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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
Αν δρόμαχ ος, Μάχ ος, Αν δρομάχ η, Μάχ η, Μαχ ούλα

Βαλάν της, Βαλάν τιος
Παγκόσμια Ημέρα Αυγού

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Αρθρίτιδας

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος Δημοκρατίας & Παναγούλη, 2105575614

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ρόκα Μαρία Π.Αδελφών Κυπραίου 54, 

2105546916

MANΔΡΑ
Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ.

Εργατικές Κατοικίες, 2105541721

Άνω Λιόσια
ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Λεωφόρος Φυλής 197, 2102474337

ΑΧΑΡΝΕΣ
Κοντογιάννη Μαγδαληνή Κ.Αγίας Τριάδος 35 

& Σπετσών, 2102464226

Σ
την  φάση της υλοποίησης, μπαίν ει, με την
υπογραφή της σχ ετικής σύμβασης, έν α ορα-
ματικό έργο του Δήμου Φυλής: Πρόκειται για

την  αποκατάσταση της Χωματερής της Φυλής και τη
μετατροπή της σε Πάρκο Πρασίν ου και Αν αν εώσι-
μων  Πηγών  Εν έργειας (ΑΠΕ). 

Η υπογραφή της σύμβασης, στο Δημαρχ είο Άν ω
Λιοσίων , το πρωί της Τρίτης 19 Οκτωβρίου 2021, αν ά-
μεσα στο Δήμαρχ ο Φυλής Χρήστο Παππού και τον
εργολάβο που αν αδείχ θηκε από διεθν ή ηλεκτρον ικό
διαγων ισμό, θα πραγματοποιηθεί εν ώπιον  των  Υπο-
υργών   Αν άπτυξης Άδων η Γεωργιάδη, Περιβάλλον τος
και Εν έργειας  Κώστα Σκρέκα, του Αν απλ. Υπουργού
Εσωτερικών  Στέλιου Πέτσα και του Περιφερειάρχ η
Αττικής Γιώργου Πατούλη.

Το έργο, προϋπολογισμού 26 εκατ. Ευρώ, χ ρημα-
τοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων  Επεν -
δύσεων  (ΠΔΕ) και εν τάσσεται στη φιλοσοφία του
Δήμου Φυλής για την  εν εργειακή και υδρολογική του
αυτοτέλεια. Αποτελεί έν α από τα σημαν τικότερα περ-
ιβαλλον τικά έργα στην  Ελλάδα και στο εξωτερικό. Θα
μετατρέψει έν αν  υποβαθμισμέν ο επί εξήν τα χ ρόν ια
και κορεσμέν ο από απορρίμματα χ ώρο, σε υπερτο-
πικό πόλο πρασίν ου και  αν αψυχ ής, με την  ταυ-
τόχ ρον η παραγωγή ηλεκτρικής εν έργειας που θα δια-
τεθεί, κατά προτεραιότητα, στα ευάλωτα ν οικοκυριά
του Δήμου Φυλής.  

Σύμφων α με τη μελέτη που εκπόν ησε η Τεχ ν ική
Υπηρεσία του Δήμου Φυλής, κατά το πρότυπο του
Πάρκου Χιρίγια του Τελ Αβίβ, το Πάρκο Πρασίν ου και
Αν αν εώσιμων  Πηγών  Εν έργειας θα αν απτυχ θεί σε
έκταση 1.500 στρεμμάτων , το οποίο θα φυτευτεί και
θα αποκτήσει κατάλληλους χ ώρους άθλησης, ψυχ α-
γωγίας, επιμόρφωσης και αν άπαυσης. Παράλληλα, σε
κατάλληλες θέσεις, θα τοποθετηθούν  φωτοβολταϊκά
συστήματα από τα οποία θα παραχ θεί ηλεκτρική εν έρ-
γεια ισχ ύος 10 MW. 

Την  ικαν οποίησή του για την  υπογραφή της σύμβα-
σης εξέφρασε ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς.
«Το έργο, εκτός από  τη μεγάλη περιβαλλον τική του
σημασία, αποτελεί χ αρακτηριστικό παράδειγμα αρμο-
ν ικής συν εργασίας, μεταξύ Κυβέρν ησης και Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού. Ευχ αριστώ θερμά
την  προηγούμεν η και τη σημεριν ή Κυβέρν ηση, την
προηγούμεν η και τη σημεριν ή διοίκηση της Περιφέρει-
ας Αττικής, καθώς και όλους όσοι εργάστηκαν  για την
ωρίμαν ση του έργου. 

Το αφιερών ω στους συν δημότες μου, με τη δέσμευ-
ση ότι θα συν εχ ίσουμε την  προσπάθεια για την  εν ερ-
γειακή και υδρολογική αυτοτέλεια του Δήμου Φυλής,
που θα βελτιώσει το περιβαλλον τικό του αποτύπωμα,
αν αβαθμίζον τας το επίπεδο της ζωής όλων  μας.”

Υπογράφεται στις 19 Οκτωβρίου η σύμβαση για την
ανάπλαση της Χωματερής της Φυλής

Εικόν ες απόλυτης καταστροφής
έφερε η κακοκαιρία «Αθην ά» στη Βόρ-
εια Εύβοια η οποία λίγες εβδομάδες
μετά τις πυρκαγιές μετρά ξαν ά τις
πληγές της. Σπίτια, δρόμοι, επιχ ειρή-
σεις και άλλες εγκαταστάσεις έχ ουν
καταστραφεί. Χαρακτηριστική εικόν α
του μεγέθους της καταστροφής είν αι η
παραλία στο Αχ λάδι, όπου το έδαφος
έχ ει υποχ ωρήσει αρκετά και η παραλία
έχ ει γεμίσει με τόν ους λάσπης και με
άλλα φερτά υλικά που έφεραν  μαζί οι
ορμητικοί χ είμαρροι. 

Η εικόν α είν αι δραματική στις περ-
ιοχ ές όπου σημειώθηκαν  πλημμύρες.
Εκατον τάδες σπίτια γέμισαν  ν ερό και
μάλιστα μεταφέρθηκαν  και εν ισχ ύσεις της πυροσβεστι-
κής στην  περιοχ ή από την  Στερεά Ελλάδα για ν α βοηθ-
ήσουν  στην  άν τληση των  υδάτων . Στο παραλιακό
μέτωπο στην  Αχ λαδιά η καταστροφή είν αι τεράστια,
όπως επίσης και στην  Αγία Άν ν α.

Καταστροφές σηκώθηκαν  από τις βροχ οπτώσεις και
σε άλλες περιοχ ές της χ ώρας, όπως στη Μαγν ησία και

ιδιαίτερα στον  οικισμό του Ρήγα Φερραίου, το Μεσολόγ-
γι αλλά και την  Αχ αΐα. Έν τον ο «μπουρίν ι» ξέσπαε το
βράδυ στην  Πάτρα με αποτέλεσμα δρόμοι ν α μετατρα-
πούν  σε ποτάμια και αρκετά δέν τρα ν α σπάσουν  σε
όλο το μήκος του παραλιακού μετώπου της πόλης.
Προβλήματα με τις βροχ οπτώσεις σημειώθηκαν  και σε
άλλες περιοχ ές της Πελοπον ν ήσου, όπως στην  Ηλεία
και στη Μεσσην ία.

Η απόλυτη καταστροφή στη Βόρεια
Εύβοια από την κακοκαιρία «Αθηνά» 

Στο 10% τα αντιδιαβρωτικά - Πριν 2 εβδομάδες ξεκίνησαν έργα στο βουνό
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Ε
νημέρωση για το αν
υπάρχει σε εξέλιξη αδειο-
δοτημένη διαδικασία

διαχείρισης επικίνδυνων αποβ-
λήτων, ζητά ο Δήμος Ελευσίνας
από τον ΟΛΕ. Και περισσότερη
αστυνόμευση στη Βλύχα από το
Κεντρικό Λιμεναρχείο. 

Συγκεκριμενα, ο Δήμος Ελευ-
σίνας μέσα και από την Αντιδημα-
ρχία Περιβάλλοντος, καλεί τον ΟΛΕ
να πράξει τα προβλεπόμενα σχετι-
κά με τη διαχείριση επικίνδυνων
αποβλήτων. 

Αφορμή, αυτή τη φορά, στάθηκε
η αυτοψία που διενεργήθηκε στην
περιοχή το προηγούμενο διάστημα
από την Περιφέρεια Δυτικής Αττι-
κής και τη Δ/νση Περιβάλλοντος
και Κλιματικής Αλλαγής, όπου δια-
πιστώθηκε η ύπαρξη ενός ανοικ-
τού τύπου κοντέινερ, το οποίο
ήταν γεμάτο (5μ³ περίπου) με
επικίνδυνα απόβλητα πετρελαιοει-
δούς προέλευσης τα οποία κατα-
τάσσονται στην 13η ομάδα του ΕΚΑ
2001. Πιο συγκεκριμένα, το κοντέ-
ινερ ήταν στην περιοχή του πρώην
ναυπηγείου της εταιρείας «ΑΦΟΙ
ΣΑΒΒΑ». 

Όπως είναι
γνωστό, η
διαχείριση αυτών
των επικινδύνων
α π ο β λ ή τ ω ν ,
απαιτεί ειδική
αδειοδότηση και
θα πρέπει οι
εργασίες απο-
μάκρυνσης και
δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς
αυτών των αποβ-
λήτων να γίνον-
ται με ειδικούς
όρους και προϋ-
ποθέσεις. 

Ωστόσο, όπως
επισημαίνει σε
σχετικό της έγγρ-
αφο και η Δ/νση
Π εριβάλλον τος
της Περιφέρειας, η αρμόδια υπηρ-
εσία δεν διαθέτει στοιχεία για αδει-
οδοτημένες εγκαταστάσεις ή εργο-
λάβους, οι οποίοι να έχουν αναλά-
βει την απομάκρυνση των αποβλή-
των από τα υπάρχοντα ναυάγια
και πλοία. 

Με προφανές το ενδεχόμενο, οι
όποιες εργασίες διαχείρισης των
αποβλήτων να γίνονται χωρίς την 

απαιτούμενη περιβαλλοντική
αδειοδότηση, ο Δήμος Ελευσίνας
ζητά για άλλη μια φορά ο ΟΛΕ να
ενημερώσει για το αν υπάρχει σχε-
τική αδειοδότηση και για ποιες
εργασίες, και το Κεντρικό Λιμενα-
ρχείο να αυξήσει την αστυνόμευσή
του, ώστε να σταματήσει η όποια
παραβατική συμπεριφορά. 

ΣΣααφφάάρριι  εελλέέγγχχωωνν
σσεε  ααννεεμμββοολλίίαασσττοουυςς

-- ‘’Βροχή’’ τα πρόστιμα το
σαββατοκύριακο

Ο
ι έλεγχ οι έγιν αν  το διάστημα 8-10 Οκτωβρίου
σε καταστήματα υγειον ομικού εν διαφέρον τος
σε Αθήν α, Θεσσαλον ίκη και Ιωάν ν ιν α προκει-

μέν ου ν α ελεγχ θεί αν  τηρούσαν  τα μέτρα κατά του
κορον οϊού.

Πρόστιμα συν ολικού ύψους 9.300 ευρώ επιβλήθηκαν
κατά τη διάρκεια 181 ελέγχ ων  που έγιν αν  σε Αττική,
Ιωάν ν ιν α και Θεσσαλον ίκη, από τις 8 μέχ ρι τις 10
Οκτωβρίου για την  τήρηση των  μέτρων  περιορισμού
της διασποράς του κορων οϊού.

Όπως αν ακοίν ωσε η Διυπηρεσιακή Μον άδα Ελέγχ ου
Αγοράς - ΔΙ.Μ.Ε.Α. επιβλήθηκαν  πρόστιμα συν ολικού
ύψους 9.300 ευρώ σε καταστήματα υγειον ομικού
εν διαφέρον τος για μη τήρηση των  προβλεπόμεν ων
καν όν ων  κατά τα οριζόμεν α στις ΚΥΑ 60400/03-10-
2021 (Β'4577) και 61910/08-10-2021 (Β'4674) και πιο
συγκεκριμέν α για:

• μη αν άρτηση του μέγιστου αριθμού επιτρεπόμεν ων
ατόμων

• μη χ ρήση μασκών  προστασίας.

«Οι έλεγχ οι συν εχ ίζον ται με εν τατικούς ρυθμούς στο
σύν ολο της επικράτειας» καταλήγει η αν ακοίν ωση.

Αν αλυτικά όλη την  εβδομάδα που μας πέρασε, κατά
το χ ρον ικό διάστημα από 04.10.2021 έως και
10.10.2021 σύμφων α με το Υπουργείο Αν άπτυξης
πραγματοποιήθηκαν  συν ολικά 271 έλεγχ οι και
βεβαιώθηκαν  48 παραβάσεις που αφορούσαν  στο
παράν ομο εμπόριο.

2. Σε συν εργασία με την  Ελλην ική Αστυν ομία, οι
επιχ ειρήσεις της ΔΙ.Μ.Ε.Α. για την  αν τιμετώπιση του
παράν ομου εμπορίου έλαβαν  χ ώρα σε Αττική και
Ήπειρο.

3. Επιβλήθηκαν  πρόστιμα συν ολικού ύψους 41.900
€, για παραβάσεις των  Καν όν ων  Διακίν ησης και
Εμπορίας Προϊόν των  Υπηρεσιών  (Καν όν ες
ΔΙΕΠΠΥ), του υπαίθριου εμπορίου (ν .4497/2017), του
ν . 4712/2020 που αφορά την  τροποποίηση του άρθ-
ρου 11 του ν . 3377/2005 Διοικητικές κυρώσεις για την
αν τιμετώπιση της παράν ομης διακίν ησης απομιμ-
ητικών /παραποιημέν ων  προϊόν των  και του
ν .4446/16 που αφορά στη χ ρήση τερματικού απο-
δοχ ής καρτών  και μέσων  πληρωμής με κάρτα (POS).

4. Κατασχ έθηκαν  50 τεμάχ ια απομιμητικών  ειδών ,
47 τεμάχ ια βιομηχ αν ικών  ειδών  και 330 κιλά οπωροκ-
ηπευτικών  που στερούν ταν  των  ν όμιμων  παραστα-
τικών  εμπορίας και διακίν ησης.

Περισσότερη αστυνόμευση στη Βλύχα από 
το Κεντρικό Λιμεναρχείο, ζητά ο Δήμος Ελευσίνας 

Συνάντηση Σπύρου Βρεττού και Αντιδημάρχων με εκπροσώπουςΣυνάντηση Σπύρου Βρεττού και Αντιδημάρχων με εκπροσώπους
της Συντονιστικής πυρόπληκτων της Βαρυμπόμπηςτης Συντονιστικής πυρόπληκτων της Βαρυμπόμπης

Μ
ε εκπροσώπους της συντονιστικής επι-
τροπή των πυρόπληκτων κατοίκων της
Βαρυμπόμπης συναντήθηκε αντιπρο-

σωπεία του δήμου Αχαρνών, με επικεφαλής τον
δήμαρχο Σπύρο Βρεττό.

Ο κ. Βρεττός είχε μια γόνιμη συζήτηση με τους
κατοίκους, τους οποίους ενημέρωσε λεπτομε-
ρώς για όλες τις ενέργειες που έχει κάνει ο
δήμος, το διάστημα μετά τις καταστροφικές πυρ-
καγιές. Σε ανάρτησή του στο fb αναφέρει χαρακ-
τηριστικά: “Γνωρίζουν και οι ίδιοι πως από την
πρώτη στιγμή βρισκόμαστε δίπλα τους και αυτό
θα συνεχίσουμε να κάνουμε. 

Ήθελα όμως να ενημερωθούν λεπτομερώς για
όλες τις ενέργειες που έχουμε κάνει, για τα όσα
έχουμε καταφέρει, για τις πιέσεις που ασκούμε
κάθε μέρα, αλλά και για όσα προσπαθούμε

ακόμη να πετύχουμε για τους ίδιους και για την
ευρύτερη περιοχή. Άκουσα τους προβληματι-
σμούς τους και τους διαβεβαίωσα πως θα
συνεχίσουμε να είμαστε μαζί τους σε κάθε
εύλογη διεκδίκηση όσο και αν οι αρμοδιότητές
μας είναι περιορισμένες. 

Όλη η διοίκηση του Δήμος Αχαρνών άλλωστε
δουλεύει καθημερινά σε μία κατεύθυνση με
σκοπό να δούμε τα καλύτερα αποτελέσματα το
συντομότερο δυνατόν.”

Στη συνάντηση συμμετείχαν και οι Αντιδήμα-
ρχοι Μιχάλης Βρεττός, Δαμάσκος Νικόλαος,
Γιώργος Πετάκος, Γιώργος Σιδηρόπουλος,
Σταθης Τοπαλιδης καθώς και ο πρόεδρος της
Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, Χαράλαμ-
πος Ορφανίδης.
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Τ
α μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα της
Αττικής συζήτησε κλιμάκιο του Πράσινου
Κινήματος με τον πρόεδρο του Περιβαλλον-

τικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας Πειραιά, Γρηγόρη
Γουρδομιχάλη. 

Το κλιμάκιο του Πράσιν ου Κιν ήματος αποτελούσαν
οι δύο συμπρόεδροι Ρία Ακρίβου και Κώστας Καλο-
γράν ης, ο γραμματέας της Κ.Ε. Λάμπρος Σπάθης, ο
εκπρόσωπος τύπου Νίκος Καραμπάσης και ο περιφε-
ρειακός σύμβουλος και πρόεδρος του Πράσιν ου
Ιδρύματος Νίκος Παπαδάκης. 

Ο κ. Γουρδομιχ άλης εν ημέρωσε το Πράσιν ο Κίν ημα
για την  εξέλιξη του μεγάλου έργου της αποκατάστασης
του ΧΑΔΑ Σχ ιστού, στερεών  αποβλήτων  αυξημέν ης
ραδιεν έργειας. Έν α έργο με υψηλό οικολογικό
αποτύπωμα, το οποίο πραγματοποιείται με αυτεπι-
στασία.

Ιδιαίτερη αν αφορά έγιν ε για την  αν άγκη ν α εν ισχ υθ-
ούν  οι δράσεις πρόληψης πυρκαγιών  στα βουν ά  της
Αττικής, στα  οποία οι σύν δεσμοι δήμων  της Αττικής
έχ ουν  αρμοδιότητα. 

Όσον  αφορά στον  ΠΕΣΥΔΑΠ που φρον τίζει για το
όρος Αιγάλεω, έγιν ε ειδική προσέγγιση για τις δράσεις
πρόληψης που προγραμματίζει για την  επόμεν η
αν τιπυρική περίοδο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Γουρδομιχ άλης εν ημέρωσε για
την  πρόταση που έχ ει καταθέσει ο ΠΕΣΥΔΑΠ στο
πρόγραμμα "Αν τών ης Τρίτσης"  και αφορά στη πολιτι-
κή προστασία και αν αβάθμιση του όρους Αιγάλεω.

Στη συν άν τηση τέθηκε και το γεν ικότερο θέμα της
έλλειψης ν ερού  στην  Αττική και την  εν δεχ όμεν η χ ρη-
σιμοποίηση μέρους της τεράστιας ποσότητας του επε-
ξεργασμέν ου ν ερού από την   βιολογικό καθαρισμό της
Ψυττάλειας, το οποίο αν αξιοποίητο ρίχ ν εται στη
θάλασσα εν ώ θα μπορούσε ν α χ ρησιμοποιηθεί για την
άρδευση των  αν αδασώσεων , τη συν τήρηση του αστι-
κού πρασίν ου καθώς και για βιομηχ αν ική χ ρήση.

Ιδιαίτερη αν αφορά έγιν ε και στο ΔΙΚΕΠΑΖ, το ν οσο-
κομείο για τα αδέσποτα ζώα, το οποίο έχ ει περιθάλψει
40.000 ζώα από το 2002 που άρχ ισε η λειτουργία του,
καθώς και στο γεγον ός ότι αυτή τη περίοδο γίν ον ται
εκτεταμέν α έργα αν αβάθμισης του καθώς και αν αν έω-
σης του εξοπλισμού του. Τον ίστηκε η αν άγκη ο αρμό-
διος αν απληρωτής υπουργός Εσωτερικών  κ. Πέτσας
ν α υλοποήσει άμεσα τη χ ρηματοδότηση των  ΟΤΑ
όπως προβλέπει ο ν έος ν όμος για τα ζώα συν τροφιάς.

Σε κοιν ή τους δήλωση οι δύο συμπρόεδροι Ρία
Ακρίβου και Κώστας Καλογράν ης τόν ισαν  τα εξής:
"Είν αι γν ωστή η μακροχ ρόν ια συν εισφορά του
ΠΕΣΥΔΑΠ στην  επίλυση των  περιβαλλον τικών  προβ-

λημάτων  της Αττικής. Για εμάς οι Σύν δεσμοι Δήμων
που προφυλάσσουν  τους  ορειν ούς όγκους παίζουν
σημαν τικό ρόλο προς την  κατεύθυν ση αυτή. Ιδιαίτερη
σημασία πρέπει ν α δώσουμε στο αν τιπυρικό σχ έδιο
πρόληψης που έχ ει κατατεθεί. 

Επίσης οφείλουμε ν α επαιν έσουμε όλους όσους
ασχ ολούν ται στο ΔΙΚΕΠΑΖ με τα αδέσποτα ζώα για τη
διαχ ρον ική συμβολή τους από το 2002. Το Πράσιν ο
Κίν ημα, θα στηρίξει όλες τις προσπάθειες που
κιν ούν ται προς την  κατεύθυν ση αυτή".   

Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ σε ΠΕΣΥΔΑΠ και ΔΙΚΕΠΑΖ: Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ σε ΠΕΣΥΔΑΠ και ΔΙΚΕΠΑΖ: 
Θεσμική συνάντηση για το περιβάλλον και τα αδέσποτα της Αττικής

Εκδήλωση Διαλόγου για το Μέλλον της
Ευρώπης στο Δημαρχείο Χαϊδαρίου

Μια πολύ
σημαντική εκδή-
λωση Διαλόγου
για το Μέλλον
της Ευρώπης
φι λο ξε νή θ η κε
την Πέμπτη 7/10
στο Δημαρχείο
Χ α ϊ δ α ρ ί ο υ ,
συ νδ ι ο ργανω-
μένη από την
Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή στην
Ελλάδα, το
ΕΛΙΑΜΕΠ και τον Δήμο Χαϊδαρίου.

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς, ο
Υπουργός  Μιλτιάδης Βαρβι-
τσιώτης, ο  καθηγητής Γιώργος
Παγουλάτος, Γενικός Διευθυντής
του ΕΛΙΑΜΕΠ, η πρώην Επίτρο-
πος της Ελλάδας στην ΕΕ Άννα Δια-
μαντοπούλου και ο Δήμαρχος Χαϊ-

δαρίου Βαγγέλης Ντηνιακός  συζήτ-
ησαν  με εκπροσώπους της Κοι-
νωνίας των Πολιτών για τις προο-
πτικές και τους νέους στόχους της
Ευρώπης.

Ευχαριστούμε  όλους τους
εκλεκτούς  προσκεκλημένους  από
το Χαϊδάρι και τη Δυτική Αθήνα που
τίμησαν με την παρουσία τους  και
τη συμμετοχή τους την εκδήλωση.  

Στεγαστικό επίδομα 1.000 ευρώ σε
καταρτιζόμενους των ΔΙΕΚ 

Επεκτείνεται και στους καταρτιζόμενους των ΔΙΕΚ το στεγαστικό επίδομα 1.000
ευρώ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Την επέκταση της χορήγησης ετή-
σιου στεγαστικού
1.000 ευρώ στους καταρτιζόμενους
των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγε-
λματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) προβ-
λέπει νομοθετική ρύθμιση που
κατέθεσε το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων στη Βουλή, σε
υλοποίηση της εξαγγελίας του
Πρωθυπουργού στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Το ετήσιο στεγαστικό επίδομα θα χορηγείται πλέον και στους καταρτιζόμενους ΔΙΕΚ,
όπως χορηγείται μέχρι σήμερα στα ΑΕΙ, με κριτήρια όπως ο τόπος μόνιμης κατοικίας
και φοίτησης, το εισόδημα και η περιουσιακή κατάσταση. 
Επιπλέον, με γνώμονα την ενίσχυση των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με νοσηλευτές και βοηθούς βρεφοκόμων-παιδοκόμων,
κατατέθηκαν ρυθμίσεις που προβλέπουν ότι σε περίπτωση που οι λειτουργικές ανάγ-
κες των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από τους τελικούς πίνακες κατάταξης
του ΑΣΕΠ των οικείων κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού, τότε, αντιστοίχως:
Μπορεί να προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, εκπαιδευτικοί γενικής
εκπαίδευσης που είναι ενταγμένοι στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α΄ του Α.Σ.Ε.Π
του κλάδου ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής, υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν: α) πτυχίο
ένταξης στον κλάδο ΠΕ25, β) σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος και γ) ταυτότητα
μέλους του οικείου συλλόγου.
Μπορεί να προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, εκπαιδευτικοί γενικής
εκπαίδευσης που έχουν ενταχθεί στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α’  του ΑΣΕΠ
του κλάδου ΤΕ01.30- Βοηθοί Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων υπό την προϋπόθεση ότι
κατέχουν πτυχίο ένταξης στον κλάδο ΔΕ01-ΕΒΠ.
Περαιτέρω, για την κάλυψη αναγκών και στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης,
Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), μπορεί να πραγματοποιείται ειδική
πρόσκληση πρόσληψης με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
Τέλος, ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, δίνεται παράταση ως την 1η Νοεμ-
βρίου 2021 στα ΑΕΙ να καθορίσουν το συντελεστή Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής στις
Σχολές/Τμήματά τους, κατόπιν αξιολόγησης των δεδομένων που προέκυψαν από
την πρώτη εφαρμογή του νέου συστήματος εισαγωγής κατά το τρέχον σχολικό-ακαδ-
ημαϊκό έτος.



Αξιότιμε κ. Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβου-
λίου, αγαπητοί συνάδελφοι Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Σε σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε στο
γραφείο του Δημάρχ ου
την  Πέμπτη 30/9/2021
συζητήθηκαν  διάφορα
θέματα, έν α εκ των
οποίων  ήταν  η διαγρα-
φή μέλους του συν δυα-
σμού. Να σημειωθεί
πως στη σύσκεψη
παρευρίσκον ταν  τα 9 από τα 11 εκλεγμέν α μέλη της
διοίκησης (απουσίαζαν  η κα. Ελέν η Ρήγα και ο κ.
Κων σταν τίν ος Φυλακτός).

Στη διάρκεια της σύσκεψης δεν  πάρθηκε ομόφων η
απόφαση για τον  τρόπο επίλυσης του συγκεκριμέν ου
θέματος και, το βασικότερο, οι δυο υπογράφον τες της
παρούσας επιστολής, κ.κ. Σπύρος Κορώσης και Γιάν -
ν α Ρήγα, προτείν αμε τη μη διαγραφή του μέλους αλλά
την  επίλυση του ζητήματος με συν άν τησή του με το
Δήμαρχ ο για κατ΄ ιδίαν  συζήτηση!

Δέκα ημέρες αργότερα εν ημερωθήκαμε για την
απόφαση διαγραφής του μέλους μέσω επιστολής, η
οποία μας κοιν οποιήθηκε στα email μας και παρόλο
που δεν  είχ αμε καμία εν ημέρωση επ’ αυτής, διαπι-
στώσαμε πως την  είχ αμε υπογράψει κιόλας. 

Διαπιστών ον τας καιρό τώρα ότι η δημοτική ομάδα
του συν δυασμού λειτουργεί σαν  ομάδα συμβούλων
δύο ταχ υτήτων  με έν α ιδιότυπο διευθυν τήριο ν α λει-
τουργεί παράλληλα, πιστεύουμε ότι ήρθε η στιγμή που
το ποτήρι ξεχ είλισε και ότι είν αι αν οικτός εμπρός μας
ο δρόμος της πολιτικής αξιοπρέπειας και του πολιτι-
κού ορθολογισμού.

Με την  παρούσα επιστολή δηλών ουμε την  αν εξα-
ρτητοποίηση μας από τη δημοτική ομάδα  του
συν δυασμού της «Έν ωσης Πολιτών ».

Για το υπόλοιπο της θητείας μας θα παραμείν ουμε
εν εργοί και μάχ ιμοι, ως ελάχ ιστη αν ταπόδοση στην
μεγάλη τιμή που μας έκαν αν  οι συν δημότες μας ν α
μας εκλέξουν  Δημοτικούς Συμβούλους.

Με εκτίμηση,
Σπύρος Κορώσης
Γιάννα Ρήγα
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ΗΕπιθεώρηση Εργασίας θα μπο-
ρεί να ερευνά οποιαδήποτε
ώρα κατά τη διάρκεια της ημέρ-

ας ή της νύχτας τους χώρους
εργασίας, όταν το κρίνει αναγκαίο,
χωρίς προειδοποίηση προς τον
εργοδότη, και θα έχει ελεύθερη πρό-
σβαση σε οποιοδήποτε από τα βιβλία,
μητρώα, έγγραφα, αρχεία και κάθε
άλλου είδους στοιχείο που τηρούνται
από την επιχείρηση.

Επίσης θα μπορεί να λαμβάνει αντίγραφα, καθώς και
να έχει πρόσβαση στη δομή της παραγωγικής διαδι-
κασίας.

Επιπλέον η Αρχή θα μπορεί να προβαίνει σε δειγμα-
τοληψίες και αναλύσεις δειγμάτων από τους χώρους
εργασίας, να λαμβάνει φωτογραφίες ή να μαγνητοσκοπεί
και προβαίνει σε μετρήσεις επιβλαβών φυσικών,
χημικών και βιολογικών παραγόντων στο περιβάλλον
εργασίας, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών
εργασίας και την προστασία της υγείας και ασφάλειας
των εργαζομένων.

Μάλιστα για όποιον εργοδότη ή αρνείται την είσοδο και
πρόσβαση ή την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών ή
παρέχει ανακριβείς πληροφορίες ή στοιχεία θα επιβάλ-
λονται διοικητικές κυρώσεις. Επιπλέον η Ανεξάρτητη
αρχή θα είναι υπεύθυνη για την ερευνά των αιτιών και
των συνθηκών σε σοβαρά και θανατηφόρα εργατικά
ατυχήματα.

Μάλιστα η Επιθεώρηση Εργασίας θα είναι υπεύθυνη
για την συλλογή και επεξεργασία των στατιστικών
στοιχείων σχετικά με τα εργατικά ατυχήματα και τις επαγ-
γελματικές ασθένειες, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή μεθο-
δολογία και νομοθεσία και κατά τα πρότυπα και τα
πορίσματα της EUROSTAT.

Ακόμη σύμφωνα με το νέο νόμο Ν. 4808/2021 , επεκ-
τείνονται οι περιπτώσεις όπου η επιβολή των προστίμων
γίνεται ταχύτατα, χωρίς ακρόαση του εργοδότη σε
περίπτωση αδήλωτου εργαζόμενου, παραβάσεις σε
θέματα υγιεινής και ασφάλειας, έλλειψη πίνακα προσω-
πικού σε εργοτάξιο.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας θα έχει
ετήσιο στόχο ελέγχων. Με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που θα λαμβάνε-
ται μετά από γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης της Επιθ-
εώρησης Εργασίας, η οποία θα πρέπει να εκδίδεται
μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου θα καθορίζονται αναλ-
υτικά οι ετήσιοι στόχοι ελέγχων που θα πραγματοποιεί η
Επιθεώρηση Εργασίας.

Η ανεξάρτητη Αρχή θα είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο
της εργατικής νομοθεσίας. Μέρος των κύριων αρμοδιο-
τήτων της θα είναι ο έλεγχος για την τήρηση και εφαρ-
μογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, 

ιδίως σχετικά με τους όρους και τις συνθήκες εργασίας,
τα χρονικά όρια εργασίας, την αμοιβή ή άλλες παροχές,
την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, τους ειδι-
κούς όρους και συνθήκες εργασίας των ευπαθών ομά-
δων εργαζομένων (όπως ανήλικοι, νέοι, γυναίκες σε
κατάσταση εγκυμοσύνης ή λοχείας, άτομα με αναπηρία),
καθώς και ειδικών κατηγοριών εργαζομένων.

Επιπλέον θα ελέγχει τους όρους κάθε είδους συλλο-
γικών συμβάσεων εργασίας αλλά και των διατάξεων της
ασφαλιστικής νομοθεσίας της σχετικής με την ασφαλι-
στική κάλυψη των εργαζομένων, την αδήλωτη εργασία
και την παράνομη απασχόληση.

Επίσης η Ανεξάρτητη Αρχή θα είναι υπεύθυνη για την
τήρηση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της βίας
και της παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας αλλά θα
είναι και ο ελεγκτής για την προστασία της μητρότητας
και των διατάξεων περί ισορροπίας επαγγελματικού,
οικογενειακού και προσωπικού βίου.

Η Επιθεώρηση Εργασίας επίσης θα παρέχει συμβου-
λευτική υποστήριξη σε εργαζόμενους και εργοδότες,
κατόπιν αιτήματός τους, για την επίλυση συλλογικών και
ατομικών διαφορών εργασίας.

Ο κλοιός για τους παραβάτες της εργατικής νομοθεσίας
σφίγγει, καθώς με την έλευση του 2022 οι ελεγκτές θα
πραγματοποιούν ελέγχους και επιβάλουν πρόστιμα όλο
το 24ωρο χωρίς προειδοποίηση προς τον εργοδότη,
καθώς θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε βιβλία,
μητρώα, έγγραφα, αρχεία.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, η Επιθεώρηση
Εργασίας θα έχει την αρμοδιότητα για τον έλεγχο εφαρ-
μογής της εργατικής νομοθεσίας, μεταξύ άλλων για τους
όρους και τις συνθήκες εργασίας το ωράριο, τις αμοιβές,
την υγεία και ασφάλεια, την εφαρμογή των συλλογικών
συμβάσεων εργασίας, την ασφαλιστική κάλυψη των
εργαζομένων κ.α.

Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Επιθεώρησης
Εργασίας οι αρμοδιότητές της ασκούνται από το
ΣΕΠΕ που συνεχίζει να πραγματοποιεί ελέγχους
για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, των
κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.

Το ΣΕΠΕ «αγριεύει» και ξεκινά... εξορμήσεις και το βράδυ

Σφίγγει ο κλοιός για τους παραβάτες της εργατικής νομοθεσίας 
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ΜΕΓΑΡΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ 
«ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»
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ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 

Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

ΚΥΡΙΑΚΗ 17/10/2021
ΑΡΧΑΡΙΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΧΩΡΟΣ
Αναρριχητικό πεδίο Έπος
ΩΡΑ 10:00-18:00
Γνωριμία με την αναρρίχηση για

νέους και αρχαρίους Ελεύθερη ανα-
ρρίχηση, παρουσία εκπαιδευτών

Έμπειροι εκπαιδευτές της
Ε.Ο.Ο.Α., με επικεφαλής το κ.Γιώργο
Βουτυρόπουλο, με τον ανάλογο ανα-
ρριχητικό εξοπλισμό που θα διατεθεί
(μποντριέ, κράνη, σχοινιά κλπ.), θα
καθοδηγούν τους νέους και όποιον
επιθυμεί να γνωρίσει στην πράξη
την αναρρίχηση βράχου και να σκα-
ρφαλώσει.

Για τους κάτω των 18 ετών που
επιθυμούν να σκαρφαλώσουν, θα
υπάρξει η προβλεπόμενη διαδι-
κασία, εφόσον συνοδεύονται από
τους γονείς τους. (Αναλυτικό πρόγρ-
αμμα όσων ασφαλίζουν αρχαρίους
θα ανακοινωθεί αργότερα)

Απαραίτητη η εγγραφή στη
ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ του Φεστιβάλ:

Ø Στον χωματόδρομο πριν την
είσοδο των πεδίων κοντά στο βυτίο
νερού (στο τέρμα του ασφαλτόδρο-
μου)

Α Ν Α Ρ Ρ Ι Χ Η Τ Ε Σ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΣ

Ορθοπλαγιά Νότιο Άρμα
ΩΡΑ
08:00 – 14:00
Νότιο Άρμα Reloaded / Παραδο-

σιακή αναρρίχηση
Γνωριμία με την ιστορική ορθοπ-

λαγιά του Νότιου Άρματος και των
αμιγώς παραδοσιακών διαδρομών
του.

Στα πλαίσια του καθαρισμού των
ιστορικών διαδρομών, με πρωτε-
ργάτη τον Κώστα Λαφογιάννη και
άλλους ενεργούς και με πολύ κέφι
εθελοντές, σας προσκαλούμε να
ανακαλύψετε τα αναρριχητικά σας
όρια.

Στο πεδίο θα βρίσκονται εκπαι-
δευτές και άλλοι καταξιωμένοι ανα-
ρριχητές που βοήθησαν στον καθα-
ρισμό για καθοδήγηση και παροχή
πληροφοριών ή βοήθειας εάν χρεια-
στεί.

· Απαραίτητη προϋπόθεση για
τους συμμετέχοντες να έχουν αποφ-
οιτήσει επιτυχώς από σχολή Μέσου
επιπέδου βράχου της ΕΟΟΑ ·

Οι δηλώσεις για συμμετοχή στην
δραστηριότητα γίνονται μέσω email

στην διεύθυνση του Συλλό-
γου μέχρι και την Δευτέρα
11/10/2021 και ώρα 21:00,
με την ένδειξη Trad Arma.

Θα πρέπει να αναγρά-
φονται τα στοιχεία των ατό-
μων που θα απαρτίζουν τη
σχοινοσυντροφιά. (Όνομα,
Επώνυμο, Ηλικία,
Τηλέφωνο

Οι σχοινοσυντροφιές θα
σκαρφαλώνουν αυτόνομα,
χωρίς τους εκπαιδευτές
στην σχοινοσυντροφιά και
με δικό τους εξοπλισμό. ·

Η γραμματεία θα
βρίσκεται στην Σπηλιά
Καλαμαρά στη βάση των
διαδρομών.

· Η πρόσβαση αρχίζει
από την «σκαμμένη
στροφή» στον άσφαλτο
δρόμο Φυλής –
Δ ε ρ β ε ν ο χ ω ρ ί ω ν ,
ακολουθώντας το κόκκινο
μονοπάτι που κινείται για
το Νότιο Άρμα (το ίδιο με
αυτό της Via Feratta Arma).

ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΕΣ 
Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α

ΧΩΡΟΣ
Αναρριχητικά πεδία

Φυλής: Μικρή Βαράσοβα,
Πηγή Αβράμη & Έπος

ΩΡΑ 10:00-18:00
Epic Crag Battle
Οι συμμετέχοντες ανεξαρτήτως

βαθμολογίας κερδίζουν συμμετοχή
σε κλήρωση (1 κλήρος κάθε 5
διαδρομές που θα σκαρφαλωθούν
στα πεδία του Μαραθωνίου).

Κληρώσεις στις 17:00 Δώρα
αναρριχητικού εξοπλισμού από τους
χορηγούς του φεστιβάλ.

Εγγραφές στη Γραμματεία του
Φεστιβάλ: Ø Στον χωματόδρομο
πριν την είσοδο των πεδίων κοντά
στο βυτίο νερού (τέρμα του
ασφαλτόδρομου που οδηγεί στα
πεδία)

18:00 Αποτελέσματα μαραθωνίου
αναρρίχησης βράχου, κληρώσεις,
ανακήρυξη νικητών, έπαθλα

18:00 Λήξη φεστιβάλ Χαιρετισμός
μελών Οργανωτικής Ομάδας.

Η χρήση κράνους είναι
υποχρεωτική για την αναρρίχηση
στα πλαίσια του Φεστιβάλ.

Όλοι όσοι συμμετέχουν και

σκαρφαλώνουν κατά το διήμερο
16-17/10/2021 αποδέχονται

απαραίτητα ότι: «ο κάθε
αναρριχητής σκαρφαλώνει
αποκλειστικά με δική του ευθύνη και
είναι απόλυτα υπεύθυνος για τους
χειρισμούς του, αναλαμβάνοντας
την ατομική ευθύνη των πράξεών
του.

Οι παρόντες εκπαιδευτές και
μέλη του Ε.Π.Ο.Σ.Φυλής έχουν
αποκλειστικά συμβουλευτικό και
υποστηρικτικό ρόλο».

Οι εκδηλώσεις θα διεξαχθούν με
την αμέριστη συμπαράσταση
Εκπαιδευτών και αναγνωρισμένων
αναρριχητών, οι οποίοι θα
βοηθήσουν εθελοντικά και τα
ονόματά τους θα ανακοινωθούν
σύντομα στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης του Συλλόγου.

Οργανωτική Ομάδα: Υπεύθυνος
στην πίστα: Αντώνης
Τσεσμετζόγλου (τηλ.: 6983848011)

Υπεύθυνοι
στο υπαίθριο φεστιβάλ: Σταύρος
Ανάγνου, τηλ.: 6977429742,
Διονύσης Βασιλόπουλος τηλ,
6974358305, Άγγελος Μπαγάκης,
τηλ: 6945825288 και Θάνος
Μπακογιάννης, τηλ.: 6942048449

Εκπαιδευτές: Βουτυρόπουλος
Γιώργος, Καραπετάκος Άκης,
Φουντουλάκης Μανώλης κ.α.

Γραμματεία & μεταφορές στους
χώρους του υπαίθριου φεστιβάλ:
Στην αρχή του χωματόδρομου που
οδηγεί στα πεδία (κοντά την
υδατοδεξαμενή στο τέλος του
ασφαλτόδρομου), πριν από τα
αναρριχητικά πεδία Μικρή
Βαράσοβα, Έπος, Πηγή Αβράμη,
στο δάσος Φυλής.

Στον ίδιο χώρο φιλοξενούνται τα
περίπτερα ή κιόσκια χορηγών, θα
υπάρχει, υδρία και χημικές 

τουαλέτες, ενώ ως τη Γραμματεία
θα φτάνουν τα βανάκια τα οποία θα

μεταφέρουν τους επισκέπτες και
αναρριχητές από το κάτω πάρκινγκ
(βλέπε έντυπα, χάρτη και σελίδα
στο facebook).

Η πίστα αναρρίχησης όπου θα
γίνει ο μαραθώνιος boulder – σχοινί
απέχει 5χλμ.και βρίσκεται 300μ.από
την έξοδο 6 της Αττικής οδού, της
στάσης του Προαστιακού
σιδηροδρόμου και της στάσης
λεωφορείων ΟΑΣΑ.Κατά τη
διάρκεια του Φεστιβάλ θα
παρευρίσκονται: Κλιμάκιο του
Ερυθρού Σταυρού (με κινητό
ιατρείο) για την κάλυψη της
εκδήλωσης και ομάδα εκπαιδευτών
διασωστών της Ε.Ο.Ο.Α.

Χώρος φιλοξενίας αναρριχητών
εκτός Αττικής: Θα υπάρχει η
δυνατότητα διανυκτέρευσης
αναρριχητών εκτός Αττικής σε
σκηνές σε διαμορφωμένο χώρο
κοντά στα βράχια

ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 16-17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ΣΤΗ ΦΥΛΗ

To 7o Athens Fyli Climb Fest στο μεγαλύτερο φυσικό αναρριχητικό πάρκο της Αττικής...

Freedom Pass: Άνοιξε η πλατφόρμα για τα
50 δωρεάν GB για τους 15-17
Ά

νοιξε το απόγευμα της Δευτέρας η πλατφόρμα για τις αιτήσεις
για τη διάθεση των 50 GB (freedom pass data) για τους
εφήβους 15 με 17 ετών, που έχουν κάνει έστω τη μια δόση

του εμβολίου για τον κορωνοϊό. Η αίτηση γίνεται μέσω του emvo-
lio.gov./freedomepass ή στα ΚΕΠ.
Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, οι νέοι θα λάβουν
voucher, με το οποίο θα πάρουν από τους παρόχους κινητής
τηλεφωνίας το δωρεάν πακέτο δεδομένων 50GB.
Υπενθυμίζεται ότι το Freedom Pass Data:

- αφορά πακέτο δεδομένων 50 GB για δωρεάν χρήση διαδικτύου
- διαρκεί 5 μήνες από την ενεργοποίηση, σε κάθε μήνα μπορούν να χρησιμοποιηθούν 10 GB
- διατίθεται σε κάθε νέο/νέα 15-17 ετών που έχει λάβει τουλάχιστον την πρώτη ή την μοναδική δόση
του εμβολίου.
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ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
Ο Δήμος Ελευσίνας τιμά την επέτειο της Απελευθέρωσης της πόληςαπό την Γερμανο- Ιταλική κατοχή 

Προσφορά Συλλόγου Κατοίκων
Παραλίας Ασπροπύργου 

στους πυρόπληκτους Ευβοίας

Ο
Σύλλογος Κατοίκων  Παραλίας Ασπροπύργου
όπως έπραξε στο Μάτι, την  Κιν έτα, την  Αν ατ.
Αττική και την  Μάν δρα έτσι και αυτή τη φορά

μερίμν ησε ώστε ν α μαζευτούν , αλλά και ν α δαπαν ή-
σει έν α ποσό εξ ιδίων  πόρων  για τρόφιμα, απορρυ-
παν τικά, χ αρτικά, ν ερά & είδη 1ης αν άγκης για τους
πυρόπληκτους του Νομού Ευβοίας.

Με αφορμή αυτό το γεγον ός τις προηγούμεν ες ημέρ-
ες  ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κατοίκων  Παραλίας
Ασπροπύργου κ. Αν τ. Κον αξής επισκέφτηκε συν ο-
δευόμεν ος από τον  Πρόεδρο της Δ.Ε.Π. Ασπροπύρ-
γου κ. Γ. Φίλη τις πληγείσες περιοχ ές προκειμέν ου ν α
προσφέρει εκ μέρους του Συλλόγου & των  κατοίκων
της περιοχ ής τα συγκεν τρωμέν α προϊόν τα.

Εν ώ είχ ε την  ευκαιρία ν α δει από κον τά το εύρος
της καταστροφής καθώς και ν α συν αν τήσει την  Αρμό-
δια Αν τιδήμαρχ ο Μαν τουδίου - Λίμν ης - Αγ. Άν ν ας κα
Ξέν ια Χασιώτη, τους εθελον τές και τους κατοίκους της
περιοχ ής. 

Την απελευθέρωση της Ελευσίνας από την
Γερμανο- Ιταλική κατοχή της περιόδου
1941-1944, θα γιορτάσει με κάθε επι-
σημότητα ο Δήμος Ελευσίνας την Τρίτη 12
Οκτωβρίου. 
Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν: 
Τέλεση δοξολογίας στον Ι.Α Αγίου Γεω-
ργίου Ελευσίνας (10 π.μ). 
Κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Ηρώων
στην Κεντρική Πλατεία. Στέφανα αναμένε-
ται να καταθέσουν εκπρόσωποι του Δήμου
Ελευσίνας, της Αντιπεριφέρειας Δυτικής
Αττικής και των Ενόπλων Δυνάμεων. 
Εκφώνηση πανηγυρικού από τον Δημο-
τικό Σύμβουλο, κ. Δημήτρη (Χειμάρρα)
Λιάσκο. 
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των
ένδοξων νεκρών. 
Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου. 

Υπό βροχή αλλά με ενθουσιώδη συμμετοχή ο 8ος
Ποδηλατικός Γύρος της Ζωφριάς 

Κ
ι ενώ οι μετεωρολογικές προβ-
λέψεις έδιναν βροχές στην
περιοχή των Άνω Λιοσίων μετά

τις 3 το μεσημέρι, με αποτέλεσμα ο
Σύλλογος της Ζωφριάς να μην αναβά-
λει τον 8ο Ποδηλατικό Γύρο, η Κυριακή
της 10ης  Οκτωβρίου ξημέρωσε συννε-
φιασμένη. 

Ωστόσο κανείς από τους αποφασι-
σμένους Ποδηλάτες που ήθελαν να
συμμετέχουν δεν πτοήθηκε. Νήπια,
μαθητές αλλά και ενήλικες “στρατοπέ-
δευσαν” έξω από την είσοδο του
Συλλόγου κι όταν το ρολόι έδειξε 11
π.μ η σφυρίχτρα σήμανε την εκκίνηση. 

Οι πρώτες σταγόνες της βροχής που
ευτυχώς ήταν ποτιστική, τους πέτυχε
στα μισά του δρόμου. Τίποτα όμως δεν
στάθηκε ικανό να τους σταματήσει! 

Πίσω στο Σύλλογο για τις απονομές
και τις κληρώσεις με τα αξιόλογα
δώρα τους περίμεναν πιστοί στο ραν-
τεβού και στο καθήκον η Πρόεδρος του
Συλλόγου της Ζωφριάς Ευαγγελία
Κωβαίου, έχοντας όπως πάντα στο
πλευρό της τα δραστήρια μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του
Σκακιστικού Ομίλου “Τριαντάφυλλος
Σιαπέρας” 

Εκεί όπως κάθε χρόνο,  κοντά στους
διοργανωτές και στους συμμετέχοντες
ο Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχο-
λικής Επιτροπής Νίκος Χατζητρακό-
σιας και ο Πρόεδρος των Παιδικών
Σταθμών Άνω Λιοσίων, Παναγιώτης
Καμαρινόπουλος. 

Κι όπως εύστοχα παρατήρησε η
Ευαγγελία Κωβαίου, μπορεί αυτή να
ήταν η πρώτη φορά στα χρονικά του
θεσμού που ο καιρός τα χάλασε, αλλά
αυτή ήταν και η χρονιά που ανέδειξε,
τη δυναμική του. 

Γιατί, η μεγάλη συμμετοχή του

κόσμου απέδειξε , πως ο “Ποδηλα-
τικός Γύρος της Ζωφριάς” έχει γερές
ρίζες στις καρδιές του κόσμου της
Συνοικίας, που τελικά τον υποστηρίζει
θερμά , με ήλιο και βροχή. 

Η φιλόξενη Πρόεδρος δεν παρέλει-
ψε να ευχαριστήσει για τη συνεπή
παρουσία τους, τον Νίκο Χατζητρακό-
σια, τον Παναγιώτη Καμαρινόπουλο,
όλους εκείνους που βοήθησαν και
συμμετείχαν στη διοργάνωση και
φυσικά όλους τους χορηγούς τους
οποίους και κατονόμασε ξεχωριστά.

Είναι εκείνοι άλλωστε που
με τα εκπληκτικά δώρα
τους,  χαρίζουν στους ποδ-
ηλάτες κάθε ηλικίας χαρά
αλλά και ξεχωριστές πολιτι-
στικές και εκπαιδευτικές
ευκαιρίες. 

Ευχαρίστησε επίσης για
την καθοριστική συμβολή
τους στα μέτρα ασφαλείας
που επιβάλλονται για τη
διεξαγωγή του Ποδηλατικού

Γύρου, την Ελληνική Αστυνομία, το
Ασθενοφόρο και τη Δημοτική
Αστυνομία που για μια ακόμη φορά
περιφρούρησαν και συνόδεψαν την
αθλητική διοργάνωση. 

Η μόνη διαφορά φέτος ήταν πως οι
απονομές και η κλήρωση των δώρων
δεν έγιναν στο αμφιθέατρο του “Βορει-
νού” αλλά έξω από τα Γραφεία του
Συλλόγου, σε κλίμα όμως που θύμιζε
καλοκαίρι καθώς, αυτό που περίσσε-
ψε,  ήταν τα χαμόγελα και ο ενθουσια-
σμός!  Και του χρόνου!   



8-θριάσιο Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021

Ο
Γενικός Γραμματέας Μεταφορών περιγράφει το
πλάνο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
για την επόμενη μέρα στο σιδηρόδρομο, στα οδικά

έργα, στην ηλεκτροκίνηση και στο συγκρότημα του
Θριασίου.

Έμφαση στην ανάπτυξη του χερσαίου δικτύου μεταφο-
ρών –και ειδικότερα του σιδηροδρομικού– δίνει ο γενικός
γραμματέας Μεταφορών κ. Γιάννης Ξιφαράς στη συνέντε-
υξη του.

Ο κ. Ξιφαράς μιλάει για τα σχέδια ανάταξης, συντήρησης και ανά-
πτυξης του ελληνικού τρένου, για την επέκταση της ηλεκτροκίνηση και
για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μεταφορών
στο πλαίσιο της Πράσινο Συμφωνίας, ενώ μας διαβεβαιώνει ότι έως το
τέλος του 2021 θα έχουν «ξεμπλοκάρει» πλήρως οι διαδικασίες για τα
μεγάλα έργα στο Θριάσιο.

Συνέντευξη στη Γεωργία Μολώση (έντυπο τεύχος Logistics &
Management Σεπτεμβρίου 2021)

LM Κύριε Ξιφαρά, αναλάβατε τη Γενική Γραμματεία Μεταφορών
πριν από έξι μήνες, μέσα σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο. Δεδομένου ότι
το χαρτοφυλάκιό σας περιλαμβάνει πολύ σημαντικά έργα υποδομών,
ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες που έχετε θέσει;

 
– Κυρία Μολώση, τόσο στο Υπουργείο υπό την ηγεσία του Κώστα Καρ-

αμανλή όσο και στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχουμε
χαράξει και υλοποιούμε ένα στρατηγικό σχέδιο δράσης το οποίο
βασίζεται κυρίως σε έξι άξονες: αστικές συγκοινωνίες (λεωφορεία,
σταθερές συγκοινωνίες και μικροκινητικότητα), σιδηρόδρομο, αεροναυ-
τιλία, ηλεκτροκίνηση, logistics και οδικές μεταφορές. Προχωρούμε
άμεσα σε βελτιώσεις σε όλους τους τομείς για όλα τα επιμέρους πεδία
των μεταφορών.

Ειδικότερα, στον τομέα των αστικών συγκοινωνιών αυξήσαμε κατά
50% το στόλο των λεωφορείων της Αθήνας και διπλασιάσαμε το στόλο
της Θεσσαλονίκης, κάνοντας συμπράξεις με τα ΚΤΕΛ και υπογράφον-
τας συμβάσεις leasing.

Όμως δεν σταματάμε εκεί. Προχωράμε το διαγωνισμό για την προ-
μήθεια 770 «πράσινων» λεωφορείων (ηλεκτρικών, CNG και υβρι-
δικών) και το διαγωνισμό για την προμήθεια επιπλέον 500 οχημάτων.
Παράλληλα, είναι ήδη στον αέρα ο διαγωνισμός για ανάταξη των
συρμών του «ηλεκτρικού», ενώ «τρέχουμε» και το διαγωνισμό για την
προμήθεια επιπλέον συρμών για το μετρό.

Στην αεροναυτιλία επίσης κάναμε σημαντικά βήματα με την ίδρυση
της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, διορθώνοντας στρεβλώσεις πολλών
ετών. Η αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
εκσυγχρονίζει το μοντέλο λειτουργίας του οργανισμού και συμβάλλει
στην ενίσχυση των οικονομικών δεικτών του. Παράλληλα, προωθούμε
άμεσα τα έργα αναβάθμισης και αύξησης της χωρητικότητας του
εναέριου χώρου, εκσυγχρονίζοντας τις υποδομές αεροναυτιλίας.

Όσον αφορά την ηλεκτροκίνηση, είναι ήδη σε εξέλιξη το μητρώο φορ-
τιστών ηλεκτρικών οχημάτων και η πλατφόρμα των εν ενεργεία φορτι-
στών ανά την Ελλάδα, έργα που θα αποτελέσουν το απαραίτητο υπό-
βαθρο για τη σωστή εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης στην πράξη. Το
σημαντικότερο όμως είναι ότι με το νέο διαγωνισμό οι δύο μεγαλύτερες
πόλεις της χώρας θα διαθέτουν από τους μεγαλύτερους κατ’ αναλογία
στόλους ηλεκτρικών λεωφορείων στην Ευρώπη.

Στις οδικές μεταφορές θέσαμε ψηλά τον πήχη, και η χώρα μας κατά-
φερε να βραβευτεί ως η μόνη χώρα της Ε.Ε. που μείωσε σε ποσοστό
μεγαλύτερο του 50% τα σοβαρά τροχαία ατυχήματα.

Πλέον θέτουμε τον πήχη ακόμα ψηλότερα και θεσμοθετούμε ειδικές
εφαρμογές του ΚΟΚ, με πρώτη προτεραιότητά μας την οδική ασφά-
λεια.

 – Πρόσφατα «ξεκλείδωσε» από την Κομισιόν ο διαγωνισμός για το
Θριάσιο Ι. Ποια είναι τα επόμενα βήματα; Υπάρχει χρονοδιάγραμμα;

– Ασφαλώς και υπάρχει χρονοδιάγραμμα, διότι πρόκειται για ένα
πρότζεκτ που διασφαλίστηκε με πολύ προσεκτικούς χειρισμούς από
την κυβέρνηση. Ύστερα από τις διαπραγματεύσεις μας με την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή, καταφέραμε να τροποποιήσουμε τη σύμβαση παρ-
αχώρησης που είχε υπογράψει ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και απαλείψαμε τα «αγκά-
θια» των κρατικών ενισχύσεων, ώστε το έργο να γίνει βιώσιμο. Έτσι,
εντός των επόμενων ημερών αναμένουμε το πράσινο φως από την
Κομισιόν για τη νέα σύμβαση, ώστε στη συνέχεια αυτή να εγκριθεί από
το Ελεγκτικό Συνέδριο και από τη Βουλή, για να τεθεί σε εφαρμογή.

 – Αναφορικά με το Θριάσιο ΙΙ έχουμε κάποια εξέλιξη;

– Και εκεί έχουμε προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς. Αναθεωρήσαμε τα
τεύχη δημοπράτησης για το Θριάσιο ΙΙ, για το οποίο η προηγούμενη
κυβέρνηση είχε διεξαγάγει έναν άγονο διαγωνισμό. Με δεδομένο ότι
έχει ήδη επανασχεδιασθεί η δομή του νέου διαγωνισμού, μπορώ με
ασφάλεια να σας πω ότι ο νέος διαγωνισμός θα είναι «στον αέρα»
εντός Οκτωβρίου. Οπότε, πέρα από τις όποιες διαδικασίες σχετικά με
το σχεδιασμό γύρω από τα logistics και τις διαδικασίες ωρίμανσης για
τις επόμενες σχετικές επενδύσεις, εντός του έτους θα έχουμε την ένα-
ρξη της παραχώρησης για το Θριάσιο Ι και θα ανοίξουν οι προσφορές
για το Θριάσιο ΙΙ.

– Ποιο είναι το στρατηγικό σας σχέδιο για το σιδηρόδρομο;

– Καταρτίσαμε και υλοποιούμε ένα σχέδιο δράσης που περιλαμβά-
νει έργα επέκτασης, ανάταξης και συντήρησης. Ολοκληρώνουμε τη
διαπραγμάτευση με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ για τη σύμβαση της υποχρέωσης
δημόσιων υπηρεσιών, η οποία περιλαμβάνει πολύ ευνοϊκότερους
όρους για το δημόσιο συμφέρον από ό,τι η προηγούμενη. Και τέτοιοι όροι
είναι η αύξηση του παραγόμενου έργου, ο μηχανισμός παρακολούθη-
σης και η χρηματική ποινή σε περίπτωση μη εφαρμογής της σύμβα-
σης, καθώς επίσης οι επενδύσεις για ενίσχυση και εκσυγχρονισμό του
τροχαίου υλικού.

Και δεν μένουμε εκεί. Δημοπρατούμε επιπλέον έργα ύψους 3,3 δισ.
ευρώ από την ΕΡΓΟΣΕ και σχεδιάζουμε έργα ανάταξης και συντήρη-
σης του σιδηροδρομικού δικτύου, συνολικού προϋπολογισμού 1,2 δισ.
ευρώ.

– Ωστόσο, σε σύγκριση με τα προηγμένα ευρωπαϊκά κράτη, τόσο το
οδικό όσο και το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας παραμένει πολύ
«φτωχό», γεγονός το οποίο –κατά τους τους ειδικούς στα logistics και στις
μεταφορές– «φρενάρει» επενδύσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και
εμποδίζει να γίνει πράξη το αφήγημα για την αναβάθμιση της χώρας
σε διεθνή διαμετακομιστικό κόμβο. Πού οφείλεται κατά τη γνώμη σας
αυτή η υστέρηση, παρά τα βήματα που γίνονται; Τι θα προτείνατε να
γίνει έστω και μακροπρόθεσμα;

– Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στο σωστό σχεδιασμό, ο οποίος, εκτός των
άλλων, περιλαμβάνει τη δημιουργία διαμετακομιστικών κέντρων και
κέντρων εφοδιαστικής, καθώς και τη διασύνδεσή τους με το οδικό και με
το σιδηροδρομικό δίκτυο. Το μέτωπο αυτό θα προσφέρει ισχυρή ώθηση
στις μεταφορές, εφόσον υλοποιηθεί γρήγορα και αποτελεσματικά.

Η διαδικασία της ωρίμανσης των έργων, το διαρκές «σπάσιμο» σε
επιμέρους μικρότερες συμβάσεις και η απουσία κεντρικού στρατηγι-
κού σχεδιασμού αποτελούσαν πάγια προβλήματα, τα οποία η κυβέρν-
ηση της ΝΔ αντιμετώπισε αποτελεσματικά. Από την άλλη, η κατάστα-
ση του οδικού δικτύου της χώρας όντως χρήζει βελτίωσης· όμως όποια
σύγκριση με το σιδηρόδρομο θα ήταν ατυχής.

 – Ποια κομμάτια του οδικού δικτύου χρήζουν βελτίωσης;

– Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εργαζόμαστε πάντοτε
με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών. Ωστόσο δεν σας κρύβω πως
κληρονομήσαμε από τους προκατόχους μας πολλά προβλήματα,
όπως είναι, για παράδειγμα, το «σπάσιμο» του οδικού άξονα Πάτρας –
Πύργου.

Ωστόσο καταφέραμε σε πολύ σύντομο διάστημα να ξεμπλοκάρουμε
και να υλοποιήσουμε μια σειρά σημαντικών έργων, όπως είναι η επέκ-
ταση του Ε-65 και ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ). Επιπλέον
αυτή τη στιγμή υλοποιούμε ένα πρόγραμμα βελτίωσης 7.000 σημείων
στο εθνικό δίκτυο, και παράλληλα προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε

την υγιή «οδική κουλτούρα» στη χώρα μας.

– Η μείωση των εκπομπών αερίων από τις μεταφορές, οι οποίες
είναι η μεγαλύτερη πηγή προέλευσής τους, είναι πλέον παγκόσμιο
ζητούμενο και ήδη έχουν τεθεί όρια και συγκεκριμένοι στόχοι. Πόσο
κοντά βρίσκεται η Ελλάδα στους ευρωπαϊκούς στόχους για τον περιο-
ρισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του κλάδου και με ποια
μέτρα συμβάλλει σε εθνικό επίπεδο;

– Για να καταστήσουμε το νοτιοανατολικό διάδρομο πραγματικά
ανταγωνιστικό, χρειαζόμαστε ένα φιλικό προς το περιβάλλον σχέδιο
ανάπτυξης εμπορευματικών μεταφορών, στο πλαίσιο της Πράσινης
Συμφωνίας. Χρειαζόμαστε μια στροφή προς τις σιδηροδρομικές μετα-
φορές, η οποία θα μπορούσε να μεγιστοποιήσει τις ροές εμπορευμά-
των από τα μεγάλα ελληνικά λιμάνια προς την ευρωπαϊκή ενδοχώρα,
μέσω των χωρών των δυτικών Βαλκανίων.

Θέλουμε να επενδύσουμε, μέσω της ΓΑΙΟΣΕ Α.Ε., σε νέο τροχαίο
υλικό, υιοθετώντας νέες τεχνολογίες –συμπληρωματικές της ηλεκτρ-
οκίνησης– όπως είναι η υδρογονοκίνηση. Επιπλέον συμμετέχουμε στο
Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον εορτασμό του Ευρω-
παϊκού Έτους Σιδηροδρόμων 2021, και έχουμε στείλει συγκεκριμένο
πλάνο του Υπουργείου και των φορέων.

Το «Modal Shift Train» αποτελεί μια δράση της Ε.Ε. στην οποία επίσης
συμμετέχει η Ελλάδα, εφαρμόζοντας τους στόχους της Πράσινης Συμφ-
ωνίας, με κύρια μέριμνα την ανάληψη πρωτοβουλιών και παρεμβά-
σεων για την ενίσχυση των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφο-
ρών, καθώς και για την εκτέλεση του εμπορευματικού έργου μεταφο-
ράς από οχήματα με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα.

Στόχος μας είναι η υλοποίηση της Πράσινης Συμφωνίας και η στροφή
προς τις σιδηροδρομικές μεταφορές, ώστε όλα τα κομβικά έργα του
ελληνικού σιδηρόδρομου να ενταχθούν στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφ-
ορών.

Στο λιμένα Ελευσίνας ο δυτικός προαστιακός

– Ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας διεκδικεί από τον ΟΣΕ τη σιδηρ-
οδρομική σύνδεσή του με το Θριάσιο, και ήδη έχουν γίνει οι πρώτες διε-
ρευνητικές επαφές μεταξύ των διοικήσεων. Ποια είναι η θέση σας και
πώς σκοπεύετε να συμβάλετε στην προσπάθεια αυτή;

– Η συγκεκριμένη σύνδεση έχει ενδιαφέρον, καθότι το λιμάνι της Ελευ-
σίνας διαθέτει ειδικά χαρακτηριστικά από πλευράς εμπορευματικής
κίνησης· χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν από το Ικόνιο. Η σύνδε-
ση αποτελεί στρατηγικό στόχο του Υπουργείου και του ΟΣΕ, και ως εκ
τούτου θα υποστηρίξουμε όποιες κινήσεις θα καταστήσουν εφικτή την
υλοποίησή του.

Στόχος μας είναι να συνδεθεί το λιμάνι με τη νέα σιδηροδρομική
γραμμή του δυτικού προαστιακού, η οποία χρηματοδοτείται από το
Ταμείο Ανάκαμψης. Στην παρούσα φάση αναζητούνται οι βέλτιστες
λύσεις σχεδιασμού, γι’ αυτό και προγραμματίζεται η διενέργεια μελέτ-
ης σκοπιμότητας του έργου.

Φεύγουν τα πρακτορεία από τον Ελαιώνα

– Τι έχουν να περιμένουν οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών logis-
tics και εμπορευματικών μεταφορών από το περίφημο Ταμείο Ανά-
καμψης, αλλά και από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027; Σε ποιο βαθμό και με
ποιον τρόπο περιλαμβάνεται ο κλάδος στα κονδύλια και στα χρηματο-
δοτικά εργαλεία που θα διατεθούν;

– Η Ελλάδα μπορεί να καταστεί περισσότερο ελκυστική ως περιφε-
ρειακός κόμβος εφοδιαστικής. Σκοπός μας είναι η χώρα να βρίσκεται
ανάμεσα στις 30 πρώτες του δείκτη LPI τα επόμενα πέντε χρόνια, και
στις κορυφαίες 20 στο τέλος αυτής της δεκαετίας. Για να επιτευχθεί
αυτός ο στόχος απαιτείται η ολοκλήρωση ενός λειτουργικού δικτύου σιδ-
ηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών.

Σε αυτή τη φάση ολοκληρώνονται τα σημαντικότερα έργα ηλεκτρ-
οκίνησης και σηματοδότησης του σιδηροδρομικού δικτύου, ενώ σχεδιά-
ζονται νέα έργα διασύνδεσης του δικτύου με τα κυριότερα λιμάνια
εμπορευματικών μεταφορών, όπως της Θεσσαλονίκης, του Βόλου και
της Καβάλας. Με αυτό το σκεπτικό, στην τρέχουσα αλλά και στην επό-
μενη προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης,
ο προϋπολογισμός για έργα επέκτασης και ανάταξης / συντήρησης του
σιδηροδρομικού δικτύου αγγίζει τα 4,5 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του έργου για την ανάπλαση του Ελαιώνα,
το οποίο είναι ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης, επεξεργαζόμαστε
ένα σχέδιο για τη μετεγκατάσταση των μεταφορικών εταιρειών από τον
Ελαιώνα σε ένα σύγχρονο freight hub, με άμεση πρόσβαση στο εθνικό
οδικό δίκτυο και με όλες τις παράπλευρες δραστηριότητες που απαι-
τούνται για την εξυπηρέτηση των οδηγών των φορτηγών.

ΣΤΑ ΠΛΑΝΑ ΚΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ
Γ. Ξιφαράς: «Εντός Οκτωβρίου ο νέος διαγωνισμός για το Θριάσιο ΙΙ»
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Τζανάκης: Πάνω από 3.000 
θάνατοι έως τις γιορτές 
αν δεν περάσουμε το 65% 
εμβολιασμών

Μ
έχρι τις γιορτές θα έχουμε τρεις
χιλιάδες επιπλέον θανάτους, και θα
πέσουμε σε λιγότερους μόνο αν

ξεπεράσουμε το 65 με 70% εμβολιαστική κάλ-
υψη, προειδοποίησε μέσω του ΣΚΑΪ o Νίκος
Τζανάκης, καθηγητής πνευμονολογίας στην
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης.

Αν δεν πιάσουμε το 65% με 67% κάλυψη
προβλέπουμε πάνω από 800 θανάτους κάθε
μήνα τους επόμενους μήνες πρόσθεσε ο
καθηγητής.

«Σχεδόν όλοι θα μολυνθούν τους επόμενους
μήνες, όσο περνάει η φυσική ανοσία μαζί με
την μικρή τεχνητή ανοσία των εμβολιασμών
ελπίζω αυτό θα κατασταλεί, αλλά μέχρι τότε
θα έχουμε αυτή την εκατόμβη αν δεν σπεύσο-
υμε να εμβολιαστούμε»

«Θα ήμουν ευχαριστημένος αν είχαμε 65%
και πάνω εμβολιαστική κάλυψη. Πολλές
χώρες άνοιξαν μετά το 65% κάλυψη, και
φαίνεται ότι τα πράγματα δεν έχουν επιδει-
νωθεί. Αν τηρήσουμε τα μέτρα, τότε δεν περι-
μένουμε μεγάλο αποτύπωμα, τηρουμένων
των αναλογιών. Αν όμως το μέτρο καταστρατ-
ηγηθεί και δεν έχουμε προσεκτικούς ελέγχους,
αναμιχθούν ανεμβολίαστοι με εμβολισμένους,
θα έχουμε πρόβλημα».

Πάντως, όπως εξήγησε, ο μ.ο των θανάτων
από τις 1 έως τις 20 Σεπτεμβρίου ήταν 38

θάνατοι ημερησίως, από 20 Σεπτεμβρίου και
μετά έχουμε 31 ημερησίως.

Ο Νίκος Τζανάκης διευκρίνισε ότι το τέταρτο
κύμα εξελίσσεται σε κύμα ανεμβολίαστων.
«Το 80% με 90% των νοσηλευόμενων είναι
ανεμβολίαστοι, το 90% και πάνω των διασωλ-
ηνωμένων είναι ανεμβολίαστοι και πάνω από
το 95 – 96% των νεκρών είναι ανεμβολίαστοι.
Αν είχαμε εμβολιαστεί όλοι με μαγικό τρόπο
τώρα θα είχαμε 1 με 5 θανάτους την ήμερα.
Πάντως, διευκρίνισε ότι δε θα πάμε σε 4.000
και 5.000 κρούσματα ημερησίως θα πάμε
μεταξύ 2.000 και 2.500 ενδεχομένως, θα έχο-
υμε και πτώση, υπό την προϋπόθεση ότι τηρ-
ηθούν τα μέτρα.

Για το δακτύλιο εμφανίστηκε επιφυλακτικός,
λέγοντας ότι «θέλει μεγάλη προσοχή δεν πρέ-
πει να κάνουμε όλα μαζί πριν κάποια επιτρο-
πή αποτιμήσει το ένα μετρό σε συνδυασμό με
το άλλο τι θα επιβαρύνει».

Σε ό,τι αφορά τις παρελάσεις έκανε λόγο για
επιτηρούμενη και οργανωμένη κινητικότητα
αρκεί να υπάρχουν κανόνες μη συνωστισμού
και να υπάρχουν αραιότεροι σχηματισμοί.

-ΠΟΤΕ ΑΝΟΙΓΕΙ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
ΕΕππίίδδοομμαα  θθέέρρμμααννσσηηςς::  ΣΣττόόχχοοςς  ηη  κκααττααββοολλήή  εεννττόόςς  ττοουυ  έέττοουυςς

Τις φθιν οπωριν ές εκπτώσεις περιμέ-
ν ουν  οι καταν αλωτές. Αυτές θα ξεκιν ή-
σουν  τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου. Να
σημειώσουμε ότι τρεις Κυριακές έως το
τέλος του έτους θα είν αι αν οιχ τά μαγα-
ζιά και σούπερ μάρκετ.

Πόσο θα κρατήσουν οι εκπτώσεις
Οι εκπτώσεις για το φθιν όπωρο θα δια-

ρκέσουν  δύο εβδομάδες. Να σημειώσο-
υμε ότι κατά τη διεν έργεια των
εκπτώσεων , εκτός από την  αν αγραφή
της παλαιάς και της ν έας μειωμέν ης
τιμής των  προϊόν των  που πωλούν ται

με έκπτωση, επιτρέπεται και η αν αγρα-
φή και εμπορική επικοιν ων ία ποσο-
στού έκπτωσης. Πότε ξεκιν ούν  οι φθι-
ν οπωριν ές εκπτώσεις - Ποιες Κυριακές
είν αι αν οιχ τές τα μαγαζιά

Οι Κυριακές που είν αι αν οιχ τά μαγαζιά
και σούπερ μάρκετ

Τρεις Κυριακές απομέν ουν  τυπικά για
τη λειτουργία των  καταστημάτων  μέχ ρι
το τέλος του 2021. Η 26η Δεκεμβρίου
φέτος πέφτει την  τελευταία Κυριακή
πριν  την  Πρωτοχ ρον ιά, ωστόσο είν αι
αργία, επομέν ως τα μαγαζιά αν αμέν εται
ν α είν αι κλειστά.

Πότε ξεκινούν οι φθινοπωρινές εκπτώσεις 
– Ποιες Κυριακές είναι ανοιχτές τα μαγαζιά

Ε
πιταχ ύν ον ται οι διαδικασίες για
την  υποβολή των  αιτήσεων  στην
πλατφόρμα της ΑΑΔΕ

«my ΘΕΡΜΑΝΣΗ» αλλά και της καταβο-
λής σημαν τικού μέρους του επιδόματος
θέρμαν σης, προκειμέν ου τα ν οικοκυριά
ν α προστατευθούν  απέν αν τι στην
εκρηκτική αύξηση των  τιμών  στην
εν έργεια.

Σημειών εται, ότι η τιμή του πετρελαίου
θέρμαν σης στην  «πρεμιέρα» της 15ης
Οκτωβρίου υπολογίζεται, βάσει των
σημεριν ών  τιμών ,  ν α είν αι αυξημέν η
κατά 40% σε σύγκριση με την
αν τίστοιχ η περίοδο του 2020. Ειδικότε-
ρα, η τιμή του πετρελαίου θέρμαν σης
στην  έν αρξη διάθεσή του, θα είν αι της
τάξεως  του 1, 10 -1,15 ευρώ το λίτρο
στα μεγάλα αστικά κέν τρα, 1,20 -1,25
ευρώ στην  περιφέρεια και 1,30-1,35
στις ν ησιωτικές περιοχ ές.

Πότε θα αν οίξει η πλατφόρμα 

Σύμφων α με πληροφορίες, η πλατφόρ-
μα για το επίδομα θέρμαν σης εκτιμάται
ότι φέτος θα αν οίξει πιθαν ότατα εν τός
του Νοεμβρίου ή ακόμα και στα τέλη
Οκτωβρίου προκειμέν ου ν α ξεκιν ήσει η
υποβολή αιτήσεων  από τους δικαιούχ ο-
υς. Όσον  αφορά την  καταβολή του
ποσού στους δικαιούχ ους, το οικον ο-
μικό επιτελείο σχ εδιάζει έν α μεγάλο
μέρος αυτού ν α καταβληθεί εν τός του
2021. Το επόμεν ο 10ημέρο αν αμέν εται
ν α εκδοθεί η σχ ετική υπουργική απόφ-
αση με τις λεπτομέρειες για τη διάθεση
του φετιν ού επιδόματος θέρμαν σης με
βάση τα ν έα διευρυμέν α εισοδηματικά

και περιουσιακά
κριτήρια.

Υ π εν θυμίζετ αι
ότι πέρυσι, η πλα-
τφόρμα της ΑΑΔΕ
για την  υποβολή
των  αιτήσεων  είχ ε
αν οίξει το Δεκέμ-
βριο. Το ποσό του
επιδόματος θέρ-
μαν σης καταβ-
λήθηκε σε δύο
δόσεις:

* στις 29 Ιαν ουαρίου για το σύν ολο
των  αγορών  που είχ αν  τιμολογηθεί έως
την  31η Δεκεμβρίου 2020.

* στα τέλη Μαρτίου 2021 για το σύν ο-
λο των  αγορών  που είχ αν  τιμολογηθεί
έως την  28η Φεβρουαρίου 2021.

Ειδικά για το φυσικό αέριο, η πληρωμή
πραγματοποιήθηκε έως τα τέλη Απρ-
ιλίου. Ειδικά για τη φετιν ή σεζόν  2021-
2022 τα ποσά του επιδόματος θέρμαν -
σης θα είν αι αυξημέν α έως και 68%, σε
σύγκριση με το διάστημα 2020–2021 σε
περισσότερα από 1.000.000 ν οικοκυριά
με χ αμηλά και μεσαία εισοδήματα και
ακίν ητα.

Ποιοι οι δικαιούχ οι 

Το επίδομα χ ορηγείται στα φυσικά
πρόσωπα, εφόσον  καταν αλών ουν
πετρέλαιο θέρμαν σης ή φυσικό αέριο ή
υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ)
για τις αν άγκες θέρμαν σης των  ακιν ή-
των  τα οποία χ ρησιμοποιούν  ως κύρια
κατοικία.

Σύμφων α με
τους υπολογι-
σμούς του υπο-
υργείου Οικον ο-
μικών , περίπου
1,8 εκατ. ν οικοκ-
υριά κατα-
ν αλών ουν  τις εν
λόγω μορφές καυ-
σίμου, εκ των
οποίων  περί τα
1,45 εκατ. ν οι-
κοκυριά είν αι επι-

λέξιμα για το συγκεκριμέν ο επίδομα.
Για το λόγο αυτό και η συν ολική

δαπάν η για την  καταβολή επιδομάτων
θέρμαν σης αυξήθηκε στα 168 εκατ.
ευρώ (από 84 εκατ ευρώ πέρυσι).

Το βασικό ποσό του επιδόματος καθο-
ρίζεται πλέον  στα 300 ευρώ από 220
ευρώ πέρυσι. Το επίδομα, για κάθε
δικαιούχ ο, θα υπολογίζεται με πολλαπ-
λασιασμό του βασικού ποσού των  300
ευρώ με τον  συν τελεστή επιδότησης,
0,12 έως 1,62 ( οι λεγόμεν ες βαθμοημέρ-
ες, αν άλογα με το ψύχ ος της περιοχ ής)
που έχ ει καθοριστεί για τον  οικισμό
στον  οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία
του. Το ποσό που θα προκύπτει από
τον  παραπάν ω πολλαπλασιασμό θα
προσαυξάν εται κατά 20% για κάθε εξα-
ρτώμεν ο τέκν ο του δικαιούχ ου.

Το ποσό του επιδόματος που θα
προκύπτει δεν  θα μπορεί ν α είν αι χ αμ-
ηλότερο από 100 ευρώ και υψηλότερο
από 750 ευρώ.

Δικαιούχ οι είσπραξης του επιδόματος
θέρμαν σης θα είν αι:

·          Άγαμοι φορολογούμεν οι ή έγγα-
μοι σε κατάσταση χ ηρείας ή εν  διαστά-
σει οι οποίοι κατά το προηγούμεν ο έτος
είχ αν  ετήσιο συν ολικό εισόδημα μέχ ρι
14.000 ευρώ και κατείχ αν  την  1η Ιαν ο-
υαρίου του τρέχ ον τος έτους κτίσματα
και εν τός σχ εδίου πόλεως οικόπεδα
συν ολικής αν τικειμεν ικής αξίας μέχ ρι
180.000 ευρώ.

·         Έγγαμοι και συν άψαν τες σύμφ-
ων α συμβίωσης φορολογούμεν οι οι
οποίοι το προηγούμεν ο έτος είχ αν  ετή-
σιο συν ολικό οικογεν ειακό εισόδημα
μέχ ρι 20.000 ευρώ και την  1η Ιαν ουα-
ρίου του τρέχ ον τος έτους κατείχ αν
κτίσματα και εν τός σχ εδίου πόλεως
οικόπεδα  αν τικειμεν ικής αξίας μέχ ρι
300.000 ευρώ. Έτσι, τα εισοδηματικά
όρια για τις οικογέν ειες αυξάν ον ται:

◦     Σε 23.000 ευρώ για οικογέν εια με
δύο γον είς και έν α τέκν ο

◦     Σε 26.000 ευρώ για οικογέν εια με
δύο γον είς και δύο τέκν α

◦     Σε 29.000 ευρώ για οικογέν εια με
δύο γον είς και τρία τέκν α.

Ειδικά για τη χ ορήγηση επιδόματος
θέρμαν σης στους καταν αλωτές καυσόξ-
υλων  και βιομάζας (πέλλετ) πρόσθετη
προϋπόθεση για ν α λάβουν  το επίδομα
θέρμαν σης είν αι  η κύρια κατοικία ν α
βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό ίσο ή
κατώτερο των  2.500 κατοίκων  και ο
αν τίστοιχ ος συν τελεστής επιδότησης
ν α είν αι ίσος ή μεγαλύτερος του 0,8.
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O Aστέρας Ανω
Λιοσίων ξεκίνησε με το
δεξί τις υποχρεώσεις του
στο πρωτάθλημα της
Β΄κατηγορίας αφού επι-
κράτησε  στο γήπεδο
Πανοράματος τον Παν-
λιοσιακό με 4-2.

Τα τέρματα του
Αστέρα σημείωσαν οι ο
Αξής(17′, 36′) και Ντά-
νος Σ.(12′, 80′).

Για λογαριασμό του
Πανλιοσιακού σκόραραν
οι Γεωργέλλης(73′) και
Ράζος(85′ πέναλτι).
Διαιτήτευσε ο Γιαπιτ-

ζόγλου.

ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ: Γεω-
ργιάδης, Γκιονάκης, Ζεϊ-
μπέκης, Σερέπας(43′
Γεωργέλης), Γκουβό-
πουλος, Ελευθέριος(51′
Αρβανίτης), Σκλιβάνος,

Τσεβάς, Γιαννίκης,
Ράζος, Λιατίφης(70′
Νικολακόπουλος).

ΑΣΤΕΡΑΣ: Καλαμιώτης
Π., Κλιματιανός, Σερέ-
πας, Ντάνος Ε.(75′
Καλαμιώτης Χ.),
Κυρίτσης, Αλεπούς(75′
Ρουσάκης), Καλαμιώτης
Α., Παλαβός, Ντάνος
Π.(81′ Χαλινόπουλος),
Αξής

Ο Αστέρας Ανω Λιοσίων 4-2 τον
Πανλιοσιακό

Με το δεξί ο Αίας Παραλίας 
O Aίας Παραλίας στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Β΄κατγηγο-
ρίας απέδρασε με το τρίποντο απο τα Μάγαρα και επικράτησε με 1-0
του Ευκλείδη Μεγάρων.
Το τέρμα που έδωσε τους τρείς βαθμούς την ομάδα του Ηλία Αμπαζάι
σημείωσε με πέναλτι ο Δρούγος Δ. στο 69′. Διαιτητής ήταν ο Λάμπρ-
ου.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σκληρός, Αργυρίου, Κόλας, Ζεϊνάτι, Καριόρης, Θεοχάρ-
ης, Καραμπίνος(80′ Ζιάι), Γιάχο(65′ Κουνελάκης), Τσούτσης, Παλούκα,
Κασιμάτης.
ΑΙΑΣ: Αμπαζάι, Λανάι, Σπαχίγια, Δρούγος Δ., Ντούρος, Ντερβισάι Μ.,
Ανδρουτσόπουλος Ν.(74′ Ντερβισάι Τ.), Λύκας, Ανδρουτσόπουλος

Π.(46′ Αγγελόπουλος), Δρούγος Μ., Βλάχος.

Λευκή ισοπαλία στην 
Μάνδρα ΠΑΟΚ-Ηρακλής

Δεν  αν έδειξε ν ικητή το γειτον ικό ν τέρμπι μεταξύ του
ΠΑΟΚ Μάν δρας και του Ηρακλή Ελευσίν ας της πρε-
μιέρας του πρωταθλήματος της Α΄κατηγορίας.Αμφότε-
ρα οι δύο ομάδες αν αδείχ θησαν  ισόπαλοι χ ωρίς γκόλ
σε έν α ακατάλληλο και βαρύ αγων ιστικό χ ώρο.

Η ομάδα του Νίκου Τζαφέρη είχ ε δύο δοκάρια με τον
Κώστα Χατζηαν των άκη και Μίμη Δούκα.
Διαιτητής ήταν  ο Μαν ούρας Χ,. Βοηθοί: Καν ταν ο-
λέων -Φαρμάκης.

ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ(προπον ητής Νίκος Τζαφέρης):
Τσαπουρν ής, Βλαχ όπουλος, Χατζηαν των άκης,
Μέχ λης, Ίλν το(55′ Ζιώγας), Φυσαράκης, Πίν ης(67′
Καλιτσουν άκης), Βάσης, Ράλλης, Γκίν ης, Δούκας.

ΗΡΑΚΛΗΣ(προπον ητής Μιχ άλης Κατσάφαρος): Κλα-
δάς, Μαριν όπουλος, Τσακουρίδης, Δικράν , Αξιώτης,
Πούρης, Ρούσσος(46′ Λιόλιος, 85′ λ.τρ. Ρήγος), Γκόρ-
ος, Ρεν τζίν ο, Κατσάφαρος, Ζίου(84′ Τουρλίδης).

Η Νέα Πέραμος συνέτριψε 
6-1 τον Θρασύβουλο

Η Νέα Πέραμος συνέτριψε στην πρεμιέρα του
πρωταθλήματος της Α΄κατηγορίας του Θρασύβου-
λου με 6-1.
Τα τέρματα για την ομάδα του Χάρη Κοπιτσή
σημείωσαν οι Δουκάκης(44′, 49′), Γκελάι(27′, 55′),
και οι Τοπτίδης(65′) και Σεβαστής(63′).
Για λογαριασμό του Θρασύβουλου σκόραρε ο
Καψάλας στο 89′.

Διαιτήτευσε ο Π. Κωνσταντινίδης.Βοηθοί: Παλάκας
Σ, Σταμούλης Γ.

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ: Κεχαγιάς, Πνευματικάκης(55′
Ζουμπλιός), Δράγασης, Λημνιάτης(60′
Πατσιονίδης), Γεωργιάδης, Λουκίδης(76′ Μιχαήλ-
ης), Τοπτίδης, Τζελάι(60′ Νάκος), Σεβαστής, Δου-
κάκης, Καμπόλης(76′ Τσάκα).

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ: Ελθίνι, Λύτρας, Ευθυμιάδης,
Πετράκης, Ρόδης, Βασιλείου(50′ Καμπόλης), Χαλι-
μούρδας, Κοτυτσούμπας(66′ Καλύβας), Παλιτόπου-
λος, Καψάλας, Τσολακίδης. (73′ Κορκοβίδας).

Ο Εθνικός Πανοράματος 1-0 τον
Πυρρίχιο Ασπροπύργου

Μ
ε τέρμα που σημείωσε ο Μαν ασίδης στο 27′ ο
Εθν ικό Παν οράματος αγων ιζόμεν ος με εν ν έα
παίκτες επικράτησε με 1-0 του Πυρρίχ ιου

Ασπροπύργου και ξεκίν ησε με το δεξί τις υποχ ρ-
εώσεις του στην  πρεμιέρα.

Διαιτήτευσε ο Γιώργος Χρόν ης. Βοηθοί: Φούρκας-
Τόσιος.
Αποβλήθηκαν  οι Τζαν έτος  για εξύβριση 45΄και Μιχ α-
ηλίδης με δεύτερη κίτριν η κάρτα.
Αξίζει ν α σημειωθεί ότι οι γηπεδούχ οι έχ ουν  παρά-
πον α απο τον  διατητή και τον  βοηθό Τόσιο.

ΕΘΝΙΚΟΣ(προπον ητής Γιώργος Αδάκτυλος): Κολιάκ-
ης, Καλιμούτσος, Μιχ αηλίδης, Πουλικίδης, Τζαν έτος,
Αν δριώτης(87′ Παν αηλίδης), Γεωργιάδης(75′ Γεωργα-
ράς), Γεγές, Μαν ασίδης Α.(77′ Μαν ασίδης Λ.),
Κατσίκης, Τσουτσάν ης.

ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ(προπον ητής Μιχ άλης Κάσδαγλης): Τσέ-
περης, Μουστάκας, Μερκάι, Βασιλειάδης, Τσιριγώτης,
Πιπερίδης Σ., Λάσκος(69′ Λαουτάρης), Στύλλα(66′
Αν θόπουλος), Γιαν ν ούσης(46′ Τσούλφας), Απο-
στολόπουλος(59′ Πιπερίδης Γ.), Αγγελιδάκης.
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Καλύτερος στο μεγαλύτερο διά-
στημα του αγώνα ο Βύζας Μεγάρων
επικράτησε στο Καματερό του ΑΟ
Ζωφριάς με 3-0 (ημίχρονο 1-0) και
ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις
του στο πρωτάθλημα.

Στο πρώτο ημίχρονο οι παίκτες του
Λευτέρη Βασιλειάδη είχαν καλή
κυκλοφορία της μπάλας και έχασαν
ευκαιρίες. Ενώ στο Β΄ μέρος έκαναν
κάποια λάθη που διορθώθηκαν στην
συνέχεια μετά το δεύτερο τέρμα με
αποτέλεσμα να αλλάξει η ψυχολογία
της ομάδος και στην συνέχει σημείω-
σαν και τρίτο τέρμα.

Στην επανάληψη οι παίκτες του
Κώστα Μεγαρίτη πήραν τα ηνία του
αγώνα προσπάθησαν να φέρουν το
μάτς στα ίσια αλλά μάταια. Εκαναν οτι
μπορούσαν. Πάντως έδειξαν ότι διαθ-
έτουν ένα πανίσχυρο συγκρότημα
παρά την ήττα.

ΦΑΣΕΙΣ:
5′ σουτ του Χατζημελετιάδη έφυγε

άουτ.
8′ δυνατό σούτ του Παπαδάκη από

καλή θέση άουτ
11′ γυριστό σούτ του Λάβδα πάνω

από τα δοκάρια.

17′ ο Φλέγγας έγινε κάτοχος της
μπάλας σο΄λυταρε από καλή θέση η
μπάλα κτύπησε σε πόδι αμυντικού
και κατέληξε κόρνερ.

18′ κόρνερ Παπαδάκη κεφαλιά Στρ-
ατιδάκη άουτ.

48′ ο Σελμανάι από καλή θέση
σούταρε άουτ

62′ ο Σελμανάι σούταρε έξω απο
την μεγάλη περιοχή άουτ

81′ δυνατό σουτ του Σελμανάι
απέκρουσε ο τερματοφύλακας Πλατα-
νιάς.

ΔΟΚΑΡΙ:
Αθανασίου(ΑΟΖ) 68′

ΤΑ ΓΚΟΛ:
25′ ο Σελμανάι τροφοδότησε τον

Παπαδάκη και  ο τελευταίος με
διαγώνιο σούτ έκανε το 0-1.

76′ ο Χατζημελετιάδης με σουτ έξω
από την περιοχή πέτυχε το 0-2

84′ ο Σταύρε με προβολή ύστερα
από σέντρα του Αμαραντίδη πέτυχε
το 0-3.

Πολύ καλή η διαιτησία του Αρι-
στείδη Βάτσιου και  των βοηθών
Μιχάλη Δημόπουλου και Χρήστο
Πλάκα.

Παρατηρητής αγώνα Αργύρης Φλε-
βαράκης. Ιατρός αγώνα Ειρήνη Χωρ-
ιανοπούλου.

ΑΟ ΖΩΦΡΙΑΣ(προπονητής Κώστας
Μεγαρίτης): Πλατανιάς, Σταύρου,
Καλαμάρας, Λάβδας, Νίκα Κωνσταν-
τίνε, Κούρτης, Σπυρόπουλος, Ράγ-
γος(76′ Χαλεριάν), Μήνος(55΄Ρεφεν-
δάριος), Σωτηρόπουλος(79’Σιδηρό-
πουλος), Πυλαρινός(46′ Αθανασίου).

ΠΑΓΚΟΣ: Ιορδανίδης, Μιρακάι ,
Κληρονόμος, Χάσα.

Β Υ Ζ Α Σ
ΜΕΓΑΡΩΝ(προπονητής
Λευτέρης Βασιλειάδης):
Πορανίδης, Κωνσταν-
τινίδης, Αμαραν-
τίδης(79΄Λεβεντούρης),
Φλέγγας, Φυσαράκης,
Δρυμούσης, Στρατιδάκης
(85′ Μαυρονάσιος), Χατ-
ζ η μ ε λ ε τ ι ά δ η ς ( 8 2 ′
Λ ύ γ δ α ς ) ,
Παπαδάκης(75 ’Stavre),
S e l m a n a i (8 5 ’S ta fa i ),
Saholi,

ΠΑΓΚΟΣ: Χαμπιλάι, Κουφής, Φρυ-
γανάς, Σταμέλος.

***Στο γήπεδο βρέθηκε σύσσωμο
το Δ.Σ και των δύο ομάδων. Από την
ΕΠΣΔΑ η Γιώτα Σακκά, ο πρώην
γενικός αρχηγός του Ακράτητου
Κώστας Μπαλής ενώ στις εξέδρες
βρέθηκαν και αρκετοί οπαδοί του
Βύζα.

***Από την ομάδα του Βύζαντα
απουσίαζαν οι  Καραγιάννης,
Φουρνάρης, Θεοδωρόπουλος.

Ρεπορτάζ-Φωτό: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Απέδρασε απο το Καματερό ο Βύζας Μεγάρων 3-0 τον ΑΟ ΖωφριάςΑπέδρασε απο το Καματερό ο Βύζας Μεγάρων 3-0 τον ΑΟ Ζωφριάς

Με το δεξί ο Απόλλωνας Ποντίων ΑσπροπύργουΜε το δεξί ο Απόλλωνας Ποντίων Ασπροπύργου

ΟΟ
Απόλλωνας ΠοντίωνΑπόλλωνας Ποντίων
Ασπροπύργου επικράτΑσπροπύργου επικράτ--
ησε στην πρεμιέρα τουησε στην πρεμιέρα του

πρωταθλήματος του ΑΟ Μίμαπρωταθλήματος του ΑΟ Μίμα
Μικρασιατικής με 3-1 καιΜικρασιατικής με 3-1 και
ξεκ ίνησε με το δεξί.ξεκ ίνησε με το δεξί.
Τα τέρματα της ομάδος τουΤα τέρματα της ομάδος του
Θοδωρή Παχατουρίδη σημείωΘοδωρή Παχατουρίδη σημείω--
σαν οι:  Βουρνάζος(31′) Σιδηρόσαν οι:  Βουρνάζος(31′) Σιδηρό--
πουλος Λ.(πέναλτι 80′) καιπουλος Λ.(πέναλτι 80′) και
Κουσίδης(92′).Κουσίδης(92′).
Για την ομάδα του Χάρη ΚουΓια την ομάδα του Χάρη Κου--
στέρη σκόραρε ο Τούσης(53′).στέρη σκόραρε ο Τούσης(53′).

Διαιτητής ήταν ο Φώτης ΝτάουΔιαιτητής ήταν ο Φώτης Ντάου--
λας.  Βοηθοί:  Οκονόμου-Παύλος.λας.  Βοηθοί:  Οκονόμου-Παύλος.
Αποβλήθηκε με δεύτερη κ ίτρινη κάρτα στο 82′ ο Λαοκράτης ΜπαγδάτογλουΑποβλήθηκε με δεύτερη κ ίτρινη κάρτα στο 82′ ο Λαοκράτης Μπαγδάτογλου
της Μικρασιατικής.της Μικρασιατικής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τραυματίστηκε στο 35΄ο Γκουτζούλας του Μίμα.Αξίζει να σημειωθεί ότι τραυματίστηκε στο 35΄ο Γκουτζούλας του Μίμα.

ΑΠΟΛΛΩΝ(προπονητής Θοδωρής Παχατουρίδης):  Στεφανίδης,  Ασλανίδης,ΑΠΟΛΛΩΝ(προπονητής Θοδωρής Παχατουρίδης):  Στεφανίδης,  Ασλανίδης,
Καραγιώργος,  Βουρνάζος,  Κομιώτης,  Σιδηρόπουλος Λ. ,  Νάκας,  Κουσίδης,Καραγιώργος,  Βουρνάζος,  Κομιώτης,  Σιδηρόπουλος Λ. ,  Νάκας,  Κουσίδης,
Αθανασιάδης(72′ Δημήτρης),  Κωσταράς,  Μπιν ιάκος.Αθανασιάδης(72′ Δημήτρης),  Κωσταράς,  Μπιν ιάκος.

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ(προπονητής Χάρης Κουστέρης):  Βανδώρος,  Γεωργακής,ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ(προπονητής Χάρης Κουστέρης):  Βανδώρος,  Γεωργακής,
Έβερετ,  Μήτσος(28′ λ.τρ.  Δρομούσης,  75′ Αγγελακόπουλος),  Γαλανός(24′Έβερετ,  Μήτσος(28′ λ.τρ.  Δρομούσης,  75′ Αγγελακόπουλος),  Γαλανός(24′
λ.τρ.  Στρατάκης),  Κήττας,  Γκουτζούλας(46′ λ.τρ.  Χατζιάδης),  Μαζιώτης,λ.τρ.  Στρατάκης),  Κήττας,  Γκουτζούλας(46′ λ.τρ.  Χατζιάδης),  Μαζιώτης,
Τούσης,  Μπαγδάτογλου,  Κουφής.Τούσης,  Μπαγδάτογλου,  Κουφής.

Φωτό: Θοδωρής Γεωρνταμιλής
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ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ/ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΑ ΣΤΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ''ΠΡΟΣΦΕΡΩ''

ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ.....

Όποιος επιθυμεί ν α γίν ει εν εργό μέλος εγγράφον ται άν δρες και
γυν αίκες που έχ ουν
συμπληρώσει το 18ο
έτος της ηλικίας τους.

Η παροχ ή επείγουσας
αν θρωπιστικής, ιατρ-
οφαρμακευτικής, επι-
σιτιστικής, και αν α-
πτυξιακής βοήθειας
προς κοιν ων ικά και
οικον ομικά ευπαθείς
ομάδες, όπως αν έργο-
υς, αστέγους, ΑΜΕΑ,
ηλικιωμέν ους και παι-
διά, καθώς και η συν δρομή σε περιπτώσεις φυσικών  καταστροφών
όπως σεισμοί, πλημμύρες, φωτιές κ.λπ

Να συμμετάσχ ει και ν α προσφέρει στο σύλλογο Κοιν ων ικό Έργο ''Πρ-
οσφέρω'' Ομάδα Εθελον τών  Πολιτών  - Αχ αρν αί, ας επικοιν ων ήσει με
τα ΤΗΛ: 6937191968 - 6971724357 Κος ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ.
f acebook: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ''ΠΡΟΣΦΕΡΩ''
email: koinonikoergoprosf ero@y ahoo.gr
blog: wwwprosf ero.blogspot.com

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ''ΠΡΟΣΦΕΡΩ''
ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΑΧΑΡΝΑΙΕν ταγμέν ος στην
Γ.Γ.Π.Π. ( Γεν ική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ) με αριθμό
Μητρώου ΑΜ 16/2016

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)  ανα-
κοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρω-
μένης 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 (Παραγω-
γή οξειδίου του ασβεστίου)
Β) θέση δραστηριότητας: θέση ‘’Ζωφριά- Πύργος’’, Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου, ΔΕ ‘Ανω Λιοσίων, στο Δήμο Φυλής, στην Περ-
ιφερειακή 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 Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής
Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό
να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος  (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 Περιβαλλοντι-
κού 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
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Κυκλοφοριακό: Επιστρέφει και αλλάζει ο δακτύλιος στην Αθήνα - Ποιοι θα μπαίνουν

επιστροφή του "Καθαρού
Δακτυλίου" από τις 25 
Οκτωβρίου στην Αθήνα.

Πρόκειται για έν α Δακτύλιο που ν αι μεν
στηρίζεται στη λογική των  μον ών -ζυγών
αλλά θα επιτρέπει πλέον  την  είσοδο σε
πολύ λιγότερα οχ ήματα από όσα μέχ ρι
και σήμερα επιτρέπον ταν . Είν αι έν α
πρώτο μέτρο καταπολέμησης της εικό-
ν ας κυκλοφοριακής συμφόρησης που
παρουσιάζει η πόλη για πολλές ώρες
κατά τη διάρκεια της ημέρας από τον
Σεπτέμβριο.

Σύμφων α με τις δηλώσεις που έκαν ε ο
υπουργός Μεταφορών  Κώστας Καραμαν -
λής, ο "Καθαρός" Δακτύλιος θα καταργεί
όλα τα «παραθυράκια» και τις εξαιρέσεις,
εν ώ εν τάσσεται στο πρόγραμμα «Αν άσα
για την  Αθήν α», το οποίο περιλαμβάν ει
τρία στάδια λήψης μέτρων : άμεσα, μεσο-
πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Μια ν έα προσέγγιση

Έτσι, στις 25 Οκτωβρίου ξεκιν ά μια ν έα
πολιτική για την  είσοδο των  οχ ημάτων
στα όρια του Δακτυλίου της Αθήν ας.
Σύμφων α με καλά πληροφορημέν ες

πηγές, κατά πάσα πιθαν ότητα χ άν ουν
την  δυν ατότητα εισόδου σε αυτό τα
αυτοκίν ητα με ν έας τεχ ν ολογίας diesel
κιν ητήρα, στα οποία είχ ε επιτραπεί η
καθημεριν ή διέλευση.

Επίσης αν ακατατάξεις θα έχ ουμε στην
άδεια φορτοεκφορτώσεων  και αν εφοδια-
σμού που σήμερα παρουσιάζει σημαν τι-
κές παραδοξότητες και φαίν εται ν α
επηρεάζει και ν α επιβαρύν ει την  κίν ηση
στο κέν τρο της πρωτεύουσας.

Αν τίθετα, τα υβριδικά οχ ήματα όπως
φαίν εται κερδίζουν  -προς το παρόν - το
στοίχ ημα της εισόδου, εν ώ ελεύθερα θα
μπορούν  ν α κιν ούν ται τα ηλεκτρικά
οχ ήματα.

Σταδιακά το μέτρο θα αυστηροποιηθεί με
στόχ ο κάποια στιγμή είσοδο στον  Δακ-
τύλιο ν α έχ ουν  μόν ο τα ηλεκτρικά οχ ή-
ματα. Άλλωστε σε πρόσφατη συν έν τε-
υξη του ο υπουργός Υποδομών  και
Μεταφορών , Κώστας Καραμαν λής, τόν ι-
σε πως "Αυτός ο δακτύλιος θα βασίζεται
σε πρώτη φάση στη λογική των  μον ών  -
ζυγών . Αλλά με μία θεμελιώδη διαφορά:
Τέρμα οι χ ιλιάδες εξαιρέσεις και κομμέν α
όλα τα παραθυράκια. Μέχ ρι σήμερα
υπάρχ ουν  πάρα πολλά αυτοκίν ητα τα
οποία εξαιρούν ται από το δακτύλιο.

Αυτό θα λήξει. Ο μόν ος τύπος αυτοκιν ή-
των  που θα εξαιρούν ται θα είν αι τα ηλεκ-
τρικά, για αυτό θα το ον ομάσουμε Καθα-
ρό Δακτύλιο".

Οι βασικές αρχ ές - Τα βήματα προς τον
"Πράσιν ο" Δακτύλιο

Η βασική αρχ ή είν αι η αυστηροποίηση
των  ελέγχ ων  εισόδου και εδώ η αστυν ό-
μευση θα παίξει καταλυτικό ρόλο. Άλλω-
στε μην  ξεχ ν άμε ότι ο Δακτύλιος έχ ει ν α
λειτουργήσει σχ εδόν  1,5 έτος. Αυτό
σημαίν ει πως δεν  θα έχ ουμε ραγδαίες
μεταβολές αλλά σταδιακές. Θα εξετάζεται
η κάθε φορά εφαρμογή των  ν έων  μέτρων
και στη συν έχ εια η αυστηροποίηση θα
πηγαίν ει και έν α βήμα παραπέρα. Θα
είν αι έν ας μηχ αν ισμός που σκοπό θα
έχ ει ν α δρα βελτιωτικά και διορθωτικά.

Παράλληλα στο υπουργείο Υποδομών
και Μεταφορών  γίν εται συν ολικός
αν ασχ εδιασμός για ν α φτάσουμε στον
Πράσιν ο Δακτύλιο. Καθώς στο πέρασμα
του χ ρόν ου η πόλη αλλάζει, εξετάζον ται
τα σημεριν ά γεωγραφικά όρια του Δακ-
τυλίου που είν αι οριοθετημέν α από τη
δεκαετία του 1990.

Μία σκέψη για παράδειγμα είν αι ν α επι-
τραπεί η χ ρήση της λεωφορειολωρίδας σε

οχ ήματα πολλών  επιβατών  (όπως αυτά
των  οκτώ επιβατών ), δίν ον τας κίν ητρο
στη χ ρήση τους.

Οι αλλαγές θα στηρίζον ται σε τρία βήμα-
τα:

-Τα άμεσα μέτρα με την  εν εργοποίηση
μον ών -ζυγών  και την  ελαχ ιστοποίηση
των  εξαιρέσεων .

-Τα μεσοπρόθεσμα μέτρα με την  ελεγχ ό-
μεν η και με αυστηρά περιβαλλον τικά κρι-
τήρια είσοδο ακόμα και για ταξί-φορτηγά.

-Τα μακροπρόθεσμα μέτρα που θα είν αι
η εφαρμογή του Πράσιν ου Δακτυλίου.
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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

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΧΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΒΟΓΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΧΟΛΑΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ Η ΙΩΑΝΝΑ ΝΤΟΚΟ ΤΟΥ ΕΛΒΙΝ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΟΥΣΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗ
ΛΑΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

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



16-θριάσιο Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021

Π
άρε μέρος στον  διαγων ισμό
φωτογραφίας της Φωτογραφικής
Λέσχης Ελευσίνας με θέμα «Ο

καφές μου», ανεβάζοντας στο face-
book 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 ι-
κές 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 ανα-
κοινωθούν στις σελίδες insta-
gram και facebook της Φωτογρ-
αφικής Λέσχης Ελευσίνας.

Όροι διαγωνισμού
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Η συμμετοχή στον διαγωνισμό
είναι δωρεάν και ελεύθερη για
όλους. Μία συμμετοχή είναι
έγκυρη όταν ο συμμετέχων ανε-
βάσει είτε στο instagram είτε στο
facebook μία φωτογραφία με
δημόσια ορατότητα χρησιμο-
ποιώντας τα hashtags #f lecon-
test_kafes και #fotograf ikilesx-
ielefsinas

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


