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ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Νεφώσεις  και σποραδικές καταιγίδες  

Θερμοκρασία: Από 13  έως 20 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Γερβάσιος, Γερβασία, Ναζάριος

Ιγνάτιος, Ιγνάτης, Ιγνατία 
Παγκόσμια Ημέρα Όρασης (Κατά της Τύφλωσης)

Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων (Τυποποίησης)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΣΑΒΒΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 218 - Γκοριτσά, 19300, 

2105598618

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΓΚΟΛΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Χατζηδάκη 40 & Παγκάλου, 
2105546444

MANΔΡΑ
Γκίνη Γεωργία Π.Κοροπούλη Βαγγέλη 1, 

2105550309

Άνω Λιόσια
Μοσχογιάννη Σπυριδούλα Σ.
Δημαρχείου 15, 2102475470

ΑΧΑΡΝΕΣ
Κοκολάκης Χαράλαμπος Ε.

Αριστοτέλους 86, Αχαρνές, 2102468746

Ν
έο αδιαν όητο περιστα-
τικό εγκατάλειψης και
παραμέλησης παιδιών

σημειώθηκε στην  περιοχ ή του
Ασπρόπυργου.

Ειδικότερα, σύμφων α με το
MEGA, έν ας περαστικός  εν τό-
πισε έν α τραυματισμέν ο βρέφ-
ος στη μέση του δρόμου. Το
μωρό, ηλικίας περίπου εν ός
έτους, ήταν  τραυματισμέν ο και
ο άν δρας αμέσως ειδοποίησε
τις Αρχ ές.

Οι αστυν ομικοί που έσπευ-
σαν  στο σημείο, στην  προ-
σπάθειά τους ν α εν τοπίσουν
τους γον είς του βρέφους ή όποιον  το είχ ε εγκαταλείψει,
πλησίασαν  κάποιο σπίτι της περιοχ ής. Τότε άκουσαν
κλάματα μέσα από έν α αυτοκίν ητο εκεί κον τά και
διαπίστωσαν  ότι μέσα σε αυτό βρισκόταν  κλειδωμέν ο
έν α ακόμα ν ήπιο. Το πήραν  μαζί τους, ωστόσο αμέ-
σως μετά, άκουσαν  ν έα κλάματα από το πορτ μπαγ-
κάζ και αν οίγον τάς το βρήκαν  μέσα άλλα τρία παιδιά.

Στη συν έχ εια, οι αστυν ομικοί εν τόπισαν  μια 

13χ ρον η, η οποία ισχ υρίστηκε ότι οι μητέρες των
παιδιών , ηλικίας περίπου 25 και 27 ετών , της είχ αν
αφήσει τα παιδάκια για ν α τα προσέχ ει και η ίδια τα
κλείδωσε στο αυτοκίν ητο.

Τα παιδιά οδηγήθηκαν  στο «Παίδων », εν ώ
συν τάχ θηκε δικογραφία κατά των  δύο γυν αικών  για
εγκατάλειψη, παραμέληση, καθώς και για όλα τα άλλα
σχ ετικά αδικήματα.

ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ
ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 

Βρέφος παρατημένο στον δρόμο και 4
νήπια κλειδωμένα σε πορτ μπαγκάζ

Η
Σουλτάν α (Ναν ά) Σπυροπούλου ορίζεται ως η
ν έα Διευθύν ουσα Σύμβουλος της Δημοτικής
Μον οπρόσωπης Αν ών υμης Εταιρείας Πολιτιστι-

κής Πρωτεύουσας Ελευσίν α.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε
ομόφων α την  τοποθέτηση της Σουλτάν ας Σπυρο-
πούλου στη θέση της Διευθύν ουσας Συμβούλου της
Eleusis 2023. 

Η επιλογή της κυρίας Σπυροπούλου στηρίχ τηκε
αφεν ός στη σημαν τική και πολύπλευρη επαγγελματική
της πορεία στον  τομέα των  υποδομών  και αφετέρου,
στη δύν αμη της προσωπικότητας της. Πολιτικός Μηχ α-
ν ικός ΕΜΠ στο επάγγελμα, έχ ει διατελέσει -μεταξύ
άλλων - Πρόεδρος και Διευθύν ουσα Σύμβουλος της
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., Αν τιδήμαρχ ος Τεχ ν ικών  Υπηρεσιών
& Αν απληρώτρια Δήμαρχ ος του Δήμου Αθην αιών ,
Τεχ ν ικός Σύμβουλος της Εθν ικής Τράπεζας της Ελλά-

δος, εν ώ σημαν τικό ήταν  το έργο της στο Ολυμπιακό
Χωριό καθώς και στον  Οργαν ισμό Εργατικής Κατοικίας. 

Σε σύν τομη δήλωσή της, η ν έα Διευθύν ουσα Σύμβου-
λος, κα Ναν ά Σπυροπούλου είπε χ αρακτηριστικά:

«Θα ήθελα ν α ευχ αριστήσω τον  Δήμαρχ ο, το Δημο-
τικό Συμβούλιο Ελευσίν ας και το Διοικητικό Συμβούλιο
της Εταιρείας για την  εμπιστοσύν η που μου έδειξαν .
Θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυν άμεις ν α πετύχ ει
αυτό το σπουδαίο για την  Ελευσίν α, για την  Ελλάδα,
εγχ είρημα. 

Ο χ ρόν ος τρέχ ει και είν αι ο μεγαλύτερος αν τίπαλος
όλων  μας. 

Η Ελευσίν α έχ ει όλες τις δυν ατότητες ν α πετύχ ει
προς όφελος  των  πολιτών  της, των  επισκεπτών  της
και της ιστορίας της. 

Μεγάλο μέλημα μας θα είν αι εκτός της χ ρον ιάς της
Πολιτιστικής, η πολιτιστική παρακαταθήκη της Ελευ-
σίν ας  ν α διαχ υθεί σε ολόκληρη την  πόλη και ν α γίν ει
βήμα αν άπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής για
όλους τους πολίτες της. 

Χρειάζομαι τη βοήθεια και τη συμβολή όλων  σας. 
Σας ευχ αριστώ.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eleusis 2023 έκαν ε δεκτή
την  παραίτηση της τέως Διευθύν ουσας Συμβούλου, κας
Μαρίας Παν αγίδου, και την  ευχ αριστεί θερμά για τις
υπηρεσίες που παρείχ ε για σχ εδόν  δύο έτη, με απόλ-
υτο επαγγελματισμό και ευσυν ειδησία. Η Μαρία
Παν αγίδου γν ωστή για τη μακρά της πορεία στον  χ ώρο
του πολιτισμού, έν ας άν θρωπος με υψηλό ήθος και
αγάπη για τους συν εργάτεες της, συν έβαλε σημαν τικά
στην  εξέλιξη της  Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της
Ευρώπης.  

ΝΝέέαα  ΔΔιιεευυθθύύννοουυσσαα  ΣΣύύμμββοουυλλοοςς  
σσττηηνν  Eleusis 2023 η Σουλτάνα (Νανά)

Σπυροπούλου
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Γ. Πατούλης: «Επεμ-
βαίνουμε όπου υπάρχει
πρόβλημα προκειμένου
να ελαχιστοποιήσουμε
τους πλημμυρικούς κιν-
δύνους-Προτεραιότητά
μας, η ασφάλεια των
πολιτών»

Με εντατικούς ρυθ-
μούς συνεχίζουν τα
συνεργεία της Περιφέρ-
ειας Αττικής, σε καθημε-
ρινή βάση, τους καθαρι-
σμούς των ρεμάτων με
έμφαση σε περιοχές
υψηλής επικινδυνότ-
ητας, κατόπιν και σχετικής εντολής
του Περιφερειάρχη Αττικής Γ.
Πατούλη.

Ειδικότερα  σε ό,τι αφορά τη
Δυτική Αττική έχουν ολοκληρωθεί
οι εξής εργασίες:

Γ. Περιφερειακή Ενότητα Δυτι-
κής Αττικής

1. Καθαρισμός ρέματος Σαραν-

ταπόταμου σε μήκος 433μ. έναντι
του στρατιωτικού αεροδρομίου 

2. Καθαρισμός ρέματος στη
συνοικία Παπακώστα μήκους 360μ
του Δήμου Ελευσίνας

3. Καθαρισμός ρεμάτων περ-
ιοχής Οινόης του Δήμου Μάνδρας
– Ειδυλλίας (Τζάλας, Μένεσσι,
Κάστιζας, Λεύκα, Οσίου Μελετίου,

Καστανάβας)  συνολικού
μήκους  2.419μ. 

4. Καθαρισμοί πραγ-
ματοποιήθηκαν επαναλ-
ηπτικά σε ρέματα του
Αλεποχωρίου του Δήμου
Μεγαρέων  σε συνολικό
μήκος 571μ. στις περ-
ιοχές που επλήγησαν
από τις πρόσφατες πυρ-
καγιές .

4. Επιπρόσθετα
έχουν πραγματοποιηθεί
εργασίες καθαρισμού στο
ρέμα Αγ. Ιωάννη και Αγ.
Γεωργίου του Δήμου
Ασπροπύργου, στο ρέμα

Αγ. Αικατερίνης στο Δήμο Μάνδρ-
ας Ειδυλλίας και στα ρέματα
Γιώργη, Κουλουριώτικο, Μαυρατζά
στο Δήμο Μεγαρέων και ρέμα
Εσχατιάς του Δ. Φυλής.

5. Έχουν ήδη ξεκινήσει και
συνεχίζονται εργασίες καθαρισμού
στο ρέμα Σούρες και ρέμα Σαραν-
ταπόταμο.

ΈΈννααρρξξηη  σσυυννεεδδρριιάάσσεεωωνν  ττοουυ  
ΔΔ..ΣΣ..  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  σσττηη  ΜΜααγγοούύλλαα  

ΑΑννάάδδεειιξξηη  κκααιι  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  ττωωνν
ππρροοββλληημμάάττωωνν  πποουυ  ααφφοορροούύνν  

ττηηνν  ΔΔηημμοοττιικκήή  ΕΕννόόττηητταα  

ΥΥλλοοπποοιιώώννττααςς  κκααιι  σσεε  εεππίίππεεδδοο  σσυυμμββοολλιι--
σσμμοούύ,,  ττηη  θθέέσσηη  ττηηςς  ΔΔηημμοοττιικκήήςς  ΑΑρρχχήήςς  γγιιαα
ττηηνν  ααννάάδδεειιξξηη  κκααιι  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  ττωωνν

ππρροοββλληημμάάττωωνν  πποουυ  ααφφοορροούύνν  ττηη  ΜΜααγγοούύλλαα,,  ττοο
ΔΔηημμοοττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ττηηςς  ππόόλληηςς,,  ππρρααγγμμααττοο--
πποοίίηησσεε  χχθθεεςς  ττηηνν  11ηη  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  σσττοο  δδηημμοοττιικκόό
μμέέγγααρροο  ΜΜααγγοούύλλααςς..  

Είχε προηγηθεί η τυπική διαδικασία έγκρισης της
πρότασης που κατέθεσε ο Δήμαρχος Αργύρης
Οικονόμου και η δημοτική αρχή για την εν λόγω
πρωτοβουλία, από τον Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου Γ. Ηλιόπουλο.  

Σημειώνεται, ότι στην πρώτη αυτή ειδική συνε-
δρίαση- από τις πολλές που θα ακολουθήσουν-
προσκλήθηκαν για να παρευρίσκονται τιμητικά οι
κκ. Μοίρας Γιώργος και Μίχας Δημήτριος- πρώην
κοινοτάρχες Μαγούλας-, καθώς και ο πρώην Δήμα-
ρχος Θεόφιλος Ρόκκας. 

Όσον αφορά τα θέματα της συνεδρίασης, ξεχώριζε
αυτό της αγοράς του ακινήτου εντός του 4 Ο.Τ. , το
οποίο περιβάλλεται από τις οδού Κανελλοπούλου,
Δραγούμη και Καραϊσκάκη. 

Το συγκεκριμένο ακίνητο προβλέπεται να αξιοποι-
ηθεί για την ανέγερση κτηρίου στάθμευσης αυτοκι-
νήτων και την κατασκευή κρασπεδορείθρων και
πεζοδρόμου. 

Όπως, ανέφερε σχετικά ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών
Υπηρεσιών, Θανάσης Μαυρογιάννης, «στην ευρύτε-
ρη περιοχή του Δήμου Ελευσίνας υπάρχει επιτακτι-
κή ανάγκη για δημιουργία χώρου στάθμευσης. Το
συγκεκριμένο οικόπεδο, και επειδή σήμερα το ως
άνω οικόπεδο του Ο.Τ. 4 του εγκεκριμένου ρυμοτο-
μικού σχεδίου της πόλεως Ελευσίνας είναι το συγκε-
κριμένο, ο Δήμος μας προτίθεται να προβεί στην
απευθείας αγορά του. 

Σκοπός της αγοράς είναι η δημόσια ωφέλεια και η
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και
μετακίνησης στην πόλη και ειδικότερα η ελάφρυνση
του κυκλοφοριακού προβλήματος, η διευκόλυνση
της προσβασιμότητας προς το εμπορικό κέντρο και
τις δημόσιες υπηρεσίες. 

Παράλληλη, η απόκτηση του εν λόγω ακινήτου θα
εξυπηρετεί τους δημότες και τους επισκέπτες του
Δήμου μας, καθώς ευρίσκεται σε κοντινή απόσταση
από όλα τα σημεία ενδιαφέροντος της πόλης της
Ελευσίνας, τον αρχαιολογικό χώρο, την παραλιακή
ζώνη της πόλης και το πρώην Ελαιουργείο όπου
διεξάγονται τα Αισχύλεια, και θα αυξήσει την επισκε-
ψιμότητα και τη εμπορικότητα της περιοχής». 

Με εντατικούς ρυθμούς οι καθαρισμοί ρεμάτων σtη Δυτική Αττική  
από τα συνεργεία της Περιφέρειας

Χωρίς καθυστερήσεις συνεχίζονται οι εργασίες στο ρέμα Σούρες και ρέμα Σαρανταπόταμο.

Λ. Κοσμόπουλος: «Εργαζόμαστε καθημερινά
με συνέπεια για να τηρούνται απαρέγκλιτα μέτρα
προστασίας του περιβάλλοντος και της δημό-
σιας υγείας»

Με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας
στην Δυτική Αττική, συνεχίζονται οι προληπτι-
κοί έλεγχοι από την αρμόδια Διεύθυνση Υγειο-
νομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

Συγκεκριμένα, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμ-
βριο που πέρασε, εξετάζοντας απολογιστικά τα
στοιχεία, διαπιστώθηκαν 23 παραβάσεις υγιει-
νής (HACCP) και γενικής υγιεινής σε επιτόπιους
ελέγχους. Επιπλέον, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε
70 συνολικά επιχειρήσεις για τήρηση μέτρων
κατά της πανδημίας COVID-19 καθώς και τήρη-
ση μέτρων κατά του καπνίσματος. Παραβάσεις

διαπιστώθηκαν και συστάσεις έγιναν, με στόχο
την τήρηση των προβλεπόμενων από τις σχετι-
κές νομοθεσίες μέτρων προστασίας των
πολιτών.

Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττι-
κής Λευτέρης Κοσμόπουλος ανέφερε: «Τα απο-
λογιστικά στοιχεία της Δ/νσης Υγειονομικού
Ελέγχου & ΠεριβαλλοντικήςΥγιεινής της Π.Ε.
Δυτ. Αττικής για τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο
2021 δείχνουν την συνέπεια που δείχνουμε,
ακολουθώντας τα μέτρα προστασίας βάσει των
κείμενων νομοθετικών διατάξεων. 

Συνεχίζουμε καθημερινά με αμείωτη ένταση, με
τα υπηρεσιακά στελέχη της Περιφερειακής Ενότ-
ητας Δυτ. Αττικής, για να καταπολεμώνται περι-
στατικά που βλάπτουν τόσο τον επιχειρηματικό
κόσμο αλλά κυριότερα το περιβάλλον και την
υγεία».

Προληπτικοί έλεγχοι Υγειονομικού
Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής 

Από τις υπηρεσίες Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής
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Περίπου 86.000 δικαιούχοι έχουν ενταχθεί στα
προγράμματα «ΓΕΦΥΡΑ Ι & ΙΙ» καθώς ήταν
πληττόμενοι λόγω κορονοϊού και έχουν λάβει στο
σύνολο τους 352 εκατομμύρια ευρώ. Η νέα τρο-
πολογία του Υπουργείου Οικονομικών ανοίγει
περισσότερο την «ομπρέλα» προστασίας για τους
δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί ήδη στο πρό-
γραμμα ΓΕΦΥΡΑ 1.

Ποιοι δικαιούνται την επέκταση του προγράμμα-
τος

Τρίμηνη επέκταση προβλέπεται για υφιστάμενο-
υς δικαιούχους οι οποίοι ήδη λαμβάνουν επιδότ-
ηση για 9 μήνες και έτσι, πλέον, θα λάβουν την
οικονομική στήριξη συνολικά για 12 μήνες. Το
κράτος επιδοτεί μέρος της δόσης του δανείου
(τόσο τους τόκους όσο και κεφάλαιο), ενώ ο δανει-
ολήπτης καλείται να πληρώσει το υπόλοιπο της
δόσης μετά και την κρατική επιδότηση.

Πώς αλλάζουν τα ποσοστά επιδότησης

Για τους 3 αυτούς μήνες, η συνεισφορά του
Δημοσίου για την υποστήριξη των πληγέντων
που έχουν «πράσινα» (ενήμερα δάνεια), ανέρχε-
ται στο 40% της μηνιαίας δόσης. Για όσους έχουν
ρυθμίσει δάνεια που είχαν καθυστέρηση μικρότε-
ρη των 90 ημερών, η συνεισφορά ανέρχεται στο
35% της μηνιαίας δόσης.

Για τα κόκκινα δάνεια (καθυστέρηση άνω
μεγαλύτερη των 90 ημερών) και έχουν πλέον
ρυθμιστεί, η επιδότηση ανέρχεται στο 20% της
μηνιαίας δόσης για τους ήδη δικαιούχους

Μετά τη λήξη της επιδότησης, ο δανειολήπτης
θα πρέπει να πληρώνει υποχρεωτικά ολόκληρη
τη μηνιαία δόση του δανείου, για χρονικό διά-
στημα 6-18 μήνες, ανάλογα με την κατηγορία του
δανείου, αλλιώς θα πρέπει να επιστρέψει την
κρατική επιδότηση.

Παράλληλα, όσον αφορά το πρόγραμμα κρατικής 

ε π ι δ ό τ η σ η ς
επι χε ι ρηματι κών
δ α ν ε ί ω ν
«ΓΕΦΥΡΑ 2», ,
μέχρι  την 31 η
Δεκεμβρίου 2021
έχουν διορία οι
επιχειρήσεις

που έχουν ήδη
λάβει έγκριση της
επιδότησης, να
έρθουν σε συνεν-
νόηση με την τρά-
πεζα ή τον διαχειρ-
ιστή δανείου ώστε
να ρυθμίσουν τα
δάνειά τους και στη

συνέχεια να λάβουν την κρατική επιδότηση για
συνολικά 8 μήνες.

Τέλος στις αλλαγές που πορωθεί η τροπολογία
του Υπουργείου Οικονομικών αυξάνει το ποσό
της ληξοπροθεσμίας βάσει της οποίας ο δανειο-
λήπτης «καίγεται» και χάνει την επιδότηση του
προγράμματος. 

Ο δανειολήπτης πλέον έχει την δυνατότητα να
μην πληρώσει δύο δόσεις και να μην χάσει τη
κρατική επιδότηση. Υπενθυμίζεται πως το ποσό
αυτό, για το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 1 ήταν στα 150
ευρώ.

352 εκατ. ευρώ για δάνεια – Όλες οι αλλαγές στο πρόγραμμα «Γέφυρα 1»



ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους ωφελούμε-
νους του Κοινωνικού Παντοπωλείου, ότι για
την συνέχιση της παροχής ειδών κοινωνικού
παντοπωλείου, όπως επικαιροποιήσουν τα
στοιχεία τους (Ε1, Ε9, εκκαθαριστικό και κάρτα
ανεργίας όταν υπάρχει), στην Κοινωνική Υπηρ-
εσία έως την Παρασκευή 29/10/2021. 

Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021 θριάσιο-5 

ΗΕλληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανα-
κοινώνει τις εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμή-
σεις απασχόλησης και ανεργίας για τον Αύγου-

στο 2021.

Ειδικότερα, το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας
τον Αύγουστο του 2021 ανήλθε σε 13,9% έναντι του
16,9% τον Αύγουστο του 2020 και του αναθεωρημένου
προς τα κάτω 14,0% τον Ιούλιο του 2021.

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.070.814 άτομα
σημειώνοντας αύξηση κατά 226.985 άτομα σε σχέση με
τον Αύγουστο του 2020 (+5,9%) και κατά 50.927 άτομα
σε σχέση με τον Ιούλιο του 2021 (+1,3%).

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 655.644 άτομα σημειώνοντας
μείωση κατά 128.293 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο
του 2020 (-16,4%) και κατά 1.035 άτομα σε σχέση με τον
Ιούλιο του 2021 (-0,2%).

Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυνα-
μικό, ή "άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού", δηλαδή
τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία,
ανήλθαν σε 3.131.793, σημειώνοντας μείωση κατά
128.326 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2020 (-
3,9%) και κατά 52.503 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του
2021 (-1,6%). 

Επισημαίνεται ότι, κατά το μήνα Αύγουστο, η αγορά
εργασίας επηρεάστηκε από την εφαρμογή ειδικών κανό-
νων λειτουργίας στις επιχειρήσεις καθώς και από την
εφαρμογή μέτρων για την προστασία της δημόσιας
υγείας και την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19,
στο σύνολο της Χώρας.

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 13,9% η ανεργία τον ΑύγουστοΕΛΣΤΑΤ: Στο 13,9% η ανεργία τον Αύγουστο

48

Τ
ην Τρίτη 12
Οκτωβρίου, ο
Συντονιστής της

Νομαρχιακής Επιτροπής
τού ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Δυτικής
Αττικής, Νίκος Νικολό-
πουλος, μαζί με μέλη
αυτής και με τη συμμε-
τοχή τού Ανδρέα Νεφε-
λούδη, πρ. Γενικού
Γραμματέα του Υπ.
Εργασίας, πραγματοποι-
ήσαν επίσκεψη στα Ναυ-
πηγεία Ελευσίνας, όπου
συνομίλησαν με το σωματείο των εργαζομένων.

Οι εργαζόμενοι εξέφρασαν την αγωνία τους
σχετικά με την πορεία της επένδυσης, η οποία
καθυστερεί εντείνοντας την ανασφάλειά τους. 

Παράλληλα, η ελληνογαλλική αμυντική συμφ-
ωνία για τις φρεγάτες, αποκλείει εντελώς την
ελληνική ναυπηγική βιομηχανία, ακυρώνοντας
τις όποιες προσδοκίες συμμετοχής στο πρόγρ-
αμμα, πράγμα που δημιουργεί συνθήκες περαι-
τέρω αβεβαιότητας για το μέλλον των Ναυ-
πηγείων. 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή τού ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Δυτι-
κής Αττικής εκφράζει την αμέριστη στήριξη και
συμπαράστασή της στους εργαζομένους και τάσ-
σεται υπέρ μιας βιώσιμης λύσης, η οποία θα δια

σφαλίζει τις θέσεις εργασίας και τα εργασιακά 
δικαιώματα, μέσω συλλογικών συμβάσεων,

ενώ ταυτόχρονα θα αποδίδει στους εργαζόμενο-
υς τα δεδουλευμένα τους. 

Δεσμευόμαστε να είμαστε σε διαρκή επικοι-
νωνία και συνδρομή στον αγώνα τους, όπως οι
ίδιοι οι εργαζόμενοι μάς ζήτησαν. 

Θα βρεθούμε απέναντι σε όσους σκέπτονται να
οδηγήσουν οριστικά τον ναυπηγοεπισκευαστικό
τομέα στον μαρασμό και την απαξία, θεωρώντας
ότι επιβάλλεται να αποτελέσει έναν στρατηγικό
μοχλό ανάπτυξης της χώρας, μια πεποίθηση για
την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έχει δείξει δείγματα γρα-
φής κατά την περίοδο διακυβέρνησής του.

Επίσκεψη της ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αττικής στα Ναυπηγεία Ελευσίνας



Τιμητική πλακέτα στον Δήμαρχο Φυλής Χρήστο Παππού
από την Ερυθροσταυρίτισσα  Αριστέα Πλακίδα 

Τ
ιμητική πλακέτα στον  Δήμαρχο Φυλής Χρήστο Παππού πρόσφερε το μεσημέρι της Τρίτης 12 Οκτωβρίου 2021
η Ερυθροσταυρίτισσα Νοσηλεύτρια – Επισκέπτρια Υγείας και τ. Προϊσταμέν η του Τοπικού Υγειον ομικού
Σταθμού Άν ω Λιοσίων , Αριστέα Πλακίδα. 

Η κ. Αριστέα Πλακίδα επισκέφθηκε τον  Δήμαρχ ο Φυλής Χρήστο Παππού στο γραφείο του και του παρέδωσε
τιμητική πλακέτα για το Κοιν ων ικό Έργο του και την  ολόπλευρη στήριξή του, καθ’ όλη τη διάρκεια τη θητείας της
ως Προϊσταμέν η,  στο Τοπικό Σταθμό.

“Είχ αμε ετοιμάσει τον  Φεβρουάριο του 2020 μεγάλη εκδήλωση προκειμέν ου ν α τιμήσουμε τον  Δήμαρχ ο Φυλής
για τη συν εισφορά του στην  πολύπλευρη δράση του Τοπικού Υγειον ομικού Σταθμού Ε.Ε.Σ Άν ω Λιοσίων , αλλά η
παν δημία ακύρωσε τα σχ έδιά μας. 

Ωστόσο η τιμητική πλακέτα είχ ε ετοιμαστεί και αν ήκει στον  Χρήστο Παππού που δεν  σταμάτησε στιγμή ν α
είν αι στο πλευρό μας”,  τόν ισε η Αριστέα Πλακίδα,  που δέχ θηκε τις θερμές ευχ αριστίες του Δημάρχ ου Φυλής,
μαζί με τις εγκάρδιες ευχ ές του,  για τη συν έχ ιση του πολύτιμου έργου της.

6-θριάσιο Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 

Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

Σύμφωνα με ανακοίνωση
των υπουργείων Παι-
δείας και Υγείας, οι

μαθητές όλων των βαθμίδων
θα προμηθεύονται από την
Πέμπτη 14 Οκτωβρίου ως και
το Σάββατο 23 Οκτωβρίου
πέντε (5) δωρεάν αυτοδιαγνω-
στικά (self) τεστ από τα φαρμα-
κεία.

Υπενθυμίζεται ότι:
-Αυτοδιαγνωστικά τεστ δε θα

διατίθενται σε όσους μαθητές
και μαθήτριες έχουν εμβολια-
στεί έναντι της Covid-19 και
έχουν παρέλθει 14 ημέρες από
την ολοκλήρωση του εμβολια-
σμού,

-το self-test θα πραγματοποι-
είται έως και 24 ώρες πριν από
την προσέλευση κάθε Τρίτη και
Παρασκευή στο σχολείο, ο
προσυμπτωματικός διαγνω-
στικός έλεγχος για τον νέο κορ-
ωνοϊό μέσω αυτοδιαγνωστικής
δοκιμασίας (self test) είναι
υποχρεωτικός για τους μαθητές
και τις μαθήτριες,

-βεβαίωση αρνητικού self test
οφείλουν να φέρουν οι μαθητές

που δεν έχουν πιστοποιητικό
εμβολιασμού (για τους μαθητές
12 ετών και άνω) ούτε βεβαίω-
ση παρελθούσας νόσησης
(τελευταίου εξαμήνου),

-η δωρεάν διάθεση self test
από τα φαρμακεία γίνεται μόνο
κατά τις εργάσιμες μέρες και
ώρες, ώστε κατά τις διημερ-
εύσεις και διανυκτερεύσεις να
μπορούν να εξυπηρετούν
έκτακτες ανάγκες.

-Τα υπουργεία Παιδείας και
Υγείας στην ανακοίνωσή τους
τονίζουν ότι “Συνεχίζουμε να
παροτρύνουμε τους γονείς
μαθητών 12 ετών και άνω που
δεν έχουν ακόμα εμβολιάσει τα
παιδιά τους, να σπεύσουν να το
κάνουν, αξιοποιώντας κατ’ αυτό
τον τρόπο το ισχυρό αυτό όπλο
απέναντι στην COVID-19 και
συμβάλλοντας στην οικοδόμ-
ηση τείχους ανοσίας”.

Η ανακοίνωση του Πανελ-
λήνιου Φαρμακευτικού
Συλλόγου

Σε συνάντηση που πραγματο-
ποιήθηκε με τα συναρμόδια
υπουργεία, αποφασίσθηκε η

δωρεάν διάθεση πέντε (5) self
tests στους μαθητές ηλικίας
από 4 ετών έως 19 ετών για το
διάστημα από την Πέμπτη
14/10 μέχρι το Σάββατο 23/10
(Η λειτουργία του Συστήματος
Διάθεσης self test θα ανασταλεί
από το Σάββατο 16/10/2021 και
ώρα 17:00 έως τη Δευτέρα
18/10/2021 και ώρα 8:00 πμ.).

Σε μεγάλο αριθμό φαρμα-
κείων θα διατεθούν:

1) Ένα νέο είδος προϊόντος
που περιέχει 5 self tests με τα
εξής χαρακτηριστικά : Επων-
υμία Κατασκευαστή :
ProGnosis Biotech S.A,
Κωδικός προϊόντος: V1305,
Ονομασία προϊόντος: RAPID
TEST Ag 2019-nCoV 05,
Συσκευασία: Πλαστικό σακου-
λάκι των 5 τεμ. και

2) Ένα άλλο είδος προϊόντος
με Επωνυμία Κατασκευαστή:
Boson, Κωδικός προϊόντος:
KD005BS-1, Ονομασία προϊόν-
τος: Rapid SARS-COV-2
Antigen Test Card, Συσκευασία: 

χάρτινο κυτίο του 1 τεμ.

Θέμα ημερών να πάρει
μπρος το edupass.gov.gr

Η νέα πλατφόρμα
edupass.gov.gr έχει ξεκινήσει
την λειτουργία της για τους
φοιτητές, τους καθηγητές και
για όσους θέλουν να επισκεφ-
τούν μία εκπαιδευτική δομή. Σε
αυτή την πλατφόρμα θα
δηλώνονται τα self test και rapid
test των ανεμβολίαστων φοιτ-
ητών.

Η παραπάνω πλατφόρμα δεν

αφορά ακόμα μαθητές για τους 
οποίους θα ανοίξει, όπως έχει

γίνει ήδη γνωστό, τις επόμενες
μέρες.

Συνεπώς, στη συγκεκριμένη
πλατφόρμα θα δηλώνονται self
test και rapid test.

Τις επόμενες μέρες, μόλις
ολοκληρωθεί η δημιουργία
θυρίδων για τις σχολικές μονά-
δες θα βγει στον... αέρα και εκεί
θα δηλώνονται τα self test και
τα rapid test των μαθητών.

SSSSeeeellll ffff     tttteeeesssstttt    ννννέέέέοοοουυυυ    ττττύύύύπππποοοουυυυ    γγγγιιιιαααα    ττττοοοουυυυςςςς    μμμμααααθθθθηηηηττττέέέέςςςς
Από σήμερα 14 Οκτωβρίου έως και τις 23 Οκτωβρίου η προμήθεια 5 δωρεάν 
αυτοδιαγνωστικών test από τα φαρμακεία.



ΟΔήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου και η Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας, κ.
Σοφία Μαυρίδη καλούν τους πολίτες του Ασπρόπυργου να

στηρίξουν έμπρακτα τους κατοίκους της κοινότητας Αρκαλοχωρίου Κρήτης,
έπειτα από τους πρόσφατους καταστροφικούς σεισμούς.

Συγκεκριμένα, η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου σε συνεργασία με το
Σύλλογο Κρητών Ασπροπύργου, συγκεντρώνουν είδη πρώτης ανάγκης και
τρόφιμα μακράς διαρκείας, έως την Παρασκευή 22/10/2021 και κατά τις ώρες
08:00-14:00, στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας (Δοϊράνης & Θεοτοκο-
πούλου).

Όσοι επιθυμούν να βοηθήσουν μπορούν να προσφέρουν:
1. Τρόφιμα μακράς διαρκείας (γάλα εβαπορέ, μακαρόνια, ρύζι, τυποποιημέ-

νοι χυμοί, κονσέρβες, μπισκότα κ.ά.) 
2. Είδη ιματισμού (κουβέρτες, σεντόνια, παπλώματα κ.ά.)

Για περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα:
2132006742-6740 (Γραφείο αρμόδιας Αντιδημάρχου) και  2105575596
(Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας).

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη βοήθειά σας. 

Το Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Δήμου Ελευσίνας σας
ενημερώνει πως οι εγγραφές των Τμημάτων Πολι-
τισμού - Αθλητισμού Ελευσίνας-Μαγούλας έχουν
πάρει παράταση! 
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Παράταση εγγραφών 
στα Τμήματα Πολιτισμού - 
Αθλητισμού Ελευσίνας - Μαγούλας 

Ο Δήμος Ασπροπύργου στο πλευρό των σεισμόπληκτων της Κρήτης

Πρόσκληση εκδήλωσης συμμετοχής στα
Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Κέντρου 

Διά Βίου Μάθησης Δήμου Αχαρνών

Π
ρόσκληση εκδήλωσης
εν διαφέρον τος συμμε-
τοχ ής στα Εκπαιδευτι-

κά Προγράμματα Πληροφορι-
κής του Κέν τρου Διά Βίου
Μάθησης Δήμου Αχ αρν ών

Εν ημερών ουμε κάθε εν διαφε-
ρόμεν ο/η ότι στο Κέν τρο Διά
Βίου Μάθησης  του  Δήμου
Αχ αρν ών  θα υλοποιηθούν
Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Πληροφορικής, όπου μπορ-
ούν  ν α παρακολουθήσουν
εν ήλικοι κάτοικοι του Δήμου.
Για την  έν ταξη των  εν διαφερ-
ομέν ων  στα τμήματα απαι-
τείται η συμπλήρωση σχ ετι-
κής  αίτησης  με φωτοτυπία
του δελτίου αστυν ομικής ταυ-
τότητας ή του διαβατηρίου
του υποψηφίου.

Στα τμήματα Δια βίου Μάθη-
σης  του Δήμου Αχ αρν ών
μπορούν  ν α δημιουργηθούν
τμήματα για τα ακόλουθα
προγράμματα. Κάθε εν διαφε-
ρόμεν ος μπορεί ν α σημειώσει
μέχ ρι τέσσερις (4) προτιμή-
σεις με σειρά προτίμησης
1,2,3,4

Το εν  λόγω έργο εν τάσσεται
στο Κέν τρο Δια Βίου Μάθη-
σης του Δήμου Αχ αρν ών »
και αφορά την  παροχ ή υπηρ-
εσιών  για την  διεξαγωγή προ-
γραμμάτων  Πληροφορικής σε
βάρος του προϋπολογισμού
εξόδων  του Δήμου Αχ αρν ών .

Όλα τα προγράμματα θα
ολοκληρών ον ται στους χ ώρο-
υς του Εκπαιδευτικού Κέν τρ-
ου - Βασιλικής Παπακων -
σταν τίν ου  - Πατρών  13, Τ.Κ.
13671 – Αχ αρν ές. Η παρακο-
λούθηση των  μαθημάτων  θα
γίν εται κάθε Δευτέρα, Τρίτη &
Τετάρτη 17:30 – 21:30 και
Πέμπτη 18:30-20:30. Μετά το
πέρας του Προγράμματος θα
εκδοθεί βεβαίωση παρακο-
λούθησης από τον  φορέα
υλοποίησης σε συν εργασία
με εκπρόσωπο του Δήμου.

Για την  προσέλευση των
εν διαφερομέν ων  στο εκπαι-
δευτικό κέν τρο απαιτείται
πιστοποιητικό εμβολιασμού ή
ν όσησης (τελευταίου εξαμή-
ν ου) ή επίδειξη βεβαίωσης
αρν ητικού διαγν ωστικού
ελέγχ ου (rapid test) δύο
φορές την  εβδομάδα.

Για πληροφορίες και

δηλώσεις συμμετοχ ής στο
Κέν τρο Δια Βίου Μάθησης:

Υπεύθυν οι
Email

Μπούκη Ελεάν α
empouki@acharnes.gr

Τέγου Ελέν η
etegou@acharnes.gr

Οι αιτήσεις που δεν  υποβάλ-
λον ται ηλεκτρον ικά δύν αται
ν α προσκομίζον ται καθημερι-
ν ά στο Τμήμα Παιδείας και
Δια Βίου Μάθησης της Δ/ν σης
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητι-
σμού και Νέας Γεν ιάς, 2ος
όροφος,  και  ώρες 09:00πμ
έως 15:00μμ στο Δημαρχ είο
Αχ αρν ών , Φιλαδελφείας 87&
Αθ. Μπόσδα.

Τ η λ . ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς
:2132072470

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές
μέχρι τη συμπλήρωση των
θέσεων.
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Π
ολύ μεγάλος είν αι ο κίν δυν ος εμφάν ισης έν το-
ν ων  πλημμυρικών  φαιν ομέν ων  σε μια σειρά
περιοχ ών  της χ ώρας, τόσο προς το τέλος της

τρέχ ουσας εβδομάδας, όταν  περιμέν ουμε ν έες
ισχ υρές βροχ οπτώσεις, όσο και αργότερα μέσα στο
χ ειμών α. Σύμφων α με τον  καθηγητή Υδρογεωλογίας
του Αριστοτελείου Παν επιστημίου Θεσσαλον ίκης,
Κώστα Βουδούρη, ο κίν δυν ος έν τον ων  πλημμυρών
είν αι πολύ μεγάλος στα περίπου 1,2 εκατομμύρια
στρέμματα που κάηκαν  το περασμέν ο καλοκαίρι και
στη συν τριπτική πλειοψηφία των  περιοχ ών  δεν  έγι-
ν αν  τα απαραίτητα αν τιλημμυρικά έργα, σε τουριστικές
παραθαλάσσιες περιοχ ές της χ ώρας, όπου τα μπαζω-
μέν α ρέματα αποτελούν  τον  καν όν α, αλλά και σε περ-
ιοχ ές με έν τον η αστικοποίηση.

Έν τον ος φόβος για τις πυρόπληκτες περιοχ ές

Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά τις καμέν ες εκτάσεις, ο
φόβος για πλημμύρες είν αι πολύ έν τον ος σε Βόρεια
Εύβοια, Ηλεία, Κοριν θία, Λακων ία και άλλες περιοχ ές
που σημειώθηκαν  μεγάλες πυρκαγιάς, εν ώ ακόμα
μεγαλύτερος είν αι ο κίν δυν ος για την  Αττική. Αυτό
διότι οι καμέν ες εκτάσεις σε Δυτική και Βόρεια Αττική
βρίσκον ται ουσιαστικά στους πρόποδες ορειν ών  περ-
ιοχ ών  με κλίση, όπου οι μεγάλες ποσότητες βρόχ ιν ου
ν ερού κιν ούν ται με μεγαλύτερη ταχ ύτητα, με αποτέλε-
σμα ν α μην  υπάρχει ο χ ρόν ος ν α απορροφηθούν
από το έδαφος ή ν α κατευθυν θούν  ομαλά προς τη
θάλασσα.

Πεδιν ές και παραθαλάσσιες περιοχ ές

Κατά τον  ίδιο, εκτός από τις καμέν ες εκτάσεις διαχ ρ-
ον ικός είν αι ο κίν δυν ος εμφάν ισης πλημμυρικών  φαι-
ν ομέν ων  και σε πεδιν ές περιοχ ές και κυρίως παραθα-
λάσσιες τουριστικές, όπου έχ ουν  μπαζωθεί ρέματα, με
αποτέλεσμα οι μεγάλοι όγκοι ν ερού ν α μην  μπορούν
ν α βρουν  ομαλή διέξοδο προς τη θάλασσα.

«Υπάρχ ει κίν δυν ος για πεδιν ές οικιστικές περιοχ ές,
από τις οποίες διέρχ ον ται ρέματα. Σε αυτές πρέπει ν α
έχ ει ήδη γίν ει καθαρισμός της κοίτης των  ρεμάτων  από 

φερτά υλικά και εκβάθυν σή τους, για ν α μπορεί ν α
φεύγει ευκολότερα το ν ερό. Ακόμα μεγαλύτερος είν αι ο
κίν δυν ος σε παραθαλάσσιες περιοχ ές με μπαζωμέν α
ρέματα. 

Οι πλημμύρες έχ ουν  αιτία και αφορμές. Η αφορμή
είν αι οι έν τον ες βροχ οπτώσεις με τις μεγάλες ποσότ-
ητες ν ερού σε μικρό χ ρον ικό διάστημα. Αιτίες είν αι οι
αν θρώπιν ες παρεμβάσεις. 

Οι πυρκαγιές, τα μπαζώματα των  ρεμάτων  και η τσι-
μεν τοποίηση από την  έν τον η αστικοποίηση, με απο-
τέλεσμα ν α μην  μπορεί το έδαφος ν α απορροφήσει
τους μεγάλους όγκους ν ερού. Πλημμύρες γίν ον ταν  από
την  αρχ αιότητα, αλλά πλέον  το φαιν όμεν ο έχ ει εν ταθ-
εί από την  τσιμεν τοποίηση και την  αστικοποίηση.
Υπάρχ ουν  και οι δασικές πυρκαγιές, οι οποίες επι-
τείν ουν  περαιτέρω το πρόβλημα», τον ίζει ο κ. Βου-
δούρης.

Περιοχ ές σε κίν δυν ο σε Αττική και Θεσσαλον ίκη

Όπως υποστηρίζει ο καθηγητής Υδρογεωλογίας του
ΑΠΘ, εκτός από τις καμέν ες εκτάσεις της Αττικής, σε
μεγάλο και άμεσο κίν δυν ο έν τον ων  πλημμυρικών  φαι-
ν ομέν ων  βρίσκον ται διαχ ρον ικά και άλλα σημεία του
ν ομού. 

Σε αυτά περιλαμβάν ον ται κυρίως η ευρύτερη περιοχή
του Θριάσιου Πεδίου, λόγω της μορφολογίας του εδάφ-
ους, αλλά και η λεκάν η απορροής του Κηφισού ποτα-
μού.

Σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλον ίκη, εξαιτίας του κατηφο-
ρικού του εδάφους και του Σέιχ  – Σου, οι κίν δυν οι για
πλημμύρες είν αι μικρότεροι. Ωστόσο, υπάρχ ουν  περ-
ιοχ ές που βρίσκον ται σε κίν δυν ο, κυρίως στη δυτική
Θεσσαλον ίκη, με πιο επίφοβη την  ευρύτερη περιοχ ή
του Δεν δροποτάμου. 

SOS ΓΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΝΕΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ 

Καθηγητής Υδρολογίας - Κώστας Βουδούρης:Ο κίνδυνος έντονων πλημμυρών είναι
πολύ μεγάλος στα περίπου 1,2 εκατομμύρια στρέμματα που κάηκαν το καλοκαίρι 

Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΥΡΟΔΟΤΕΙ ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΚΙΝΑΛ 
AAπποοχχώώρρηησσεε  ααππόό  ττηηνν  κκοούύρρσσαα  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοεεδδρρίίαα  ηη  ΦΦώώφφηη  ΓΓεεννννηημμααττάά
––  Τι μέλλει γενέσθαι με τις εσωκομματικές εκλογές

Τα επόμενα 24ωρα οι συνυποψήφιοι αλλά και τα
κομματικά όργανα του ΚΙΝΑΛ αναμένεται να
σταθμίσουν τα δεδομένα και να αποφασίσουν τι μέλλει
γενέσθαι με τις εσωκομματικές εκλογές

Σε σοκ βρίσκεται το Κίν ημα Αλλαγής αλλά και
σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος από την  στιγμή που η
πρόεδρος της παράταξης Φώφη Γεν ν ηματά εισήχ θη
στον  Ευαγγελισμό συμπτώματα ατελούς ειλεού,
απόρροια της επιδείν ωσης της βασικής ν όσου από
την  οποία πάσχ ει.

Η ασθέν εια της Φώφης Γεν ν ηματά και η δήλωσή της
ότι αποχ ωρεί από τη μάχ η για την  ηγεσία του ΚΙΝΑΛ,
προκαλεί ραγδαίες εξελίξεις στη Χαριλάου Τρικούπη με
πολλά ερωτήματα ν α πρέπει ν α απαν τηθούν  άμεσα
από τους υποψήφιους προέδρους και τα πρωτοκλα-
σάτα στελέχ η του κόμματος.

Το πρώτο ερώτημα που έχ ει τεθεί είν αι εάν  θα πρέ-
πει ν α αν αβληθεί για έν α μικρό διάστημα η διαδικασία

εκλογής ν έου προέδρου. Μέχ ρι στιγμής οι
πληροφορίες αν αφέρουν  ότι δεν  πρόκειται
ν α υπάρξει καμιά αλλαγή και οι κάλπες θα
στηθούν  όπως έχ ει αποφασιστεί στις 5 και 12
Δεκεμβρίου.

Το δεύτερο ερώτημα είν αι εάν  θα υπάρξει
μια ν έα υποψηφιότητα που θα κληθεί ν α
καλύψει το κεν ό που αφήν ει η Φώφη Γεν -
ν ηματά στους λεγόμεν ους «προεδρικούς»,
στο «γεν ν ηματικό μπλοκ». 

Απάν τηση στο ερώτημα αυτό ακόμα δεν
υπάρχ ει,  εν ώ τα περιθώρια είν αι πολύ στεν ά
καθώς μια ν έα υποψηφιότητα θα πρέπει ν α
κατατεθεί μέχ ρι την  Παρασκευή έχ ον τας
συγκεν τρώσει 5.000 υπογραφές που απαιτεί το κατα-
στατικό του κόμματος.

Το τρίτο ερώτημα, εάν  δεν  υπάρξει μια ν έα υποψ-
ηφιότητα από την  ισχ υρή τάση της Φώφης Γεν ν ημα-
τά, είν αι πώς θα κιν ηθούν  τα στελέχ η και τα μέλη του

ΚΙΝΑΛ που την  στηρίζουν . Ποιον , δηλαδή, από τους
μέχ ρι στιγμής υποψηφίους για την  ηγεσία του κόμμα-
τος θα στηρίξουν . Εάν  θα στραφούν  στον  Χάρη
Κασταν ίδη, τον  Νίκο Αν δρουλάκη ή τον  Αν δρέα
Λοβέρδο. Ερώτημα που μπορεί ν α απαν τήσει επί της
ουσίας μόν ο η κάλπη, εκτός εάν  η Φώφη Γεν ν ηματά
θελήσει με δήλωσή της ν α τοποθετηθεί.
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ΟΟ  ΛΛιιμμέέννααςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  σσττοο  εεππίίκκεεννττρροο  
εεννδδιιααφφέέρροοννττοοςς  ττηηςς    ΔΔιιεεθθννοούύςς  ΝΝααυυττιικκήήςς  ΈΈννωωσσηηςς

- Επίσκεψη εκπροσώπων Δ.Ν.Ε στα γραφεία του Ο.Λ.Ε. ΑΕ

Ο
ι προοπτικές στενότερης
συνεργασίας του Λιμένα
Ελευσίνας με την Διεθνή

Ναυτική Ένωση (Δ.Ν.Ε.) προκειμέ-
νου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή
εξυπηρέτηση της διεθνούς εμπορε-
υματικής κίνησης μέσω της χρήσης
των λιμενικών υποδομών στην
Ελευσίνα, εξετάστηκαν κατά την
επίσκεψη που πραγματοποίησαν ο
Πρόεδρος του ΔΣ της Δ.Ν.Ε. κ.
Αντώνιος Βενιέρης, ο Ταμίας του
ΔΣ της Δ.Ν.Ε κ. Κώστας Κρητικός
και ο Διευθυντής της Ένωσης κ.
Ανακρέων Ματαράγκας, στα γραφεία
του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας
(Ο.Λ.Ε.) ΑΕ, όπου έγιναν δεκτοί
από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του
Οργανισμού κ. Απόστολο Καμαρι-
νάκη.

Κατά την συνάντηση εργασίας, που
πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα
θετικό κλίμα, ο κ. Καμαρινάκης αναφ-
έρθηκε στην δυναμική των λιμε-
νικών υποδομών Ελευσίνας που,
όπως επεσήμανε,  δραστηριοποι-
ούνται συμπληρωματικά με τον Πειρ-
αιά και  εξυπηρετούν το χύδην
φορτίο, στο υπό εκπόνηση master

plan του Λιμένα και κυρίως στον
ρόλο του στον τομέα των συνδυα-
σμένων εμπορευματικών μεταφο-
ρών και των Logistics εν όψει της
σχεδιαζόμενης σύνδεσης με το σιδ-
ηροδρομικό δίκτυο καθώς και στις

δυνατότητες ανάπτυξης ναυτιλίας
μικρών αποστάσεων.

“Είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες
για την αξιοποίηση της εμπορικής
λειτουργίας του λιμένα με σκοπό τη
μέγιστη δυνατή αλληλεπίδραση

μεταξύ  Αγοράς- Λιμένα για την
προσέλκυση φορτίων” ανέφερε ο κ.
Καμαρινάκης υπογραμμίζοντας ότι
“όλα τα θέματα σχετικά την λειτο-
υργία του Λιμένα συζητούνται στο
Συμβούλιο Χρηστών Λιμένα με
στόχο την βελτίωση των παρεχόμε-
νων λιμενικών υπηρεσιών”.   

Από την πλευρά τους οι εκπρό-
σωποι της Δ.Ν.Ε. εξέφρασαν την
ικανοποίησή τους για την μέχρι
σήμερα εξυπηρέτηση από τον
Ο.Λ.Ε. ΑΕ επισημαίνοντας ότι “το
τελευταίο χρονικό διάστημα έχει
μπει μία τάξη”.  

Παράλληλα δήλωσαν το ενδιαφέρ-
ον και την επιθυμία της Ένωσης “να
αναπτυχθεί κι άλλο ο Λιμένας Ελευ-
σίνας για την εξυπηρέτηση της διε-
θνούς αγοράς”.

“Ο Λιμένας Ελευσίνας είναι ένα
“ακατέργαστο διαμάντι ”, ένας
“κοιμώμενος γίγαντας”. Χρειάζεται

μια μεγάλη επένδυση για να κάνει η
Ελευσίνα το άλμα” ανέφεραν χαρακ-
τηριστικά, τονίζοντας την πρόθεσή
της Δ.Ν.Ε να συμμετέχει ενεργά στο
προσεχές Συμβούλιο Χρηστών
Λιμένα Ελευσίνας.  

Eπιχειρηματικές συμφωνίες και καινοτόμες ιδέες 
στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας

T
o StartupNow Forum, το
μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο
π ο λ υ σ υ ν έ δ ρ ι ο

ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ό τ η τ α ς ,
τεχ ν ολογίας και καιν οτομίας
πραγματοποιήθηκε με μεγάλη
επιτυχ ία την Τρίτη 05 και
Τετάρτη 06 Οκτωβρίου 2021
στο Παλαιό Ελαιουργείο
Ελευσίν ας αλλά και online, για
3η χ ρον ιά.

Διοργάν ωση από την  Mantis
Business Innov ation με
συν εργάτες του
οικοσυστήματος και
κυβερν ητικούς φορείς.

Η διοργάν ωση
πραγματοποιήθηκε από τη
Mantis Business Innov ation,

μια από τις ταχ ύτερα
α ν α π τ υ σ σ ό μ ε ν ε ς
εταιρείεςστον  τομέα της
καιν οτομίας και της
επιχ ειρηματικότητας στην
Ελλάδα, η οποία παρέχ ει μία
σειρά από
καιν οτόμεςυπηρεσίες για
δημόσιους και ιδιωτικούς
φορείς, φέρν ον τας σε επαφή
επιχ ειρήσεις και startups για
την  αν τιμετώπισητων  πιο
π ι ε σ τ ι κ ώ ν
π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ο λ ο γ ι κ ών ,
κοιν ων ικών  και f intech
προκλήσεων .

Στρατηγικός συν εργάτης της
πρωτοβουλίας ήταν  ο
Οικον ομικός Ταχ υδρόμος εν ώ
τέλεσε υπό τις αιγίδες
τουΥπουργείου Αν άπτυξης &

Επεν δύσεων , του Υπουργείου
Περιβάλλον τος & Εν έργειας και
του Δήμου Ελευσίν ας.
Τοσυν έδριο υποστηρίχ θηκε
από το Εθν ικό Μητρώο
Νεοφυών  Επιχ ειρήσεων
“Elev ate Greece” και το EIT
Raw Materials.

Στόχ ος του συν εδρίου ήταν
ν α δικτυώσει όλους τους
σημαν τικούς φορείς του
ελλην ικού οικοσυστήματος
καθώς και ν α αν αδείξει τις
τελευταίες τάσεις της αγοράς και
τις ν έες τεχ ν ολογίες. Νεοφυείς
επιχ ειρήσεις, επιχ ειρηματίες,
επεν δυτές, οργαν ισμοί, η
επιστημον ική κοιν ότητα,
καθώς και
κ υβερν ητ ικ ο ί εκ π ρόσ ωπ οι
συν αν τήθηκαν  στο Παλαιό
Ελαιουργείο Ελευσίν ας αλλά και
διαδικτυακά προκειμέν ου ν α
κλείσουν  στοχ ευμέν ες

B2B και B2G επιχ ειρηματικές
συμφων ίες μέσω της
π λατ φ ό ρ μας“ S t a r t u p N o w
Gate”.

Κατά τη διάρκεια του Forum οι

συμμετέχ ον τες είχ αν  τη
δυν ατότητα ν α
παρακολουθήσουν  ομιλίες,
panels και workshops πάν ωσε
καιν οτόμες θεματικές εν ότητες
από διακεκριμέν ους φορείς
καθώς και ν α συμμετάσχ ουν
σε workshops.

Την  έν αρξη του συν εδρίου
κήρυξε ο Διευθύν ων
Σύμβουλος της Mantis
Business Innov ation
κ . Χ ρ ή σ τ ο ς
Νικολούδης,παρουσία του
Yφυπουργού Αν άπτυξης και
Επεν δύσεων  για θέματα
έρευν ας & καιν οτομίας, που
απηύθυν ε χ αιρετισμό,και
εκπροσώπων  της πολιτικής
ζωής της χ ώρας, του ελλην ικού
οικοσυστήματος καιν οτομίας
καθώς και μεγάλων
επιχ ειρήσεων .

Στην  ομιλία του ο Διευθύν ων
Σύμβουλος της Mantis
Business Innov ation, κ.
Χρήστος Νικολούδης, αν έφερε
ότι«Με το StartupNow Forum
θέλαμε ν α φέρουμε σε επαφή

την  επόμεν η μέρα μιας
φυσικής καταστροφής (των
πλημμυρών της Μάν δρας) με το
πιο ελπιδοφόρο κομμάτι της
ελλην ικής κοιν ων ίας: τους
ν έους αν θρώπους που
επιχ ειρούν  καιδημιουργούν ».

Στον  χ αιρετισμό του, ο
Υφυπουργός Αν άπτυξης και
Επεν δύσεων  για θέματα
έρευν ας & καιν οτομίας κ.
Χρίστος Δήμας, σημείωσε,
μεταξύ άλλων : «Τα πρώτα
οφέλη που έχ ουμε είν αι τα
κίν ητρα για επεν δυτικούς
αγγέλους. Είν αι ηπρώτη φορά
που η ελλην ική πολιτεία
θεσπίζει κίν ητρα για αυτούς και
στόχ ος μας είν αι ν α δούμε πως
μπορούμε μέσαστο 2022 ν α τα
διευρύν ουμε και ν α τα
επεκτείν ουμε. 

Το δεύτερο σημαν τικό
κίν ητρο είν αι η απόκτηση των
μετοχ ών  προαίρεσης, τα
λεγόμεν α stock options, που
κάν ουν ε πολύ πιο ελκυστικό
το κομμάτι του οικοσυστήματος
καιν οτομίαςγια αυτούς που

συνεχίζεται στη σελ. 10
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εργάζον ται στις ν εοφυείς επιχ ειρήσεις.
Το τρίτο είν αι η δράση μέσω ΕΣΠΑ για
την  εν ίσχ υση τηςρευστότητας των
ν εοφυών  επιχ ειρήσεων , ειδικά αυτών
που έχ ουν ε πληγεί από την  παν δημία
του κορων οιού. Βγάλαμεμια μη
επιστρεπτέα προκαταβολή της τάξης
του 80% για ν α βοηθήσουμε τις
ν εοφυείς επιχ ειρήσεις».

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης κ. Θοδωρής Λιβάνιος,
ανέφερε ότι «τα μεγάλα δεδομένα (Big
Data) είναιτ ο νέο πετρέλαιο της εποχής
μας. Εκεί είναι ο πραγματικός πλούτος
όπου μπορούν οι νεοφυείς επιχειρήσεις

ναπαράγουν πρόσθετη αξία
από τα δεδομένα και να τα
αξιοποιήσουν».

Ο Γενικός Γραμματέας
Φυσικού Περιβάλλοντος και
Υδάτων κ. Κωνσταντίνος
Αραβώσης

στο πλαίσιο του “GreenTech
Symposium” το επιστημονικό
συνέδριο που διασυνδέει την
ακαδημαϊκή κοινότητα με
τηνεπιχειρηματικότητα και το

οποίο διεξήχθη στο πλαίσιο του StartupNow
Forum, ανέφερε ότι «Στόχος του
υπουργείουΠεριβάλλοντος είναι να δώσει
έμφαση στη καινοτομία» και ότι «δεν
μπορούμε να πετύχουμε τους εθνικούς
μαςστόχους αναφορικά με την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
χωρίς καινοτομίες και χωρίς νέες
μεθόδους και ιδέεςπου θα μας βοηθήσουν
να τους πραγματοποιήσουμε».

Συνεχίζοντας, ο Γενικός Γραμματέας
Έρευνας και Καινοτομίας κ. Αθανάσιος
Κυριαζής

είπε ότι «Η προώθηση τουκαινοτόμου και
έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού
που επιδιώκεται με τον Στόχο Πολιτικής 1

(ΣΠ1) είναι
πλήρωςευθυγραμμισμένη με
τις κεντρικές εθνικές
προτεραιότητες. Η έρευνα
και η καινοτομία επιδιώκει να
αλλάξει τησυνολική εικόνα του
ελληνικού συστήματος

καινοτομίας μέσα από πρωτοβουλίες που
αναδεικνύουν τον κρίσιμο
ρόλοερευνητικών αποτελεσμάτων και
τεχνολογικών εξελίξεων στην παραγωγή
και στην ανταγωνιστικότητα των
ελληνικώνεπιχειρήσεων και της εθνικής
οικονομίας».

Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδρομείων κ. Στάβερης –
Πολυκαλάςτοποθετήθηκε ως εξής:
«Πρέπει να υπάρχει παράλληλα με τον
ψηφιακό μετασχηματισμό και μια
στρατηγική για την ασφάλεια. Ο
ψηφιακόςμετασχηματισμός έχει σαν στόχο
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Έχει σαν
στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων
πουμπορεί να έχει μια εταιρεία».

Ο CEO and Managing Director of IT
RawMaterials Innovation Community by the
Executive Boardof EIT RawMaterials κ.
Bernd Schafer ανέφερε ότι το EIT Raw
Materials έχει δεσμευτεί ότι “μέχρι το 2030
θα έχειπροχωρήσει σε θεματικές
επενδύσεις πάνω από 30 δισ. ευρώ”.

Συνέχισε λέγοντας ότι “πρέπει να
σκεφτούμε πώςμπορούμε να
δημιουργήσουμε πόρους και να
στοχεύσουμε σε επενδύσεις στην εξόρυξη,

αλλά και συγκεκριμένα στην κυκλική
οικονομία”.

Μεγάλες επιχειρήσεις όπως η
Papastratos S.A. και η Eurobank S.A.,
Platinum Sponsor και Gold Sponsor
αντίστοιχατου συνεδρίου
εκπροσωπηθήκαν από υψηλόβαθμα
στελέχη τους.

Στην ομιλία του ο Γενικός Διευθυντής
Επικοινωνίας, Papastratos S.A., κ. Σταύρος
Δρακουλαράκος, αναφέρθηκεστο πως μια
εταιρεία που ιδρύθηκε πριν από 90 χρόνια
προσπαθεί να αποτελέσει μέρος της 

λύσης. «Ανακοινώσαμε τοπως θα πάμε
τα επόμενα 90 χρόνια και αυτό είναι μια
στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης. Την
βιώσιμη ανάπτυξη εμείςτην βλέπουμε
όπως τον ψηφιακό μετασχηματισμό, είναι
κάτι που αν σε 10 χρόνια από τώρα μιλάμε
ακόμα για αυτό,σημαίνει ότι δεν το έχουμε
κάνει και έχουμε αποτύχει».

Ο Γενικός Διευθυντής, Group Marketing &
Corporate Communications, Eurobank S.A.
κ. Μιχάλης Βλασταράκης, δήλωσε ότι
«Χρειάζεται ένας επαναπροσδιορισμός
του όρου ανάπτυξη. Η έννοια της
βιωσιμότητας έρχεται να τονίσειαυτό που
λείπει σήμερα, μια ισότιμη και παράλληλη
πορεία τριών πυλώνων : οικονομία,
περιβάλλον, κοινωνία».

Φιλοξενήθηκαν καινοτόμες πράσινες
δράσεις όπως ο διαγωνισμός “Beyond
Circularity” της ΕΤΒΑ-ΒΙ.ΠΕ για τηνκυκλική
καινοτομία, με φορέα Καινοτομίας &
Υλοποίησης την Mantis Business Innovation,

Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Θοδωρής Λιβάνιος
«Τα μεγάλα δεδομένα (Big Data) είναι το νέο 
πετρέλαιο της εποχής μας»
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Ε ύ κ ο λ α
πέρασε η
Α ν δ ρ ι κ ή
ομάδα του
Πανελευσινια-
κού ΑΟΚ από
την Αργυρ-
ούπολη για
την φάση των
32 του Κυπέλ-
λου της
ΕΣΚΑΝΑ, με
αντίπαλο τον
τοπικό ΑΟΝΑ.

Στα πλέον
θετικά της βραδιάς η
συμμετοχή αρκετών
παιδιών από τις Υπο-
δομές της ομάδας κάτι
που αποδεικνύει ότι ο
Πανελευσινιακός έχει
παρόν και μέλλον.

ΑΟΝΑ –
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
52-74

Διαιτητές: Δελαγραμ-
μάτικας-Αυγερινός

Δεκάλεπτα: 15-23,
33-40, 44-57 , 52-74

ΑΟΝΑ (Παπαδ-
η μ η τρ ί ο υ -Πέ ρ ρ ο ς ):
Ψάλτου, Κουτσολίακος
9, Τσίακος, Παρασ-
κευόπουλος 4, Τσεπα-
παδάκης 3(1), Ψυχογι-
ός 15(5), Κυριακόπου-
λος 7, Λουπάσης 1,
Καραχάλιος, Κουτσο-
υμπός, Τσιώκος 13.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
(Καραχάλιος, Βούλγαρ-
ης): Πατρίκης, Πούρης
5, Καράμπελας 9(1),
Πετρόγιαννος 3, Μαυρ-
ομιχάλης 6(1), 

Κρασάκης 1, Λεκάκης
7(1), Παπαφλωράτος
11(1), Ρεκουνιώτης 20,
Κατσανεβάκης, Δενδρ-
ινός 12.

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ:ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ:
Αξίζουν πολλάΑξίζουν πολλά
εύσημα…εύσημα…

Στον Μανδραικό Αθλητικό Όμιλο
σήμερα στα 9 αθλητικά τμήματα
που λειτουργούν, φτάσαμε να
απασχολούνται 16 εργαζόμενοι
και να αθλούνται κοντά στα 300
παιδιά και ενήλικες!
Αυτό το επίτευγμα, και μάλιστα
μέχρι τώρα χωρίς 1 ευρώ δημό-
σιας επιχορήγησης, είναι αποτέ-
λεσμα ονείρου, σοβαρού σχεδίου
και σκληρής συλλογικής εθελοντι-
κής δουλειάς του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ομίλου καθώς και
άλλων εθελοντών που προσφέρ-
ουν σε κάθε τμήμα και συνολικά
στον όμιλο.
Ο καθένας με τον τρόπο του, τον
χρόνο του και την αγάπη του για
τον Μανδραϊκό, προσέφεραν στο
να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο.
Παρότι οι ίδιοι δεν θέλουν να
«φανούν», προτιμούν να φαίνεται
το συλλογικό έργο, αξίζουν να ανφέρουμε τα
ονόματά τους, αξίζουν ένα δημόσιο εύσημο:
Χρήστος Παπακωνσταντίνου, Βασίλης
Ασπιώτης, Ανδρέας Αποκορονιωτάκης,
Δημήτρης Ζαφείρης, Κατερίνα- Τσαντήλα-
Καριώτη, Χρυσούλα Τσαντήλα, Τάσος Κουρ-
κούτας, Γιώργος Δημητρακόπουλος, 

Δημήτρης Δεμέστιχας, Αρης Ρουμελιώτης,
Κώστας Καρλιαμπάς, Αγγελική Μπουγά,
καθώς και στο τμήμα Volley οι Χρήστος Δέδες,
Τόνια Τσάμου,  και στην Ποδοσφαιρική Ομάδα
ο γενικός αρχηγός Γιάννης Καλούδας.
Συνεχίζουμε!

Αναβάλλεται η πρώτη αγωνιστική του 
πρωταθλήματος στην Super League 2

Από 24 Οκτωβρίου και βλέπουμε στην  Super League 2. 
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super
League 2, αν αβάλλεται η πρώτη αγων ιστική του πρω-
ταθλήματος που ήταν  προγραμματισμέν η για τις 17
Οκτωβρίου 2021. 

Η συγκεκριμέν η ομόφων η απόφαση κρίθηκε επιβεβ-
λημέν η από τους εκπροσώπους των  32 ΠΑΕ, προκειμέ-
ν ου ν α υπάρξει χ ρόν ος για τις απαραίτητες διαδικασίες
που χ ρειάζον ται ν α γίν ουν  ώστε ν α υπάρχ ει βιωσιμότ-
ητα στην  ομάδες, με τη μορφή που έχ ει πλέον  αποκτή-
σει η κατηγορία.

Αν αλυτικά:«Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
της Super League 2, αν αβάλλεται η πρώτη αγων ιστική
του πρωταθλήματος που ήταν  προγραμματισμέν η για τις
17 Οκτωβρίου 2021.

Η συγκεκριμέν η ομόφων η απόφαση κρίθηκε επιβεβ-
λημέν η από τους εκπροσώπους των  32 ΠΑΕ, προκειμέ-
ν ου ν α υπάρξει χ ρόν ος για τις απαραίτητες διαδικασίες
που χ ρειάζον ται ν α γίν ουν  ώστε ν α υπάρχ ει βιωσιμότ-
ητα στην  ομάδες, με τη μορφή που έχ ει πλέον  αποκτή-
σει η κατηγορία.

Ο Πανελευσινιακός 74-52 τον ΑΟΝΑ εκτός έδρας

ANAKOINΩΣΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ
ΜΑΝΩΛΗ Ο ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ

Η διοίκηση του ΑΓΣ Βύζας Μεγάρων ανακοινώνει
την έναρξη της συνεργασίας με
τονποδοσφαιριστή Θανάση Μανώλη.
Ο 26χρονος αμυντικός μέσος, που αγωνίζονταν
μέχρι πρότινος στον Μεγαρικό και έμεινε
ελεύθερος, έχει αγωνιστεί επίσης στη Νέα
Πέραμο και στην Μικρασιατική.
Καλωσορίζουμε τον Θανάση Μανώλη στην
ποδοσφαιρική οικογένεια του Βύζαντα, και του
ευχόμαστε να έχει υγεία ώστε να βοηθήσει την
ομάδα μας να υλοποιήσει τον μεγάλο της στόχο.

Ο Φιλικός αγώνας Πανελευσινιακός ΑΟΚ-Εθνική Κωφών

Αποτελεί μεγάλη τιμή για την  πόλη της Ελευσίν ας  για τον
ΑΟΚ Παν ελευσιν ιακός(γυν αικεία ομάδα) η παρουσία της Εθν ι-
κής Μπάσκετ Κωφών  Γυν αικών  για τη διεξαγωγή φιλικού
αγών α με τη γυν αικεία ομάδα του Παν ελευσιν ιακού που διε-
ξήχ θει στο <<ΤΑΚΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ>>.
Υπεν θυμίζεται ότι πρόκειται για την  εν  εν εργεία Ολυμπιον ίκη
ομάδα, Παγκόσμια Πρωταθλήτρια και κάτοχ ο του Ευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος στην  κατηγορία της.
Ήταν  μεγάλη μας χ αρά και τιμή η φιλοξεν ία της Εθν ικής
Κωφών  Γυν αικών , για το τελευταίο της παιχ ν ίδι στο πλαίσιο
της προετοιμασίας της για το European Deaf  Basketball
Championships που θα διεξαχ θεί 15-23 Οκτωβρίου στην
Πεσκάρα της Ιταλίας.

Το παρών  έδωσαν  ο Δήμαρχ ος Ελευσίν ας, κ. Αργύρης Οικον όμου, ο Αν τιδήμαρχ ος Πολιτιστικής κ. Φώτης Τατάκ-
ης, με τη διπλή ιδιότητα του γιατρού αγών α και η Αν τιπρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Σοφία Αδάμ.
Πριν  την  έν αρξη του αγών α σε γιορτιν ό κλίμα έγιν ε η αν άκρουση του Εθν ικού Ύμν ου, εν ώ οι παίκτριες της ομά-
δας μας πρόσφεραν  από έν α τριαν τάφυλλο στις παίκτριες της Εθν ικής.
Ευχ όμαστε καλή επιτυχ ία στην  Εθν ική Ομάδα και τις περιμέν ουμε ξαν ά στην  πόλη μας ως πρωταθλήτριες!
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

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

Ενοικιάζεται επαγγελμα-
τικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύρ-
γου (πλησίον ΙΚΑ και στά-
σης λεοφωρείου), 126 τε-
ραγωνικά μέτρα, κατάλ-
ληλο για
φαρμακείο.Τηλέφωνο ε-
πικοινωνίας 6945106860

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τμ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση Δεμερτζή πίσω
από το Δημοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολ-
υτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και
τον κόλπο του καραμαγ-
κά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC, AIRCONDI-
TION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6
946288952

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

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

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή κα-
τάσταση, τιμή 
60.000€, συζητήσιμη.
6953058205

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626

Κυρία ζητά εργασία
εντός σπιτιού στις πε-
ριοχές  Ελευσίνα και
Ασπρόπυργο  Τηλ.
6995524143

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

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΚΙΝ 6947882562

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

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

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

ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά

Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-
5573042. 
Fax: 210-5576988

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

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο  
«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με
δίπλωμα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γα-
λακτοκομικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής. Επιθυμητή προϋπηρ-
εσία σε ex-van πώληση.
Επικοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email: in-
fo@dikomas.gr

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

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

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

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

ήή  ττηηλλεεφφωωννιικκάά  σσττοο  221100  55557711116600

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ
ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ . ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1000-1200 ΕΥΡΩ
ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ . 

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΛΑΜ ΑΡΙΝΑΣ, Μ Ε ΒΑΣΙΚΕΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
ARGON, AΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Μ ΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μ Ε ΕΔΡΑ ΤΟΝ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6972807187

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

με έδρα τον Ασπρόπυργο. 
Απαραίτητα οι εκπληρωμένες  στρατιωτικές 

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

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

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Επιθυμητά Προσόντα

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

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

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

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

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααμμίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ..  
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  &&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο
ΧΛΜ, 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
213 200640
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

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

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνομικό Τμήμα 210 55 46
674 - 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιμεναρχείο 210 55 42 454

Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόμιο Ελευσίνας 210 55 05
000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
Δασονομείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48
046
Ο. Α. Ε. Δ. 210 55 42
412
Δ. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108
210 55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.Δ.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42
299 - 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46
564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο Διανομής ) Κυπραίου
146 210 55 62 769
Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19
776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46
019

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

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

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47
215,  FAX : 210 58 19 841, email :
gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20
47 262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11
621
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Ιωάννης Μάργαρης (ΑΔΜΗΕ): Τεράστια όρεξη για επενδύσεις σε
ΑΠΕ – «Τσουνάμι» αιτημάτων 8,5 GW τον τελευταίο χρόνο

Τ
ην  αν αγκαιότητα εν εργο-
ποίησης θεσμικών  εργαλείων
για τον  συγχ ρον ισμό του επεν -
δυτικού εν διαφέρον τος για ΑΠΕ

με τον  10ετή σχ εδιασμό του συστήμα-
τος μεταφοράς, επιτάχ υν σης των  διαδι-
κασιών  χ ορήγησης προσφορών
σύν δεσης, στρατηγικής τοποθέτησης
του ΑΔΜΗΕ στην  αν άπτυξη υπεράκ-
τιων  αιολικών , καθώς και έν ταξης
σημαν τικών  εν εργειακών  έργων  σε έν α
περιβάλλον  f ast-track αδειοδοτήσεων ,
επισήμαν ε από το βήμα του συν εδρίου
«Renewable & Storage Forum» ο Αν τι-
πρόεδρος του ΑΔΜΗΕ, Ιωάν ν ης Μάρ-
γαρης το οποίο πραγματοποιήθηκε
χ θες 13 Οκτωβρίου 2021.

«Τσουνάμι» αιτημάτων σύνδεσης
8,5 GW τον τελευταίο χρόνο

Η όρεξη της αγοράς για ν έα έργα ΑΠΕ
είν αι τεράστια. 

Από τον  περσιν ό Οκτώβριο, έχ ουν
υποβληθεί 355 αιτήματα προσφορών
σύν δεσης ισχ ύος 8,5 GW, έν α πραγ-
ματικό «τσουν άμι». Αυτή τη στιγμή
βρίσκον ται σε ισχ ύ οριστικές προσφο-
ρές σύν δεσης για έργα 4,5 GW, το 50%
δηλαδή του στόχ ου του ΕΣΕΚ για
σύν δεση 9 GW  έως το 2030. Αυτό
σημαίν ει ότι, ο ρυθμός πρόσβασης στο
Σύστημα και το Δίκτυο Ηλεκτρικής
Εν έργειας για τους παραγωγούς ΑΠΕ

είν αι πολύ
καλός και υπε-
ρβαίν ει τους
ρυθμούς του
ΕΣΕΚ. Το
ερώτημα που
τίθεται, βέβαια,
εδώ είν αι σε τι
ποσοστό και
με τι ρυθμό θα
υλοπ οιηθούν
τα έργα ΑΠΕ
που έχ ουν
λάβει όρους
σύν δεσης. 

Πέραν  τούτου, καταν οούμε ότι η
αγορά ζητά ακόμη μεγαλύτερη επι-
τάχ υν ση της διαδικασίας αξιολόγησης.
Γι’ αυτό θεωρούμε ότι είν αι σκόπιμο ο
ΑΔΜΗΕ ν α απαλλαχ θεί από την  διε-
ν έργεια γραφειοκρατικών  διαδικασιών
όπως ο έλεγχ ος φακέλων  και άλλων
ν ομιμοποιητικών  εγγράφων  των  επεν -
δυτών . Αυτό θα μας επιτρέψει ν α «τρέ-
ξουμε» πιο γρήγορα τις αξιολογήσεις
των  προσφορών  σύν δεσης για τις
οποίες αδημον ούν   οι επεν δυτές.

Έγκαιρη ανταπόκριση στην κλι-
ματική αλλαγή με fast-track αδειοδο-
τήσεις 

Κάν ουμε ό,τι είν αι δυν ατό για ν α
υλοποιούμε τα έργα μας πιο γρήγορα

από τις προκ-
λήσεις της κλι-
ματικής κρίσης,
είτε πρόκειται
για έργα επέκ-
τασης του
σ υ σ τ ή μ α τ ο ς
μεταφοράς, είτε
για έργα
σ υ ν τ ή ρ η σ η ς
και αν αβάθμι-
σης. Μια λύση
που προκρίν ο-
υμε, σε αυτό το
πλαίσιο, είν αι η

θεσμοθέτηση f ast-track αδειοδοτή-
σεων  σε έργα μείζον ος σημασίας. Χαρ-
ακτηριστικό παράδειγμα είν αι ηλεκτρική
διασύν δεση Κρήτης-Αττικής –το
μεγαλύτερο έργο υποδομής που υλο-
ποιείται σήμερα στον  εν εργειακό
κλάδο. 

Δυστυχ ώς, όμως, το έργο του 1 δισ.
ευρώ αν τιμετωπίζεται ως έν α συμβατικό
έργο, με όποιες αδειοδοτικές καθυστε-
ρήσεις συν επάγεται αυτό δεδομέν ης
της ελλην ικής –γραφειοκρατικής– πραγ-
ματικότητας. 

Ταυτόχ ρον α, υπάρχ ει αν άγκη για
έν α στιβαρό ρυθμιστικό περιβάλλον ,
που θα διασφαλίζει τόσο την  πλευρά
των  επεν δυτών  -π.χ . σταθερότητα σε
ό,τι αφορά τις προτεραιότητες σύν δε-
σης- όσο και τους Διαχ ειριστές

παρέχ ον τας εχ έγγυα ότι ο ηλεκτρικός
χ ώρος θα δεσμεύεται για έργα που,
καταρχ άς, θα υλοποιούν ται και θα υλο-
ποιούν ται έγκαιρα και με τεχ ν ική αρτι-
ότητα.

Κρίσιμος ο ρόλος του ΑΔΜΗΕ
στην ανάπτυξη των offshore αιο-
λικών

Τα of f shore αιολικά πάρκα μπορούν
ν α συμβάλλουν  καταλυτικά στο
«πρασίν ισμα» του εν εργειακού μείγμα-
τος. 

Μέχ ρι το 2050 υπολογίζεται ότι η
υπεράκτια αιολική ισχ ύς στο Αιγαίο θα
ξεπεράσει τα 7 GW. 

Μελέτη που εκπον ήθηκε πρόσφατα
από διεθν ή οίκο για λογαριασμό του
Διαχ ειριστή καταδεικν ύει τον  κρίσιμο
ρόλο του στα διασυν δετικά δίκτυα
μεταφοράς εν έργειας (από τα of f shore
αιολικά προς το ηπειρωτικό σύστημα). 

Επισημαίν εται, επίσης, ο ρόλος που
καλείται ν α διαδραματίσει σε ό,τι αφορά
τον  σχ εδιασμό και υλοποίηση δια-
συν δετικών  κόμβων  -hubs όπως λέμε-
με την  εγκατάσταση καλωδίων  υπερυ-
ψηλής τάσης 400 kV, μειών ον τας το
κόστος περίπου κατά 20%, δεδομέν ου
ότι απαιτείται εγκατάσταση λιγότερων
καλωδίων , πλωτών  υποσταθμών  και
χ ερσαίων  υποδομών , αν τίστοιχ α.


