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ΕΠΣΔΑ: Τα γήπεδα και η ώρα 
έναρξης των αγώνων του

Σαββατοκύριακου στη Δυτική Αττική

O O Πανελευσινιακός με τηνΠανελευσινιακός με την
Θύελλα Ραφήνας την ΚυριακήΘύελλα Ραφήνας την Κυριακή

Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 
ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

σσεελλ..    1100

Υπουργείο Υγείας προς
ιδιώτες γιατρούς 

Διορία μέχρι τοΔιορία μέχρι το
Σαββατοκύριακο Σαββατοκύριακο 
αλλιώς επίταξηαλλιώς επίταξη

σσεελλ..  33

σσεελλ..  33

B. Κορκίδης:
Κόμβος ναυπηγικής 

η «τρίαινα» 
Σκαραμαγκάς – 

Ελευσίνα – Σύρος

Ακόμα και με αφαίρεση
γονικής μέριμνας 

κινδυνεύουν γονείς 
- αρνητές εάν διαταχθεί 

με παρέμβαση εισαγγελέα
σσεελλ..  22

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΟΥΣ
ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ 

ΣΕ ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΚΑΙ ΖΕΦΥΡΙ 

Λόγω συχνών περιστατικών 
παραβατικότητας 

σσεελλ..  44

««ΦΦΩΩΤΤΙΙΑΑ»»  ΣΣΤΤΙΙΣΣ  ΤΤΣΣΕΕΠΠΕΕΣΣ
ΤΤΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΝΝΑΑΛΛΩΩΤΤΩΩΝΝ  
ΑΑννεεξξέέλλεεγγκκττοο

ρράάλλιι  
ααννόόδδοουυ  σσεε
ττρρόόφφιιμμαα,,

φφυυσσιικκόό  ααέέρριιοο
κκααιι  ππεεττρρέέλλααιιοο    

σσεελλ..  77 σσεελλ..  77

σσεελλ..  55

σσεελλ..  22--44
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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: Αραιές νεφώσεις      

Θερμοκρασία: Από 11  έως 20 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ιωάν ν ου αρχ ιεπισκόπου Αλεξαν δρείας και Λέον τος
πατριάρχ ου Κων σταν τιν ουπόλεως, Μαρτύρων
Αν των ίου Γερμαν ού και Νικηφόρου, 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ

Αχαρνών 7,2105576029

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΓΚΟΛΕΜΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ιερά Οδός 22, 2105546448

MANΔΡΑ
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.

Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375

Άνω Λιόσια

Μπουρούνη Αθηνά Δ.Πίνδου 42 & Χαλκίδας 1, Άνω
Λιόσια - Δροσούπολη,2102470650

ΑΧΑΡΝΕΣ
Μπουντζάν Ρουσλάν Μ.

Αγίου Διονυσίου 82, 2102444771

Εκρηκτικές αυξή-
σεις σημειώνον-
ται στην αγορά

το τελευταίο χρονικό διά-
στημα. Η αμόλυβδη φτά-
νει σε υψηλό δεκαετίας,
τα τρόφιμα αυξάνονται,
ενώ την ίδια πορεία ακο-
λουθούν φυσικό αέριο
και πετρέλαιο.

Ραγδαίες ανατιμήσεις
σημειώνονται στην
αγορά, ενώ όλα δείχνουν
ότι το κύμα ακρίβειας θα
συνεχιστεί. Στα υψηλότε-
ρα επίπεδα από το 2011
διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο, φτά-
νοντας το 3,4%, με την εξέλιξη αυτή να οφείλεται
στον υπερδιπλασιασμό της τιμής του φυσικού
αερίου, στις πολύ μεγάλες αυξήσεις στα καύσιμα,
αλλά και στις ευρείες ανατιμήσεις που καταγράφον-
ται πλέον σε πολλά τρόφιμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε  προχθ

ες η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), η τιμή
του φυσικού αερίου έχει αυξηθεί μέσα σε ένα χρόνο
κατά 132,3%, του πετρελαίου θέρμανσης κατά
45,9%, του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 18,9%, των
καυσίμων κατά 22,3%. Σημαντικές ανατιμήσεις
πλέον παρατηρούνται και σε τρόφιμα. 

««ΦΦΩΩΤΤΙΙΑΑ»»  ΣΣΤΤΙΙΣΣ  ΤΤΣΣΕΕΠΠΕΕΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ
ΚΚΑΑΤΤΑΑΝΝΑΑΛΛΩΩΤΤΩΩΝΝ  

ΑΑννεεξξέέλλεεγγκκττοο  ρράάλλιι  ααννόόδδοουυ  σσεε  ττρρόόφφιιμμαα,,
φφυυσσιικκόό  ααέέρριιοο  κκααιι  ππεεττρρέέλλααιιοο    

B. Κορκίδης: Κόμβος ναυπηγικής η «τρίαινα» 
Σκαραμαγκάς – Ελευσίνα – Σύρος

Η
«τρίαιν α» Σκαραμαγκάς-Ελευσίν α-Σύρος εξελίσσεται σε
κόμβο ν αυπηγικής και τεχ ν ολογίας με ευρύτερο διεθν ή
χ αρακτήρα. Αυτό σημείωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού

και Βιομηχ αν ικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης,
σε συν έν τευξη που παραχ ώρησε στο ιταλικό καν άλι Rai.

Σύμφων α με αν άρτηση του προέδρου στα μέσα κοιν ων ικής
δικτύωσης, σχ ετικά με τα όσα είπε σε αυτή τη συν έν τευξη,
ο ίδιος αν αφέρθηκε στη προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέ-
λιξη, ώστε η Ελλάδα ν α επαν έλθει στο γκρουπ των  κρατών
με δυν ατή ν αυπηγική βιομηχ αν ία.

Το πρώτο βήμα, όπως είπε, έγιν ε από τον  Πάν ο Ξεν οκώστα
με την  ΟΝΕΧ στο Νεώριο Σύρου και ακολούθησε ο πλοιοκ-
τήτης Γιώργος Προκοπίου με τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά.
Υπεν θύμισε ότι πριν  από λίγες ημέρες αν ακοιν ώθηκε η
σύμπραξη της ONEX με την  ιταλική Fincantieri, που είν αι ο

4ος μεγαλύτερος ν αυπηγικός όμιλος στον  κόσμο, και τη στήριξη της αμερικαν ικής εταιρείας Χρηματοδότησης Διε-
θν ούς Αν άπτυξης DFC (International Dev elopment Finance Corporation).
Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, υπογράμμισε ότι η «τρίαιν α» Σκαραμαγκάς-Ελευσίν α-Σύρος εξελίσσεται σε κόμβο ν αυ-
πηγικής και τεχ ν ολογίας με ευρύτερο διεθν ή χ αρακτήρα, αφού συν δυαστικά τα τρία ν αυπηγεία θα αποκτήσουν
καθετοποίηση παραγωγής από το στάδιο της σχ εδίασης, όπου θα έχ ουν  πλατφόρμες έτοιμες την  κατασκευή
και την  υποστήριξη των  πλοίων . Για τα δρώμεν α και την  επόμεν η μέρα της ν αυπηγικής βιομηχ αν ίας στην
Ελλάδα, μίλησε πρόσφατα και ο Έλλην ας πρωθυπουργός κατά τη συμμετοχ ή του στις εργασίες της Διάσκεψης
των  Ην ωμέν ων  Εθν ών  για την  Κλιματική Αλλαγή COP26.
Τέλος, αν αφέρθηκε στην  παγκόσμια πρωτοκαθεδρία του ελλην όκτητου εμπορικού στόλου, ως μιας θαλάσσιας
υπερδύν αμης που αν τιστοιχ εί στο 58% του ευρωπαϊκού και στο 20% του παγκόσμιου στόλου και επισήμαν ε
την  πρωτοβουλία της Ελλάδας για την  απαν θρακοποίηση των  θαλάσσιων  μεταφορών . Εκτεν ής αν αφορά έγιν ε
τέλος, στην  επέν δυση της Cosco στο λιμάν ι του Πειραιά, στο εν διαφέρον  αν τίστοιχ ων  επεν δύσεων  σε ιταλικά
λιμάν ια, στην  αρρυθμία της εφοδιαστικής αλυσίδας και στο υψηλό μεταφορικό κόστος των  containers από την
Κίν α στην  Ευρώπη.
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Εξαρθρώθηκε, από το Τμήμα
Εγκλημάτων  κατά Ιδιοκτησίας της
Διεύθυν σης Ασφάλειας Αττικής, εγ-
κληματική ομάδα που διέπραττε κλο-
πές αυτοκινήτων  στην  ευρύτερη πε-
ριοχή της Αττικής.

Συν ελήφθησαν , στο πλαίσιο ε-
πιχείρησης που πραγματοποιήθηκε
πρωιν ές ώρες της 5-11-2021 στους
Θρακομακεδόνες, από αστυνομικούς
της ανωτέρω Υπηρεσίας, δύο ημεδα-
ποί, ηλικίας 33 και 41 ετών , μέλη της
οργάνωσης. Ταυτοποιήθηκε και αναζ-
ητείται και έτερο μέλος.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικο-
γραφία για τα αδικήματα, της εγκλημα-
τικής οργάνωσης, των  διακεκριμένων
περιπτώσεων  κλοπής, πλαστογραφία
και παράβαση του Νόμου περί όπ-
λων .

Ως προς τον  τρόπο δράσης, τα μέλη
της σπείρας κιν ούν ταν  συν ήθως α-
πογευματιν ές ώρες σε διάφορες περ-
ιοχ ές της Αττικής προς αν αζήτηση
οχ ημάτων . Όταν  τα εν τόπιζαν , με
την  χρήση ειδικού τεχν ικού εξοπλι-
σμού, τα αφαιρούσαν  και τα στάθμε-
υαν  προσωριν ά σε απομον ωμέν α
σημεία.

Μετά την  πάροδο ικανού χρον ικού
διαστήματος και αφού αυτά δεν  είχαν
ανευρεθεί από τις Αστυνομικές Αρχές
τα μετέφεραν  σε έτερα σημεία (καβάτ-
ζες) όπου φρόν τιζαν  για την  περαι-
τέρω διάθεσή τους.

Από τα ανωτέρω κλαπέν τα οχήμα-
τα, άλλα διοχετεύον ταν  σε κυκλώμα-
τα παράν ομης μεταν άστευσης με
σκοπό την  διευκόλυν ση μεταφοράς
μεταν αστών  και άλλα είτε τα απο-
συν αρμολογούσαν  για ν α επισκευά-
σουν  οχήματα με υλικές ζημιές που
είχαν  αγοράσει σε προγενέστερο χρ-

όνο, είτε πλαστογραφούσαν  τους χα-
ρακτηριστικούς αριθμούς των  οχημά-
των  με σκοπό την  περαιτέρω διάθε-
σή τους σε αν υποψίαστους αγορα-
στές.

Έν ας μάλιστα εκ των  συλληφθέν -
των , είχε συστήσει επιχείρηση εμπο-
ρίας οχημάτων .

Η συνολική αξία των  αφαιρεθέν των
οχημάτων  υπερβαίν ει τα 170.000 ε-
υρώ.

Από την  διεν έργεια έρευν ας στις
οικίες, τα αυτοκίνητα ιδιοκτησίας των
δραστών  και στην  κατοχ ή τους,
βρέθηκαν  μεταξύ άλλων  και κα-
τασχέθηκαν :

– πιστόλι
– 2 αεροβόλα
– 20 φυσίγγια

– 2 αναδιπλούμενα μαχαίρια
– 2 αναδιπλούμενα μαχαίρια-πολυε-

ργαλεία
– 9 εγκέφαλοι αυτοκινήτων
– 10 ραδιόφωνα αυτοκινήτων
– 9 οθόνες αυτοκινήτων
– 7 ζεύγη πινακίδων  κυκλοφορίας
– πλήθος κλειδιών  αυτοκινήτου
– εξαρτήματα αυτοκινήτων
– 5 κινητά τηλέφωνα
Οι συλληφθέν τες έχουν  κατηγορηθ-

εί και κατά το παρελθόν  για κλοπές.
Οι συλληφθέν τες οδηγήθηκαν  στον

κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών  Αθη-
νών , ενώ η έρευνα τόσο για την  ταυ-
τοποίηση συμμετοχής τους σε παρό-
μοιες αξιόποιν ες πράξεις, όσο και για
την  ταυτοποίηση και άλλων  μελών
της συμμορίας συνεχ ίζεται.

Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021 θριάσιο-3

ΜΜεε  λλεείίαα  άάννωω  ττωωνν  117700..000000€€  εεγγκκλληημμααττιικκήή  
οομμάάδδαα  πποουυ  σσυυννεελλήήφφθθηη  σσττιιςς  ΑΑχχααρρννέέςς

ΥΠΕΣ: 139,3 εκατ. ευρώ
στους ΟΤΑ για τις 

ληξιπρόθεσμες οφειλές 

Το ΥΠΕΣ αποφάσισε την ολοκλήρωση εφαρμο-
γής μέχρι την 31η Ιουλίου 2021, της διαδικασίας
επιχορήγησης ΟΤΑ της χώρας και Νομικών τους

Προσώπων, για την εξόφληση των ληξιπρόθε-
σμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους, στο
πλαίσιο των υπ’ αριθμ. 2/31648/ΔΠΓΚ/3-08-

2020 (ΦΕΚ Β΄ 3238) και
2/72150/ΔΠΓΚ/18.05.2021 (ΦΕΚ 2091 Β΄) Απο-
φάσεων του Υπουργείου Οικονομικών «Εκκαθ-

άριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των
φορέων του υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης», η οποία ανέρχεται σε συνολικό

ποσό 139.264.911,20€.

Κορονοϊός: 1.629 
κρούσματα χθες 

στην Αττική
Στην πρώτη θέση παραμένει η Αττική καθώς από
τα 6.801 νέα κρούσματα που ανακοίνωσε χθες ο
ΕΟΔΥ οι 1.629 μολύνσεις εντοπίζονται στο Λεκα-
νοπέδιο.

Την ίδια ώρα στο κόκκινο παραμένουν η Θεσσα-
λονίκη με 1.154, η Λάρισα με 355, η Αχαΐα με
235 και η  Μαγνησία με 192.
Αναλυτικότερα τα κρούσματα στις περιφερειακές
ενότητες που ανήκουν στην Αττική:

•    Ανατολική Αττική 201
•    Βόρειος Τομέας Αθήνας 201
•    Δυτική Αττική 89
•    Δυτικός Τομέας Αθήνας 228
•    Κεντρικός Τομέας Αθήνας 487
•    Νήσων 19
•    Νότιος Τομέας Αθήνας 185
•    Πειραιάς 219

Υπουργείο Υγείας προς ιδιώτες γιατρούς 
Διορία μέχρι το Σαββατοκύριακο αλλιώς επίταξηΔιορία μέχρι το Σαββατοκύριακο αλλιώς επίταξη

Π
ροθεσμία μέχρι και το Σαββατοκύριακο
έδωσε το υπουργείο Υγείας στους
ιδιώτες γιατρούς να προσέλθουν εθελον-

τικά προκειμένου να στηρίξουν τα δημόσια νοσο-
κομεία των περιοχών που δέχονται πιέσεις,
λόγω των αυξημένων κρουσμάτων κορονοϊού
αλλιώς θα γίνουν επιτάξεις.

Εφόσον δεν υπάρξει ανταπόκριση, την ερχό-
μενη εβδομάδα θα προχωρήσει σε επιτάξεις,
όπως ανάφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόε-
δρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης,
Νίκος Νίτσας.

«Το υπουργείο έδωσε προθεσμία μέχρι το
Σαββατοκύριακο προκειμένου να υπάρξει εθε-
λοντική προσέλευση των ιδιωτών γιατρών με
τους όρους της σύμβασης των 2000 ευρώ τον
μήνα ή των 250 ευρώ ανά 24ωρη εφημερία.

Υπάρχει δυν ατότητα part-time απασχόλ-

ησης με 1000 ευρώ. 

Θα μπορούσε κάποιος να κάνει μία εφημερία,
αλλά οι  ανάγκες δεν καλύπτονται  έτσι . Σε
περίπτωση που γίνει επίταξη, αυτοί που θα επι-
ταχθούν να παίρνουν τον μισθό του επιμελητή Β'.

Εμείς προσπαθούμε, όπως κάναμε και πέρσι,
να δώσουμε ονόματα γιατρών παθολόγων και
πνευμονολόγων που θα ανταποκριθούν»,
σημείωσε ο κ. Νίτσας, αναφερόμενος στη χθεσι-
νοβραδινή σύσκεψη, που συγκάλεσε ο υπο-
υργός Υγείας για το θέμα της επίταξης.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχει ήδη
απευθύνει εκκλήσεις στα μέλη του να στηρίξουν
στο σύστημα υγείας, στέλνοντας μηνύματα με
email και sms, ενώ έκκληση απηύθυνε και ο
πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου

Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, από το βήμα ιατρικού
συνεδρίου, που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη.
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ΕΛΠΕ: Επαναφορά κερδοφορίας 
σε προ κρίσης επίπεδα στο 9μηνο

Η
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοίνωσε τα ενοποι-
ημένα οικονομικά αποτελέσματα Γ’ Τριμήνου 2021,
με Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA €125 εκατ., αυξημέ-

να κατά 90% σε σχέση με πέρυσι και 58% έναντι του προη-
γούμενου τριμήνου, και τα αντίστοιχα Καθαρά Κέρδη στα
€39 εκατ.. Αντίστοιχα, τα δημοσιευμένα Καθαρά Κέρδη εννε-
άμηνου ανήλθαν σε €258 εκατ., σημειώνοντας βελτίωση σε
σχέση με πέρυσι άνω των €600 εκατ..

Οι κύριοι παράγοντες διαμόρφωσης των αποτελεσμάτων
ήταν σε μεγάλο βαθμό η ανάκαμψη της ζήτησης πετρελαι-
οειδών σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιούμαστε και η
ισχυροποίηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης, μετά από
πολλά τρίμηνα διακύμανσης σε ιστορικά χαμηλά.
Αντίστοιχα, θετική επίπτωση είχαν οι πολύ καλές λειτουρ-
γικές επιδόσεις στα διυλιστήρια και στις εμπορικές εταιρείες
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και τα πρώτα αποτε-
λέσματα από τα προγράμματα στρατηγικού μετασχηματι-
σμού. Σημαντικό μέρος της λειτουργικής βελτίωσης αντι-
σταθμίστηκε από την εκτίναξη στο κόστος ενέργειας και
δικαιωμάτων CO2, που αποτελεί πλέον μία από τις σημαν-
τικότερες προκλήσεις για τις βιομηχανίες στην Ελλάδα, αλλά
και διεθνώς.

Ο κλάδος Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας ενίσχυσε
σημαντικά τη συνεισφορά του, στα υψηλότερα επίπεδα των
τελευταίων 5 τριμήνων, κυρίως λόγω της αυξημένης διαθ-
εσιμότητας των μονάδων και της βελτίωσης του διεθνούς
περιβάλλοντος. Επιπλέον, η ζήτηση καυσίμων στην Ελλά-
δα συνέχισε να αυξάνεται, με τις πωλήσεις στην εγχώρια
αγορά να αντιστοιχούν σε 50% των συνολικών, το υψηλό-
τερο ποσοστό από το 2019. Τα παραπάνω θετικά αποτε-
λέσματα μετριάστηκαν από τη σημαντική επιβάρυνση του
μεταβλητού κόστους λειτουργίας, λόγω της μεγάλης ανόδου
των διεθνών τιμών φυσικού αερίου, σε πολυετή υψηλά,
που συμπαρέσυρε τις τιμές τόσο του ηλεκτρισμού, όσο και
των δικαιωμάτων ρύπων. 

Ιδιαίτερα υψηλά αποτελέσματα εξακολουθεί να παρουσιά-

ζει ο κλάδος των πετροχημικών, καθώς η ζήτηση των
συγκεκριμένων προϊόντων υπερκαλύπτει τη τρέχουσα
προσφορά. Ενισχυμένη κερδοφορία και αύξηση μεριδίων
αγοράς κατέγραψαν οι θυγατρικές του Ομίλου στη Λιανική
Εμπορία τόσο στην Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό όπου τα
τελευταία δύο χρόνια υλοποιείται ένα σχέδιο επέκτασης και
αναβάθμισης στα δίκτυα πρατηρίων.

Οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις στον κλάδο Ηλεκτρισμού
και Φυσικού Αερίου είχαν ένα ακόμα τρίμηνο βελτιωμένων
επιδόσεων, κυρίως λόγω υψηλής ζήτησης ηλεκτρικού
ρεύματος.

Τα Δημοσιευμένα κατά ΔΠΧΑ Αποτελέσματα, ισχυροποι-
ήθηκαν περαιτέρω, λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης των
τιμών αργού και προϊόντων, διαμορφώνοντας τα Δημοσιε-
υμένα Κέρδη EBITDA για το Εννεάμηνο στα €531 εκατ.
και τα αντίστοιχα Καθαρά Κέρδη στα €258 εκατ..

Στρατηγική και κύριες εξελίξεις

Η διαδικασία αναδιάρθρωσης της εταιρικής δομής του
Ομίλου συνεχίζεται, με το Δ.Σ. της Εταιρείας να εγκρίνει
στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 το Σχέδιο Διάσπασης, για εισφ-
ορά όλων των λειτουργικών δραστηριοτήτων Διύλισης,
Εφοδιασμού και Εμπορίας πετρελαιοειδών και πετρ-
οχημικών στη νέα εταιρεία. Το σχέδιο αναμένεται να υποβ-
ληθεί για έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων
το Δεκέμβριο και εκτιμάται ότι η υλοποίηση θα ολοκληρωθεί
στις αρχές του 2022.

Η νέα εταιρική δομή θα έχει πολλαπλά οφέλη σε θέματα
ευελιξίας για την ανάπτυξη των νέων δραστηριοτήτων και
τη χρηματοδότησή τους, τη διαχείριση κίνδυνου, καθώς και
την ανάδειξη της αξίας των διαφορετικών χαρτοφυλακίων
δραστηριοτήτων του Ομίλου. 

Το Φ/Β πάρκο ισχύος 204 MW στην Κοζάνη, βρίσκεται
στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης των μηχανολογικών εργα-
σιών, με τα 14 από τα 18 πάρκα -που αντιστοιχούν σε 166
MW- να έχουν ήδη περατωθεί, ενώ αναμένεται και η
σύνδεση με το σύστημα υψηλής τάσης, που θα επιτρέψει
την εμπορική λειτουργία εντός του Α’ Τριμήνου 2022.

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία πώλησης της ΔΕΠΑ Υπο-
δομών (65% ΤΑΙΠΕΔ – 35% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ),
στην οποία ο Όμιλος συμμετείχε ως από κοινού πωλητής
με το ΤΑΙΠΕΔ, η Italgas ανακηρύχθηκε προτιμητέος επεν

δυτής, με προσφορά ύψους €733 εκατ., που αντιστοιχεί

σε €256 εκατ. για τη συμμετοχή της ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Η σύμβαση αγοραπωλησίας των μετοχών
αναμένεται να υπογραφεί στο αμέσως προσεχές διάστημα,
μετά τη λήψη της έγκρισής από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ
εκτιμάται ότι η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί στο Α’ Εξάμηνο
2022, μετά από τις συνήθεις ρυθμιστικές εγκρίσεις. 

Τέλος, κατά τη διάρκεια του Γ’ Τριμήνου, οι χερσαίες
παραχωρήσεις "Άρτα-Πρέβεζα" και "ΒΔ Πελοπόννησος",
για τις οποίες ο Όμιλος κατείχε άδεια έρευνας υδρογονα-
νθράκων, επεστράφησαν στο Ελληνικό Δημόσιο, ενώ τον
Οκτώβριο κοινοποιήθηκε στην ΕΔΕΥ η πρόθεση για επι-
στροφή της παραχώρησης στον Δ. Πατραϊκό.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος
της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, Ανδρέας Σιάμισιης, επεσή-
μανε: 

"Η ανάκαμψη της οικονομίας επιταχύνθηκε κατά τη διάρ-
κεια του Γ’ Τριμήνου, κυρίως λόγω ισχυρού τουρισμού,
αλλά και αυξημένης οικονομικής δραστηριότητας σε τομείς
που επηρεάζουν άμεσα και τον δικό μας κλάδο. Τα απο-
τελέσματα του Ομίλου είναι βελτιωμένα σε όλα σχεδόν τα
επίπεδα σε σχέση με την περσινή χρονιά σαν αποτέλεσμα
του καλύτερου περιβάλλοντος, αλλά ακόμα πιο ελπιδοφόρα
παράμετρος είναι οι συνεχείς και σταθερές βελτιώσεις σε
τομείς που μπορούμε να ελέγξουμε σαν εταιρεία, όπως η
διαθεσιμότητα των διυλιστηρίων, οι εμπορικές μας επιδό-
σεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό και η διαχείριση κόστο-
υς.

Δυστυχώς όμως, δεν είναι μόνο θετικά τα νέα, καθώς η
παγκόσμια ενεργειακή κρίση που συνεχίζεται, με σημαν-
τικότατη αύξηση των διεθνών τιμών φυσικού αερίου και
αντίστοιχη άνοδο των τιμών ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς
και του κόστους δικαιωμάτων ρύπων, επηρεάζει σημαντι-
κά τον κλάδο, αλλά και την ομαλή ενεργειακή μετάβαση.

Τα πιο πάνω, καθιστούν ακόμη πιο επιτακτική και αναγ-
καία τη διαδικασία στρατηγικού μετασχηματισμού του
Ομίλου και την υλοποίηση της στρατηγικής μας "VISION
2025”. Η διαμόρφωση της νέας εταιρικής δομής, η αναβά-
θμιση της εταιρικής διακυβέρνησης, αλλά και οι ουσιαστικές
αλλαγές στην ανακατανομή των πόρων και των επεν-
δύσεων, θα θέσουν τις βάσεις για την ανάπτυξη στη νέα
αγορά ενέργειας και την εξίσου σημαντική απανθρακο-
ποίηση των βασικών μας δραστηριοτήτων".

Rapid test: Παράταση έως 14/11 για την
υπεύθυνη δήλωση εργοδοτών

Παρατείν εται η προθεσμία υποβολής της υπεύθυν ης δήλωσης «περί
τήρησης της υποχρέωσης υποβολής των  αν εμβολίαστων  και μη
ν οσησάν των  εργαζομέν ων  σε διαγν ωστικό έλεγχο ν όσησης από τον
κορον οϊό, κατά την  εβδομάδα αν αφοράς», έως και την  Κυριακή 14/11
και ώρα 23:59 για τις εβδομάδες αν αφοράς 18-24 Οκτωβρίου,  25-31
Οκτωβρίου και 1-7 Νοεμβρίου, σύμφων α με αν ακοίν ωση του
υπουργείου Εργασίας και Κοιν ων ικών  υποθέσεων . 

Στο ελαιόλαδο και στα λαχανι-
κά η αύξηση τιμής είναι σε ετήσια
βάση 22,1% και 9,3% αντι-
στοίχως, προστίθενται και άλλα
προϊόντα, όπως οι πατάτες, με
την τιμή τους να είναι αυξημένη
κατά 9,1%, το ψωμί κατά 3,9%,
τα πουλερικά κατά 8,5%, τα
ψάρια κατά 7,9%. 

Συνολικά στην ομάδα «Διατρο-
φή και μη αλκοολούχα ποτά»
καταγράφεται αύξηση του δείκτη
τιμών κατά 3% τον Οκτώβριο του
2021 σε σύγκριση με τον Οκτώβριο
του 2020.

Ρεκόρ δεκαετίας καταγράφει το
κόστος της αμόλυβδης βενζίνης,
καθώς η πανελλαδική μέση τιμή της
εκτοξεύθηκε στο 1,774 ευρώ ανά
λίτρο.

Η αύξηση κατά 37 λεπτά το λίτρο
στην αμόλυβδη βενζίνη σε σχέση με
έναν χρόνο πριν, πέρα από τις διεθ-
νείς τιμές, σχετίζεται άμεσα με τη φορ

ολογία, η οποία βρίσκεται στις
«πρώτες θέσεις» μεταξύ των χωρών
της Ε.Ε.

Συγκεκριμένα, ο Ειδικός Φόρος
Κατανάλωσης (ΕΦΚ) ανέρχεται σε
0,70 ευρώ ανά λίτρο ή 700 ευρώ ανά
χιλιόλιτρο βενζίνης, ενώ θα πρέπει να
σημειωθεί ότι πέρα από τα άλλα τέλη
και δασμούς η τελική τιμή της βεν-
ζίνης επιβαρύνεται και με έναν από
τους υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ
(24%) σε επίπεδο Ε.Ε.
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Ακόμη και με αφαίρε-
ση της γονικής μέριμ-
νας/επιμέλειας των ανή-
λικων τέκνων τους είναι
δυνατόν να βρεθούν
αντιμέτωποι οι γονείς
από την Αλιστράτη
Σερρών, που αρνούνται
να στείλουν τα τέσσερα
παιδιά τους στο σχο-
λείο, επειδή διαφω-
νούν με τα μέτρα προ-
στασίας των sel f-tests
και  της μάσκας που
είναι υποχρεωτικά για
την παρακολούθηση
των μαθημάτων.

Οπως αναφέρει  το
ΑΠΕ-ΜΠΕ, σύμφωνα
με εισαγγελικές πηγές
που παρακολουθούν
την υπόθεση, το παρα-
πάνω μέτρο μπορεί να
διαταχθεί σε περίπτω-
ση που διαπιστωθεί
σοβαρή παράβαση ή
αδυναμία των γονιών να
ανταποκριθούν στα καθ-

ήκοντά τους και επιπ-
λέον διακριβωθεί ότι
επίκειται κίνδυνος για
τη σωματική ή ψυχική
υγεία των τέκνων.

Γι’ αυτόν τον λόγο, η
Εισαγγελία Πρωτο-
δικών Σερρών έδωσε
εντολή να διεξαχθεί κοι-
νωνική έρευνα στην
οικία της οικογένειας
προκειμένου να διαπι-
στωθούν οι συνθήκες,
υπό τις οποίες ασκείται
η μέριμνα/επιμέλεια
των παιδιών από τους
γονείς.

Η έρευνα ανατέθηκε
σε δημόσια κοινωνική
υπηρεσία με τον χαρακ-
τήρα του κατεπείγοντος
και  τα συμπεράσματά
της θα προσκομιστούν
στην Εισαγγελία για να
αποφανθεί για το τι μέλ-
λει γενέσθαι.

Η εισαγγελική Αρχή
μπορεί να αποφασίσει
κάθε πρόσφορο κατά
την κρίση της μέτρο, οι
ίδιες εισαγγελικές
πηγές, και προσθέτουν
ότι δεν αποκλείεται να
ερευνηθούν και τυχόν
ποινικές ευθύνες εις
βάρος των γονιών.

Η υπόθεση είδε το
προηγούμενο 24ωρο
το φως της δημοσιότη-

τας από τον ΣΚΑΪ,
προκαλώντας την άμεση
παρέμβαση της Εισαγ-
γελίας Σερρών. Όπως
έγινε γνωστό, τα τέσσε-
ρα ανήλικα παιδιά, που
φοιτούν σε διάφορες
βαθμίδες εκπαίδευσης,
δεν προσέρχονται στα
μαθήματά τους από την
αρχή του σχολικού
έτους, καθώς οι γονείς
τους διαφωνούν με τα
μέτρα στα σχολεία.

Με αφαίρεση γονικής μέριμνας 
κινδυνεύουν οι γονείς - αρνητές μετά  
την παρέμβαση εισαγγελέα

Διευκρινίσεις για τον συνδυασμό των
εμβολίων κορονοϊού και γρίπης από την

Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών

«Μπορούν να χορηγηθούν
ακόμη και την ίδια μέρα»

Α
κόμα και την ίδια μέρα μπορεί να γίνει ο
εμβολιασμός για τη γρίπη και τον κορο-
νοϊό, διευκρινίζει η Εθνική Επιτροπή

Εμβολιασμών σε ανακοίνωσή της, στην οποία
επαναλαμβάνει τις οδηγίες της.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει, με αφορμή
την ανακοίνωση επιστημονικών προσωπικών
απόψεων ιατρών σχετικά με το χρόνο που πρέ-
πει να μεσολαβεί μεταξύ του εμβολιασμού για τη
νόσο COVID-19 και του εμβολιασμού για την
εποχική γρίπη, υπενθυμίζει τις οδηγίες της με
αριθ. Γ.Π.οικ.59204/27-9-2021 εγκυκλίου με
θέμα «Οδηγίες για την εποχική γρίπη 2021-22 -
Αντιγριπικός εμβολιασμός» σύμφωνα με τις
οποίες:

«Το αντιγριπικό εμβόλιο μπορεί να χορηγηθ-
εί ακόμη και την ίδια μέρα με το εμβόλιο κατά του
κορoνοϊού -αλλά σε διαφορετικά ανατομικά
σημεία- όπως και οποιαδήποτε άλλη μέρα πριν
και μετά το εμβόλιο κατά του κορoνοϊού».

Όπως τονίζει, «η διατύπωση διαφορετικών
απόψεων χωρίς ενδελεχή επιστημονική τεκ-
μηρίωση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι
σε επιστημονικά fora, ιδιαίτερα στην κρίσιμη
αυτή φάση της εφαρμογής του Εμβολιαστικού
Προγράμματος για τον κορωνοϊό και τη γρίπη,
δημιουργεί σύγχυση στο κοινό και επηρεάζει σε
σημαντικό βαθμό την εξέλιξή του».

Υπενθυμίζει δε πως οι οδηγίες επικαιροποι-
ούνται και εναρμονίζονται με τις διεθνείς συστά-
σεις.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 
«Φοβόμαστε μην κολλήσουμε» λένε
φοιτητές του ΠΑΔΑ λόγω κρουσμάτων 

«Φοβόμαστε μην  κολλήσουμε» λέν ε οι φοιτητές λόγω
κρουσμάτων  Αν αβρασμός επικρατεί τις τελευταίες
ώρες στο Παν επιστήμιο Δυτικής Αττικής και στο
Τμήμα Διοίκησης Επιχ ειρήσεων  του Μεταπτυχ ιακού
Προγράμματος Σπουδών  Μ.Β.Α, καθώς επιβεβαιώθηκε
θετικό κρούσμα κορων οϊού, αν άμεσα στους φοιτητές
που παρακολουθούν  το πρόγραμμα σπουδών . Θα
θέλαμε ν α σας εν ημερώσουμε ότι με βάση την
επίσημη οδηγία του Παν επιστημίου, όλοι/-ες οι φοιτ-
ητές/-τριες που ήταν  στην  αίθουσα Ε12 την  Παρασ-
κευή 5 Νοεμβρίου 2021 16.00-19.00 (μάθημα Στρατ-
ηγικός Προγραμματισμός) αποτελείτε επαφή επιβεβαιω-
μέν ου κρούσματος», γράφει το email που δέχ θηκαν

οι πεν ήν τα τρεις φοιτητές από την  Γραμματεία ΜΒΑ
του παν επιστημίου.  Ωστόσο, αυτό που έχ ει προκα-
λέσει τις έν τον ες αν τιδράσεις των  φοιτητών  του μετα-
πτυχ ιακού προγράμματος είν αι οι επίσημες οδηγίες
που δόθηκαν  από τη Διοίκηση του Παν επιστημίου για
την  παρακολούθηση την  μαθημάτων  τις επόμεν ες
δύο εβδομάδες. 
Συγκεκριμέν α, όπως αν αφέρεται στο email που

δέχ θηκαν  οι φοιτητές, επισημαίν εται πως οι εμβολια-
σμέν οι μαθητές θα συν εχ ίσουν  ν α παρακολουθούν
τα μαθήματα δια ζώσης, εν ώ στους αν εμβολίαστους θα
αποσταλούν  πιθαν ότατα σύν δεσμοι της εφαρμογής
MS Teams μέσω του οποίου θα παρακολουθούν  τα
μαθήματα με την  μορφή της εξ αποστάσεως εκπαίδευ-
σης.  Μάλιστα, όπως αν αφέρεται στην  εν ημέρωση του
παν επιστημίου, ο φοιτητής ο οποίος ν οσεί με κορω-
ν οϊό δεν  είχ ε εμβολιαστεί και εύλογα οι φοιτητές αν αρ-
ωτιούν ται αν  όν τως είχ ε τηρηθεί στην  περίπτωσή του
το υγειον ομικό πρωτόκολλο.

Πηγή: Foititikanea.gr



Τον κοινό βηματισμό
σε θέματα πράσινων
πολιτικών αποφάσι-

σαν σε κοινή σύσκεψη
εργασίας ο Δήμαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς
με αντιπροσωπεία του Πρά-
σινου Κινήματος και του
Πράσινου Ιδρύματος
«Θεόφραστος» που είναι ο
επιστημονικός φορέας τεκ-
μηρίωσης πράσινων πολι-
τικών. 

Εκ μέρους του Πράσινου
Κινήματος συμμετείχε ο
συμπρόεδρος Κώστας
Καλογράνης, ο εκπρόσωπος
Τύπου Νίκος Καραμπάσης
και το μέλος του Πολιτικού
Συμβουλίου Βαγγέλης
Θεοδώρου. Από το Πράσινο
Ίδρυμα «Θεόφραστος» συμμετείχε ο πρόεδρος Νίκος
Παπαδάκης και ο αντιπρόεδρος Γιάννης Κυριακόπου-
λος. 

Στην συζήτηση κυριάρχησε το νέο μοντέλο που πρέ-
πει να κυριαρχήσει στη διαχείριση απορριμμάτων στην
Αττική, με βάση τη διαλογή στην πηγή, την ανακύκλω-
ση, την επανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση, και τον
ρόλο που πρέπει να παίξει ο κάθε δήμος στην Αττική
προς την κατεύθυνση αυτή. 

Εξάλλου το Πράσινο Κίνημα, έχει μοντελοποιημένη
πρόταση από την οποία για την Αττική προκύπτουν και
4.000 αυτοχρηματοδοτούμενες θέσεις εργασίας. Ο
στόχος πρέπει να είναι τα μηδενικά απόβλητα και όχι τα
φαραωνικά εργοστάσια σύμμεικτων σκουπιδιών. 

Ο Δήμος Φυλής, είναι ένας εμβληματικός Δήμος στην
Αττική όπου έχει επωμιστεί διαχρονικά ένα μεγάλο
βάρος οχλουσών χρήσεων.

Συμφωνήθηκε να σχεδιαστούν και να αναπτυχθούν
κοινές δράσεις οι οποίες θα έχουν πράσινο και οικολο-
γικό πρόσημο και θα αλλάξουν την φυσιογνωμία της
περιοχής. Η πράσινη μετάβαση, ο ψηφιακός
μετασχηματισμός αλλά και η κοινωνική συνοχή είναι
κάποια από τα πεδία που υπήρξε ταύτιση απόψεων με
στόχο να σχεδιαστούν πρωτοποριακές πολιτικές για το
Δήμο Φυλής.

Μετά τη συνάντηση ο συμπρόεδρος του Πράσινου 

Κινήματος Κώστας Καλογράνης δήλωσε τα εξής: «
Ήρθε η ώρα ο Δήμος Φυλής να γίνει ο πιο «πράσινος»
και οικολογικός δήμος στην Αττική. Είναι ένα όραμα και
του δημάρχου Χρήστου Παππού. Για να συμβεί αυτό
πρέπει να υπάρξει ένας οδικός χάρτης. Οι συνθήκες
είναι ώριμες για να αλλάξει φυσιογνωμία η περιοχή». 

Ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς από την πλε-
υρά του υπογράμμισε τα εξής “Όταν τον περασμένο
Ιούλιο βρέθηκα στο Βήμα του 2ου Τακτικού Συνεδρίου
του Πράσινου Κινήματος είχα δηλώσει ότι η παρουσία
μου εκεί δεν ήταν τυπική αλλά ουσιαστική, ώστε ο
Δήμος Φυλής να γίνει ένας Πράσινος αυτόνομος
Δήμος με ενεργειακή και υδρολογική αυτοτέλεια προς
όφελος των συμπολιτών μας.

Ήδη τέθηκαν οι βάσεις με την υπογραφή της  σύμβα-
σης για την ανάπλαση των πρώτων 1.500 στρεμμάτων
της χωματερής (από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν-
δύσεων (ΠΔΕ), που θα γίνουν πράσινο με την ταυ-
τόχρονη λειτουργία  10 MV ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας με φωτοβολταϊκά που σε πρώτη φάση θα δώσουν
δωρεάν ρεύμα σε πάνω από 5.000 ευάλωτα νοικοκυρ-
ιά.

Θέλουμε να παραδώσουμε στα παιδιά μας ένα πιο
ανθρώπινο και πιο πράσινο περιβάλλον από αυτό που
ζούμε σήμερα και θα εργαστούμε από κοινού προκειμέ-
νου να το κάνουμε πράξη”.   
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ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ – ΠΡΑΣΙΝΟ ΙΔΡΥΜΑ: 

Κοινός Στόχος να γίνει ο πιο «πράσινος» Δήμος

«ΗΜΕΡΑ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ » 

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΣΤΙΣ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

Ο Δήμος Αχαρνών
σε συνεργασία με
εθελοντικές ομάδες
της περιοχής διορ-
γανώνει την Κυρια-
κή 14 Νοεμβρίου,
από τις 10 π.μ έως
τις 14:00 μ.μ, Ημέρα
Υιοθεσίας για τα
αδέσποτα κουτάβια
του δήμου, στην
πλατεία Δημα-
ρχείου.

Ο θεσμός της
«Ημέρας υιοθεσίας»
(τη 2η Κυριακή κάθε
μήνα), είναι μια μοναδική ευκαιρία για να μην αυξηθ-
ούν ακόμα περισσότερο τα αδέσποτα στο δήμο μας.
Με γνώμονα ότι η συμπεριφορά μας απέναντι στα
ζώα είναι στοιχείο πολιτισμού, οφείλουμε ως κοινω-
νικό σύνολο να δώσουμε προτεραιότητα στα αδέ-
σποτα 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ: 
Νέα δράση για την προώθηση

ευπαθών ομάδων και νέων στην
Απασχόληση  

Στην υλοποίηση μιας νέας υπηρεσίας προχωρά
ο Δήμος Ιλίου με τίτλο «Πιλοτικές Δράσεις για
την Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και των

Νέων στην Απασχόληση», το οποίο υλοποιείται στο
πλαίσιο Διαδημοτικού Κοινωνικού Δικτύου
«ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ», με φορέα λειτουργίας τη Διεύθυνση
Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας του Δήμου.

Π ρ ό κ ε ι τ α ι
για ένα και-
νοτόμο έργο,
το οποίο
αφορά την
ανάπτυξη και
ε φ α ρ μ ο γ ή
π ι λ ο τ ι κ ώ ν
δ ρ ά σ ε ω ν
ενημέρωσης

και παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής, με στόχο την
προετοιμασία και την προώθηση των ευπαθών ομάδων
που βρίσκονται σε εργασιακή ηλικία, καθώς και των
νέων στην απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα.
Ειδικότερα, αφορά στη συμβουλευτική, ενδυνάμωση,
υποστήριξη των ανέργων καθώς και τη δικτύωση με
επιχειρήσεις.

Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ,
Ε.Π. «Αττική 2014 – 2020» και από εθνικούς πόρους.
Φορέας Χρηματοδότησης είναι η Περιφέρεια Αττικής, η
οποία στηρίζει χρηματοδοτικά τις ΟΧΕ/ΒΑΑ, με ενδιά-
μεσο Φορέα Διαχείρισης τον ΑΣΔΑ.

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος:
«Η κρίση της απασχόλησης των νέων αποτελεί εθνι-

κή αλλά παγκόσμια πρόκληση και η ανάγκη να τους
παρέχεται μια αξιοπρεπή εργασία είναι επιτακτική.
Εξίσου σημαντική είναι και η προώθηση στην εργασία
των ευπαθών ομάδων που μπορούν να εργαστούν, με
την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων οι οποίες θα
αυξήσουν την αποτελεσματικότητα αλλά και τις διεξόδο-
υς αναζήτησης ευκαιριών. Οι νέοι αντιπροσωπεύουν
την υπόσχεση της αλλαγής του κόσμου προς το καλύτε-
ρο, για αυτό και η επένδυση σε εκείνους σημαίνει επέν-
δυση στο παρόν και το μέλλον των κοινωνιών μας»

Έρευνα για τη  χωροθέτηση 
σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών  
οχημάτων στον Δήμο Αχαρνών

Έ
ρευνα για την αποτελεσματική χωροθέτ-
ηση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών
οχημάτων, διεξάγεται στο Δήμο Αχαρνών,

και στο πλαίσιο της καλούνται κάτοικοι και επισ-
κέπτες της περιοχής να συμβάλουν με τις από-
ψεις τους, απαντώντας σε μια σειρά από ερωτή-
σεις.

Οι απόψεις, οι προτιμήσεις, οι ιδέες και οι
παρατηρήσεις σας αποτελούν σημαντικά στοιχεία
που θα αξιοποιήσει ο Δήμος για να βελτιστο-
ποιήσει το σχεδιασμό του στα παρακάτω πεδία:

καλύτερη χωροθέτηση των σταθμών στην περιοχή του Δήμου
διασφάλιση της βιωσιμότητας των προτεινόμενων λύσεων
διαμόρφωση κινήτρων προώθησης των ηλεκτρικών οχημάτων
Για να συμμετάσχετε κι  εσείς στην έρευνα ακολουθήστε το σύνδεσμο:

https://forms.office.com/r/Sh4xfQncEi
Ο Δήμος Αχαρνών ακολουθώντας τις εθνικές επιταγές για τον περιορισμό των εκπομπών που

προέρχονται από τις μετακινήσεις, προχωρά στην διαμόρφωση της στρατηγικής για την αποτελεσμα-
τική τοποθέτηση υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
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Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 
ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Τ
ην  05-11-2021 πραγματοποιήθηκε επιτυχ ώς σε
συν εργασία με τη παράκτια εγκατάσταση
ΕΛΠΕ/Ελευσίν ας άσκηση αν τιμετώπισης ρύπαν -

σης της θάλασσας.Στην  άσκηση έλαβε μέρος το προ-
σωπικό της Υπηρεσίας μας, με πλωτά και χ ερσαία
μέσα,καθώς και το προσωπικό των  ΕΛΠΕ/Ελευσίν ας.

Μετά το πέρας διεν εργήθηκε σύσκεψη των  συμμε-
τεχ όν των  όπου και συζητήθηκαν  επιμέρους θέματα
της άσκησης καθώς και τρόποι βελτίωσης όσον  αφορά
τη συν εργασία μεταξύ της Λιμεν ικής Αρχ ής Ελευσίν ας
και ΕΛΠΕ/Ελευσίν ας  για τη καταπολέμηση της θαλάσ-
σιας ρύπαν ση

Το Κεν τρικό Λιμεν αρχ είο Ελευσίν ας ευχ αριστεί θερμά
όλους τους συμμετέχ ον τες για την  επιτυχ ή διεξαγωγή
της άσκησης αν τιμετώπισης ρύπαν σης της θάλασσας
που οφείλεται στην  εξαιρετική συν εργασία που υπήρ-
ξε μεταξύ του Κεν τρικού Λιμεν αρχ είου Ελευσίν ας και
της εγκατάστασης των  ΕΛΠΕ Ελευσίν ας,ως αποτέλε-
σμα της ιδιαίτερης ευαισθησίας που επιδεικν ύει για τη
προστασία του θαλάσσιου το περιβάλλον τος και ειδικό-
τερα του κόλπου της Ελευσίν ας. ».

Γ. ΚΩΤΣΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

««ΠΠααλλεεύύοουυμμεε  ώώσσττεε  νναα  δδηημμιιοουυρργγήήσσοουυμμεε  ξξααννάά  μμίίαα  ιισσχχυυρρήή  
ννααυυππηηγγιικκήή  ββιιοομμηηχχααννίίαα  σσττηη  χχώώρραα  πποουυ  θθαα  έέχχεειι  εεππίίκκεεννττρροο  ττηηνν

ΕΕλλεευυσσίίνναα  κκααιι  ττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττηηςς  ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς»»

Τη συμπερίληψη της τροπο-
λογίας στο Σχέδιο Νόμου του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, με
θέμα «Τροποποιήσεις του Ποι-
νικού Κώδικα και του Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας, λοιπές δια-
τάξεις του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης», μέσω της οποίας παρ-
ατείνεται εκ νέου για χρονικό διά-
στημα τριών μηνών (από
1/10/2021 έως 31/12/2021),
όσο δηλαδή το χρονικό διάστημα
παράτασης του προγράμματος
ναυπήγησης, η καταβολή από το
Πολεμικό Ναυτικό των μηνιαίων
αμοιβών των εργαζομένων στα
Ναυπηγεία Ελευσίνας, χαιρετίζει
ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης και
Βουλευτής Δυτικής Αττικής της Ν.Δ., κ. Γιώργος
Κώτσηρας.

Μέσω της συγκεκριμένης νομοθετικής ρύθμι-
σης, η οποία συμπεριελήφθη στο εν λόγω
νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, εξα-
σφαλίζεται η ανεμπόδιστη καταβολή των μισθών
των εργαζομένων στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.

Σε δήλωσή του ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης
και Βουλευτής Δυτικής Αττικής της Ν.Δ., κ. Γιώρ-
γος Κώτσηρας, ανέφερε:

«Η τελευταία νομοθετική ρύθμιση που

εντάχθηκε μέσω τροπολογίας στο νομοσχέδιο
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, έρχεται ως ακο-
λουθία των δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει
ως Κυβέρνηση απέναντι στους εργαζόμενους
των Ναυπηγείων Ελευσίνας και της στήριξής
τους έως ότου οδηγηθούμε στην εξυγίανση της
επιχείρησης.

Οι παρεμβάσεις και το ενδιαφέρον μου παρα-
μένουν διαρκείς, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε
ξανά μία ισχυρή ναυπηγική βιομηχανία στη χώρα
που θα έχει επίκεντρο την Ελευσίνα και την περ-
ιοχή της Δυτικής Αττικής».

τ
α συχνά περιστατικά παραβα-
τικότηταε που καταγράφονται
σε ορισμένα σημεία του δικ-

τύου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, με ιδιαίτε-
ρη έμφαση στον Προαστιακό και
σε Αχαρνές, Άνω Λιόσια και
Ζεφύρι, βρέθηκαν  στο επίκεν-
τρο της συνάντησης που είχαν
στελέχη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στο
υπουργείο Πολιτικής Προ-
στασίας.

Ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι
θα υπάρχει συνεχής παρουσία
στελεχών επιβολής του νόμου
στους κεντρικούς σιδηροδρομι-
κούς σταθμούς και θα διενερ-
γούνται  περιοδικοί  έλεγχοι
εντός των συρμών του Προα-
στιακού, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η μέγιστη ασφά-
λεια των επιβατών και του προ-
σωπικού.

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ αφού ευχα-
ρίστησε τον υπουργό, επιβε-
βαίωσε τη πρόθεσή της για 

συνεχή ροή πληροφοριών
μεταξύ της σιδηροδρομικής
εταιρείας και του Υπουργείου
για όλα τα θέματα που σχετίζον-
ται με την κινητικότητα των ταξι-
διωτών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΟΥΣ
ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ 

ΣΕ ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΚΑΙ ΖΕΦΥΡΙ 

Λόγω συχνών περιστατικών παραβατικότητας 
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Την  ν έα καμπάν ια για την  αν τι-
μετώπιση της βίας κατά των
γυν αικών  με τίτλο «Μαχ αιριές»
παρουσίασε η υφυπουργός
Εργασίας και Κοιν ων ικών  Υποθέ-
σεων , αρμόδια για τη Δημογραφική
Πολιτική και την  Οικογέν εια,
Μαρία Συρεγγέλα.

Εν όψει της 25ης Νοεμβρίου της
Διεθν ής Ημέρα για την  Εξάλειψη
της Βίας κατά των  Γυν αικών  η ν έα
καμπάν ια εν ημέρωσης και ευαι-
σθητοποίησης θα ξεκιν ήσει ν α
τρέχ ει από σήμερα στα μέσα κοι-
ν ων ικής δικτύωσης.

«Είμαστε όλοι εδώ για ν α προλά-
βουμε και ν α καταπολεμήσουμε τα
περιστατικά εν δοοικογεν ειακής
και έμφυλης βίας. Από την  εμπει-
ρία μας έχ ουμε διαπιστώσει ότι
αυτά τα περιστατικά ξεκιν άν ε από
κάποιες λέξεις. Τις λέξεις αυτές
θέλουμε ν α τις ον ομάσουμε
‘’μαχ αιριές’’», αν έφερε η κ. Συρεγ-
γέλα.

Οι λέξεις – μαχ αιριές
«Συγγν ώμη», «δεν  θα

ξαν αγίν ει», «ήταν  η κακιά στιγμή»
είν αι κάποιες από τις λέξεις αυτές.

Η καμπάν ια απευθύν εται τόσο
στα θύματα έμφυλης βίας, τους
δράστες αλλά και το συγγεν ικό
περιβάλλον  τους, θέλον τας ν α
υπεν θυμίσει ότι από έν α σημείο
και μετά κάποιες λέξεις πραγματικά
γίν ον ται μαχ αιριές, κάποιες φορές
εν τός άλλες φορές εκτός εισαγω-
γικών .

Η καμπάν ια προτρέπει τα θύμα-
τα εν δοοικογεν ειακής και έμφυλης
βίας ν α «ακούσουν » τις πράξεις
και όχ ι τα λόγια των  δραστών , εν ώ
τις συμβουλεύει ν α μιλήσουν
άμεσα ν α καλέσουν  την  τηλεφων ι-
κή γραμμή 15900, που είν αι η
γραμμή για τις γυν αίκες-θύματα
βίας, ή ν α απευθυν θούν  στα 43
συμβουλευτικά κέν τρα που
υπάρχ ουν  σε όλη τη χ ώρα και
όπου παρέχ εται δωρεάν  αν εξα-
ρτήτων  εισοδηματικών  κριτηρίων
υπηρεσίες ψυχ ολογικής, κοιν ων ι-
κής, ν ομικής και πλέον  και εργα-
σιακής στήριξης.

«Τα περιστατικά έμφυλης και
εν δοοικογεν ειακής βίας αποτε-
λούν  αποτρόπαιες πράξεις που
παραβιάζουν  τα αν θρώπιν α
δικαιώματα και τις οποίες σαφώς
όλοι και όλες πρέπει ν α καταδικά-
ζουμε απερίφραστα. Καμία
γυν αίκα και καν έν ας άν δρας δεν  

πρέπει ν α αν έχ εται οποιαδήπο-
τε μορφή βίας» τόν ισε η κ. Συρεγ-
γέλα.Όπως αν έφερε σκοπός της
καμπάν ιας είν αι ν α σπάσουν  τη
σιωπή τους όχ ι μόν ο τα θύματα,
αλλά στόχ ος είν αι ν α δραστηριο-
ποιηθούν  και τα τρίτα πρόσωπα:
οι φίλοι, οι συγγεν είς, οι γείτον ες,
που μπορούν  ν α γίν ουν  μάρτυρ-
ες τέτοιων  συμπεριφορών . 

«Πρέπει ν α εν εργοποιηθούμε
όλες και όλοι για ν α απαλλαγούμε
δια παν τός από τη βία και την
καταπίεση», αν έφερε χ αρακτηρι-
στικά.

Τους 10 πρώτους μήν ες του
2021 πραγματοποιήθηκαν  7.809
κλήσεις στην  τηλεφων ική γραμμή
15900, εκ των  οποίων  οι αφορ-
ούσαν  περιστατικά βίας και τα
3.182 αφορούσαν  περιστατικά
εν δοοικογεν ειακής βίας. Από
αυτά, στα 2.699 οι δράστες ήταν
ν υν  ή πρώην  σύζυγοι.

Σχολεία: Επιμένει στη θέση
της η υπ. Παιδείας

«Καμία αναστολή της
διά ζώσης λειτουργίας»

Επιμέν ει στη θέση της περί καμίας αν αστο-
λής της διά ζώσης λειτουργίας των  σχολείων
η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως. 

Μιλών τας σε συν έν τευξη Τύπου η κ. Κερα-
μέως τόν ισε πως το ποσοστό των  ημερήσιων
κρουσμάτων  που αφορούσε παιδιά έχει μει-
ωθεί από το 29% στο 23% και αυτό έχει επι-
τευχθεί χάρις στην  «εξαιρετική εφαρμογή των
μέτρων  από εκπαιδευτικούς, μαθητές, γον είς,
στελέχη εκπαίδευσης, τοπική αυτοδιοίκηση».

Επίσης, αν έφερε ότι τα αυξημέν α τεστ αποτε-
λούν  «τον  πιο αποτελεσματικό τρόπο» αν τι-
μετώπισης και έγκαιρης πρόβλεψης του κορο-
ν οϊού. Για αυτόν  τον  λόγο, όπως 

εξήγησε, «αποτελεί συν ειδητή επιλογή της

κυβέρν ησης ν α επεν δύσει στο αυξημέν ο test-
ing.

«Γίν ον ται πολλά τεστ, όλα πληρωμέν α από
το κράτος», είπε. 

Σημειών εται ότι την  παρούσα περίοδο έξι
τμήματα έχουν  αν αστείλει τη διά ζώσης λειτο-
υργία τους από τα σχεδόν  80.000 σε όλη τη
χώρα.»

Σε τραγική κατάσταση ο ΧΥΤΑ
Φυλής 
Αν τιπροσωπεία του ΔΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ μαζί με
τον  βουλευτή του ΜεΡΑ 25 κ. Κρίτων α Αρσέν η,
επισκέφτηκαν    τον  ΧΥΤΑ Φυλής προκειμέν ου ν α
διαπιστώσουν  κι από κον τά την  οριακή κατάσταση
στην  οποία έχ ει περιέλθει
Σε αν ακοίν ωσή τους επισημαίν ουν : Αυτά που είδα-
με κατά την   επίσκεψη επιβεβαιών ουν   τους φόβους
μας πως η διάθεση  των  απορριμμάτων  στο ΧΥΤΑ
Φυλής  μόν ο ασφαλής δεν  μπορεί ν α χ αρακτηρισθεί.
Η εν απόθεση των  σκουπιδιών  γίν εται  στο εν διάμε-
σο κύτταρο  που βρίσκεται στην  παλιά χ ωματερή
των  Άν ω Λιοσίων  και σε έν α ταμπάν ι που βρίσκεται
σε πολύ μεγάλο ύψος με έν τον η κλίση. 
Στην  περιοχ ή της Β΄ Φάσης που έχ ει ήδη γεμίσει,
έχ ει σχ ηματιστεί έν α τεράστιο  βουν ό που ξεπερν ά
σε ύψος το φυσικό αν άγλυφο  και υπάρχ ουν  έν το-
ν ες ρωγμές στο έδαφος  που μπορούν  ν α κρύβουν
κίν δυν ο κατολισθήσεων  .
Στην  περιοχ ή της «αποκατεστημέν ης» χ ωματερής
των  Άν ω Λιοσίων   και δίπλα στον  κρατήρα που
υπάρχ ουν  χ ιλιάδες τόν οι ασκέπαστης λυμματολά-
σπης ,  αν αδύον ται τοξικοί καπν οί από το έδαφος

που έχ ει σταματήσει ν ε δέχ εται σκουπίδια από τα
τέλη του 1990 . 
Τα παραγόμεν α προϊόν τα του ΕΜΑΚ  Άν ω Λιοσίων
(SRF-RDF) και το CLO θάβον ται στη χ ωματερή  την
ώρα που πληρών ουμε εκατον τάδες εκατομμύρια
ευρώ για τη λειτουργία του ΕΜΑΚ.  
Πριν  ακόμα συζητηθούν   στην  ολομέλεια του ΣτΕ  οι
αιτήσεις ακυρώσεως  για την  για την  Απόφαση  Έγκρ-
ισης Περιβαλλον τικών  Όρων  (ΑΕΠΟ) του έργου:
«Ολοκληρωμέν η Εγκατάσταση Διαχ είρισης Απορριμ-
μάτων  (ΟΕΔΑ) από το  Υπουργείο Περιβάλλον τος και
Εν έργειας (ΥΠΕΝ) προχ ωρούν  τα έργα του ν έου
ΧΥΤΑ που αποφασίστηκε από την  Ε.Ε του ΕΔΣΝΑ
στις 31/9/2019 υπό την  προεδρία της κ. Ρέν ας
Δούρου . 
Πάγιο αίτημα του ΔΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ είν αι το
άμεσο και οριστικό κλείσιμο της εγκατάστασης της
Φυλής  και η περιβαλλον τική αποκατάσταση της
ευρύτερης περιοχ ής .
Όμως  αυτή την  ώρα λόγω της πολύ επικίν δυν ης
κατάστασης που υπάρχ ει,   χ ρειάζεται και η άμεση
παρέμβαση των  επιθεωρητών  περιβάλλον τος προ-
κειμέν ου ν α διαπιστωθεί κατά πόσο τηρούν ται οι
όροι της περιβαλλον τικής αδειοδότησης του ΧΥΤΑ
και πόσο ασφαλής είν αι η διάθεση των  απορριμμά-
των  στον  χ ώρο. 
Το ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ και ο κ. Αρσέν ης  δήλωσαν
πως θα αν αλάβουν  την   πρωτοβουλία ν α καλέσουν
τους επιθεωρητές περιβάλλον τος  ν α επισκεφτούν
την  εγκατάσταση  . 
Θα αν αλάβουν   την  πρωτοβουλία ν α καλέσουν
αν τιπροσωπεία της επιτροπής περιβάλλον τος της
βουλής  ν α επισκεφτεί μαζί μας την  εγκατάσταση
προκειμέν ου ν ε εν ημερωθεί και η βουλή των  Ελλή-
ν ων  για την  τραγική κατάσταση στη χ ωματερή της
Φυλής. 
Πρέπει ν α υπάρξουν  άμεσα παρεμβάσεις γιατί
υπάρχ ει σοβαρός κίν δυν ος μεγάλου ατυχ ήματος
κατά τη διάρκεια του χ ειμών α . 

ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
Συν τον ισμός φορέων , συλλογικοτήτων  και πολιτών
Δ. Αττικής - Δ. Αθήν ας
oxixy taf ilis.blogspot.com - oxi.xy ta.f ilis@gmail.com
- f /b: Δυτικό Μέτωπο

««ΜΜααχχααιιρριιέέςς»»::  ΝΝέέαα  κκααμμππάάννιιαα  
εεννηημμέέρρωωσσηηςς  κκααιι  εευυααιισσθθηηττοοπποοίίηησσηηςς  γγιιαα  ττηηνν

ΕΕξξάάλλεειιψψηη  ττηηςς  ΒΒίίααςς  κκααττάά  ττωωνν  ΓΓυυννααιικκώώνν
ΤΤρρέέχχεειι  ααππόό  σσήήμμεερραα  σστταα  μμέέσσαα  κκοοιιννωωννιικκήήςς  δδιικκττύύωωσσηηςς



Τ
ο εννεάμηνο του 2021 όλες οι αγορές στις οποίες
δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ κατέγρ-
αψαν σημαντική άνοδο πωλήσεων, με αποτέ-

λεσμα να αυξηθεί ο κύκλος εργασιών του Ομίλου. Οι επιδόσεις
ενισχύθηκαν από τη συνεχιζόμενη ευρωστία της αμερικανικής
αγοράς, την ενθαρρυντική ανάκαμψη και άνοδο της κατασ-
κευαστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και τις δυναμικές
επιδόσεις των αγορών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στην
Αίγυπτο συνεχίστηκε η προοδευτική βελτίωση των επιδόσεων
σαν αποτέλεσμα των μέτρων που θέσπισε η κυβέρνηση για
τον εξορθολογισμό της παραγωγής στην αγορά. Στην Τουρκία
το κλίμα επιβαρύνθηκε από τις μακροοικονομικές προκλήσεις
που αντιμετωπίζει η χώρα, ενώ στη Βραζιλία διατηρήθηκε η
ανοδική τάση. 

Κατά συνέπεια, ο ενοποιημένος κύκλος
εργασιών του Ομίλου το εννεάμηνο του
2021 κατέγραψε αύξηση 5,0% και διαμορ-
φώθηκε στα €1.262,8 εκ. Σε τοπικά
νομίσματα, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε
κατά 10,1%.  Η αύξηση του κόστους έπληξε
πολλούς κλάδους ανά τον κόσμο, με τις
συνέπειες στον κλάδο δομικών υλικών να
είναι πιο ορατές κατά το τρίτο τρίμηνο του
έτους, καθώς οι τιμές ενέργειας και ναύλων
έφθασαν στα υψηλότερα επίπεδά τους κατά
το εν  λόγω διάστημα. Η τάση άρχισε να
αντιστρέφεται τον Οκτώβριο και οι τρέχου-
σες τιμές υποδεικνύουν ότι τα επίπεδα του
κόστους αναμένεται να διαμορφωθούν σε
ευνοϊκότερα επίπεδα μελλοντικά. Λόγω της
πρωτοφανούς αύξησης του κόστους και της
αναπόφευκτης χρον ικής διαφοράς για προ-
σαρμογή των τιμών πώλησης, τα λειτουργικά
κέρδη (EBITDA) δέχθηκαν πιέσεις κατά το
εννεάμηνο και διαμορφώθηκαν στα €219,6

εκ., καταγράφοντας μείωση 4,3%.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρ-
ους και δικαιώματα μειοψηφίας το εννεάμηνο
του 2021 αυξήθηκαν. Ο Όμιλος κατέγραψε
κέρδη ύψους €81,9 εκ. έναντι κερδών €58,0
εκ. το ίδιο διάστημα του 2020, σημειώνοντας
αύξηση 41,4%, κυρίως λόγω των χαμηλότε-
ρων επιπέδων δανεισμού και της αποτελε-
σματικής στρατηγικής αναχρηματοδότησης
που εφάρμοσε.

Ελλάδα & Δυτική Ευρώπη

Οι επιδόσεις της ελλην ικής αγοράς συνέχι-
σαν να είναι ενθαρρυντικές, εν ισχύοντας
περαιτέρω την πεποίθηση ότι η αγορά
βρίσκεται πλέον σταθερά σε αναπτυξιακό
κύκλο. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν τόσο κατά
το τρίτο τρίμηνο του έτους όσο και κατά το
εννεάμηνο. 

Σε όλους τους κλάδους κατασκευών ανα-
μένεται εν ίσχυση της ζήτησης. Η κατασκε-
υαστική δραστηριότητα αντλεί τη δυναμική
της από την αναβάθμιση και επέκταση πολ-
λών ιδιωτικών έργων υποδομής, καθώς και
από έργα εφοδιαστικής αλυσίδας και αποθή-
κευσης από μικρές βιομηχανικές μονάδες
σε όλη τη χώρα. Επιπλέον παρατηρείται
αύξηση της δραστηριότητας στην αγορά
κατοικίας κυρίως στα αστικά κέντρα. Υπο-
στηριζόμενες από τις συνθήκες που επικρ-
ατούν στην αγορά, έγιναν τιμολογιακές
αυξήσεις οι οποίες όμως ακόμη δεν επαρ-
κούν για να αντισταθμίσουν τη μεγάλη

αύξηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργει-
ας, των καυσίμων και των ναύλων, οι
οποίες ήταν ιδιαίτερα έντονες κατά το τρίτο
τρίμηνο του έτους. 

Οι εξαγωγές του Ομίλου συνέχισαν να
κινούνται με ταχείς ρυθμούς λόγω της ανό-
δου της παγκόσμιας ζήτησης σε όλες τις αγο-
ρές που εξυπηρετεί το δίκτυο του Ομίλου.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών για την
Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη κατά το εννε-
άμηνο του 2021 αυξήθηκε κατά 10,3% και
ανήλθε σε €194,5 εκ., ενώ τα λειτουργικά
κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €20,4
εκ. έναντι €16,2 εκ. το εννεάμηνο του
2020.

Επιπλέον, ο ΤΙΤΑΝ εξακολουθεί να επεν-
δύει στην Έρευνα και την Καινοτομία, μέσα
από συνεργατικές δράσεις και αξιολογώντας
περισσότερες από πέντε καινοτόμες τεχνο-
λογίες μείωσης, δέσμευσης και χρήσης του
διοξειδίου του άνθρακα. 

Ο ΤΙΤΑΝ διερευνά επίσης την περαιτέρω
βελτιστοποίηση της απόδοσης της έψησης
στον κλίβανο κλίνκερ-τσιμέντου με εμπλου-
τισμό του μίγματος καυσίμου με υδρογόνο,
μέσα από δύο βιομηχανικής κλίμακας πιλο-
τικές δοκιμές στην Ελλάδα και στη Βουλγα-
ρία. 

Εξάλλου, οι ελλην ικές κρατικές Αρχές
έχουν συμπεριλάβει το έργο H2CEM του
Ομίλου, το οποίο αφορά στην παραγωγή και
χρήση πράσινου υδρογόνου σε βιομηχανι-
κούς κλιβάνους κλίνκερ-τσιμέντου, στο στά-
διο προ-κοινοποίησης του πρώτου κύματος
σημαντικών  έργων κοινού ευρωπαϊκού

ενδιαφέροντος (EU Hydrogen IPCEI). 

Σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις φιλοδοξίες
του Ομίλου για βιώσιμη ανάπτυξη και με τη
δέσμευσή του να συμμετέχει ενεργά στην
κυκλική οικονομία, ο ΤΙΤΑΝ συνεργάζεται με
την TERNA ENERGY  στη διαδικασία του
δημόσιου διαγωνισμού Συμπράξεων Δημό-
σιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) των μονά-
δων Μηχανικής και Βιολογικής Επεξερ-
γασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) στην Αττική και
στην Κεντρική Μακεδονία.

Ο Όμιλος επενδύει επίσης €25 εκατομ-
μύρια στην εγκατάσταση προασβεστοποιη-
τή (pre-calciner) στο εργοστάσιό του στο
Καμάρι της Βοιωτίας, προκειμένου να αυξή-
σει τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων και
να συμβάλει περαιτέρω στην αντιμετώπιση
του προβλήματος της διαχείρισης των
αστικών στερεών απορριμμάτων (ΑΣΑ)
στην Αττική.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με
τη δέσμευση του Ομίλου για διαρκή και
ανοικτή επικοινωνία με τους συμ-μετόχους
του με απόλυτη διαφάνεια, όλες οι επιχειρη-
σιακές μονάδες στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη, στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο
έχουν εκδώσει ετήσιες εκθέσεις βιωσιμότ-
ητας για το 2020.
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Σε εξέλιξη είναι οι διαδικασίες επίλυσης ενός
χρόνιου προβλήματος στις πολύπαθες γειτονι-
ές της Αυλίζας και του Αγίου Δημητρίου για τη

διάνοιξη της οδού Μόρνου και τη σύνδεσή της με τη
Λεωφόρο Δημοκρατίας.

Ισχυρή βούληση του Δημάρχου Σπύρος Βρεττός
είναι να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες με τις 

οποίες θα επιλυθεί το πρόβλημα, αναβαθμίζοντας την
ευρύτερη περιοχή.

Το σημείο επισκέφθηκαν για αυτοψία ο Αντιδήμαρχος
Συντονισμού Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος με υπηρε-
σιακά στελέχη και τους μελετητές του έργου, ώστε να
διαπιστωθούν από κοντά τα προβλήματα που χρειάζεται
να τεθούν επί τάπητος στη διαδικασία υλοποίησης.

ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΟΡΝΟΥ 
Επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος στις πολύπαθες γειτονιές της Αυλίζας και Αγ. Δημητρίου Αχαρνών

Όμιλος ΤΙΤΑΝ – Άνοδος των 
πωλήσεων και αύξηση κερδών 
στο Εννεάμηνο του 2021



O Kλεάνθης Βαρελάς
πρόεδρος στον

σύλλογο ιδιοκτητών 
γυμναστηρίων Αττικής

Στην αίθουσα
τύπου του Σταδίου
Tae Kwon Do στο
Παλαιό Φάληρο,
έγινε η Τακτική
Γενική Συνέλευση
των μελών του
Σ υ λ λ ό γ ο υ
Ι δ ι ο κ τ η τ ώ ν
Γ υ μ ν ασ τη ρ ί ω ν
Αττικής.
Ο Κλεάνθης
Βαρελάς ιδιοκτήτης γυμναστηρίου και
πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής, μέλος του
ΠΑ.ΣΥ.ΓΥ, είναι  ο νέος πρόεδρος στον
σύλλογο ιδιοκτητών γυμναστηρίων Αττικής.
Στη διάρκεια των εργασιών της Γενικής

Συνέλευσης, αφού έγινε συζήτηση και
τοποθετήθηκαν τα μέλη του Συλλόγου στα
θέματα που περιλάμβανε η Ημερήσια Διάταξη
της Γενικής Συνέλευσης, ακολούθησαν
αρχαιρεσίες για την ανάδειξη 
των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου.
Από την εκλογική διαδικασία για το Διοικητικό
Συμβούλιο εκλέχθηκαν με αλφαβητική σειρά η
Υρώ Ακριβίδη, ο Κλεάνθης Βαρελάς, ο Δώρος
Κλεοβούλου, ο Χάρης Λιόντος, ο Βαγγέλης
Παπακωνσταντίνου, η Όλγα Πατρικάκου και η
Ιωάννα Φουρκιώτου.
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή με αλφαβητική
σειρά εκλέχθηκαν ο Κωνσταντίνος
Αγριόδημος, η Μαρία Μαραγιάννη και  ο
Μιχάλης Μηνούδης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίστηκε σε
Σώμα ως ακολούθως:
Πρόεδρος ο Κλεάνθης Βαρελάς, Α’
Αντιπρόεδρος ο Χάρης Λιόντος, Β’
Αντιπρόεδρος ο Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου,
Γενικός Γραμματέας ο Δώρος Κλεοβούλου,
Ταμίας η Ιωάννα Φουρκιώτου, Σύμβουλος
Δημοσίων Σχέσεων η Υρώ Ακριβίδη και
Σύμβουλος Ανάπτυξης η Όλγα Πατρικάκου.
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Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(6η
αγωνιστική)

ΣΑΒΒΑΤΟ(15:00)

ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓΟΥ -
ΑΣΤΕΡΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
(ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ)    
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-
ΔΟΞΑ - ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΣΤΑΔΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ    )
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
Γ.
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ(15:30
)    
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ -
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ (ΣΤΑΔΙΟ
ΦΥΛΉΣ 17:00)

ΚΥΡΙΑΚΗ(15:00)

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ -
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ

(ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ)    
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ -
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
ΦΥΛΗΣ(ΦΡΑΓΚΕΙΟ )        
ΒΥΖΑΣ -
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
(ΒΥΖΑ)    
ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ -
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
(ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
15:30)    

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(6η
αγωνιστική)

ΣΑΒΒΑΤΟ(15:00)

ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ -
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ    

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.
- ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
(ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
10:00)        
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ - Α.Ο.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
(ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ 11:30)        
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΗΣ -
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ
(ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
12:30)        
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΣΠΡ. - ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ
(ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ 15:00)        
ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ -
ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
(ΔΥΝΑΜΗΣ)

Οι πρώτοι
σκόρερ στους
ομίλους της Γ
Εθνικής
1ος όµιλος:

2 γκολ: Μελισσόπουλος (Αγροτικός
Αστέρας), Κόντος (∆όξα ∆ράµας),
Μπαρµπούτης (Αν. Πλαγιάς), Βαφει-
άδης (Άβατο), Ταχµατζίδης (Σοχός),
Πινδώνης (Πανδραμαϊκός).

2ος όµιλος:

4 γκολ: Σασίνκα (ΑΕΠ). 2 γκολ:
Τσουκάνης (Μακεδονικός), Πάλλας
(Καληράχη), Σαµαράς (Αν. Γιαννι-
τσών),  Μεληκιώτης, Κυζιρίδης
(Εδεσσαϊκός), Κοτταρίδης Σ. (ΑΕΠ
Κοζάνης), Τσακιρίδης, Ντούνγκα
(Μηχανιώνα).

3ος όμιλος
3 γκολ: Ποτουρίδης (Υπατο). 2 γκολ:
Μπακραμόντε, Γκιουρσάνης (Αετός
Μακρυχωρίου), Καρράς (Δήμητρα
Ευξεινούπολης), Κατσαμάγκας
(Εθνικός Ν. Κεραμιδίου), Αλεξίου
(Ηρακλής Λάρισας), Σκόνδρας
(Φήκη), Ιωάννου, Δήμου, Γεωργου-
σόπουλος (Δίστομο), Βέρτζος, Αργ-
υρίου, Ατματζίδης (Υπατο), 

Πατσαρούχας (Αταλάντη), Μπασιάκας,
Λιάπης (Ατρόμητος Παλαμά).

4ος όμιλος
4 γκολ: Σιμόνι (Τηλυκράτης), 3 γκολ:
Ηλιόπουλος (Διαβολίτσι). 2 γκολ:
Καρακλάιτς, Χαντί , Αλεξόπουλος
(Παναχαϊκή), Βέρμπης (Καναλάκι),
Λαθύρης (ΠΑΟ Βάρδας), Αναστα-
σιάδης (Αναγέννηση Αρτας), Γκέτσι
(Τηλυκράτης), Ρουμπάτος (Ναυπακ-
τιακός).

5ος όμιλος

3 γκολ: Γεωργίου (Φοίνικας Ν. Επι-
δαύρου), Μπρούνο (ΑΕ Μυκόνου).
2 γκολ: Κέρι (Σαντορίνη), Καμπεράι
(Παναρκαδικός), Σερέπας (ΑΕ Μυκό-
νου).

6ος όμιλος

4 γκολ: Βεζυρτζόγλου (Πανελευσι-
νιακός). 2 γκολ: Ηλιόπουλος (ΑΟ
Πυλίου), Διάκος (Εθνικός), Κυριαζής
(Προοδευτική) Ραχήμ (Αίας
Σαλαμίνας).

7ος όμιλος 

4 γκολ: Μηνάς (Αγιος Νικόλαος,
φωτ.). 3 γκολ: Γροντής (Πανιώνιος),
Ντιατά (Αλμυρός), Καϊμακαμούδης
(Ατσαλένιος), 2 γκολ: Νιτσάκης (ΠΑΟ
Ρουφ), Λιούμης (Πανιώνιος),
Καστελλιανάκης, Αζίζι (Πόρος).

ΕΠΣΔΑ: Τα γήπεδα και
η ώρα έναρξης των

αγώνων του
Σαββατοκύριακου στην

Δυτική Αττική
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Το απόγευμα της Πέμπτης
απέδρασε από τις φυλακές
Κορίνθου ένας σκληρός κακο-
κοποιός, ο οποίος συμμετείχε
σε πολλά αδικήματα.
Ο Έλληνας κακοποιός που
κρατούνταν στις δικαστικές
φυλακές Κορίνθου, κατόρθωσε
να δραπετεύσει και, πιθανότα-
τα, διέφυγε με κλεμμένο όχημα, 

σύμφωνα με το KorinthosTV.
Ο δραπέτης συμμετείχε σε
σωρεία αδικημάτων, ενώ πριν
από λίγα χρόνια είχε πυροβολή-
σει αστυνομικό.
Όλο το βράδυ την ώρα, ισχυρές
δυνάμεις της Ελληνικής
Αστυνομίας είχαν  εξαπολύσει
ανθρωποκυνηγητό για τον εντο-
πισμό και τη σύλληψή του.

Καισαριανή: Προκαταρκτική έρευνα για
την πτώση οροφής σε σχολείο

Ευθύνες για την πτώση σοβάδων από το ταβάνι δημοτικού
σχολείου στην Καισαριανή αναμένεται να αναζητήσει ο
εισαγγελέας, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που
έχει ήδη ξεκινήσει.

Προκαταρκτική
έρευνα για το
περιστατικό
πτώσης σοβά-
δων από το
ταβάνι στο 7ο
Δημοτικό Σχολείο
Καισαριανής
θέτοντας σε
κίνδυνο την υγεία
των παιδιών,
ξεκίνησε η Εισαγ-
γελία Πρωτο-
δικών της Αθή-
νας.

Ο εισαγγελέας που ανέλαβε τη διερεύνηση της υπόθεσης αναμένεται να
αναζητήσει την ύπαρξη ή μη ποινικών ευθυνών για σειρά αξιόποινων πρά-
ξεων, όπως επικίνδυνη βλάβη από αμέλεια και παράβαση καθήκοντος.

Το περιστατικό συνέβη πριν από μερικές μέρες, ενώ είχε προηγηθεί πτώση
οροφής μέσα σε τάξη σε Δημοτικό Σχολείο της Πυλαίας Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, στο σχολείο της Καισαριανής, σε ώρα λειτουργία του σχο-
λείου, αποκολλήθηκε μεγάλο κομμάτι της οροφής και έπεσε στη σκάλα που
συνδέει την ταράτσα με τον πρώτο όροφο. Η πτώση συνέβη ελάχιστα λεπτά
πριν το διάλειμμα και αυτός είναι ο λόγος που δεν υπήρξε κάποιος τραυμα-
τισμός παιδιού.

Απέδρασε από τις φυλακές
Κορίνθου σκληρός κακοποιός



ΓΑΜΟΣ 
Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΜΕΝΤΕΣΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ
ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ

ΛΙΟΣΙΩΝ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΥΡΤΣΙΔΗ ΖΩΗ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΤΑΛΝΤΙ

ΚΟΥΡΓΚΑΝ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΚΑΛΙΠΕΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΔΟΞΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΖΕΡΒΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΚΙΑΦΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗ

ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ 

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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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.

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΩΝ
ΑΧΑΡΝΩΝ & ΦΥΛΗΣ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 
Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αχαρνών συνεργαζό-
μενος με τον Ερυθρό Σταυρό, σε συνέχεια της
προσπάθειας αύξησης της δύναμης των μελών
της τράπεζας αίματος, θα πραγματοποιήσει εθε-
λοντική αιμοληψία στις 14/11/2021 ημέρα Κυρια-
κή και ώρα 09:00 – 13:30 στα γραφεία του
Συλλόγου Αρχαίου Θεάτρου 31 Αχαρνές.
Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2102463256 καθημερι-
νά και ώρες 09:00 - 13:00 το πρωί και 18:00 - 20:30 το απόγευμα.
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ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

Ζητείται Υπάλληλος με δίπλωμα
για μηχανάκι για εξωτερικές

εργασίες, από εταιρία με έδρα τον
Ασπρόπυργο. 

Απαραίτητα οι εκπληρωμένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις. 

Τηλ.  Επικοινωνίας 2105579069
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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 ΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΛΑΜ ΑΡΙΝΑΣ, Μ Ε ΒΑΣΙΚΕΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
ARGON, AΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Μ ΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μ Ε ΕΔΡΑ ΤΟΝ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6972807187

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

ΓΑΜΟΣ 

Ο Γαστουνιώτης Δημήτριος του Χρήστου και της Σοφίας το γένος Τσαντίλα
γεννηθείς στην Αθήνα  κάτοικος  Μάνδρας Αττικής 

και η  Δημητριάδου Δήμητρα του Χρήστου και της Ελένης 
το γένος Αλεξοπούλου γεννηθείσα στην ΑΘήνα, κάτοικος Μάνδρας Αττικής 

θα παντρευτούν στο δημαρχείο της Μάνδρας Αττικής.
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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



Ένα Άλλο Μυστήριο
- Με τη συμμετοχή εθνικοτοπικών
συλλόγων & κατοίκων Ελευσίνας  

13 & 14 Νοεμβρίου

Ε
κατό κάτοικοι  και
συμμετέχοντες σε έξι
εθνικοτοπικούς συλλό-

γους της Ελευσίνας λαμβά-

νουν μέρος στον χορογραφ-
ικό περίπατο Ένα Άλλο
Μυστήριο (Un Autre
Mystère), που διοργανώνει η

Ελευσίνα 2023 Πολιτιστική
Πρωτεύουσα Ευρώπης στις
13 και 14 Νοεμβρίου, στις
ανενεργές σιδηροδρομικές
γραμμές της πόλης. 
Μια καλλιτεχνική περιπλάν-
ηση στα αντιφατικά τοπία της
Ελευσίνας, στις χορευτικές
και μουσικές της παραδό-
σεις, σε σύλληψη και χορο-
γραφία της σπουδαίας Γαλ-
λίδας χορογράφου Jul ie
Desprairies και τη συμμετοχή
πέντε Ελληνίδων και Γαλ-
λίδων χορευτριών σύγχρο-
νου χορού. 
Μια αποκαλυπτική διαδρομή
δύο χιλιομέτρων σε κείμενα,
χορούς και  τραγούδια,

φόρος τιμής όχι σε κάποια
θεά, αλλά στους ίδιους τους
πολίτες της Ελευσίνας.

Η “Αγία Μαρκέλλα” Χιακή
Ένωση Ελευσίνας, η “Ήπει-
ρος” Σύλλογος Ηπειρωτών
Θριασίου Πεδίου, “Η
Μεγαλόνησος” Ένωση Κρη-
τών Ελευσίνας, ο Πανηπειρ-
ωτικός Σύνδεσμος Ελευ-
σίνας, ο Σύλλογος Μικρα-
σιατών Ελευσίνας και  ο
Σύλλογος Πελοποννησίων
Ελευσίνας, στήνουν το ερχό-
μενο Σαββατοκύριακο, στο
πλαίσιο του χορογραφικού
περιπάτου “Ένα Άλλο
Μυστήριο”, ένα υπαίθριο

γλέντι , με παραδοσιακούς
χορούς, τραγούδια και ζωντα-
νή μουσική κατά μήκος των
ανενεργών σιδηροδρομικών
γραμμών, που διαπερνούν
την πόλη από τη δύση ως την
ανατολή. 

Για δύο μέρες, οι κάτοικοι
και οι επισκέπτες της Ελευ-
σίνας θα διασχίσουν τα τοπία
της πόλης, και  θα απο-
καλύψουν τους κρυμμένους
θησαυρούς της, από την
τοπική κηπουρική ως την
επηρεασμένη από όλη τη
Μεσόγειο Θάλασσα χορευτι-
κή παράδοση. 

16-θριάσιο Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021
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