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Ολική ανατροπή η Νέα Πέραμος
Παράπονααπο την διαιτησίαο Ηρακλής Ελευσίνας

Ο Πυρρίχιος Ασπροπύργου 2-0
τον ΠΑΟΚ Μάνδρας

Θρίλερ στο Πανόραμα…
ο Κριός 5-4 τον Αστέρα

«ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ» Ο ΤΡΙΠΛΟΣ ΚΟΜΒΟΣ
ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ

- Τι θα γίν ει με τις «στοιχειωμέν ες»
σήραγγες - Ποιες αλλαγές θα υπάρξουν στην

κυκλοφορία όταν ολοκληρωθεί το έργο

Ε. Λέκκας για πλημμύρες:
Τα ακραία καιρικά φαινόμενα

τείνουν να γίνουν
η «νέα κανονικότητα»

ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΕΕΣΣ::  ΔΔΥΥΟΟ  ΣΣΥΥΛΛΛΛΗΗΨΨΕΕΙΙΣΣ  
ΓΓΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΤΤ΄́  ΕΕΞΞΑΑΚΚΟΟΛΛΟΟΥΥΘΘΗΗΣΣΗΗ
ΚΚΛΛΟΟΠΠΕΕΣΣ  ΟΟΧΧΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΜΜΕΕ

ΘΘΥΥΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΓΓΥΥΝΝΑΑΙΙΚΚΕΕΣΣ

σσεελλ..  88

σσεελλ..  33 σσεελλ..    1111

Διπλάσιο Κοινωνικό
Εισόδημα 

Αλληλεγγύης
σε εκατοντάδες χιλιάδες

δικαιούχους τον Δεκέμβριο

ΣΣττ..  ΠΠέέττσσααςς::  ««ΜΜεε  ππααρρεεμμββάάσσεειιςς  
θθαα  σσυυγγκκρρααττήήσσοουυμμεε  ττηηνν  ααύύξξηησσηη

ττωωνν  δδηημμοοττιικκώώνν  ττεελλώώνν»»

Αύξηση των ΚΑΠ
κατά 15% - Στόχος

είναι το 2023 να
αυξηθούν από 2,85
που είναι σήμερα, 
σε 3,2 δισ. ευρώ

σσεελλ..22  

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ- ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ - RAPID TEST

Θεσπίζονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις και κυρώσεις
στους εργοδότες με νέα απόφαση σσεελλ..  33--44

σσεελλ..  99

σσεελλ..    33

Έρχεται σημαντική αύξηση στονΈρχεται σημαντική αύξηση στον
κατώτατο μισθόκατώτατο μισθό

Τι θα γίνει με την εισφορά αλληλεγγύης
και τη μείωση ΕΝΦΙΑ

σσεελλ..  22  
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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: Συννεφια και ισχυρές καταιγίδες  

Θερμοκρασία: Από 13  έως 20 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Λουκάς, Λουκία, Λουκίτσα 

Μαρίνος
Λουκά του Ευαγγελιστού, 

Αγίου Μαρίνου του γέροντος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΜΑΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΚΕ
Μακρυγιάννη 2 & Θερμοπυλών, 2111820405

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Κουγιουμτζόγλου 1 - Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως,
2105561131

MANΔΡΑ
Ρούτης Κωνσταντίνος Χ.

Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954

Άνω Λιόσια
Πρινιανάκης Γεώργιος Ι.Παναγίας Γρηγορούσης 29,

Ζεφύρι,2102385080

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Λαθέας 56, 2102477556

Δ
ιπλάσιο Κοιν ων ικό Εισόδημα Αλληλεγγύης -
ΚΕΑ θα δοθεί σε εκατον τάδες χ ιλιάδες δικαι-
ούχ ους τον  Δεκέμβριο.

Τον  μπον αμά ύψους έως 900 ευρώ θα τον  λάβουν
273.000 ευάλωτα ν οικοκυριά

Ο κ. Γιάν ν ης Οικον όμου σημείωσε ότι η κυβέρν ηση
έχ ει πει ότι θα διπλασιάσει το Κοιν ων ικό Εισόδημα
Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), επισημαίν ον τας ότι «όσο η οικο-
ν ομία αποδίδει και όσο υπάρχ ει δημοσιον ομικός
χ ώρος, όσο ο εκσυγχ ρον ισμός του κράτους δίν ει τη
δυν ατότητα ν α έρχ ον ται χ ρήματα και ν α αν οίγουν
θέσεις εργασίας, πολλαπλασιάζον ται οι δυν ατότητές
μας ουσιαστικά ν α σταθούμε στο πλευρό του κόσμου. 

Γιατί όσο αξίζει έν α δράμι πράξης, όσο αξίζει ότι έχ ο-
υμε 70, 80 χ ιλιάδες εργαζόμεν ους σε σχ έση με πριν
την  παν δημία, δεν  αξίζει έν ας τόν ος θεωρία».

Σημειών εται πως οι υγειον ομικοί που σήκωσαν  μεγά-
λο βάρος λόγω της παν δημικής κρίσης θα λάβουν
δώρο.

Τέλος, για τους συν ταξιούχ ους που λαμβάν ουν
κύρια και επικουρική σύν ταξη κάτω από 1000 ευρώ,
υπάρχ ει η σκέψη ν α τους δοθεί κάποιο βοήθημα έξτρα
τα Χριστούγεν ν α. 

Η συγκεκριμέν η κοιν ων ικό ομάδα αποτελείται από
περίπου έν α εκατομμύριο συν ταξιούχ ους.

Διπλάσιο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης
σε εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους τον Δεκέμβριο

Σ ημαντική αύξηση
στον κατώτατο μισθό
μέσα στο 2022 προα-

νήγγειλε ο Υπουργός
Εργασίας Κωστής Χατζηδάκ-
ης. Μεταξύ των προγραμμά-
των που θα χρηματοδοτηθ-
ούν από το νέο ΕΣΠΑ θα
είναι και οι «νταντάδες της
γειτονιάς».

Την πρόθεση της κυβέρν-
ησης για ουσιαστική αύξηση
στον κατώτατο μισθό μέσα στο
2022 ανακοίνωσε ο Υπο-
υργός Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων, Κωστής
Χατζηδάκης.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 Τ τόνι-
σε, ότι «φέτος δόθηκε μια μικρή συμβολική
αύξηση 2% παρότι λόγω της πανδημίας βιώσαμε
μια περίοδο μεγάλης ύφεσης. Τώρα όμως που η
οικονομία βρίσκεται σε φάση δυναμικής ανά-
πτυξης, όπως έχει δηλώσει και ο Πρωθυπουργός,
στόχος είναι η ανάκαμψη αυτή να φανεί και στις
τσέπες των εργαζομένων».

Αναφερόμενος στο νέο ΕΣΠΑ το οποίο θα παρ-
ουσιαστεί εντός των επομένων ημερών ο κ Χατ-

ζηδάκης υπογράμμισε πως θα υπάρχουν προ-
γράμματα για νέες θέσεις εργασίας και την αντι-
μετώπιση της φτώχειας. Μεταξύ των προγραμμά-
των που θα χρηματοδοτηθούν είναι και αυτό για
τις "νταντάδες της γειτονιάς".

Σε ότι αφορά την κατάρτιση ο κ. Χατζηδάκης
είπε ότι δεν θα αποκλειστεί κανείς, αλλά θα
"υψώσουμε τον πήχη" καθώς θα υπάρχει πιστο-
ποίηση τόσο για τις υπηρεσίες που θα παρέχουν
την κατάρτιση όσο και για τους ωφελούμενους.

Έρχεται σημαντική αύξηση στονΈρχεται σημαντική αύξηση στον
κατώτατο μισθόκατώτατο μισθό

Τι θα γίνει με την εισφορά αλληλεγγύης και τη μείωση ΕΝΦΙΑ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ 13
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Υ
ποχρεώσεις και κυρώσεις
εργοδοτών σχετικά με τον
υποχρεωτικό έλεγχο

(PCR, rapid test) στον ιδιωτικό
τομέα θεσπίζονται με την απόφαση
Δ1α/Γ.Π.οικ .64232/15.10.2021
σχετικά με την εφαρμογή του
υποχρεωτικού μέτρου του διαγνω-
στικού ελέγχου νόσησης από τον
κορωνοϊό COVID-19. 

Υποχρεώσεις
1. Υποχρέωση από ιδιωτικές και

δημόσιες δομές για την καταχώρη-
ση αποτελεσμάτων των test στην
ΗΔΙΚΑ, εντός 24
ωρών.Συγκεκριμένα συμφωνα με
το άρθρο 4 της απόφασης τα διαγ-
νωστικά εργαστήρια, οι ιδιωτικές
κλινικές, τα φαρμακεία, οι ιδιώτες
ιατροί και οι δημόσιες δομές όπου
διενεργούνται διαγνωστικοί
έλεγχοι για τον covid -19 (PCR,
rapid test), υποχρεούνται εντός 24
ωρών από τη διενέργεια των test,
να καταχωρίζουν το Εθνικό
Μητρώο Ασθενών από COVID-19
που τηρεί η ανώνυμη εταιρεία μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την
επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία»
και τον διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ
ΑΕ» τα στοιχεία ταυτοποίησης των
φυσικών προσώπων που ελέγχθη-
καν, το είδος του ελέγχου και τα
αποτελέσματα του ελέγχου (θετικό
ή αρνητικό).---

2. Οι εργοδότες θα πρέπει να
προβαίνουν σε έλεγχο και οριστι-
κοποίηση του ιστορικού που θα
δημιουργείται στο ΠΣ Εργάνη από
την ανωτέρω υποχρέωση μέσω της
διασύνδεσης του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με
την ΗΔΙΚΑ, υποβάλλοντας ταυ-

τόχρονα σχετική υπεύθυνη δήλωση
του ν. 1599/1986 (Α' 75) με τίτλο
«Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων
- Εργοδοτών περί τήρησης της
υποχρέωσης υποβολής των ανεμ-
βολίαστων και μη νοσησάντων
εργαζομένων σε διαγνωστικό
έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό
COVID-19» στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Στην υπεύθυνη δήλωση τη εμφ-
ανίζονται αυτοματοποιημένα τα
στοιχεία των ανεμβολίαστων και μη
νοσησάντων εργαζομένων καθώς
και το χρονικό διάστημα της εβδο-
μάδας αν αφοράς. 

ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΕΕΣΣ::  ΔΔΥΥΟΟ  ΣΣΥΥΛΛΛΛΗΗΨΨΕΕΙΙΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ
ΚΚΑΑΤΤ΄́  ΕΕΞΞΑΑΚΚΟΟΛΛΟΟΥΥΘΘΗΗΣΣΗΗ  ΚΚΛΛΟΟΠΠΕΕΣΣ

ΟΟΧΧΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΜΜΕΕ  ΘΘΥΥΜΜΑΑΤΤΑΑ
ΓΓΥΥΝΝΑΑΙΙΚΚΕΕΣΣ

ΣΣυυννεελλήήφφθθηησσαανν
σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττωωνν
ΑΑχχααρρννώώνν,,  ααππόό
αασσττυυννοομμιικκοούύςς  ττηηςς
ΟΟ..ΠΠ..ΚΚ..ΕΕ..,,  σσεε
σσυυννεερργγαασσίίαα  μμεε  ττοο
ΤΤμμήήμμαα  ΑΑσσφφααλλεείίααςς
ΑΑχχααρρννώώνν,,  δδύύοο
ηημμεεδδααπποοίί,,  2255χχρροο--
ννοοςς  άάννδδρρααςς  κκααιι
2255χχρροοννηη  γγυυννααίίκκαα,,
γγιιαα  κκλλοοππέέςς  κκααττ’’  εεξξαακκοολλοούύθθηησσηη..

ΣΣττοο  ππλλααίίσσιιοο  δδιιεερρεεύύννηησσηηςς  ππεερριισσττααττιικκώώνν  κκλλοοππώώνν
ααππόό  οοχχήήμμαατταα  πποουυ  σσττάάθθμμεευυαανν  ππρροοσσωωρριιννάά  γγυυννααίίκκεεςς
οοδδηηγγοοίί  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττωωνν  ΑΑχχααρρννώώνν,,  εεννττοοππίίσσττηηκκαανν  οοιι
ααννωωττέέρρωω  κκααιι  ππιισσττοοπποοιιήήθθηηκκεε  ηη  εεγγκκλληημμααττιικκήή  ττοουυςς
δδρράάσσηη..

ΟΟιι  κκααττηηγγοορροούύμμεεννοοιι  κκιιννοούύμμεεννοοιι  μμεε  όόχχηημμαα  ιιδδιιοοκκ--
ττηησσίίααςς  ττηηςς  ηημμεεδδααππήήςς  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττωωνν  ΑΑχχααρρννώώνν,,
ααννααζζηηττοούύσσαανν  οοχχήήμμαατταα  σστταα  οοπποοίίαα  εεππέέββααιινναανν
γγυυννααίίκκεεςς  οοδδηηγγοοίί  κκααιι  οοιι  οοπποοίίεεςς  τταα  σσττάάθθμμεευυαανν  ππρροο--
σσωωρριιννάά..

ΤΤόόττεε,,  εεκκμμεεττααλλλλεευυόόμμεεννοοιι  ττηηνν  ππρροοσσωωρριιννήή  ααπποουυσσίίαα
ττοουυςς,,  έέσσππααγγαανν  ττοο  ππρρόόσσφφοορροο  κκααττάά  ππεερρίίππττωωσσηη  ππααρράά--
θθυυρροο  κκααιι  ααφφααιιρροούύσσαανν  κκυυρρίίωωςς  ττσσάάννττεεςς,,  χχρρηημμααττιικκάά
πποοσσάά  κκααιι  άάλλλλαα  ααννττιικκεείίμμεενναα  ααξξίίααςς..

ΑΑππόό  ττηηνν  ππρροοαανναακκρριιττιικκήή  έέρρεευυνναα  ττοουυ  ΤΤμμήήμμααττοοςς  ΑΑσσφφ--
ααλλεείίααςς  ΑΑχχααρρννώώνν,,  εεξξιιχχννιιάάσσττηηκκαανν  --55--  ππεερριιππττώώσσεειιςς
κκλλοοππώώνν  μμεε  ττοονν  ίίδδιιοο  ττρρόόπποο  δδρράάσσηηςς  όόππωωςς  ααννααφφέέρρθθηη--
κκεε  ααννωωττέέρρωω..

ΟΟιι  κκααττηηγγοορροούύμμεεννοοιι  έέχχοουυνν  σσυυλλλληηφφθθεείί  κκααιι  σσττοο  ππααρρεε--
λλθθόόνν  γγιιαα  ππααρρόόμμοοιιαα  ααδδιικκήήμμαατταα..

ΟΟιι  σσυυλλλληηφφθθέέννττεεςς  οοδδηηγγήήθθηηκκαανν  σσττοονν  κκ..  ΕΕιισσααγγγγεελλέέαα
ΠΠλληημμμμεελλεειιοοδδιικκώώνν  ΑΑθθηηννώώνν..

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ- ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  
Θεσπίζονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις και κυρώσεις

στους εργοδότες με νέα απόφαση 

Συν εχ ίζεται στη σελ.4

Δ
εν βιώνουμε κλιματική αλλαγή γιατί προϋ-
ποθέτει αλλαγές στις παραμέτρους του
κλίματος για χιλιάδες χρόνια, αλλά κλιματι-

κή κρίση διαπιστώνει ο Ευθύμιος Λέκκας
«Μια νέα κανονικότητα που θα συναντάμε στο

άμεσο και στο απώτερο μέλλον με ολοένα και
αυξανόμενη συχνότητα» χαρακτήρισε τα έντονα
καιρικά φαινόμενα ο καθηγητής Δυναμικής, Τεκ-
τονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρι-
σης Φυσικών Καταστροφών και πρόεδρος του
ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας στο ετήσιο
τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ που πραγματοποι-
είται στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τον κ. Λέκκα, «σε παγκόσμιο
επίπεδο, η κοινή γνώμη ανησυχεί με εκθετική 

αύξηση για όλα αυτά τα φαινόμενα, καθώς έχουν
εκδηλωθεί, τον τελευταίο χρόνο, πάνω από
1.000 γεγονότα με 100 νεκρούς το κάθε
γεγονός, νούμερο τεράστιο που φανερώνει και
το μέγεθος του προβλήματος».

«Δεν  βιών ουμε κλιματική αλλαγή»
Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ τόνισε ότι «δεν βιώνο-

υμε κλιματική αλλαγή γιατί προϋποθέτει αλλαγές
στις παραμέτρους του κλίματος για χιλιάδες χρό-
νια, αλλά κλιματική κρίση η οποία, ενδεχομένως,
αν διαρκέσει για χρόνια, να προκύψει μια κλιμα-
τική αλλαγή». Έκανε μάλιστα λόγο για μια «επι-
ταχυνόμενη διαδικασία που προϋποθέτει νέες
προσεγγίσεις», αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι

τα τελευταία δύο χρόνια «δεν μπορούμε να αξιο-
ποιήσουμε τα στοιχεία και το υλικό που συλλέ-
γουμε από την Ελλάδα και το εξωτερικό γιατί μας
προλαβαίνει το καινούργιο γεγονός».

«Έχουμε μια νέα πραγματικότητα που τείνει να
γίνει κανονικότητα» επανέλαβε ο κ. Λέκκας, χαρ-
ακτηρίζοντας ιδιαίτερα σημαντική τη δουλειά που
πρέπει να κάνουν οι δήμοι αναλύοντας τους κιν-
δύνους, σχεδιάζοντας ασφαλείς χώρους καταφυ-
γής και εκτιμώντας την τρωτότητα έπειτα από
φυσικές καταστροφές.

Αυθαιρεσία σε όλα τα επίπεδα σε Μάν δρα

«Στη Μάνδρα βλέπουμε την αυθαιρεσία που
υπάρχει σε όλα τα επίπεδα, όχι από τους
κατοίκους, από τις κυβερνήσεις, με το ποτάμι της
Αγ. Κατερίνης που πάει και αποκόπτεται ουσια-
στικά από το πολεοδομικό ιστό της Μάνδρας,
ενώ στον Τίρναβο ήταν ευτύχημα που δεν
κατέρρευσε το σχολείο» είπε ο κ. Λέκκας. 

Όλα τα επιμέρους προβλήματα που δημιουρ-
γούνται σε κάθε περιοχή έρχεται να τα μειώσει,
σύμφωνα με τον καθηγητή, «ο μηχανισμός άμε-
σης απόκρισης της ΚΕΔΕ για τη διαχείριση κιν-
δύνων, καταστροφών και κρίσεων που δεν αντι-
καθιστά τη δημοτική αρχή αλλά την υποβοηθεί σε
όλα τα επίπεδα».

«Υπάρχει μια νέα πραγματικότητα που διαφέρ-
ει από την παλιά εποχή και συνίσταται, μεταξύ
άλλων, στην πολυπλοκότητα των κινδύνων, την
εμφάνιση νέων μορφών κρίσεων και περισσο-
τέρων ακραίων γεγονότων, στη μεγαλύτερη
κλίμακα καταστροφών που σημειώνονται και σε
νέες γεωγραφικές περιοχές και στις τεράστιες
περιβαλλοντικές επιπτώσεις» κατέληξε.

Ε. Λέκκας για πλημμύρες:Τα ακραία καιρικά φαινόμενα
τείνουν να γίνουν η «νέα κανονικότητα» 
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Ο εργοδότης υποχρεούται ν α δηλών ει για κάθε υπάλληλο:
α) Τον  αριθμό των  διαγν ωστικών  ελέγχ ων  ν όσησης από κορων οϊό COVID-

19 που υποχ ρεούται ν α έχ ει διεν εργήσει κατά την  εβδομάδα αν αφοράς,β)
τους λόγους δικαιολογημέν ης μη διεν έργειας εν ός (1) ή δύο (2), 

κατά περίπτωση, διαγν ωστικών  ελέγχ ων , εφόσον  αυτοί συν τρέχ ουν  κατά
την  εβδομάδα αν αφοράς, καιγ) εάν  συν τρέχ ει περίπτωση μη έγκαιρης έκδο-
σης της «Βεβαίωσης αρν ητικού διαγν ωστικού ελέγχ ου κορων οϊού COVID-19»,
μέσω της πλατφόρμας gov .gr, λόγω καθυστέρησης δήλωσης του αποτελέσμα-
τος από τον  φορέα ή τον  ιδιώτη ιατρό που διεν ήργησε τον  έλεγχ ο, για έν αν
(1) ή δύο (2), κατά περίπτωση, διαγν ωστικούς ελέγχ ους και εξ αυτού του
λόγου ο εργαζόμεν ος έχ ει επιδείξει βεβαίωση αρν ητικού αποτελέσματος από
τον  φορέα ή τον  ιδιώτη ιατρό που διεν ήργησε τον  έλεγχ ο, κατά την  εβδομά-
δα αν αφοράς.Η υπεύθυν η δήλωση υποβάλλεται ως εξής:

α) Η πρώτη δήλωση, εν τός δέκα (10) εργασίμων  ημερών  από τη δημοσίευ-
ση της παρούσας και αφορά στην  πρώτη εβδομάδα αν αφοράς,β) οι επόμεν ες
δηλώσεις, σε εβδομαδιαία βάση, από Τρίτη έως και Παρασκευή για την  εκά-
στοτε προηγηθείσα εβδομάδα αν αφοράς.
➤ Κύρωση που προβλέπεται :  Σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δήλωσης

από τον  εργοδότη, επιβάλλεται πρόστιμο στον  εργοδότη δέκα χ ιλιάδων
(10.000) ευρώ.---

3. Οι εργοδότες επίσης υποχ ρεούν ται ν α εν ημερώσουν  τους εργαζόμεν ούς
τους, με κάθε πρόσφορο μέσο για τις υποχ ρεώσεις που έχ ουν  σχ ετικά με τη
υποχ ρέωση διαγν ωστικού έλεγχ ου ν όσησης από τον  κορων οϊό COVID-19
όπως αυτές προβλέπον ται στην  ΚΥΑ
Δ1α/Γ.Π.οικ.64232/15.10.2021➤ Κύρωση που προβλέπεται : Πρόστιμο στον
εργοδότη τριακοσίων  (300) ευρώ άπαξ.-

--4. Τέλος οι εργοδότες δεν  επιτρέπεται ν α απασχ ολήσουν  εργαζόμεν ο με
φυσική παρουσία στον  τόπο παροχ ής της εργασίας σε περίπτωση θετικού
αποτελέσματος διαγν ωστικού ελέγχ ου ν όσησης από τον  κορων οϊό COVID-19
➤ Κύρωση που προβλέπεται :  Πρόστιμο χ ιλίων  πεν τακοσίων  (1.500) ευρώ

αν ά εργαζόμεν ο, εν ώ έχ ει καταχ ωρηθεί θετικό αποτέλεσμα κατά τον  διαγν ω-
στικό έλεγχ ο,
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Με την παρούσα επιστολή, επιθυμούμε να σας
ενημερώσουμε σχετικά με τις ενέργειες που
έχουμε αναλάβει ως Συντονιστική Επιτροπή

σχετικά με την προώθηση των αιτημάτων μας προς τις
αρμόδιες υπηρεσίες:

• Έχουμε συντάξει υπόμνημα με τα βραχυπρόθεσμα
αιτήματά μας, τα οποία απευθύναμε προς τον Δήμαρχο
Αχαρνών, ανεξαρτήτως αρμοδιότητας, ζητώντας του να
μας συμπαρασταθεί στη διεκδίκησή τους ως πρώτος
πολίτης του Δήμου, όπως μας υποσχέθηκε. Τα καταθέ-
σαμε με αριθ. Πρωτ 38493 27/09/2021 στο Δήμο και
ήρθε να μας συναντήσει μαζί με επτά αντιδημάρχους,
προκειμένου να μας ενημερώσει σχετικά με τις ενέργειες
του Δήμου.

• Στην συνάντηση ο Δήμαρχος φρόντισε να «κάνει μπα-
λάκι» τις ευθύνες τις δικές του, της κυβέρνησης και της
περιφέρειας, αποδίδοντας στην γραφειοκρατία τις καθυ-
στερήσεις. Προσπάθησε να μας καθησυχάσει πως,
αφού έχει στείλει τα απαραίτητα έγγραφα από τους
πρώτους όλα έχουν δρομολογηθεί. Η αρμοδιότητά του
περιορίζεται μόνο στο μάζεμα των κλαδιών κα τον φωτι-
σμό όπως μας είπε ο ίδιος.

• Δύο μήνες μετά την καταστροφή, η Κυβέρνηση, η
Περιφέρεια και ο Δήμος, όλοι ανεξαιρέτως, καθυστερούν
να κάνουν έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης , την στιγ-
μή που οι διευκολύνσεις για επενδυτικά projects γίνονται
με διαδικασίες fast track. Έτσι λοιπόν, έγινε τροπολογία
νόμου που προβλέπει απευθείας διαπραγμάτευση -
ανάθεση αντιπλημμυρικών έργων με απλή υπογραφή
του περιφερειάρχη (χωρίς να έχουν προηγηθεί εξιδεικε-
υμένες επιστημονικές μελέτες), ένας από τους μακροπρ-
όθεσμους στόχους της οποίας, είναι το ολιστικό πλάνο
αναβάθμισης των υποδομών στις περιοχές που επλήγ

ησαν από τις πυρκαγιές. Δεν είναι μοι-
ραίο να πνιγόμαστε και να καιγόμαστε!
Μοιραία είναι τα αποτελέσματα που
βιώνουμε από τις παραπάνω επιλογές!
Οι πρώτες εικόνες από τις πρώτες
βροχές είναι χαρακτηριστικές στις πυρ-
όπληκτες περιοχές της Β Ευβοίας .

• Δεν κάνουμε βήμα πίσω από τα αιτή-
ματά μας, μαζεύουμε υπογραφές και τα
στέλνουμε στον Δήμο την Περιφέρεια,
την Βουλή.

• Τα κείμενα προς υπογραφή θα
υπάρχουν στον φούρνο και το μαγαζάκι
της πλατείας, ή μπορείτε να μας ζητήσε-
τε να σας σταλούν με email, αλλά θα
πρέπει να μας τα στείλετε σκαναρισμένα
και υπογεγραμμένα. Τα δικά μας κριτήρια είναι η υπερά-
σπιση της ζωής, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της
περιουσίας μας στον τόπο που ζούμε και η δύναμή μας
είναι η ενότητα και η αποφασιστικότητα για να πραγμα-
τοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΝΑ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ! ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ Η
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥΣ. ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ,
ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΡΟΝΤΕΣ!

• Είμαστε στη διαδικασία και κλείνουμε ραντεβού με
τους βουλευτές που εκλέγονται στην περιοχή μας, προ-
κειμένου να τους κοινοποιήσουμε τα αιτήματα μας .

• Ετοιμάζουμε επιστολή προς όλους τους παρόχους 

κοινωφελών υπηρεσιών με αίτημα τη διαγραφή των
ληξιπρόθεσμων και των ενεργών οφειλών για το χρονικό
διάστημα κατά το οποίο ο Δήμος Αχαρνών έχει κηρυχθ-
εί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η ΔΕΗ ήδη από τις
10-8-2021 έχει δεσμευθεί σχετικά.

• Είμαστε σε επαφή με τις επιτροπές πυρόπληκτων της
Εύβοιας και άλλων περιοχών για το συντονισμό ενερ-
γειών από κοινού.

• Στις 21 Οκτωβρίου στις 19:00 οργανώνουμε παρά-
σταση διαμαρτυρίας στο Δημαρχείο Αχαρνών και
καλούμε όλους τους κατοίκους της περιοχής για να
ακουστούμε δυνατά - παντού ότι είμαστε εδώ και δεν
κάνουμε βήμα πίσω στα αιτήματά μας.

Με εκτίμηση,
Η Συντονιστική Επιτροπή κατοίκων Βαρυμπόμπης

– Θρακομακεδόνων.
epitropikat@gmail.com

Συντονιστική Επιτροπή κατοίκων Βαρυμπόμπης – Θρακομακεδόνων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ

Τ
η Δυτική Αττική επισκέφθηκε εχθές  ο Υπο-
υργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προ-
στασίας Χρήστος Στυλιανίδης για αυτοψία και

προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα οι απαρ-
αίτητες παρεμβάσεις. 
Στο Αλεποχώρι, οι  αξιόμαχοι  πυροσβέστες
ενημέρωσαν για τους κινδύνους δίνοντας σε
όλους τους κατοίκους πολύ ζωτικές οδηγίες για

την κρίσιμη στιγμή της πλημμύρ-
ας, για την αντιμετώπιση των
οποίων φαινομένων , ενώ η Αντι-

περιφέρεια Δυτικής Αττικής βρίσκεται σε  σε συνε-
ργασία με τον Δήμο Μεγαρέων και τον Δήμαρχο
Γρ. Σταμούλη. 
Επίσης ο Υπουργός επισκέφθηκε το ρέμα του
Σαρανταπόταμου στην Ελευσίνα, όπου έγινε εκτε-
νής συζήτηση για ένα σχέδιο αντιμετώπισης των
προβλημάτων  με την συνεργασία του Υπουρ-
γείου Κλιματικής Αλλαγής. 

Η Περιφέρεια Αττικής, με συντονισμό του Περιφε-
ρειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη, έχει προβεί σε
πολύ εντατικές εργασίες καθαρισμών των ρεμάτων
και προχωράμε σε αντιπλημμυρικά έργα. 
Όμως η ανθρώπινη παρέμβαση και χρονίζοντα
θέματα όπως η άναρχη δόμηση, σε συνδυασμό με
την κλιματική αλλαγή και τις μεγάλες καταστροφές
των πυρκαγιών δεν αφήνουν περιθώρια.
Oφείλουμε και είμαστε σε εγρήγορση, τόνισε σε
δηλώσεις του ο Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττι-
κής.

Αυτοψία Χρήστου Στυλιανίδη στα ρέματα
Αλεποχωρίου και Σαρανταπόταμου

Δρομολόγηση άμεσων παρεμβάσεων αντιπλημμυρικής θωράκισης 



Όπως κάθε χρόνο με
μέριμνα του Δημάρχου
κ. Νικ. Μελετίου, του
αρμόδιου Αντιδ-
ημάρχου κ. Α. Κων-
σταντινίδη & του
Προέδρου του Συλλό-
γου Κατοίκων Παραλίας
Ασπροπύργου - Αντι-
π ρ ο έ δ ρ ο υ
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. κ. Αντ.
Κοναξή  εργαζόμενοι
του Δήμου καθάρισαν
εγκαίρως τους δρόμο-
υς, καθώς και τα φρεά-
τια πέριξ των σχολείων
της Παράλιας Ασπρ-

οπύργου & επί  της
οδού Αγ. Αναργύρων
εξωτερικά από φύλλα,
κλαριά και  σκουπίδια
τις ημέρες πριν την
εκδήλωση της θεομ-
ηνίας, συμβάλλοντας
καθοριστικά στην απο-
φυγή πλημμυρών...
κάτι το οποίο θα επα-
ναληφθεί και τις επόμε-
νες ημέρες.
Αξιζει να σημειωθεί η
σημαντική συμβολή και
συνεισφορά  των εργα-
ζομένων  στην προ-
στασία του οικισμού.
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Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

Την εκδήλωση της
Ιεράς Μητρόπολης
Ιλίου, για την Απελε-

υθέρωση της Αθήνας στις
26 Απριλίου 2021, από τους
Χασιώτες και Μενιδιάτες
αγωνιστές, με επικεφαλής
τον καπετάν Μελέτη Βασι-
λείου, που πραγματοποι-
ήθηκε στο Δημαρχείο Αχα-
ρνών το Σαββάτο 16 Οκτω-
βρίου 2021, προλόγισε
μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς.

Το πάνελ των εξαίρετων
ομιλητών με συντονιστή τον
Επιστημονικό Συνεργάτη
της Μητρόπολης Δημήτρη
Ανυφαντάκη αποτελείτο από
τους: Δημοσιογράφο
Δημήτρη Καμπουράκη,
Σκηνοθέτη Γιάννη 

Σμαραγδή, Αν. Καθηγητή
γενικής εκκλησιαστικής Ιστο-
ρίας του Τμήματος Θεο

λογίας Ε.Κ.Π.Α Ιωάννη
Παναγιωτόπουλο, Αρχιμαν-
δρίτη Νικόδημο Αθανασίου
– Πρωτοσύγκελο της Μητρ-

όπολης, Δημοσιο-
γράφους και
δημιουργούς της
εκπομπής “Μηχα-
νή του Χρόνου”,
Χρήστο Βασιλό-
πουλο και
Δημήτρη Πετρό-
πουλο και την
Ηθοποιό Ράνια
Παπαδάκου. 

Ο Δήμαρχος
Φυλής Χρήστος
Παππούς εκθεία-
σε το Μητρο-
πολίτη Ιλίου κκ
Αθηναγόρα για
την πρωτοβουλία

του και υπογράμμισε τη
σημασία των ιστορικών
πηγών για την τόνωση της
Εθνικής Μνήμης. 

Πρόσθεσε όμως ότι στην
περιοχή μας οι μορφές των
αγωνιστών είναι ζωντανές κι
ανέφερε, ως παράδειγμα,
την οικογένειά του, μνημο-
νεύοντας τον Χασιώτη πρό-
γονό του Λουκά Αγγέλου.   

Παρευρέθηκαν, επίσης,
από το Δήμο Φυλής η Αντι-
δήμαρχος Ελένη Λιάκου, ο
πρώην Δήμαρχος Δημήτρης
Μπουραΐμης, o Γενικός
Γραμματέας Αργύρης Αργ-
υρόπουλος, η πρώην Αντι-
περιφερειάρχης Σταυρούλα
Δήμου, ο πρώην Αντιδήμα-
ρχος Σπύρος Μπρέμπος και
η Πρόεδρος του Συλλόγου
ΦΥΛΑΣΙΑ Αναστασία Τσεβά
και Ιερείς από πολλές ενο-
ρίες του τόπου. 

Δυναμικό “παρών” του Δήμου Φυλής στην εκδήλωση της Μητρόπολης για τον καπετάν Μελέτη

Καθαρισμός δρόμωνΚαθαρισμός δρόμων
και φρεατίων εξωτερικά στηνκαι φρεατίων εξωτερικά στην
Παραλία Ασπροπύργου απόΠαραλία Ασπροπύργου από

φύλλα και σκουπίδια φύλλα και σκουπίδια 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Πραγματοποιήθηκε την  Τετάρτη 13 Οκτώβρη η Γεν ι-
κή Συν έλευση (προσυν εδριακή) της Επιτροπής
Ειρήν ης Ελευσίν ας, εν όψει του 19ο Συν έδριου της
Ελλην ικής Επιτροπής για τη Διεθν ή Ύφεση και Ειρήν η
(ΕΕΔΥΕ) που θα γίν ει στις 30 Οκτώβρη.

Από τη γραμματεία της ΕΕΔΥΕ παραβρέθηκε ο Γρη-
γόρης Αν αγν ώστου ο οποίος και αν έπτυξε τις κεν τρι-
κές κατευθύν σεις του φιλειρην ικού κιν ήματος. Τον
απολογισμό της απερχ όμεν ης γραμματείας έκαν ε ο
πρόεδρος της Επιτροπής Αν τών ης Αλεξαν δρόπουλος.

Έγιν αν  ερωτήσεις και τοποθετήσεις από τους παρ-
αβρισκόμεν ους. 

Ακολούθησε το κλείσιμο και τα καθήκον τα που
μπαίν ουν  για τους αγων ιστές της ειρήν ης. Στη
συν έχ εια έγιν ε πρόταση και εκλογή για τη ν έα γραμ-
ματεία της Επιτροπής Ειρήν ης Ελευσίν ας καθώς και
αν τιπροσώπων  για το συν έδριο.

Την  Πέμπτη 14 Οκτώβρη πραγματοποιήθηκε και η
πρώτη παρέμβαση της Επιτροπής με εξόρμηση στο
στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίν ας και σύν θημα
«Ελευσίν α πόλη εργατών   - Όχ ι ορμητήριο των  ιμπε-
ριαλιστών ». Το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίν ας
έχ ει αξιοποιηθεί πολλές φορές στο πλαίσιο ΝΑΤΟικών
ασκήσεων .

Τα μέλη της Επιτροπής Ειρήν ης διακίν ησαν  την
αν ακοίν ωση της Επιτροπής Αγών α εν άν τια στην
ελλην οαμερικαν ική συμφων ία για τις βάσεις που υπο-
γραφόταν  την  ίδια  ημέρα από την  κυβέρν ηση.



Η εκδήλωση υπογρα-
φής των συμβάσεων
του έργου ανάπλασης
της Χωματερής και
μετατροπής της σε
Πάρκο Πρασίνου και 

Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας , που θα
πραγματοποιηθεί την
Τρίτη 19-10-2021,
09:00 θα αναμεταδοθ-
εί, 

απευθείας, διαδικτυα-
κά, μέσω του ηλεκτρο-
νικού συνδέσμου: 

https://youtu.be/zjT5e
M9y7lQ
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Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας Δήμου Μεγαρέων
Συλλογή κενών πλαστικών συσκευασιών φυτοφαρμάκων

48

Τ
ο Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και
Αλιείας του Δήμου Μεγαρέων  αν α-
κοιν ών ει ότι την  Τετάρτη 20

Οκτωβρίου 2021 από τις 10.00  έως τις
13.00  στην  στροφή δρόμου Περάματος
(πρώην  Ελαιουργική), θα πραγματοποι-
ηθεί συλλογή κεν ών  πλαστικών  συσκε-
υασιών  φυτοφαρμάκων , στο πλαίσιο
του προγράμματος ορθής διαχ είρισης
κεν ών  πλαστικών  συσκευασίας που
εφαρμόζει ο Δήμος Μεγαρέων  σε  συν ε-
ργασία με τον  Ελλην ικό Σύν δεσμο
Φυτοπροστασίας και την  Ελλην ική
Εταιρεία Αξιοποίησης Αν ακύκλωσης.

Οδηγίες για την  ορθή διαδικασία καθ-
αρισμού κεν ών  πλαστικών  συσκευα-
σιών  φυτοφαρμάκων :

1.Φοράτε πάν τα τον  απαραίτητο ατο-
μικό προστατευτικό εξοπλισμό.

2.Αδειάστε πλήρως το περιεχ όμεν ο
της φιάλης στο ψεκαστικό δοχ είο.

3.Ξεπλέν ετε 3 φορές την  κεν ή φιάλη
με καθαρό ν ερό. Προσθέστε τα ν ερά
ξεπλύματος στο ψεκαστικό δοχ είο και
ψεκάστε. Στραγγίξτε καλά τη φιάλη.

4.Τοποθετήστε τις κεν ές και ξεπλυμέ-
ν ες πλαστικές φιάλες ΧΩΡΙΣ πώματα
στις διάφαν ες πλαστικές σακούλες
συλλογής που διατίθεν ται δωρεάν  από
τα καταστήματα λιαν ικής πώλησης
φυτοφαρμάκων .

5.Τοποθετήστε τα πώματα σε ξεχ ωρι-
στές πλαστικές σακούλες.

6.Κλείστε τις σακούλες προσωριν ά και
αποθηκεύστε τις σε ασφαλές μέρος.

7.Παραδώστε τις γεμάτες σακούλες με
τις καθαρές κεν ές πλαστικές φιάλες και
τις σακούλες με τα πώματα στους χ ώρ-
ους που καθορίζει ο Δήμος κατόπιν
αν ακοίν ωσης.

Η ορθή διαχ είριση και αν ακύκλωση
των  κεν ών  συσκευασιών  φυτοφαρμά-
κων  αφεν ός συμβάλλει στην  απομάκρυ-
ν ση των  πλαστικών  αποβλήτων  και τη
διατήρηση καθαρών  των  γεωργικών
εκτάσεων  και αφετέρου, συν εισφέρει
στην  προσπάθεια κάθε τοπικής κοι-
ν ων ίας για προστασία του περιβάλλον -
τος και περιφρούρηση της δημόσιας
υγείας.

H μεθοδολογία που εφαρμόζεται σε
όλα τα στάδια του προγράμματος ακολο-
υθεί τους καν όν ες ορθής γεωργικής
πρακτικής (τριπλό ξέπλυμα κεν ών  πλα

στικών ) και έτσι διασφαλίζεται ότι τα
πλαστικά που συλλέγον ται αποτελούν
μη επικίν δυν α απόβλητα όπου στα
πλαίσια της κυκλικής οικον ομίας, προω-
θούν ται στα Κέν τρα Διαχ είρισης Αν ακ-
υκλώσιμου Υλικού με σκοπό την  αν άκ-
τηση υλικών  για τις επιτρεπόμεν ες χ ρή-
σεις σύμφων α με τις διατάξεις της
κείμεν ης ν ομοθεσίας.

Στους παραγωγούς που συμμετέχ ουν
στο πρόγραμμα χ ορηγούν ται κατ έτος
βεβαιώσεις συμμετοχ ής.

Υπεν θυμίζεται τέλος σε όλους τους
χ ρήστες γεωργικών  φαρμάκων  ότι
οφείλουν  ν α τηρούν  πιστά τις οδηγίες
που αν αγράφον ται επί της συσκε-
υασίας τους και ν α αποφεύγουν  κακές
πρακτικές όπως:

Το θάψιμο των  συσκευασιών  είτε
αυτό γίν ει χ ωρίς ν α ξεπλυθούν  είτε
αυτό γίν ει αφού ξεπλυθούν . Τα υλικά
συσκευασίας παραμέν ουν  στο έδαφος
για χ ρόν ια, χ άν εται η ευκαιρία για
αν ακύκλωση ή αν άκτηση εν έργειας και
μολύν εται το περιβάλλον  και κυρίως τα
υπόγεια ύδατα.

Το κάψιμο των  κεν ών  συσκευασίας
το οποίο όχ ι μόν ον  συν ιστά σαφής
παράβαση των  οριζόμεν ων  επί της
συσκευασίας των  γεωργικών  φαρμάκων
και ακύρωση κάθε δυν ατότητας
αν ακύκλωσης των  συσκευασιών  αλλά
αποτελεί εξαιρετικά επικίν δυν η πρακτι-
κή ακόμη και για την  υγεία του ιδίου του
χ ρήση από εισπν οή των  τοξικών  καπ-
ν ών .

Η χ ρήση των  κεν ών  συσκευασίας για
άλλους σκοπούς από τον  ίδιο τον  χ ρή-
στη, χ ωρίς ν α λαμβάν εται υπόψη η επι-
κιν δυν ότητα της κατάστασης, όπως ως
θήκες εργαλείων  ή ακόμη και ταΐστρες
οικόσιτων  ζώων .

Δωρεάν rapid test σήμερα σε
Χαϊδάρι και Ελευσίνα

Δ
ωρεάν rapid test θα πραγματοποιήσει σήμερα Δευτέρα 18 Οκτω-
βρίου ο ΕΟΔΥ σε 164 σημεία. Η έκδοση ψηφιακής βεβαίωσης απο-
τελέσματος για τους διαγνωστικούς ελέγχους COVID-19 πραγματο-

ποιείται από το gov.gr, στην υπηρεσία «Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστι-
κού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19». Η σύνδεση με τη συγκεκριμένη υπηρ-
εσία απαιτεί τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet.
Για τους μη εμβολιασμένους πολίτες η ψηφιακή βεβαίωση αρνητικού απο-
τελέσματος από το gov.gr είναι διαθέσιμη μόνον εφόσον ο έλεγχος έχει πραγ-
ματοποιηθεί σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο.
Δ. Ιλίου, Αίαντος και Χρυσηίδος, Ίλιον, 09:00 -15:00
Δ. Χαϊδαρίου, Δημαρχείο, Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Ευπαύλεως, Χαϊδάρι,
09:00-15:00
Δ. Ελευσίνας, Κεντρική Πλατεία Ελευσίνας, Πλατεία Ηρώων, 09:30-15:00
Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ), 09:00 -15:00
Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι, 09:30 -15:00
Δ. Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό parking στο ύψος της
πεζογέφυρας), 09:30 -15:00
Δ. Διονύσου, Ηρώων Πολυτεχνείου και Κοιμήσεως Θεοτόκου, Άγιος Στέφ-
ανος, 09:00 -15:00
Δ. Ζωγράφου, Λ. Παπάγου – Πλατεία Γαρδένιας, 09:00-15:00
Δ. Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, Πρώην Στρατιωτικό εργοστάσιο
Βάρναλη & Περικλέους, 09:00-15:00



Μετά από χ ρόν ια, έν α από τα
«αιών ια έργα» της χ ώρας, ο
τριπλός κόμβος στον  Σκαρα-
μαγκά, βγαίν ει από τη «ν αφθ-
αλίν η». Την  είδηση αποκάλυψε
πρόσφατα ο υφυπουργός Υπο-
δομών , Γιώργος Καραγιάν ν ης.
Το έργο, όπως σημείωσε, χ αρ-
ακτηρίστηκε ως «εθν ικής
σημασίας» και θα γίν ουν
σημαν τικές παρεμβάσεις.

Πρόκειται για έργο τεράστιας
σημασίας για την  ευρύτερη
περιοχ ή του Πειραιά και του
Ασπροπύργου καθώς σχ εδόν
σε καθημεριν ή βάση δημιουρ-
γείται μποτιλιάρισμα επειδή οι
οδικές υποδομές της περιοχ ές
είν αι πεπερασμέν ες.

Το σημαν τικό αυτό έργο έχ ει
μακρά ιστορία καθώς είχ ε ξεκι-
ν ήσει πριν  από 10 και πλέον
χ ρόν ια εργολαβία για την
κατασκευή του τριπλού κόμ-
βου, αλλά είχ ε μείν ει ημιτελές
λόγω προσφυγής (για απαλλο-
τρίωση ακιν ήτου) στο ΣτΕ. Στη
συν έχ εια, το 2017 η εργολαβία
ολοκλήρωσης του έργου δόθηκε
από το υπουργείο Υποδομών
και Μεταφορών  στην  Περιφέρ-
εια Αττικής.

Στα χ ρόν ια που ακολούθη-
σαν  το έργο παρέμειν ε
μετέωρο και σύμφων α με πληρ-
οφορίες υπήρξε συν άν τηση
της Περιφέρειας Αττικής με το
υπουργείο Υποδομών  και
Μεταφορών , όπου ελήφθη η
απόφαση το έργο ν α «επιστρέ-
ψει» και πάλι πίσω.

Ποια θα είναι η συνέχεια
του έργου

Η πρώτη κίν ηση του υπουρ-
γείου ΥΠΟΜΕ ήταν  ν α λυθεί ο
γόρδιος δεσμός με το θέμα της
απαλλοτρίωσης και αυτό που
έγιν ε ήταν  η επικαιροποίηση
και τροποποίηση των  περιβαλ-
λον τικών  όρων  οι οποίοι θα
οδεύσουν  στο ΥΠΕΝ για επα-
ν έγκριση.

Το επόμεν ο βήμα είν αι η πρό-
σληψη τεχ ν ικού συμβούλου για
την  ωρίμαν ση του έργου, ο
οποίος θα αν αλάβει τη σύν ταξη
των  τευχ ών  δημοπράτησης.
Στόχ ος είν αι η δημοπράτηση
του έργου μέχ ρι το τελευταίο
τρίμην ο του 2022.

Η χρηματοδότηση του
έργου θα καλυφθεί από την
ένταξή του στο ΕΣΠΑ 2021-
2027 μέσω του ΠΕΠ Αττικής.
Φορέας υλοποίησης του
έργου θα είναι το υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών.

Το έργο είχ ε προϋπολογισμέ-
ν ο κόστος 55 εκατ. ευρώ
(ποσό χ ωρίς ΦΠΑ), το οποίο
όμως θα επαν εξεταστεί καθώς
θα πρέπει ν α επικαιροποιηθ-
ούν  τα ν έα οικον ομικά δεδομέ-
ν α (ειδικά μετά τη γεωμετρική

αύξηση των  τιμών  πρώτων
υλών  στην  οικοδομή), εν ώ θα
πρέπει ν α συν υπολογισθεί ότι
περν ούν  αγωγοί φυσικού
αερίου και πετρελαίου οι οποίοι
πιθαν όν  ν α πρέπει ν α μετατο-
πιστούν .

Ενα απαραίτητο έργο
Το έργο είν αι από τα πλέον

απαραίτητα για την  περιοχ ή,
καθώς το φαιν όμεν ο του μποτι-
λιαρίσματος χ ιλιομέτρων  στη Λ.
Σχ ιστού και τη Λ. Αθην ών
στην  περιοχ ή του Σκαραμαγκά
τείν ει ν α γίν ει καθημεριν ό
φαιν όμεν ο.

Με την  κατασκευή του τριπ-
λού κόμβου θα υπάρχ ει απευθ-
είας σύν δεση της Εθν ικής
Οδού με τη Λ. Σχ ιστού, θα
συν δεθεί η ημιδιαν οιγμέν η στο
ν ότιο άκρο της Περιφερειακή
Αιγάλεω, εν ώ θα ολοκληρωθούν
και θα λειτουργήσουν  και οι
διαν οιγμέν ες σήραγγες
«φάν τασμα» που είν αι
στη στροφή προς Σκαρα-
μαγκά και πριν  από τη
λίμν η Κουμουν δούρου.

Είν αι ιδιαίτερα σημαν τικό
ν α εξεταστεί η κατάσταση
των  δύο ημιτελών  σηράγ-
γων . Αποτελούν  μέρος της
εργολαβίας και θα πρέπει
ν α διερευν ηθεί εξον υχ ιστι-
κά η σημεριν ή τους κατά-
σταση.

Ακόμα, θα υπάρξει και
ένας κόμβος που θα
συνδέει απευθείας τα
Ναυπηγεία Σκαραμαγκά
με τη Λ. Αθηνών.

Με την  ολοκλήρωση και
λειτουργία του θα βελτιωθεί
σημαν τικά η καθημεριν ή
κυκλοφοριακή ροή από
την  Αθήν α προς το βιομ-
ηχ αν ικό κέν τρο του
Ασπροπύργου και την
Ολυμπία Οδό και προς
Σχ ιστό και το λιμάν ι του
Πειραιά.

Επιπρόσθετα οδικά
έργα

Στα μελλον τικά σχ έδια
για το οδικό δίκτυο της
περιοχ ής σχ εδιάζεται η
διαπλάτυν ση της Λεωφόρ-
ου Αθην ών  στο τμήμα από
το Χαϊδάρι μέχ ρι τον
Ασπρόπυργο που σήμερα
λειτουργεί με δύο λωρίδες
και εμφαν ώς δεν  μπορεί
ν α εξυπηρετήσει τον  καθ-
ημεριν ό όγκο οχ ημάτων .
Για το έργο εκπον είται
μελέτη από το υπουργείο
ΥΠΟΜΕ και θα αν αζητηθ-
ούν  κον δύλια για τη μελ-
λον τική υλοποίησή του.

Επίσης, με τη σχ εδιαζό-
μεν η υποθαλάσσια ζεύξη

Σαλαμίν ας-Περάματος, το υπο-
υργείο Υποδομών  θα δημιο-
υργήσει έν α ν έο οδικό άξον α
που θα εν ών ει το Σχ ιστό με το
πορθμείο του Περάματος, και
διά μέσω της σήραγγας με τη
Σαλαμίν α, δημιουργών τας

καλύτερες οδικές συν θήκες για
την  κίν ηση από και προς το
ν ησί του Αργοσαρων ικού.

Στόχ ος είν αι ν α μεταμορφωθ-
ούν  οι οδικές υποδομές της
περιοχ ής για ν α μπορούν  ν α

αν τέξουν  τον  διαρκώς αυξαν ό-
μεν ο φόρτο, τόσο από Ι.Χ.
από τη Λ. Αθην ών  όσο και -
κυρίως- φορτηγών  προερχ όμε-
ν α από το λιμάν ι του Πειραιά.

(πηγή: imerisia.gr)
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«ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ» Ο ΤΡΙΠΛΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ 
- Τι θα γίνει με τις «στοιχειωμένες» σήραγγες - Ποιες αλλαγές θα υπάρξουν

στην κυκλοφορία όταν ολοκληρωθεί το έργο

Ο
Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης και ο
Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Αρχής
Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευ-

νών (ΕΑΓΜΕ) Α. Τσώκος, προχώρησαν στην υπο-
γραφή  μνημονίου συνεργασίας με στόχο την υλο-
ποίηση κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών που
αφορούν σε θέματα της επιστημονικής και διοικητι-
κής αρμοδιότητας των δύο συμβαλλόμενων
φορέων.

Με αφορμή την υπογραφή του μνημονίου συνε-
ργασίας ο Περιφερειάρχης Αττικής δήλωσε:  «Η
στενή συνεργασία με την επιστημονική και ακαδ-
ημαϊκή κοινότητα μπορεί να συμβάλει στην καλύτε-
ρη θωράκιση και προετοιμασία των επιπτώσεων
της κλιματικής αλλαγής. 

Είναι επιβεβλημένη η ανάγκη αντιμετώπισης των
συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και υλοποίησης
δράσεων μείωσης του κινδύνου των καταστροφών,
αλλά και σχεδιασμού κανόνων ενημέρωσης των
πολιτών. Οφείλουμε κεντρική Διοίκηση και Τοπική
Αυτοδιοίκηση, σε συνεργασία με την επιστημονική
κοινότητα  να διαμορφώσουμε ένα νέο πλαίσιο δρά-
σης και στοχοθεσίας ως προς τη λειτουργία της
Πολιτικής Προστασίας και της χρηματοδότησης
έργων που θα ενισχύσουν τη θωράκιση και τη προ-
στασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των
πολιτών».

Τα πεδία συνεργασίας Περιφέρειας Αττικής -
ΕΑΓΜΕ   

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το μνημόνιο συνε-
ργασίας τα Ενδεικτικά Πεδία Συνεργασίας ΕΑΓΜΕ
– Περιφέρειας Αττικής είναι τα παρακάτω:

Έλεγχος δομικών υλικών όσον αφορά στην τήρη-
ση των προδιαγραφών που προβλέπονται για τις
κατασκευές και ειδικότερα των δημόσιων έργων. 

Εκτέλεση φυσικών και χημικών δοκιμών και
μετρήσεων υδατικών δειγμάτων, για τον προσδιορ-
ισμό των κύριων στοιχείων, ιχνοστοιχείων και των
άλλων ειδικών παραμέτρων των πόσιμων, υπόγει-
ων και επιφανειακών νερών, καθώς και τη μικρο-

βιολογική ανάλυση του πόσιμου νερού (νερά δικ-
τύων ύδρευσης).

Εκτέλεση δοκιμών ελέγχων τοξικότητας στερεών
αποβλήτων και λασπών.

Υποστήριξη σε θέματα γεωλογικών κινδύνων,
όπως κάθε είδους εδαφικών κινήσεων και παρα-
μορφώσεων (βραχοπτώσεις, κατολισθήσεις, καθι-
ζήσεις και εδαφικές υποχωρήσεις, δευτερογενή
φαινόμενα λόγω σεισμών).

Υποστήριξη σε θέματα πλημμυρικής επικινδυνότ-
ητας και δευτερογενών πιθανών καταστροφικών
φαινομένων από γεωλογικά αίτια.

Υποστήριξη σε θέματα περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων στο έδαφος και τα ύδατα, προστασίας
περιβάλλοντος, διάθεσης αποβλήτων και διασπο-
ράς ρύπων.

Γενικότερη συνεργασία σε επιστημονικά πεδία
αρμοδιότητας της Ε.Α.Γ.Μ.Ε..

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν η Περιφέρεια Αττικής και 
η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών 

Για την αντιμετώπιση γεωλογικών κινδύνων 
και πλημμυρικών φαινομένων
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ΣΣττ..  ΠΠέέττσσααςς::  ««ΜΜεε  ππααρρεεμμββάάσσεειιςς  θθαα  σσυυγγκκρρααττήήσσοουυμμεε  
ττηηνν  ααύύξξηησσηη  ττωωνν  δδηημμοοττιικκώώνν  ττεελλώώνν»»
Αύξηση των ΚΑΠ κατά 15% - Στόχος είναι το 2023 να αυξηθούν από 2,85 που είναι σήμερα, σε 3,2 δισ. ευρώ

Ό
τι, όπου υπάρχουν ζημιές, η Πολιτεία
βρίσκεται και θα βρίσκεται δίπλα
στους πληγέντες, τόνισε κυριότερα ο

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος
Πέτσας, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό
σταθμό “OPEN” 

Κατ’ αρχάς θα πρέπει να αναφέρουμε ότι
όπου υπάρχουν ζημιές και καταστροφές τόσο
σε περιουσίες πολιτών, όσο και σε έργα υπο-
δομών που πρέπει να γίνουν από τους Δήμους
και τις Περιφέρειες, η Πολιτεία έχει αποδείξει
ότι είναι δίπλα να στηρίζει. Και, πράγματι, το
έχουμε κάνει αυτό όλο το τελευταίο χρονικό
διάστημα –από τον «Ιανό» και μετά– σε περι-
πτώσεις σεισμών ή πλημμυρών σε άλλες
περιοχές της χώρας. Και αυτό θα συνεχίσουμε
να κάνουμε. Γιατί, ευτυχώς, η χώρα απολαμ-
βάνει μιας ισχυρής εμπιστοσύνης και έχει τη
δυνατότητα ο προϋπολογισμός της να στηρίζει
τόσο τους πολίτες, όσο και την Αυτοδιοίκηση.

«Μπαλάκι ευθυνών για τους καθαρισμούς
των φρεατίων και των ρεμάτων δεν
υπάρχει – Η διαχείριση των ομβρίων υδά-
των έχει μείνει πολύ πίσω, τα τελευταία
χρόνια»

Μπαλάκι ευθυνών για τα θέματα των φρε-
ατίων και των ρεμάτων, δεν υπάρχει. Είναι
άλλου είδους ζητήματα, εκεί όπου μπλέκονται
«ανευθυνοϋπεύθυνοι»  για τον καθορισμό των
αρμοδιοτήτων. Ο καθαρισμός των φρεατίων
–μέσα στα όρια ενός Δήμου– είναι, σαφέστα-
τα, αρμοδιότητα του Δήμου. Για, δε, τα ρέματα
είναι, σαφέστατα, αρμοδιότητα της Περιφέρει-
ας. Αυτό ισχύει, τουλάχιστον μέχρι σήμερα,
καθώς –όπως ξέρετε– έχουμε εξαγγείλει μία
μεγάλη προσπάθεια αποσαφήνισης των
αρμοδιοτήτων, η οποία «ακουμπά» πολλά
πράγματα, κυρίως τη σχέση της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης, του Κράτους και των δύο
βαθμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι ένα
θέμα, το οποίο προχωράει και θα έχει ολοκ-
ληρωθεί –στο μεγαλύτερο μέρος του– μέχρι το
τέλος του έτους. Παρ’ όλα αυτά, αυτή την στιγ-
μή, δεν τίθεται ζήτημα για το ποιος έχει την
αρμοδιότητα καθαρισμού των φρεατίων και
των ρεμάτων. Είναι ξεκάθαρο.

Είχαμε επικοινωνία με όλους τους φορείς της
Αυτοδιοίκησης και, προσωπικά, είχα στείλει
επιστολή σε όλους τους Δήμους και τις Περιφ-
έρειες της χώρας, προκειμένου να κάνουν τα

προβλεπόμενα λόγω της έκτακτης κατάστα-
σης και της σφοδρότητας των φαινομένων.
Όσον αφορά στο θέμα με τις εικόνες του
Φαλήρου, γνωρίζετε ότι στην περιοχή –τα
τελευταία τρία χρόνια περίπου– έχουμε σε
εξέλιξη ένα μεγάλο έργο ανάπλασης, από το
ΣΕΦ μέχρι τον Φλοίσβο. Και πάντα, όταν
υπάρχει ένα τόσο μεγάλο έργο τέτοιου ύψους
–όπως το συγκεκριμένο που είναι πάνω από
100 εκατ. ευρώ– υπάρχουν μεγάλοι ανάδοχοι.
Εν προκειμένω, ο ανάδοχος –η εταιρεία η
οποία έχει αναλάβει το έργο– ξέρετε ότι πέρ-
ασε από μία πολύ μεγάλη διοικητική περιπέ-
τεια και ότι οι εργασίες είχαν ανασταλεί για
πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλε-
σμα να υπάρχουν καθυστερήσεις, για τις
οποίες δεν ευθύνεται ούτε η Πολιτεία, ούτε η
Περιφέρεια. Τους τελευταίους μήνες, οι
εργασίες έχουν ξεκινήσει εκ νέου και, μάλιστα,
προχωρούν και πολύ γρήγορα. Η πληροφόρη-
ση που έχουμε είναι ότι λόγω του όγκου του
νερού, τα έργα που υπήρχαν από τον ανάδοχο
προκειμένου να διοχετεύεται το νερό, δεν
μπόρεσαν να αντέξουν. Το χρονοδιάγραμμα
αυτών των εργασιών ήταν να έχει ολοκληρωθ-
εί, φέτος την άνοιξη. Έχει πάει πίσω λόγω των
καθυστερήσεων –που όπως προανέφερα–
οφείλονται στον ανάδοχο. Από εδώ και στο
εξής, το θέμα είναι τι θα γίνει όταν ολοκληρωθ-
εί αυτό το έργο και αυτό το οποίο προβλέπεται
είναι ότι όλο το νερό αυτό θα διοχετεύεται κάτω
από την σημερινή παραλιακή και θα καταλήγει
στη θάλασσα.

Δεν πρέπει, όμως, να παραβλέπουμε το
γεγονός ότι τέτοιου είδους φαινόμενα
υπάρχουν και αλλού, όχι μόνο στο Φάληρο.
Υπάρχουν στην Αττική, στη Νότια Κέρκυρα και
σε πολλές άλλες περιοχές, γεγονός που
δείχνει ότι η διαχείριση των ομβρίων υδάτων
έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Και στο σημείο
αυτό να αναφέρω ότι –μόνο από το Υπουργείο
Εσωτερικών– χρηματοδοτούνται, αυτή τη στιγ-
μή, έργα ύψους 150 εκατ. ευρώ μέσω του προ-
γράμματος «Αντώνης Τρίτσης». Και προ-
σπαθούμε να βρούμε άλλα 200 εκατ. ευρώ και
για άλλες περιοχές της χώρας, οι οποίες
–μπορεί να μην είναι υψηλού κινδύνου– εμφ-
ανίζουν, όμως, παρόμοια εικόνα, όπως η βιομ-
ηχανική ζώνη στο Κορωπί, το Μαρκόπουλο ή
άλλες περιοχές στην Ανατολική Αττική. 

Χρειάζεται, δηλαδή, πολύ χρήμα, προσπάθ-
εια και μελέτες για να φτάσουμε στο επιθ-

υμητό αποτέλεσμα. Ας μην ξεχνάμε ότι ήταν
πάνω 700 χείμαρροι και ποτάμια που διέσχι-
ζαν την Αττική, πριν από έναν αιώνα. Τώρα,
είναι ελάχιστοι, γιατί έχουν καλυφθεί. Και όταν
έλεγε ο Μεταξάς, το 1939, «θάπτομεν τον
Ιλισόν», κάποια στιγμή θα έρθει, πράγματι, η
ώρα που ο Ιλισός θα έρθει να μας θάψει, εάν
δεν κάνουμε όλα όσα πρέπει να κάνουμε. Δεν
μπορώ να πω τι έγινε τα προηγούμενα
σαράντα χρόνια. Μπορώ, όμως, να πω τι
κάνουμε εμείς τώρα και για αυτόν τον λόγο
αναφέρθηκα στα αντιπλημμυρικά έργα που
χρηματοδοτούμε ή που αναμένεται να χρημα-
τοδοτήσουμε, το αμέσως επόμενο διάστημα.

Αυτό, λοιπόν, που μπορούμε να κάνουμε
είναι να επιταχύνουμε τη διευκόλυνση όλων
των Δήμων και των Περιφερειών για έργα
«υψηλού κινδύνου», προκειμένου να χρηματο-
δοτούμε άμεσα αντιπλημμυρικά έργα. Και για
όλα τα υπόλοιπα υπάρχουν τόσο τα προγράμ-
ματα του Υπουργείου Εσωτερικών, στα οποία
οι Δήμοι και οι Περιφέρειες υποβάλλουν τις
προτάσεις τους, όσο και το Ταμείο Ανάκαμψης
για αντιπλημμυρικά έργα μεγαλύτερου μεγέθ-
ους. 

Είναι πολύ σημαντικό να διακρίνουμε τα
αντιπλημμυρικά έργα στα βουνά –τα οποία
συγκρατούν μεγάλους όγκους νερού και,
ενδεχομένως, χρηματοδοτούν ταυτόχρονα και
υδροηλεκτρικά ή αρδευτικά έργα– από τη διε-
υθέτηση μικρών χειμάρρων, που προκαλούν
τις εικόνες που είδαμε τις τελευταίες ημέρες.
Όσον αφορά, τώρα, στις αποζημιώσεις, όταν
έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα, η περιοχή
κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
και, αμέσως, προχωρούμε μέσω της κρατικής
αρωγής –το μοντέλο που έχετε δει να δουλεύει
και στους σεισμούς και στις πυρκαγιές– για
την αντιμετώπισή τους. Δηλαδή, η πρώτη
έκτακτη χρηματοδότηση από το Υπουργείο
Εσωτερικών στους Δήμους και τα ποσά κοινω-
νικής προστασίας στους δημότες –νοικοκυριά

και επιχειρήσεις– μέσα από την πλατφόρμα
της κρατικής αρωγής. Ακόμα και οι σεισμόπ-
ληκτοι στην Κρήτη, έχουν ήδη αρχίσει να λαμ-
βάνουν τις πρώτες αποζημιώσεις.  

«Θα συγκρατήσουμε την αύξηση των
δημοτικών τελών, προκειμένου να
μην υπάρχει επιβάρυνση από τις
ανατιμήσεις στην ενέργεια»

Έχει πει και ο Υπουργός Οικονομικών ότι θα
εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια, προκειμέ-
νου να μην επιβαρυνθούν τα νοικοκυριά και οι
επιχειρήσεις από την αύξηση στο κόστος της
ενέργειας. Φαίνεται ότι υπάρχουν και άλλα
περιθώρια στον προϋπολογισμό για να
στηρίξουμε τους συμπολίτες μας. Και, προσω-
πικά, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι, από
την πλευρά μας στο Υπουργείο Εσωτερικών,
είμαστε σε μία συζήτηση με το οικονομικό επι-
τελείο και το Υπουργείο Ενέργειας και Περι-
βάλλοντος, προκειμένου να μπορέσουμε να
συγκρατήσουμε τις αυξήσεις του κόστους ενέρ-
γειας, έτσι ώστε να μην μετακυλισθούν στα
τιμολόγια υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευ-
σης των Δήμων και, ως εκ τούτου, να μην
αυξηθούν τα δημοτικά τέλη. Είμαστε αρκετά
κοντά σε αυτό. 

Είναι τέσσερις οι επιλογές που εξετάζονται
–τις ανέπτυξα αυτές τις δύο ημέρες και στο
συνέδριο της ΚΕΔΕ, στη Θεσσαλονίκη– και
ένας συνδυασμός αυτών των επιλογών είναι
που θα μας δώσει το αποτέλεσμα που θέλο-
υμε, προκειμένου να μην υπάρξει επιβάρυ-
νση για τους δημότες. 

Οι εναλλακτικές που εξετάζονται αφορούν
τόσο τη μείωση των τιμολογίων της ΔΕΗ, όσο
μία προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στο τιμολόγιο
των ΔΕΥΑ και των υπηρεσιών των δήμων.
Είναι στοιχεία που θα τα δούμε τις επόμενες
ημέρες και θα έχουμε την καλύτερη δυνατή
απάντηση. 

Σκοπός μας είναι να συγκρατήσουμε την
αύξηση των δημοτικών τελών, η οποία –διαφο-
ρετικά– ενδεχομένως να ήταν και άνω του
15%, σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτή είναι η
προσπάθειά μας και νομίζω ότι είμαστε κοντά
να το καταφέρουμε. Σε κάθε περίπτωση, είναι
δεδομένο ότι συνεχίζουμε σταδιακά –με σύνε-
ση και σωφροσύνη– προκειμένου να διαθέτο-
υμε πόρους από τον προϋπολογισμό για τη
στήριξη όλων των κοινωνικών ομάδων που το
έχουν ανάγκη.

Τ
ο σχέδιο της κυβέρνησης
για το πρόγραμμα
«Έξυπνες πόλεις» θα

χρηματοδοτηθεί με το ποσό
των 320 εκατ. ευρώ, όπως
ανακοίνωσε ο υπουργός Ψηφ-
ιακής Διακυβέρνησης Κυριά-
κος Πιερρακάκης μιλώντας σε
τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ
που πραγματοποιήθηκε στο
συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης
Βελλίδης» στη Θεσσαλονίκη.

Το συγκεκριμένο πρόγραμ-
μα έχει ως στόχο την ψηφια-
κή ανάπτυξη των δήμων
ολόκληρης της χώρας, σύμφ-
ωνα με τον κ.Πιερρακάκη .

Τι προβλέπει η πρόταση του κ. Πιε-

ρρακάκη

Η πρόταση του κ. Πιε-
ρρακάκη προβλέπει
κονδύλια από το ΕΣΠΑ
και το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης, τα οποία θα τοποθ-
ετηθούν στην ψηφιακή
ανάπτυξη των πόλεων
μέσω ηλεκτρονικών δικ-
τύων που θα βελτιώνουν
την οργάνωση και τη λει-
τουργικότητά τους.

Όπως είπε ο υπουργός, τα έργα στους
μεγάλους δήμους με πληθυσμό άνω των
100.000 κατοίκων θα χρηματοδοτηθούν
από το Ταμείο Ανάκαμψης και στους
μικρότερους από το ΕΣΠΑ για να ανα-
πτυχθούν ποικίλες ψηφιακές υπηρεσίες,

από -για παράδειγ-
μα- το «έξυπνο
παρκάρισμα» έως
την κυβερνοασφά-
λεια.

Ο κ. Πιερρακάκης
υπογράμμισε ότι για
το πρόγραμμα των
Έξυπνων Πόλεων
υπήρξε συνεργασία
με τον υφυπουργό
Ειδικών Ψηφιακών
Έργων και Κτηματο-
λογίου κ. Λιβάνιο,
όπως επίσης με τον
υπουργό Ανάπτυξης
κ. Γεωργιάδη και τον
υφυπουργό Ανά-
πτυξης και Επεν-

δύσεων κ. Τσακίρη αλλά και την ηγεσία
του υπουργείου Εσωτερικών.

«Θα διαμορφώσουμε ένα μενού πολ-
λαπλών επιλογών, αναγνωρίζοντας ότι
από αυτό το μενού θα μπορούν οι δήμοι

με συγκεκριμένο μπάτζετ και με βάση
τις ανάγκες τους, να επιλέγει ο καθένας
λύσεις που αισθάνεται ότι αφορούν τους
δημότες τους», είπε ο υπουργός.

Σε ποιους τομείς θα μπορούν να δρα-
στηριοποιηθούν ψηφιακά οι δήμοι

Ανέφερε δε ότι οι τομείς που θα μπορ-
ούν να δραστηριοποιηθούν ψηφιακά οι
δήμοι θα είναι -μεταξύ άλλων- κοινωνική
πολιτική, απασχόληση και υγεία, παι-
δεία, πολιτισμός και αθλητισμός, περι-
βάλλον, υποδομές, μεταφορές, μετα-
ποίηση, τουρισμός, δημοτική αστυνομία,
εξυπηρέτηση του πολίτη, οικονομική
διαχείριση των δήμων, διοικητική λειτο-
υργία των δήμων κ.ά.

«Το "ζουμί" είναι ότι θα διαλέξετε εσείς.
Εμείς θα ορίσουμε τις επιλογές και εσείς
θα κάνετε τις δικές σας προσεγγίσεις, με
βάση τις δικές σας ανάγκες», είπε χαρ-
ακτηριστικά ο υπουργός, καλώντας τους
δημάρχους να έχουν στενή συνεργασία
με τα αρμόδια υπουργεία και να μην

αφήσουν το χρόνο να πάει χαμένος,
αλλά να τρέξουν για να ωριμάσουν
έργα μέχρι να βγουν οι προσκλήσεις
στον ««αέρα».

«Εμείς ήδη έχουμε προβλέψει τα
εργαλεία, επομένως υπάρχει πεδίον
δόξης λαμπρόν», είπε, απευθυνόμενος
προς τους αιρετούς, ενώ υποσχέθηκε
πως ως υπουργείο «δεν θα σταματήσο-
υμε, θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό
που πάμε μέχρι τώρα να απλοποιούμε,
να ψηφιοποιούμε. Ήρθε η ώρα να φτιά-
ξουμε το κράτος, το χρωστάμε στα παι-
διά μας».

Ο κ. Πιερρακάκης ξεκίνησε την ομιλία
του, δίνοντας νούμερα αναφορικά με τη
ψηφιακή πολιτική μέσα στην περίοδο της
πανδημίας. Ανέφερε πως η Ελλάδα έχει
κοντά στις 1300 ψηφιακές υπηρεσίες και
150 εκατ. ψηφιακές συναλλαγές, που
έγιναν μόλις στο πρώτο εξάμηνο του
2021.

Έρχονται οι "έξυπνες" πόλεις 
- Πρόγραμμα 320 εκατ. ευρώ για ψηφιακή ανάπτυξη των δήμων
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Με τέρ-
ματα του
Α γ γ ε λ ι -
δάκη (56 ′)
και Μερκάι
(80′) ο
Πυρρίχιος
Α σ π ρ -
ο πύ ρ γο υ
ε π ι κ ρ άτ-
ησε στο
γ ή π ε δ ο
Γκορυτσάς του ΠΑΟΚ
Μάνδρας με 2-0 στα
πλαίσια της 2ης αγω-
νιστικής της
Α΄κατηγορίας.

Διαιτητής ήταν ο
Χρέλιας. Βοηθοί :
Οικονόμου-Παπαδό-
πουλος.

ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ(προπο
νητής Μιχάλης Κάσ-
δγλης):  Τσέπερης,
Μουστάκα, Λαουτάρ-
ης, Βασιλειάδης(62′
Στύλλα), Τσιριγώτης,
Πιπερίδης Σ., Λάσ-
κος(75′ Μερκάι), Ανθ-

όπουλος(75′ Γιαν-
νούσης), Τσούλφ-
ας(68′ Αποστολόπου-
λος), Παπαδόπουλος,
Αγγελιδάκης.

Π Α Ο Κ
ΜΑΝΔΡΑΣ(προπονητ
ής Νίκος Τζαφέρης):
Τσαπουρνής, Βλαχό-
πουλος, Χατζηαντω-
νάκης, Μάχλης,
Τρόκα(77′ Μπάλα),
Φ υ σ α ρ ά κ η ς ,
Ζιώγας(39′ Καλλιτσου-
νάκης, 77′ Ίσσαρης),
Δούκας Α.(62′ Ζύμπε-
ρι), Γκίνης, Δούκας
Δ..

Θρίλερ στο Πανόραμα…ο Κριός 5-4 τον Αστέρα

Συναρπαστικό μάτς στο γήπεδο Πανοράματος στα
πλαίσια της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της
β΄κατηγορίας όπου ο Κριός Ασπροπύργου αν και
βρέθηκε να προηγείται με 4-0 στο ημίχρονο του Αστέρα
Ανω Λιοσίων στην επανάληψη ισοφαρίστηκε σε 4-4 για
να πάρει τη νίκη δέκα λεπτά πρίν το τέλος.  Τα τέρμα-
τα για την ομάδα του Μιχάλη Γκιτάκου σημείωσαν ο
Μεϊμαρίδης(10′, 21′) Σφακιανάκης Αγγ.(28′),
Συμεωνίδης(35′) και Λακάι(82′).
Για λογαριασμό των γηπεδούχων του Κώστα Τσα-
τσρώνη σκόραραν οι: Ντάνος Σ.(39′), Καλαμιώτης
Α.(55′), Παπαδόπουλος(62′ αυτογκόλ) και Αξής(64′).
Διαιτήτευσε ο Χαμπιλάι.Βοηθοί: Τριανταφυλλίδης-Μαυρ-
ομμάτης.

ΑΣΤΕΡΑΣ(προπονητής Κώστας Τσατσρώνης): Καλαμιώτης Π., Κλιματιανός(13′ λ.τρ. Ρουσάκης),
Σερέπας, Ντάνος Ε., Κυρίτσης, Χαντζώκος, Καλαμιώτης Α.(80′ Καμπόλης), Παλαβός, Ντάνος Σ.,
Ντάνος Π., Αξής.

ΚΡΙΟΣ(προπονητής Μιχάλης Γκιτάκος): Σοφιανίδης, Λακάι, Πουρουζίδης, Γιαϊλίδης(69′ Μιχα-
ηλίδης), Σφακιανάκης Αντ. Συμεωνίδης(87′ Πέππας), Σφακιανάκης Αγγ.(46′ Παπαδόπουλο),
Γεωργιάδης, Μεϊμαρίδης, Τόλας, Μασμανίδης.

2Χ2 Ο Σκορπιός 1-0 τον Θρασύβουλο στην Φυλή

Ο Σκορπιός επικράτησε στο ντέρμπι της Φυλής του Θρασύβουλου με 1-0 κάνοντας το 2Χ2.  Το
τέρμα που έδωσε το τρίποντο στην ομάδα του Γιώργου Σύρου σημείωσε ο Δημητρόπουλος 58′.
Διαιτήτευσε ο Λάμπρου. Βοηθοί: Δεμετρτζής-Ζειμπέκης.

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ: Ελθίνι, Κοκοβίλης, Ευθυμιάδης, Πετράκης, Ρόδης(79′ λ.τρ. Καλύβας),
Κοσλίδης, Χαλιμούρδας, Λιόσης, Κοντούλης Γ., Καψάλας, Μαρούσκος.

ΣΚΟΠΡΙΟΣ: Αλεξόπουλος, Μπαρχίμ, Καρτέρης, Αρκουμάνης, Σκαμαντζούρας(69′ Μπαλωμένος),
Καραγιαννίδης, Μπήκας, Γρίμας, Δημητρόπουλος(83′ Μαυρίδης), Ντόκα(61′ Τσικρικάς), Χωμα-
τιανός(83′ Κίτσας).

Ο ΑΟ Μίμας Μικρασιατικής ήταν  ο ν ικ-
ητής του γειτον ικού  ν τέρμπι των
Μεγάρων  αφού επικράτησε του Μεγαρι-
κού με 3-0 σημειών ον τας την  πρώτη
του ν ίκη στο πρωτάθλημα.

Ο Μίμας κατέβηκε χ ωρίς ν α έχ ει στη
διάθεσή του τον  Μπαγδάτογλου, αποβ-
λήθηκε στην  προηγούμεν η αγων ιστική
στο ματς με τους Πόν τιους, και το
Γκουτσούλα ο οποίος τραυματίστηκε
στον  αστράγαλο στο ίδιο ματς και θα
μείν ει εκτός για περίπου 3 εβδομάδες.
Ο Μεγαρικός στον  αν τίποδα
αγων ίστηκε χ ωρίς ν α υπολογίζει στις
υπηρεσίες των  Τζαφεράκου, Φον ιά,
Μητρόπουλου, Δέσκου και Κόρμαλη
τον  οποίο ο Γιώργος Χατζής χ ρησιμο-
ποίησε αν αγκαστικά μετά το 62′. Το
τελικό σκορ διαμορφώθηκε στο πρώτο
ημίχ ρον ο με τον  Μίμα ν α παρουσιάζε-
ται ουσιαστικός και αποτελεσματικός, 5
ευκαιρίες 3 γκολ, και είχ ε έν α δοκάρι κι
έν α χ αμέν ο πέν αλτι. Ο Μεγαρικός ήταν
ακριβώς το αν τίθετο. Διστακτικός και
αν αποτελεσματικός. Στο πρώτο ημίχ ρ-
ον ο δεν  δημιούργησε αξιόλογες ευκαι-
ρίες, αλλά στο δεύτερο που ο Μίμας
έπαιξε πιο συν τηρητικά και διαχ ει-

ρίστηκε το χ ρόν ο είχ ε δυο τρεις καλές
ευκαιρίες αλλά οι επιθετικοί του δεν
είδαν  δίχ τυα. Τα γκολ: 10′ 1-0 ο Κουφ-
ής σκοράρησε με διαγών ια σέν τρα σουτ
από την  άκρη της μεγάλης περιοχ ής
εκμεταλλευόμεν ος εξαιρετική τροφο-
δοσία με κεφαλιά από τον  Μαζιώτη 26′
2-0 ο Έβερετ έσκαψε τη μπάλα κάν ον -
τας λόμπα πάν ω από τον  τερματο-
φύλακα του Μεγαρικού και πριν  η
μπάλα μπει στην  εστία την  έσπρωξε ο
Σταφάι με κεφαλιά και πιστώθηκε το
γκολ 45′ οι Στράτάκης και Τούσης έπαι-
ξαν  εκπληκτικά το 1-2 και ο Τελευτείος
σκοράρησε με πλασέ από μέση από-
σταση. Στο 20′ ο Γαλαν ός, ο οποίος
συχ ν ά προωθείτο στα αν τίπαλα καρέ
από κον τά και με κεν ή τη δική του πλε-
υρά της εστίας σημάδεψε το δοκάρι. Στο
80′ ο Χάν της του Μεγαρικού μαρκάρησε
αν τικαν ον ικά τον  Τούση στην  περιοχ ή
και ο Βάτσιος υπέδειξε την  εσχ άτη των
ποιν ών . Εκτελεστής ο Τούσης αλλά ο
Σκλιάς απέκρουσε δίπλα στο αριστερό
του δοκάρι. Το 3-0 παρέμειν ε ως το
τέλος. Στο 71′ και στο 78′ ο Παν τελίδης
έχ ασε ισάριθμες πολύ καλές ευκαιρίες
με τον  Βαν δώρο ν α αποκρούει στην
πρώτη με υπερέν ταση και τον  Παν -

τελίδη ν α στέλν ει μόλις άουτ διαγών ιο
συρτό σουτ στη δεύτερη.

Πολύ καλός ο διαιτητής Αριστείδης
Βάτσιος ο οποίος όταν  χ ρειάστηκε,
κάπου μεταξύ του 70′ και του 80′ και το
παιχ ν ίδι σκλήρυν ε από πλευράς παικ-
τών  του Μεγαρικού, κράτησε την  τάξη
στον  αγων ιστικό χ ώρο με μια δυο κάρ-
τες και παρατηρήσεις. Βοηθοί: Μιχ άλης
Δημόπουλος, Χρήστος Πλάκας. Παρατ-
ηρητής: Πάρης Τσιμίκος. Γιατρός:
Κώστας Οικον ομόπουλος

Μ Ι Μ Α Σ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ(προποπν ητής Χάρης

Κουστέρης): Βαν δώρος, Μήτσος Α.,
Κήττας, Έβερετ, Γαλαν ός, Μήτσος Δ.
Κουφής Γ. (34′ λ.τρ. Χατζής Ι.),
Μαζιώτης (86′ Χατζηάδης), Σταφάι (65′
Γεωργακής), Τούσης, Στρατάκης Αν απ-
ληρωματικοί: Αγγελακόπουλος, Μάπ-
πας, Κουφής Λ., Δρομούσης

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ(προπον ητής Γιώργος
Χατζής): Σκλιάς, Τσολιάκος (62′ Κόρμαλ-
ης), Χριστοδουλίδης, Χάν της, Μαυρίδης,
Πέππας (84′ Χύτας), Κών στας, Βασιλει-
άδης, Σερταρίδης (62′ Άλκος), Παν -
τελίδης, Δρυμούσης (62′ Ελέζι) Αν απ-
ληρωματικοί: Χόν τος, Χατζής Ε., Δέσ-
κος.

Ο ΑΟ Μίμας Μικρασιατική νικητής στο
γειτονικό ντέρμπι με τον Μεγαρικό

Ο Πυρρίχιος 
Ασπροπύργου 2-0 τον

ΠΑΟΚ Μάνδρας
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Τα ζευγάρια της 5ης φάσης του
Κυπέλλου είν αι τα ακόλουθα:

Λευκίμμη - Άγιος Νικόλαος

Τρίκαλα - Νίκη Βόλου

Λεβαδειακός - Αστέρας Τρίπολης

Παν σερραϊκός - Βόλος

Ατρόμητος - Παν αθην αϊκός

Ξάν θη - Ιων ικός

Κηφισιά - Απόλλων  Σμύρν ης

AEΛ - ΠΑΣ Γιάν ν ιν α

Αν αγέν ν ηση Καρδίτσας - Καλ-
λιθέα

Αχέρων  Καν αλακίου - ΟΦΗ

Ηλιούπολη - Λαμία

Παν αχαϊκή - Παν αιτωλικός

*Οι αγών ες είν αι μον οί και είν αι
προγραμματισμέν ο ν α πραγματο-
ποιηθούν  το τριήμερο 26-27-28
Οκτωβρίου 2021.

Να σημειωθεί ότι οι τέσσερις
πρώτες ομάδες της περσιν ής
Σούπερ Λίγκας 1 (Ολυμπιακός,
ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Άρης) θα προστεθούν
στην  φάση των  «16», που ακολο-
υθεί. 

Όλη η οικογένεια του Πανελευσινια-
κού εύχεται καλή συνέχεια στο δικό
της Θωμά κρατώντας μία θέση στον
πάγκο της ομάδας, ώστε μία μέρα να
επιστρέψει για να προσφέρει και να
καθοδηγήσει ξανά με το ίδιο πάθος
και την ίδια αυταπάρνηση…!"
Αυτά είχαμε γράψει πριν 7 χρόνια
όταν χώρισαν οι δρόμοι μας με έναν
αθλητή που πάντα έτρεχε, ίδρωνε,

πάλευε και συνέδεσε το όνομα του
με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του
Συλλόγου μας !
Και τώρα ήρθε η ώρα να τηρήσουμε
την δέσμευση μας και να δούμε τον
Θωμά ξανά με το ΣΤΑΧΥ στη φανέλα
!
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανε-
λευσινιακού ΑΟΚ , ανακοινώνει με
μεγάλη χαρά , την επιστροφή του
Θωμά Νίκου στο παρκέ του «Τάκης
Βογιατζής» για την αγωνιστική περίο-
δο 2021 / 2022.

Η συμφωνία με τον Θωμά έχει γίνει
εδώ και αρκετό καιρό (είχε αγωνιστεί
κιόλας στο τουρνουά ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ),
όμως επιλέξαμε να γίνει γνωστή
λίγες μέρες πριν την έναρξη του
Πρωταθλήματος , σαν "δώρο" στους
φιλάθλους της ομάδας που τόσο
πολύ μας έχει λείψει η φυσική τους
παρουσία απ το «Τάκης Βογιατζής»
Καλώς ήρθες Θωμά !!!

Ανώτερη στο β΄ημίχρονο η Νέα Πέραμος
σε ένα κατάμεστο γήπεδο αν και βρέθηκε
πίσω στο σκόρ στην συνέχεια έκανε ολική
ανατροπή και επικράτησε στο γήπεδο Γιώρ-
γος Ρουμελιώτης στο Καλυμπάκι Ελευσίνας
του Ηρακλή που έχει φρικτά παράπονα από
την διαιτησία με 3-1, κάνοντας το 2Χ2.

Στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα του Μιχάλη
Κατσάφαρου είχε μια ελαφρά υπεροχή και
κατάφερε σε μιά αντεπίθεση και ένα τρα-
γικό λάθος στην άμυνα της Νέας Περάμου
να ανοίξει το σκόρ στο 12΄’ . Ο Ρετζίνο έβγα-
λε την κάθετη πάσα από τα αριστερά στον
Παντελή Κατσάφαρο που με προβολή μέσα
από την περιοχή έκανε το 1-0.

Στην επανάληψη το σκηνικό άλλαξε η
ομάδα της Νέας Περάμου του Χάρη Κοπιτσή
μπήκε με φοβερά αποθέματα δυνάμεων και
κατάφερε να γυρίσει τούμπα το μάτς.

Στο 48′ δυνατό σούτ του του Στράτου Δου-
κάκη τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του
Κλαδά. Στην συνέχεια στο 53′ το γήπεδο
πήρε φωτιά ο Δουκάκης έγινε κάτοχος της
μπάλας πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του
έβγαλε την σέντρα και ο Σεβαστής την
έστειλε στα δίχτυα. Στην φάση ο παίκτης της
Νέας Περάμου ήταν σε θέση οφσάιντ. Ο
βοηθός Παύλος είχε σηκώσει το σημαιάκι
του. Υπήρξαν διαμαρτυρίες προς τον διαιτ-
ητή και τον βοηθό από τους φιλοξενούμενους
με αποτέλεσμα ο διαιτητής Αλιάγας να
πάρει την απόφαση να δείξει σέντρα.Με
αυτό τον τρόπο η ομάδα της Νέας Περάμου
έφερε το ματς στα ίσια 1-1.

Στο 77′ ο Γιάννης Τοπτίδης με ένα καταπ-
ληκτικό σουτ έξω από την περιοχή έστειλε
την μπάλα στο αριστερό παραθυράκι του
τερματοφύλακα Κλαδά 1-2.

Στο 82′ τραγικό λάθος στην άμυνα του
Ηρακλή και του τερματοφύλακα ο Δουκάκης
από τα αριστερά έβγαλε την σέντρα και ο 

Τσακάι την έστειλε με σούτ στα δίχτυα 1-3.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο 89′ ο Γεωρ-

γιάδης ανέτρεψε μέσα στην περιοχή τον
Μαρινόπουλο του Ηρακλή με αποτέλεσμα ο
διαιτητής να δείξει παίζετε προκαλώντας τις
διαμαρτυρίες του πάγκου και των παικτών
του γηραιού.

Διαιτήτευσε ο Αριστείδης Αλιάγας που
ελέγχεται στην φάση της ισοφάρισης της
Νέας Περάμου και στον μη καταλογισμό του
πέναλτι για τους γηπεδούχους. Βοηθοί:
Θωμόπουλος-Παύλος. Παρατηρητής αγώνα
Μέγας Καραμπίνης. Παρατηρητής διαιτ-
ησίας Θοδωρής Τριανταφυλλίδης.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ(προπονητής
Μιχάλης Κατσάφαρος): Κλαδάς, Αξιώτης, 

Τσακουρίδης, Δικράν(66΄λόγω τραυματι-
σμού Μαρινόπουλος), Ρήγος, Πουρής,
Ζίου(65′ Τουρλίδης Κ), Γκόρος, Ρετζίνο(57′
Ρούσσος), Κατσάφαρος, Λιόλιος.

ΠΑΓΚΟΣ:Δεμιρσάι, Χοτζάι, Τουρλίδης Χ,
Μπέγκου.

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ(προπονητής Χάρης
Κοπιτσής): Ελάνογλου, Γεωργιάδης, Δραγά-
σης(50′ Μιχαήλης), Λημνιάτης(87′ Ζουμπλι-
ός),Πατσιονίδης, Λουκίδης(53΄Τσακάι),
Τοπτίδης, Γκελάι(87′ Κοκόσης), Σεβα-
στής(87′ Νάκος), Δουκάκης, Καμπόλης.

ΠΑΓΚΟΣ: Ρόκου, Μπάρδης, Αναστασίου.

Ρεπορτάζ-Φωτό: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Τα ζευγάρια του κυπέλλου ΕλλάδοςΤα ζευγάρια του κυπέλλου Ελλάδος

ΕΠΣΔΑ:  Καμπάνες
της πειθαρχικής 
Επιτροπής

Η Πειθαρχική Επιτροπή της
Ε.Π.Σ.Δ.Α. αφού έλαβε υπόψη της
τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 10
του Πειθαρχικού Κώδικα της
Ε.Π.Ο., καθώς επίσης τα Φύλλα
Αγώνων του Κυπέλλου Ερασι-
τεχνικών Ομάδων και του Πρωταθ-
λήματος της διοργάνωσης της
Ε.Π.Σ.Δ.Α, επιβάλλει  ποινές σε
ποδοσφαιριστές σωματείων, τους
παράγοντες και τους αξιωματούχους
ως εξής

ΜΠΑΓΔΑΤΟΓΛΟΥ Λ., Αρ.Δελτίου
ΕΠΟ:1156295, Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ, 1(μια) Αγωνιστική
και 10€
ΤΖΑΝΕΤΟΣ Ν., αρ.Δελτίου ΕΠΟ:
1288583, ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ, 1(μια) Αγωνιστι-
κή και 10€
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Ι., αρ.Δελτίου ΕΠΟ:
1346530, ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ, 1(μια) Αγωνιστι-
κή και 10€
ΡΟΥΠΑΣ Π., αρ.Δελτίου ΕΠΟ:
1405116, Α.Σ. ΛΑΜΠΕΡΗ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, 1(μια) Αγωνιστική και
10€
ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΕΜΜ. της Α.Σ.
ΛΑΜΠΕΡΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ χρηματικό
πρόστιμο 50€.

Επιστροφή Θωμά Νίκου στον Πανελευσινιακό ΑΟΚ

Ολική ανατροπή η Νέα Πέραμος. Παράπονα απο την διαιτησία ο Ηρακλής Ελευσίνας
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Επίσης από το ν έο ΕΣΠΑ θα
χρηματοδοτηθεί και το μέτρο
της ψηφιακής κάρτας για τους
εργαζόμεν ους, που ως στόχο
έχει την  προστασία τους από
παραβάτες εργοδότες που δεν
σέβον ται το ωράριο των  εργα-
ζομέν ων , εν ώ θα υπάρξει
χρηματοδότηση και για προ-
γράμματα του ΕΦΚΑ.

Στο ν έο ΕΣΠΑ θα υπάρχουν
επίσης δράσεις για την  αν τι-
μετώπιση της φτώχειας στους
τομείς τόσο της σίτισης όσο
και της στέγασης, εν ώ από το
Ταμείο Αν άκαμψης θα χρημα-
τοδοτηθεί και το πρόγραμμα
του "προσωπικού βοηθού"
για αν θρώπους με αν απηρία
και θα προσληφθούν  σε
πρώτη φάση 2.000 άτομα για
ν α στελεχώσου τις θέσεις
αυτές.

Παράλληλα θα θεσπιστεί και η
"κάρτα αν απηρίας" που θα
είν αι έν α σημαν τικό εργαλείο
διευκόλυν σης των  ατόμων  με

αν απηρία στις συν αλλαγές
τους με το Δημόσιο.

Ο κ. Χατζηδάκης, ερωτηθείς
για τις εκκρεμείς συν τάξεις,
είπε ότι το καλοκαίρι του 2019
αυτές ήταν  190.000, τον
χειμών α που αν έλαβε ο ίδιος
το Υπουργείο, είχαν  πέσει
στις 155.000 και σήμερα είν αι
περίπου 129.000. Η πρόοδος
είν αι εμφαν ής αλλά ο αριθμός
τους είν αι ακόμα πολύ
υψηλός και γίν ον ται συν τε-
ταγμέν ες προσπάθειες για
την  επιτάχυν ση των  διαδικα-
σιών , τα αποτελέσματα των
οποίων  θα τα δούμε σύν τομα.

Νωρίτερα  ο κυβερν ητικός
εκπρόσωπος, Γιάν ν ης
Οικον όμου μιλών τας στον
ΣΚΑΪ και την  εκπομπή «Καλ-
ημέρα», σημείωσε ότι η
κυβέρν ηση έχει πει ότι θα διπ-
λασιάσει το Κοιν ων ικό Εισόδ-
ημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) επι-
σημαίν ον τας ότι «όσο η οικο-
ν ομία αποδίδει και όσο
υπάρχει δημοσιον ομικός

χώρος, πολλαπλασιάζον ται οι
δυν ατότητές μας ν α σταθούμε
στο πλευρό του κόσμου».

Μάλιστα, άφησε αν οιχτό το
εν δεχόμεν ο για κατάργηση
της εισφοράς αλληλεγγύης
πριν  το 2023, καθώς ερωτηθ-
είς σχετικά, απάν τησε «θα τα
πει ο πρωθυπουργός στην
ώρα τους», εν ώ για την  προ-
καταβολή του φόρου είπε ότι
θα συν εχίσει ν α είν αι στο
50% και όσο τα πράγματα
είν αι καλά, μπορεί ν α μειωθεί
και περαιτέρω.

Σχετικά με τον  ΕΝΦΙΑ αν έφερε
ότι «με τις αν ακοιν ώσεις του
προϋπολογισμού, θα έχουμε
και τις αν τίστοιχες αν α-
κοιν ώσεις για τη μείωση του
ΕΝΦΙΑ», εν ώ για τον  κατώτατο
μισθό ο κ. Οικον όμου υπο-
γράμμισε ότι «θα γίν ει αυτό
που πρέπει ν α γίν ει στη
σωστή του έκταση και έν τα-
ση» προσθέτον τας ότι είν αι
στην  ατζέν τα της κυβέρν ησης
η αύξηση.

Η συνεχεια από σελ. 3
Νέο ισχυρό κύμα κακοκαιρίας θα
χτυπήσει την Ελλάδα. 

Στο επίκεν τρο των  καταιγίδων  θα είν αι το Ιόν ιο,
σύμφων α με τα προγν ωστικά μον τέλα.

Πριν  καλά - καλά συν έλθουμε από το κύμα κακοκαι-
ρίας «Μπάλλος» που άφησε πίσω του τεράστιες κατα-
στροφές από τις περιοχ ές που «σάρωσε» και φαν έρ-
ωσε τις αδυν αμίες του κράτους, άλλο έν α σφοδρό κύμα
με έν τον ες καταιγίδες και ύψη βροχ ής που ίσως και ν α
ξεπεράσουν  το «κόκκιν ο» είν αι προ των  πυλών .

Ειδικότερα, σύμφων α με το Ευρωπαϊκό Κέν τρο
Μεσοπρόθεσμης Πρόγν ωσης του Καιρού (ECMWF)
που είν αι έν α από τα κορυφαία και αξιόπιστα «εργα-
λεία» αν ά τον  κόσμο, η χ ώρας μας από την  Παρασ-
κευή 22/10 μπαίν ει σιγά - σιγά σε ν έες και μάλιστα
σοβαρές περιπέτειες.

Από την  Παρασκευή, λοιπόν , και αρχ ικά από το
Ιόν ιο θα ξεκιν ήσουν  οι βροχοπτώσεις, οι οποίες θα
εν ταθούν  και θα εν ισχ υθούν  τα ξημερώματα του Σαβ-
βάτου τόσο στο Ιόν ιο και την  Κέρκυρα όσα και στα
Ιωάν ν ιν α.

Μάλιστα όπως θα δείτε και στους χ άρτες που ακολο-
υθούν  τα πράγματα φαίν εται πως θα γίν ουν  άκρως
επικίν δυν α σε μια μεγάλη περιοχ ή της Ελλάδας που
ήδη μετρά τις σοβαρές πληγές της από την  κακοκαιρία
Μπάλλος.

Το εν τυπωσιακό σε αυτό το ν έο κύμα κακοκαιρίας
είν αι η διάρκεια χ ωρίς κεν ά και διαλείμματα στα ν ησιά
του Ιον ίου για 72 ώρες.

Αυτό σημαίν ει ότι όλες οι υπηρεσίες μπαίν ουν  σε
κατάσταση ν έου μεγάλου συν αγερμού καθώς θα πρέ-
πει άμεσα ν α εν ισχ υθούν  και ν α παρθούν  άμεσα
μέτρα σε Κέρκυρα, Κεφαλον ιά και Ιθάκη.

Τεράστια προσοχ ή θα πρέπει ν α υπάρξει και στην
Αιτωλοακαρν αν ία όπως στο Αγρίν ιο.
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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



16-θριάσιο Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021


