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Πρεμιέρα με νίκη για τις γυναίκες του
Πήγασου Θριασίου

Μεταφέρθηκε για τις 15 ΟκτωβρίουΜεταφέρθηκε για τις 15 Οκτωβρίου
η Κλήρωση στην Γ΄Εθνικήη Κλήρωση στην Γ΄Εθνική

ΔΕΚΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ 2021-2022»

ΠΑΡΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ “STARTUP NOW
FORUM’’ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Κίνητρα και
ευκαιρίες στους

νέους
ανθρώπους

και τις
‘’φρέσκες’’

ιδέες

"Ακροβατώντας στην
Ελευσίνα"

Μια παραγωγή της 2023 Ελευσίνα
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης,

από τις 14 έως τις 22 Οκτωβρίου
σσεελλ..  77

σσεελλ..  66

Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ: ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

ΜΑΣ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΣΑ

Νέο υπερσύγχρονο οχήμα από την εταιρεία
Goldair Cargo για τις επιχειρησιακές

 ανάγκες του Τμήματος Ασφαλείας 
Ασπροπύργου. 

σσεελλ..    1100--1111

ΜΜάάττιι  -- ΦΦοοννιικκήή
ππυυρρκκααγγιιάά::  
ΕΕιισσααγγγγεελλέέααςς  

ππααρρααππέέμμππεειι  σσεε  δδίίκκηη
ΔΔοούύρροουυ,,  ΨΨιιννάάκκηη,,  

ΚΚοολλοοκκοούύρρηη  
κκιι  άάλλλλαα  2244  άάττοομμαα  

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

Προγράμματα 
κατάρτισης 
για 578.000
ωφελούμενους 
& 74.000 νέες
θέσεις εργασίας 

σσεελλ..  88  

σσεελλ..  99

Η κακοκαιρία 
«Μπάλλος» προ

των πυλών 
Επί ποδός ο κρατικός

μηχανισμός για την αντιμετώπιση
επικίνδυνων καιρικών 

φαινομένων σσεελλ..  44

σσεελλ..  99

σσεελλ..    33

Από εν ν ιάρι όπλο η σφαίρα που βρέθηκε

έξω από το 7ο Νηπιαγωγείο Άν ω Λιοσίων
σσεελλ..  33
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

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
Αγαθον ίκη, Χρυσή, Χρύσα, Χρυσαλία, Χρυσαυγή,

Χρυσούλα, Σήλια, Χρυστάλλα, Χρυσταλλία *
Φλωρέν τιος, Φλωρέν της, Φλωρέν τος, Φλορέν τσος,

Φλωρεν τία, Φλωρέν τα, Φλωρέν σα, Φλωρέν τζα, Ντία

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ

Αχαρνών 7, 2105576029

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Κώτσου - Σαρημπεγιόγλου Κωνσταντίνα Γ.Βενιζέλου

Ελευθερίου 76,2105548122

MANΔΡΑ
Ασημάκης Γρηγόριος Κ.

Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 2105550323

Άνω Λιόσια
Οικονομοπούλου Μαρία

Μεγάλου Αλεξάνδρου 40, Άνω 2102311635

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΟΓΛΟΥ Ε ΟΕ

Δεκελείας 41 & Ξενοφώντος, 2102463057

Ε
πιδοτήσεις στους καταν αλωτές βραχ υπρόθε-
σμα και “πράσιν ο” μέρισμα από τη μείωση του
κόστους ηλεκτροπαραγωγής που εισφέρουν  οι

ν έες μον άδες Αν αν εώσιμων  Πηγών  Εν έργειας μεσο-
μακροπρόθεσμα περιλαμβάν ει το σχέδιο της κυβέρν -
ησης για την  αν τιμετώπιση της εν εργειακής ακρίβειας,
την  εν ίσχ υση της εν εργειακής αυτον ομίας της χ ώρας
και την  σταδιακή απεξάρτηση από τις διακυμάν σεις
των  διεθν ών  τιμών  των  πετρελαιοειδών  και του φυσι-
κού αερίου.

Την  Παρασκευή αν ακοιν ώθηκαν  επίσημα από τους
υπουργούς Χρ. Σταϊκούρα, Κ. Σκρέκα και Θ. Σκυλλα-
κάκη τα μέτρα εν ίσχ υσης των  καταν αλωτών  που περ-
ιλαμβάν ουν  επιδοτήσεις στο ρεύμα, εκπτώσεις στο
φυσικό αέριο και αυξημέν ο επίδομα θέρμαν σης, συν ο-
λικού κόστους 500 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά την  ηλεκτρική εν έργεια η βασική
παρέμβαση αφορά τον  διπλασιασμό της επιδότησης
για τη χ αμηλή τάση (ν οικοκυριά και επιχ ειρήσεις) από
30 σε 60 ευρώ αν ά μεγαβατώρα για τις καταν αλώσεις
μέχ ρι 300 κιλοβατώρες το μήν α. Έτσι, η επιδότηση
διαμορφών εται σε 18 ευρώ το μήν α, από 9 ευρώ που
ήταν  με βάση τις αρχ ικές εξαγγελίες. Για καταν αλώσεις
από 300 – 600 κιλοβατώρες αν αμέν εται η παροχ ή
πρόσθετων  εκπτώσεων  από τη ΔΕΗ και τους εν αλ-
λακτικούς προμηθευτές. Για τους δικαιούχ ους του Κοι-
ν ων ικού Οικιακού Τιμολογίου η επιδότηση διαμορ-
φών εται στα 80 ευρώ αν ά μεγαβατώρα, ή 24 ευρώ το
μήν α.

Στον  τομέα του φυσικού αερίου όπως έγιν ε γν ωστό
η ΔΕΠΑ Εμπορίας θα προχ ωρήσει σε έκπτωση 15%
προς τους προμηθευτές – πελάτες της προκειμέν ου
εκείν οι ν α την  μετακυλίσουν  στους οικιακούς καταν α-
λωτές.

Παράλληλα αυξάν εται το επίδομα θέρμαν σης και διε-
υρύν ον ται τα κριτήρια υπαγωγής με στοχ ο ν α εν ταχ θ-
ούν  κατά τη φετιν ή περίοδο περισσότερα από 1 εκατ.
ν οικοκυριά. Συγκεκριμέν α:

-Το ύψος του επιδόματος αυξάν εται από 36 ως
68%,αν άλογα με την  οικογεν ειακή κατάσταση. Το
επίδομα για κάθε παιδί θα προσαυξάν εται κατά 20%,
αν τί για 10%, που ίσχ υε πέρυσι το ελάχ ιστο επίδομα
αυξάν εται στα 100 ευρώ (από 80 ευρώ) και το μέγιστο
διαμορφών εται στα 750 ευρώ, από 650 ευρώ.

-Το εισοδηματικό όριο αυξάν εται (εν δεικτικά για τον
άγαμο από 12.000 σε 14.000 ευρώ, για οικογέν εια με
δύο παιδιά, στα 26.000 ευρώ από 24.000) και το περ-
ιουσιακό κριτήριο αν τίστοιχ α αυξάν εται σε 180.000
ευρώ για τον  άγαμο (από 130.000) και σε 300.000 ευρώ
για τους έγγαμους (από 250.000).

Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υποβολής εκδή-
λωσης εν διαφέρον τος για τη χ ορήγηση του επιδόματος
θα καθοριστούν  μέσα στον  Οκτώβριο με υπουργική
απόφαση.

Υπεν θυμίζεται ότι από πέρυσι το επίδομα θέρμαν -
σης εκτός από το πετρέλαιο χ ορηγείται και σε όσους
θερμαίν ον ται με φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα
και βιομάζα (πέλετ).

ΠΠαακκέέττοο  εεππιιδδοοττήήσσεεωωνν
για τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών

Α
πό εν ν ιάρι πιστόλι ήταν  η αδέσποτη σφαίρα
που βρέθηκε έξω από το 7ο Νηπιαγωγείο Άν ω
Λιοσίων , προκαλών τας ν έα αν αστάτωση και

προβληματισμό. Πρόκειται για τη δεύτερη περίπτωση,
μέσα σε λίγο χ ρον ικό διάστημα, μετά τον  εν τοπισμό
βλήματος στο κλιμακοστάσιο του βρεφον ηπιακού σταθ-
μού του ΟΑΕΔ στη Ζωφριά.

Όπως αν έφερε το MEGA, οι έρευν ες στρέφον ται σε
κάτοικο της περιοχ ής στην  κατοχ ή του οποίου βρέθη-
κε εν ν ιάρι πιστόλι, το οποίο δεν  ήταν  δηλωμέν ο και
εστάλη στα εργαστήρια για βαλλιστική έρευν α. Σύμφω-
ν α με πληροφορίες περίοικων , πριν  λίγες ημέρες
συμμετείχ ε σε γλέν τι από όπου ακούγον ταν  και πυρο-
βολισμοί.

Υπεν θυμίζεται, ότι τη βολίδα βρήκε μια γυν αίκα που
περν ούσε από το πάρκιν γκ του Νηπιαγωγείου και,
όπως αν έφερε, ο πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχ ολι-
κής Επιτροπής Δήμου Φυλής Γιάν ν ης Κρεμύδας, την
παρέδωσε στο αστυν ομικό τμήμα, το οποίο είν αι το
μον αδικό αρμόδιο και υπεύθυν ο.  

Την  αν ησυχ ία των  γον έων  εξέφρασε και το μέλος της
Έν ωσης Γον έων  Άν ω Λιοσίων  Αλέκα Σμυρλή.

Οι έρευνες στρέφονται σε κάτοικο της περιοχής 

Από εννιάρι όπλο η σφαίρα που βρέθηκε
έξω από το 7ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων

Συνεχίζετα στη σελ. 13
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O Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Πολιτισμού του Δήμου Μάνδρας-
Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης σε συνερ-

γασία με το Μαιευτικό - Γυναικολογικό Ιατρείο
Ελεάνα Χατζή & Ελένη Καρατράσογλου, προσφ-
έρουν ΔΩΡΕΑΝ προληπτικό γυναικολογικό
έλεγχο στις γυναίκες όλων των ηλικιών στις πυρ-
όπληκτες περιοχές του Δήμου.

Παρασκευή 22 Οκτωβρίου από τις 10:00πμ -
17:00μμ στο Δημαρχείο Βιλίων. Κλείστε το ραντε-
βού σας τηλεφωνικά στο 22633 20010

ΣΣύύλλλληηψψηη  ννεεααρροούύ,,  μμεεττάά    
ααππόό  κκααττααγγγγεελλίίαα    
γγιιαα  εεππίίθθεεσσηη  σσεε  ιιααττρρόό  
σσττοο  ΚΚέέννττρροο  ΥΥγγεείίααςς  
ΜΜεεγγάάρρωωνν  
ΑΑσσττυυννοομμιικκήή  εεππιιχχεείίρρηησσηη  ααππόό  ττοο  ΑΑ..ΤΤ

ΜΜεεγγάάρρωωνν  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  σσυυννοοιικκιισσμμοούύ
ΒΒλλυυχχόό  ΜΜεεγγάάρρωωνν  ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκεε
ππρροοχχθθέέςς  ττοο  ππρρωωίί    κκααττόόππιινν  κκααττααγγγγεελλίίααςς
πποουυ  έέγγιιννεε  ααππόό  ιιααττρρόό  ττοουυ  ΚΚέέννττρροουυ  ΥΥγγεείίααςς
ΜΜεεγγάάρρωωνν  υυπποοσσττηηρρίίζζοοννττααςς  τταα  εεξξήήςς::    ““ΤΤαα
ξξηημμεερρώώμμαατταα  εειισσήήλλθθεε  σσττοο  ΚΚέέννττρροο  ΥΥγγεείίααςς
ννεεααρρόόςς  υυππόό  ττηηνν  εεππήήρρεειιαα  ααλλκκοοόόλλ  κκααιι  χχεειιρρ--
οοδδίίκκηησσεε  σσεε  ββάάρροοςς  ττοουυ””..

ΟΟιι  αασσττυυννοομμιικκοοίί  ττοουυ  ττμμήήμμααττοοςς  ΜΜεεγγάάρρωωνν
((ΚΚιιννηηττήή  ΑΑσσττυυννοομμιικκήή  ΜΜοοννάάδδαα  κκααιι  ππεερριι--
πποολλίίαα))  εεννττόόππιισσαανν  κκααιι  σσυυννέέλλααββαανν  έένναανν
2244χχρροοννοο  οο  οοπποοίίοοςς  κκρρααττεείίττααιι  κκααιι  θθαα
οοδδηηγγηηθθεείί    σσττοονν  εειισσααγγγγεελλέέαα..

"Οκτώβριος - Μήνας πρόληψης κατά
του καρκίνου του μαστού"

ΔΩΡΕΑΝ ΕΛΕΓΧΟΣ  
στις πυρόπληκτες

περιοχές του Δήμου
Μανδρας -Ειδυλλίας 

ΠΑΡΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
““STARTUP NOW FORUMSTARTUP NOW FORUM’’’’ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Κίνητρα και ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους και τις ‘’φρέσκες’’ ιδέες 

Ο
Δήμος Ασπροπύργου
συμμετείχε για ακόμη μια
χρονιά στο “Startup Now

Forum”, ένα πολυσυνέδριο επιχειρ-
ηματικότητας, τεχνολογίας και και-
νοτομίας, υπό την αιγίδα του Υπο-
υργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων,
του Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας και του Δήμου Ελευ-
σίνας. 

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε
την Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου στο
Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας και
υποστηρίχθηκε από το Εθνικό
Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων
“Elevate Greece” και το Ευρωπαϊ-
κό Ινστιτούτο Καινοτομίας και
Τεχνολογίας για το Περιβάλλον.
Απώτερος στόχος του συνεδρίου
ήταν να δικτυώσει  όλους τους
σημαντικούς φορείς του ελληνικού
οικοσυστήματος (νεοφυείς επιχει-
ρήσεις, επιχειρηματίες, επενδυτές,
οργανισμούς, επιστημονική κοινότ-
ητα, κυβερνητικούς εκπρόσωπους),
καθώς και να αναδείξει τις τελευ-
ταίες τάσεις της αγοράς και τις νέες
τεχνολογίες, αναζητώντας νέες
ευκαιρίες εξέλιξης. 

Εκπρόσωπος του Δήμου Ασπρ-
οπύργου υπήρξε η Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας
Πολιτισμού & Νεολαίας κα Σοφία
Μαυρίδη, η οποία αφού χαιρέτισε
τις εργασίες του συνεδρίου, μετέφε-
ρε το μήνυμα του Δημάρχου Ασπρ-
οπύργου, κ. Νικόλαου Μελετίου, το

οποίο χαρακτηριστικά ανέφερε:
«Βγαίνοντας από τη δεκαετή κρίση,
οφείλουμε να επενδύσουμε στην
καινοτομία και την ευφυή επιχειρ-
ηματικότητα και ο καλύτερος τρό-
πος είναι να εμπιστευτούμε τους
νέους ανθρώπους, που θα συμβά-
λουν με τις «φρέσκες» ιδέες και τη
σύγχρονη δημιουργικότητα  που
τους διακρίνει, στην ευημερία της
κοινωνίας που το έχει τόσο ανάγ-
κη».  

Στην συνέχεια, η Αντιδήμαρχος
παρουσίασε το μαθητικό διαγωνι-
σμό καινοτομίας, τεχνολογίας και
επιχειρηματικότητας στο Θριάσιο
Πεδίο Thries.4, που θα πραγματο-
ποιηθεί στο Δήμο Ασπροπύργου
στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου
του Εθνικού Μετσόβιου Πολ-
υτεχνείου με τί τλο «ΔΕΣΚΑΙΝΟ
Δέσμη δράσεων ενίσχυσης της και-
νοτόμου επιχειρηματικότητας στο
Θριάσιο Πεδίο». 

Μεταξύ άλλων, η Αντιδήμαρχος
τόνισε τη σημασία της συμμετοχής
του Δήμου Ασπροπύργου στο εν
λόγω ερευνητικό πρόγραμμα και
ειδικότερα στο μαθητικό διαγωνισμό
επισημαίνοντας, ότι πρόκειται για
μία πρωτοβουλία, που θα εμφυσή-
σει το πνεύμα της καινοτομίας και
θα συμβάλει στην απόκτηση όλων
εκείνων των απαραίτητων δεξιοτή-
των, προκειμένου να αναπτύξουν
οι μαθητές την κριτική τους σκέψη
και το επιχειρηματικό τους ένστικτο.
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Τ
ην ώρα που ο καιρός δείχνει τα δόντια του και η κακοκαιρία «Μπάλλος» κατα-
φτάνει απειλητική, συγκλήθηκε έκτακτη τηλεδιάσκεψη πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τις 13 Περιφ-

έρειες της χώρας.
Συμμετείχαν, οι 13 Περιφερειάρχες, ο Υπουργός Κλιματικής

Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιαν ίδης,
καθώς και ο Υφυπουργός Ευάγγελος Τουρνάς, παρουσία του
Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, Λευτέρη Οικονόμου,
του Γεν ικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασιλείου
Παπαγεωργίου και του Γεν ικού Διευθυντή Συντον ισμού της
ΓΓΠΠ, Φοίβου Θεοδώρου, ενόψει της σφοδρής κακοκαιρίας
που αναμένεται να πλήξει τη χώρα τα επόμενα 24ωρα.

Κατά την τηλεδιάσκεψη τον ίστηκε ιδιαίτερα η ανάγκη όλοι οι
εμπλεκόμενοι φορείς να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημέν-
ης ετοιμότητας και εγρήγορσης, ώστε να αντιμετωπιστούν
άμεσα ενδεχόμενα προβλήματα εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Κατά τη σύσκεψη ο Υπουργός υπογράμμισε ότι απαιτείται
συνεχής συντον ισμός μεταξύ των Περιφερειών και των
Δήμων για τη λήψη μέτρων αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με
το ολοκληρωμένο Γεν ικό Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προ-
στασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση
πλημμυρικών φαινομένων με την κωδική ονομασία «Δάρδα-
νος».

Καιρός – Κακοκαιρία «Μπάλλος»: Ιδιαίτερη προσοχή
νυχτερινές ώρες

Στο πλαίσιο αυτό, ο ίδιος σημείωσε ότι είναι απαραίτητο οι
αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να ειδοποιήσουν πολίτες
που διαμένουν σε περιοχές όπου έχουν εκδηλωθεί στο παρ-
ελθόν πλημμυρικά φαινόμενα να αποφύγουν υπόγειους και
ισόγειους χώρους, ιδίως κατά τη διάρκεια της νύχτας και για τις

επόμενες ημέρες.

Πτώση της θερμοκρασίας έως 7 βαθμούς

Ο κ. Στυλιαν ίδης υπογράμμισε ότι πρώτη προτεραιότητα
είναι και παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής, ενώ
όλες οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας θα βρίσκονται σε
επιφυλακή και πλήρη διασπορά, ώστε να διασφαλιστεί άμεση
επέμβαση και παροχή βοήθειας όπου χρειαστεί, σε διαρκή
συνεργασία με την Ελλην ική Αστυνομία, αλλά και το Υπουρ-
γείο Εθν ικής Άμυνας, εφόσον απαιτηθεί η συνδρομή του.

Τόν ισε, επίσης, ότι απαιτείται διαρκής επικοινωνία και
συντον ισμός μεταξύ των Περιφερειών για να αντιμετωπι-
στούν προβλήματα σε όμορες περιοχές, ενώ και οι Δήμοι
καλούνται να ενεργοποιήσουν όλες τις δυνάμεις και υπηρ-
εσίες που έχουν διαθέσιμες, συμπεριλαμβανομένου του
μηχανισμού υποστήριξης από τον ιδιωτικό τομέα, λ.χ. εργο-
λάβους έργων και μηχανικούς, ώστε να είναι έτοιμοι να
συνδράμουν.

Αμέσως μετά την τηλεδιάσκεψη, ακολούθησε και δεύτερη

σύσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά με τους έξι (6) Συντον ιστές
Επιχειρήσεων και τους 13 Περιφερειακούς Διοικητές του Πυρ-
οσβεστικού Σώματος, για τον βέλτιστο συντον ισμό όλων των
δυνάμεών του και τη διασφάλιση άμεσης απόκρισης, όπου
και όταν απαιτηθεί.

Ενόψει της κακοκαιρίας, καλούμε όλους τους πολίτες στις
παραπάνω περιοχές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να
ακολουθούν πιστά τις παρακάτω βασικές οδηγίες:

Αποφύγετε κάθε περιττή μετακίνηση κατά τη διάρκεια των
έντονων καιρικών φαινομένων και ασφαλίστε τις πόρτες και
τα παράθυρά σας ερμητικά, έχοντας πάντα υπόψη σας σε
περίπτωση δημιουργίας χειμάρρων να μετακινηθείτε στα
ψηλότερα σημεία του σπιτιού.

Αν βρίσκεστε σε περιοχές που έχουν πλημμυρίσει στο
παρελθόν, αποφεύγετε την παραμονή σας σε υπόγειους,
ημιυπόγειους και ισόγειους χώρους.

Μην διασχίζετε για κανένα λόγο χείμαρρους, ρέματα ή δρό-
μους που έχουν πλημμυρίσει, πεζή ή με όχημα. Για κανένα
λόγο.

Παρακολουθείτε τις σχετικές ανακοινώσεις στα μέσα
ενημέρωσης και ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

Μένουμε σε εγρήγορση! Μένουμε σε επιφυλακή! Ακολουθ-
ούμε τις οδηγίες!

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας
από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να
επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρον ική διεύθυ-
νση www.civ ilprotection.gr.

Η κακοκαιρία «Μπάλλος» προ των πυλών 
Επί ποδός ο κρατικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.



Ξ εκίνησε τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου
2021, η δωρεάν μεταφορά των φοιτ-
ητών του Δήμου Φυλής με πούλμαν,

στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και το Πολ-
υτεχνείο. 

Για μια ακόμη χρονιά, ο Δήμος Φυλής και ο
Σύλλογος Νέων Φυλής ενώνουν τις δυνάμεις
τους για να εξυπηρετήσουν τη φοιτητική
κοινότητα της πόλης.

Σκοπός,  η ασφαλής και άμεση μεταφορά
των φοιτητών που σπουδάζουν στο Καποδι-
στριακό Πανεπιστήμιο και το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο.

Καθημερινή αναχώρηση στις 8 το πρωί από
τον Προαστιακό Άνω Λιοσίων.

Απαραίτητα δικαιολογητικά
Πάσο ή Βεβαίωση Σπουδών ή Εγγραφή στη

σχολή
Βεβαίωση νόσησης  Covid-19 ή αρνητικό

Rapid Test ή Πιστοποιητικό Εμβολιασμού. 
Για εγγραφές στο πρόγραμμα και πληροφο-

ρίες,μπορείτε να επικοινωνείτε με την
υπεύθυνη του προγράμματος κα Φωτεινή Κόκ-
κινου στο τηλ 6986716331.
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Στη συνέντευξη Τύπου για την
έναρξη της 19ης Ευρωπαϊ-
κής Εβδομάδας των Δήμων

και των Περιφερειών 2021, η Επιτρ-
οπή έκανε απολογισμό της υλο-
ποίησης της Συνδρομής στην Ανά-
καμψη για τη Συνοχή και τις Περ-
ιοχές της Ευρώπης (REACT-EU).
Μέσω του REACT-EU έχουν εγκρ-
ιθεί 34,1 δισ. ευρώ και έχουν ήδη
καταβληθεί 3,5 δισ. ευρώ σε μόλις
τέσσερις μήνες, γεγονός που το
καθιστά το πρώτο μέσο του
NextGenerationEU που πραγματο-
ποιεί πληρωμές για την ανάκαμψη
των κρατών μελών.

Η Επίτροπος Συνοχής και Μετα-
ρρυθμίσεων, κ. Ελίζα Φερέιρα,
δήλωσε: «Η πολιτική συνοχής
βρέθηκε στην πρώτη γραμμή κατά
τη διάρκεια της φάσης έκτακτης
ανάγκης της πανδημίας και είναι και
πάλι μία από τις σημαντικότερες
πολιτικές για την ανάκαμψη στην
ΕΕ. Τα μέσα της πολιτικής συνοχής
έχουν παράσχει τον αναγκαίο υγειο-
νομικό εξοπλισμό στους πολίτες και
έχουν προσφέρει σανίδα σωτηρίας
σε μικρές επιχειρήσεις, συμβάλλον-
τας παράλληλα καθοριστικά στην
ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση
ολόκληρης της ΕΕ. Με ικανοποίηση
διαπιστώνω ότι τα επιτεύγματα αυτά
αναγνωρίζονται επίσης ολοένα και
περισσότερο από τους Ευρωπαίους
πολίτες.». Το έδαφος και οι άνθρω-
ποι πρέπει να παραμείνουν στο
επίκεντρο των προσπαθειών ανά-
καμψης των κρατών μελών.».

Ο Επίτροπος Απασχόλησης και
Κοινωνικών Δικαιωμάτων, κ. Νικολά
Σμιτ, δήλωσε: «Πίσω από κάθε
ευρώ που δαπανάται μέσω του
ΕΚΤ, υπάρχει επένδυση στο ανθ-
ρώπινο δυναμικό. Τα διαρθρωτικά
ταμεία και το ταμείο συνοχής της
ΕΕ, και ιδίως το πρόγραμμα
REACT-EU, αποτελούν κινητήρια
δύναμη για την ανάκαμψη από την
πανδημία. Χάρη στη στήριξη της
ΕΕ, οι εταιρείες κατάφεραν να διατ-
ηρήσουν τους εργαζομένους στις
θέσεις εργασίας τους και πακέτα
τροφίμων παραδόθηκαν σε όσους

είχαν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Αυτή
είναι η αλληλεγγύη της ΕΕ στην
πράξη και χαίρομαι που βλέπω ότι
αυτή η επένδυση στο ανθρώπινο
δυναμικό και στην ανάκαμψη
αποδίδει καρπούς.».

Σε μόλις 4 μήνες, εγκρίθηκε το 86
% των διαθέσιμων πόρων του
REACT-EU για το τρέχον έτος. 21,7
δισ. ευρώ κινητοποιούνται μέσω του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερεια-
κής Ανάπτυξης, 12 δισ. ευρώ μέσω
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου και 410 εκατ. ευρώ μέσω
του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους.

Η χρηματοδότηση REACT-EU
συμπληρώνει τη δέσμη μέτρων της
πρωτοβουλίας επενδύσεων για την
αντιμετώπιση του κορονοϊού (CRII),
η οποία κινητοποίησε πάνω από 21
δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση των
επειγουσών οικονομικών και κοινω-
νικών αναγκών των τομέων που
επλήγησαν περισσότερο από την
πανδημία του κορονοϊού.

Ακολουθούν ορισμένα συγκεκρι-
μένα παραδείγματα της υποστήριξ-
ης που έλαβαν τα άτομα και οι
επιχειρήσεις μέσω του REACT-EU:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ): Στην Πορτο-
γαλία, το ΕΤΠΑ στήριξε την αγορά
εμβολίων για περισσότερο από το
ήμισυ του πληθυσμού. Στη Σλο-
βενία, το ΕΤΠΑ χρηματοδότησε την

εγκατάσταση νέων συστημάτων ΤΠ
στον τομέα της υγείας. Στην Τσεχική
Δημοκρατία, το ΕΤΠΑ χρηματοδοτεί
την αγορά νέου ιατρικού εξοπλι-
σμού, βοηθώντας τις περιφέρειες να
καταστούν ανθεκτικότερες σε μελ-
λοντικές υγειονομικές κρίσεις. Στη
Σουηδία, το ΕΤΠΑ στηρίζει τις
μικρές επιχειρήσεις στη διαχείριση
της ψηφιακής μετάβασης. 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
(ΕΚΤ): Σε όλα τα κράτη μέλη, τα
άτομα έλαβαν κατάρτιση, καθοδήγ-
ηση και επαγγελματικό προσανατο-
λισμό για να αυξήσουν τις πιθανότ-
ητές τους να διατηρήσουν τις θέσεις
εργασίας τους ή να βρουν νέες
θέσεις εργασίας. Στην Ιταλία, οι
επιχειρήσεις έλαβαν επιδοτήσεις
προσλήψεων για τη στήριξη της
απασχόλησης γυναικών και νέων.
Το ΕΚΤ στήριξε επίσης τις υπηρ-
εσίες παροχής οικονομικών
συμβουλών και στέγασης για αστέ-
γους. 

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ): Στην
Αυστρία και τη Ρουμανία, για παρά-
δειγμα, τα παιδιά που έχουν ανάγκη
έχουν λάβει σχολικά εφόδια. Στην
Εσθονία, τη Γαλλία, το Λουξεμβούρ-
γο και άλλα κράτη μέλη, επισιτιστική
βοήθεια, όπως ζεστά γεύματα, και
βασική υλική βοήθεια, όπως
προϊόντα υγιεινής, παραδόθηκαν σε
απόρους.

Αυξάνεται η ευαισθητοποίηση σχε-
τικά με τα έργα που χρηματοδο-
τούνται από την ΕΕ.

EE: Σε μόλις 4 μήνες εγκρίθηκαν 34 δισ. 
ευρώ για τους δήμους & περιφέρειες

48

Ξεκίνησε τα δωρεάν
δρομολόγια το Φοιτητικό
Πούλμαν – Συνεχίζονται

οι εγγραφές 
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ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 

Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

Δημοσιεύθηκε στην
Εφημερίδα της
Κ υ β ε ρ ν ή σ ε ω ς

(ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ.
φύλλου 4692, 11 Οκτω-
βρίου 2021) η απόφαση

των  υφυπουργών Παι-
δείας Ζ. Μακρή και Θρη-
σκευμάτων και Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων Δ. Μιχαηλίδου, η
απόφαση για την υλο-

ποίηση του προγράμμα-
τος «Σχολικά Γεύματα στα
Δημοτικά Σχολεία της
χώρας για το σχολικό έτος
2021-2022».

Το πρόγραμμα θα υλο-

ποιηθεί κατά την τρέχουσα
σχολική χρονιά σε 1530
σχολικές μονάδες της
χώρας.

Σημειώνεται ότι στη λίστα

των σχολικών μονάδων
που εντάσσονται στο πρό-
γραμμα περιλαμβάνονται
και δεκάδες σχολικές
μονάδες στους δήμους
του Θριασίου Πεδίου . 

ΔΕΚΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ 2021-2022»



Ητέχνη του τσίρκου, ο σύγχρονος χορός και η
μουσική ενώνονται σε μία ελληνο-γαλλική συνε-
ργασία, παρουσιάζοντας μία σύνθετη δράση

τέχνης σε εξέλιξη και θέτοντας στο επίκεντρο την πόλη
της Ελευσίνας και τους κατοίκους της. 

Παράλληλα, ένα πρότυπο πλανόδιο εργαστήριο πολε-
οδομίας φέρνει τον βραβευμένο Γάλλο αρχιτέκτονα και
πολεοδόμο, Patrick Bouchain, στην πόλη.

Πρώτη παρουσίαση του έργου σε εξέλιξη στην Ελλάδα,
καθώς και των αποτελεσμάτων του εργαστηρίου την
Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021 στην Ελαιουργική.

Είσοδος ελεύθερη με προκράτηση δελτίων εισόδου
Προμηθευτείτε έγκαιρα το δελτίο εισόδου σας εδώ 
Το πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ Ελλήνων και Γάλ-

λων καλλιτεχνών, με τίτλο “Ακροβατώντας στην Ελευ-
σίνα” και επίκεντρο τόσο την πόλη της Ελευσίνας και
τους κατοίκους της όσο και την πόλη Bagneux της Γαλ-
λίας, έρχεται τον Οκτώβριο, σε συνδιοργάνωση της
2023 Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.
Από τις 14 έως τις 22 Οκτωβρίου, θα λάβουν χώρα στην
πόλη της Ελευσίνας ανοιχτές πρόβες της δράσης,
καθώς και ευφάνταστα pop up event, ενώ η τελική
μορφή του έργου, στο πρώτο αυτό στάδιο της δημιο

υργίας του, θα παρουσιαστεί στην Ελαιουργική Ελευ-
σίνας, την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου, με ελεύθερη είσο-
δο. Παράλληλα, στο πλαίσιο της δράσης πραγματοποι-
είται, από τις 18 έως τις 22 Οκτωβρίου, το πρότυπο
πλανόδιο εργαστήριο πολεοδομίας  “Αναθεωρώντας τα
τοπία της Ελευσίνας” με τον σπουδαίο Γάλλο αρχιτέκτο-
να και πολεοδόμο, Patrick Bouchain και την καλλιτεχνι-
κή κι επιστημονική του ομάδα. Δηλώσεις συμμετοχής
στα εργαστήρια για μία ή περισσότερες μέρες εδώ.

Το πρόγραμμα Ακροβατώντας στην Ελευσίνα, υπό την
καλλιτεχνική διεύθυνση και σε σκηνοθεσία του Gaëtan
Levêque και της Χριστίνας Σουγιουλτζή, φέρνει κοντά
τρεις Έλληνες καλλιτέχνες σύγχρονου χορού και τσίρκου
από την ομάδα "Κι Όμως Κινείται" και έναν Έλληνα μου-
σικό με τρεις Γάλλους καλλιτέχνες τσίρκου και τρεις μου-
σικούς από το Le Plus Petit Cirque du Monde (Το Μικρ-
ότερο Τσίρκο στον Κόσμο), τη διάσημη σχολή «τεχνών
κινδύνου» και διεθνών καλλιτεχνικών ανταλλαγών,
δημιουργώντας ένα έργο σε εξέλιξη, εμπνευσμένο από
τους κατοίκους και το αστικό τοπίο της Ελευσίνας και του
Bagneux της Γαλλίας. Το συλλογικό αυτό έργο πραγμα-
τοποιείται σε δημόσιους χώρους της Ελευσίνας, με
ανοιχτές πρόβες και τη συμμετοχή ερασιτεχνών και νέων
ντόπιων καλλιτεχνών όλων των ηλικιών.

Συνολικά, το σημαντικό αυτό έργο έρευνας και καλλι-
τεχνικής δημιουργίας συγκεντρώνει καλλιτέχνες από τον
σύγχρονο χορό, το σύγχρονο τσίρκο και τη μουσική της
Ανατολικής και Δυτικής Μεσογείου, από την Ελλάδα και
τη Γαλλία, δημιουργώντας καλλιτεχνικά δρώμενα για τον
δημόσιο και τον ιδιωτικό χώρο, τον πολεοδομικό σχεδια-
σμό και τον πολυ-πολιτισμικό κοινωνικό ιστό των προα-
στιακών πόλεων. Το πρώτο ερευνητικό στάδιο της δρά-
σης Ακροβατώντας στην Ελευσίνα (αποσπάσματα του
οποίου είναι διαθέσιμα εδώ) πραγματοποιήθηκε το
πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου 2020 και παρουσιάστηκε
διαδικτυακά στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Νύχτας του
Τσίρκου.

Παράλληλη δράση I Πλανόδια εργαστήρια πολεο-
δομίας 

Τα πλανόδια εργαστήρια πολεοδομίας, με τίτλο “Αναθ-
εωρώντας τα τοπία της Ελευσίνας”, στοχεύουν στην
ανάπτυξη νέων δεσμών ανάμεσα στην πολεοδομια, την
αρχιτεκτονική και τις παραστατικές τέχνες, τοποθετώντας
τους καλλιτέχνες αλλά και τους κατοίκους της Ελευσίνας
στο επίκεντρο διαδικασιών ανάπτυξης και ανάπλασης
προαστιακών περιοχών. Πρόκειται για μια συλλογική
πρόταση καλλιτεχνικών, πολιτιστικών και κυβερνητικών
φορέων, με τη συμμετοχή αρχιτεκτόνων, πολεοδόμων,
καλλιτεχνών, ερευνητών και πολιτών που ενδιαφέρονται
για τα κοινά και τον σχεδιασμό των πόλεων. Στόχος της
είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων μιας πρότυπης
συνεργασίας ανάμεσα στις γαλλικές και τις ελληνικές
Αρχές, που θα συνδυάζει τις παραστατικές τέχνες, όπως
η ακροβασία, ο χορός και οι μουσικές της Μεσογείου, με
προγράμματα ανάπλασης βιομηχανικών περιοχών. 

Η θεματική των εργαστηρίων “Αναθεωρώντας τα τοπία
της Ελευσίνας” αφορά στην αναζήτηση νέων συλλο-
γικών πράξεων και προτάσεων για την ανάδειξη της
βιομηχανικής και  αρχαίας κληρονομιάς της πόλης. Σε
συνεργασία με τον διάσημο Γάλλο αρχιτέκτονα και πολε-
οδόμο, Patrick Bouchain και την ομάδα του, που απα-
ρτίζεται από διακεκριμένους επιστήμονες και καλλι-
τέχνες, τη Δήμητρα Κανελλοπούλου, καθηγήτρια της
Αρχιτεκτονικής Σχολής Paris Malaquais, τον Loïc
Julienne, αρχιτέκτονα και τον Ελευθέριο Κεχαγιόγλου,
καλλιτεχνικό διευθυντή του οργανισμού Le Plus Petit
Cirque du Monde, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαι-
ρία να περιπλανηθούν στο αστικό τοπίο της Ελευσίνας,
να φανταστούν και να καταγράψουν τις ιδέες τους για το
πώς μια αμιγώς βιομηχανική πόλη μπορεί να μεταμορφ-
ωθεί σε έναν νέο χώρο. Τα αποτελέσματα των εργα-
στηρίων θα παρουσιαστούν την Παρασκευή 22 Οκτω-
βρίου στις 18:00 στην Ελαιουργική. 

Χρήσιμες πληροφορίες

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν: Αρχιτέκτονες, πολε-
οδόμοι, καλλιτέχνες, ερευνητές και πολίτες που ενδιαφ-
έρονται για τα κοινά και τον σχεδιασμό των πόλεων.

Η συμμετοχή στα εργαστήρια είναι ελεύθερη και αφορά
είτε το σύνολο των εργαστηρίων είτε μεμονωμένες ημερ-
ομηνίες. Δηλώσεις συμμετοχής εδώ. 

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στα ελληνικά και
τα γαλλικά.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Γαλλικού
Προγράμματος La Preuve par 7, με την υποστήριξη των
Υπουργείων Πολιτισμού και Περιφερειακής Συνοχής και
την Fondation de France. 

Πρόγραμμα Δράσεων

Ακροβατώντας στην Ελευσίνα
Έργο σε εξέλιξη
Διάρκεια: 14 - 22 Οκτωβρίου
Παρουσίαση: 22 Οκτωβρίου στις 20:00 I Είσοδος

ελεύθερη με προκράτηση δελτίων εισόδου
Προμηθευτείτε έγκαιρα το δελτίο εισόδου σας εδώ

Παράλληλη δράση I Αναθεωρώντας τα τοπία της Ελευ-
σίναςΠλανόδια εργαστήρια πολεοδομίαςΔιάρκεια: 18 -
22 Οκτωβρίου -
Δηλώσεις συμμετοχής έως την Παρασκευή 15 Οκτω-

βρίου εδώΠαρουσίαση αποτελεσμάτων εργαστηρίων:
22 Οκτωβρίου στις 18.00 I Είσοδος ελεύθερη με προ-
κράτηση δελτίων εισόδου.

Προμηθευτείτε έγκαιρα το δελτίο εισόδου σας εδώ 
Πληροφορίες εδώ: joinus@2023eleusis.eu 

Πρόγραμμα Εργαστηρίων Πολεοδομίας Αναθεω-
ρώντας τα τοπία της Ελευσίνας

Δευτέρα 18/10 | Εργαστήρια Πολεοδομίας | 10.00-
13.00 & 15.00-18.00 

Παρουσίαση του έργου του Patrick Bouchain 18.00-
19.30 

Τρίτη 19/10 και Τετάρτη 20/10 | Εργαστήρια Πολεο-
δομίας | 10.00-13.00 & 15.00-18.00 

Πέμπτη 21/10 | Εργαστήρια Πολεοδομίας με συμμε-
τοχή των ακροβατών 10.00-13.00 & 15.00 -18.00 

Παρασκευή 22/10 | Δημόσια παρουσίαση και συζήτηση
αποτελεσμάτων των εργαστηρίων 18:00-20:00 

Παράσταση έργου σε εξέλιξη Ακροβατώντας στην
Ελευσίνα | 20:00 – 22:00

Μια παραγωγή της 2023 Ελευσίνα Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης. 

Σε συμπαραγωγή με την PPCM Productions.
Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Γαλλίας στην

Ελλάδα και του Γαλλικού Ινστιτούτου.

Χορηγοί επικοινωνίας
ΕΡΤ / Kosmos Radio 93.6 / 2o Πρόγραμμα 103.7 /

Cosmote TV / Pepper 96.6 / Menta 88 / LIFO / Αθηναϊ-
κό & Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων / Θριάσιο /
In2life.gr / Monopoli.gr / Culturenow.gr / Clickatlife.gr /

Το ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ
Δήμου Ελευσίνας σε
συνεργασία με τον
Πανελευσινιακό ΑΠΟ
και την Επιτροπή Εορ-
τασμού των 90 χρό-
νων από την ίδρυση
του Πανελευσινιακού
ΑΟ διοργανώνουν
αγώνες στίβου το Σάβ-

βατο 16/10/2021.
Στους αγώνες
μετέχουν αθλητές και
αθλήτριες των συλλό-
γων της πρώην Δυτι-
κής Αττικής.
Θα τηρηθούν όλα τα
υγειονομικά πρωτό-
κολλα όπως ορίζουν
ΓΓΑ & ΣΕΓΑΣ.
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ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΟΡΤΗ ΜΕ 
ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΗΝ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΓΙΑ ΤΑ 90 
ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ ΑΟ

"Ακροβατώντας στην Ελευσίνα" 
Μια παραγωγή της 2023 Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, από τις 14 έως τις 22 Οκτωβρίου 
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Μ
ε το μήν υμα «Ο κόσμος αλλάζει, η Αυτο-
διοίκηση βγαίν ει μπροστά»  και στόχ ο τη
διαμόρφωση ν έων  ρόλων  και ευθυν ών  για την

Τοπική Αυτοδιοίκηση που έχ ει αν άγκη σήμερα η Ελλά-
δα και οι πολίτες, ξεκιν ούν  την  Πέμπτη 14 Οκτωβρίου,
στη Θεσσαλον ίκη οι τριήμερες εργασίες του ετήσιου
τακτικού συν εδρίου της ΚΕΔΕ.

Οι εργασίες του τριήμερου συν εδρίου (14 – 16 Οκτω-
βρίου) θα πραγματοποιηθούν  στο συν εδριακό κέν τρο
«Ιωάν ν ης Βελλίδης», τηρών τας αυστηρά όλα τα
ισχ ύον τα υγειον ομικά πρωτόκολλα, για τον  περιορι-
σμό της διάδοσης της παν δημίας του cov id-19.

Τις εργασίες θα αν οίξει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρ-
ης Παπαστεργίου, επίσης την  ίδια μέρα αν αμέν εται ν α
μιλήσουν  ο υπουργός Εσωτερικών  Μάκης Βορίδης, ο
αν απληρωτής υπουργός Στέλιος Πέτσας και εκπρόσω-
ποι των  πολιτικών  κομμάτων , εν ώ θα χ αιρετήσουν  ο
υφυπουργός Εσωτερικών  Σταύρος Καλαφάτης, ο πρόε-
δρος της ΕΝΠΕ Απόστολος Τζιτζικώστας, ο πρόεδρος
της Έν ωσης Δήμων  Κύπρου Αν δρέας Βύρας, ο πρόε-
δρος της ΠΕΔ Κ. Μακεδον ίας Ιγν άτιος Καϊτεζίδης,  ο
πρόεδρος της ΠΟΕ-ΟΤΑ Νίκος Τράκας, ο πρόεδρος
της ΠΟΠ –ΟΤΑ Μάρκος Δαρδαμάν ης.

Δημήτρης Παπαστεργίου: «Φιλοδοξούμε το
συνέδριο να αποτελέσει αφετηρία για νέους ρόλο-
υς και ευθύνες, για τη  νέα Τοπική Αυτοδιοίκηση

που έχει ανάγκη η Ελλάδα και οι πολίτες»

«Φιλοδοξία μας είν αι ν α αποτελέσει το συν έδριό μας,
την  αφετηρία για έν α ν έο ξεκίν ημα της Αυτοδιοίκησης,
σε έν αν  κόσμο που αλλάζει διαρκώς και με μεγάλες
ταχ ύτητες.Οι Δήμοι μας αν ταποκρίν ον ται στις μετα-
βαλλόμεν ες αν άγκες της εποχ ής, εκσυγχ ρον ίζον ται
και χ αράσσουν  σχ έδια μετάβασης σε έν αν  πιο ασφα-
λή και φιλικό στο περιβάλλον  κόσμο», υπογραμμίζει σε
μήν υμά του ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπα-

στεργίου, τον ίζον τας πως το έργο που έγιν ε τους
προηγούμεν ος μήν ες το αποδεικν ύει.

«Πρωταγων ιστούμε στον  ψηφιακό μετασχ ηματισμό
του Κράτους. Διεκδικούμε εν εργό ρόλο στη χ άραξη
των  δημόσιων  πολιτικών , αλλά και στον  ν έο αν α-
πτυξιακό σχ εδιασμό της χ ώρας, που συν δέεται με την
αξιοποίηση των  πόρων  του ν έου ΕΣΠΑ, του Εθν ικού
Σχ εδίου Αν άκαμψης και του Προγράμματος «Αν τών ης
Τρίτσης». Για ν α προχ ωρήσουν  όμως όλα αυτά, πρέ-
πει ν α γίν ει πράξη η Μεταρρύθμιση στη λειτουργία της
Δημόσιας Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης, μέσα από
την  προώθηση της ουσιαστικής Αποκέν τρωσης και της
Πολύ-επίπεδης Διακυβέρν ησης. Αν τιλαμβαν όμαστε
όμως ότι δεν  αρκεί έν α ν ομοσχ έδιο για ν α αλλάξει το
Κράτος και ν α αν αβαθμιστεί ο ρόλος των  Δήμων , αλλά
χ ρειάζον ται πολλά περισσότερα. Πρέπει ν α αλλάξουν
ν οοτροπίες και ν α εμπιστευθεί το Κράτος περισσότε-
ρο τους Δήμους. Με συγκεκριμέν ες θέσεις που θα συν -
διαμορφώσουμε μέσα από τις εργασίες του Συν εδρίου
μας, θα διεκδικήσουμε ν έους ρόλους και ευθύν ες, ώστε
ν α χ τίσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, τη ν έα Τοπική Αυτοδιοίκηση
που έχ ει αν άγκη η Ελλάδα και οι πολίτες», αν αφέρει
στο μήν υμά του ο κ. Παπαστεργίου.

Θεματικές συζητήσεις για θεσμικά, οικον ομικά, ψηφ-
ιακό μετασχ ηματισμό και αν απτυξιακά ζητήματα της
Αυτοδιοίκησης

Η θεσμική εξέλιξη της Αυτοδιοίκησης στις ν έες συν θ-
ήκες, τα οικον ομικά των  δήμων , ο ψηφιακός
μετασχ ηματισμός των  δήμων , τα ν έα αν απτυξιακά
χ ρηματοδοτικά εργαλεία και οι δήμοι, αλλά η υποστήρ-
ιξη των  ΟΤΑ από την  ΚΕΔΕ, στη διαχ είριση κρίσεων
και καταστροφών , είν αι οι θεματικές συζητήσεις που
θα απασχ ολήσουν  τις εργασίες του συν εδρίου και στις
οποίες αν αμέν εται ν α τοποθετηθούν  και οι αρμόδιοι
υπουργοί Μάκης Βορίδης, Θόδωρος Σκυλακάκης, Κυρ-

ιάκος Πιερακάκης, Στέλιος Πέτσας, Θοδωρής  Λιβάν ιος,
Γιάν ν ης Τσακίρης, Γιώργος Γεωργαν τάς.

Συν διοργαν ωτής η ΚΕΔΕ στην  έκθεση Bey ond 4.0
της Helexpo

Παράλληλα με τις εργασίες του συν εδρίου πραγματο-
ποιείται η έκθεση Bey ond  4.0 της Helexpo, στην
οποία φέτος είν αι συν διοργαν ωτής η ΚΕΔΕ.

Τα εγκαίν ια έκθεσης θα γίν ουν  την  Πέμπτη, 14
Οκτωβρίου και ώρα 7.30 μμ στο περίπτερο 12, εν ώ το
Σάββατο και ώρα 12.00 – 14.00 στο περίπτερο του
υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρν ησης θα πραγματο-
ποιηθεί work shop με θέμα τον  ψηφιακό μετασχ ηματι-
σμό των  ΟΤΑ.

Ζων ταν ή μετάδοση των  εργασιών  του συν εδρίου

Σημειών εται ότι θα υπάρχ ει ζων ταν ή μετάδοση καθ-
όλη τη διάρκεια των  τριήμερων  εργασιών   του συν ε-
δρίου, από την  ιστοσελίδα της ΚΕΔΕ (www.kede.gr)  

Δ. Παπαστεργίου: Το συνέδριό μας αφετηρία για ένα νέο ξεκίνημα της 
Αυτοδιοίκησης, σε έναν κόσμο που αλλάζει με μεγάλες ταχύτητες

Ξεκινούν την Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου οι εργασίες του 
Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ

ΜΜάάττιι  -- ΦΦοοννιικκήή  ππυυρρκκααγγιιάά::  ΕΕιισσααγγγγεελλέέααςς  ππααρρααππέέμμππεειι  σσεε
δδίίκκηη  ΔΔοούύρροουυ,,  ΨΨιιννάάκκηη,,  ΚΚοολλοοκκοούύρρηη  κκιι  άάλλλλαα  2244  άάττοομμαα  

Σε αυτούς που παραπέμπον ται σε δίκη είν αι
επίσης ο πρώην  επικεφαλής της Πολιτικής Προ-
στασίας Ιωάν ν ης Καπάκης, στελέχ η της Πολιτικής
Προστασίας, της ΕΛ.ΑΣ., της Πυροσβεστικής Υπηρ-
εσίας, και ο 70χ ρον ος που ευθύν εται για την  έν αρξη
της φωτιάς στο Νταού Πεν τέλης.

Ο εισαγγελέας Γεώργιος Πολυκράτης στην  680
σελίδων  πρόταση του, μετά από έρευν α 3 χ ρόν ων
προτείν ει ν α δικαστούν  για:

Αν θρωποκτον ία από
αμέλεια κατά συρροή

Σωματική βλάβη από αμέ-
λεια κατά συρροή, από
υπόχ ρεο δια παραλείψεως
και

Εμπρησμός από αμέλεια
εν αν τίον  του 65χ ρον ου

που άν αψε τη φωτιά για ν α κάψει ξερά χ όρτα στο
Νταού Πεν τέλης.

Σύμφων α με τον  εισαγγελέα οι βαρύτατες αμέλειες
των  κατηγορουμέν ων  που συν ετέλεσαν  στο τραγικό
αποτέλεσμα της πυρκαγιάς συν ίσταν ται στα εξής:

Δεν  υπήρξε η αν αγκαία προληπτική εν αέρια επι-
τήρηση

Η κιν ητοποίηση των  αρμοδίων  για την  καταστολή
της πυρκαγιάς υπήρξε αν επαρκής

Δεν  διατέθηκαν  άμεσα όλες οι διαθέσιμες επίγειες
και εν αέριες δυν άμεις λαμβαν ομέν ου υπόψιν  ότι είχ ε
εκδηλωθεί πυρκαγιά στην  Κιν έττα.

Δεν  υπήρξε ορθή επιχ ειρησιακά διαχ είριση των
εν αέριων  μέσων .

Άστοχ η αποτίμηση του μεγέθους του κιν δύν ου.
Καθυστέρηση διάγν ωσης της κρισιμότητας της κατά-

στασης
Εσφαλμέν η επιχ ειρησιακή προτεραιότητα κατά την

αν τιμετώπιση πλοιών ων  πυρκαγιών  που εκδηλώθη-
καν  σε μικρή χ ρον ική απόσταση

Αν ετοιμότητα
Μη άμεση χ ρησιμοποίηση των  διαθεσίμων  μέσων
Ταυτόχ ρον α, προτείν ει την  απαλλαγή από τις κατ-

ηγορίες του συγκυβερν ήτη του συν τον ιστικού ελικο-
πτέρου. Στους κατηγορούμεν ους περιλαμβάν εται και
ο άν δρας από τον  οποίο ξεκίν ησε η φωτιά, παρα-
πέμπεται ν α δικαστεί για εμπρησμό από αμέλεια.

Εισαγγελική πρόταση για τη φωτιά στο Μάτι που στοίχισε τη ζωή σε
102 ανθρώπους παραπέμπει σε δίκη συνολικά 27 άτομα από
τους 28 κατηγορούμενους, μεταξύ αυτών την πρώην περιφερει-

άρχη Ρένα Δούρου, τον τότε δήμαρχο της περιοχής Ηλία Ψινάκη, καθώς
και τον σημερινό αρχηγό της Πυροσβεστικής Στέφανο Κολοκούρη.
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Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ: ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΜΑΣ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΣΑ

Νέο υπερσύγχρονο οχήμα από την εταιρεία Goldair Cargo για τις επιχειρησιακές
 ανάγκες του Τμήματος  Ασφαλείας Ασπροπύργου. 

Τ
ην Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου
2021, ο Δήμαρχος Ασπρ-
οπύργου, κ. Νικόλαος

Μελετίου παρευρέθηκε στη τελετή
παραλαβής – παράδοσης ενός υπε-
ρσύγχρονου οχήματος Nissan
Qashqai από την εταιρεία Goldair
Cargo προς το Τμήμα Ασφαλείας
Ασπροπύργου. 

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος της Goldair Cargo, κ.
Καλλίνικος Καλλίνικος  παρέδωσε
το όχημα στον Διοικητή Ασφαλείας
Ασπροπύργου, Αστυνόμο Β’ κ.
Γεώργιο Μπέλλο αναφέροντας τα
εξής:

«Η Goldair με συνέπεια και υψηλό
αίσθημα ευθύνης, για ακόμη μια
φορά, ενισχύει το Τ.Α. Ασπροπύρ-
γου με πολύτιμα μέσα για την επα-
ρκέστερη κάλυψη των επιχειρη-
σιακών του αναγκών. 

Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι, που
συνδράμουμε τα σώματα ασφαλείας
της πατρίδας μας και ευελπιστούμε
η εν λόγω συνδρομή μας, να
βελτιώσει περαιτέρω τις επιχειρη-
σιακές δυνατότητες του οικείου τμή-
ματος και το αίσθημα ασφάλειας των
πολιτών και των επιχειρήσεων στην
ευρύτερη περιοχή του Ασπρόπυρ-
γου».

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος
Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου ανέφερε: 

«Η συνεργασία και η υποστήριξη
των αναγκών της τοπικής μας κοι-
νωνίας από τη Goldair Cargo είναι η
έμπρακτη απόδειξη της αποτελεσμα-
τικότητας Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Ένα
μεγάλο ευχαριστώ, για την ενδυνά-
μωση της Ασφάλειας των κατοίκων
του Ασπρόπυργου».  

Υπουργείο Εργασίας: Προγράμματα κατάρτισης για  
578.000 ωφελούμενους, 74.000 νέες θέσεις 

Π
ρογράμματα κατάρτισης
για 578.000 ωφελούμε-
ν ους, δωρεάν  σπίτια,

δράσεις για ΑμεΑ και ψηφιακή
κάρτα περιλαμβάν ει το πρόγρ-
αμμα δράσης του Υπουργείου
Εργασίας στο πλαίσιο εφαρμο-
γής του Ταμείου Αν άκαμψης.
Όπως είπε ο υπουργός
Εργασίας και Κοιν ων ικών
Υποθέσεων  Κωστής Χατζηδάκ-
ης οι δράσεις του Ταμείου Αν ά-
καμψης ύψους 2,6 δισ ευρώ θα
συμπληρωθεί με το ν έο ΕΣΠΑ
ώστε στο τέλος ν α δοθούν  για
δράσεις μόν ο του Υπουργείου
Εργασίας κον δύλια ύψους 5 δισ
ευρώ. Γίν εται για πρώτη φορά
στην  Ελλάδα και μάλιστα το
ποσό αυτό είν αι το μεγαλύτερο
που έχ ει διατεθεί ποτέ.

Οι 6 άξον ες :

1. Νέες τεχ ν ολογίες στη μάχ η
για την  εξυπηρέτηση των  εργα-
ζομέν ων  και των  ασφαλισμέ-
ν ων

2. Ψηφιακή κάρτα: δύν αμη
στον  εργαζόμεν ο

3. Η κατάρτιση, όπλο για την
οικον ομία τού αύριο

4. Νέες πολιτικές για τους
αν έργους

5. Σύγχ ρον α εργαλεία κοιν ω-
ν ικής προστασίας

6. Ίσες ευκαιρίες για όλους

Ψηφιακά έργα
Ψηφιακά έργα συν ολικού

ύψους 77 εκ. Ευρώ θα ολοκληρ-
ωθούν  μέχ ρι το τέλος του
2024.

Εν ιαίο πληροφοριακό
σύστημα Αριάδν η με προϋπο-
λογισμό 24 εκ. Ευρώ εν ο-
ποιών τας τα στοιχ εία
απασχ όλησης και ασφάλισης.

Προχ ωράει η αν αβάθμιση του
ΣΕΠΕ

πληροφοριακό σύστημα για
την  υγιειν ή και την  ασφάλεια

Για τον  e-ΕΦΚΑ:
Ψηφιοποίηση των  αρχ είων  με

υλοποίηση μέχ ρι το πρώτο
εξάμην ο του 2024, προϋπολο-
γισμού 27 εκ. ευρώ.

Νέο ολοκληρωμέν ο πληροφο-
ριακό σύστημα με προϋπολογι-
σμό 13 εκ. ευρώ.

Αν αβάθμιση ΑΤΛΑΣ με ολοκ-
λήρωση αρχ ές του 2024 προϋ-
πολογισμού 4 εκ. Ευρώ.

Ψηφιακή κάρτα
Η μεγαλύτερη αλλαγή για προ-

στασία της εργασίας. Ο εργαζό-
μεν ος ελέγχ ει και επεξεργαζεται
ο ίδιος τις ώρες εργασίας που
δηλών ον ται από τον  εργοδότη
του. Έτσι δεν  θα δουλέψει ούτε
μία ώρα χ ωρίς ν α πληρωθεί γι
αυτήν . Άμεσα ο διαγων ισμός
για την  αν άθεση της ψηφιακής
κάρτας. Το πρώτο εξάμην ο του
2022 θα λειτουργήσει η ψηφια-
κή κάρτα εργασίας.

Κατάρτιση
Σχ εδιασμός προγραμμάτων

με βάση τις ίσες ευκαιρίες. Γι
αυτό εξασφαλίσαμε 1 δισ ευρώ
για 500.000 ωφελούμεν ους.
Αν αλυτικότερα 150.000 ωφε-
λούμεν οι ν α έχ ουν  λάβει
πιστοποιητικό κατάρτισης
μέχ ρι το τέλος του 2022 και
συν ολικά 500.000 στο τέλος
του 2025.

Επίσης προβλέπον ται 131
εκ. ευρώ για προγράμματα
κατάρτισης για 78.000 ωφε-

λούμεν ους μέχ ρι το 2025.

Νέες πολιτικές για αν έργους
Στηρίζον ται οι ν έοι, οι μητέρ-

ες, οι πολίτες με αν απηρία και
οι τοπικές κοιν ων ίες που
καλούν ται ν α προσαρμοστούν
στα ν έα δεδομέν α. Εξασφαλι-
στηκαν  540 εκ ευρώ για δημιο-
υργία 74.000 ν έων  θέσεων
εργασίας.

12.000 πρακτικής άσκησης
από 18-30 ετών

10.000 θέσεις εργασίας για
ειδικές ομάδες πληθυσμού άν ε-
ργες μητέρες ΑμεΑ θύματα
κακοποίησης

10.000 18 μην ών  για άν ω των
45 ετών  για δυτική Μακεδον ία
και δυτική Ελλάδα

15.000 θέσεις εργασίας 6
μην ης διάρκειας

5.000 θέσεις εργασίας
απασχ όληση 15 μην ών  σε
επιχ ειρήσεις σχ ετικές με περι-
βάλλον

22.500 σε τοπικές οικον ομίες.
Επίσης πόροι 100 εκ ευρώ για

καιν οτόμα πιλοτικά προγράμ-
ματα.

Κοιν ων ική προστασία
Διατίθεται 480 εκ.ευρώ για

προγράμματα:
κάρτα αν απηρίας για 180.000

ΑμεΑ
προσωπικός βοηθός για 2.000

ΑμεΑ

προσβασιμότητα σε 4.000
ιδιωτικές κατοικίες, σε 700 ιδιω-
τικούς χ ώρους εργασίας, 300
δημόσιους χ ώρους εργασίας.

Για τα άτομα Διαταραχ ής του
φάσματος αυτισμού 200 θέσεις
υποστηριζομεν ης απασχ όλ-
ησης.

Για τα παιδιά :
50.000 ν έες θέσεις για βρέφη

και ν ήπια σε βρεφον ηπιακούς
σταθμούς

1.450 θέσεις σε πιλοτικό πρό-
γραμμα πρόωρης παιδικής
παρέμβασης για παιδιά με
αν απηρίες

150 κέν τρα Δημιουργικής
Απασχ όλησης Παιδιών

Παράλληλα θα διατεθούν  50
διαμερίσματα Ημιαυτόν ομης
Διαβίωσης για 200 παιδιά και
100 διαμερίσματα για άστεγους.

Ίσες ευκαιρίες για όλους

120.000 μον άδες παιδικής
Μέριμν ας για βρέφη και ν ήπια
εν τός μεγάλων  επιχ ειρήσεων
για δύο έτη. Επιδότηση πρό-
σληψης ως 2 ατόμων  για 2 χ ρό-
ν ια αν ά επιχ είρηση για τη
φύλαξη βρεφών  και χ ρημα-
τοδότηση του απαραίτητου
εξοπλισμού.

Πρόγραμμα κατάρτισης 1,6
εκ. εργαζομέν ων  ιδιωτικού
τομέα και δημόσιου τομέα για
διαφορετικότητα στους χ ώρους
εργασίας.
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«Η Hellenic Seaplanes γίνεται πιο
δυνατή με την  είσοδο του Χρήστου
Χάλαρη (πρώην Διοικητή e-ΕΦΚΑ)  στη
θέση του Αντιπροέδρου Υπεύθυνου για
την Ανάπτυξη … !!

Τις ευκαιρίες επέκτασης του
αναπτυσσόμενου δικτύου
υδατοδρομίων στο πλαίσιο

αναβάθμισης και βελτίωσης υποδομών των
Αλιευτικών Λιμένων, συζήτησαν ο αρμόδιος
υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, Σίμος Κεδίκογλου, ο πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Hellenic
Seaplanes Νικόλας Χαραλάμπους και ο
Αντιπρόεδρος Υπεύθυνος για την Ανάπτυξη της
εταιρίας Χρήστος Χάλαρης.

Προτεραιότητα η αναβάθμιση υποδομών
στην Εύβοια!

Ιδιαίτερη ενότητα αποτέλεσε η ανάπτυξη των
υδατοδρομίων και των υδάτινων πεδίων σε
πυρόπληκτες περιοχές όπως αυτές του νομού
Ευβοίας που έχουν  προγραμματιστεί  από την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τoν
Οργανισμό Λιμένων Νομού Ευβοίας (ΟΛΝΕ
Α.Ε.) Ο κ υφυπουργός ενημερώθηκε επίσης και
για τη λειτουργία της τεχνικής βάσης της
εταιρίας στην περιοχή της Χαλκίδας. 

Στόχος της σημερινής συνάντησης ήταν η
ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών μέσω της
αναβάθμισης αλιευτικών λιμένων και
αλιευτικών καταφυγίων με προσθήκη
αδειοδότησης υδατοδρομίων και υδάτινων
πεδίων με αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων
του επιχειρησιακού προγράμματος της Ειδικής

Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας και Θάλασ-
σας.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης ο κ.
Κεδίκογλου δήλωσε: «Συζητήσαμε για έργα
αναπτυξιακού χαρακτήρα αναβάθμισης και
βελτίωσης λιμενικών υποδομών στους αλιευτι-
κούς λιμένες και αλιευτικά καταφύγια βάζοντας
ως προσθήκη την αδειοδότηση υδατοδρομίων
και υδάτινων πεδίων. Στο ευρύτερο πλαίσιο
εξετάζουμε την δημιουργία βάσεων πυροσβε-
στικών υδροπλάνων αναπτυγμένες σε όλη την
Ελλάδα έτσι ώστε να υπάρχει αμεσότητα
ανταπόκρισης. Η δημιουργία δικτύου υδατοδρ-
ομίων και ανάπτυξη συγκοινωνιών με υδροπ-
λάνο στη Ελλάδα  είναι δεδομένη και η γρήγο-
ρη αδειοδοτική πλέον διαδικασία επιβεβαιώνει
την πολιτική βούληση της κυβέρνησης να
στηρίξει τη νέα επενδυτική δραστηριότητα,
επισημαίνοντας τα πολλαπλά οφέλη που θα
σήμανε μια τέτοια επένδυση για την ελληνική
οικονομία, όπως είναι η δημιουργία θέσεων
εργασίας, η περιφερειακή ανάπτυξη, η ανά-
πτυξη υποδομών και δικτύων καθώς και τις

θετικές επιδρά-
σεις που θα έχει
στην εγχώρια
τουριστική βιομ-
ηχανία…»

Σε σχετική
αναφορά κ. Χαραλάμπους μετά την συνάντηση
δήλωσε: «Ασφαλώς αυτό που μας ενδιαφέρει
είναι η δημιουργία ενός δικτύου όσο το
δυνατόν πιο γρήγορα, μια νέα μεταφορική
υποδομή, που θα δώσει νέα πνοή στην
διασύνδεση όλης της Ελλάδας. Η διαμόρφωση
και υλοποίηση αυτής της νέας  μεταφορικής
υποδομής έχει την στήριξη της κυβέρνησης και
πιστεύουμε σύντομα θα έχουμε τα αναμενόμε-
να. 

Το αποτέλεσμα της σημερινής συνάντησης
με τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κ.
Κεδίκογλου αναβαθμίζει πλέον το δίκτυο την
αλιευτικών λιμένων αλλά ανεβάζει το επίπεδο
διασύνδεσης της χώρας με υδροπλάνα…  Μέχρι
σήμερα πάνω από 90 υδατοδρόμια σε όλη την
Ελλάδα βρίσκονται σε φάση αδειοδότησης και
υλοποίησης που αν όλα πάνε καλά σύντομα οι
Έλληνες θα μπορούν να πετάνε σχεδόν παντού
με υδροπλάνα..!! Με φόντο τις πρώτες πτήσεις
με υδροπλάνα το 2022, η Hellenic Seaplanes
ετοιμάζεται πυρετωδώς ώστε να παρουσιαστεί
σε πλήρη ετοιμότητα στην εκκίνηση της προ-
σεχής τουριστικής σεζόν. Εξάλλου πρόθεση
της εταιρείας είναι η ομαλή αλλά και ουσιαστι-
κή έναρξη των πτήσεων με στόχο να διευρυ-
νθούν οι εθνικές μεταφορές δημιουργώντας
νέα τουριστικά προϊόντα. 

ο προφίλ και οι δηλώσεις του νέου Αντιπρ-
οέδρου Ανάπτυξης της Hellenic Seaplanes

Στη Διοικητική ομάδα της Hellenic Seaplanes
εντάσσεται ο Χρήστος Χάλαρης, ο οποίος
εντάσσεται στη Διοικητική ομάδα της Hellenic

Seaplanes, αναλαμβάνοντας καθήκοντα Αντι-
προέδρου υπεύθυνου για την ανάπτυξη, με
στόχο να σχεδιάσει και να θέσει σε εφαρμογή
το αναπτυξιακό της πλάνο, με κύριους άξονες
την ανάπτυξη δικτύου των υδατοδρομίων, την
εμπορική και οργανική ανάπτυξη της εταιρίας
και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρε-
σιών της αεροπορικής εταιρείας.

Ο Χρήστος Χάλαρης προέρχεται από μια
διετή θητεία ως Διοικητής του Ηλεκτρονικού
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-
ΕΦΚΑ) στον οποίο προώθησε την οργανωτική
ενοποίηση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό
του.  Διαθέτει 25ετή επαγγελματική εμπειρία
στη σύνταξη μελετών και επιχειρησιακών
σχεδίων και στη διαχείριση έργων και προγρ-
αμμάτων στους τομείς της τεχνολογίας και του
τουρισμού.  Είναι διδάκτορας της σχολής Ηλεκ-
τρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογι-
στών του ΕΜΠ και  κάτοχος MBA.

Ο νέος Αντιπρόεδρος  Χρήστος Χάλαρης
δήλωσε:

«Είναι σπάνια η ευκαιρία να συμμετέχει
κανείς στην υλοποίηση ενός οράματος  τόσο
ισχυρού όπως το «Ενώνουμε την Ελλάδα» της
Hellenic Seaplanes. Η χώρα μας, μια κατεξοχήν
νησιωτική χώρα δεν έχει μέχρι σήμερα αξιοποι-
ήσει ένα από τα πλέον ασφαλή, γρήγορα και
ευέλικτα διεθνώς μέσα μεταφοράς, τα υδροπ-
λάνα. Μέσα από το πρόγραμμα ανάπτυξης της
Hellenic Seaplanes δεκάδες νησιά παραθαλάσ-
σιοι και παραλίμνιοι προορισμοί θα αποκτή-
σουν στα επόμενα δύο έτη άμεση και ασφαλή
διασύνδεση αναβαθμίζοντας δραστικά την
καθημερινότητα των κατοίκων τους και εκτο-
ξεύοντας τις προοπτικές τουριστικής τους ανά-
πτυξης. Στο πλαίσιο αυτό η αναβάθμιση αλιευ-
τικών λιμένων και καταφυγίων ώστε να μπορ-
ούν να υποδεχτούν υδροπλάνα,  επιταχύνει
την ανάπτυξη και πολλαπλασιάζει τα οφέλη για
τις αντίστοιχες τοπικές κοινωνίες.   

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αναβαθμίζει  τις υποδομές 
στους Αλιευτικούς Λιμένες με υδατοδρόμια και υδάτινα πεδία… 
Νέα προσθήκη στο διοικητικό σχήμα της Hellenic Seaplanes… 
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Μέσα σε ιδιαίτερα
συναισθηματικά φορτι-
σμένο κλίμα πραγματο-
ποιήθηκε στο γήπεδο
Μιχάλης Κρητικόπου-
λος ο φιλικός αγώνας
στην μνήμη του Μπάμ-
πη Μαστρογιάνη.

Με αγκαλιές, φιλιά,
πειράγματα και αναμνή-
σεις από τα παλιά έγινε
η πρώτη επαφή των
παλαιμάχων προτού
πάνε στα αποδυτήρια
για να ετοιμαστούν για
τη συμμετοχή τους στα
ματς που είχαν προγρ-
αμματιστεί να διεξαχθ-
ούν. Οι  άσσοι  των
γηπέδων που στο παρ-
ελθόν γοήτευαν τους
φιλάθλους με το
παιχνίδι τους στα ξερά
γήπεδα, εμφανίστηκαν
με κοιλίτσες, άσπρα και
λιγοστά μαλλιά αλλά
έδειξαν ότι διατηρούν

ακόμα την τεχνική τους
κατάρτιση με την μπάλα.

Συμμετείχαν οι
Παλαίμαχοι της Καισαρ-
ιανής του Εθνικού
Αστέρα και Παλαίμαχοι
του Απόλλωνα Αθήνας
και Προοδευτικής.

Τα αποτελέσματα του
αγώνα:

Εθνικός Αστέρας –
Απόλλων Σμύρνης 2-0

Εθνικός Αστέρας –
Προοδευτική 2-3

ΑΝ.ΤΣ.

Μ εταφέρθηκε για τιςΜ εταφέρθηκε για τις
15 Οκτωβρίου 15 Οκτωβρίου 
η διαδικασία η διαδικασία 

Κλήρωσης στηνΚλήρωσης στην
Γ΄Εθν ικήΓ΄Εθν ική

Για τις 15 Οκτωβρίου μεταφέρθηκε η
κλήρωση του πρωταθλήματος της Γ’
Εθν ικής, όπως αν ακοίν ωσε η ΕΠΟ
καθώς προφαν ώς υπάρχ ουν  ακόμη
εκκρεμότητες με τις ομάδες που είν αι ν α
δηλώσουν  συμμετοχ ή.
Αυτό βέβαια σημαίν ει ότι δεν  μπορεί ν α
ξεκιν ήσει το πρωτάθλημα στις 17 Οκτω-
βρίου και η πρεμιέρα πάει για τις 24 του
μήν α.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

«Με απόφαση της Επιτροπής Διορ-
γαν ώσεων , η κλήρωση για το πρόγραμμα
αγών ων  του πρωταθλήματος Γ’ Εθν ικής
Κατηγορίας 2021-22 αν αβάλλεται για την
Παρασκευή 15/10 στις 11:00.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα
γραφεία της Ε.Π.Ο. χ ωρίς παρουσία κοι-
ν ού και δημοσιογράφων  και θα μεταδοθ-
εί μέσω liv e streaming», αν αφέρεται από
πλευράς Ομοσπον δίας.

Η ομάδα του Εθν ικού Παν οράματος Λιοσίων -Φυλής
προχ θές δεν  έπαιξε αγών α πρωταθλήματος λόγω
αδυν αμίας του Α.Ο ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ν α κατέβει στο γήπε-
δο,και παίξαμε φιλικό με τον  Άγιο Στέφαν ο .
Το παιχ ν ίδι έληξε 2-3 για την  ομάδα του Ολυμπιακού
Αγίου Στεφάν ου με πολλές ευκαιρίες χ αμέν ες από την
ομάδα μας στο τέλος για ν α ισοφαρίσουμε.
Σύν θεση ομά-
δας:ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ,ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,ΤΣΟ
ΥΡΑΜΑΝΗΣ,ΣΚΕΠΕΤΑΡΗΣ,ΜΠΙΡΠΑΝΑΓΟΣ,ΓΙΑΓΤΖΗΣ
,ΑΔΑΚΤΥΛΟΣ,ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ,ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ,ΒΑΡΥΘΥΜ
ΙΑΔΗΣ,
Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο
ΗΜΙΧΡΟΝΟ:ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ,ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ,ΚΡΟΜΥΔΑΣ,

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ,ΚΑΤΣΙΠΗΣ,ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ,ΜΑΧΑΙΡΑ
Σ,ΜΑΥΡΟΣ,ΜΑΜΑΛΗΣ,ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ,ΚΩΣΤΙΚΙΔΗΣ.
ΣΚΟΡΕΡ ΒΑΡΥΘΥΜΙΑΔΗΣ,ΜΑΥΡΟΣ

Το θετικό για την  ομάδα του Εθν ικού  ήταν  οι 20 παίκτες
που ήρθαν  και έπαιξαν  ,ελπίζον τας ότι θα μεγαλώσει και
άλλο η παρέα των  παλαιμάχ ων  Εθν ικού Παν οράματος
και με άλλα παιδιά που έχ ουν  αγων ιστεί παλιότερα στην
ομάδα μας .
Στο γήπεδο ήταν  και ο παλαίμαχ ος πια Χρήστος Πιπίν ης
που έχ ει κοσμήσει τα ελλην ικά γήπεδα με της ποδοσφ-
αιρικές του ικαν ότητες και πάν ω από όλα με τον  χ αρακ-
τήρα του και σύν τομα θα μας κάν ει την  τιμή ν α είν αι και
παίκτης των  Παλαιμάχ ων  Εθν ικού Παν οράματος.

Αγώνας στην μνήμη του Μπάμπη
Μαστρογιάννη

Πρεμιέρα με νίκη οι γυναίκες
του Πήγασου Θριασίου
Στην  πρεμιέρα του πρωταθλήματος Β΄Εθν ικής 2ος
όμιλος στο γήπεδο Γιώργος Ρουμελιώτης οι Γυν αίκες
του Πήγασου Θριασίου της Αθην άς Ρεν τούμη επι-
κράτησαν  με 2-0 του Ατρομήτου Ζαρουχ λέικων
Πάτρας και ξεκίν ησαν  με το δεξί τις υποχ ρεώσεις
τους.
Σκόρερ οι Καλοκαιριν ού – Φουστουρίδου.

Ο Απόλλωνας Ποντίων Ασπροπύργου ευχαριστεί…Ο Απόλλωνας Ποντίων Ασπροπύργου ευχαριστεί…

Όλο το Δ.Σ και Όλο το team του Απόλλων Ποντίων Ασπροπύρ-
γου ευχαριστεί θερμά όλον αυτόν τον κόσμο

ξεχωριστά έναν έναν πού βρέθηκε στο πλευρό της ομάδας 
και πραγματικά δώσανε βροντερό παρόν για να στηρίξουνε και

να έμψυχόσουν την ομάδα μας.

Πήραν το μάτς στα Χαρτιά οι Παλαίμαχοι του Εθνικού Πανοράματος



12-θριάσιο Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021

ΓΑΜΟΣ 

Ο ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ Η ΡΗΓΑ ΖΩΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΡΑΣΜΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΔΑΝΙΗΛ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΗΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΓΑΜΟΣ 
Ο TEFAI EDISON TOY ΛΙΡΙΜ (LIRIM) ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑΣ

(VALENTINA) ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΒΡΟΥΣΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΚΑΙ Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΒΟΜΒΑ 
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ 

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΕΛΕΜΕΝΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΓΑΜΟΣ 

Ο ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ Η ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ

ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
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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 θρωπι-
στικής, ιατροφαρμακευτικής, επι-
σιτιστικής, και αν απτυξιακής
βοήθειας προς κοιν ων ικά και
οικον ομικά ευπαθείς ομάδες,
όπως αν έργους, αστέγους,
ΑΜΕΑ, ηλικιωμέν ους και παιδιά,
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 ''Προσφέρω''
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

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕ Ρ ΙΦΕ Ρ Ε ΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                          

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. Δ/ν ση: Λ. 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   

Αρ. πρωτ.: 852611
Αθήν α, 12/10/21

Αν ακοίν ωση

Έχον τας υπόψη τις διατάξεις
της με αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ
Υπουργών  Εσωτερικών - ΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014)  αν ακοιν ών εται
ότι:  

Στο Περιφ ερειακό Συμβούλιο
Αττικής διαβιβάστηκε από τη
Δ/ν ση Περιβάλλον τος & Χωρι-
κού Σχεδιασμού της Αποκεν τρ-
ωμέν ης Διοίκησης Αττικής με το
με αρ. πρωτ. 125285/11-10-21
έγγραφ ο η Μελέτη Περιβαλλον -
τικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ), με
ΠΕ.Τ.: 2109620324 και με:

Α) τίτλο έργου: «Μον άδα αν άκ-
τησης υλικών  από μη
επικίν δυν α σύμμεικτα αν ακ-
υκλώσιμα απόβλητα (Κ.Δ.Α.Υ.),
επεξεργασίας & αποθήκευσης
στερεών  μη επικιν δύν ων  αποβ-
λήτων  και συν αποτέφ ρωσης»
υποκατηγορία Α2, ομάδα:  4η,
α/α: 10α (Μεμον ωμέν ες εγκατα-
στάσεις αν άκτησης υλικών
μέσω μηχαν ικής διαλογής από
μη επικίν δυν α απόβλητα), α/α: 6
(Εγκαταστάσεις που εκτελούν
εργασίες D & Rσε μη επικίν δυν α
απόβλητα, εκτός αστικών  στερ-
εών  αποβλήτων ), α/α: 7α (Εγκα-
ταστάσεις αποθήκευσης και
μεταφ όρτωσης στερεών  μη
επικίν δυν ων  αποβλήτων ) και
α/α: 4 (Εγκαταστάσεις αποτέφ ρ-
ωσης ή εν εργειακής αξιο-
ποίησης).

Β) θέση έργου: θέση ‘’Παππά
Περιβόλι’’, Ο.Τ. 22, στο Δήμο
Μεγαρέων , της Π.Ε. Δυτ. Αττι-
κής, της Περιφ έρειας Αττικής.
Γ) φ ορέα έργου:  SKYPLAST
I.K.E.

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλ-
λον τική αρχή τη Δ/ν ση Περιβάλ-
λον τος και Χωρικού Σχεδιασμού
της Αποκεν τρωμέν ης
Διοίκησης Αττικής

Ε) Για την  παροχή σχετικών
περιβαλλον τικών  πληροφ ορ-
ιών : 1) την  αρμόδια υπηρεσία

της Περιφ έρειας Αττικής ήτοι τη
Δ/ν ση Περιβάλλον τος Περιφ έρει-
ας Αττικής (Πολυτεχν είου 4,
Αθήν α, υποδοχή κοιν ού: Δευ-
τέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00,
τηλ.:  210-6984302) και 2) το
Ηλεκτρον ικό Περιβαλλον τικό
Μητρώο  (ΗΜΠ) μόν ο για εγγεγρ-
αμμέν ους χρήστες στη διεύθυ-
ν ση http: eprm.ypen.gr.  

ΣΤ) ημερομην ία έν αρξης και
λήξης δημόσιας διαβούλευσης:
13/10/21- 24/11/21

Ζ) ημερομην ίες έν αρξης και
λήξης προθεσμίας για κατάθεση
απόψεων  εν διαφ ερομέν ου κοι-
ν ού:  14/10/21- 24/11/21 στη
Γραμματεία Περιφ ερειακού
Συμβουλίου Αττικής (E-mail:
ssona@patt.gov .gr/ Φαξ:  213
2063533) ή στη Δ/ν ση Περιβαλ-
λον τικού και Χωρικού Σχεδια-
σμού της Αποκεν τρωμέν ης
Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων
239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

Η) εφ ημερίδα δημοσίευσης:
«Θριάσιο» και link δημοσίευ-
σης: www.patt.gov .gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

Πέραν  αυτών  στο τραπέζι τίθεν ται
αλλαγές στη δομή της αγοράς ηλεκτρικής
εν έργειας που θα επιτρέψουν  στους
καταν αλωτές ν α επωφελούν ται από το
γεγον ός ότι οι τιμές αποζημίωσης των
μον άδων  Αν αν εώσιμων  Πηγών  Εν έρ-
γειας (τουλάχ ιστον  εκείν ων  που κατασ-
κευάστηκαν  τα τελευταία χ ρόν ια) είν αι
σημαν τικά χ αμηλότερες από τις τιμές
που διαμορφών ον ται στο Χρηματιστήρ-
ιο Εν έργειας. Αυτό σημαίν ει ότι ο κατα-
ν αλωτής δεν  χ ρειάζεται ν α επιδοτήσει
την  «πράσιν η» εν έργεια αλλά μπορεί
ν α ωφεληθεί άμεσα από αυτήν . 

Οι τρόποι με τους οποίους μπορεί ν α
συμβεί αυτό περιλαμβάν ουν  τα διμερή
συμβόλαια μεταξύ παραγωγών  ΑΠΕ και
καταν αλωτών  ή την  άμεση επιστροφή
των  πλεον ασμάτων  που δημιουρ

γούν ται στην  αγορά από τη συμμε-
τοχ ή των  ΑΠΕ με χ αμηλότερες τιμές
από χ αμηλότερες τιμές.

Υπέρ της μεταρρύθμισης της χ ον δρ-
εμπορικής αγοράς ηλεκτρικής εν έργειας,
προκειμέν ου η τιμή που πληρών ει ο
καταν αλωτής ν α καθορίζεται από το
μέσο κόστος παραγωγής, τάσσεται με
δηλώσεις του στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο πρόε-
δρος της Έν ωσης Βιομηχ αν ικών  Κατα-
ν αλωτών  Εν έργειας, Αν τών ης Κον το-
λέων .

Το πλαίσιο των  αλλαγών  προδιαγράφ-
εται στην  κοιν ή δήλωση πέν τε υπο-
υργών  Οικον ομικών  της ΕΕ μεταξύ των
οποίων  και ο Έλλην ας υπουργός Χρή-
στος Σταϊκούρας που εκδόθηκε την
περασμέν η εβδομάδα. «Είν αι αν άγκη, 

τον ίζουν  οι υπουργοί της Ισπαν ίας,
της Γαλλίας, της Τσεχ ίας, της Ελλάδας
και της Ρουμαν ίας, ν α μεταρρυθμίσουμε
τη χ ον δρική αγορά ηλεκτρικής εν έργει-
ας. 

Η αγορά ηλεκτρικής εν έργειας έχ ει
πολλά πλεον εκτήματα: διασφαλίζει εν ε-
ργειακά αποθέματα αδιαλείπτως, για όλες
τις Ευρωπαϊκές χ ώρες.

Όμως, χ ρειάζεται ν α βελτιωθεί, ώστε
ν α διαμορφών ει καλύτερα τη σύν δεση
αν άμεσα στην  τιμή που πληρών ουν  οι
καταν αλωτές και στο μέσο κόστος παρ-
αγωγής της ηλεκτρικής εν έργειας στα
εθν ικά μείγματα παραγωγής. 

Αυτό καθίσταται ολοέν α και σημαν -
τικότερο, καθώς η απολιγν ιτοποίηση θα
αυξήσει τη χ ρήση ηλεκτρικής εν έργειας 

στην  οικον ομία μας».
Αυτήν  την  εβδομάδα αν αμέν εται

εξάλλου η αν ακοίν ωση της “εργαλειοθήκ-
ης” από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα
μέτρα που μπορούν  ν α λάβουν  οι εθν ι-
κές κυβερν ήσεις για την  αν τιμετώπιση
της εν εργειακής ακρίβειας.

Πρόκειται, όπως προκύπτει από τις
δηλώσεις της επιτρόπου Εν έργειας Kadri
Simson την  περασμέν η εβδομάδα στο
Ευρωπαϊκό Κοιν οβούλιο για μέτρα στην
κατεύθυν ση εκείν ων  που εφαρμόζει η
κυβέρν ηση. Δηλαδή άμεσες εν ισχ ύσεις
στους καταν αλωτές και ιδιαίτερη μέριμν α
για τα πιο ευάλωτα ν οικοκυριά με
χ ρηματοδότηση από τα επιπλέον
έσοδα που προκύπτουν  από τους πλει-
στηριασμούς δικαιωμάτων  εκπομπής
διοξειδίου του άν θρακα.

Συν εχ ίζεται από τη σελ. 2
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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.,προς ενοικιαση
ή πώληση στα Νεόκτιστα
Ασπροπύργου,τριφατσο
με εύκολη πρόσβαση πρ-
ος όλες τις  εθνικές  ο-
δούς.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 φαρμα-
κείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)

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

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
Ασπροπύρ-
γου!Πληροφορίες
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: ifoniton-
amea@gmail.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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