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ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΗΜΗΤΡΗ
ΝΙΚΟΛΑΚΗ 

ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ

ΕΠΣΔΑ: Το αγωνιστικό
πρόγραμμα του 

Σαββατοκύριακου στη Δυτική
Αττική

Κ. Μητσοτάκης: Κατάργηση 
πετρελαιοκίνησης και βενζίνης 

-«Τέλος» κι οι καυστήρες πετρελαίου 
στα ν έα σπίτια από το 2023 

σσεελλ..    1111

««ΚΚΟΟΚΚΚΚΙΙΝΝΗΗΣΣΕΕ»»  
ΗΗ  ΔΔΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ
ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗ  

Παραμένει χαμηλή 
η εμβολιαστική κάλυψη 

σσεελλ..  99

σσεελλ..  33

σσεελλ..  77

σσεελλ..  22

Συναντήσεις με τον πρωθυπουργό και τους αρχηγούς
των πολιτικών κομμάτων, θα ζητήσει το ΔΣ της ΚΕΔΕ

ΔΔ..  ΠΠααππαασσττεερργγίίοουυ::  ««ΘΘέέλλοουυμμεε  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννεεςς
δδεεσσμμεεύύσσεειιςς  γγιιαα  άάλλυυτταα  θθέέμμαατταα  

κκααιι  λλύύσσεειιςς  μμεε  χχρροοννοοδδιιααγγρράάμμμμαατταα»»

Σαρωτικοί έλεγχοι από το Σάββατο 
με 8.000 αστυνομικούς στους δρόμους

σσεελλ..  1166

σσεελλ..  22--  44

σσεελλ..  77

σσεελλ..  88

Σε πρώτο στάδιο, αυτό το Σαββατοκύριακο, οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν σε
κέντρα διασκέδασης, εστιατόρια, μεγάλα εμπορικά κέντρα και σουπερμάρκετ 
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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: Αιθριος     

Θερμοκρασία: Από 14  έως 24 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Γαλακτίων , Γαλακτίων ας, Γαλάτιος, 

Γαλάτης, Γαλακτία, Γαλατεία, Γαλάτια
Επιστήμη

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Νέζη Σοφία Χ.Λεωφόρος Δημοκρατίας 50,
Ασπρόπυργος, 19300, ΑΤΤΙΚΗΣ2105580394

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Καρατζάς Γεώργιος Ε.

Ηρώων Πολυτεχνείου 17-19, 2105549375

MANΔΡΑ
Γκίνη Γεωργία Π.

Κοροπούλη Βαγγέλη 1, 2105550309

Άνω Λιόσια

Οικονομοπούλου Μαρία
Μεγάλου Αλεξάνδρου 40, 2102311635

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΜΕΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Καραμανλή 38-40, Εντός Parking Καταστήματος ΑΒ
Βασιλόπουλος,2102446460

Τέλος σε τέντες και πλαϊνά 
προστατευτικά. 

Τι θεωρείται εξωτερικός χώρος 
υπενθύμισε ο Διοικητής της 
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Ξεκινούν από το Σάββατο σαρωτικοί έλεγχοι για
την τήρηση των νέων μέτρων που ανακοινώθη-
καν για τους ανεμβολίαστους σε εστίαση και λια-
νεμπόριου, ωστόσο, απομένουν αρκετές διευκρ-
ινίσεις για να αποφευχθούν ξανά τα «παραθυρά-
κια». Ένα από τα κενά που υπάρχει σε ανεμ-
βολίαστους πολίτες και επιχειρηματίες της εστία-
σης είναι τι θεωρείται μεικτός εξωτερικός χώρος,
όπου, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Θάνο Πλεύρη,
όσοι δεν έχουν κάνει εμβόλιο, θα πρέπει να επιδεικνύουν
αρνητικό rapid test για να μπορέσουν να καθίσουν.

Εχθες , ο Διοικητής Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Άγγε-
λος Μπίνης, αποσαφήνισε πού θα γίνονται οι έλεγχοι,
πώς και τι θα ισχύει. Σύμφωνα με τον ίδιο, λοιπόν, οι
κλειστοί και οι υπαίθριοι χώροι καθορίζονται όπως με τον
αντικαπνιστικό νόμο.

Τι έλεγε ο αντικαπνιστικός νόμος; Ως εξωτερικοί χώροι
θεωρούνται όσοι είναι περιμετρικά ανοικτοί σε δύο πλε-
υρές τουλάχιστον και δεν είναι στεγασμένοι.

Κλειστός χώρος, είπε ο κ. Μπίνης στον ΣΚΑΪ, θεωρ-
είται και ο υπαίθριος χώρος που κλείνει εντελώς. Αυτό
δηλαδή που συμβαίνει σε μπαρ, εστιατόρια και καφετέρ-
ιες που κλείνουν με πλαστικά και τέντες σχεδόν εξολοκ-
λήρου τον ανοιχτό χώρο που διαθέτουν.

Όπως είπε ο κ. Μπίνης, «επιτρέπονται τα πλαϊνά από
νάιλον σε 1,30 ύψος, όπως με τον αντικαπνιστικό. Αν
έχει κλειστό σκέπαστρο -ανοιγόμενο ή μη- θεωρείται
κλειστή πλευρά».

Η ΓΣΕΒΕΕ από την πλευρά της  ζητά για να μπορέ-
σουν να αντέξουν οι επιχειρήσεις στη δύσκολη αυτή
συγκυρία:

Μετάθεση των πληρωμών των προηγούμενων επιστρ-
επτέων προκαταβολών μετά την 1η Ιανουαρίου 2023

Νομοθετική παρέμβαση στο θέμα των ενοικίων των
επιχειρήσεων

Δυνατότητα αναστολών συμβάσεων εργασίας
Ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων με νέα

προγράμματα μη επιστρεπτέας προκαταβολής
Επιδότηση όλων των χρεών που έχουν δημιουργηθεί

από 12/3 έως το τέλος του έτους.
Μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση σε 6% για καφέ και

φαγητό.

Η ΓΣΕΒΕΕ από την αρχή της πανδημίας αντιμετώπισε
με υπευθυνότητα την δύσκολη κατάσταση ενημερώνον-
τας τα μέλη της και την κοινωνία και αυτό θα συνεχίσει να
κάνει με κάθε μέσο που έχει στη διάθεση της.

Νέα μέτρα σε υπαίθριους χώρους
εστίασης - Μεγάλη ανατροπή

Εντατικότερους και πιο αυστηρούς
ελέγχους, αρχίζουν οι αρμόδιες αρχές το Σάββατο,

πρώτη μέρα εφαρμογής της νέας δέσμης μέτρων που
ανακοίνωσε η κυβέρνηση, προκειμένου να ανακόψει την ξέφρ-
ενη πορεία του κοροναϊού.

Επί ποδός θα βρίσκονται 8.000 αστυνομικοί και 50 κλι-
μάκια με 400 στελέχη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και
του υπoυργειου Ανάπτυξης, προκειμένου να ελεγχθεί η
τήρηση των νέων μέτρων που βασίζονται στην αύξηση των
εβδομαδιαίων rapid test για τους ανεμβολίαστους εργαζό-
μενους, στην πρόσβαση των ανεμβολίαστων σε τράπεζες,
εμπορικά καταστήματα και ανοιχτούς χώρους εστίασης
μόνο με την επίδειξη αρνητικού rapid ή PCR test.

8.000 αστυνομικοί στους δρόμους

Την Τετάρτη, πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στο
Μέγαρο Μάξιμου με την παρουσία υπουργών, αλλά και
επικεφαλής των ελεγκτικών μηχανισμών που θα αναλά-
βουν να κάνουν τους ελέγχους σε όλη τη χώρα.

Στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των ελέγχων, επιστρα-
τεύονται 8.000 αστυνομικοί με 1.900 κλιμάκια και 400 στε-
λέχη της Αρχής Διαφάνειας που θα κάνουν ελέγχους από
το προσεχές Σάββατο σε όλη τη χώρα, σε μεικτά κλιμάκια
των 10-15 ατόμων.

Την ίδια στιγμή, αποφασίστηκε στην περιφέρεια τους
ελέγχους να κάνουν αστυνομικοί από άλλες περιοχές, με
στόχο να αποφευχθεί η ελαστικότητα που παρατηρείται σε
τέτοιες περιπτώσεις λόγω εντοπιότητας. Σαρωτικοί έλεγχοι
από το Σάββατο με 8.000 αστυνομικούς στους δρόμους

Πού θα δοθεί έμφαση – Το μοτίβο των ελέγχων
Στο επίκεντρο των ελεγκτικών αρχών μπαίνουν αρχικά η

νυχτερινή διασκέδαση, η εστίαση στους εξωτερικούς χώρ-
ους και το λιανεμπόριο. Ξεκαθαρίζεται, επίσης, ότι υπαίθρ-
ιοι χώροι με οροφή και περιμετρικά παραπετάσματα θεω-
ρούνται κλειστοί. Ανοιχτοί χώροι είναι μόνο αυτοί που δεν
έχουν οροφή και περιμετρικά παραπετάσματα μέχρι 1 μέτρο
και 30 εκατοστά.

Σαρωτικοί έλεγχοι από το Σάββατο με 8.000 
αστυνομικούς στους δρόμους

συν εχ ιζεται στη σελ. 4



Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021 θριάσιο-3

Στη δίν η της επιδ-
ημίας του κορων οϊού
βρίσκεται σχ εδόν  όλη
η χ ώρα, με τα ν οσο-
κομεία ν α υποδέχ ον -
ται καθημεριν ά εκα-
τον τάδες ασθεν είς με
λοίμωξη cov id-19 και
τους υγειον ομικούς
ν α δίν ουν  ασταμάτ-
ητα μάχ η για ν α στα-
ματήσουν  τις επιπλο-
κές της ν όσου, ν α
προλάβουν  ή ν α απο-
τρέψουν  τη διασωλ-
ην ωση, ν α εξασφ-
αλίσουν  επιπλέον
κλίν ες, απλές και
ΜΕΘ, για τους
ν οσηλευόμεν ους, αλλά και ν α προσφέρουν  υπηρ-
εσίες υγείας και σε ασθεν είς με άλλα προβλήματα
υγείας.

Στο επίκεν τρο της παν δημίας βρίσκον ται τις τελευ-
ταίες τρεις εβδομάδες η βόρεια Ελλάδα και η Θεσσαλία,
ωστόσο ο κορων οϊός εξαπλών εται με ταχ ύτητα και
έν ταση και προς τις ν οτιότερες περιοχ ές όπως και τις
ν ησιωτικές, δοκιμάζον τας τις αν τοχ ές του συστήμα-
τος υγείας. Ο δείκτης μεταδοτικότητας (Rt) της λοίμωξ-
ης cov id αυξήθηκε κατά 0,3 σε σχ έση με το προη-
γούμεν ο επταήμερο και έφτασε στο 1,12 (αυτό 

σημαίν ει ότι οι 100 θετικοί μεταδίδουν  σε τουλάχ ι-
στον  άλλους 112 αν θρώπους), εν ώ και το ποσοστό
θετικότητας αν έρχ εται πλέον  σε 0,92% από 0,70%.

Οι επιδημιολόγοι αξιολογών τας τα δεδομέν α «χρω-
μάτισαν » κόκκιν ες κι άλλες   τέσσερις περιοχ ές, τη
Δυτική Αττική, τη Ροδόπη, τη Φθιώτιδα και την
Κοζάν η  εξαιτίας του επιβαρυμέν ου επιδημιολογικού
φορτίου.

Σχ ετικά με τις αν ωτερω περιοχ ές μέχ ρι πρόσφατα
ήταν  στο πορτοκαλί (επίπεδο 3).

Με την προσθήκη του ανεξάρτητου
Δημοτικού Συμβούλου Γιάννη Αβρ-
αμίδη διευρύνεται η παράταξη του
δημάρχου Αχαρνών Σπύρου Βρετ-
τού.

Σε ανάρτησή του στη σελίδα του στο
facebook ο κ. Βρεττός αναφέρει:
“Είναι  μεγάλη η χαρά μου που
μπορώ να ανακοινώσω τη συνερ-
γασία της Δημοτικής Αρχής με τον
Γιάννη Αβραμίδη, ο οποίος είναι
ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος.
Αποτελεί μεγάλη ικανοποίηση για
την παράταξή μας να βλέπουμε πως
το πρόγραμμά μας και η δουλειά
που κάνουμε αυτά τα δύο χρόνια
αναγνωρίζονται και ωθούν και άλλο-
υς συμβούλους να συμπορευτούν
μαζί μας. 

Ο Γιάννης είναι ένας άνθρωπος με
τον οποίο έχουμε κοινή στόχευση
να αλλάξουμε την πόλη μας και είναι
δεδομένο πως με τη διάθεση και την
εμπειρία του θα μας βοηθήσει να
πραγματοποιήσουμε όσα σχεδιάζο-
υμε”.

ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΘΘΗΗΚΚΕΕ  ΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  
ΣΣυυμμππόόρρεευυσσηη  ττοουυ  ααννεεξξάάρρττηηττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοούύλλοουυ

ΓΓιιάάννννηη  ΑΑββρρααμμίίδδηη  μμεε  ττηηνν  ππααρράάττααξξηη  ττοουυ  δδηημμάάρρχχοουυ  ΑΑχχααρρννώώνν

Στο «κόκκινο» η Δυτική Αττική
Παραμένει χαμηλή η εμβολιαστική κάλυψη 

Μ.  Βορίδης: Παρατείνεται έως
31.12.21 η ισχύς των
Υπηρεσιακών και Διοικητικών
Συμβουλίων

Ο
Υπουργός Εσωτερικών  Μάκης Βορίδης λαμβά-
ν ον τας υπόψη τις επιπτώσεις που έχ ει επιφέρει
η παν δημία της ν όσου του κορων οϊού (COVID

19) στη διεν έργεια συν αν τήσεων  των  συλλογικών
οργάν ων  διοικήσεως και στις διαδικασίες αρχ αιρεσιών
τους αποφάσισε τη χ ορήγηση παράτασης της ισχ ύος
των  Yπηρεσιακών  και Διοικητικών  συμβουλίων  καθώς
και του χ ρόν ου διεξαγωγής των  εκλογών  για μια σειρά
από ν ομικά πρόσωπα, ξεκαθαρίζον τας ωστόσο ότι
αυτή είν αι και η τελευταία παράταση που πρόκειται ν α
δοθεί.

Με τροπολογία, που συμπεριελήφθη σε ν ομοσχ έδιο
του Υπουργείου Μεταφορών  και Υποδομών  παρα-
τείν εται από τη λήξη της έως την  31.12.2021:

Η θητεία των  αιρετών  μελών  των  υπηρεσιακών
συμβουλίων .
Η θητεία των  διοικητικών  συμβουλίων  και των  λοιπών
καταστατικών  οργάν ων  των  πολιτιστικών , αθλητικών ,
φιλαν θρωπικών  και άλλων  σωματείων  και συλλόγων .
Η θητεία και η ηλεκτρον ική εξ αποστάσεως διεξαγωγή
συν εδριάσεων  και αρχ αιρεσιών  των  διοικητικών  οργά-
ν ων  των  συν δικαλιστικών  οργαν ώσεων  εργαζομέν ων ,
συν ταξιούχ ων  και εργοδοτών .
Η θητεία των Διοικητικών και Πειθαρχικών Συμβουλίων, των
Εξελεγκτικών Επιτροπών καθώς και των εκπροσώπων των
τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων της χώρας στην Ελλην ική
Οδοντιατρική Ομοσπονδία.
Η καταληκτική ημερομηνία σύγκλησης της Γεν ικής συνέλευ-
σης των αστικών συνεταιρισμών καθώς και η θητεία των
διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων αστικών συνεταιρι-
σμών.
Παράλληλα, η θητεία των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλή-
λων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια του Κώδικα
Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν . 3528/2007, Α’ 26) και του Κώδικα
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν . 3584/2007, Ν 143)
που έχουν εκλεγεί ή εκλέγονται μετά από την 31η.12.2020
λήγει την 31η.12.2022, ανεξαρτήτως της ημεροχρονολογίας
εκλογής τους.

Επιπλέον , η θητεία των  αιρετών  εκπροσώπων  των
υπαλλήλων  στα υπηρεσιακά και πειθαρχ ικά
συμβούλια του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων  Πολι-
τικών  Διοικητικών  Υπαλλήλων  και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και του Κώδικα Δημοτικών  και Κοιν ο-
τικών  Υπαλλήλων  που έχ ουν  εκλεγεί ή εκλέγον ται
μετά από την  31η 12.2020 λήγει την  31η 12.2022,
αν εξαρτήτως της ημεροχ ρον ολογίας της εκλογής τους.

Τέλος παρατείν ον ται έως τις 31/12/2021 οι ρυθμίσεις
για την  αν άπτυξη τραπεζοκαθισμάτων  σε κοιν όχ ρη-
στους χ ώρους από καταστήματα υγειον ομικού εν διαφ-
έρον τος και παραμέν ει σε ισχ ύ η πρόβλεψη της χ ρή-
σης ν έων  τεχ ν ολογιών  για τη σύγκληση και τη διεξα-
γωγή συν εδριάσεων  και αρχ αιρεσιών  των  συλλογικών
οργάν ων  και ν ομικών  προσώπων .
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Συνεχίζεται από τη σελ. 2

Το μοτίβο των ελέγχων προσανατολίζεται στους
κλειστούς χώρους. «Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι
η τήρηση του ελέγχου των πιστοποιητικών εμβολια-
σμού και της ταυτοπροσωπίας. Εκεί εντοπίζουμε
ένα μεγάλο κενό. 

Η ιστορία με τους ανοιχτούς χώρους που κλείνον-
ται με διαφόρους τρόπους (π.χ. υαλοπετάσματα),
δεν είναι ανοιχτοί χώροι. Είναι καθαρά κλειστοί
χώροι για την τήρηση της νομοθεσίας και θα επι-
βάλλονται κυρώσεις. Αυτή η μηχανή που έχουν
βρει κάποιοι να παρακάμψουν τις υποχρεώσεις
τους και να νοθεύσουν την υγιή ανταγωνισμό
τελειώνει», προειδοποίησε μέσω της κρατικής τηλε-
όρασης ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Διαφάνει-
ας, Άγγελος Μπίνης.

Ο κ. Μπίνης, μιλώντας στον Σκάι, είπε ότι οι
έλεγχοι θα γίνονται κατά προτεραιότητα στα κατα-
στήματα που έχουν ήδη παραβιάσει τη νομοθεσία,
ενώ υπενθύμισε ότι οι κυρώσεις και τα πρόστιμα
διπλασιάζονται με κλείσιμο καταστημάτων για 15
ημέρες και πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ.

Όπως φαίνεται, οι αρμόδιοι έχουν στα χέρια τους
μια λίστα 50 πρώτων στόχων, επιχειρήσεων δηλα-
δή που στο παρελθόν υπέπεσαν σε παραβάσεις
αναφορικά με την τήρηση των μέτρων για τον κορ-
οναϊό. 

Δύο στάδια
Σε πρώτο στάδιο, αυτό το Σαββατοκύριακο, οι

έλεγχοι θα επικεντρωθούν σε κέντρα διασκέδασης,
μπαρ, εστιατόρια, υπεραγορές λιανικής πώλησης, 

μεγάλα εμπορικά κέντρα και σουπερμάρκετ και
γενικότερα σε σημεία υψηλού εμπορικού ενδιαφέρ-
οντος.

Σε δεύτερο στάδιο οι έλεγχοι θα επεκταθούν σε
τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες ακόμα και σε κομ-
μωτήρια.

Όπως σημειώνουν αστυνομικές πηγές «δεν θα
υπάρξει καμιά ανοχή το πρώτο 24ωρο, με πολλά
πρόστιμα και 15μερα λουκέτα».

Τι έκαναν οι ανεμβολίαστοι

Με τη νέα δέσμη μέτρων που αφορά μόνο τους
ανεμβολίαστους, η κυβέρνηση επιχειρεί να ανακό-
ψει την ξέφρενη πορεία της πανδημίας, ώστε να
μην αυξηθεί η πίεση στα νοσοκομεία, που ήδη
έχουν αρχίσει να γεμίζουν ξανά με τους γιατρούς να
βρίσκονται στα όρια των των αντοχών τους.

Παράλληλα μέσω των νέων μέτρων, επιχειρείται
να αυξηθούν οι εμβολιασμοί, οι οποίοι εδώ και
αρκετό καιρό παραμένουν στάσιμοι.

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν ήδη, κινητοποίησαν
τους ανεμβολίαστους σε δύο κατευθύνσεις: Κάποι-
οι επέλεξαν να κλείσουν ραντεβού για εμβολιασμό
– αυξήθηκαν κατά περίπου 50% τα ημερήσια ραν-
τεβού σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. 

Και άλλοι επέλεξαν να κλείσουν ραντεβού στο
κομμωτήριο ώστε να γλιτώσουν -έστω προσωρινά-
το έξοδο του rapid test.

Στο τιμόνι και επίσημα οι
17άρηδες: Υπερψηφίστηκε το
νομοσχέδιο

Με τις ψήφους της ΝΔ και του ΚΙΝΑΛ ψηφίστηκε στη
Βουλή το ν ομοσχ έδιο του υπουργείου Υποδομών  και

Μεταφορών  που φέρν ει τους 17αρηδες στο τιμόν ι

Το ν ομοσχ έδιο, που υπερψηφίστηκε το μεσημέρι της
Πέμπτης στην  Βουλή, αν αμορφών ει το πλαίσιο που
διέπει τόσο την  εκπαίδευση, όσο και τις εξετάσεις -
θεωρητικές και πρακτικές - για τη χ ορήγηση αδειών
οδήγησης όλων  των  κατηγοριών  οχ ημάτων , με σκοπό
την  προαγωγή της διαφάν ειας, τη διασφάλιση του
αδιάβλητου της διαδικασίας και τη γεν ικότερη προαγω-
γή του επιπέδου της οδικής ασφάλειας της χ ώρας.
Σημειών εται πως στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται
πλέον  ν έο σύστημα ελέγχ ου και εποπτείας των  εξετά-
σεων , που περιλαμβάν ει καταγραφή με κάμερες της
εξέτασης, καθώς και αξιολόγησης των  εξεταστών  των
υποψήφιων  οδηγών  και οδηγών .Πέραν  του ΚΙΝΑΛ,
καν έν α κόμμα της αν τιπολίτευσης δεν  υπερψήφισε τις
διατάξεις του ν ομοσχ εδίου.

Πότε θα ελέγχ εται το υλικό από τις κάμερες
Παρουσιάζον τας το ν ομοσχ έδιο στη Βουλή, ο Κώστας
Καραμαν λής είχ ε αν αφερθεί αν αλυτικά στο ζήτημα των
καμερών :
«Βάζουμε κάμερα μέσα στο όχ ημα κατά την  διάρκεια
της εξέτασης, έχ ον τας ήδη εξασφαλίσει την  έγγραφη
συγκατάθεση της Αρχ ής Προστασίας Δεδομέν ων  Προ-
σωπικού Χαρακτήρα», είχ ε διευκριν ίσει.
Οι κάμερες θα αν ήκουν  στο υπουργείο, θα εγκαθίσταν -
ται στο όχ ημα ειδικά για τις εξετάσεις και το υλικό θα
αποθηκεύεται και θα διατηρείται για ρεαλιστικό, ν όμιμο
χ ρον ικό διάστημα.
«Σε αυτό το χ ρόν ο, το υλικό μπορεί ν α εξεταστεί είτε
δειγματοληπτικά είτε αν  γίν ει κάποια καταγγελία. Μάλι-
στα, αν  ο ν έος οδηγός προκαλέσει ατύχ ημα, τότε
αυτομάτως το καταγεγραμμέν ο οπτικοακουστικό υλικό
θα εξεταστεί για ν α διαπιστωθεί αν  έχ ει υπάρξει παρ-
ατυπία κατά την  εξέταση του, με ό,τι αυτό συν επάγε-
ται».



Να σημειωθεί  ότι  η ανέγερση
κατασκευών σε αιγιαλό ή παραλία
αντίκειται στο Σύνταγμα και ως εκ
τούτου τετοιου είδους αυθαίρετα δεν
είχαν συμπεριληφθεί ούτε στους
νόμους τακτοποίησης.

Η τροπολογία, πάντως, ανάβει πρά-
σινο φως και στην αναστολή κατατε-
δάφισης και  για αυθαίρετα που
«σηκώθηκαν» μεσούσης της παν-
δημίας καθώς ορίζει συγκεκριμένα
πως «Αναστέλλεται  μέχρι  τις
31.3.2022 η εκτέλεση πρωτοκόλ-
λων κατεδάφισης και διοικητικής
αποβολής για έργα που υφίστανται
πριν τις 9.3.2021, κάθε είδους που
έχουν κατασκευαστεί  σε αιγιαλό,
παραλία, όχθη, παρόχθια ζώνη, υδά-
τινο στοιχείο, πυθμένα και υπέδαφ-
ος του βυθού θάλασσας, λιμνοθά-
λασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσι-
μου ποταμού χωρίς να υφίσταται
απόφαση παραχώρησης χρήσης
αυτών».

Καμπανάκι ωστόσο χτυπά η αναφο-

ρά στην αιτιολογική έκθεση, η οποία
συνοδεύει  την τροπολογία, που
σχεδόν προαναγγέλλει  την
επιχείρηση δια παντός διατήρησης
αυτών των αυθαίρετων κατασκευών
αφού σημειώνεται πως «Αναμένεται
άλλωστε, μέσα στο προσεχές χρο-
νικό διάστημα, αναμόρφωση του
σχετικού νομοθετικού πλαισίου που
θα επιλύσει το ζήτημα σε μακροπρ-
όθεσμη βάση». 

Την τροπολογία υποστήριξε κατά
τη συνεδρίαση στη Βουλή ο υφυπο-
υργός Οικονομικών, Απόστολος
Βεσυρόπουλος τονίζοντας ότι η ανα-
στολή εκτέλεσης των πρωτοκόλλων
κατεδάφισης και διοικητικής αποβο-
λής για έργα που υφίσταναι πριν τις
9 Μαρτίου 2021 και έχουν κατασκε-
υαστεί στον αιγιαλό, την παραλία,
κλπ, «έχει  στόχο να δοθεί  η
δυνατότητα να ολοκληρωθούν
ενδεχόμενες διαδικασίες νομιμο-
ποίησης - τακτοποίησης, μία
δυνατότητα που δεν υπήρχε το
προηγούμενο διάστημα, λόγω των
ειδικών συνηθηκών που δημιούργ-

ησε η πανδημία», επεσήμανε. 

Το υπουργείο Οικονομικών απέ-
δωσε την αναγκαιότητα αναστολής
εκτέλεσης των πρωτοκόλλων κατε-
δάφισης στα περιοριστικά μέτρα για
την ανάσχεση του κορονοιού, τα
οποία σε συνδυασμό με άλλα
γεγονότα που περιόρισαν τη δράση
της Διοίκησης, κατέστησαν αδύνατη
προσωρινά ή οδήγησαν ατην καθυ-
στέρηση της νσμιμο-
ποίησης/τακτοποίησης των εν λόγω
έργων με αποτέλεσμα να επίκειται
εκτέλεση των πρωτοκόλλων κατεδά-
φισής τους στο άμεσο μέλλον,
καθώς η αναστολή εκτέλεσης που
είχε χορηγηθεί με το άρθρο 247 του
ν. 4782/2021 και έληξε στις 31
Οκτωβρίου.

Οι κατασκευές αυτές αφορούν
μεταξύ άλλων ξενοδοχεία, χώρους
εστίασης και ψυχαγωγίας και ναυτι-
κούς ομίλους και τον περασμένο
Μάρτιο είχε δοθεί μία ακόμα παρά-
ταση περίπου οκτώ μηνών.
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Ακόμα μία παράταση ζωής – έως το τέλος Μαρτίου του 2022 - 
στις αυθαίρετες κατασκευές σε απολύτως ευαίσθητες περιοχές, όπως είναι ο αιγιαλός,

η παραλία, οι παρόχθιες ζώνες, οι λίμνες, κλπ δίνει τροπολογία του υπουργείου 
Οικονομικών που περιλαμβάνεται στο μπουκέτο των τροπολογιών που κατατέθηκαν

στο νομοσχέδιο για τις αλλαγές στα διπλώματα οδήγησης

Ο
Στρατηγικός Σχεδιασμός της Περιφέρ-
ειας Αττικής για την αντιμετώπιση των
πλημμυρικών  κινδύνων και την αποτε-

λεσματική θωράκιση της Αττικής παρουσιά-
στηκε κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρία-
σης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.
Ειδικότερα έγινε μια πρώτη παρουσίαση του
Master Plan που διαμορφώθηκε από τους
μελετητές, οι οποίοι έλαβαν υπόψη τους  τις
σχετικές μελέτες του Κέντρου Επιστημών Παρ-
ατήρησης της Γης και Δορυφορικής Τηλεπισ-
κόπησης BEYOND του Αστεροσκοπείου και του
ΕΚΠΑ, οι οποίες παραδόθηκαν στον Περιφερ-
ειάρχη στη βάση των σχετικών προγραμμα-
τικών συμβάσεων που έχουν συναφθεί. Η
συζήτηση επί του θέματος θα συνεχιστεί και σε
επόμενη συνεδρίαση του ΠΕΣΥ.  

Ο επικεφαλής του Κέντρου Επιστημών Παρα-
τήρησης της Γης και Δορυφορικής Τηλεπισκόπ-
ησης BEYOND του Αστεροσκοπείου καθηγητής
Χ. Κοντοές και η ομάδα του παρουσίασαν τα
ευρήματα που προέκυψαν από τις αυτοψίες
που πραγματοποίησαν στις πληγείσες περ-
ιοχές και πρότειναν μέτρα αντιμετώπισης.

Ο μελετητής  κ. Ραμπαούνης και η ομάδα του
παρουσίασαν τους βασικούς άξονες του mas-
terplan, το οποίο συνοπτικά περιλαμβάνει: 

• Την καταγραφή και εκτίμηση του εύρ-
ους της καταστροφής, την εκτίμηση των κιν-
δύνων πλημμυρών ανά λεκάνη απορροής και
κοίτη ρέματος. 

• Ιεραρχημένες προτάσεις των απαρ-
αίτητων μελετών και έργων. 

• Προϋπολογισμό των μελετών και
προεκτίμηση κόστους των απαιτούμενων
έργων.

Στο σχέδιο αποτυπώνονται αναλυτικά οι
κίνδυνοι καθώς και οι κοστολογημένες

παρεμβάσεις, που είναι αναγκαίες για τα
έργα άμεσης (Α προτεραιότητας) και

μεσοπρόθεσμης παρέμβασης (Β προτεραι-
ότητας). Ειδικότερα για την Α Φάση

απαιτούνται 35 εκ. ευρώ (για μελέτες και
έργα) ενώ για τη Β Φάση απαιτούνται  κατ’

εκτίμηση 283 εκ. ευρώ, (για μελέτες και
έργα).

Επισημαίνεται πως με εντολή του Περιφερει-
άρχη, το Γενικό Σχέδιο έχει ήδη προωθηθεί από
τις υπηρεσίες της Περιφέρειας σε όλους τους
συναρμόδιους Υπουργούς προς ενημέρωσήτο-
υς.  

Στην τοποθέτησή του ο Περιφερειάρχης Αττι-
κής Γ. Πατούλης χαρακτήρισε το σχέδιο που
εκπονείται, ως ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο
για την Περιφέρεια αλλά και για όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς της κεντρικής διοίκησης.
«Αποτελεί έναν οδικό χάρτη, στον οποίο αφενός
αποτυπώνονται οι κίνδυνοι που υπάρχουν στην
Αττική και αφετέρου προτείνονται παρεμβά-
σεις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες για
την αποτελεσματική θωράκιση της Αττικής.  

Οι προτάσεις αυτές είναι κοστολογημένες και
αναδεικνύουν την ανάγκη να διασφαλιστούν οι
απαιτούμενες χρηματοδοτήσεις από πόρους
της Κεντρικής Διοίκησης, αλλά και μέσω του
ταμείου ανάκαμψης, καθώς οι συνθήκες που
έχουν διαμορφωθεί  δεν επιτρέπουν καμία
καθυστέρηση στην εκτέλεση των έργων που
απαιτούνται για την προστασία της Αττικής και
των πολιτών. 

Σε αυτό το πλαίσιο οφείλουμε όλοι μαζί να
διεκδικήσουμε από τους αρμόδιους φορείς, είτε
να υλοποιήσουν οι ίδιοι τα αναγκαία 

έργα, είτε να συμβάλουν στην εξασφάλιση
των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων
προς την Αυτοδιοίκηση για την υλοποίησή τους.
Εμείς, από την πλευρά μας, καθημερινά
προχωράμε σε παρεμβάσεις αρμοδιότητάς
μας χωρίς χρονοτριβές. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφ-
αση στον καθαρισμό των ρεμάτων και για τον
λόγο αυτό έχουμε δημιουργήσει παρατηρητήρ-
ιο, στο οποίο, σε πραγματικό χρόνο, αποτ-
υπώνονται οι παρεμβάσεις μας, ενώ έχουμε
διπλασιάσει τους προϋπολογισμούς για τις
εργασίες καθαρισμών».

ΕΤΟΙΜΟ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΟ
Το Γενικό Σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής (master plan) για την αντιμετώπιση πλημμυρικού κινδύνου 
και επιπτώσεων των πυρκαγιών στην Περιφέρεια Αττικής

Παράταση ζωής – έως το τέλος Μαρτίου του 2022 - στις
αυθαίρετες κατασκευές σε αιγιαλό η παραλία

Άμεση έναρξη της 
διανομής σχολικών

γευμάτων
Ψηφίστηκε στην  Ολομέλεια της Βου-
λής η τροπολογία του Υπουργείου
Εργασίας και Κοιν ων ικών  Υποθέ-
σεων  για τα σχ ολικά γεύματα, που

προβλέπει την  άμεση έν αρξη της δια-
ν ομής των  σχ ολικών  γευμάτων  σε

όλα τα δημοτικά σχ ολεία που συμμε-
τέχ ουν  στο πρόγραμμα.

Φέτος, έως ότου ολοκληρωθεί η διαγω-
ν ιστική διαδικασία με την  υπογραφή

των  σχ ετικών  συμβάσεων , θα γίν ουν
αν αθέσεις βάσει της τροπολογίας,

ώστε ν α μην  υπάρξουν  καθυστερή-
σεις στη σίτιση των  παιδιών .

Η αρμόδια Υφυπουργός Εργασίας και
Κοιν ων ικών  Υποθέσεων , Δόμν α

Μιχ αηλίδου, από το βήμα της Βουλής,
τόν ισε ότι σε μια χ ρον ιά κατά την
οποία οι επιπτώσεις της παν δημίας

πλήττουν  ιδιαίτερα τις ευάλωτες οικο-
γέν ειες, δεν  χ ωράει καθυστέρηση στη

διαν ομή των  γευμάτων
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6 στους δέκα καπνιστές στην Ελλά-
δα λένε πως θα ήταν πιο πιθανό να
στραφούν σε μια καλύτερη εναλλακτι-
κή λύση εάν είχαν σαφείς πληροφο-
ρίες σχετικά με το πώς αυτά τα
προϊόντα διαφέρουν από τα τσιγάρα
και ποια είναι η επιστήμη πίσω από
αυτά.

9 στους 10 καπνιστές παγκοσμίως
που έχουν κάνει την αλλαγή σε μια
καλύτερη εναλλακτική σε σχέση με το
τσιγάρο αποδίδουν αυτή την απόφα-
σή τους στην ακριβή πληροφόρηση
που είχαν. Στο 86% είναι το
αντίστοιχο ποσοστό για την Ελλάδα.

Έ
λλειψη εν ημέρωσης φαίν εται ν α
έχ ει η κοιν ή γν ώμη και ειδικότε-
ρα οι καπν ιστές για τους λόγους

που το τσιγάρο είν αι επιβλαβές για την
υγεία, καθώς και για τις διαφορές που
έχ ει από τα εν αλλακτικά του καπν ίσμα-
τος προϊόν τα. Τα συμπεράσματα αυτά
προκύπτουν  από τη ν έα διεθν ή έρευ-
ν α της αν εξάρτητης εταιρείας Pov addo
που έγιν ε για λογαριασμό της Philip
Morris International με τη συμμετοχ ή
29.484 εν ηλίκων  από 26 χώρες, μεταξύ
των  οποίων  και η Ελλάδα.

Η έρευν α με τίτλο «Ελλιπής πληροφ-

όρηση: μια μεγάλη απειλή στην  πρόοδο
για έν α μέλλον  απαλλαγμέν ο από το
τσιγάρο» (Misinf ormation: A major
threat to smoke-f ree progress) δείχ ν ει
συγκεκριμέν α πως όταν  το κοιν ό στην
Ελλάδα κλήθηκε ν α προσδιορίσει την
κύρια αιτία ασθεν ειών  που σχ ετίζον ται
με το κάπν ισμα, μόλις το 18% αν αγ-
ν ώρισε σωστά το υψηλό επίπεδο
τοξικών  ουσιών  και το 33% την  πίσσα
που προκαλούν ται από την  καύση του
καπν ού. 

Ακόμη μικρότερο είν αι το ποσοστό
(41%) στο παγκόσμιο δείγμα όσων
απάν τησαν  σωστά (δηλαδή, τοξικές
ουσίες και πίσσα από την  καύση του
καπν ού) σε αυτή την  ερώτηση.

Επιπλέον  στην  Ελλάδα, το 27% των
εν ηλίκων  γεν ικού πληθυσμού πιστεύει
ότι τα ηλεκτρον ικά τσιγάρα είν αι περισ-
σότερο ή εξίσου επιβλαβή σε σχ έση με
τα τσιγάρα, εν ώ το 29% ισχ υρίζεται το
ίδιο για τα προϊόν τα θέρμαν σης καπ-
ν ού. 

Πολύ μεγαλύτερα είν αι τα ποσοστά της
λαν θασμέν ης εν τύπωσης που υπάρχ ει
στο παγκόσμιο δείγμα της έρευν ας,
όπου εκεί περίπου το 45% του γεν ικού
πληθυσμού εξισών ει ή θεωρεί αυξημέν ο
τον  κίν δυν ο που προκαλούν  τα εν αλ-
λακτικά του καπν ίσματος προϊόν τα σε
σχ έση με το τσιγάρο.

«Η ακριβής και επιστημο-
ν ικά τεκμηριωμέν η εν ημέρ-
ωση προς τους εν ήλικους
καπν ιστές για τα αίτια που
προκαλούν  την  βλάβη μπο-
ρεί ν α συμβάλει ουσιαστικά
στην  προσπάθεια ν α αφή-
σουμε πίσω μας οριστικά το
τσιγάρο. 

Η πολυετής έρευν α που υπάρχ ει πια
για τα εν αλλακτικά του καπν ίσματος
προϊόν τα δείχ ν ει πως η καύση του
καπν ού στο τσιγάρο είν αι η κύρια αιτία
για τη δημιουργία των  τοξικών  ουσιών
που επηρεάζουν  σοβαρά την  υγεία. 

Η αν τικατάσταση της καύσης με τη
θέρμαν ση, είτε του υγρού στην
περίπτωση των  ηλεκτρον ικών  τσιγάρ-
ων  είτε του καπν ού στα προϊόν τα θέρ-
μαν σης, είν αι αυτό που διαφοροποιεί
ουσιαστικά τα εν αλλακτικά προϊόν τα
έν αν τι του τσιγάρου και αυτό που τα
καθιστά μια καλύτερη εν αλλακτική για
τους καπν ιστές που δεν  επιθυμούν  ν α
διακόψουν  συμβάλλον τας έτσι στη
βελτίωση της Δημόσιας Υγείας στο
σύν ολό της» τον ίζει η κυρία Σταυρούλα
Νταηλάκη, Επικεφαλής του Επιστημον ι-
κού Τμήματος της Παπαστράτος (θυγα-
τρικής εταιρείας της Philip Morris
International στην  Ελλάδα).

Άλλα σημαν τικά ευρήματα της έρευν ας
για την  Ελλάδα είν αι τα εξής:

Το 64% των  καπν ιστών  που συμμε-
τείχ αν  στην  έρευν α λέει πως θα ήταν
πιο πιθαν ό ν α στραφούν  σε μια
καλύτερη εν αλλακτική λύση εάν  υπήρχ ε
σαφήν εια σχ ετικά με το πώς αυτά τα
προϊόν τα διαφέρουν  από τα τσιγάρα
και ποια είν αι η επιστήμη πίσω από
αυτά.

Το 32% των  εν ηλίκων  του γεν ικού
πληθυσμού που είδαν , διάβασαν  ή
άκουσαν  κάτι για προϊόν τα χ ωρίς
καύση τους τελευταίους έξι μήν ες
δηλών ει ότι έλαβαν  ασαφείς ή αν τικρ-
ουόμεν ες πληροφορίες.

Η έλλειψη πληροφόρησης (29%) και η
αβεβαιότητα για τα επιστημον ικά δεδο-
μέν α (34%) είν αι παράγον τες για τους
οποίους οι καπν ιστές δεν  έχ ουν  σκεφ-
τεί ν α στραφούν  σε εν αλλακτικές λύσεις
χ ωρίς καύση.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων
Δυτικής Αττικής

συνεκθέτης στην 8η
ATHENS INTERNATIONAL

TOURISM & CULTURE
EXPO 2021

Ανακοινώθηκε η συμμετοχή της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής ως συνεκθέτ-
ης στην 8η ATHENS INTERNATIONAL
TOURISM & CULTURE EXPO 2021 (25-
27 Νοεμβρίου 2021)
Το περίπτερο του εκθέτη και των συν-εκθ-
ετών θα είναι σε φυσική μορφή αλλά και
online για επικοινωνία με τους online
επισκέπτες

ΠΠΑΑΠΠΑΑΣΣΤΤΡΡΑΑΤΤΟΟΣΣ::  
Ανάγκη για ενημέρωση των καπνιστών για τις αιτίες που

προκαλούν τις επιβλαβείς συνέπειες από το τσιγάρο

Εκδήλωση στη Μνήμη του
Σμηναγού 

Ιωάννη Σακελλαρίου

Ο Δήμος Μάν δρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών -Οιν όης σας
προσκαλεί στην  Εκδήλωσης Μν ήμης για το Σμην αγό
Ιωάν ν η Σακελλαρίου που θα λάβει χ ώρα την  Κυριακή
7 Νοεμβρίου 2021 στις 12:00 το μεσημέρι, στο χ ώρο
του μν ημείου στα Βίλια που είν αι αφιερωμέν ο στην
ηρωική θυσία του για την  Ελλάδα (οδός Ι. Σακελλαρίου
40).
Θα τηρηθούν  τα μέτρα περιορισμού διασποράς του
κορων οϊού όπως προβλέπον ται από τις ισχ ύουσες
διατάξεις



Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής επί της
oδού Φυλής και Νίκης, όπου και παραδόθηκε μια
νέα υπερσύγχρονη και λειτουργική Παιδική Χαρά
στους δημότες του Ασπροπύργου. Με την εγκα-
τάσταση οργάνων για όλες τις ηλικιακές ομάδες,
εγκατάσταση πρασίνου για το φυσικό σκιασμό
του χώρου, χώρους παιχνιδιού αλλά και τον
κατάλληλο αστικό εξοπλισμό, η νέα παιδική χαρά
έρχεται να προσφέρει περισσότερο ποιοτικό
δημόσιο χώρο στους κατοίκους, αλλά και να ανα-
βαθμίσει την γειτονιά. 

Όλα τα όργανα παιδικών χαρών, τα υλικά, τα
δάπεδα ασφαλείας και τα όργανα εκγύμνασης
διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα και όλες τις
πιστοποιήσεις, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότ-
υπα ασφαλείας και τις προδιαγραφές που έχει
ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο
Ταμείο και υποστηρίζει την κυκλική οικονομία και
ένα καθαρό περιβάλλον με φωτοβολταϊκά φωτι-
στικά σώματα, αυτόματο σύστημα άρδευσης και
σημαντική  εξοικονόμηση ενέργειας. 

Όπως από κοινού δήλωσαν ο Δήμαρχος Ασπρ-
οπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου και ο Αντιδήμα-
ρχος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ασπροπύρ-
γου, κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος, «Στόχος μας
δεν είναι μόνο η απόδοση περισσότερων δημό-
σιων χώρων αναψυχής στους δημότες μας, αλλά
και η συμβολή μας στην προστασία του περιβάλ-
λοντος και ταυτόχρονα, στη διαμόρφωση οικολο-
γικής συνείδησης. Η εκτεταμένη δε,  χρήση Ανα-
νεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αποσκοπεί στην
στοχευμένη  μείωση των λειτουργικών δαπανών
των παιδικών χαρών μας και στην χάραξη μιας
νέας ενεργειακής πορείας για τον τόπο».
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Νέα υπερσύγχρονη Παιδική χαρά 
στα Γερμανικά Ασπροπύργου

Με φωτοβολταϊκά φωτιστικά σώματα, αυτόματο σύστημα
άρδευσης και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας 

ΔΡΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ

ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ΤΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ο
Δήμος Χαϊδαρίου διοργανώνει το Σάβ-
βατο 6 Νοεμβρίου στις 11 το πρωί
δράση καθαρισμού της Ακτής Σκαρα-

μαγκά. 
Η κινητοπ οίηση π ραγματοπ οιείται με

σκοπό να αναδειχθεί στους κατοίκους της
πόλης αλλά και στην ευρύτερη κοινή γνώμη η
διεκδίκηση της παραχώρησης της Προβλήτας
4 στον Δήμο και  της αναβάθμισης του παρά-
λιου μετώπου της πόλης μας στο Σκαραμαγ-
κά.  

Όπως είναι γνωστό, ο Δήμος Χαϊδαρίου έχει
υποβάλλει στο ΣτΕ  αιτήσεις ακυρώσεως και
για τους δυο διαγωνισμούς πώλησης των
Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, με τεκμηριωμένα
νομικά επ ιχειρήματα. 

Στο δίκαιο αίτημα του Δήμου να παραχωρ-
ηθεί στον Χαϊδαριώτικο λαό η Προβλήτα 4 έχει
εκφράσει την ομόφωνη υποστήριξη του ο
Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας,
που εκπροσωπεί όλους τους Δήμους της
περιοχής μας (Αγίας Βαρβάρας, Αγίων Ανα-
ργύρων – Καματερού, Αιγάλεω, Ιλίου, Κορυ-
δαλλού, Περιστερίου, Πετρούπολης, Φυλής,
Χαϊδαρίου).

Ο Δήμος Χαϊδαρίου καλεί τους κατοίκους να
πάρουν μαζικά μέρος στη δράση καθαρισμού
της Ακτής Σκαραμαγκά το Σάββατο 6 Νοεμ-
βρίου. Να στείλουμε ενωμένοι το μήνυμα:

Η Προβλήτα 4 ανήκει στον Χαϊδαριώτικο λαό. 
Για τη διευκόλυνση της μετακίνησης των

κατοίκων προς το σημείο της συγκέντρωσης,
λεωφορεία της Δημοτικής Συγκοινωνίας θα
εκτελούν τη διαδρομή Δημαρχείο – Ακτή Σκα-
ραμαγκά μετ’ επ ιστροφής, από τις 10:40 και
ανά 20 λεπτά.



Έ
ν α σπάν ιο ν αυάγιο
των  κλασικών  χ ρό-
ν ων  έφεραν  στο

φως οι έρευν ες βυθού που
πραγματοποίησε ο Αν ε-
ξάρτητος Διαχ ειριστής
Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Εν έργειας (ΑΔΜΗΕ) στα
Κύθηρα, στο πλαίσιο των
εργασιών  της ηλεκτρικής
διασύν δεσης Κρήτης -
Πελοπον ν ήσου.

Σύμφων α με τα προκατα-
ρκτικά αποτελέσματα της
έρευν ας που διεξήγαγαν  η
Εφορεία Εν άλιων  Αρχ αιοτή-
των  και το Ελλην ικό Κέν τρο
Θαλασσίων  Ερευν ών
(ΕΛΚΕΘΕ) με χ ρηματοδότηση του ΑΔΜΗΕ, το ν αυάγιο
το οποίο εν τοπίστηκε σε βάθος 222 μέτρων  χ ρον ολο-
γείται από τα τέλη 5ου έως τα μέσα 4ου αι. π.Χ. 

Στο φορτίο του βυθισμέν ου πλοίου αν αγν ωρίστηκαν
αμφορείς με προέλευση από την  Κέρκυρα, τη Σκόπελο
και τη Χίο, γεγον ός που υποδηλών ει αν επτυγμέν η εμπο-

ρική δραστηριότητα στο Αιγαίο και το Ιόν ιο πέλαγος. Η
ολοκλήρωση της τρισδιάστατης απεικόν ισης του
ν αυαγίου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, αν αμέν εται ν α
δώσει ακόμη πιο σαφή εικόν α για το μέγεθος του πλοίου
και τον  όγκο του φορτίου του. 

Προκειμέν ου τα ευρήματα του αρχαιολογικού θησαυρού
ν α αν αδειχθούν  και ν α αξιοποιηθούν  με τον  βέλτιστο
τρόπο προς όφελος του κοιν ων ικού συν όλου, ο ΑΔΜΗΕ
έχει γν ωστοποιήσει την  πρόθεσή του στην  Εφορεία
Εν άλιων  ν α στηρίξει εν δεχόμεν ες πρωτοβουλίες συλλο-
γής ή και έκθεσης των  ευρημάτων  κατά την  κρίση των
αρμοδίων . 

Με τη συν εισφορά του αυτή, ο Διαχειριστής επιβε-
βαιών ει ακόμη μια φορά τον  κοιν ωφελή χαρακτήρα των
έργων  του και τα πολλαπλά οφέλη που αυτά κομίζουν
στην  κοιν ων ία και το περιβάλλον  με σεβασμό στην  ιστο-
ρία και την  παράδοση της χώρας.

Παρακολουθήστε το βίν τεο του ΑΔΜΗΕ για τις υπο-
βρύχ ιες αρχαιολογικές έρευν ες του ν αυαγίου, στον  ακό-
λουθο σύν δεσμο:
https://www.y outube.com/watch?v =r9SP_A6UFT4 
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Τ
η μετουσίωση σε πράξη
των  δεσμεύσεων  και
υποσχ έσεων  που κατέθ-

εσαν  οι αρμόδιοι υπουργοί στο
πρόσφατο συν έδριο της ΚΕΔΕ,
αλλά και την  προώθηση των
πολλών  άλυτων  θεμάτων  που
απασχ ολούν  την  Αυτο-
διοίκηση  δρομολογεί το Διοικ-
ητικό Συμβούλιο.

Συναντήσεις με τον πρωθυ-
πουργό και τους αρχηγούς
των κομμάτων

Ειδικότερα το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΚΕΔΕ κατά τη
προχ θεσιν ή του συν εδρίαση
αποφάσισε ν α διατυπώσει
αιτήματα συν άν τησης με τον
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσο-
τάκη, αλλά και με τους
αρχ ηγούς των  πολιτικών  κομ-
μάτων .

«Το πιο σημαν τικό την  ώρα
αυτή είν αι ν α μην  αφήσουμε
ν α ατον ήσουν  τα πράγματα
και ν α πιάσουμε το «ν ήμα»
των  υποσχ έσεων  και
δεσμεύσεων  προκειμέν ου ν α
μπουν  συγκεκριμέν α χ ρον ο-
διαγράμματα. 

Παράλληλα ν α δούμε και τα
θέματα που παραμέν ουν
άλυτα. Πρέπει ν α ζητήσουμε
συν άν τηση με τον  Πρωθυπο-
υργό και τους πολιτικούς
αρχ ηγούς για ν α κοιν οποιήσο-
υμε τα συμπεράσματα του
συν εδρίου μας και ν α  λάβουμε
συγκεκριμέν ες δεσμεύσεις για
τα σημαν τικά ζητήματα που
απασχ ολούν  τον  θεσμό. 

Ζητήματα που έχ ουν  ν α
κάν ουν  με τα οικον ομικά των
δήμων , το προσωπικό και την
καταστατική θέση των   αιρ-
ετών , τις αρμοδιότητες, την
ισότιμη συμμετοχ ή των  δήμων
στον  αν απτυξιακό προγραμμα-
τισμό και την  υλοποίηση  των
χ ρηματοδοτικών  προγραμμά-
των » αν έφερε μεταξύ άλλων  ο
πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης
Παπαστεργίου, εισηγούμεν ος
το θέμα.

«Σκοπός μας, συμπλήρωσε,
είν αι ν α επιμείν ουμε για αυτά
που επισημάν αμε στο συν έδρ-
ιό μας και ν α ζητήσουμε με
χ ρον οδιαγράμματα λύσεις. 

Κι αν  αυτά δε γίν ουν , ν α 

ξαν αβρεθούμε τον  Γεν άρη σε
ν έο συν έδριο για ν α αν αθεω-
ρήσουμε τη στρατηγική και τις
εν έργειες μας».

Συνδρομή της Αυτο-
διοίκησης για την ενίσχυση
του εμβολιαστικού προγράμ-
ματος

Το θέμα της συν δρομής της
Αυτοδιοίκησης στην  αν αχ αίτι-
ση της παν δημίας  και της
εν ίσχ υσης του εμβολιαστικού
προγράμματος επίσης
συζητήθηκε στη χ θεσιν ή συν ε-
δρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ.

Κατά τη συζήτηση ο κ. Παπα-

στεργίου αν αφέρθηκε κατα-
ρχ άς στη συμμετοχ ή στην
τηλεδιάσκεψη που έγιν ε την
προηγούμεν η Δευτέρα με πρω-
τοβουλία του Γραφείου Πρωθυ-
πουργού και συμμετοχή των
Υπουργών  κ.κ. Γεραπετρίτη
και Σκέρτσου για το ζήτημα της
εξέλιξης της παν δημίας και της
αν τιμετώπισης της, καθώς και
στην  πρωτοβουλία που αν άλα-
βε η ΚΕΔΕ  – η οποία είν αι σε
εξέλιξη-  ν α διοργαν ώσει μέσα
στο Νοέμβριο εν ημερωτικές
τηλεημερίδες σε συν εργασία με
τις ΠΕΔ της χ ώρας και τη
συμμετοχ ή στελεχ ών  της Αυτο-
διοίκησης, επιστημόν ων , 

εκπαιδευτικών  κι εκπρ-
οσώπων  φορέων  και συλλό-
γων , με στόχ ο την  προώθηση
των  εμβολιασμών  εν άν τια
στον  cov id-19.

«Υπάρχ ει αν άγκη, υπογράμ-
μισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ,
εν ημέρωσης  των  πολιτών  για
ν α εμβολιαστούν . 

Οι δήμοι και πάλι θα βγούμε
και θα μιλήσουμε για την  αν αγ-
καιότητα των  εμβολιασμών ,
ιδιαίτερα σε περιφερειακούς και
μικρούς δήμους και χ ωριά,
όπου τα ποσοστά εμβολιασμού
των  πολιτών  υστερούν  σε
σχ έση με τα αστικά κέν τρα. 

Θα πρέπει ν α δυν αμώσουμε

τη φων ή μας στο βαθμό που
μπορούμε και θα το κάν ουμε».

Ωστόσο ο κ. Παπαστεργίου
ξεκαθάρισε ότι στο κομμάτι των
ελέγχ ων , οι δυν ατότητες που
υπάρχ ουν , είν αι πεπερασμέ-
ν ες.

«Μόν ο το έν α τρίτο των
δήμων  διαθέτει δημοτική
αστυν ομία. Αλλά και σε αυτούς
που έχ ουν , τα πράγματα είν αι
δύσκολα. Τι μπορεί ν α κάν ει
για παράδειγμα ο δήμος Παλαι-
ού Φαλήρου ή ο Δήμος Νίκαιας
– Αγ. Ιωάν ν η Ρέν τη, οι οποίοι
διαθέτουν  μόν ο έν αν  δημοτικό
αστυν ομικό;».

«Άρα, κατέληξε,  εμείς θα
κάν ουμε ό,τι μπορούμε, αλλά
μην  περιμέν ετε από εμάς ν α
κάν ουμε τους ελέγχ ους εκεί
που δεν  μπορούμε ν α τους
κάν ουμε ούτως ή άλλως».

Συνέδριο της ΚΕΔΕ για την
κλιματική κρίση

Αν άμεσα στα διάφορα ζητή-
ματα που συζητήθηκαν  κατά
την  τελεταία  συν εδρίαση,
ήταν  και αυτό της διοργάν ωσης
ειδικού θεματικού συν εδρίου
για  την  κλιματική κρίση, που
προαν ήγγειλε ο πρόεδρος της
ΚΕΔΕ.

«Η κλιματική κρίση, είπε,
πρέπει πλέον  ν α γίν ει προτερ-
αιότητα και ν α μπει στην
ατζέν τα της Αυτοδιοίκησης.
Πρώτο βήμα είν αι η διοργάν ω-
ση  από την  ΚΕΔΕ ξεχ ωριστού
συν εδρίου, γιατί η κλιματική
κρίση είν αι απόρροια πολλών
γεγον ότων , δεν  είν αι μόν ο
εν έργεια, δεν  είν αι μόν ο χ ωρο-
ταξία και πολιτική προστασία.
Είν αι τα πάν τα. Και την  ημερ-
ομην ία διεξαγωγής του θα αν α-
κοιν ώσουμε σύν τομα».

ΟΟ  ΑΑΔΔΜΜΗΗΕΕ  ΦΦΕΕΡΡΝΝΕΕΙΙ  ΣΣΤΤΟΟ  ΦΦΩΩΣΣ  ΑΑΡΡΧΧΑΑΙΙΟΟ  ΝΝΑΑΥΥΑΑΓΓΙΙΟΟ  ΣΣΤΤΑΑ  ΚΚΥΥΘΘΗΗΡΡΑΑ

ΔΔ..  ΠΠααππαασσττεερργγίίοουυ::  
ΝΝαα  ππιιάάσσοουυμμεε  ττοο  ««ννήήμμαα»»  ττωωνν

υυπποοσσχχέέσσεεωωνν  ααλλλλάά  κκααιι  θθέέμμαατταα  πποουυ
ππααρρααμμέέννοουυνν  άάλλυυτταα  κκααιι  νναα  

ζζηηττήήσσοουυμμεε  λλύύσσεειιςς  
μμεε  χχρροοννοοδδιιααγγρράάμμμμαατταα

Συναντήσεις με τον πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των πολιτικών
κομμάτων, θα ζητήσει το ΔΣ της ΚΕΔΕ



Επιστολή στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ) απέστειλε ο
υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης προκειμένου να εξετάσουν
τις καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες, κάποιοι ιατροί γυναι-
κολόγοι απέτρεψαν και αποτρέπουν ασθενείς τους, εγκύους,
από το να εμβολιαστούν κατά του COVID 19.

Ο υπουργός ζήτησε από τον ΠΙΣ να επιληφθεί του θέματος και
να κρίνουν εάν τέτοιας φύσεως ιατρικές συμβουλές αντιστρα-
τεύονται τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και θέτουν σε
κίνδυνο την υγεία ασθενών.

Πολλές υποθέσεις γιατρών που «κρατάνε» εγκύους
χωρίς εμβόλιο κατά του κορωνοϊού καταγγέλλει η
ΠΟΕΔΗΝ. Παράγοντας κινδύνου για σοβαρή νόσο η
εγκυμοσύνη, τονίζει ο Σ. Λουκίδης.

Γιατροί συνιστούν σε εγκύους, θηλάζουσες αλλά και γυναίκες
που θέλουν να τεκνοποιήσουν να μην εμβολιαστούν έναντι του
κορωνοϊού όπως κατήγγειλε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης
Γιαννάκος μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και την εκπομπή
«Σήμερα».

Με αφορμή τη διασωλήνωση ανεμβολίαστης νοσηλεύτριας
εγκύου στη Λάρισα, ο κ. Γιαννάκος είπε ότι η ΠΟΕΔΗΝ γνωρίζει
υποθέσεις με γιατρούς που «κρατάνε» συναδέλφους τους από
το να εμβολιαστούν.

«Η περίπτωση στη Λάρισα πιστεύω -δεν είμαι σίγουρος, ότι
είναι μια τέτοια περίπτωση που ο γιατρός της την φρέναρε να
εμβολιαστεί. 

Η συνάδελφος δεν ήταν στη δουλειά, ήταν σε νόμιμη άδεια
κύησης, δεν ήταν αναστολή, αλλά όμως υπάρχουν πολλές περ-
ιπτώσεις συναδέλφων που φοβούνται να εμβολιαστούν γιατί οι
γιατροί τους ‘’φρενάρουν’’ σε αυτό», τόνισε χαρακτηριστικά.

Λουκίδης: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει γιατρός που
προτείνει να μείνει ανεμβολίαστη έγκυος 

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει γιατρός που προτείνει
να μείνει ανεμβολίαστη έγκυος», σχολίασε από την πλευρά του
ο καθηγητής Στέλιος Λουκίδης, πρόεδρος της Πνευμονολογικής
Εταιρίας.

Πρόσθεσε ότι από τα επιστημονικά δεδομένα προκύπτει ότι η
εγκυμοσύνη είναι παράγοντας κινδύνου για σοβαρή νόσο και
μάλιστα για το θέμα έχει πάρει θέση με σχετικές οδηγίες η επι-
στημονική κοινότητα.

Ο καθηγητής ανέφερε επίσης ότι έγινε ειδική έρευνα σε άνδρ-
ες για να διαπιστωθεί εάν επηρεάζεται η γονιμότητα από τα
εμβόλια και προέκυψε ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο δεδομένο.

Κ. Μητσοτάκης: Κατάργηση 
πετρελαιοκίνησης και βενζίνης 

-«Τέλος» κι οι καυστήρες πετρελαίου 
στα ν έα σπίτια από το 2023 

Τ
έλος στα αυτοκίν ητα πετρελαίου και βεν ζίν ης
στην  Ελλάδα αν ακοίν ωσε ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης.

Συγκεκριμέν α μιλών τας στην  συν εδρίαση του υπο-
υργικού συμβουλίου τόν ισε πως «Παραδείγματος
χ άρη, από το 2023 σε όλα τα ν έα σπίτια που θα
κατασκευάζον ται θα απαγορεύεται η εγκατάσταση
καυστήρων  πετρελαίου εκεί που υπάρχ ει επαρκές
δίκτυο φυσικού αερίου».

Παράλληλα αν έφερε πως «Από το 2025 όλα τα ν έα
ταξί σε Αθήν α και Θεσσαλον ίκη, αλλά και το 1/3 των
εν οικιαζόμεν ων  οχ ημάτων , θα πρέπει ν α είν αι ή
ηλεκτρικά ή οχ ήματα μηδεν ικών  εκπομπών  ρύπων ».

Τέλος αν ακοίν ωσε πως από το 2030 θα απαγορεύε-
ται η πώληση ν έων  ΙΧ με κιν ητήρες εσωτερικής
καύσης. 

Ο κ. Μητσοτάκης αν αφέρθηκε, εξάλλου και στον
κλιματικό ν όμο, λέγον τας: «Μιλάμε, συν επώς, για έν α
πολυεπίπεδο, έν α συν εκτικό πρόγραμμα που οδηγεί
με στόχ ους και με χ ρον οδιαγράμματα την  Ελλάδα
στη ν έα εποχ ή. 

Σε μια αν άπτυξη η οποία από τη μια θα προσφέρει
καθαρή και φθην ή εν έργεια αλλά ταυτόχ ρον α θα
προσφέρει και πολλές, καλές ν έες θέσεις εργασίας και
καλύτερη ποιότητα ζωής στους πολίτες».

Ξέρω ότι οι στόχ οι αυτοί είν αι φιλόδοξοι, είν αι όμως
αν αγκαίοι και με το σχ έδιο το οποίο έχ ουμε στη διά-
θεσή μας μπορούν  ν α γίν ουν  και ρεαλιστικοί. Είν αι
άλλωστε πρωτοβουλίες στις οποίες πλέον  αν ταπο-
κρίν ον ται όλοι οι Έλλην ες και πρώτα και πάν ω απ’
όλα οι ν έοι μας. Το αποδεικν ύει, εξάλλου, η μεγάλη
επιτυχ ία του προγράμματος «Εξοικον ομώ», όπως και
η γρήγορη μετατροπή των  ν ησιών  μας σε πράσιν ες,
εν εργειακά αυτόν ομες περιοχ ές.

Στη Χάλκη θα έχ ω την  ευκαιρία ν α εγκαιν ιάσω την
πρωτοβουλία GR – eco islands, η οποία θα δείξει έν α
υπόδειγμα μετάβασης των  μικρών  και ύστερα των
μεγάλων  ν ησιών  μας στην  πράσιν η εποχ ή. Kάτι το
οποίο σημαίν ει όχ ι απλά καθαρότερο περιβάλλον
αλλά και φθην ότερο ρεύμα για όλους.

Αυτή η πράσιν η πολιτική, κυρίες και κύριοι συν ά-
δελφοι, αποτελεί και μία αν απτυξιακή πρόκληση των
καιρών . Δεν  είν αι τυχ αίο ότι σήμερα θα ολοκληρωθεί
η Αύξηση Μετοχ ικού Κεφαλαίου της ΔΕΗ, 1,35 δισ.
ευρώ τα οποία έσπευσαν  ν α προσφέρουν  πάρα
πολλοί σημαν τικοί και αξιόπιστοι επεν δυτές, σε μία
εξαιρετικά εν θαρρυν τική αποτίμηση. 

Με το Δημόσιο ν α εξακολουθεί ν α κρατά τον  έλεγχ ο
της εταιρείας, με την  τιμή της μετοχ ής σήμερα στα 9
ευρώ όταν  -θυμίζω- την  παραλάβαμε στο 1 ευρώ και
τη Δημόσια Επιχ είρηση Ηλεκτρισμού στα όρια της
χ ρεοκοπίας.
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Επιστολή Πλεύρη στον ΠΙΣ για καταγγελίες ότι
γυναικολόγοι αποτρέπουν εγκύους να εμβολιαστούν

Ιερά Σύνοδος 
σε πιστούς: Κάντε rapid 
test οι ανεμβολίαστοι

Μ
ε εγκύκλιό της η Ιερά Σύν ο-
δος καλεί όλους τους
πιστούς και τον  κλήρο «ν α

τηρούν  επακριβώς άπαν τα τα
μέτρα προστασίας». Προτρέπει
τους πολίτες ν α εμβολιαστούν  και
καλεί όσους δεν  το έχ ουν  κάν ει ν α
προσέρχ ον ται στους ν αούς, αφού
υποβληθούν  σε διαγν ωστικό τεστ
(rapid ή μοριακό).

Υπεν θυμίζει επίσης την  υποχ ρ-
εωση των  ιερέων , ψαλτών ,
ν εωκόρων  κλπ ν α υποβάλλον ται
σε δύο εργαστηριακά τεστ την
εβδομάδα  Ο έλεγχ ος θα γίν εται
από τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια.

Σημειών εται ότι η εγκύκλιος
εκδόθηκε ύστερα από επικοιν ων ία
του Γραφείου του Πρωθυπουργού
με την   Ιεραρχ ία της Εκκλησίας και
η ΔΙΣ αν ταποκρίθηκε αμέσως κι
έστειλε τη σχ ετική εγκύκλιο για τη
διεν έργεια τεστ.

Ακολουθεί ολόκληρη η εγκύκλιος: 

«Εκ Συν οδικής Αποφάσεως, ληφ-
θείσης εν  τη Συν εδρία της Διαρ-
κούς Ιεράς Συν όδου της 3ης μην ός
Νοεμβρίου ε.έ., και εξ αφορ μής της
εξάρσεως των  κρουσμάτων  του
κορων οϊού, γν ωρίζομεν  υμίν  ότι η
Ιερά Σύν οδος, εν  τη ρηθείση Συν ε-
δρία Aυτής, απεφάσισεν  όπως, εις
επίμετρον  των  σχ ετικών
Έγκυκλίων  Aυτής, απευθύν η υμίν
έκκλησιν , και δι’ υμών  παν τί τω
Κλήρω, τοίς Μον αχ ικούς Τάγμασι
και τώ ευλαβεί Λαώ, ώστε κατά την
προσέλευσιν  είς τούς Ιερούς Ναούς
και τάς Ιεράς Μον άς ν α τηρών ται
επακριβώς άπαν τα τα μέτρα προ-
στασίας διά την  αποφυγήν  έξαπ-
λώσεως του κορων ο ιού, προτρέ-
πουσα πατρικώς διά την  πραγμα-
τοποίησιν  τού υποδε δειγμέν ου 

υπό της ιατρικής κοιν ότητος, ώς
ουσιαστικού μέτρου προστασίας
κατά της παν δημίας, εμβολιασμού,
ως και την  διεν έρ γειαν , υπό τών
μή εμβολιασθέν των  εισέτι, διαγν ω-
στικών  ελέγχ ων  (rapid test ή μορ-
ιακού).

Ωσαύτως, υπεν θυμίζομεν  την
υποχ ρέωσιν  διεν εργείας, ιδία
δαπάν η, δύο διαγν ωστικών
ελέγχ ων  (rapid test ή μοριακού)
εβδο μαδιαίως, υπό πάν των  των
διακον ούν των  εν  τοις Ιερούς
Ναούς (Κληρικών , Ιεροψαλτών ,
Νεωκόρων  κ.λπ. εργαζομέν ων ),
οίτιν ες δεν  έχ ουν  προβή εις εμβο-
λιασμός κατά του κορων οϊού, ως
και υπο βολής των  αποτελεσμάτων
αυτών  τη οικεία Εκκλησιαστική
Αρχ ή, εν  τώ πλαισίω της τηρήσεως
των  προβλεπομέν ων  υγειον ο-
μικών  μέτρων .

Εν  κατακλείδι, υπεν θυμίζομεν
υμίν  και την  υποχ ρέωσιν  τών
κατά τόπους Εκκλησιαστικών
Συμβουλίων  και Ηγουμεν οσυμβου
λίων  διά τον  έλεγχ ον  τηρήσεως
των  μέτρων  εν  τοίς Ιερούς Ναούς
και ταϊς Ιεραϊς Μον αίς αν τι-
στοίχ ως».
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Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,
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ΕΠΣΔΑ: Το αγωνιστικό
πρόγραμμα του 

Σαββατοκύριακου 
στην Δυτική Αττική

Από την  γραμματεία της ΕΠΣΔΑ αν ακοιν ώθη-
κε το αγων ιστικό πρόγραμμα του Σαββα-
τοκύριακου στην  Α΄και Β΄κατηγορία. Αν αλυτι-
κά:

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(5η αγων ιστική)
ΣΑΒΒΑΤΟ(15:00)

Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ – ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
(ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ – ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ)
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ)
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-
ΔΟΞΑ (ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΦΥΛΗΣ 16:00)

ΚΥΡΙΑΚΗ(15:00)

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ – ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ ( Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ )
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ – ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – ΒΥΖΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
(ΒΥΖΑ)

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(5η αγων ιστική)
ΣΑΒΒΑΤΟ(15:00)

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΣΠΡ.(ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ – ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
(ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ)

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. – ΑΣ ΔΥΝΑ.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΗΠΕΔΟ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
11:00)
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ – ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ (ΦΡΑΓΚΕΙΟ
15:00)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΔΗΜΗΤΡΗ
ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΣΤΟΝ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ

Η διοίκηση του ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ  Α.Ο.
ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας
της με τον τερματοφύλακα Δημήτρη Νικο-
λάκη.
Ο πανύψηλος- αξιόλογος και έμπειρος 35
χρονος τερματοφύλακας γυρίζει σε γνώρι-
μα λημέρια αφού έχει αγωνιστεί ξανά
στους σταχυοφόρους. Εχει αγωνιστεί
ακόμα σε Μανδραικό, Ατταλο Νέας Περά-
μου, Ασπρόπυργο, Αίολο Καρπενησίου,
Αστέρα Μαγούλας, Ιωνικό, κ.α.

AN.ΤΣ.

Τα νέα μέτρα που θα ισχύσουν από το ερχόμενο Σάββατο (6/11) ποινές στις ομάδες

Ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης μίλησε
κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για τα νέα
μέτρα που θα ισχύσουν από το ερχόμενο Σάβ-
βατο (6/11) και τα οποία θα ισχύουν στις αθλ-
ητικές εγκαταστάσεις, υπογραμμίζοντας μεταξύ
άλλων ότι θα υπάρχουν  ποινές στις ομάδες
που δεν θα τηρούν τα μέτρα για τη μείωση της
διασποράς του κορωνοϊού, κάνοντας ειδική
μνεία στις μάσκες τις οποίες θα πρέπει να φορ-
ούν οι θεατές, που βρίσκονται εντός των αθλ-
ητικών εγκαταστάσεων.

Ο Θάνος Πλεύρης είπε: «Εχει παρατηρηθεί
στους αθλητικούς χώρους, που είναι αμιγώς
για εμβολιασμένους αλλά είναι υποχρεωτική η
χρήση μάσκας, ότι δεν τηρούνται τα συγκεκρι-
μένα μέτρα. Θα υπάρξει λοιπόν ποινή στις ομά-
δες, που θα συνδυάζεται με την παρουσία φιλά-
θλων σε επόμενα παιχνίδια. Αυτό θα συμβεί
εάν δεν τηρείται το μέτρο της χρήσης της μάσκας και των άλλων περιορισμών, που ισχύουν στα γήπεδα».

“Street tennis 2021” για 
μαθητές στο Χαιδάρι 

Ο Δήμος Χαϊδαρίου διοργανώνει την εκδήλω-
ση “Street tennis 2021” για τους μαθητές και τις
μαθήτριες των Δημοτικών σχολείων της πόλης
μας. Την Κυριακή 7 Νοεμβρίου στην Πλατεία
Δημαρχείου, οι προπονητές τένις του Δήμου
μας περιμένουν όλα τα παιδιά για να κάνουν μαζί
τα πρώτα βήματά τους στον κόσμο αυτού του
συναρπαστικού και δημοφιλούς αθλήματος.

Πρόγραμμα της διοργάνωσης:

Έναρξη ώρα 09:30

10.00 - 11.00: Α΄ και Β΄ Δημοτικού
11.00 - 12.00: Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού
12.00 - 13.00: Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού 



12-θριάσιο Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021

Δηλώσεις συμμετοχής στη
Διεύθυνση Κοινωνικής Προ-
στασίας του Δήμου 

Αν. Προϊσταμένη Τμήματος
Προστασίας & Προαγωγής

Δημόσιας Υγείας , κ. Πολυτίμη
Ηλία, στο τηλέφωνο
2105575596  έως 11/11/2021,
Δευτέρα – Παρασκευή 09:00-
14:00.

Από 1 έως 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 στο Δημαρχείο
(ισόγειο- Γραφείο Διεύθυνσης) και ώρες:

9:00π.μ.-17:00μ.μ (Δευτέρα 01/11-Παρασκευή
05/11) 9:00π.μ.-14:00μ.μ.(Σαββατοκύριακο 6,7/11)
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Ο εορτασμός του Προστάτη της Πολεμι-
κής Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ, θα είν αι
τετραήμερος και θα διαρκέσει από την  Παρασ-
κευή 5 έως και την  Δευτέρα 08 Νοεμβρίου
2021.

Στην  περιοχή του Θριάσιου πεδίου,
κέν τρο εορτασμού θα είν αι η 112 Πτέρυγα
Μάχης στην  Ελευσίν α.

Από την  Παρασκευή 05 έως και την
Δευτέρα 08 Νοεμβρίου 2021, θα λειτουργεί στα-
τική και φωτογραφική έκθεση αεροσκαφών  και

ελικοπτέρων . Ειδικευμέν ο προσωπικό θα
παρέχει πληροφορίες για τα εκθέματα καθώς
και για το έργο, την  αποστολή, την  κοιν ων ική
προσφορά και την  συν δρομή της Πολεμικής
Αεροπορίας στην  πρόληψη και αν τιμετώπιση
έκτακτων  αν αγκών .

Η Πτέρυγα θα είν αι επισκέψιμη για το
κοιν ό τις εξής ημέρες και ώρες:

Παρασκευή 05 Νοεμβρίου 2021 (09:00 – 17:00)
Σάββατο 06 Νοεμβρίου 2021 (09:00 – 17:00)
Κυριακή 07 Νοεμβρίου 2021 (09:00 – 17:00)

Δευτέρα 08 Νοεμβρίου 2021 (13:00– 17:00)

Λόγω των  περιορισμών  της παν δημίας COVID-
19, η είσοδος των  επισκεπτών  στην  112
Πτέρυγα Μάχης θα πραγματοποιείται με την
επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή
ν όσησης τελευταίου εξαμήν ου ή αρν ητικό
rapid test των  τελευταίων  48 ωρών  ή μοριακό
τεστ των  τελευταίων  72 ωρών  για τους εν ήλι-
κες και self test των  τελευταίων  24 ωρών  για
τους αν ήλικους έως 18 ετών . Ακόμα, υπεν θ-
υμίζεται ότι η χρήση μάσκας είν αι υποχρεωτι-
κή

Εορτή του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΥΛΗΣ                                                                        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Πλατεία Ηρώων,
Άνω Λιόσια
Τηλ.:  2132042718FAX:
2132042714e-mail :dperious-
promhth@fyli.gr

Άνω Λιόσια,  04/11/2021
Αριθ. Πρωτ.:  35715

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Δημοσίου Αν οικτού Ηλεκτρον ι-
κού Διαγων ισμού, για την  αν ά-
δειξη αν αδόχου για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ»
Α.Μ.:  268/2021, συν ολικού εν -
δεικτικού προϋπολογισμού
136.286,58€ χωρίς Φ. Π. Α. 24%
(168.995,36€ με Φ.Π.Α.24% ) 

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει
Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό
Διαγωνισμό κάτω των ορίων,
σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν
με το Ν.4782/2021 (Α' 36) και
ισχύουν, και με κριτήριο κατακύρ-
ωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βά-
σει τιμής,  γ ια την ανάδειξη α-

ναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ», συνολικού ενδεικ-
τικού προϋπολογισμού
136.286,58€ χωρίς Φ. Π. Α. 24%
(168.995,36€ με Φ.Π.Α.24% ).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η
προμήθεια υδραυλικών υλικών,
χρωμάτων και ηλεκτρικών εργα-
λείων τα  οποία  θα  χρησιμοποιηθ-
ούν από τις υπηρεσίες του Δήμου
μέχρι 31/12/2022. Η δαπάνη για
την παρούσα προμήθεια προϋπο-
λογίζεται να ανέλθει στις
168.995,36€ συμπεριλαμβανομέ-
νου ΦΠΑ (Προϋπολογισμός χωρίς
ΦΠΑ 136.286,58€ + ΦΠΑ 24%
32.708,78€ = 168.995,36€)  και  θα
καλυφθεί  από  τους    προϋπολο-
γισμούς  των  οικονομικών  ετών
2021 & 2022 του Δήμου Φυλής ως
πολυετής  δαπάνη (Ποσό απορρ-
όφησης στο 2021= 1.000,00€ & στο
2022 = 167.995,36€), με Κ.Α:
25.6662.10004 για τα υδραυλικά
υλικά (Ποσό απορρόφησης στο
2021=0,00€ & στο
2022=140.794,34€).
30.6661.10020 για τα χρώματα
(Ποσό απορρόφησης στο
2021=0,00€ & στο
2022=20.133,58€) και
20.7135.20003 για τα ηλεκτρικά ε-
ργαλεία (Ποσό απορρόφησης στο
2021=1.000,00€ & στο
2022=7.067,44€).  

Οι  τιμές  μονάδας  για  κάθε  είδος
που  αναγράφονται  στον  ενδεικ-

τικό  προϋπολογισμό  της μελέτης
της υπηρεσίας, εκτιμήθηκαν  με  βά-
ση  την  έρευνα  αγοράς  από  το  ε-
λεύθερο  εμπόριο.
Η  προμήθεια  κατατάσσεται  στους
Κωδικούς  Κοινού  Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων  (CPV) :  
4115210-4 - Υλικά υδραυλικών εγ-
καταστάσεων
44111400-5 - Χρώματα και επεν-
δύσεις τοίχων
44800000-8 - Βαφές, βερνίκια και
μαστίχες
42650000-7 - Πνευματικά ή μηχα-
νοκίνητα εργαλεία χειρός    
Η  εκτέλεση  της  παραπάνω  προ-
μήθειας  θα  γίνει  με  την  διενέρ-
γεια  δημόσιου ηλεκτρονικού  δια-
γωνισμού κάτω των ορίων και  με
κριτήριο  κατακύρωσης  την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική ά-
ποψη προσφορά, βάσει τιμής
σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθη-
καν με το Ν.4782/2021 (Α' 36), και
ισχύουν.
Η παρούσα προμήθεια δεν υποδι-
αιρείται σε τμήματα και οι προσφο-
ρές υποβάλλονται για το σύνολο
των προς προμήθεια ειδών και των
τριών ομάδων.

Η διάρκεια υλοποίησης της προ-
μήθειας ορίζεται από την  υπογρα-
φ ή της σύμβασης μέχρι
31/12/2022. 
Αν αλυτική περιγραφή του φυσι-
κού και οικονομικού αντικειμένου
της σύμβασης δίδεται στην  υπ’ α-
ριθμ. 268 / 2021  μελέτη της υπηρ-
εσίας. 

Η καταληκτική ημερομην ία παρα-
λαβής των  προσφ ορών  είν αι η
22/11/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα
16:00.
Η διαδικασία (αποσφ ράγιση) θα
διενεργηθεί με χρήση του Εθν ικού
Συστήματος Ηλεκτρον ικών Δημό-
σιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προ-
μήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ
ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη
www.promitheus.gov .gr) την
26/11/2021, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 11:00.

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμε-
ν ο της Διακήρυξης καταχωρήθη-
καν  στο Κεν τρικό Ηλεκτρον ικό
Μητρώο Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ). Τα έγγραφα της σύμβα-
σης της Διακήρυξης καταχωρήθη-
καν  στη σχετική ηλεκτρον ική δια-
δικασία σύν αψης δημόσιας
σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία
έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:
142071  και αν αρτήθηκαν  στη
Διαδικτυακή Πύλη
(www.promitheus.gov .gr) του ΟΠΣ
ΕΣΗΔΗΣ.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδι-
κασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση
ενώσεων οικονομικών φορέων, τα
μέλη αυτών, που είναι εγκατε-
στημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογρά-
ψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό

που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παρα-
ρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γε-
νικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμ-
πίπτουν στην περίπτωση γ΄ της
παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη δια-
δικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορ-
είς (προσφέροντες),  εγγυητική επι-
στολή συμμετοχής, 2% της προεκτι-
μούμενης αξίας της σύμβασης (εν-
δεικτικός  προϋπολογισμός), εκτός
Φ. Π. Α., ποσού δύο χιλιάδων ε-
πτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ε-
βδομήντα τριών λεπτών (2.725,73
€). Στην περίπτωση ένωσης οικονο-
μικών φορέων, η εγγύηση συμμε-
τοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρ-
εώσεις όλων των οικονομικών φο-
ρέων που συμμετέχουν στην ένω-
ση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να
ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30)
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου
2.4.5 της οικείας διακήρυξης, ήτοι
μέχρι 150 ημερών από την επό-
μενη της διενέργειας του διαγωνι-
σμού, άλλως η προσφορά απο-

ρρίπτεται. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν
από τη λήξη της προσφοράς, να
ζητά από τους προσφέροντες να
παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και
της εγγύησης συμμετοχής.
Προσφορές θα υποβληθούν σύμφ-
ωνα με την αναλυτική διακήρυξη. 

Γενικές πληροφορίες παρέχονται
και από το Τμήμα Προμηθειών του
Δήμου Φυλής, Διεύθυνση Πλατεία
Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ. 213
2042716, Fax. 213 2042714. Οι εν-
διαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβα-
ση στα τεύχη του διαγωνισμού ε-
πισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του
Δήμου Φυλής http://www.fyl i .gr
καθώς και  την επίσημη  πλατφόρ-
μα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκ-
τρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr. Η
περίληψη της Διακήρυξης, ανα-
ρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστό-
τοπο http://et.diavgeia.gov.gr/  και
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής,
στη διεύθυνση (URL): www.fyli.gr,
δημοσιεύεται επίσης στον
Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. Η δα-
πάνη των δημοσιεύσεων στον
Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανά-
δοχο.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο δείκτης του ΟΗΕ έφτασε σε υψηλό δε-
καετίας τον Οκτώβριο και απειλεί να κα-
ταγράψει ρεκόρ όλων των εποχών. Οι πα-
ράγοντες που ανεβάζουν το κόστος και οι
ανησυχίες για την παραγωγή της επόμεν-
ης χρονιάς.

Το κόστος τροφίμων εκτοξεύτηκε τον τελευταίο μήνα
και κινείται προς επίπεδα-ρεκόρ, δημιουργώντας ε-
πιπρόσθετες πληθωριστικές πιέσεις σε καταναλωτές
και κυβερνήσεις.
Ο δείκτης του ΟΗΕ που παρακολουθεί βασικά είδη,
από το σιτάρι έως τα λαχανικά και τα λάδια, ανέβηκε 3%
σε υψηλό δεκαετίας τον Οκτώβριο και αυξάνει το κό-
στος για το καλάθι της νοικοκυράς σε όλο τον κόσμο.
Η κακοκαιρία έχει πλήξει τις σοδειές σε όλο τον κό-

σμο φέτος, τα μεταφορικά αυξήθηκαν και οι ελλείψεις
σε εργατικό προσωπικό έχουν επιβαρύνει επιπρό-
σθετα τους παραγωγούς.

Εκφράζονται φόβοι ότι τα χειρότερα είναι μπροστά.
Υπάρχει ανησυχία για την παραγωγή την επόμενη χρ-
ονιά, σύμφωνα με τον οικονομολόγο του ΟΗΕ Ab-
dolreza Abbassian. «Εως τώρα η αγορά έχει τιμολο-
γήσει τα περισσότερα από τα θέματα που αφορούν τις
προμήθειες και τη ζήτηση. 

Η αγορά όμως με κανένα τρόπο δεν έχει υπολογίσει
τις προοπτικές για την παραγωγή την επόμενη χρο-
νιά».

Όπως γράφει το Bloomberg, οι αυξήσεις φέρνουν
μνήμες από το 2008 και το 2011, οπότε είχαμε τις τε-

λευταίες παγκόσμιες κρίσεις τροφίμων. 

Ενώ απαιτείται χρόνος ώστε να φτάσουν το αυξημένα
κόστη στο ράφι, αξιωματούχοι σε περιοχές όπως η
Βόρεια Αφρική και η Τουρκία ήδη αντιμετωπίζουν
δυσκολίες στο να προστατεύσουν τους καταναλωτές
από το χτύπημα.

Σε ύψη-ρεκόρ κινούνται οι τιμές των τροφίμων
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

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

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

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)

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

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

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

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6
946288952

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

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

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

Πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύρ-
γου!Πληροφορίες
κ.σοφια
τηλ.6909156985

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

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

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

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

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

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

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

ΜΑΓΟΥΛΑ- ΜΑΝΔΡΑ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΚΙΝ 6947882562

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

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

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

ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 

Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-
5573042. 
Fax: 210-5576988

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

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

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

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

ήή  ττηηλλεεφφωωννιικκάά  σσττοο  221100  55557711116600

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ
ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ . ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1000-1200 ΕΥΡΩ
ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ . 

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΛΑΜ ΑΡΙΝΑΣ, Μ Ε ΒΑΣΙΚΕΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
ARGON, AΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Μ ΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μ Ε ΕΔΡΑ ΤΟΝ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6972807187

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

με έδρα τον Ασπρόπυργο. 
Απαραίτητα οι εκπληρωμένες  στρατιωτικές 

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

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

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Επιθυμητά Προσόντα

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

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

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

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

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

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47
215,  FAX : 210 58 19 841, email :
gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20
47 262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213
20 47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58
11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268
, 213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
: 213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20
47 344 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47
364 , 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47
251 , 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ
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«ΚΛΕΙΔΩΝΕΙ» ΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ 
- Πότε θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις 

Παράθυρο για τη διανομή κοι-
νωνικού μερίσματος σε συγκε-
κριμένες κοινωνικές ομάδες τον
Δεκέμβριο ανοίγει η πορεία των
φορολογικών εσόδων. Εφόσον
διαπιστωθεί ότι η αύξηση των
φορολογικών εσόδων έχει μόνι-
μα χαρακτηριστικά τότε δημιο-
υργείται ένα μαξιλάρι για τη
χρηματοδότηση και νέων μέτρ-
ων στήριξης ακόμη και μέσα
στο 2021.

Μιλών τας στην  «Ημερησία» τόν ι-
σε πως  «Αν  υπάρχ ει ο δημοσιο-
ν ομικός χ ώρος και μπορεί ν α αξιο-
ποιηθεί φέτος και πρέπει ν α αξιο-
ποιηθεί γιατί η κρίση είν αι εδώ ή
μπορεί ν α είν αι πολύ πιο έν τον η
το επόμεν ο δίμην ο, οφείλει η Πολι-
τεία ν α είν αι μπροστά αξιο-
ποιών τας τον  δημοσιον ομικό
χ ώρο. Πιθαν όν  αυτό ν α μπορεί
ν α γίν ει με μέτρα βραχ υπρόθεσμα,
δηλαδή για φέτος.

Για τις μειώσεις φόρων  και το πόσο τα θετικά μέτρα
ν α γίν ουν  μόν ιμα τόν ισε πως «Άλλο οι μειώσεις φορών
που έχ ουμε και που είν αι μόν ιμα μέτρα και άλλο η
κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης στον  ιδιωτικό
τομέα ή η μείωση των  ασφαλιστικών  εισφορών  που
είν αι για δυο χ ρόν ια. Θέλουμε ν α μον ιμοποιηθούν
αυτά τα μέτρα αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από τον  μόν ιμο
δημοσιον ομικό χ ώρο που προσδοκούμε ν α δημιο-
υργήσουμε από το 2022 και μετά».

Ο Νοέμβριος κρίνει το κοινωνικό μέρισμα
Ο επόμεν ος μήν ας θα είν αι κρίσιμος, με το ορόσημο

ν α τοποθετείται για τα μέσα του μήν α.

Μέχ ρι τότε θα έχ ει διαφαν εί το που θα έχ ει κάτσει η
μπίλια για την  αν άπτυξη, για το εάν  οι προβλέψεις
επαληθευτούν  ή θα υπάρξει αν αθεώρηση προς τα
πάν ω.

Σε έν α τέτοιο εν δεχ όμεν ο θα κλειδώσει η χ ορήγηση
κοιν ων ικού μερίσματος σε ομάδες πολιτών  όπως οι
χ αμηλοσυν ταξιούχ οι και οι υγειον ομικοί.

Σε περίπτωση που χ ορηγηθεί, βρίσκον ται οι χ αμ-
ηλοσυν ταξιούχ οι οι οποίοι δεν  έχ ουν  πάρει αν αδρομι-
κά και οι υγειον ομικοί που δεν  έχ ουν  λάβει κάποιο
έξτρα βοήθημα εκτός από αυτό πέρσι το Πάσχ α.

Οι δύο αυτές ομάδες θα προστεθούν  στους δικαι-
ούχ ους του Ελάχ ιστου Εγγυημέν ου Εισοδήματος, για 

τους οποίους έχ ει αν ακοιν ωθεί ήδη ότι θα χ ορηγηθεί
διπλή πληρωμή τα Χριστούγεν ν α. 

Συν επώς, το ποσό εν δέχ εται ν α φτάσει
μέχ ρι και τα 900 ευρώ.

Το Ελάχ ιστο Εγγυημέν ο Εισόδημα (πρώην
ΚΕΑ) που καταβάλει ο ΟΠΕΚΑ την  τελευταία
εργάσιμη ημέρα του μήν α είν αι έν α προν οι-
ακό πρόγραμμα που δίν εται σε περίπου
273.000 ευάλωτα ν οικοκυριά (482.335 ευάλω-
τους πολίτες).

Το εγγυημέν ο ποσό ορίζεται ως εξής:

Για ν οικοκυριό με 2 εν ήλικα μέλη, καταβάλ-
λεται συν ολικά ποσό εν ίσχ υσης 300 ευρώ.
Με τη διπλή καταβολή του Δεκεμβρίου το
ποσό θα φτάσει τα 600 ευρώ

Για κάθε αν ήλικο μέλος του ν οικοκυριού θα
υπάρξει προσαύξηση του εγγυημέν ου ποσού
κατά 50 ευρώ

Έτσι, για παράδειγμα ν οικοκυριό με 2 εν ήλι-
κα μέλη και έν α αν ήλικο μέλος λαμβάν ει
συν ολικό ποσό εν ίσχ υσης 350 ευρώ. Με την

καταβολή του Δεκεμβρίου θα λάβει 700 ευρώ
Νοικοκυριό με 2 εν ήλικα μέλη και δυο αν ήλικα μέλη

λαμβάν ει συν ολικό ποσό εν ίσχ υσης 400 ευρώ. Με την
καταβολή του Δεκεμβρίου θα λάβει 800 ευρώ.

Ως αν ώτατο όριο του εγγυημέν ου ποσού ορίζον ται τα
900 ευρώ μην ιαίως, αν εξαρτήτως της σύν θεσης του
ν οικοκυριού. Αρα με την  καταβολή του Δεκεμβρίου οι
δικαιούχ οι θα λάβουν  επιπλέον  900 ευρώ.

Πέρυσι τη διπλή εν ίσχ υση είχ αν  λάβει 256.563 ν οι-
κοκυριά. Ωστόσο στην  καταγραφή του Αυγούστου ο
αριθμός των  ευάλωτων  ν οικοκυριών  μειώθηκε στα
215.000.


