθμίσεις θα συνεχιστούν»
Καταλήγον τας στην  αρχ ική του τοποθέτηση ο Κυριά-

κος Μητσοτάκης, αν αφέρθηκε στην  αν άπτυξη και τις
μεταρρυθμίσεις, σημειών ον τας: «Σήμερα θα έχ ουμε
την  ευκαιρία ν α εξετάσουμε και ν α μας παρουσιάσει το
επιτελείο του Υπουργείου Οικον ομικών  το προσχ έδιο
του Προϋπολογισμού του 2022. Θα μιλήσουμε όμως και
για τα κίν ητρα για την  εν ίσχ υση, τη συν έν ωση, τη
μεγέθυν ση μικρών  και μεσαίων  επιχ ειρήσεων . Αλλά
και για τις προοπτικές της οικον ομίας την  επόμεν η
διετία.

Οι μεταρρυθμίσεις θα συν εχ ιστούν , όχ ι μόν ο γιατί το
έργο μας αν ταν ακλάται ήδη στη συν ολική αν άπτυξη.

Θα έχ ουμε την  ευκαιρία σήμερα ν α αν αθεωρήσουμε
στο 6,1% την  πρόβλεψή μας για την  αν άπτυξη του
2021. Αν ταν ακλάται η δουλειά που κάν ουμε, όμως, και
στην  αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος για όλους,
στις περισσότερες δουλειές, στις ν έες επεν δύσεις.
Αλλά γιατί ξέρουμε πια ότι μπορούμε ν α έχ ουμε ακόμα
καλύτερα αποτελέσματα σε έν αν  τόπο που θα ευημε-
ρεί, με πολίτες οι οποίοι θα προκόβουν . Αυτό σημαίν ει
για εμάς αν άπτυξη για όλους. Και αυτές τις πρωτοβου-
λίες αν ά τομέα θα έχ ουμε την  ευκαιρία ν α εξετάσουμε
αμέσως μετά.

Είν αι δράσεις που καλούμαστε όχ ι απλά ν α υλοποι-
ούμε, καλούμαστε και ν α αν αδεικν ύουμε. Γιατί πράγ-
ματι, μέσα στα πάρα πολλά τα οποία γίν ον ται,
υπάρχ ουν  πολύ σοβαρές τομές οι οποίες χ άν ον ται
στη ροή της επικαιρότητας. Για παράδειγμα, οι πολύ
σημαν τικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εργασίας
για τον  Προσωπικό Βοηθό για τα άτομα με ειδικές
αν άγκες, η «Νταν τά της Γειτον ιάς» για την  εργαζόμεν η
μητέρα, πολύ σημαν τικές πρωτοβουλίες που
ψηφίστηκαν  την  περασμέν η εβδομάδα. Τα δικαιώματα
του καταν αλωτή στις ηλεκτρον ικές αγορές που θα εξε-
τάσουμε σήμερα. Είν αι μέτρα τα οποία πρέπει ν α
γίν ον ται γν ωστά, δίπλα στις κεν τρικές μας μεταρρ-
υθμίσεις.

Κλείν ω επαν αλαμβάν ον τας ότι βρισκόμαστε σήμερα
μετά από μία συμφων ία εθν ικής σημασίας η οποία
ξεπερν ά τον  τρέχ ον τα χ ρόν ο. Και έχ ουμε μπροστά
μας μία πρόκληση οικον ομικής και κοιν ων ικής αν α-
γέν ν ησης που επίσης διαπερν ά τις συν ταγματικές
θητείες».

«Μιλάμε λιγότερο, δουλεύουμε περισσότερο» ήταν το μύνημά του 
TTέέλλοοςς  σστταα  σσεεννάάρριιαα  ππρρόόωωρρωωνν  εεκκλλοογγώώνν  έέββααλλεε  

οο  ΠΠρρωωθθυυπποουυρργγόόςς  μμιιλλώώννττααςς  ππρροοςς  ττοο  ΥΥπποουυρργγιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο

Κατατέθηκε στη Βουλή το
προσχέδιο του 
προϋπολογισμού για το 2022
Στο προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού περιλαμβάνε-
ται η πρόβλεψη για ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας
φέτος με ρυθμό 6,1%, ποσοστό που υπερβαίνει τις αρχικές
εκτιμήσεις για την πορεία της ελληνική οικονομίας. Το
τελικό κείμενο του προϋπολογισμού του 2022 πρόκειται
να κατατεθεί στη Βουλή στα τέλη Νοεμβρίου

Κατατέθηκε στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της
Βουλής το προσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2022, το οποίο
βασίζεται σε παραδοχές που είναι εξαιρετικά ευαίσθητες στην
εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊού. 
Το προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2022 προβλέπει ανάπτυξη
4,5% του ΑΕΠ το επόμενο έτος, από 6,1% εφέτος με τη συγκε-
κριμένη πρόβλεψη να γίνεται υπό την παραδοχή ότι η επίπτω-
ση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης στην ελληνική οικονομία
(άμεση και έμμεση) θα είναι μεγάλη το 2022 και θα οδηγήσει σε
αύξηση των επενδύσεων.

Το μακροοικονομικό σενάριο
Όπως αναφέρεται στο προσχέδιο, για την ελληνική οικονομία,
το 2022 αναμένεται έτος επαναφοράς σε συνθήκες κανονικότ-
ητας. Στο τέταρτο τρίμηνο του έτους, αναμένεται να έχει ανακ-
τηθεί το σύνολο των ετήσιων απωλειών ΑΕΠ του 2020, με το
επίπεδο πραγματικού ΑΕΠ στο τέλος του 2022 να υπερβαίνει
το αντίστοιχο επίπεδο του 2019 κατά 1,7%.Πρωτεύοντα παρά-
γοντα για την ώθηση της οικονομικής δραστηριότητας το 2022
αποτελεί το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, με
τις πραγματοποιούμενες δαπάνες από τον προϋπολογισμό του
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας επιτυγχάνοντας εφεξής
ένα επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη και τη χορήγηση δανείων,
άνω των 5 δισ. ευρώ ανά έτος ως το τέλος της περιόδου υλο-
ποίησης. Ως αποτέλεσμα, εντός του 2022 η υλοποίηση του
σχεδίου αναμένεται να προσδώσει στην ελληνική οικονομία
επιπλέον 2,9 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ χωρίς τη συμπε-

ρίληψη της μόχλευσης, συμβάλλοντας στη μείωση του μακρ-
οχρόνιου επενδυτικού κενού και θέτοντας τις βάσεις για τη
διαμόρφωση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα,
μέσω της συμβολής του σκέλους των μεταρρυθμίσεων.

Με βάση όλα τα παραπάνω, το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται
να αυξηθεί το 2022 κατά 4,5% έναντι του 2021, με κινητήριο
μοχλό τον αμείωτο ρυθμό αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης
(2,9% σε ετήσια βάση), τη σημαντική ώθηση των επενδύσεων
κατά 23,4% και την περαιτέρω ανάκαμψη των εξαγωγών
υπηρεσιών κατά 21%, εν μέσω ανόδου του εξωτερικού τουρι-
σμού.Η αύξηση της πραγματικής ιδιωτικής κατανάλωσης το
2022 αναμένεται να στηριχθεί στην αύξηση της απασχόλησης
κατά 2,7%, με το 80,9% των νέων θέσεων εργασίας να αφορά
θέσεις μισθωτής απασχόλησης, αλλά και στην αύξηση του ονο-
μαστικού μέσου μισθού κατά 1,1%, η οποία αναμένεται να ωθή-
σει τις αμοιβές εξαρτημένης εργασίας κατά 4,1% πάνω από το
επίπεδο του 2021. Ο ρυθμός πληθωρισμού αναμένεται μετριο-
παθώς θετικός στο σύνολο του 2022 (0,8%), επιτρέποντας όφε-
λος σε όρους πραγματικού μέσου μισθού κατά 0,2% σε ετήσια
βάση.
Η επιτάχυνση του ρυθμού πραγματικών επενδύσεων το 2022
στηρίζεται στην υλοποίηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας, με άνω του 88% της συνολικής κατανομής
επιχορηγήσεων και δανείων για το έτος να κατευθύνονται σε
επενδύσεις, εκ των οποίων το 41,6% σε δημόσιες επενδύσεις
με υψηλή πολλαπλασιαστική επίδραση.
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EΠΣΔΑ: 
Το  πρόγραμμα

της πρεμιέρας στην
Α΄και Β΄κατηγορία

Σήμερα η επιτροπή πρωταθλήματος και βάσει
ΚΑΠ θα αποφασίσει  για το πρόγραμμα της
πρεμιέρας του πρωταθλήματος στην Α΄και
Β΄κατηγορία αλλά και την απόφαση το αν και όχι ο
Ασπρόπυργος αγωνιστεί στην σούπερ λιγκα 2 η
στο τοπικό.

Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(1η Αγωνιστική)

Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ - ΒΥΖΑΣ                         
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ

ΑΣΠ/ΡΓΟΥ                     
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ (ΡΕΠΟ);                  
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ                     
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ

ΜΑΓΟΥΛΑΣ                     
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ - ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ

ΦΥΛΗΣ      

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - Α.Ο. ΜΙΜΑΣ

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ                     
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(1η αγωνιστική)

Α.Σ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ - ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.                        
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ - ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ 3-0(α.α);                        
ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ

ΛΙΟΣΙΩΝ                     
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ - Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ                     
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ

ΛΙΟΣΙΩΝ                         
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ - ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ                         
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Φιλική νίκη προετοιμασίας ο Πανελευσινιακός

Ο Μεγαρικός προετοιμαζόμεν ος για
την  πρεμιέρα του πρωταθλήματος
στα Μέγαρα με τον  Σκορπιό Φυλής
έδωσε φιλικό αγών α με τον  Παν ελευ-
σιν ιακό που αγων ίζεται στην  ΓΈθν ι-
κή με την  ομάδα της Ελευσίν ας ν α
παίρν ει τη ν ίκη με 0-6.

Τα γκολ για την  ομάδα των  σταχ υο-
φόρων  σημείωσαν  οι:  10′ 1-0 Ερρέρα
21′ 2-0 Ερρέρα 30′ 3-0 Βεζυρτζόγλου
36′ 4-0 Βεζυρτζόγλου 55′ 5-0 Ερρέρα
86′ 6-0 (π) Βεζυρτζόγλου.

Διαιτητής στην  φιλική αν αμέτρηση
ήταν  ο Β. Λάμπρου. Βοηθοί: Γ. Στα-
μούλης και Θ. Σμαήλος.

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ (προπον ητής Γιώργος
Χατζής) Σκλιάς, Πατσιον ίδης, Χριστο-
δουλίδης. Μαν ώλης, Χάν της,
Κών στας, Χύτας, Χατζής Ε.Σ., Καλέ-
μι, Τσολιάκος, Κόρμαλης.     Αν απ-
ληρωματικοί: Δρυμούσης, Χατζής
Ε.Γ., Δέσκος, Ελέζι, Μπεν αρδής.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ(προπον ητής Μουράτ Σεροπιάν ): Κουρουπάκης, Μουσκάι, Λάμπρου, Συριόπουλος,
Παπατζίκος, Μαρής, Μπούσι, Αν των ακόπουλος, Βεζυρτζόγλου, Ερρέρα, Σεκούμπα… Αν απληρωματικοί:
Μακρίδης, Βαγγέλης, Μαρμούτας, Γκλώτσος, Καταγιάν ν η.

Πολυβόλο στο β΄μέρος 
ο Ερμής Ανω Λιοσίων

Ο Ερμής Αν ω Λιοσίων  συν έτριψε στο γήπεδο
Παν οράματος τον  Ευκλείδη Μεγάρων  με 5-0(ημίχ ρον ο
1-0) και προκρίθηκε στην  επόμεν η φάση του κυπέλ-
λου στην  Δυτική Αττική. Πρώτο ματς 0-0.

Τα τέρματα για τους ν ικητές σημείωσαν  οι: Χατ-
ζηιωαν ν ίδης 2, Σον ίδης, Στάμο, Αν των ίου.

Διαιτήτευσε ο Κων σταν τιν ίδης.Βοηθοί: Παπαδόπου-
λος, Θωμόπουλος.

ΕΡΜΗΣ: Κυπαρίδης, Χατζηιωαν ν ίδης, Πουμπο-
υρίδης Σ., Καπογιάν ν ης Γ., Καπογιάν ν ης Δ.(57′
Πουμπουρίδης Π.), Κεχ ρής(46′ Στάμο), Θάν ος, Λακο-
υμέν τας, Ιακωβίδης Α.(57′ Πουμπουρίδης Α.),
Σον ίδης(46′ Κόλα), Σαρσαρίδης(31′ Αν των ίου).

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Κουφής, Αργυρίου, Κουν ελάκης,
Αραπίου(60′ Ερμάλ), Ζεϊν άτι, Θεοχ άρης, Κασιμάτ-
ης(60′ Καραμπίν ος), Γιάχ ο(46′ Καριόρης),
Τσούτσης(85′ Παρθέν ογλου), Παλούκα(60′ Σον ίλ),
Κόλα.

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΣΚΑΝΑ:  Οι γυναίκες του
Πανελευσινιακού ολική ανατροπή

Για το κύπελλο ΕΣΚΑΝΑ της Α΄κατηγορίας  1η φάση η γυν αικεία ομάδα του Παν ελευσιν ιακού
ΑΟΚ στο κλειστό γυμν αστήριο ΤΑΚΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΉΣ(Γούβα) έκαν ε ολική αν ατροπή και επικράτ-
ησαν  του Φάρου Κερατσιν ίου με 48-45(ημίχρον ο 17-26).

Δεκάλεπτα: 05-15, 17-26, 36-33, 48-45.

Διαιτητές: Αυγουστόγλου, Ιωάν ν ου.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (Κοσμά, Βούλγαρης): Μεγαλούδη Κ. 18(3), Τσίρμπα 5, Οικον όμου 3 , Μεγα-
λούδη Π., Χαραλαμποπούλου, Κασαμπά , Πολυζώτη 5, Κον τού, Καλογρίδη 4, Τσιούν η 11(3)

ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (Δον τάς): Παπαδοπούλου 15(3), Μπαϊμπάκη 2, Γκλεζάκου 2, Δαρζέν τα
8, Ραφελέτου 3, Κιαούλια 9,  Σαραν τοπούλου 6

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Το Διοικητικό
Συμβούλιο του
Βύζαντα ευχαριστεί
τους κ.κ. Δημήτρη
Αργυράκη και Γιώρ-
γο Κοντό από το ΙΚΕ
«ΓΕΡΜΑΝΟΣ» για
την ΔΩΡΕΑΝ παρ-

αχώρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού
αξίας 1.500 ευρώ, απαραίτητο για την
λειτουργία του συλλόγου και του

BYZAS TV ενόψει της νέας ποδοσφαι-
ρικής περιόδου.

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος      Ο Γ. Γραμματέας
Ιωάννα Ρήγα  Αντώνης Υψηλάντης
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Μ
εταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός, με μετεω-
ρολόγους να προειδοποιούν ακόμη και για
επικίνδυνα φαινόμενα από την Τετάρτη το

βράδυ. Όπως αναφέρει ο Σάκης Αρναούτογλου, σε
ανάρτησή του στο Facebook για τον καιρό των επό-
μενων ημερών, έρχονται εν δυνάμει επικίνδυνες
βροχές και καταιγίδες: «Εν δυνάμει επικίνδυνες
βροχές και καταιγίδες από την Τετάρτη το βράδυ
δείχνουν και τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία,
πρώτα στα βορειοδυτικά (όπως σας είχα ενημε-
ρώσει από την περασμένη κιόλας εβδομάδα!). H
ένταση και η έκταση των καιρικών φαινομένων της
νέας εβδομάδας για την υπόλοιπη Ελλάδα πάντως
είναι ακόμα ανοιχτές, εξαρτώμενες απολύτως από
την ακριβή θέση και πορεία του χαμηλού!

Η πρόβλεψη της Χ.Ρήγου
Σύμφωνα με την μετεωρολόγο του MEGA, Χριστίνα
Ρήγου, την Τετάρτη έρχονται ισχυρές βροχές και
καταιγίδες. Η αλλαγή του καιρού θα ξεκινήσει από
την Κέρκυρα και θα επεκταθεί δυτικά με πτώση της
θερμοκρασίας, ενώ την Παρασκεύη θα περάσει στα
ανατολικά ηπειρωτικά. Σήμερα, Δευτέρα, θα επικρ-
ατήσει ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της
χώρας και η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι σε
καλά επίπεδα. Βοριάδες θα πνέουν στις Κυκλάδες
και τα Δωδεκάνησα μέχρι 7 μποφόρ.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τις επομενες μέρες 

ΤΕΤΑΡΤΗ 06-10-2021
Στα δυτικά, λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθ-
ούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές
βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου και την
Ήπειρο, ενώ από τις βραδινές ώρες τοπικές βροχές
θα σημειωθούν στη δυτική Μακεδονία και τη δυτική
Στερεά. Τα φαινόμενα τη νύχτα στο βόρειο Ιόνιο θα
είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα
προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες
νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα κεντρικά και τα
βόρεια ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και τη
βόρεια Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν, στα δυτικά νότι-
οι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και από το βράδυ στο βόρ-
ειο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Στα ανατολικά από βόρειες
διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερ-
μοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά
και τα βόρεια όπου θα φτάσει τους 23 βαθμούς και
στην υπόλοιπη χώρα τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΠΕΜΠΤΗ 07-10-2021
Αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και τα
βόρεια προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σπο-
ραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα δυτικά θα
είναι κατά τόπους ισχυρά.
Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που από το
απόγευμα θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπι-
κές βροχές στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την
Εύβοια. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιο-
ανατολικοί 6 με 7 και πρόσκαιρα στο Ιόνιο 8 και πιθ-
ανώς τοπικά 9 μποφόρ. Στα ανατολικά ανατολικοί
βορειοανατολικοί 4 με 5, στα βόρεια 6 και από το
βράδυ τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα
σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08-10-2021
Στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα λίγες νεφώσεις
που από το απόγευμα θα αυξηθούν και είναι πιθανό
να σημειωθούν τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες
περιοχές προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και
σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα
ισχυρές στα κεντρικά και τα νότια. Από τις βραδινές
ώρες τα φαινόμενα στα βορειοδυτικά θα εξασθενή-
σουν. 
Οι άνεμοι θα πνέουν, στα βόρεια ανατολικοί βορειο-
ανατολικοί 5 με 6 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 7 μπο-
φόρ, στα υπόλοιπα από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και
στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν
θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΣΑΒΒΑΤΟ 09-10-2021
Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές
βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις
πρωινές ώρες στα ανατολικά και από το βράδυ στο
Ιόνιο. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί νοτιοδυτι-
κοί 3 με 5 και στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολι-
κοί τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρ-
ασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΚΥΡΙΑΚΗ 10-10-2021
Στα δυτικά και βαθμιαία τα κεντρικά και τα βόρεια
προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και
σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα
υπάρχουν αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν
στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και
τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία
δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΕ ΙΣΧΥΡΕς ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ

Επικίνδυνα φαινόμενα από την
Τετάρτη το βράδυ

Εμβολιασμός νέων 15-17 ετών Εμβολιασμός νέων 15-17 ετών 
– Αλλάζει ο τρόπος διάθεσης των 50 GB

Ό
πως τόν ισε ο υπουργος Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρα-
κάκης, οι νέοι θα μπορούν τα πάρ-

ουν όλα μαζί, αν και αρχικά είχε ανακοι-
νωθεί ότι θα έπαιρναν 10GB κάθε μήνα και
για διάστημα 5 μηνών.

Αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο οι έφηβοι
ηλικίας 15-17 ετών, που εμβολιάζονται, θα
λάβουν τη δωρεάν παροχή 50GB.

Όπως τόν ισε ο υπουργος Ψηφιακής Διακ-
υβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, οι νέοι
θα μπορούν τα πάρουν όλα μαζί, αν και
αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι θα έπαιρναν
10GB κάθε μήνα και για διάστημα 5 μηνών.

«Από έναν συνολικό πληθυσμό 350.000
νέων 15-17 ετών έχουν προγραμματίσει το
ραντεβού τους 105.000. Ο στόχος μας είναι
αυτό να το αυξήσουμε. Με το f reedom pass
στους νέους 18-25 ετών, είδαμε ότι αυτό
δούλεψε. Σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία
έχουμε 973.000 νέους. Όταν κάναμε τις
ανακοινώσεις στις 27 Ιουν ίου είχαν κλείσει
το ραντεβού τους 130.000 νέοι (13,35%).
Σήμερα έχουν εμβολιαστεί 507.000 νέοι
ηλικίας 18-25 ετών κι έχουν πάρει το f ree-
dom pass 370.000», συμπλήρωσε ο υπο-
υργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ερωτηθείς αν εξετάζεται αντίστοιχη πρω-
τοβουλία και για τα παιδιά 12-14 ετών, υπο-
γράμμισε ότι όλα είναι υπό συζήτηση και οι
σχετικές ανακοινώσεις γίνονται όταν κάτι
είναι ώριμο, σε ανώτατο επίπεδο.

Για τη μείωση των τελών κινητής τηλε-
φωνίας

Ο ίδιος δήλωσε στον Σκάι, ότι  για τους
πολίτες έως 29 ετών, θα υπάρξει μηδεν ισμός

των τελών κινητής τηλεφωνίας από 1η
Ιανουαρίου του 2022, ενώ για τον γεν ικό
πληθυσμό το τέλος θα είναι 10%, από 12%-
20% που ήταν μέχρι σήμερα, ανάλογα με
τον λογαριασμό. Το ετήσιο όφελος για τους
πολίτες ανέρχεται στα 68 εκατ. ευρώ.

«Για να ισχύσει από 1η Ιανουαρίου 2022
οι νέοι έως 29 ετών θα πρέπει να αιτηθούν
τον μηδεν ισμό του τέλους. Αυτό θα γίνεται
μέσω μιας αίτησης είτε στο gov.gr είτε στα
ΚΕΠ. Για τους υπόλοιπους, για το τέλος
10%, δε χρειάζεται ο πολίτης να κάνει τίπο-
τα», επισήμανε.

Για το MyHealth

Σε ό,τι αφορά στην εφαρμογή, MyHealth
app, η οποία τέθηκε σε λειτουργία το καλο-
καίρι, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι είναι το
πρόπλασμα του ιατρικού φακέλου. «Όταν
κάναμε τον εθν ικό εμβολιασμό στην πρώτη
του φάση που είχαν ομαδοποιηθεί τα νοσή-
ματα και λάμβαναν μήνυμα για να εμβολια-
στούν. 

Αυτό συνέβαινε γιατί υπάρχει ο φάκελος
της συνταγογράφηση μας, για τα περισσότε-
ρα ταμεία, από το 2012 και μετά. Έχουν
πρόσβαση σε αυτό οι γιατροί και εμείς δεν
είχαμε πρόσβαση στα στοιχεία μας», επι-
σήμανε.

Πρόσθεσε ότι μέχρι στιγμής έχουν κατε-
βάσει την εφαρμογή 124.000 πολίτες κι εκεί
μπορεί να δεις κανείς τι του έχει συνταγο-
γραφηθεί και τι παραπεμπτικά των εξετά-
σεων τον αφορούν από το 2012 και μετά,
ενώ στην εφαρμογή πλέον θα μπορεί
κανείς να λαμβάνει και την άυλη συνταγο-
γράφηση. «Εδώ και μια εβδομάδα προσθέ-
σαμε και μια ακόμη υπηρεσία, τις ιατρικές
βεβαιώσεις. 

Αυτό πλέον θα γίνεται και ψηφιακά. Έτσι
οικοδομούμε τον ψηφιακό φάκελο του ασθ-
ενούς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι το επόμενο βήμα
είναι να προστεθούν στο MyHealth app και
τα αποτελέσματα των εξετάσεων.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ   ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της με αριθμ.

8ης/2019 συν εδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφ .:267  
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφ ασης για

την  τροποποίηση στο Ο.Τ. 57
του εγκεκριμέν ου ρυμοτομικού
σχεδίου του Δήμου Ασπροπύρ-
γου.

Στον  Ασπρόπυργο και στο
Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα
την  10η  Απριλίου 2019, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 19.30 μ.μ.,
συν ήλθε σε τακτική δημόσια
συν εδρίαση το Δημοτικό
Συμβούλιο Ασπροπύργου ύστε-
ρα από την  υπ’αριθμ. 7942/04-
04-2019 έγγραφ η πρόσκληση
του Πρόεδρου κου Αν τών ιου
Καραμπούλα,  η οποία δημο-
σιεύθηκε και επιδόθηκε με απο-
δεικτικό, σε όλα τα μέλη του
Συμβουλίου, και στον  Δήμαρχο,
κ. Νικόλαο Ι. Μελετίου,  σύμφ ω-

ν α με τις δ/ξεις  του άρθρου 67,
του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α΄87). 
Πριν  από την  έν αρξη της

συν εδρίασης ο Πρόεδρος
διαπίστωσε ότι, από τα 33 μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου,
παρόν τα ήταν  τα 25 και απόν τα
τα 8, και ον ομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
2 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
3)ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ         
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
8)ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
9)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11)ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
12)ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ    
13)ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 4 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
16)ΛΙΒΑΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
17)ΝΙΚΟΠΟΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
18)ΝΤΙΝΙΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
19)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21)ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
22)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
2 3 ) ΜΑ Υ Ρ Α Κ Η - ΤΣ Ι Γ Κ Ο Υ

ΕΛΕΝΗ
2 4 ) Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ             
25) ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΣΟΥΛΑ
2)ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     
3)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
4)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ  
5)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6)ΤΣΙΓΚΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

8)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ          

Ο  Δήμαρχος, κ. Νικόλαος Ι.
Μελετίου,  παρίσταται στη συν ε-
δρίαση. 
Στη συν εδρίαση παραβρέθηκε

και η κα Μαρία Καμπόλη, υπάλ-
ληλος του Δήμου, για την  τήρη-
ση των  πρακτικών .
Μετά τη διαπίστωση της ν όμιμ-

ης απαρτίας, ο Πρόεδρος κ.
Αν τών ιος Καραμπούλας, κήρ-
υξε την  έν αρξη της συν εδρία-
σης και εισηγούμεν ος το 19ο
θέμα της ημερησίας διάταξης  με
τίτλο: «Λήψη απόφ ασης για την
τροποποίηση στο Ο.Τ. 57 του
εγκεκριμέν ου ρυμοτομικού
σχεδίου του Δήμου Ασπροπύρ-
γου», έθεσε υπόψη των  μελών
του συμβουλίου την  υπ’ αριθ.
Δ.Υ./05-04-2019 εισήγηση του
Διευθυν τή Πολεοδομίας και
Τεχν ικών  Υπηρεσιών , κ.
Παν αγιώτη Καραγιαν ν ίδη, η
οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Πρόταση τροπο-
ποίησης στο Ο.Τ. 57 του εγκεκρ-
ιμένου ρυμοτομικού σχεδίου του
Δήμου Ασπροπύργου

Σας διαβιβάζουμε τα παρακάτω
:
1. Αίτηση ιδιοκτήτη
2. Τεχνική έκθεση Μηχανικού
3. ΤοπογραφικόΔιάγραμμα

Που αφορούν την πρόταση για
τροποποίηση στο Ο.Τ. 57 του
εγκεκριμένου ρυμοτομικού
σχεδίου Ασπροπύργου.
Παρακαλούμε για δικές σας

ενέργειες»,

καθώς και την από Απριλίου
2019, Τεχνική Έκθεση Μηχανι-
κού, η οποία έχει ως εξής:

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΑΙΊΉΜΑ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Πρόκειται για τροποποίηση του

εγκεκριμένου ρυμοτομικού
σχεδίου του Δήμου Ασπροπύρ-
γου στο Ο.Τ. 57
Αφορά την ιδιοκτησία του Νικο-

λάου Τσίγκου του Ιωάννου, η
οποία βρίσκεται επί των οδών
Αθανασίου Τσίγκου και Ιωάννου
Προδρόμου, στο Ο.Τ. 57, εντός
του εγκεκριμένου σχεδίου της
πόλης του Ασπροπύργου και
στον Τομέα Α.
Με βάση το εγκεκριμένο σχέδιο

στον Τομέα Α η οικοδομική και η
ρυμοτομική γραμμή ταυτίζονται
και δεν υπάρχει προκήπιο. Το
προκήπιο είναι χαρακτηριστικό
του Τομέα Β.
Στην ιδιοκτησία όμως του Νικο-

λάου Τσίγκου τόσο επί της οδού
Αθ. Τσίγκου, όσο και επί της
οδού Ιωάννου Προδρόμου η
οικοδομική και η ρυμοτομική
γραμμή δεν ταυτίζονται και έχει
δημιουργηθεί προκήπιο πλάτο-
υς 4,00 μέτρων.
Με την παρούσα ζητάμε την

τροποποίηση του εγκεκριμένου
ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.
57 και την κατάργηση του προκ-
ηπίου με απόφαση από το Δημο-
τικό Συμβούλιο.
Απρίλιος 2019»
Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το

Δημοτικό Συμβούλιο, να αποφ-
ασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά

την προαναφερόμενη διαδι-
κασία και αφού έλαβε υπόψη:
Την εισήγηση του Προέδρου,

κου Αντώνιου Καραμπούλα,
Την υπ’ αριθ.  Δ.Υ./05-04-2019

εισήγηση του Διευθυντή Πολεο-

δομίας και Τεχνικών Υπηρε-
σιών, κ. Παναγιώτη Καραγιαν-
νίδη,
Την από Απριλίου 2019 Τεχνι-

κή Έκθεση Μηχανικού,
πέρασε σε ψηφοφορία, στην

οποία, ΥΠΕΡ της Τροποποίησης
στο Ο.Τ. 57 του εγκεκριμένου
ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου
Ασπροπύργου, τάχθηκαν είκοσι
τρία (23) μέλη του συμβουλίου,
και ονομαστικά οι κ.κ.:

1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
2 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
3)ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ         
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
8)ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
9)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11)ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
12)ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ    
13)ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 4 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
16)ΛΙΒΑΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
17)ΝΙΚΟΠΟΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
18)ΝΤΙΝΙΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
19)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
2 2 ) Μ Α Υ Ρ Α Κ Η - Τ Σ Ι Γ Κ ΟΥ

ΕΛΕΝΗ
2 3 ) Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ             

ΑΠΟΝΤΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ δύο
(2) μέλη του συμβουλίου, και
ονομαστικά οι κ.κ.:
1)ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

και αποφ ασίζει
ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίν ει την  τροποποίηση και

την  κατάργηση προκηπίου στο
Ο.Τ. 57 του εγκεκριμέν ου ρυμο-
τομικού σχεδίου του Δήμου
Ασπροπύργου που αφ ορά την
ιδιοκτησία του Νικολάου
Τσίγκου του Ιωάν ν ου, η οποία
βρίσκεται επί των  οδών  Αθα-
ν ασίου Τσίγκου και Ιωάν ν ου
Προδρόμου, εν τός του εγκεκρι-
μέν ου σχεδίου της πόλης του
Ασπροπύργου και στον  Τομέα
Α.
Με βάση το εγκεκριμέν ο σχέδιο

στον  Τομέα Α η οικοδομική και
η ρυμοτομική γραμμή ταυτίζον -
ται και δεν  υπάρχει προκήπιο.
Το προκήπιο είν αι χαρακτηρι-
στικό του Τομέα Β.
Στην  ιδιοκτησία όμως του

Νικολάου Τσίγκου τόσο επί της
οδού Αθ. Τσίγκου, όσο και επί
της οδού Ιωάν ν ου Προδρόμου
η οικοδομική και η ρυμοτομική
γραμμή δεν  ταυτίζον ται και έχει
δημιουργηθεί προκήπιο πλάτο-
υς 4,00 μέτρων , το οποίο με
την  παρούσα, θα καταργηθεί.

Αφ ού  συν τάχθηκε  και  αν αγ-
ν ώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό,
υπογράφ εται  ως  κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα  αριθμό
267/2019.    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν.
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της με αριθμ.

23ης/ 2020  Συν εδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. απόφ .: 184/2020

ΘΕΜΑ: Πρόταση τροπο-
ποίησης στο Ο.Τ. 58 του εγκεκρ-
ιμέν ου ρυμοτομικού σχεδίου
του Δήμου Ασπροπύργου.
Στον  Ασπρόπυργο σήμερα,

την  2η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ.,
συν ήλθε σε τακτική δημόσια
συν εδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψ-
ης, σύμφ ων α με την  υπ  ́αριθμ.
429/12-03-2020 Κοιν ή Υπουργι-
κή Απόφ αση Υπουργών  Οικο-
ν ομικών , Εσωτερικών  και
Επικρατείας (Β’ 850/13-03-
2020), η οποία αν τικατέστησε

την  υπ’ άριθμ. πρωτ.
ΔΙΑΔΠ/Α/7841 /19 -04 -2 005
Κοιν ή Υπουργική Απόφ αση (Β’
539), το Δημοτικό Συμβούλιο
Ασπροπύργου, ύστερα από την
υπ’αριθμ. 16674/28-08-2020,
έγγραφ η πρόσκληση του
Προέδρου Δημοτικού Συμβου-
λίου, κου ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ  Γ.
ΤΣΟΚΑ,  σύμφ ων α με την  διαδι-
κασία των  διατάξεων  των  άρθ-
ρων  67,  της παρ. 51  (όπως
έχουν  τροποποιηθεί με τις δια-
τάξεις του άρθρου 184, παρ.1
του Ν.4635/2019), και 167,
παρ.12  του Ν. 3852/2010,
(όπως έχουν  τροποποιηθεί με
τις διατάξεις του άρθρου 184,
παρ.2 του Ν.4635/2019).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
ν όμιμη απαρτία, δεδομέν ου ότι,
σε σύν ολο 33 μελών , συμμε-
τείχαν  στην  τηλεδιάσκεψη,  31
μέλη και ον ομαστικά :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΤΣΟΚΑΣ  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2. ΜΑΥΡΙΔΗ  ΣΟΦΙΑ
3 . Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5. ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΨΩΜΙΑΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
7. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
8. ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
9. ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
10. ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΚΑΓΙΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

12. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
13.ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15.ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
16. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17. ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18. ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
19. ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
20. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ

ΕΛΕΝΗ
21.ΧΙΟΝΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
22.ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
23.ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
24.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΜΥΛΩΝΑΣ 
25.ΧΑΤΖΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
26.ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
27.ΜΟΥΖΑΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
28.ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
29. ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
30.ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
31. ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

2. ΜΠΑΚΑΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε
ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κος
Νικόλαος Ι. Μελετίου.
Μετά τη διαπίστωση της νόμιμ-

ης απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ.
Θεμιστοκλής Γ. Τσόκας, κήρυξε
την έναρξη της Συνεδρίασης.
Εισηγούμενος το 6ο θέμα της
Ημερήσιας διάταξης με τίτλο:
«Πρόταση τροποποίησης στο
Ο.Τ. 58 του εγκεκριμένου ρυμο-
τομικού σχεδίου του Δήμου
Ασπροπύργου», έθεσε υπόψη
των μελών,  την από 13.07.2020

Δ.Υ. εισήγηση του Διευθυντή
Πολεοδομίας και Τ.Υ. του Δ.Α.,
κου Παναγιώτη Καραγιαννίδη,
η οποία έχει ως εξής :

«Σας διαβιβάζουμε τα παρακά-
τω :
1. Αίτηση ιδιοκτήτη
2. Τεχνική έκθεση Μηχανικού
3. ΤοπογραφικόΔιάγραμμα
Που αφορούν την πρόταση για

τροποποίηση στο Ο.Τ. 58του
εγκεκριμένου ρυμοτομικού
σχεδίου Ασπροπύργου.
Παρακαλούμε για δικές σας

ενέργειες».

Ακολούθησε διαλογική συζήτ-
ηση μεταξύ των μελών του Δημο-
τικού Συμβουλίου, των οποίων
οι απόψεις και τοποθετήσεις
τους αναλυτικά, είναι καταγεγρ-
αμμένες στα απομαγνητοφων-
ημένα πρακτικά της συνεδρία-
σης. 

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το
Δημοτικό Συμβούλιο να  αποφ-
ασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά

την προαναφερόμενη διαδι-
κασία, και αφού έλαβε υπόψη :

1. Την εισήγηση  του Προέδρου,
κου Θεμιστοκλή Γ. Τσόκα,
2. Την από 13.07.2020 Δ.Υ

εισήγηση του Διευθυντή Πολεο-
δομίας και Τ.Υ. του Δ.Α.,,
3. Τις τοποθετήσεις των κ.κ.

επικεφαλής των δημοτικών παρ-
ατάξεων, και την διαλογική

συζήτηση μεταξύ των μελών του
Δ.Σ., όπως έχουν διατυπωθεί
στα πλήρη απομαγνητοφωνημέ-
να Πρακτικά της Συνεδριάσεως, 

πέρασε σε ψηφ οφ ορία στην
οποία ΥΠΕΡ, τάχθηκαν  τριάν τα
έν α (31) μέλη του συμβουλίου,
και ον ομαστικά οι κ.κ. :

1. ΤΣΟΚΑΣ  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2. ΜΑΥΡΙΔΗ  ΣΟΦΙΑ
3 . Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5. ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΨΩΜΙΑΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
7. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
8. ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
9. ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
10. ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΚΑΓΙΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
12. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
13.ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15.ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
16. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17. ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18. ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
19. ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
20. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ

ΕΛΕΝΗ
21.ΧΙΟΝΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
22.ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
23.ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
24.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΜΥΛΩΝΑΣ 
25.ΧΑΤΖΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
26.ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
27.ΜΟΥΖΑΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

28.ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
29. ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
30.ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
31. ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

και

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίν ει την   Τροποποίηση
στο Ο.Τ. 58 του εγκεκριμέν ου
ρυμοτομικού σχεδίου του Δ.Α.,
σύμφ ων α με την  από
13.07.2020 Δ.Υ. εισήγηση της
Διεύθυν σης Πολεοδομίας &
Τ.Υ., και αφ ορά τις ιδιοκτησίες
των  :  Νικολάου Τσίγκου του
Ιωάν ν ου, και Βρούβα
Αν τιογόν ης του Δημητρίου. 

Αφ ού  συν τάχθηκε  και  αν αγ-
ν ώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό,
υπογράφ εται  ως  κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα  αριθμό
184/2020.    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αν τίγραφ ο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Γ. ΤΣΟΚΑΣ
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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 επαγγελμα-
τικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύρ-
γου (πλησίον ΙΚΑ και στά-
σης λεοφωρείου), 126 τε-
ραγωνικά μέτρα, κατάλ-
ληλο για
φαρμακείο.Τηλέφωνο ε-
πικοινωνίας 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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τμ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση Δεμερτζή πίσω
από το Δημοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολ-
υτεχνείου.
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 6
946288952

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 κα-
τάσταση, 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 ζητά εργασία
εντός σπιτιού στις πε-
ριοχές  Ελευσίνα και
Ασπρόπυργο  Τηλ.
6995524143

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
ΕΤΩΝ 43 ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ
ΠΡΟΥΠΥΡΕΣΙΑ ΣΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΡΕΦΩΝ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΒΡΕΦΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ.
ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΙΝΟ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-
ΜΑΓΟΥΛΑ- ΜΑΝΔΡΑ.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθαρίστρια
γραφείων εταιρείας για
μερική απασχόληση 
(παρέχεται ασφάλιση)  
Συστάσεις απαραίτητες.
Τηλ. επικοινωνίας  
2144029500

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο  
«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με
δίπλωμα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γα-
λακτοκομικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής. Επιθυμητή προϋπηρ-
εσία 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  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ /ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
16:30-22:00 ΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΤΑ ΒΑΡΗ, ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ,

CROSS TRAINING, FUNCTIONAL TRAINING Κ.ΛΠ.) ΚΑΙ ΕΜS KATA ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ.
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ Ό,ΤΙ ΖΗΤΗΘΕΙ. 

‘‘’’GGYYMM  WWAAYY’’’’    --  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ,,  ΔΔΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗ    
ΑΑΠΠΟΟΣΣΤΤΟΟΛΛΗΗ  ΒΒΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΟΟ  ssttaammaattiiaa..vvaassiillooppoouulloouu@@hhoottmmaaiill..ccoomm  

ήή  ττηηλλεεφφωωννιικκάά  σσττοο  221100  55557711116600

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ
ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ . ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1000-1200 ΕΥΡΩ
ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ . 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ. 2130993031, MAIL:
ktl.diametaforiki@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΛΑΜ ΑΡΙΝΑΣ, Μ Ε ΒΑΣΙΚΕΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
ARGON, AΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Μ ΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μ Ε ΕΔΡΑ ΤΟΝ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6972807187

Ζητείται Υπάλληλος με δίπλωμα για μηχανάκι 
για εξωτερικές εργασίες, για εταιρία

με έδρα τον Ασπρόπυργο. 
Απαραίτητα οι εκπληρωμένες  στρατιωτικές 

υποχρεώσεις. Τηλ.  Επικοινωνίας 2105579069
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ΟΔΗΓΟΙ Β,Γ, Δ, Ε ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ 
Επιθυμητά προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι Διπλώματος ADR
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα
Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Επιθυμητά Προσόντα

Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι διπλώματος Ι.Χ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.  

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ ΑΔΕΙΑ) Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου 
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45 ετών
Κάτοχοι Ι.Χ.  
Απαραίτητα Προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης η ΤΕΙ Λογιστικής
Προηγούμενη Εμπειρία
Εξαιρετική Γνώση MS Office και ERP

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 Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
213 200640
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
210 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
ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  ΟΟΡΡΦΦΕΕΥΥΣΣ  ΒΒΕΕΪΪΝΝΟΟΓΓΛΛΟΟΥΥ

ΔΔΙΙΕΕΘΘΝΝΗΗΣΣ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΦΦΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΑΑ..ΕΕ
((ππάάρροοχχοοςς  υυππηηρρεεσσιιώώνν  llooggiissttiiccss))  

μμεε  έέδδρραα  ττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  ΑΑττττιικκήήςς
ααννααζζηηττάά

Υπάλληλο αποθήκης

Περιγραφή θέσης

Picking και ταξιν όμηση 
παραγγελιών
Διαχ είριση μεγάλου
αριθμού κωδικών
Έλεγχ ος παραλαβών  / επιστροφών
Τακτοποίηση σε ράφια
Έλεγχ ος αποθέματος

Απαραίτητα Προσόντα:

Απόφοιτος λυκείου
Προϋπηρεσία σε μηχ αν ογραφημέν η αποθήκη με 
σύστημα διαχ είρισης 
αποθήκης WMS (Mantis, Aberon ή άλλο)
Γν ώση χ ειρισμού ασύρματου φορητού τερματικού  
(scanner)
Εφαρμογή και τήρηση των  καν όν ων  υγιειν ής και  
ασφάλειας της αποθήκης
Υπεύθυν ος, δυν αμικός με διάθεση για εργασία
Οργαν ωτικός, συν επής, με ομαδικό πν εύμα

Η εταιρεία προσφέρει:

Λεωφορείο μεταφοράς από κομβικό σημείο της 
Αθήν ας και τον  προαστιακό 
(στάση Μαγούλα)
Εξαιρετικές συν θήκες εργασίας σε σύγχ ρον η 
αποθήκη & αξιοκρατικό περιβάλλον
Προοπτικές εξέλιξης
Benef its αν άλογα με την  παρουσία, την
απόδοση και την  παραμον ή  στην  Εταιρεία

Όλοι οι εν διαφερόμεν οι μπορούνΌλοι οι εν διαφερόμεν οι μπορούν
ν α αποστείλουν  βιογραφικό σημείωμα στηνν α αποστείλουν  βιογραφικό σημείωμα στην
ηλεκτρον ική διεύθυν ση:  ηλεκτρον ική διεύθυν ση: hr@beinoglou.grhr@beinoglou.gr

Ή στο τηλέφων ο 210-9466204 Ή στο τηλέφων ο 210-9466204 
(ΩΡΕΣ 09:00-17:00)(ΩΡΕΣ 09:00-17:00)



16-θριάσιο Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021

Π
άρε μέρος στον διαγωνισμό φωτογρα-
φίας της Φωτογραφικής Λέσχης Ελευ-
σίνας με θέμα «Ο καφές μου», ανεβά-

ζοντας στο facebook ή στο instagram μία
φωτογραφία με hashtags #f lecontest_kafes
και #Fotograf ikiLesxiElefsinas

Ανέβασε την φωτογραφία σου μέχρι την
Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021 (23.59) και
κέρδισε.
Δώρα διαγωνισμού
1ο Δύο δωρεάν συμμετοχές στις Τεχν ικές
Φωτογράφισης | Μαθαίνω για το φως με τον
φωτογράφο Μιχάλη Παππά προσφορά της
Φωτογραφικής Λέσχης Ελευσίνας

2ο Δωρεάν  εκτύπωση 36 φωτογραφιών
(10x15) προσφορά του Romeo Photography

3ο Δωρεάν ένας take away καφές την ημέρα
για 5 ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή
προσφορά του Il Toto Roastery  Boutique
Elefsina
Χρησιμοποίησε ότι smartphone, tablet ή
φωτογραφική μηχανή διαθέτεις χωρίς να
κάνεις καμία επεξεργασία.

Απλά σήκωσε τη φωτογραφική μηχανή, το
tablet ή το κινητό σου και κάνε κλικ στον
καφέ, την παρέα που πίνεις μαζί καφέ ή το
τοπίο που απολαμβάνεις μαζί με τον καφέ
σου! Τράβηξε και ανέβασε όσες φωτογραφίες
θέλεις! Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή
σου στο διαγωνισμό απαιτείται μία μόνο
φωτογραφία με δημόσια ορατότητα (για να
μπορούμε να την δούμε κι εμείς) χρησιμο-
ποιώντας τα hashtags #f lecontest_kafes και
#Fotograf ikiLesxiElefsinas

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος στην
κλήρωση που θα γίνει την Πέμπτη 14 Οκτω-
βρίου 2021. Οι ν ικητές θα ανακοινωθούν στις
σελίδες instagram και facebook της Φωτογρα-
φικής Λέσχης Ελευσίνας.

Όροι διαγωνισμού
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι δωρεάν
και ελεύθερη για όλους. Μία συμμετοχή είναι
έγκυρη όταν ο συμμετέχων ανεβάσει είτε στο
instagram είτε στο facebook μία φωτογραφία
με δημόσια ορατότητα χρησιμοποιώντας τα
hashtags #f lecontest_kafes και #fotograf ik-

ilesxielefsinas

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι 3 - 13
Οκτωβρίου 2021 (23:59).

ΔΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1ο δώρο
Δύο τυχεροί θα κερδίσουν από μία δωρεάν
συμμετοχή στις Τεχν ικές Φωτογράφισης |
Μαθαίνω για το Φως με τον φωτογράφο
Μιχάλη Παππά, που διοργανώνει η Φωτογρ-
αφική Λέσχη Ελευσίνας την Κυριακή 17
Οκτωβρίου 2021 και ώρα 14:00-16:00.
2ο δώρο
Ένας τυχερός θα κερδίσει δωρεάν εκτύπωση
36 φωτογραφιών διάστασης 10 Χ 15 προσφο-
ρά του Romeo Photography, Ελευθερίου
Βεν ιζέλου 100, Ελευσίνα.

Η αποστολή των φωτογραφιών μπορεί να
γίνει ηλεκτρον ικά με wetransfer στο email
info@photoromeo.gr και η παραλαβή τους
από το κατάστημα.

3ο δώρο
Ένας τυχερός θα κερδίσει δωρεάν έναν take
away καφέ της επιλογής του για 5 ημέρες
(έναν την ημέρα από Δευτέρα 18/10 έως και
την Παρασκευή 22/10) προσφορά του Il Toto
Roastery  Boutique Elefsina, Ηρώων Πολ-
υτεχνείου 17, Ελευσίνα.

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι ν ικητές του διαγωνισμού αναδειχθούν
ύστερα από κλήρωση που θα πραγματοποιή-
σει η Φωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανα-
κοινωθούν στις σελίδες instagram και face-
book της Φωτογραφικής Λέσχης Ελευσίνας και
οι ν ικητές θα ειδοποιηθούν με μήνυμα στο
προφίλ με το οποίο πήραν μέρος στον δια-
γωνισμό.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η διοργάνωση του διαγωνισμού γίνεται από
την Φωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας.

Φωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας
Διαγωνισμός Φωτογραφίας | Ο καφές μουΔιαγωνισμός Φωτογραφίας | Ο καφές μου


