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Μαγική εικόνα στη Μάνδρα…Μαγική εικόνα στη Μάνδρα…
Με το δεξί ο ΚριόςΜε το δεξί ο Κριός

Η ΑΕ Ζεφυρίου 4-1 τον Ατρόμητο
Ελευσίνας

Ο Αστέρας Μαγούλας 3-0 εκτός την
Λαμπερή Ελευσίνας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΘΗΚΕ Η ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ

Αθ. Μπούρας: Μεγάλη η συνεισφορά
της περιοχής στην αγροτική

παραγωγή της χώρας

ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΥΣΚΟΛΟ
ΧΕΙΜΩΝΑ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΕ ΓΕΡΑΝΕΙΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΒΙΛΙΑ

Συνεδρίασε το Συντονιστικό Πολιτικής
Προστασίας Π.Ε. Δυτικής

Αττικής εν όψει της χειμερινής περιόδου

ΧΡΕΗ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ
Τρεις ρυθμίσεις στην ΑΑΔΕ
- Ποιοι δικαιούνται δόσεις

σσεελλ..  33

σσεελλ..  99

ΧΧΡΡ..  ΠΠΑΑΠΠΠΠΟΟΥΥΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣ
ΔΔΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΟΟΥΥΣΣ::  ««ΣΣκκοουυππίίδδιιαα
ττέέλλοοςς  σσττηη  ΦΦυυλλήή»»

Η Χωματερή κλείνει σύντομα. 
Στις 19 Οκτωβρίου 2021 υπογράφουμε τη
σύμβαση για την μετατροπή της σε Πάρκο

σσεελλ..    1100--1111

- «Χτυπούσαν» από ταξί μέχρι
ντελίβερι

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 5
ΜΕΛΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ

ΠΟΥ ΔΡΟΥΣΕ
ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ 

ΔΔιικκααίίωωμμαα  μμόόννιιμμοουυ  δδιιοορριισσμμοούύ
κκααιι  σσεε  ΟΟΤΤΑΑ  γγιιαα  ππλληηγγέέννττεεςς

ττωωνν  ππυυρρκκααγγιιώώνν  ((ΦΦΕΕΚΚ))
σσεελλ..    77

σσεελλ..  66

«Νεκροταφείο» 
κλεμμένων 

αυτοκινήτων στον
Ασπρόπυργο

σσεελλ..  33  

ΟΟιι  1100  ππεερριιοοχχέέςς  σσττηη  χχώώρραα
οοιι  οοπποοίίεεςς  κκιιννδδυυννεεύύοουυνν

άάμμεεσσαα  ααππόό  ττιιςς  ππλληημμμμύύρρεεςς

σσεελλ..  1166

σσεελλ..  33σσεελλ..  22

«Οι περιοχές που
υπέστησαν τις πυρκα-
γιές έχουν να αντιμε-

τωπίσουν έντονα
πλημμυρικά φαινόμε-

να, φαινόμενα διάβρω-
σης, φαινόμενα κατολι-
σθήσεων και ουσιαστι-
κά αποκλεισμούς μεγά-
λων περιοχών όπως
έγινε  στην Εύβοια.

Χρειάζονται επείγοντα
καινοτόμα μέτρα τα

οποία ουσιαστικά θα
μειώσουν τις επι-
πτώσεις από ένα

φαινόμενο όπως αυτό
στην Εύβοια σήμερα» 
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ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Νεφώσεις  και σπροαδικές βροχές 

Θερμοκρασία: Από 15  έως 24 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Φιλίππου εκ των  επτά διακόν ων  του εν  Τράλλεσιν ,
Οσίων  Ζην αΐδος και Φιλον ίλλης

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΛΙΟΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ, 2105580218

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΟΣ 17, 2105560049

MANΔΡΑ
ΠΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,  ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 1 

ΚΑΙ ΣΤΡ. Ν. ΡΟΚΑ, 2105555236

Άνω Λιόσια
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΤΣΑΚΑΛΩΦ 14-16-ΛΕΒΕΝΤΗ, 2102473229

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- ΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΡΝΗΘΟΣ 41, 2108087990

Ο
ι αυξήσεις στα
τιμολόγια του
ρεύματος συν ε-

πάγον ται δυσβά-
σταχ τες επιβαρύν σεις
για τους  Δήμους  και εκ
των  πραγμάτων  θα
μπορούσαν  ν α οδηγή-
σουν  σε αυξήσεις στα
δημοτικά τέλη καθαρι-
σμού, φωτισμού, στην
ύδρευση και άρδευση,
αν  δεν  υπάρξει οικον ο-
μική στήριξη των
Δήμων  και των  ΔΕΥΑ.
Η διαπίστωση αυτή
έγιν ε από όλα τα μέλη
του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ κατά
την  εκτός ημερήσιας
διάταξης συζήτηση του
θέματος στη συν εδρία-
ση της 7ης Οκτωβρίου.

Όπως επισημαίν εται
στην  επίσημη αν α-
κοίν ωση της ΚΕΔΕ, ως πρώτο βήμα αποφασίστηκε ν α
διατυπωθεί επείγον  αίτημα της ΚΕΔΕ προς τα συν α-
ρμόδια Υπουργεία για ν α εν ταχ θούν  και οι Δήμοι στον
μηχ αν ισμό στήριξης που δημιουργεί η Κυβέρν ηση για
τα ν οικοκυριά.

Εισηγούμεν ος το θέμα ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δ.
Παπαστεργίου, τόν ισε τα εξής: «Το βλέπουμε όλοι, θα
το δούμε και πολύ σύν τομα και στους λογαριασμούς,
ότι τα δεδομέν α φέτος δεν  θα είν αι εύκολα. Η τιμή του
ρεύματος έχ ει αυξηθεί κατακόρυφα. Αυτό το βάρος
καλούν ται ν α το σηκώσουν  τα ν οικοκυριά, καλούν ται
ν α το σηκώσουν  όμως και οι Δήμοι.

Και είν αι δεδομέν ο ότι το κόστος του ρεύματος και
του φυσικού αερίου, της εν έργειας γεν ικότερα, είν αι το
δεύτερο κέν τρο κόστους των  Δήμων  μας μετά το προ-
σωπικό. Δεν  θα μπορούμε ν α σηκώσουμε με τα οικο-
ν ομικά δεδομέν α που διαν ύουμε, εν  μέσω παν δημίας
τέτοια κόστη και εμείς και οι ΔΕΥΑ. Ως εκ τούτου θεω-
ρούμε αυτον όητο ότι στον  μηχ αν ισμό στήριξης που
δημιουργείται για ν α στηριχ θούν  τα ν οικοκυριά, θα
πρέπει ν α μπει και η Αυτοδιοίκηση. Συν επώς με
αίτημα της ΚΕΔΕ, που θα αφορά οριζόν τια όλη την
Αυτοδιοίκηση, θα ζητήσουμε από τα συν αρμόδια Υπο-
υργεία τη συμμετοχ ή των  Δήμων  στον  μηχ αν ισμό
στήριξης».

ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΞΞΗΗ  ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝ  ΟΟΙΙ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΙΙ  
Οι Δυσβάσταχτες επιβαρύνσεις από τις αυξήσεις του ρεύματος 

ίσως οδηγήσουν σε άνοδο των δημοτικών τελών 

Καμένα στη θέση Σοφό
Ασπροπύργου εντόπισαν
αστυνομικοί της Άμεσης
Δράσης πέντε αυτοκίνητα
για τα οποία είχε δηλωθεί
κλοπή.

Ρομά οι δράστες εκτι-
μούν οι αρχές

Τα αυτοκίνητα ήταν
ολοσχερώς κατεστραμμέ-
να και αστυνομικές πηγές
εκτιμούν πως τα έκλεψαν
και τα πυρπόλησαν Ρομά
μετά από εγκληματικές
ενέργειες. Το ένα όχημα
είχε κλαπεί στις 24/8 του
2021 από το Πέραμα, το
δεύτερο είχε κλαπεί από
τον Ασπρόπυργο στις 27/
8, ενώ το τρίτο και πάλι από την περιοχή του
Ασπροπύργου στις 18/9.

Ένα ακόμη όχημα, μάρκας Toyota που βρέθηκε
καμένο στο ίδιο σημείο είχε κλαπεί στις 19/9 από 

το Πέραμα, ενώ ακόμη ένα αυτοκίνητο μάρκας
Hyundai είχε κλαπεί στις 24/8 και πάλι από την
ίδια περιοχή.

«Νεκροταφείο» κλεμμένων αυτοκινήτων
βρέθηκε στον Ασπρόπυργο
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Στην περιοχή της
Αγίας Σωτήρας Αχα-
ρνών συνελήφθησαν
στο πλαίσιο επιχείρησης
αστυνομικών του Τμή-
ματος Ασφαλείας Αχα-
ρνών και της Ο.Π.Κ.Ε.,
πέντε Έλληνες, εκ των
οποίων οι τρεις ανήλικοι,
μέλη συμμορίας που
διέπραττε συστηματικά
ληστείες και κλοπές,
ανακοίνωσε το Σάββατο
η ΕΛ.ΑΣ.

Παράλληλα, ταυτοποι-
ήθηκε και αναζητείται
άλλο ένα μέλος της.

Όπως προέκυψε από
την προανακριτική έρευ-
να, η συμμορία δρούσε
κατά το τελευταίο δεκάμηνο και
διέπραττε ληστείες και κλοπές στην
ευρύτερη περιοχή των Αχαρνών σε
βάρος οδηγών ταξί καθώς και
άλλων διερχομένων 

οδηγών, ανηλίκων και ηλικιωμέ-
νων πεζών και διανομέων κατα-
στημάτων εστίασης.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται
εμπλεκόμενοι σε 26 ληστείες και 13
κλοπές.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν
στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών
Αθηνών, ενώ η έρευνα για την
εξακρίβωση του εύρους της
εγκληματικής δράσης της συμμο-
ρίας συνεχίζεται.

Τρεις σημαν τικές ρυθμίσεις για τους φορολογούμεν ο-
υς, που έχ ουν  αφήσει χ ρέη απλήρωτα μέσα στην
παν δημία «άν οιξαν » και βρίσκον ται ήδη στην  πλατφ-
όρμα της ΑΑΔΕ.

Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν  όχ ι μόν ον  εκείν ους που
επλήγησαν  από τον  κορον οϊό, αλλά και αυτούς που
δεν  συγκαταλέγον ται στους πληγέν τες, αλλά δεν
μπόρεσαν  ν α εξυπηρετήσουν  τα χ ρέη τους, παρά το
γεγον ός ότι είχ αν  εν ταχ θεί στην  πάγια ρύθμιση των
24 ή των  48 δόσεων .

Επίσης με τροπολογία που κατατέθηκε την  Παρασ-
κευή 8 Οκτωβρίου στην  Βουλή δίν εται παράταση κατά
έν α μήν α, δηλαδή έως και τις 29 Οκτωβρίου, για την
επαν έν ταξη στις παλαιές ρυθμίσεις των  100 και 120
δόσεων , που χ άθηκαν  μέσα την  παν δημία. Η σχ ετι-
κή προθεσμία είχ ε εκπν εύσει στις 30 Σεπτεμβρίου.

Στόχ ος του υπουργείου Οικον ομικών  είν αι ν α διευ-
κολυν θούν  στο μέτρο του δυν ατού οι φορολογούμεν οι
ώστε ν α εξυπηρετήσουν  τις υποχ ρεώσεις τους, αλλά
και το δημόσιο ν α μην  χ άσει έσοδα σε μία ιδιαίτερα
κρίσιμη περίοδο.

Και για τις τρεις περιπτώσεις οι πλατφόρμες στις
οποίες οι εν διαφερόμεν οι μπορούν  ν α εκδηλώσουν
εν διαφέρουν  είν αι αν οικτές.

Αναλυτικά τα κριτήρια και ποιοι μπορούν να
υποβάλλουν αιτήσεις

Πληγέντες από την πανδημία
Το μέτρο αφορά περίπου 823.000 φορολογουμέν ους,

οι οποίοι αποδεδειγμέν α έχ ουν  πληγεί από την  παν -
δημία. Αυτοί θα έχ ουν  την  δυν ατότητα ν α ρυθμίσουν
τα χ ρέη τους, είτε σε 36 δόσεις (τρία χ ρόν ια) άτοκα ή
σε 72 δόσεις (6 χ ρόν ια) με επιτόκιο 2,5%. Και στις δύο
περιπτώσεις η πρώτη δόση θα πρέπει ν α καταβληθεί
τον  Ιαν ουάριο του 2022.

Το ελάχ ιστο ποσό κάθε μην ιαίας δόσης θα αν έρχ εται
σε 30 ευρώ για ποσά οφειλών  μέχ ρι 1.000 ευρώ και σε
50 ευρώ για ποσά οφειλών  άν ω των  1.000 ευρώ.

Στην  ρύθμιση μπορούν  ν α εν ταχ θούν  φυσικά και
ν ομικά πρόσωπα, που έχ ουν  πληγεί από την  υγειο-
ν ομική κρίση και άφησαν  απλήρωτες και αρρύθμιστες
οφειλές προς την  Εφορία οι οποίες βεβαιώθηκαν  από
την  1η Μαρτίου 2020 έως την  31η Ιουλίου 2021.

Τα βασικά στοιχ εία της ρύθμισης:
Στην  ρύθμιση θα εν ταχ θούν  όσοι αποδεδειγμέν α

έχ ουν  πληγεί και με βάση μια διευρυμέν η λίστα ΚΑΔ,
οι ιδιοκτήτες ακιν ήτων  που έκαν αν  δήλωση Cov id, οι
άν εργοι που εγγράφηκαν  στον  ΟΑΕΔ και οι εργαζόμε-
ν οι που ήταν  σε αν αστολή ή στο ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

Σύμφων α με την  απόφαση της κυβέρν ησης στην
ν έα ρύθμιση θα μπορούν  ν α εν ταχ θούν  φορολογικές
οφειλές (ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ κτλ.) και
ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν  κατά τη
διάρκεια της παν δημίας.

- «Χτυπούσαν» από ταξί μέχρι ντελίβερι
Τρεις ανήλικοι σε συμμορία που δρούσε 

στην περιοχή των Αχαρνών

Συν εχ ίζετα στη σελ. 13

ΧΡ. ΠΑΠΠΟΥΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ:

«Σκουπίδια τέλος στη Φυλή»
Η Χωματερή κλείνει σύντομα. Στις 19 Οκτωβρίου
2021 υπογράφουμε τη σύμβαση για την μετατροπή
της σε Πάρκο

Πραγματοποιήθηκε την  Παρασκευή  8 Οκτωβρίου η Γεν ική
Συν έλευση της Περιφερειακής Έν ωσης Δήμων  Αττικής (ΠΕΔΑ).
Εκτός από τους 66 Δημάρχους της Αττικής ή τους εκπροσώπους
τους, παραβρέθηκαν   στη Γεν ική Συν έλευση  ο Υπουργός Εσω-
τερικών , Μ. Βορίδης, ο Αν απληρωτής Υπουργός Εσωτερικών , Σ.
Πέτσας, ο Γ.Γ. του Υπουργείου Εσωτερικών , Μ. Σταυριαν ουδάκ-
ης, ο Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ. Πατούλη, ο Εκπρόσωπος της
Κ.Ε.Δ.Ε, Η. Αποστολόπουλος, ο Πρόεδρος  Δ.Σ. του ΕΟΑΝ Ν.
Χιωτάκης, κ.α.

Μέσα σε αυτό το κοιν ό ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος Παπ-
πούς πήρε το λόγο εν ημερών ον τάς το ότι η χ ωματερή λειτουργεί
60 χ ρόν ια, εν ώ σήμερα καθ΄ υπέρβαση, και δεν  έχ ει άπειρο
χ ρόν ο ζωής ακόμη.

Η Φυλή δεν είναι ο απόπατος της Αττικής, τόν ισε ο Δήμα-
ρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς και πρόσθεσε ότι η Χωματερή
έχ ει κορεσθεί και σύν τομα θα κλείσει, με αποτέλεσμα η Αττική
ν α πν ιγεί στο σκουπίδι. 

Μιλών τας στην  Περιφερειακή Έν ωση Δήμων  Αττικής (ΠΕΔΑ),
το πρωί της Παρασκευής 08-10-2021, ζήτησε την  ψήφιση εν ός
ν έου Περιφερειακού Σχ εδιασμού για τη διαχ είριση των  απορριμ-
μάτων  η οποία ν α βασίζεται στη διαχ είριση αν ά Αν τιπεριφέρεια
και έκρουσε τον  κώδων α του κιν δύν ου, καλών τας καθέν αν  από
τους Δήμους της Αττικής ν α περιορίσει τον  όγκο των  σκουπι-
διών  του, μέσα από την  επεξεργασία των  βιοαποβλήτων  και των  κλαδεμάτων . 

¨Πρέπει οι Δήμαρχ οι ν α πάρουμε την  υπόθεση στα χ έρια μας, γιατί, μέσα στα τελευταία εξήν τα χ ρόν ια, η
Φυλή πρόσφερε ό,τι είχ ε ν α προσφέρει. Την  Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021, υπογράφουμε τη σύμβαση με τον
εργολάβο για τη μετατροπή του αποκαταστημέν ου χ ώρου της Χωματερής σε Πάρκο Πρασίν ου και Αν αν εώσι-
μων  Πηγών  Εν έργειας”, κατέληξε ο Χρήστος Παππούς. 

Χρέη φορολογούμενων: 

Τρεις ρυθμίσεις στην ΑΑΔΕ - Ποιοι
δικαιούνται δόσεις



4-θριάσιο Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021

ΓΑΜΟΣ

Ο  ΝΤΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΚΑΙ Η
ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΒΑΛΕΝΤΙΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ 
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛEΣΘΕΙ

ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΓΑΜΟΣ

Ο ΗΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΡΟΖΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΑΖΑΡΟΒΑ 

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΚΑΙ Η ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΚΗ 
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ
ΘΑ ΤΕΛEΣΘΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 



Σ
τη δωρεάν  διαν ομή σχ ολικών  ειδών  για τη
στήριξη  μαθητών  και μαθητριών  ευάλωτων
κοιν ων ικών  ομάδων  του δήμου Αχ αρν ών ,

προχ ώρησε το πρωί της Πέμπτης 7 Οκτωβρίου, το
τμήμα Κοιν ων ικής Πολιτικής του δήμου με επικεφαλής
τον  αρμόδιο αν τιδήμαρχ ο Γιώργο Πετάκο.

Ο Δήμαρχ ος Αχ αρν ών  Σπύρος Βρεττός που ήταν
παρών  στη διαν ομή των  σχ ολικών  ειδών  δήλωσε
σχ ετικά: «Με τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του ο
δήμος μας προσπαθεί ν α στηρίξει όλους τους μαθητές
της πόλης, πολύ δε περισσότερο αυτούς που έχ ουν
πραγματική αν άγκη».

Με την  αμέριστη συμπαράσταση και αρωγή του
Συλλόγου Εργαζομέν ων  του δήμου, της Πρεσβείας της
Γεωργίας, της Motor Oil, των  δημοτών  Ελέν ης
Μαργέτη και Χρήστου Αβραμίδη συγκεν τρώθηκαν
σχ ολικά είδη που δόθηκαν  σε μαθητές και μαθήτριες
που προέρχ ον ται από οικογέν ειες ευπαθείς, ευάλω-
τες και από οικογέν ειες προερχ όμεν ες από τις
πληγείσες, από τις πυρκαγιές, περιοχ ές του δήμου.

Το κάθε σετ σχ ολικών  ειδών  περιείχ ε: Τσάν τα με
κασετίν α, γραφική ύλη, μάσκες και αν τισηπτικά μαν -
τηλάκια, ν ερά καθώς και μια σακούλα με μπισκότα,
κρουασάν , κράκερς και μπάρες δημητριακών .
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Σήμερα περισσότερο από
ποτέ, σε παγκόσμια κλίμα-
κα, διαπιστώνουμε την

ανάγκη για ουσιαστική αύξηση
της επένδυσης στη Ψυχική Υγεία,
τονίζει στο μήνυμά του για την
Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής
Υγείαςο Δήμαρχος Ασπροπύρ-
γου .

Πολιτεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, μαζικοί
Φορείς πρέπει να δράσουν μαζί για να
αναβαθμίσουν την ποιότητα στη φρον-
τίδα της Ψυχικής Υγείας, μία φροντίδα
διαθέσιμη σε όλους όσοι τη χρειάζονται,
ώστε να αναρρώσουν και να επανέλθ-
ουν ταχύτερα στην κανονική ζωή από
την κρίση του COVID– 19.

Σύμφωνα με Διεθνή δεδομένα, πάνω από 1 δισεκατομ-
μύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ζουν με μία ψυχική
διαταραχή. Κάθε 40 δευτερόλεπτα έχουμε μία αυτοχειρία
και το σύμπτωμα της κατάθλιψης, αναγνωρίζεται σήμε-
ρα, ως μια πρωταρχική αιτία ασθένειας και αναπηρίας,
ανάμεσα σε παιδιά και εφήβους.

Με αίσθημα ευθύνης, ως Δήμαρχος της Πόλης, θα
ήθελα να σας αναφέρω τις μέχρι σήμερα δράσεις μας,
που στόχο έχουν την ασφάλεια της ψυχικής υγείας μας.

Ας θυμηθούμε λοιπόν, τις Συνεργασίες και Δικτυώσεις
της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και του Κέντρ-
ου Κοινότητας με το Συμβουλευτικό Σταθμό Υποστήριξ-
ης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Ελευσίνας αλλά
και τη  Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης
«Ευρύκλεια» του Ψ.Ν.Α. Τις συνεργασίες του ΚΕΠ
Υγείας του Δήμου Ασπροπύργου και  της Διεύθυνσης
Κοινωνικής Προστασίας, με το  ΕΔΔΥΠΠΥ και τις διαδικ-
τυακές – ένεκεν της πανδημίας - ενημερωτικές δράσεις,
με θέματα τη διαχείριση  του Άγχους και της Κατάθλιψης.
Την ενεργή συμμετοχή της Διεύθυνσης, στο πλαίσιο
συνεργασίας της  με
την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, στο πρόγραμμα λειτο-
υργίας της «Γραμμής Βοήθειας για την Άνοια 1102»
αλλά και στο Πρόγραμμα  «ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΧΩΡΙΣ
ΜΟΝΑΞΙΑ» της Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής του Εθνικού
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνερ-
γασία  με την τηλεφωνική γραμμή «10306».

Πάνω απ’ όλα να υπενθυμίσουμε τις Δωρεάν Υπηρ-
εσίες Ψυχολόγου και Συμβουλευτικής για όλους, από το
Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ασπροπύργου, που
παρέχονται με επιτυχία εδώ και ένα χρόνο.

Δεν μείναμε όμως μόνο σε αυτά.
Απόλυτα πεπεισμένη η Δημοτική μας Αρχή, ότι το θέμα

της Ψυχικής Υγείας είναι μείζον στη σημερινή πραγμα-
τικότητα, διεκδικήσαμε και πετύχαμε την Ίδρυση και Λει-
τουργία μιας Δομής Ψυχικής Υγείας στον Ασπρόπυργο,
με άμεσο όφελος για τους κατοίκους του Ασπρόπυργου
αλλά και ευρύτερα της Δυτικής Αττικής.

Στην επιτυχία αυτή συνέβαλε θετικά η Υφυπουργός
Υγείας αρμόδια για τη Ψυχική Υγεία, κ. Ζωή Ράπτη
καθώς και ο Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής
Υγιεινής και Ερευνών Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε., Δρ. Δημήτρης Κόν-
της.

Τέλος, υπογράψαμε  Σύμφωνο Συνεργασίας με τον
Πρόεδρο, κ. Κωνσταντίνο Γιαννόπουλο, του μεγαλύτερ-
ου Εθελοντικού Οργανισμού στη Χώρα, "Το Χαμόγελο
του Παιδιού", με στόχο την παιδική ευημερία και την
υποστήριξη της οικογένειας, συνδράμοντας έτσι με κάθε
μέσο τα παιδιά του Ασπρόπυργου. 

Θα συνεχίσουμε με την ευθύνη που διακρίνει τις προ-
σπάθειες μας, να διατηρούμε τη Ψυχική Υγεία των
δημοτών μας στο επίπεδο που τους αξίζει και που
συμβάλλει σε ένα Υγιές Οικογενειακό και Κοινωνικό Περ-
ιβάλλον.

Μήνυμα Δημάρχου Ασπροπύργου για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας

Νικόλαος Μελετίου: Ίδρυση και Λειτουργία Δομής Ψυχικής
Υγείας, με άμεσο όφελος για τους κατοίκους

του Ασπρόπυργου αλλά και ευρύτερα της Δυτικής Αττικής

48

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Δυνάμει της υπ’ αρ. 386/2021
διαταγής του Ειρηνοδικείου
Αθηνών (Διαδικασία Εκουσίας
Δικαιοδοσίας),εγκρίθηκαν οι
τροποποιήσεις στο καταστατικό
του αθλητικού σωματείου με την
επωνυμία «ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»
που εδρεύει στον Ασπρόπυργο
Αττικής και εκπροσωπείται
νομίμως, ειδικότερα δε τροπο-
ποιήθηκαν τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 27, 28, 29, 32 και 33
σύμφωνα με το από 2.8.2021
τροποποιημένο καταστατικό
του.

Ασπρόπυργος 8.10.2021
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Ιωάν ν ης Αραβαν τιν ός του
Χριστοφ όρου

ΑΧΑΡΝΕΣ: Δωρεάν 
διανομή σχολικών ειδών
από το Τμήμα 
Κοινωνικής Πολιτικής 
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Σήμερα τα εγκαίνια του
Κοινωνικού Φαρμακείου
του Δήμου Αχαρνών

Τα εγκαίνια του Κοινωνικού Φαρμακείου
πραγματοποιεί τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου, στις
19:00, ο Δήμος Αχαρνών στο πλαίσιο
ενίσχυσης των κοινωνικών του δομών. Το κοι-
νωνικό φαρμακείο λειτουργεί σε κτίριο επί της
οδού Αχαρνέων Ιππέων και Μεγάλου Βασι-
λείου (περιοχή Προφ. Ηλία) και σκοπός του
είναι  η φαρμακευτική υποστήριξη ανασφ-
αλίστων και οικονομικά αδύναμων δημοτών.

T
o νέο κυβερνητικό
αεροσκάφος Falcon
7X, αναμένεται να

προσγειωθεί στην 112
Πτέρυγα Μάχης στην
αεροπορική βάση της
Ελευσίνας την τελευταία
εβδομάδα του Οκτωβρίου και
να ενταχθεί στην 352 Μοίρα
Μεταφοράς Υψηλών
Προσώπων.

Θα είναι το τέταρτο
κυβερνητικό αεροσκάφος της
Πολεμικής Αεροπορίας που
θα έχει στη διάθεσή της η
κυβέρνηση για τις επίσημες
επισκέψεις στο εξωτερικό της
Προέδρου της Δημοκρατίας,
του πρωθυπουργού, του
Υπουργού Εξωτερικών και
του Υπουργού Εθνικής
Άμυνας.

Το νέο Falcon θα είναι,
σύμφωνα με πληροφορίες
από ανώτερες στρατιωτικές
πηγές, κατά 30%
οικονομικότερο από το Gulf
Stream στην πτήση του και θα
κοστίζει κατά το ήμισυ στη
συντήρησή του. 

Το νέο Falcon 14 θέσεων,
είναι υπερσύγχρονο, με
εξοπλισμό της τελευταίας
τεχνολογίας στο εσωτερικό
και μπορεί να
πραγματοποιεί πτήση 6000
μιλίων, δηλαδή περισσότερες
από 14 ώρες χωρίς στάση.
Θα μπορεί να
πραγματοποιεί, για
παράδειγμα, απευθείας
πτήση για τις ΗΠΑ χωρίς
στάση για ανεφοδιασμό.

Το νέο κυβερνητικό
αεροσκάφος θα το
παραλάβουμε από τη Γαλλία
και για το λόγο αυτό ο

υπουργός Εθνικής Άμυνας
έδωσε εντολή για την
εκπαίδευση 3 χειριστών της
Ελληνικής Αεροπορίας στο
Παρίσι. Η εκπαίδευση αυτή,
που διήρκεσε από 3 έως 6
μήνες, πραγματοποιήθηκε με
έξοδα της γαλλικής
κυβέρνησης.

Έτσι πλέον η Πολεμική μας
Αεροπορία θα έχει στη
διάθεσή της, 2 Embraer, το ένα
τύπου 135BJ Legacy
χωρητικότητας 32 θέσεων και
το άλλο Εmbraer τύπου 135L
15 θέσεων και το Gulf Stream -
V- Athina, τo οποίο η χώρα
μας αγόρασε το 2003 για τις
ανάγκες της τότε ελληνικής
προεδρίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Η κυβέρνηση ήδη μελετά να
πουλήσει το ένα από τα τρία
αφού θεωρείται υπερβολικό
και ασφαλώς δαπανηρό η
Ελλάδα, να διαθέτει και να
συντηρεί τέσσερα
κυβερνητικά αεροσκάφη.

Το Gulf Stream είναι αυτό
που αναμένεται να βγει προς
πώληση χωρίς όμως ακόμη
να έχουν ληφθεί οι οριστικές
αποφάσεις αν και το γεγονός
ότι πέρυσι το μισό χρόνο ήταν
για συντήρηση, λέει πολλά για
τις επιχειρησιακές του
δυνατότητες. 

Το νέο κυβερνητικό
αεροσκάφος πάντως, το
Falcon, θα είναι έτοιμο για
χρήση σχεδόν άμεσα από την
παραλαβή του από την
Πολεμική Αεροπορία. Και
στις αρχές Νοεμβρίου θα
μπορεί να μεταφέρει το
πρωθυπουργό σε

To νέο κυβερνητικό αεροσκάφος 
Falcon 7X, αναμένεται στην Αεροπορική

Βάση Ελευσίνας 
την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου

ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΥΣΚΟΛΟ ΧΕΙΜΩΝΑ 
ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 

ΣΕ ΓΕΡΑΝΕΙΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΒΙΛΙΑ 
Συνεδρίασε το Συντονιστικό Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Δυτικής 

Αττικής εν όψει της χειμερινής περιόδου

Σ
υνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης
την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου το
Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής

Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας
Δυτ. Αττικής, υπό τον Αντιπεριφερειάρχη
Δυτικής Αττικής Λευτέρη Κοσμόπουλο.

Μετά από μια καταστροφική για τους
πνεύμονες της Δυτικής Αττικής, μακρά
και δύσκολη αντιπυρική περίοδο, οι
εμπλεκόμενοι φορείς της περιοχής,
Δήμοι, Πυροσβεστική και σώματα ασφα-
λείας, κλήθηκαν σε απολογισμό καθώς
και προγραμματισμό, σχεδιασμό και
συντονισμό για τα πλημμυρικά φαινόμε-
να και χιονοπτώσεις της χειμερινής
περιόδου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής
προέβη σε μερικό απολογισμό της
αντιπυρικής περιόδου επισημαίνοντας
ότι φέτος οι καταστροφές μετά τις πυρ-
καγιές σε Γεράνεια τον Μάιο και Βίλια
τον Αύγουστο ξεπερνούν τα 160.000
στρέμματα καμένης γης. 

Η Περιφέρεια Αττικής έχει προχωρή-
σει ήδη στις ενέργειες που προβλέπον-
ται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της
και, με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη
Αττικής Γιώργου Πατούλη, σε συνερ-
γασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτ.
Αττικής Λευτέρη Κοσμόπουλο, προωθ-
ούνται μελέτες και αντιπλημμυρικά
έργα, σε Αλεποχώρι, Νέα Πέραμο,
Ελευσίνα, Φυλή, Ασπρόπυργο.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Αττικής
Λευτέρης Κοσμόπουλος, αρχικά, εξέφρ-
ασε τη θλίψη του και τα συλλυπητήριά
του στους συνεργάτες του για τον θάνατο
του ως πρότινος Προϊσταμένου Πολιτι-
κής Προστασίας Ιωάννη Λειβαδάρου.
Ευχαριστώντας τους πυροσβέστες και
όσους συνέδραμαν στα μεγάλα μέτωπα
των πυρκαγιών, τόνισε την ανάγκη για
λήψη μέτρων για από πλημμυρικά
φαινόμενα ειδικά φέτος μετά από τις
μεγάλες πυρκαγιές, καθώς και την αντι-
μετώπιση παγετών και χιονοπτώσεων.

Λ. Κοσμόπουλος: «Οι εργασίες
καθαρισμών των ρεμάτων δεν
σταματούν ούτε μία ημέρα»

Ο Λ. Κοσμόπουλος αναφέρθηκε στις
εκτεταμένες εργασίες καθαρισμών
ρεμάτων που συνεχίζονται ιδιαίτερα και
εντονότερα σε σημεία που ειδική μελέτη

επιστημόνων του Εθνικού Αστεροσκο-
πείου Αθηνών έχει υποδείξει ως
επικίνδυνα. Τόνισε ότι παρότι το έργο
των καθαρισμών ολοκληρώνεται, ξεκινά
νέο για να μην υπάρχει ούτε μία ημέρα
χωρίς συνεργείο καθαρισμών ρεμάτων
στην Δυτική Αττική. Έχουν καθαριστεί
ρέματα σε Αλεποχώρι, Οινόη, Μάνδρα,
Βίλλια, Σαρανταπόταμο, Φυλή, Νέα
Πέραμο και συνεχίζονται οι παρεμβά-
σεις, ενώ καθαρίζονται και τα φρεάτια
σε οδούς αρμοδιότητας Περιφερειακής
Ενότητας Δυτικής Αττικής. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης τέθηκε το
πρόβλημα της ανεξέλεγκτης εναπόθε-
σης μπαζών για το οποίο ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης Λ. Κοσμόπουλος έχει προ-
τείνει την δημιουργία τμήματος περιβαλ-
λοντικής αστυνομίας στη Δυτική Αττική,
και ακόμα ο έγκαιρος σχεδιασμός για
την αντιμετώπιση βιομηχανικών και
εργατικών ατυχημάτων. 

Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής

Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος ανέφε-
ρε: «Μετά από ένα μακρύ και δύσκολο
καλοκαίρι, με τις πληγές των πυρκαγιών
σε Γεράνεια και Βίλια ανοιχτές, η Περιφ-
έρεια Αττικής πράττει ό, τι είναι δυνατόν,
στο πλαίσιο της αρμοδιοτήτων μας, με
πολύ εντατικούς καθαρισμούς ρεμάτων
σε μεγάλες εκτάσεις και ιδιαίτερα όπου
οι μελέτες των επιστημόνων του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών μας έχουν
υποδείξει όπου υπάρχει σοβαρός
κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα.

Οι εργασίες καθαρισμών ρεμάτων δεν
σταματούν ούτε μια ημέρα για να είμα-
στε κατά το δυνατόν έτοιμοι να αντιμε-
τωπίσουμε εγκαίρως πλημμυρικά
φαινόμενα.  

Τα προβλήματα όμως δεν λύνονται
όπου χρειάζονται έργα αντιπλημμυρι-
κής θωράκισης.

Για αυτό, δρομολογούμε αντιπλημμυρ-
ικά έργα, με μελέτες που ευελπιστούμε
να θωρακίσουν τις περιοχές μας. ήδη
έχουν δρομολογηθεί έργα για Ελευσίνα,
Νέα Πέραμο, Φυλή, Ασπρόπυργο.  στην
παλιά εθνική, σε εξέλιξη μελέτες, έχει
δημοπρατηθεί έργο στη Φυλή, ώριμες
μελέτες για Ελευσίνα και Ασπρόπυργο
προς χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ, στα
Μέγαρα μέσω της μελέτης για άρση
επικινδυνοτήτων στο οδικό δίκτυο.

Είμαι προσωπικά σε ανοιχτή συνερ-
γασία με τους εκπροσώπους Δήμων,
σωμάτων ασφαλείας και όλων των
εμπλεκομένων αρχών για να αντιμε-
τωπίσουμε και τον φετινό χειμώνα».
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Με Απόφαση
του Υπουργού
Εσωτερικών που
δ η μο σ ι εύ θη κ ε
στην Εφημερίδα
της Κυβερνή-
σεως (Φ.Ε.Κ. Β’
4579/4.10.2021)
καθορίστηκαν οι
αναγκαίες λεπτο-
μέρειες σχετικά με
το δικαίωμα διο-
ρισμού που
προβλέπεται στο
αρ.20ο της από
13.8.2021 ΠΝΠ
(η οποία
κυρώθηκε με το αρ.2 του ν.4824/2021) για τις
πυρκαγιές του Ιουλίου / Αυγούστου 2021.

Στους Φορείς υποδοχής περιλαμβάνονται,
μεταξύ άλλων, και οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.

Συγκεκριμένα, το αρ.1 της Απόφασης Βορίδη
προβλέπει τα εξής:

« Καθορίζουμε ως δικαιούχους διορισμού
στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ Α’ και Β’

βαθμού και τους Φορείς του ευρύτερου Δημό-
σιου Τομέα της παρ.1 αρ.2 του ν.4765/2021,
εκτός των εταιρειών του Κεφαλαίου Β’ του
ν.3429/2005,

τα άτομα τα οποία υπέστησαν σοβαρά εγκαύμα-
τα και νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής Θερα-
πείας (ΜΕΘ) ή σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας
(ΜΑΦ) ή για τα οποία προκύπτει ποσοστό αναπ-

ηρίας τουλάχι-
στον 67%,
συνεπεία των
π υ ρ κ α γ ι ώ ν
του Ιουλίου /
Α υ γ ο ύ σ τ ο υ
2021. Σε
π ε ρ ί π τ ω σ η
που δεν είναι
δυνατός ο διο-
ρισμός τους,
για λόγους
υγείας, το
δικαίωμα διο-
ρισμού μεταβι-
βάζεται στον ή
στη σύζυγό

τους ή στο πρόσωπο με το οποίο έχουν συνάψει
σύμφωνο συμβίωσης ή σε ένα τέκνο τους. »

Με το αρ.2 της Απόφασης καθορίζονται τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Το αρ.3 ρυθμίζει τη σειρά προτεραιότητας των
δικαιούχων.

Το αρ.4 αφορά την υποβολή των Αιτήσεων και
τέλος το αρ.5 την έναρξη ισχύος της Απόφασης.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ.2 του
αρ.4, η αίτηση διορισμού υποβάλλεται εντός ανα-
τρεπτικής προθεσμίας 5 ετών από την ημερομηνία
εισαγωγής για νοσηλεία σε ΜΕΘ ή ΜΑΦ ή από
την ημερομηνία συμπλήρωσης του κατωτάτου
ορίου ηλικίας για διορισμό ή από την εκπλήρω-
ση των στρατιωτικών υποχρεώσεων του
αιτούντος.

Δικαίωμα μόνιμου διορισμού και σε ΟΤΑ
για πληγέντες των πυρκαγιών (ΦΕΚ)

Οι προσλήψεις που θα γίνουν στο Δημόσιο το 2022

Δήμος Αχαρνών: 
Προληπτικός καθαρισμός
φρεατίων

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο προληπτικός καθα-
ρισμός και η απόφραξη των φρεατίων ομβρίων
υδάτων εν όψει της ερχόμενης φθινοπωρινής –
χειμερινής περιόδου στο Δήμο Αχαρνών.

Τα συνεργεία του Δήμου Αχαρνών βρίσκονται
καθημερινά στους δρόμους πραγματοποιώντας
προληπτικούς καθαρισμούς των φρεατίων, των
σχαρών υδροσυλλογής και των αγωγών όμβριων
υδάτων.

Οι προληπτικές παρεμβάσεις καθαρισμού και
αποφράξεων είναι συνεχείς με τον Αντιδήμαρχο
Τεχνικών Υπηρεσιών Νικόλαο Δαμάσκο να υλο-
ποιεί καθημερινούς ελέγχους σε όλο τον αστικό
ιστό.

"Κλείδωσε” στο Υπουργικό Συμβούλιο της περασμένης εβδομά-
δας ο χάρτης των προσλήψεων το 2022 στο Δημόσιο.

Ο προγραμματισμός αυτός αφορά τις προσλήψεις τόσο μόνιμου, όσο
και ορισμένου προσωπικού. Οι μόνιμες προσλήψεις θα ανέλθουν σε
16.047, ενώ υπό συζήτηση είναι επιπλέον 4.700 αναπληρωτών καθη-
γητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Οι προσωρινές προσλήψεις θα ανέλθουν σε 25.344. Συνολικά, μόνιμες
και προσωρινές προσλήψεις θα ανέλθουν σε 41.391. Αν τελικά αποφα-
σιστεί και η μόνιμη πρόσληψη 4.700 αναπληρωτών καθηγητών πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι συνολικές προσλήψεις
θα ανέλθουν σε 46.091.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Capital.gr,
σύμφωνα με όσα ανέφερε η εισήγηση του Υπουργού Εσωτερικών, κου
Μάκη Βορίδη, τα αιτήματα προσλήψεων από το σύνολο των φορέων
που υποβλήθηκαν μέσω ψηφιακού οργανογράμματος για το έτος 2022
ανήλθαν σε περίπου 23.000, αποτυπώνοντας τη σημαντική ενεργο-
ποίηση και ανταπόκριση των φορέων.

Προγραμματισμός μόνιμων προσλήψεων
Ο προγραμματισμός προσλήψεων που παρουσιάστηκε στο Υπουρ-
γικό Συμβούλιο περιλαμβάνει έγκριση για 12.100 θέσεις τακτικού προ-
σωπικού (εντός του κανόνα 1:1) οι οποίες αποτέλεσαν μέρος της εγκρι-
τικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.
Επίσης περιλαμβάνει έγκριση για 3.573 θέσεις τακτικού προσωπικού,
οι οποίες αποτελούν δεσμεύσεις οι οποίες θα υλοποιηθούν εντός 2022
και αφορούν σε

-1.700 Επαγγελματίες Οπλίτες για το έτος 2022

-683 θέσεις στο Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΟΦΥΠΕΚΑ,
Γρ. Περιβάλλοντος Ελληνικού, Δασικές Υπηρεσίες)
-400 θέσεις στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας
-135 σπουδαστές στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης για το έτος 2022
-655 θέσεις στην ΟΣΥ και την ΣΤΑΣΥ, οι οποίες εγκρίθηκαν κατά το έτος

2020 διακριτά και εξαιρέθηκαν από τον κανόνα 1:1 για το έτος 2021,
καθώς συνδέονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας, και θα προσμε-
τρηθούν το 2022.

Συνεπώς, συνολικά για το έτος 2022 προτείνεται η έγκριση 15.673 προ-
σλήψεων τακτικού προσωπικού (εντός 1:1)

Ο παραπάνω προγραμματισμός προσλήψεων βρίσκεται σε απόλυτη
ευθυγράμμιση με τη δυνατότητα νέων προσλήψεων που η υπηρεσία
μας είναι σε θέση να εγκρίνει για το 2022, και εμπίπτουν στον κανόνα
1:1, όπως έχει προκύψει από τις εκτιμήσεις που έχουν διενεργηθεί σε
συνεργασία με το ΓΛΚ. Επίσης, διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις κυβε-
ρνητικές προτεραιότητες, περιλαμβάνει στρατιωτικές και παραγωγι-
κές σχολές, ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του Υπουργείου
Υγείας, καθώς και το διοικητικό και λοιπό προσωπικό όλων των φορέων
τόσο της Κεντρικής όσο και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τέλος από τη μια μεριά, λαμβάνει υπόψη την προτεραιοποίηση που
δήλωσαν οι φορείς στα αιτήματα τους, αλλά δίνει ξεκάθαρο προβάδι-
σμα στην ουσιαστική ποιοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού
της δημόσια διοίκησης, καθώς η πλειοψηφία αφορά στην πρόσληψη
υπαλλήλων κατηγορίας Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, Πανεπι-
στημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
Ο προγραμματισμός προσλήψεων 2022 περιλαμβάνει και 187 θέσεις
οι οποίες δεν προσμετρώνται στον κανόνα 1:1, αφορούν 138 θέσεις τακ-
τικού προσωπικού, οι οποίες αφορούν επιμελητήρια εκτός γενικής
κυβέρνησης και Κ.Υ.Τ του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Επίσης αφορούν σε 49 θέσεις δικηγόρων-νομικών με έμμισθη εντολή
(εκτός του κανόνα 1:1). Σημειώνεται ότι ικανοποιήθηκαν όλα τα αιτήματα
των φορέων σε αυτή την κατηγορία.
Υπό συζήτηση τίθεται η δυνατότητα μετατροπής 4.700 αναπληρωτών
καθηγητών πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε μόνιμες
θέσεις υπό την αίρεση της μετατροπής των αντίστοιχων κονδυλίων που
δαπανώνται από τον κρατικό προϋπολογισμό για προσλήψεις αναπ-
ληρωτών καθηγητών.
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Σκρέκας: Όλοι θα λάβουν Σκρέκας: Όλοι θα λάβουν 
ποσοστό επιδότησης, χωρίς ποσοστό επιδότησης, χωρίς 
ε ισοδηματικά κριτήριαε ισοδηματικά κριτήρια

Η
επιδότηση για το ηλεκτρικό ρεύμα αφορά
όλους τους καταν αλωτές χ αμηλής τάσης
δήλωσε ο υπουργός περιβάλλον τος, ο

οποίος χ αρακτήρισε τις αυξήσεις στην  Ευρώπη
πέρα από κάθε λογική.

Όλοι οι καταν αλωτές χ αμηλής τάσης, αν εξαρτήτως
εισοδηματικών  κριτηρίων , θα λάβουν  ποσοστό
επιδότησης, σημείωσε ο υπουργός Περιβάλλον τος
και Εν έργειας Κώστας Σκρέκας, μιλών τας για τα
μέτρα εν εργειακής στήριξης των  ν οικοκυριών .

«Επιδοτούμε τους λογαριασμούς ρεύματος, ώστε
οι καταν αλωτές ν α μη δουν  μεγάλες αυξήσεις. Έν α
μέσο ν οικοκυριό που καταν αλών ει μέχ ρι 300 KW
τομ μήν α δεν  θα δει αύξηση πάν ω από 1 – 2 ευρώ.
Είχ αμε ζητήσει από τη ΔΕΗ και από άλλους παρ-
όχ ους, για τους καταν αλωτές που καταν αλών ουν
ποσότητα ηλεκτρικής εν έργειας μέχ ρι τις 600 KW,
δηλαδή το 80% των  ν οικοκυριών , ν α μη δούν
αν ατίμηση στους λογαριασμούς πάν ω από 1 – 2
ευρώ. Αυτό άλλαξε χ θες και από 30 ευρώ επιδότηση
αν έβηκε στα 60 ευρώ η ΜW. Επιπλέον  γι αυτούς
που είν αι δικαιούχ οι κοιν ων ικού τιμολογίου αν έ-
βηκε η επιδότηση στα 80 ευρώ η ΜW», δήλωσε ο κ.
Σκρέκας στην  ΕΡΤ.

Ο κ. Σκρέκας σημείωσε παράλληλα, σύμφων α με
την  ertnews.gr, ότι «αυτό που συμβαίν ει στην
Ευρώπη έχ ει ξεφύγει πέρα από κάθε λογική πια.
Έχ ουμε και τις τιμές στις τιμές του φυσικού αερίου
που έχ ει αυξηθεί σχ εδόν  6 φορές σε σχ έση με
πέρυσι», γεγον ός που οδήγησε την  κυβέρν ηση ν α
αν ακοιν ώσει χ θες τον  υπερδιπλασιασμό του
επιδόματος θέρμαν σης που από τα 70 εκατ. ευρώ
που ήταν  πέρυσι, τώρα θα αν έβει στα 170 εκατ.
ευρώ. Άρα θα έχ ουμε έν α επίδομα θέρμαν σης που
θα είν αι δύο με δυόμιση φορές μεγαλύτερο σε
σχ έση με πέρυσι. Οι δικαιούχ οι εν ίσχ υσης θα πάρ-
ουν  έν α επίδομα το οποίο θα απαλύν ει αυτή την
τεράστια αύξηση στο φυσικό αέριο».

Μ
ε την  κορυφαία διάκριση
Sustainable Factory  of  the
Year και με τρία χ ρυσά βρα-

βεία για επιμέρους τομείς της επιχ ει-
ρηματικής και περιβαλλον τικής στρ-
ατηγικής του τιμήθηκε ο ΤΙΤΑΝ στις
5 Οκτωβρίου στην  τελετή απον ομής
των  Manuf acturing Excellence
Awards 2021 της Boussias
Communications που αν αδεικ-
ν ύουν  και επιβραβεύουν  τα επι-
τεύγματα των  βιομηχ αν ικών  επιχ ει-
ρήσεων  της χ ώρας, σε όλο το
φάσμα δραστηριότητάς τους. 

H ιδιαίτερα τιμητική βράβευση
Sustainable Factory  of  the Year
αν αδεικν ύει το σύν ολο των  εξαιρε-
τικών  λειτουργικών  επιδόσεων  και
της επιχ ειρησιακής αριστείας του
Τιτάν α σε κρίσιμους τομείς, όπως
είν αι η ορθή διαχ είριση των  περι-
βαλλον τικών  προκλήσεων  και η
μείωση του αποτυπώματος άν θρα-
κα, η προώθηση του ψηφιακού
μετασχ ηματισμού και η συν εισφορά
στην  ευημερία των  τοπικών  κοιν ο-
τήτων .

Ο ΤΙΤΑΝ απέσπασε επίσης και
τρία χ ρυσά βραβεία για επιμέρους
τομείς της επιχ ειρηματικής και περι-
βαλλον τικής στρατηγικής του στις
κατηγορίες:  

Στρατηγική́ για τα ESG:  Οι 20
στόχ οι που έχ ει θέσει ο Όμιλος, για
το 2025 και μετά, σε θέματα περι-
βάλλον τος, κοιν ων ίας και διακ-
υβέρν ησης (ESG) εστιάζουν  σε τέσ-
σερις πυλών ες: ουδέτερο αποτύπω-
μα άν θρακα και ψηφιακός
μετασχ ηματισμός - Εργασιακό περι-
βάλλον  που εν θαρρύν ει την  εξέλιξη
- Θετικό αποτύπωμα στις περιοχ ές
που δραστηριοποιείται - Υπεύθυν η
εφοδιαστική αλυσίδα. 

Smart Factory :  Ο ΤΙΤΑΝ υλο-
ποίησε στην  Ελλάδα το έργο ψηφια-
κού μετασχ ηματισμού «Cement Mill
Optimizer (CMO)», το οποίο βελτι-
στοποιεί σε πραγματικό χ ρόν ο τη
λειτουργία του κάθετου μύλου τσι-
μέν του, επιτυγχ άν ον τας αύξηση
της παραγωγής του κατά 7% και
αν τίστοιχ η μείωση της ειδικής εν ερ-
γειακής καταν άλωσης.

Επιχ ειρησιακή Ηθική & Εταιρική
Κοιν ων ική Ευθύν η: Βραβεύτηκε η
επιχ ειρηματική πρωτοβουλία
αν ακύκλωσης «Nothing to Waste»
του Εργοστασίου Ευκαρπίας Θεσ-
σαλον ίκης του Τιτάν α και 24 επιχ ει-
ρήσεων  της Δυτικής Θεσσαλον ίκης,
που αποτελεί έν α πολύ-συμμε-
τοχ ικό πρόγραμμα κυκλικής οικο-
ν ομίας και αποτελεσματικής διαχ είρ-
ισης αποβλήτων .

Ο ΤΙΤΑΝ επεν δύει συν εχ ώς σε
ν έες τεχ ν ολογίες που διασφαλίζουν
άριστες περιβαλλον τικές επιδόσεις.
Η μείωση του αποτυπώματος άν θρ-
ακα των  δραστηριοτήτων  και των
προϊόν των  μας, η μείωση των
αποβλήτων  και η αν άπτυξη μιας
περιβαλλον τικά υπεύθυν ης εφοδια-
στικής αλυσίδας συν οψίζουν  τις
δεσμεύσεις μας στο πλαίσιο των
μακροπρόθεσμων  στόχ ων  για θέμα-
τα περιβάλλον τος, κοιν ων ίας και
διακυβέρν ησης (ESG) για το 2025
και μετά. 

Παράλληλα, καιν οτομούμε με έμφα-
ση στον  ψηφιακό μετασχηματισμό
για τη βελτίωση της αποδοτικότητας
της παραγωγής και της αν ταγων ι-
στικότητας, καθώς και της αν ά-
πτυξης ν έων  τρόπων  σύν δεσης και
επαφής με τους πελάτες μας.

Η δημιουργία αξίας για όλους του
συμ-μετόχ ους μας είν αι για τον  Τιτά-
ν α μία αδιάκοπη δέσμευση, στο
πλαίσιο της οποίας αν αλαμβάν ουμε
συν έχ εια δράσεις σε τοπικό επίπε-
δο, προσφέρον τας λύσεις που δια-
φυλάσσουν  τη βιώσιμη αν άπτυξη
των  επιχ ειρηματικών  δραστηριοτή-
των  μας και των  τοπικών  κοιν ω-
ν ιών .

Manufacturing Excellence Awards 2021

ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑ 
ΒΡΑΒΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΤΙΤΑΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Π
εριορισμέν ης έκτασης τεχ ν ικό πρόβλημα σε μία
μεμον ωμέν η μον άδα παραγωγής των  Βιομηχ α-
ν ικών  Εγκαταστάσεων  Ελευσίν ας, παρουσιά-

στηκε το βράδυ της 7ης    Οκτωβρίου 2021. Άμεσα εν ε-
ργοποιήθηκαν  τα αν τίστοιχ α συστήματα προστασίας,
σύμφων α με το σχ εδιασμό της εγκατάστασης και ακο-
λουθήθηκαν  όλες οι προβλεπόμεν ες από τις σχ ετικές
διαδικασίες εν έργειες.
Ως αποτέλεσμα, παρουσιάζεται ελεγχ όμεν η εκτόν ωση
αερίων  προς τον  πυρσό του διυλιστηρίου, συν οδευό-
μεν η με αύξηση της φλόγας η οποία είν αι ορατή από τις
γύρω περιοχ ές. 
Πρόκειται για απολύτως φυσιολογική διαδικασία η οποία
διασφαλίζει την  προστασία του περιβάλλον τος, αλλά
και την  συν ολική ασφάλεια. Προβλέπεται δε, από τον
σχ εδιασμό των  εγκαταστάσεων  και είν αι σε πλήρη εν α-
ρμόν ιση με τις Βέλτιστες Τεχ ν ικές που ακολουθούν ται 

διεθν ώς για αν άλογες περιπτώσεις.
Επισημαίν εται ότι, το τεχ ν ικό πρόβλημα είν αι ήδη σε
φάση αποκατάστασης. 
Η διαχ είριση του συμβάν τος από το υπεύθυν ο προ-
σωπικό της εγκατάστασης είν αι από την  πρώτη στιγμή
υποδειγματική και απολύτως σύμφων η με τις προβ-
λεπόμεν ες διαδικασίες ασφάλειας και λειτουργίας των
διυλιστηρίων , με αποτέλεσμα ν α μην  έχ ει υπάρξει
καν έν α συμβάν  ασφάλειας, ή περιβάλλον τος. Για το
ζήτημα εν ημερώθηκαν  άμεσα όλες οι αρμόδιες Αρχ ές,
σύμφων α με τις ισχ ύουσες διαδικασίες.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. διαβεβαιών ει τους
κατοίκους της περιοχ ής ότι δεν  υπήρξε, ούτε
συν τρέχ ει λόγος αν ησυχ ίας σχ ετικά με την  ασφάλειά
τους, ή τυχ όν  επιπτώσεις στο ευρύτερο περιβάλλον ,
εν ώ τηρούν ται στο ακέραιο όλα τα προβλεπόμεν α
μέτρα Ασφάλειας & Προστασίας, σύμφων α με την  ευρ-
ωπαϊκή και ελλην ική ν ομοθεσία.

ΕΛΠΕ : Περιορισμένης έκτασης τεχνικό πρόβλημα σε μία μεμονωμένη μονάδα 
των  Εγκαταστάσεων Ελευσίνας. Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.
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Ο
Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευ-
τής Δυτικής Αττικής, Θανάσης Μπούρας,
παρευρέθηκε στην 6η ημερίδα για τη νέα

ΚΑΠ, που πραγματοποιήθηκε στα Μέγαρα, με
κεντρικό καλεσμένο τον Ευρωπαίο Επίτροπο
Γεωργίας, Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι.

Επίσης, τον λόγο έλαβαν ο Υπουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και  Τροφίμων, Σπήλιος
Λιβανός, ο Υφυπουργός, Γιώργος Στύλιος, ο
Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης και
παριστάμενοι εκπρόσωποι του πρωτογενούς 

τομέα (κτηνοτρόφοι, ελαιοκαλλιεργητές, πτηνοτρόφοι, παραγωγοί νωπών
λαχανικών, κλπ).

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στα Μέγαρα, μια περιοχή που επέλεξε ο Υπο-
υργός, διότι φέρει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συνεισφέρει σημαντι-
κά στην αγροτική παραγωγή της χώρας. 

Η περιοχή των Μεγάρων, όπως δήλωσε ο κ. Μπούρας, εκφράζει το όλον
του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή  κτηνοτροφία, πτηνοτροφία, αλιεία και γεω-
ργία. 

Διαθέτει εξαιρετικά ΠΟΠ προϊόντα, όπως λάδι, κρασί, φιστίκια κλπ, προμ-
ηθεύει ολόκληρη την περιφέρεια της Αττικής, κι όχι μόνο, με νωπά κηπευ-

τικά προϊόντα κι αυγά.

Κύριοι  στόχοι  της
νέας ΚΑΠ αποτελούν η
γεωργική εκπαίδευση
και  καινοτομία και  η
βιώσιμη διαχείριση
των πόρων με απώτε-
ρο σκοπό την εξασφάλι-
ση υψηλότερων εισοδ-
ημάτων και καλύτερων
συνθηκών εργασίας για
τον αγρότη.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΘΗΚΕ Η ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ 
Αθ. Μπούρας: Μεγάλη η συνεισφορά της περιοχής στην αγροτική παραγωγή της χώρας  

Σ
το σημαν τικό ρόλο που
έχ ει στην  Περιφέρεια
Αττικής και στη Δυτική

Αττική, ο Πρωτογεν ής Τομέας
και στην  «κομβική» σημασία
της  διατήρησης και της
εν ίσχ υσης της αγροτικής δρα-
στηριότητας αν αφέρθηκε ο
Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ.
Πατούλης κατά τη διάρκεια της
τοποθέτησής του. 

Ο Περιφερειάρχ ης τόν ισε ότι
η εν ίσχ υση της αγροτικής παρ-
αγωγής στην  Αττική θα δώσει
επιπλέον  διέξοδο στο πρόβ-
λημα της αν εργίας, εν ώ παράλ-
ληλα θα βοηθήσει την  προώθη-
ση του τουριστικού προϊόν τος
της Αττικής, με την  παράλληλη
εν ίσχ υση της αειφόρου τουρι-
στικής αν άπτυξης στα ν ησιά. 

Παράλληλα επισήμαν ε πως η 

θεσμοθέτηση του 3% ως
ελάχ ιστου ποσοστού των
πόρων  της Κοιν ής Γεωργικής
Πολιτικής για την  εν ίσχ υση
ν έων  γεωργών , καθώς και η
συστηματική εν οποίηση της
γεωργικής εκπαίδευσης με τη
συμβουλευτική, τη μεταφορά
τεχ ν ογν ωσίας και την  καιν ο-
τομία, θα συμβάλει τα μέγιστα
στην  αν αν έωση του γεωργικού

πληθυσμού της Αττικής. 
Σχ ετικά ο Αν τιπεριφερει-

άρχ ης Δυτικής Αττικής Λευτέρ-
ης Κοσμόπουλος αν έφερε: «Η
αγροτική παραγωγή, η πτην ο-
τροφία, η κτην οτροφία της
Δυτικής Αττικής πρέπει ν α
στηριχ θούν  ουσιαστικά από
κρατικούς και ευρωπαϊκούς
πόρους, με στρατηγικό σχ έδιο.
Είν αι αν αγκαιότητα επιτακτική,
ιδιαίτερα στις μέρες μας που
διαπιστών ουμε ότι οι κρίσεις
της παν δημίας και της κλιματι-
κής αλλαγής επιφέρουν  σοβα-
ρές αυξήσεις σε όλη την  οικο-
ν ομική και κατ’ επέκταση κοι-
ν ων ική αλυσίδα.

Η ν έα Κοιν ή Αγροτική Πολιτι-
κή (Κ.Α.Π.) παρουσιάστηκε
στα Μέγαρα, παρουσία του
Επιτρόπου Γεωργίας της Ε.Ε.
Γιάν ν ους Βοϊτσεχ όφσκι, με τη

συμβολή της Περιφέρειας Αττι-
κής και σε συν εργασία με το
Υπουργείο Αγροτικής Αν ά-
πτυξης. 

Όπως τόν ισε και ο Περιφερει-
άρχ ης Αττικής Γιώργος
Πατούλης η ν έα Κοιν ή Αγροτι-
κή Πολιτική μπορεί ν α οδηγή-
σει στην  αλλαγή του παραγωγι-
κού μον τέλου, στο μετασχ ημα-
τισμό της αγροτικής οικον ομίας
και στην  εν ίσχ υση της εξω-
στρέφειας.

Προσωπικά, είμαι καθημεριν ά
σε συζητήσεις και στεν ή συν ε-
ργασία με τους αν θρώπους
αυτών  των  παραγωγικών  κλά-
δων  της περιοχ ής μας, για ν α
αν τιμετωπίζουμε τα διάφορα
ζητήματα που τους απασχ ο-
λούν  και ν α εργαζόμαστε με
ορίζον τα την  αν άπτυξη».

Με τη συμβολή της Περιφέρειας Αττικής 
και σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης η Συνδιάσκεψη 

Λ. Κοσμόπουλος: «Οφείλουμε να
στηρίξουμε ουσιαστικά τον Πρωτογενή
Τομέα ως στυλοβάτη της παραγωγικής

αλυσίδας»

ΣΤΟΧΟΙ 
Βιώσιμη διαχείριση

των πόρων ,
εξασφάλιση
υψηλότερων 

εισοδημάτων και 
καλύτερες συνθήκες 

εργασίας για τον
αγρότη.
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Μαγική εικόνα στην Μάνδρα… Μαγική εικόνα στην Μάνδρα… 
Με το δεξί ο ΚριόςΜε το δεξί ο Κριός

Ο Κριός Ασπροπύργου στην πρεμιέρα του πρωταθλή-
ματος της Β΄κατηγορίας επικράτησε με 3-0 στην Μάνδρα
του Μανδραικού και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις
του.

Μαγική εικόνα και πλασματικό το σκόρ.
Οι παίκτες του Γιώργου Σωτήρχου στάθηκαν πολύ καλά

μέσα στο βαρύ και κακό αγωνιστικό χώρο στο γήπεδο
Μάνδρας έκαναν πολλές ευκαιρίες μεγάλη κατοχή και
όμορφη κυκλοφορία της μπάλας στάθηκαν άτυχοι αφού
τους έλειπε η εμπειρία.

Αντίθετα ο Κριός του Μιχάλη Γκιτάκου έπαιξε με αντε-
πιθέσεις και επωφελήθηκε τα τραγικά λάθη στην άμυνα
του Μανδραικού πήρε το τρίποντο.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ:
Παπανικολάου(Μ) 8′ 10′ Πετσίτης (Μ) 30′ Θεοδωρίδης

(Μ) 31′ 55′ , Βλαντιμίρ(Μ) 36′ Κούρτι(Μ) 50′ Βόγκας(Μ)
88′. Μειμαρίδης (Κ) 35′

ΤΑ ΓΚΟΛ:
15΄ ο Τόλας εκμεταλλεύτηκε το τραγικό λάθος του τερ

ματοφύλακα και του αμυντικού του Μανδραικού με
διαγώνιο σούτ έκανε το 0-1.

20′ ο Δημητρέλλης από πλάγια έβγαλε την κάθετη σέν-
τρα στον Σφακιανάκη Α ΙΙ που με πλασέ έκανε το 0-2.

69′  ο Τόλας εκτέλεσε το κόρνερ από τα δεξιά βγήκε να
αποκρούσει ο τερματοφύλακας του Μανδραικού στην
συνέχεια κτύπησε στο δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα 0-
3.

Διαιτήτευσε ο Χρέλιας. Βοηθοί: Τερζόπουλος-Τριαντα-
φυλλίδης.

Παρατηρητής Μπίμπας. Ιατρός αγώνα Ανθή Βαρνα-
κιώτη.

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ(προπονητής Γιώργος Σωτήρχος):
Κοπαλάς, Πετσίτης. Χαμηλάκης(75′ Ρούτης), Μπακατσέ-
λος, Βάσα, Βόγκας, Μπασέτας(84΄Κανάκης), Κούρτι,
Παπανικολάου(46΄Μπέκας), Θεοδωρίδης, Βλαντιμίρ(84′
Διολέτης).

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(προπονητής Μιχάλης Γκιτάκος):
Σοφιανίδης, Μασμανίδης(73′ Στυλιανού) Πουρουζίδης(
36′ λόγω τραυματισμού Χατζηδάκης), 57′ Παπαδόπου-
λος), Σφακιανάκης Αντ., Γιαϊλίδης, Λακάι(82′ Πέππας),
Σφακιανάκης Αγγ.(73′ Συμεωνίδης), Γεωργιάδης,
Δημητρέλης, Τόλας, Μεϊμαρίδης.

***Στον αγώνα βρέθηκαν και οι παλαίμαχοι ποδοσφαι-
ριστές του Μανδραικού Γιώργος Στάθης, ο Χρήστος
Νοδάρας, επίσης ο Γιάννης Ρήγος, ο Δημήτρης Τσοτσο-
βιέννας, ακόμα ο αντιπρόεδρος της ΕΠΣΔΑ Χρήστος Σοφ-
ιανίδης. ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ Μάνδρας Τάσος Δούκας,
ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ Μάνδρας Κώστας Χατζηαν-
τωνάκης, ο Θανάσης Ρούτης, σύσσωμο το Δ.Σ και των
δύο ομάδων και αρκετοί φίλαθλοι.

Ρεπορτάζ-Φωτό: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Η ΑΕ Ζεφυρίου 4-1 τον Ατρόμητο Ελευσίνας
Με ν ίκη ξεκίν ησε τις υποχ ρ-
εώσεις της στο πρωτάθημα της
Β΄κατηγορίας η ΑΕ Ζεφυρίου,
που επικράτησε στο γήπεδο
Παν οράματος του Ατρομήτου
Ελευσίν ας με 4-1.
Τα τέρματα για τους γηπε-
δούχ ους σημείωσαν  ο Κου-
τσιούμπας(10′, 69′), Κων σταν -
τιν ίδης(20′ πέν αλτι) και Σπηλιό-
πουλος(75′ πέν αλτι).
Για λογαριασμό του Ατρομήτου σκόραρε ο Τσουμάν ης με φάουλ στο 75′.
Διαιτήτευσε ο Νάκος. Bοηθοί: Αν δρέου-Κορέστη

ΑΕ ΖΕΦΥΡΙΟΥ: Ασβεστάς, Χατζηγιάν ν ης, Τζόλος(70′ Δρούμπαλης), Λέλος, Ζέρβας,
Σπηλιόπουλος, Σωτηρόπουλος(60′ Καραγκούν ης) Μπουραν τάς, Μιχ αηλίδης(46′
Αβράμης) Κων σταν τιν ίδης, Κουτσιούμπας(80′ Σερεμέτης)
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Παλημέρης, Μίχ ας(78′ Μπαλής), Τσιφρίκας, Γκαραγκούν ης, Ντρ-
ούλιας, Τσουμάν ης, Τσάλος(64′ Φιλιππής), Κορων αίος, Σιδηρόπουλος, Καρεμφυλάκ-
ης(78′ Μήτσος), Πέρρος(46′ Αν των ίου).

Δηλώσεις και ευχές από τον
πρόεδρο του Μαν δραικού Χρ.
Παπακων σταν τίν ου και τον  γεν .
αρχηγό Ι. Καλούδα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Με την
ευκαιρία της έναρξης του πρωταθλήματος,
θέλουμε να ευχηθούμε μια καλή ποδοσφαιρική
χρονιά! Ευχές σε όλους τους ποδοσφαιριστές
όλων των ομάδων να είναι υγιείς, στις διοική-
σεις, στους τεχνικούς, στους διαιτητές να επιτε-
λέσουν με επιτυχία το έργο τους και στους φιλά-
θλους να χαρούν όμορφο ποδόσφαιρο. Το ερα-
σιτεχνικό ποδόσφαιρο είναι γιορτή, είναι χαρά,
είναι επένδυση στο μέλλον, είναι ζωή. Καλή
ποδοσφαιρική χρονιά!

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΥΔΑΣ(γενικός αρχηγός)Με
αφορμή το ξεκίνημα της σεζόν θέλω πρώτα
από όλα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρη-
τήρια στα νέα παιδιά του Μανδραϊκού που
παρά το νεαρό της ηλικίας τους, επέδειξαν
στην προετοιμασία πρωτοφανή επαγγελματι-
κή συμπεριφορά! Ένα μεγάλο μπράβο στην

Διοίκηση,
σ τ ο ν
Πρόεδρο
Χρ ήσ τ ο
Π α π α -
κ ω ν -
σ τ α ν -
τίνου και
σ τ ο ν
προπον-
ητή Γιώρ-

γο Σωτήρχο που κατάφεραν από το μηδέν να
στήσουν μια πολύ αξιόμαχη ομάδα με νέα παι-
διά της πόλης και ταλέντα της περιοχής. Μόνο
υπερηφάνεια μπορούμε να νιώσουμε για αυτή
τη νέα γενιά ποδοσφαιριστών. Συγχαρητήρια
επίσης στους τεχνικούς, στις διοικήσεις και σε
όλους τους ποδοσφαιριστές ΟΛΩΝ των Ομά-
δων που κατεβαίνουν στο Πρωτάθλημα. Είναι
αναπόσπαστο μέρος του θεμελίου του Ελληνι-
κού Ποδοσφαίρου. Με υγεία πάνω από όλα. Ευ
αγωνίζεστε λοιπόν. Πάμε!

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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ΕΠΣΔΑ: Ανανέωσαν την συνεργασία τους
με τις προεθνικές ομάδες

Ανανέωσαν την συνεργασίας τους με τις προεθνικές ομάδες
της ΕΠΣΔΑ οι Τάσος Στασινόπουλος και Γιάννης Φατόλιας.

Οι εν λόγω ευχαριστούν τον Πρόεδρο της Δυτικής Αττικής
Κλέαρχο Τζαφέρη και όλο το διοικητικό συμβούλιο που μας
εμπιστεύτηκαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το εκπαιδευ-
τικό πρόγραμμα των Προεθνικών Ομάδων Δυτικής Αττικής!

Ελπίζουμε φέτος τα δεδομένα να μας ευνοήσουν ώστε εκτός
από δράσεις σε θεωρητικό επίπεδο να έχουμε την ευκαιρία
να βιώσουν οι αθλητές δράσεις και σε πρακτικό επίπεδο.

Σύντομα θα έχουμε επικοινωνία με τις ομάδες της Δυτικής
Αττικής ώστε να τους ενημερώσουμε για το οργανόγραμμα του
εκπαιδευτικού προγράμματος που θα παρευρεθούν αθλητές
γεννημένοι 2007 & 2008 για το έτος 2021-2022!

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ο Ερμής Άνω Λιοσίων 
απέδρασε από τον
Ασπρόπυργο 2-0

Mε τους τρείς βαθ-
μούς της ν ίκης
απέδρασε από τον
Ασπρόπυργο ο
Ερμής Αν ω Λιοσίων
που επικράτησε της
Δύν αμης με 2-0 και
ξεκίν ησε με το δεξί
τις υποχρεώσεις του
στην  Β΄κατηγορία.

Τα τέρματα σημείωσαν  οι Κον τογιαν ν ίδης
Γ.(43′) και Σαρσαρίδης(78′).
Διαιτήτευσε ο Αν τι Χαμπιλάι. Βοηθοί: Στα-
μούλης-Μαυρομμάτης.

ΔΥΝΑΜΗ: Σιδηρόπουλος, Σταύρου, Τσιρικ-
λός(46′ Ορφαν ίδης), Παπαϊωάν ν ου, Λαμπρι-
ν άτος Γ.(58′ Γκίν ης), Στυλίδης, Ντον τοβέτσι,
Τριαν ταφύλλου, Λαμπριν άτος Ι., Χαλιλόπου-
λος, Δαμίγος(46′ Παπαδόπουλος).

ΕΡΜΗΣ: Κυπαρίδης, Θάν ος, Πουμπουρίδης
Α.(46′ Σαρσαρίδης), Κον τογιαν ν ίδης Γ., Κον -
τογιαν ν ίδης Δ., Πουμπουρίδης Σ., Χατζηιωαν -
ν ίδης, Λακουμέν τας(69′ Ντόκρος), Ιακωβίδης
Α.(65′ Αν των ίου), Κεχρής(67′ Κόλα),
Σον ίδης(46′ Στέφου).

Με σοβαρότητα & σεβα-
σμό στον  αν τίπαλο & στο
παιχ ν ίδι  η ΝΕ Μεγαρίδος
ξεπέρασε εύκολα εκτός
έδρας το εμπόδιο του
Λέον τα Μοσχ άτου & περ-
ιμέν ει τον  αν τίπαλο της
στην  φάση των  16 του
Κυπέλλου της ΕΣΚΑΝΑ.

Ειδικότερα φέτος ο
θεσμός του Κυπέλλου
ΕΣΚΑΝΑ αν αμέν εται ν α
«κόψει αν άσες» αφού οι
πολλές & καλές ομάδες
της Β’ & της Γ’ Εθν ικής,
που μετέχ ουν , προσ-
δίδουν  κύρος & αν εβά-
ζουν  αισθητά το επίπεδο
δυσκολίας των  αγών ων !
Αν αμέν εται ίσως το
δυσκολότερο τουρν ουά

των  τελευταίων  ετών  & η
ΝΕΜ θα βρίσκεται εκεί
μαζί με τους υπόλοιπους
διεκδικητές!
Στα αξιοσημείωτα του
αγών α η συμμετοχ ή του
γεν ν ηθέν τα το 2005
Παύλου Μπουραζέρη για
σχ εδόν  έν α ημίχ ρον ο &
το ότι παρά την  όχ ι &
τόσο εν δεδειγμέν η ώρα
διεξαγωγής του αγών α
(22:00) & την  απόσταση
αρκετοί φίλαθλοι ακο-
λούθησαν  την  ομάδα της
ΝΕΜ & στο Μοσχ άτο
δείχ ν ον τας την  αγάπη
τους & την  αφοσίωση
τους στην  αγαπημέν η
όλων  των  Μεγαριτών !
Δεκάλεπτα: 9-22, 13-40,
22-55, 47-72.

Αύριο  η κλήρωση της Γ΄ Εθνικής

Αύριο στις 11:00 θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της
Ε.Π.Ο. η κλήρωση για το πρόγραμμα αγών ων  της Γ’
Εθν ικής Κατηγορίας 2021-22, χ ωρίς την  παρουσία κοι-
ν ού και εκπροσώπων  των  ΜΜΕ, λόγω των  μέτρων
προστασίας από τον  Cov id-19.

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΣΚΑΝΑ:
Η ΝΕ Μεγαρίδος 72-47 εκτός
έδρας τον Λέων Μοσχάτου

Επιστροφή Πατσιονίδη και Ροκού
στη Νέα Πέραμο 

Συνέχεια επιστροφών για την
ομάδα της Νέας Περάμου η
οποία καλωσορίζει  πίσω
στην οικογένεια της άλλα δύο
δικά της παιδιά.
Ο Κώστας Πατσιονίδης επι-
στρέφει στο σπίτι του, μετά
από 4 χρόνια απουσίας. Ο πολύπειρος ποδο-
σφαιριστής, επιβεβαιώνει με την επιστροφή του
το κλίμα ενότητας στο οποίο βρίσκεται η Νέα Πέρ-
αμος. Κατά την απουσία του αγωνίστηκε σε
Ηρακλή Ελευσίνας, Βύζαντα Μεγάρων και Μεγα-
ρικό.
Επιστροφή στην ομάδα μας και για τον Γιόζεφ
Ρόκου, ο οποίος επιστρέφει μετά από 3 χρόνια
απουσίας στην Νέα Πέραμο.
Ο Ρόκου είναι ένα παιδί μεγαλωμένο στις ακαδ-
ημίες της ομάδας και τα τελευταία χρόνια δοκιμά-
στηκε σε ΑΟ Αλίμου, Μικρασιατική και Βύζαντα
Μεγάρων.

Ο Αστέρας Μαγούλας 3-0 εκτός την
Λαμπερή Ελευσίνας

Νίκη για τον  Αστέρας Μαγούλας στην πρεμιέρα του πρωταθ-
λήματος  που επικράτησε εκτός έδρας  τη Λαμπερή Ελευσίνας
3-0.
Τα τέρματα της ομάδος του Γιάννη Μπότση σημείωσαν οι :
Χιονίδης(15′), Παπακωνσταντίν0υ(50′  πέναλτι(, και Μπέχλης
(77′).
Από το 50′ η ομάδα της Λαμπερής αγωνιζόταν με 10 παίκτες
λόγω αποβολής με κόκκινη κάρτα του Ρούπα στην φάση του
πέναλτι.

Διαιτητής ήταν ο Λάμπρου.Βοηθοί: Ζειμπέκης-Μανούρας Ν.

ΛΑΜΠΕΡΗ: Γκούνας, Κακλαμάνης, Λαμπράκος(63′ Αναστασό-
πουλος), Ρούπας, Μποφίλιος, Κακούσιος, Δαούλας(63′ Παπ-
πάς), Χατζής, Τζιμούρτος(53′ Κόντος), Βλασόπουλος(80′ Κόρμ-
πης), Χιονίδης(53′ Χότζα).

ΑΣΤΕΡΑΣ: Μικρός, Μυρσίνιας(74′ Φυσαράκης), Κουσιορής(74′
Αδάμ), Αραπάκης, Χωραβάτης, Τεπέτοβ(85′ Οικονομόπουλος),
Μπέχλης(74′ Καμενίδης), Λογοθέτης Αγγ.(54′ Χαλκίδης), Παπα-
κωνσταντίνου, Χιονίδης, Τσιανάκας.

Απέδρασε από τα Μέγαρα ο ΣκορπιόςΑπέδρασε από τα Μέγαρα ο Σκορπιός
Φυλής 2-1 τον ΜεγαρικόΦυλής 2-1 τον Μεγαρικό

Ο Σκορπιός Φυλής ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις του στο
πρωτάθλημα της Α΄κατηγορίας που επικράτησε στα Μέγαρα
του Μεγαρικού με 2-1
Τα τέρματα για τον Σκορπιό σημείωσαν οι: Γρίμας(46′), Σκα-
μαντζούρας(55′). Για λογαριασμό της ομάδος του Μεγαρικού
σκόραρε ο Παντελίδης 54′.
Διαιτητής ήταν ο Αλιάγας. Βοηθοί: Θωμόπουλος-Παπαδόπουλος.
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ(προπονητής Γιώργος Χατζής): Σκλιάς, Τσολιά-
κος(76′ Λέζη), Χριστοδουλίδης, Μαυρίδης, Μητρόπουλος(71′
Δρυμούσης), Πέππας, Χάντης, Βασιλειάδης, Κώνστας, Σερτα-
ρίδης(60′ Κόρμαλης), Παντελίδης.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ(προπονητής Γιώργος Σύρος): Αλεξόπουλος, Μπα-
ρχίμ, Σερέτης, Αρκουμάνης, Σκαμαντζούρας, Καραγιαν-
νίδης(84′ Κίτσας), Μπήκας, Γρίμας, Δημητρόπουλος(66′ Τσικρι-
κάς), Μαυρίδης(46′ Μπαλωμένος), Χωματιανός(66′ Καρτέρης).
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Αυτές μπορούν  ν α ρυθμιστούν  έως και 72 δόσεις με
επιτόκιο 2,5%, ή άτοκα σε 36 δόσεις. Η καταβολή της
πρώτης δόσης θα γίν ει μέχ ρι την  31η Ιαν ουαρίου του
2022. Να σημειωθεί ότι όσοι επιλέξουν  ν α ρυθμίσουν
τις οφειλές σε περισσότερες από 36 δόσεις, τότε η ρύθ-
μιση θα είν αι έν τοκη για το σύν ολο των  δόσεων  και
όχ ι για τις επιπλέον .

Δηλαδή εάν  κάποιος θελήσει θα ρυθμίσει το οφειλό-
μεν ο ποσό σε 50 δόσεις, τότε θα είν αι έν τοκες και οι
50 μην ιαίες δόσεις.

Διευκριν ίζεται ότι στην  ρύθμιση δεν  μπορούν  ν α
εν ταχ θούν  ο φετιν ός φόρος εισοδήματος και ο ΕΝΦΙΑ
καθώς δεν  αποτελούν  ληξιπρόθεσμα χ ρέη αλλά βεβαι-
ωθέν τες οφειλές.

Η ρύθμιση αφορά επιχ ειρήσεις και φυσικά πρόσωπα
που έχ ουν  πληγεί από τον  κορον οϊό και οφειλές που
έχ ουν  ήδη βεβαιωθεί κατά τη διάρκεια της παν δημίας.

Οι κατηγορίες οφειλετών  που εμπίπτουν  στην  ρύθμι-
ση είν αι:

Επιχ ειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που έχ ουν
χ αρακτηριστεί ως πληττόμεν οι βάσει ΚΑΔ από το
Υπουργείο Οικον ομικών  (θα χ ρησιμοποιηθεί η διευρ-
υμέν η λίστα ΚΑΔ Απριλίου 2020). Υπολογίζεται ότι
στους επιλέξιμους ΚΑΔ περιλαμβάν εται το 78% των
επιχ ειρήσεων  και ελεύθερων  επαγγελματιών  της
χ ώρας.

Εργαζόμεν οι που η σύμβαση εργασίας τους έχ ει τεθεί
σε προσωριν ή αν αστολή και έχ ουν  λάβει αποζημίωση
ειδικού σκοπού ή είχ αν  εν ταχ θεί στο πρόγραμμα
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.

Ιδιοκτήτες ακιν ήτων  που έχ ουν  λάβει μειωμέν ο μίσθ-
ωμα βάσει δήλωσης COVID.

Άν εργοι εγγεγραμμέν οι το εν  λόγω διάστημα στον
ΟΑΕΔ.

Ποιες οφειλές ρυθμίζονται:
Όλες οι βεβαιωμέν ες στις ΔΟΥ και στα Ελεγκτικά Κέν -

τρα αρρύθμιστες οφειλές (ΦΠΑ, Φόρος Μισθωτών
Υπηρεσιών , φόρος κληρον ομιάς, δωρεάς ή γον ικής
παροχ ής, πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα φορολογικών
και τελων ειακών  ελέγχ ων ).

Όλες οι βεβαιωμέν ες στις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέν -
τρα οφειλές που ήταν  ληξιπρόθεσμες.

Φόρος εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ. Σημειών εται ότι στη
ρύθμιση δεν  εν τάσσον ται οι φόροι που έχ ουν  βεβαι-
ωθεί και αφορούν  τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος
που υποβάλλεται αυτό το διάστημα.

Όλες οι ασφαλιστικές εισφορές που δεν  έχ ουν  πληρ-
ωθεί.

Δεύτερη ευκαιρία για τις παλαιές οφειλές
Δεύτερη ευκαιρία ν α εξοφλήσουν  παλαιές οφειλές σε

24 ή 48 δόσεις έχ ουν  οι μη πληττόμεν οι από την  παν -
δημία οφειλέτες οι οποίοι είχ αν  εν ταχ θεί έως την  1η
Νοεμβρίου 2019 στην  πάγια ρύθμιση, αλλά στη
συν έχ εια την  έχ ασαν .

Βασική προϋπόθεση είν αι ν α είχ αν  εν ταχ θεί έως
την  1η Νοεμβρίου 2019 στην  πάγια ρύθμιση και εν
συν εχ εία ν α την  έχ ασαν .

Η επαν έν ταξη στην  ρύθμιση θα γίν ει με εισοδηματι-
κά και περιουσιακά κριτήρια τα οποία θα πρέπει ν α
πληρούν  αθροιστικά. Να σημειωθεί ότι για τους
πληττόμεν ους από την  παν δημία οφειλέτες η έν ταξη
των  οφειλών  στην  πάγια ρύθμιση γίν εται χ ωρίς κρι-
τήρια.

Ήδη η ΑΑΔΕ άν οιξε την  ηλεκτρον ική πλατφόρμα της
δεύτερης ευκαιρίας και για τους φορολογούμεν ους που 

δεν  έχ ουν  πληγεί από την  υγειον ομική κρίση οι
οποίοι είχ αν  χ άσει την  πάγια ρύθμιση.

Επανένταξη σε 100 και 120 δόσεις
Την  δυν ατότητα ν α επαν εν ταχ θούν  στις 100 και

120 δόσεις θα έχ ουν  μέχ ρι τέλος Οκτωβρίου οι φορο-
λογούμεν οι που τις έχ ασαν  μέσα στην  παν δημία.

Όσες δόσεις έχ ουν  χ αθεί θα προστεθούν  στο τέλος
της περιόδου εξόφλησης της οφειλής, εν ώ όσοι επα-
ν εν ταχ θούν  θα πρέπει ν α πληρώσουν  μέχ ρι σήμερα
τις δόσεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου.

Οι εν διαφερόμεν οι που έχ ουν  χ άσει τις ρυθμίσεις
των  100 και 120 δόσεων , θα πρέπει ν α κάν ουν
αίτηση επαν έν ταξης, υπό την  βασική προϋπόθεση
βέβαια ότι έχ ουν  πληγεί από την  παν δημία στο
«my BusinessSupport».

Εφόσον  αυτό συμβεί, τότε οι φορολογούμεν οι που
στο διάστημα από την  1η Μαρτίου του 2020 έως και τις
31 Ιουλίου του 2021, έχ ασαν  την  ρύθμιση λόγω της
παν δημίας μπορούν  ν α επιστρέψουν  υποβάλλον τας
αίτηση μέσα από την  ηλεκτρον ική πλατφόρμα
my BusinessSupport, και θα δοθεί μία ν έα ευκαιρία, με
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Οι φορολογούμεν οι θα μπορούν  ν α αν αβιώσουν  την
ρύθμιση με την  καταληκτική ημερομην ία ν α επεκτείν ε-
ται κατά το πλήθος των  δόσεων  που ήταν  αν εξόφλ-
ητες την  ημέρα της αν αβίωσης. Δηλαδή, οι δόσεις που
δεν  πληρώθηκαν  θα προστεθούν  στο τέλος του προ-
γράμματος της ρύθμισης ή των  ρυθμίσεων .

Η συν έχ εια από σελ. 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήν α, 8/10/21
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            Αρ. Πρωτ.: 840862
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                         
Ταχ. Δ/ν ση: Λεωφ . Συγγρού 15- 17
Τ.κ. 117 43 Αθήν α
Πληροφ ορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. :  213 2063534 
Φαξ: 213 2063533                              
E-mail:  ssona@patt.gov .gr
Ιστοσελίδα: www.patt.gov .gr   

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 122454/4-10-21 έγγραφο ο φάκελος Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με:
Α) τίτλο δραστηριότητας: «Εργοστάσιο Παραγωγής ‘Ανυδρου Ασβέστη», υποκατηγορία Α2, ομάδα 9η με
α/α: 119 (Παραγωγή οξειδίου του ασβεστίου)
Β) θέση δραστηριότητας: θέση ‘’Ζωφριά- Πύργος’’, Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου, ΔΕ ‘Ανω Λιοσίων, στο Δήμο
Φυλής, στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.
Γ) φορέα δραστηριότητας: ‘’Σ. ΔΟΥΚΕΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.’’
Δ) αρμόδια για τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφ-
ερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περ-
ιβάλλοντος  (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210
6984302)
ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 7/10/21- 18/11/21
Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 12/10/21-
18/11/21 στη Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (E-mail: ssona@patt.gov.gr/ Φαξ: 213
2063533) ή στη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
(Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)
Η) εφημερίδα δημοσίευσης τη «Θριάσιο» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΛΑΜ ΑΡΙΝΑΣ, Μ Ε ΒΑΣΙΚΕΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
ARGON, AΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Μ ΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μ Ε ΕΔΡΑ ΤΟΝ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6972807187
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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
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Λ
έκκας : Οι 10 περιοχ ές στη χ ώρα οι οποίες κιν -
δυν εύουν  άμεσα από τις πλημμύρεςΌπως επι-
σημαίν ει ο κ. Λέκκας, τα αν τιπλημμυρικά έργα

έχ ουν  καθυστερήσει, εν ώ ακόμα και μια μέτρια βροζό-
πτωση μπορεί ν α προκαλέσει μεγάλο πρόβλημα.

Εικόν ες βιβλικής καταστροφής στην  Εύβοια.
Σπίτια πλημμύρισαν , δρόμοι κόπηκαν  στα δύο, εν ω
μεγάλες είν αι οι ζημιές στο παραλιακό μέτωπο. Σύμφω-
ν α με τον  καθηγητή διαχ είρισης καταστροφών , κ.
Ευθύμη Λέκκα, υπάρχ ουν  δέκα περιοχ ές στη χ ώρα οι
οποίες κιν δυν εύουν  άμεσα από τις πλημμύρες.

Μεγαλύτερες πιθαν ότητες ν α υποστούν  πλημμυρι-
κά φαιν όμεν α συγκεν τρών ουν  πέν τε περιοχ ές στην
Εύβοια και συγκεκριμέν α η Λίμν η, η Αγία Άν ν α και η
βορειοαν ατολική περιοχ ή. 

Τρεις περιοχ ές στην  Αττική, οι Αχ αρν ές, το Θριά-
σειο Πεδίο και τα Μέγαρα μαζί με τον  Σχ ίν ο και δύο
στην  Πελοπόν ν ησο, ο δήμος Πύργου και η Αρχ αία
Ολυμπία.

«Οι περιοχ ές που υπέστησαν  τις πυρκαγιές έχ ουν
ν α αν τιμετωπίσουν  έν τον α πλημμυρικά φαιν όμεν α,
φαιν όμεν α διάβρωσης, φαιν όμεν α κατολισθήσεων  και
ουσιαστικά αποκλεισμούς μεγάλων  περιοχ ών  όπως
έγιν ε  στην  Εύβοια. Χρειάζον ται επείγον τα καιν οτόμα
μέτρα τα οποία ουσιαστικά θα μειώσουν  τις επι-
πτώσεις από έν α φαιν όμεν ο όπως αυτό στην  Εύβοια
σήμερα» δηλών ει ο ίδιος.

Όπως επισημαίν ει ο κ. Λέκκας, τα αν τιπλημμυρικά
έργα έχ ουν  καθυστερήσει, εν ώ ακόμα και μια μέτρια
βροζόπτωση μπορεί ν α προκαλέσει μεγάλο πρόβ-
λημα.«Εδώ είχ αμε ν α κάν ουμε ουσιαστικά με μια πολύ
μικρή βροχ όπτωση, της τάξης των  50 χ ιλιοστών . 

Δεν  είχ αμε ν α κάν ουμε με μια βροχ όπτωση τερά-
στια. Φαν ταστείτε αν  εμφαν ιζόταν  μια τεράστια
βροχ όπτωση πάν ω από 100 χ ιλιοστά, πάν ω από 200
χ ιλιοστά». Και δεν  είν αι μόν ο η Εύβοια...«Οι Αχ αρν ές
έχ ουν  έν α υψηλό δυν αμικό διάβρωσης, έχ ουν  έν α
πυκν ό υδρογραφικό δίκτυο, τα εδάφη είν αι ευάλωτα

σε διάβρωση και
όλα αυτά μαζί
ουσιαστικά
συν τείν ουν  όταν
προκύψει μία
μικρή βροχ όπτω-
ση  ν α έχ ουμε
έν τον α πλημμυρι-
κά φαιν όμεν α»
αν αφέρει ο καθη-
γητής. Τη
βούληση για
άμεση στήριξη
των  πληγέν των
εκφράζει η
κυβέρν ηση

.«Από τις πυρ-
καγιές στο τέλος
Αυγούστου μέχ ρι
σήμερα, χ ον δρικά
εν άμιση μήν α
έγιν ε έν ας τερά-
στιος αγών ας
δρόμου για ν α προφυλάξουμε και ν α αποκαταστήσο-
υμε ότι ήταν  αν θρωπίν ως δυν ατό ν α γίν ει μέσα σε
αυτό τον  εν άμιση μήν α για ν α αποφύγουμε τα χ ειρό-
τερα, για ν α μην  έχ ουμε ακόμα μεγαλύτερες καταστρο-
φές» δήλωσε ο κυβερν ητικός εκπρόσωπος, Γιάν ν ης
Οικον όμου στον  ΑΝΤ1. Από την  πρώτη στιγμή κυβε-
ρν ητικό κλιμάκιο βρέθηκε στις πληγείσες περιοχ ές της
Εύβοιας.

«Ήδη έχ ουμε δρομολογήσει τις επόμεν ες λίγες
ημέρες Δευτέρα ή Τρίτη μια έκτακτη χ ρηματοδότηση
προς τη βόρεια Εύβοια ύψους 20 εκατομμυρίων  ευρώ
σε συν έχ εια και της ωρίμαν σης του σχ εδιασμού που
είχ αμε τις προηγουμεν ες ημέρες για το κομμάτι των
παρεμβάσεων  που πρέπει ν α γίν ουν  μετά τις πυρκα-
γιές» δήλωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ,

Χρήστος, Τριαν τόπουλος.
«Εμείς θα εξακολουθήσουμε, θα συν εχ ίσουμε ν α

είμαστε εδώ, ν α συμβάλλουμε, ν α βοηθήσουμε τον
κάθε πολίτη.  Και θα είμαστε και οπουδήποτε στην
Ελλάδα χ ρειαστεί» σημείωσε ο υφυπουργός Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρν άς.

«Πρέπει ν α τρέξουν  πάρα πολύ γρήγορα τα αν τιπ-
λημμυρικά έργα και στην  Εύβοια αλλά και σε όλες τις
πυρόπληκτες περιοχ ές», αν έφερε η Φώφη Γεν ν ημα-
τά. Το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας δηλών ει ότι
βρίσκον ται σε συν εχ ή επαφή και επικοιν ων ία με όλες
τις τοπικές Αρχ ές, προκειμέν ου ν α παρασχ εθεί κάθε
δυν ατή συν δρομή στην  Τοπική Αυτοδιοίκηση και ν α
κιν ητοποιηθούν  περαιτέρω δυν άμεις, εφόσον  χ ρεια-
στεί.

Ε.Λέκκας : Οι 10 περιοχές στη χώρα οι οποίες 
κινδυνεύουν άμεσα από τις πλημμύρες


