
ΣΕΛ . 20

«ΑΣΤΙΚΗ  
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ  
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ»
Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση  
του έργου  από το Πρόγραμμα 
«Αντώνης Τρίτσης».

ΣΕΛ . 3

Ο Δήμος Μαρκοπούλου 
ανανεώνει το στόλο των 
απορριμματοφόρων του

ΣΕΛ . 19

210 2710769• 210 2836555 210 2710769• 210 2836555

ξαιρετικό ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζει η συνέντευξη που 
μας παραχώρησε η Υφυ-
πουργός Τουρισμού, κα Σοφία 

Ζαχαράκη, καθώς αρχικά περιγράφει με 
στοιχεία την ραγδαία άνοδο του τουρισμού στη χώρα 
μας και στη συνέχεια την στρατηγική που ακολουθεί 
το Υπουργείο. 
Ακόμα, η κα Ζαχαράκη αναφέρθηκε εκτενώς στην 
Ανατολική Αττική. Αρχικά για τις δυνατότητες ανάπτυ-
ξης του τουρισμού, καθώς έχει πολύ μεγάλο εύρος 
προσφερόμενων δραστηριοτήτων. Παράλληλα, ανα-
φέρθηκε και στις προκλήσεις που υπάρχουν για την 
βελτίωση των υποδομών, τα ζητήματα χρήσεως γης, 
την ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ των πολλών και 

διαφορετικών δήμων και την διασφάλιση ότι η οι-
κονομική ανάπτυξη θα είναι βιώσιμη. 

Κραυγή αγωνίας από  
κατοίκους παραθεριστές 
στο Πόρτο Ράφτη

Νέο όχημα στην  
Πολιτική Προστασία 
του Δήμου Παιανίας

 ΣΕΛΙΔEΣ 16-17

ΣΕΛ . 11

“ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΥΨΟΥΣ 1 ΔΙΣ ΕΥΡΩ, 
ΑΠΟ ΤΟ 2019 ”

Εφ΄ όλης της ύλης συνέντευξη του  
Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής

ΘΑΝΑΣΗΣ 
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΣΕΛ . 14-15

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  
της Υφυπουργού Τουρισμού 

ΣΟΦΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗ   

E
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ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

Επτά νέα οχήματα απέκτησε η Υπηρε-
σία Καθαριότητας.

ΣΕΛ . 4

 Το παρέδωσε ο Πρόεδρος του ΣΠΑΥ

Ο δήμαρχος Μαρκόπουλου απευθύ-
νει έκκληση στους επισκέπτες για σε-
βασμό στον περιβάλλοντα χώρο.
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• ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Βασιλέως Γεωργίου & Κρήτης 
Αρτοποιείο Κωνσταντόπουλος Ευάγγελος Λεωφόρος Θησέως, 
Λεγρενά 
Super Market: ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Λεωφ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΩΝ. 
ΚΑΠΗ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΚΑΦΕ 22 , ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 12 & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 
ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΦΡΑΙΜΙΑΔΗΣ ΞΕΝΩΦΟΝΤΟΣ 1 
• ΑΡΤΕΜΙΔΑ 
Καφε -Ψιλικά Ευβοια Τέρμα Λ. Αρτέμιδος, (απεναντι από τον 
φούρνο Ευβοια) 
Mini market Ηπειρος Λ. Βραυρώνος (μεταξύ 6 & 7ης στάσης) 
Περιπτερο Λ. Αρτέμιδος (απεναντι από hotel medusa) 
Τοπ Μαρκετ Λ. Καραμανλή (απεναντι από Carrefour) 
Καφενείο Ρακάδικο Λ. Καραμανλή 138 ( δίπλα στα ψιλικά) 
Mini market με ρωσικα προιόντα Λ. Αρτέμιδος 30 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 28 χλμ ΛΕΩΦ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ B. Παύλου 108 
ΦΟΥΡΝΟΣ ΕΥΒΟΙΑ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ (ΤΕΛΟΣ Λ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ) 
ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ ΝΤΟΒΑΣ ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ 77 
Α΄ Κ.Α.Π.Η. Δημοκρατίας 6 & Υπαπαντής 
ΚΕΠ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΙΝΗΣ 1 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΣΩΝΗ Λ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΣΕΡΠΕΛΗ Λ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 
TROLLEY CAFE Λ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 193 
ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Λ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 23 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΦΕΝΕΙΟ SNACKBAR Λ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 23 
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΡΙΣΤΑ Λ. ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ 11Η ΣΤΑΣΗ 
ΦΟΥΡΝΟΣ Ο ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ Λ. ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ 161 
Β΄ Κ.Α.Π.Η. Αρτέμιδος Λ. ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ 252 
ΟΠΤΙΚΑ ΚΡΙΔΕΡΑ Λ. ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ 7η ΣΤΑΣΗ 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΑΛΟΝΙΚΑΣ Λ. ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ 9 
ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ ΠΟΘΗΤΟΣ Λ. ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ 9Η ΣΤΑΣΗ 
ΨΙΛΙΚΑ Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 138 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ Λ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 7 
DIANA STORE Λεωφόρος Αρτέμιδας 83 
KENZO (Κόλτζος Ηλίας Α.) Λεωφόρος Αρτέμιδος 133 
ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ Δημητρίου Μαρία Β. Λεωφόρος Αρτέμιδος 97 
ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ ΚΡΗΤΗ Λεωφόρος Βραυρώνος 161, 5η Στάση 
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗ Λεωφόρος Βραυρώνος 161, 5η Στάση 
ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ Βούλγαρης Αναστάσιος Μ. Λεωφόρος Βραυρώ-
νος, 7η Στάση 
SUPER MARKET ΓΕΓΟΣ Λεωφόρος Σπάτων – Αρτέμιδος 
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Μιαούλη & Αρτέμιδας - 
Γρηγορίου Ε 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ASTRIT ΠΛ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 
Ουζερί ΓΙΩΡΓΟΣ Υπαπαντής 
ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΑΤΣΑΚΑΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ & ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 
ΓΑΛΥΦΙΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΦ. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 95 
ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ ΛΕΩΦ. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 98 
ΦΟΥΡΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 2 
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟ ΤΕΡΜΑ ΛΕΩΦ. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 349 
• ΓΕΡΑΚΑΣ 
Αρτοπωλείο Ευρυτανίας (δίπλα στο market "Day in life")  
Coffe island Λ.Μαραθώνος (απέναντι από Gotsopoulos) 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ Ιθάκης 12 
ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 9 
ΚΕΠ Καρδίτσας 13 & Ακαρνανίας 
PET CITY Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 64 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 4 
ΚΟΥΡΕΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 6 
GAIAS LIFE ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 26 
ΜΙΝΙ MARKET ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 30 
1Ο ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 24 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ TAXAT EΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΡΟΔΟΥ 
MOMENTS CAFΕ IΘΑΚΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 
ΟΠΤΙΚΑ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 6 
COFFE LAB Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 95 
• ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ 
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΒΑΣ. ΑΝΝΑΗΣ ΜΑΡΙΑΣ 3 
MY CODE Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ 
CENTRAL BAKERY Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ 150 
ALPHA BANK Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ 164 
ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ (ΜΠΙΛΙΤΣΑ) Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ 2 & ΟΘΩΝΟΣ 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΦ. ΗΡΩΩΝ 
COFFEE TIME Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΑΡΗ 
ΦΟΥΡΝΟΣ ΤΣΙΑΠΑΡΑΣ Λεωφόρος Λαυρίου 39 
ΙΚΑ Χρ. Σμύρνης & Όθωνος 11 
ΦΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ 3 
ΚΑΠΗ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 9 ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΨΙΛΙΚΑ ΟΘΩΝΟΣ 45 (ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ) 
ΚΕΠ ΣΑΜΟΥ 8 ΚΑΙ ΖΑΪΜΗ 
ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 60 
ΨΙΛΙΚΑ ΤΡΟΠΑΙΩΝ & ΒΙΡΓΙΝΙΑΣ 
• ΦΟΥΡΕΣΙ – ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ 
Γρηγόρης Λ.Λαυρίου (δίπλα στην εθνική τράπεζα) 
ΚΑΦΕ HOMMY, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΟΥΡΕΣΙ – 
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ 
• ΚΑΛΥΒΙΑ 
ΖΥΜΑΡΙΣΤΟΝ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & Α. ΛΑΔΑ 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 25 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ Αθηνών & Ρήγα Φεραίου 
ΚΕΠ Κ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ & Β. ΓΕΩΡΓΑΚΗ 
ΚΑΦΕ 1920 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 5 
ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ ΞΥΛΑ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ & ΓΙΑΝΑΚΗΣ Λεωφόρος Κα-
λυβίων– Λαγονησίου 
Mini Market - Αρτοζαχαροπλαστική "Δέσποινα" Λ. Αναβύσσου & 
Γ. Λαμπράκη 257 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ Λ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΘΕΣΗ: ΑΓ. ΠΑΡΑ-
ΣΚΕΥΗ) 
Αρτοποιείο Σωτηρίου Α. Αναγνώστου Λεωφ. Καλυβίων - Λα-
γονησίου 
ΜΠΕΚΡΗΣ CAFE, ΠΛ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 8 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΠΛ. ΣΩΤΗΡΧΟΥ 
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ & ΘΕΜΙΣΤΟ-
ΚΛΕΟΥΣ 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ & Λ. ΑΘΗΝΩΝ 
• ΚΑΝΤΖΑ 
ΨΙΛΙΚΑ ΑΦΑΝΩΝ ΗΡΩΩΝ 21 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΜΠΛΕΤΣΑ Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ 15 
ΦΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΟΥ Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ 31 
• ΚΕΡΑΤΕΑ 
Εθνική Τράπεζα Κερατέας Λ. Σουνίου 
Περιπτερο Κατω πλατεια - πιατσα ταξί 
Diverso kafe Σουνίου 11 
ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ELITE ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 
Η ΓΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΚΕΠ Λ. ΑΘΗΝΩΝ - ΣΟΥΝΙΟΥ 80 
ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ Λ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΣ Α 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ Λ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ 
ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ Λ. ΚΑΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, 2Η ΕΙΣΟΔΟΣ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 41 ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΟΥΝΙΟΥ 
• ΚΟΡΩΠΙ 
THE OLD BAKER 
Ασκληπιού & Σπ. Δάβαρη 
Super Market: ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 
Αριστείδου & Γκινοσάτη 
ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ ΤΣΕΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 138 
ΚΕΠ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ & ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ Αριστείδου & Γκι-
νοσάτη 
ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ Η ΚΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 2 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ - ΦΟΥΡΝΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΥΔΡΑΣ 
ΚΡΕΩΠΟΛΕΙΟ ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 17, ΕΝΑΝΤΙ ΕΚ-
ΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΗ Β. ΚΩΝ/ΝΟΥ 226 
ΠΙ ΚΑΙ ΦΙ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΠΙΤΣΑΡΙΑ Β. ΚΩΝ/ΝΟΥ 108 
ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ ΛΙΑΤΣΙΚΟΥΡΑΣ Β. ΚΩΝ/ΝΟΥ 111 
ΧΑΣΑΠΙΚΟ ΓΚΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Β. ΚΩΝ/ΝΟΥ 118 
ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Β. ΚΩΝ/ΝΟΥ 172 
NEL CENTRO CAFE SNACK BAR Β. ΚΩΝ/ΝΟΥ 180 
ALPHA BANK Β. ΚΩΝ/ΝΟΥ 190 
ΤΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙ, Β. ΚΩΝ/ΝΟΥ 146 
ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΙΝΗ Β. ΚΩΝ/ΝΟΥ 192 
EUROBANK ΚΟΡΩΠΙ Β. ΚΩΝ/ΝΟΥ 228 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΖΑΜΑΛΗΣ Β. ΚΩΝ/ΝΟΥ 247 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΚΩΝ/ΝΟΥ 249 

ΤΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙ Β. ΚΩΝ/ΝΟΥ 146 
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΜΠΕΛΙΑ Β. ΚΩΝ/ΝΟΥ 289 
POSTBANK ΚΟΡΩΠΙΟΥ Β. ΚΩΝ/ΝΟΥ 294 
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Β. ΚΩΝ/ΝΟΥ 303 & ΚΥΠΡΟΥ 82 
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΦΟΥΡΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ Β. ΚΩΝ/ΝΟΥ 78 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΛΑΤΗΣ, Β. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 175 
ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΠΙΛΙΑ ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 1 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 18 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ Βασιλέως Κων/νου 47 
ΚΑΙ & 21ο ΧΛΜ Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΤΑΣΗ ΚΑΡΕΛΑ 
Ι.Κ.Α. ΚΥΠΡΟΥ 60 
Super Market: ΓΑΛΑΞΙΑΣ Λ. AΓ. MAPINAΣ- KOPΩΠIOY 71 
ΚΑΠΗ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ Λ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 109 
ΓΛΥΚΟ ΚΑΙ ΖΥΜΗ ΣΤΕΛΛΑ Λ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 65 
LA LUZ Λ. ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 176 
ΔΟΥ Λ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 156 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ Λεωφ. Αγίας Μαρίνης – Κο-
ρωπίου 109 
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ Λεωφορος ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7 
ΚΑΠΗ ΝΤΟΥΝΗ 4 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΑΤΗΤΗΣ ΟΠΙΣΘΕΝ 2ου ΓΥΜΝ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 2, ΚΙΤΣΙ 
ΚΑΠΗ ΚΙΤΣΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 256 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ 
ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΚΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ 1 
ΤΟ ΚΑΤΙ ΆΛΛΟ SNACK & COFFEE ΣΤ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 4 
ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 28ο ΧΛΜ Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ 
ΔΕΔΔΗΕ 
ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΛΟΡΕΝΤΖΟΥΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 30  
ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 50 
ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΑΕ 26 ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΛΑΥΡΙΟΥ 
COFFEE BERRY ΛΕΩΦ. ΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 218 
PET CITY ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 289 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ-ΓΚΙΝΟΣΑΤΗ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-
ΑΚΗ ΟΔΟΣ) 
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΠΥΡΟΣΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 19 
OLD BAKER ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ-ΑΤΤΙΚΗΣ 
• ΛΑΥΡΙΟ 
ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1 
ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΚΚΙΩΤΗ 
ΦΟΥΡΝΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 36 
ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΦΟΥΡΝΟΣ (ΓΚΑΓΚΩΣΗΣ ) ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 44 
LOFT ΚΑΦΕ ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 49 
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Ι. ΙΑΚΩΒΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΑΠΗ Κατσαρού & Μητροπούλου 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 1 
Super Market: MY MARKET ΛΑΥΡΙΟ Λεωφορος ΝΕΓΡΗ Φ. 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΛΑΥΡΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΥΡΙΟΥ (ΟΠΙΣΘΕΝ ΑΓΑΛΜΑ-
ΤΟΣ ΣΕΡΠΙΕΡΗ) 
ΙΚΑ ΛΑΥΡΙΟΥ Φωκ. Νέγρη 10 
• ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 
ΛΑΚΙΩΤΗΣ 
Γκουνης Νικήτας Κεντρική Πλατεία 
LIVING HOME OUTLET 32ο ΧΛΜ Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΛ. ΠΕΤΟΥΡΗ 
ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ 38ο ΧΛΜ Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΘΕΣΗ 
ΒΟΥΡΛΕΖΑ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΣ ΑΘΗΝ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 51 
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΓΕΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 5 
INKJETSTORES, Γ.ΠΙΝΗ 42 
MINI SHOP Δ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΑΡΑΜΙΧΑΣ ΕΡΜΟΥ 31 
ΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ & ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
CENTRO DI CAFE , ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ & ΣΩΤΗΡΙΟΥ 1 
Η ΣΤΑΣΗ Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 40 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ Κ.Πλ.Δημ.Σωτηρίου & Θ.Σκοπελίτη 1 
CAFE ΚΑΦΕ ΚΕΝΤΡ. ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΦΡΑΓΓΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΑΡΤΟΣ ΓΛΥΚΟ Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 
ΦΟΥΡΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΦΟΥΡΝΟΣ ΣΠΑΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΖΙΩΓΑ Λ. ΑΘΗΝΩΝ & ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟ-
ΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΚΑΦΕ SOUTH PARK ΚΥΡΙΤΣΗΣ Λ. ΑΘΗΝΩΝ 18 
ΑΡΤΟΠΟΙΗΤΗΣ Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 

COFFEE & MORE Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ & ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑ 1 
ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΜΑΛΗ Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 28 
ΑΦΟΙ ΣΤΑΘΗ Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 44 
ΜΠΑΚΑΛΟΓΑΤΟΣ Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 45 
AVIN Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 60 
AUTO HOBBY Λ. ΣΟΥΝΙΟΥ 65 
ΚΕΠ Λ. ΣΟΥΝΙΟΥ& ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ο ΠΑΛΜΟΣ Λεωφ. Σουνίου 14 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, Λεωφορος ΣΟΥΝΙΟΥ 61 
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΓΕΓΟΣ Μυρινούντος 28 + ΣΟΥΝΙΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜΗΡΟΥ 
ΚΡΕΑΤΑ ΓΚΕΜΙΣΗΣ Π. ΡΑΦΤΗ 43 
ΚΑΦΕ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΗΛΙΑ 13 
ΟΑΕΔ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 26 
CAFE ΜΑΜΑ ΜΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 31 
HOUSE CONTROL ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 32 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1 
ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΜΠΟΥΓΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΧΑΜΟΛΙΑΣ 
EUROBANKΠΛ. ΔΗΜ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
VIENNA COFFEE HOUSE ΠΛ. ΔΗΜ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ 14 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 
ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΠΕΤΟΥΡΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΧΑΣΑΠΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΟΥΡΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 
ΑΔΑΡΕΜΑ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΣΟΥΝΙΟΥ 2, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 
CAFE DI DETSI Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2 & ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ 1 
ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΛΕΩΦ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 41 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 24 
ΦΟΥΡΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΡ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 28 
• ΠΑΙΑΝΙΑ 
Μινι μαρκετ Βασ. Φρειδερίκης 22 
ΙΚΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ N.Π. Xούντα 7 
ΜΙΚΡΗ ΑΓΟΡΑ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 
ΚΑΠΗ ΠΑΙΑΝΙΑΣ, ΒΑΣ. ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ 
ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΒΑΣ. ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ 18Α 
FEJO MINI MARKET ΚΑΦΕ, ΒΑΣ. ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ 66 
ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΥΡΑΣ ΛΕΝΗΣ ΒΑΣ. ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ 76 
ΑΦΟΙ ΧΑΪΔΟΥ ΟΕ, ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 61 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΔΙΧΑΛΑ 
ΨΙΛΙΚΑ ΙΩΑΝ. ΜΕΤΑΞΑ 26 
ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ ΖΑΧΑΡΙΑ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 23 
CAR WASH Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ 
MARKET IN Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ 95 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ Λ.ΛΑΥΡΙΟΥ 146 
Super Market: ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΛEΩΦ. ΛAYPIOY 147 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ Μ.Παπακωνσταντινου 1 & Καραολή Δημητρίου 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΠΛ. ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 4 
ALPHABANK ΠΛ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 1 
ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΠΛ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 8 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ ΠΛ. ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΚΛΟΥΤΣΩΘΥΜΙΟΥ ΠΛ. ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 
ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΠΛ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ, ΒΑΣ. ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ 72 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΜΠΡΑΕΣΣΑΣ ΠΛ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 
• ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & Λ. ΣΟΥΝΙΟΥ 
Mini Market Κοντογιάννης Ευάγγελος Πλατεία Ελευθερίας 10 
ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΛΕΩΦΟΡΟΣ 
ΣΟΥΝΙΟΥ 
• ΠΑΛΛΗΝΗ 
ΚΑΠΗ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ 
Δ.ΟΥ Εθνικής Αντιστάσεως 43 
ΟΑΕΔ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 115 
ΚΤΕΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ κος Μενεμένης Λ.Ανθούσας 24 
ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΠΟΛΛΟΝΙΩΝ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 46 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
CITY MARKET ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 54 
COFFEE DONUTS Λεωφόρος Μαραθώνος 97 
ΚΕΠ Πεντέλης 1 και Βυζαντίου 
City Μαρκετ (2) Πεντελης απέναντι από το ΚΕΠ 
• ΠΙΚΕΡΜΙ 
ΦΟΥΡΝΟΣ ΒΕΝΕΤΗ Λεωφόρος Μαραθώνος 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, Λεωφ. Μαραθώνος 34 
• ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 
Ταβέρνα Καλό Γυαλός Λ. Αγιας Μαρίνας 
Αρτοποιητης Λ. Πόρτο Ράφτη διπλα από butcher family 
Φράγγος Καφέ Λ. Πόρτο Ράφτη διπλα από Ζήσης σπορτ 
Ψιλικα Λ.Γρέγου απέναντι από κωσταρέλο 
Ψιλικά (Χρήστος Μανίκας) Ελ. Βενιζέλου 
Γρηγόρης (2) Λ. Πόρτο Ράφτη ( έχει και στην άνοδο και στην 
κάθοδο) 
Φούρνος Γαρδίκης Διχάλα διπλα απο το δημοτικό υποκατάστημα 
S/M ΓΕΓΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 37ο ΧΛΜ Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΖΑΧΑΡΙΑ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΗΣ 2 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΑΛΑΒΡΑΚΟΣ ΑΚΤΗ ΑΥΛΑΚΙ 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ Γ. ΓΡΕΓΟΥ, ΠΛΑΤ. ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 
MARIANNA'S KIOSK ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ & ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 
ΠΟΙΚΙΛΟΠΩΛΕΙΟ, ΔΙΠΛΑ ΣΤΗ SHELL 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΜΠΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗ Λ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 7 
LA MER CAFE RESTAURANT Λ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ 62 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΛΕΝΤΕΡΗΣ Λ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ 76, ΑΥΛΑΚΙ 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΚΥΡΙΚΟΣ Λ. ΓΡΕΓΟΥ 14 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Λ. ΓΡΕΓΟΥ 43 
PALMIE BISTRO, Λ. ΓΡΕΓΟΥ 58 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ 37ο ΧΛΜ Λ.ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 
SMART CAFE Λ. ΓΡΕΓΟΥ 67 
ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ ΜΠΑΚΟΛΑ – ΗΠΕΙΡΩΤΗΣ Λ. ΓΡΕΓΟΥ 73 ΑΓ. 
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ 
BP ΚΙΟΥΣΗΣ Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 15 
ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑΚΙ, Λ.ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 
S/M ΓΕΓΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ Λεωφορος ΓΡΕΓΟΥ 2 
Super Market: ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Λεωφορος ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 
ZORBAS TRAVEL, Λεωφόρος Πόρτο Ράφτη 235, Εμπορικό 
Κέντρο Άλεξ 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ – GI BISTRO, Λ. AΓ. MAPINAΣ – 
ΑΥΛΑΚΙΟΥ 
ΚΑΦΕ ΟΑΣΙΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 
ΚΑΠΗ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 
PET CITY, 37 ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 
ΣΤΑΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 54 
• ΡΑΦΗΝΑ 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΡΑΦΗΝΙΔΩΝ ΑΛΩΝ 
SEA AIR LAND SERVICES Καμάρα 1 
RAFINA TOURS, ΚΑΜΑΡΑ 3-4 
ΙΚΑ Λεωφ. Μαραθώνος 26ο χλμ 
ΑΡΤΟΠΟΙΗΤΗΣ Λεωφόρος Φλέμινγκ 
ΚΕΠ ΡΑΦΗΝΑΣ Λεωφόρος Φλέμινγκ, Διασταύρωση 
ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΑΝΤΟΥΡΗΣ ΛΕΩΦ. ΦΛΕΜΙΝΓΚ 
MEDICAL ΡΑΦΗΝΑΣ ΛΕΩΦ. ΦΛΕΜΙΝΓΚ 48 
ΜΕ ΤΗΝ ΟΚΑ ΛΕΩΦ. ΦΛΕΜΙΝΓΚ 54 
ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟ ΓΑΡΜΠΗΣ 25 ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
• ΣΑΡΩΝΙΔΑ 
Αρτοποιείο Καραγιώργου Ισιδώρα Λεωφ. Σαρωνίδας 73 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ Λεωφόρος Σαρωνίδος 55 
Super Market: MY MARKET ΠΕΛΟΠΟΣ 
Αρτοποιείο Σιφάκης Γιώργος Χλόης 1 
• ΣΠΑΤΑ 
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ Η ΓΡΑΜΜΗ B. Παύλου 148 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ B.Παύλου 108 
ΨΙΛΙΚΑ Β. ΠΑΥΛΟΥ 179 
ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 141 
ΟΠΤΙΚΑ ΚΡΙΔΕΡΑ Βασ. Παύλου 159 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΖΗΛΕΜΕΝΟΣ ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 92 
ALPHA BANK B. ΠΑΥΛΟΥ 173 
ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ ΒΡΑΚΑΣ Β. ΚΩΝ/ΝΟΥ 181 
EUROPA Β. ΠΑΥΛΟΥ 170 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & Λ. ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 
ΨΩΜΙ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ 92 
LEROYMERLIN ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 
ΨΙΛΙΚΑ ΠΟΤΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΔΗΜ. Χ. ΜΠΕΚΑ & ΣΟΛΩ-
ΜΟΥ 59Γ 
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Μπέκα & Αιγαίου – Λύγκου 
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣΠικερμίου 1 & Μπέκα Χρήστου 
ΚΕΠ ΠΛ.ΛΟΧΑΓΟΥ ΜΙΧΑΛΑΚΗ 
ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 187 
ΙΑΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ. Χ. ΜΠΕΚΑ 90 
ΑΚΤΙΝΑ ΤΟΥΡΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΣ  

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ:  Ενδεικτικά Σημεία Διανομής

δανική παρέα θα αποτελέσει για τους αναγνώστες της η FreeNews και σε αυτό το φύλλο της, κα-
θώς φιλοξενεί δύο πραγματικά ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Συγκεκριμένα, μας μίλησαν η Υφυ-
πουργός Τουρισμού, κα Σοφία Ζαχαράκη, η οποία θα είναι και υποψήφια Βουλευτής στην Ανατολική 
Αττική και ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής, κ. Θανάσης Αυγερινός. 

Στη συνέντευξή της η Υφυπουργός, αναφέρεται στα δεδομένα του τουρισμού στη χώρα μας και φυσικά ερω-
τάται για την περιοχή της Ανατολικής Αττικής. Η κα Ζαχαράκη, κάνει λόγο για τις δυνατότητες ανάπτυξης 
του τουρισμού, καθώς έχει πολύ μεγάλο εύρος προσφερόμενων δραστηριοτήτων αλλά και στις προκλή-
σεις που υπάρχουν για την βελτίωση των υποδομών, τα ζητήματα χρήσεως γης, την ενίσχυση των συ-
νεργειών μεταξύ των πολλών και διαφορετικών δήμων και την διασφάλιση ότι η οικονομική ανάπτυ-
ξη θα είναι βιώσιμη. 
Ο κ. Αυγερινός, ως αρμόδιος χωρικός Αντιπεριφερειάρχης μας ενημέρωσε ότι για την Ανατολική 
Αττική, η περίοδος 2019 – 2021 συνδυάστηκε με σημαντικά έργα υποδομής και ανάπτυξης 
που συνολικά ανέρχονται στο 1 δις ευρώ. Ιδιαιτέρως υπογραμμίστηκε η ένταξη 77 νέων 
έργων συνολικού προϋπολογισμού 125,6 εκ. ευρώ, χαράζοντας αναπτυξιακή κατεύ-
θυνση και στους 13 Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας. 
Εκτός από τις συνεντεύξεις και σε αυτό το φύλλο μπορείτε να ενημερω-
θείτε για τις σημαντικότερες εξελίξεις που είχαμε στην ευρύτερη 
περιοχή σε δημοτικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο.

Ι
του Αντώνη Κατωπόδηeditorial#

>>     αγγελίες 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ με κυκλο-
φορία στην Ανατολική Ατ-
τική ζητεί άτομα φιλόδο-
ξα, με στόχους ως πωλη-
τές διαφήμισης για τη στε-
λέχωση τμήματος. Απα-
ραίτητη προϋπηρεσία αλ-
λά και μεταφορικό μέσον. 
Αμοιβή: ποσοστά - bonus. 
Αποστολή Βιογραφικών : 
press.freenews@gmail.c
om 210/2710769
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 Αντιπεριφερειάρχης 
Ανατολικής Αττικής 
Θανάσης Αυγερινός 

είχε τη χαρά και την τιμή να 
υποδεχθεί στο γραφείο του 
στην Περιφερειακή Ενότητα 
Ανατολικής Αττικής στην Παλ-
λήνη τον Σεβασμιώτατο Μη-
τροπολίτη Ιλίου, 
Αχαρνών και Πε-
τρουπόλεως κ. 
κ. Αθηναγόρα 
σε μία φιλική 
όσο και ουσια-
στική συνάντηση 
σχετικά με τα θέματα 
που απασχολούν την Εκκλησία 
και τους κατοίκους της περιο-
χής του Δήμου Αχαρνών.  
Μεταξύ άλλων, είχαν την ευ-
καιρία να συζητήσουν και για 
την πορεία των δύο χρηματοδο-
τούμενων από την Περιφέρεια 
Αττικής έργων, που αφορούν 
στον ενοριακό Ιερό Ναό Αγίου 
Βλασίου Αχαρνών και στον Ιερό 
Ναό Ευαγγελιστρίας στο πα-
λαιό κοιμητήριο.  
Η συνάντηση διεξήχθη σε εξαι-
ρετικό κλίμα σύμπνοιας και συ-
νεργασίας. 

Συνάντηση του  
Αντιπεριφερειάρχη 
Αν. Αττικής  
Μητροπολίτη  
Ιλίου, Αχαρνών και 
Πετρουπόλεως

O

Επτά νέα απορριμματοφόρα απέκτησε η Υπηρεσία Καθαριότητας

ε επτά νέα απορριμμα-
τοφόρα ενισχύεται το 
έργο της Υπηρεσίας 

Καθαριότητας του Δήμου Μαρ-
κοπούλου.  
Πρόκειται για ολοκαίνουργια 
οχήματα σύγχρονης τεχνολο-
γίας και υψηλών προδιαγραφών 
ασφαλείας που προστίθενται στο 
μηχανοκίνητο στόλο του Δήμου, 
σε μια συνολική, προσπάθεια ανα-
νέωσης του εξοπλισμού. 

Τα οχήματα παρελήφθησαν  από 
τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Καθα-
ριότητας, Περιβάλλοντος και 
Ηλεκτροφωτισμού,  Ιωάννη Αϊδι-
νιώτη, παρουσία του Δημάρχου 

Μαρκοπούλου, Κωνσταντίνου Δ. 
Αλλαγιάννη στο Αμαξοστάσιο 
του Δήμου. 
Σε κοινή τους δήλωση τόνισαν 
τη σημασία του έγκαιρου σχε-
διασμού και της διαρκούς και 
σκληρής δουλειάς, προκειμένου 
να επιτευχθεί ο συνολικός εκ-
συγχρονισμός της υπηρεσίας 
Καθαριότητας. 
Μάλιστα, επισήμαναν για ακόμη 
μια φορά το γεγονός ότι “η μάχη 

για την καθαριότητα του Δήμου, 
είναι σκληρή και δίνεται καθη-
μερινά από τους εργαζόμενους 
στα συνεργεία καθαριότητας, 
αλλά σε αυτή τη μάχη καλούμα-
στε όλοι να μετέχουμε προστα-
τεύοντας το περιβάλλον”. 
 
Τα νέα μέσα που αποκτήθηκαν 
αποτελούν εφόδια για την Υπη-
ρεσία και την ακόμη δραστικότε-
ρη αναβάθμισή της, σημειώνουν. 

Μ

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  
ΑΝΑΝΕΩΝΕΙ ΤΟ ΣΤΟΛΟ ΤΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ

“Σε αυτή τη μάχη  
καλούμαστε όλοι 
να μετέχουμε 
προστατεύοντας 
το περιβάλλον
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ε ένα επιπλέον όχημα ενι-
σχύθηκε η Πολιτική Προστα-
σία το οποίο παράδωσε στον 
Δήμο Παιανίας ο Πρόεδρος 

του ΣΠΑΥ και Δήμαρχος Ελληνικού 
Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντά-
τος. Η Ομάδα Εθελοντών της Πολιτι-
κής Προστασίας παρέλαβε επιπλέον 
πυροσβεστικό εξοπλισμό και μέσα 
ατομικής προστασίας για την διευκό-
λυνση του έργου της. 
Σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποι-
ήθηκε με την συμμετοχή του Διοικητή 
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολι-
κής Αττικής Αρχιπύραρχο Γιάννη Ζα-
μάνη, του αρμόδιου αντιδήμαρχου 
Γιάννη Σαμωνά – Ξύκη, του εντεταλ-
μένου συμβούλου Πολιτικής Προστα-
σίας Πολιτικής Προστασίας Μιλτιάδη 
Αντωνίου, του ειδικού συμβούλου 
Γιάννη Μπούα, μελών της Πολιτικής 
Προστασίας και του επιτελείου του 
ΣΠΑΥ έγινε ενημέρωση για τα έργα 
πρόληψης που βρίσκονται σε εξέλιξη, 
τον σχεδιασμό για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων περιστατικών. 

MΝΕΟ ΟΧΗΜΑ ΣΤΗΝ  
ΠΟΛΙΤΙΚH ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΟΥ ΔHΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Κοινή ήταν η πεποίθηση ότι και το φετινό καλοκαίρι θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο

ΣΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚHΣ ΑΛΛΑΓHΣ  
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚHΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τα παιδιά ασχολήθηκαν με πλήθος  
αθλητικών, ψυχαγωγικών, επιμορφωτικών 
και δημιουργικών δράσεων

οινή ήταν η πεποίθηση ότι και το 
φετινό καλοκαίρι θα είναι ιδιαί-
τερα δύσκολο και γι’αυτό απαι-
τείται ο καλύτερος δυνατός συν-

τονισμός και η στενή συνεργασία όλων των 
εμπλεκομένων μερών. 
Ο Δήμαρχος Διονύσου επεσήμανε ότι όλο 
αυτό το χρονικό διάστημα πραγματοποι-
ούνται καθημερινά καθαρισμοί κοινόχρη-
στων εκτάσεων συμπεριλαμβανομένων και 
δασικών δρόμων ενώ ζήτησε για μία ακόμη 
φορά την οικονομική ενίσχυση του Δήμου 
προκειμένου να καταστεί δυνατός ο καθα-
ρισμός εκτάσεων σε περιαστικά δάση, ει-
δικά σε σημεία τα οποία κρίνονται ιδιαίτερα 
επικίνδυνα για την περίπτωση πυρκαγιάς.   
Ο κ.Καλαφατέλης ζήτησε και ενημερώθηκε 
για τις περιπολίες που εκτελούνται με σκο-
πό την περιφρούρηση των δασών από το 
στρατό, εντός των ορίων του Δήμου Διονύ-
σου, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική. 
Επίσης έθεσε το σοβαρό ζήτημα της διά-
νοιξης οδών σε οικισμούς, κάτι το οποίο 

όπως υπογράμμισε είναι απαραίτητο για τον 
απεγκλωβισμό πολιτών σε περίπτωση συμ-
βάντος. Τόσο ο κ.Στυλιανίδης όσο και ο 
κ.Πέτσας τόνισαν ότι θα πρέπει το εν λόγω 
ζήτημα να διευθετηθεί το συντομότερο δυ-
νατό, με μέριμνα των κατά τόπους Δασαρ-
χείων, δεδομένου ότι απόλυτη προτεραι-
ότητα παραμένει η προστασία της ανθρώ-
πινης ζωής. 
Μετά τη σύσκεψη ακολούθησε αυτοψία των 
δύο Υπουργών και στελεχών σε διάφορα ση-
μεία του Δήμου Διονύσου καθώς και επί-
σκεψή τους στο Κλιμάκιο Εθελοντών Ροδό-
πολης όπου είχαν την ευκαιρία να ανταλλά-
ξουν απόψεις με τους εθελοντές και τα στε-
λέχη της πολιτικής προστασίας του Δήμου. 
Ο Δήμαρχος Διονύσου Γιάννης Καλαφατέ-
λης είχε επίσης την ευκαιρία να συναντη-
θεί στη συνέχεια με τον Διοικητή του 9ου 
Πυροσβεστικού Σταθμού Αντιπύραρχο Γε-
ώργιο Πετρόπουλο για διάφορα θέματα πυ-
ροπροστασίας αλλά και περιφρούρησης εν-
τός των ορίων του Δήμου. 

ε απόλυτη επιτυχία και τις καλύτερες εν-
τυπώσεις, ολοκληρώθηκε στις 24-6-2022 η 
Α΄ περίοδος του Θερινού Προγράμματος 
Απασχόλησης του Δήμου Μαρκοπούλου, 

στο Αθλητικό Κέντρο Μαρκοπούλου και στο 1ο Δημο-
τικό Σχολείο Πόρτο Ράφτη! 
Τα παιδιά απασχολήθηκαν με πλήθος αθλητικών, ψυ-
χαγωγικών, επιμορφωτικών και δημιουργικών δράσε-
ων, συντονισμένες από έμπειρο και εξειδικευμένο 
προσωπικό γυμναστών και παιδαγωγών: 
Έπαιξαν Μπάσκετ, Ποδόσφαιρο και Βόλεϊ, Τοξοβο-
λία, Bowling! 
Έτρεξαν και έλαβαν μέρος σε στίβους περιπέτειας, 
αθλοπαιδιές και «γελοδρομίες»! 
Έκαναν ένα επιμορφωτικό ταξίδι στην Ευρώπη και 
ζωγράφισαν σουηδικά αλογάκια «Dala», καθώς και 
πορτρέτα της Μόνα Λίζα με τη μέθοδο του πουαντιγι-
σμού (ζωγραφική με τελείες)! 
Δροσίστηκαν, πιτσιλίστηκαν και καταχάρηκαν με παι-
χνίδια νερού! 
Απόλαυσαν σινεμά με μοναδικές ταινίες της Disney! 
H Β΄ περίοδος συνεχίζεται με ακόμη μεγαλύτερη 
συμμετοχή και ακόμη πιο εμπλουτισμένο πρόγραμ-
μα, με Jiu Jitsu, Tae KwonDo, μαθήματα σκίτσου και 
γνωριμία με την Ανταρκτική! 
Σε όλα τα παιδιά προσφέρεται φρέσκο και ποιοτικό 
κολατσιό (σάντουιτς και χυμός) και δώρο μια ομαδι-
κή αναμνηστική φωτογραφία με τους φίλους και ομα-
δάρχες τους, στο τέλος κάθε Περιόδου. 
Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις δράσεις του Προ-
γράμματος και να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής και 
στις υπόλοιπες περιόδους του Προγράμματος από 
τον ιστότοπο του Δήμου Μαρκοπούλου. 
Ο δήμος ενημερώνει ότι ελάχιστες θέσεις είναι ακό-
μη διαθέσιμες για τη Γ΄ περίοδο. 
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Εξαιρετικό το Θερινό  
Πρόγραμμα Απασχόλησης 
του Δημου Μαρκοπούλου

Το Δημαρχείο Διονύσου 
επισκέφθηκαν ο Υπουργός 

Κλιματικής Αλλαγής και 
Πολιτικής Προστασίας 

Χρήστος Στυλιανίδης, ο 
Αν.Υπουργός Εσωτερικών 

Στέλιος Πέτσας, ο Γενι-
κός Γραμματέας Πολιτι-

κής Προστασίας Βασίλης 
Παπαγεωργίου, ο Υπαρχη-

γός του Πυροσβεστικού 
Σώματος Αντιστράτηγος 
ΠΣ Ιωάννης Πετρούτσος 

και ο Δασάρχης Πεντέλης 
Αθανάσιος Ρέππας, στο 
πλαίσιο ευρείας σύσκε-

ψης που πραγματοποιήθη-
κε για την πυροπροστασία 
με το Δήμαρχο Γιάννη Κα-
λαφατέλη, τον Αντιδήμαρ-
χο Πολιτικής προστασίας 

Μανώλη Κόκκαλη, συναρ-
μόδιους Αντιδημάρχους 

και υπηρεσιακά στελέχη.

ΤΟ ΠΑΡΕΔΩΣΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΠΑΥ
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«Μέρα με τη μέρα αλλάζουμε την Αττική 
προς το καλύτερο, με τους Δήμους ισχυρούς 
συμμάχους μας», ανέφερε ο Περιφερειάρ-
χης κ. Πατούλης. 
Η θεματική ημερίδα – Workshop: ΕΣΠΑ 
2021-2027. Πορεία υλοποίησης έργων και 
παρεμβάσεων στην Περιφερειακή Ενότητα 
Ανατολικής Αττικής πραγματοποιήθηκε στο 
Δημαρχείο Κορωπίου, παρουσία όλων των 
Δημάρχων της Ανατολικής Αττικής και με-
γάλου αριθμού στελεχών της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης. «Η Αν. Αττική για χρόνια ήταν η 
πίσω αυλή της Αττικής αλλά τα τελευταία 
χρόνια με τη Διοίκηση Πατούλη αυτό αλλά-
ζει ουσιαστικά» ανέφερε ο Αντιπεριφερει-
άρχης Ανατολικής Αττικής Θανάσης Αυγε-
ρινός κατά την έναρξη της ημερίδας και 
πρόσθεσε πως: «σήμερα η Αν. Αττική είναι 
ένα εργοτάξιο με υπό εκτέλεση έργα που 
αλλάζουν τις ζωές των πολιτών». 
1358 έργα και δράσεις με προϋπολογισμό 
140 εκ. ευρώ περίπου, υλοποιούνται σήμε-
ρα στην Ανατολική Αττική μέσα από το Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020.  
Συνολικά, μέσω ΕΣΠΑ, στην Περιφέρεια Ατ-
τικής εκτελούνται σχεδόν 2.000 έργα, με 
προϋπολογισμό άνω των 2 δις ευρώ, με την 
απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ για όλη την 
Περιφέρεια Αττικής να ξεπερνά το 90% ενώ 
το 2019, με την προηγούμενη Διοίκηση,  ήταν 
μόλις στο 34%. Επίσης, για το νέο ΕΣΠΑ 
2021-2027 εξασφαλίστηκαν, μετά από ισχυ-
ρή διαπραγμάτευση, αυξημένοι πόροι. Από 1 
δις ευρώ που ήταν το προηγούμενο, οι πό-

ροι του νέου ΕΣΠΑ θα ανέλθουν στο 1,6 
δις ευρώ, ενώ μέσα από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων εξασφαλίστηκαν 
πάνω από 200 εκ. ευρώ για την περίοδο 
2020-2022 για την Αττική, τους Δήμους και 
τους πολίτες. 
Ειδικότερα, στην Ανατολική Αττική ολοκλη-
ρώνεται ως τον Ιούνιο του 2023 το μεγαλύ-
τερο περιβαλλοντικό έργο που βρίσκεται σε 
εξέλιξη στην Αττική, το ΚΕΛ Κορωπίου-Παι-
ανίας και η κατασκευή του δικτύου αποχέ-
τευσης ακαθάρτων, που αφορά 90.000 κα-
τοίκους των Δήμων. Άλλα σημαντικά περι-
βαλλοντικά έργα αφορούν: 

• Aποχετεύσεις ακαθάρτων σε Ραφήνα-
Πικέρμι και Σπάτα-Λούτσα, που χρηματο-
δοτούνται με 206 εκ. ευρώ από το Ταμείο 
Συνοχής.  
• Την αποχέτευση και επεξεργασία λυ-
μάτων του Δήμου Μαραθώνα με 125 εκ. 
ευρώ. 
• Το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε 
Παλλήνη, Μαρκόπουλο, Παιανία και Γλυ-
κά Νερά. 

Επίσης με τα χρήματα του ΠΕΠ κατασκευά-
ζονται νέες σχολικές υποδομές. Σε Νέα 
Μάκρη, Καπανδρίτι, Διόνυσο, Μαρκόπου-
λο–Πόρτο Ράφτη, Κρυονέρι και Αχαρνές. 
Παράλληλα πραγματοποιούνται ενεργει-
ακές αναβαθμίσεις σε Δημοτικά Κτίρια, ενώ 
δόθηκαν 33 εκ. ευρώ σε 1.293 επιχειρήσεις, 
ως δωρεάν κεφάλαιο κίνησης για να αντιμε-
τωπίσουν τις συνέπειες του covid. Επίσης 

χρηματοδοτήθηκαν με 15 εκ. ευρώ, κοινωνι-
κές δομές και 29 παρεμβάσεις κοινωνικής 
προστασίας, για ευάλωτες ομάδες πληθυ-
σμού. Δόθηκαν επίσης μέσω του ΠΕΠ Αττι-
κής 40 εκ. ευρώ, για 8 αντιπλημμυρικά έργα 
ενώ περίπου 100 έργα, προϋπολογισμού 190 
εκ. ευρώ, με χρηματοδότηση από ίδιους πό-
ρους ή το ΠΔΕ, έχουν ολοκληρωθεί, εκτε-
λούνται, έχουν δημοπρατηθεί ή βρίσκονται 
υπό δημοπράτηση κι αφορούν την ύδρευση, 
την οδοποιία, αστικές αναπλάσεις, αποχέ-
τευση, τον αθλητισμό, κτιριακές υποδομές 
και την αντιπλημμυρική προστασία. 
Στην τοποθέτησή του ο Περιφερειάρχης 
εστίασε στα δύο εμβληματικά έργα που προ-
ωθούνται μέσα από το νέο ΕΣΠΑ. Την κατα-
σκευή του παραολυμπιακού αθλητικού κέν-
τρου Ραφήνας, προϋπολογισμού 36 εκ. ευ-
ρώ, αλλά και τη διαχρονική απαίτηση όλων 
των κατοίκων της περιοχής για την ίδρυση 
Γενικού Νοσοκομείου στην Ανατολική Αττι-
κή. Ένα έργο για το οποίο η Περιφέρειά μας 
εξασφάλισε τη δυνατότητα χρηματοδότη-
σής του από πόρους του νέου ΕΣΠΑ, ενώ 
βρίσκονται σε εξέλιξη δύο σχετικές μελέ-
τες, χωροθέτησης και βιωσιμότητας. Είναι 
πλέον ευθύνη του αρμόδιου Υπουργείου 
Υγείας να αποφασίσει και να δώσει την έγ-
κριση ίδρυσης και υλοποίησής του. "Δε-
σμευόμαστε να παλέψουμε με όλες μας τις 
δυνάμεις για την δημιουργία Γενικού Νοσο-
κομείου στην Ανατολική Αττική", σημείωσε ο 
Περιφερειάρχης. 

ροχωρά η διαδικασία ένταξης στο 
Σχέδιο Πόλεως και των τελευταί-
ων, τριών, εκτός σχεδίου περιοχών 
της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Γέ-

ρακα και ανοίγει ο δρόμος για την αξιοποίηση 
κάθε ιδιωτικής περιουσίας καθώς και την υλο-
ποίηση εκτεταμένων έργων υποδομής από τον 
Δήμο Παλλήνης, που θα συμβάλλουν στην ισόρ-
ροπη ανάπτυξη και στη βελτίωση της ποιότη-
τας ζωής, όλων των κατοίκων. 
Ο Δήμος Παλλήνης προχώρησε τη Δευτέρα 28 
Ιουνίου 2022, με βάση και την Απόφαση 
072/2022 του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης, 
στην ανάρτηση της Πολεοδομικής Μελέτης έν-
ταξης των Πολεοδομικών Ενοτήτων 2 (Κέντρο), 
5 (Μπαλάνα) και 6 (Δέση). 
Η ανάρτηση έγινε στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Παλλήνης (www.pallini.gr) καθώς και στο Δη-
μαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12, Γέρακας - Γρα-
φείο 9, τηλ. Επικοινωνίας 210-6604649 και 210-
6604717). 
Η Πολεοδομική μελέτη που αποτελεί έργο των 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παλλήνης, θα 
παραμείνει αναρτημένη έως και την Παρα-
σκευή 15 Ιουλίου 2022 για την υποβολή τυχόν 
ενστάσεων. 
Με την ένταξη στο Σχέδιο Πόλης, οι τρεις πε-
ριοχές του Γέρακα αλλάζουν ιστορική σελίδα 
και πλέον δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, 
ώστε, οι ιδιοκτήτες να μπορούν να αξιοποι-
ήσουν τις περιουσίες τους και ο Δήμος Παλλή-
νης να προχωρήσει στην οργανωμένη υλοποί-
ηση έργων, υποδομών και ελεύθερων κοινό-
χρηστων χώρων που απαιτούνται για να βελ-
τιωθεί η λειτουργία της πόλης και το επίπεδο 
διαβίωσης των κατοίκων. 
Παράλληλα, ο Δήμος Παλλήνης προχωρά 
στην ολοκλήρωση της Πράξης Εφαρμογής 
για την ένταξη των εκτός σχεδίου περιοχών 
της Δ.Ε. Ανθούσας καθώς και των εκκρεμών 
μελετών των εκτός σχεδίου περιοχών της 
Δ.Ε. Παλλήνης. 

Ο Δήμος Παλλήνης προχώρησε 
στην ανάρτηση της 

 Πολεοδομικής Μελέτης

Ένταξη και των  
τελευταίων εκτός 
σχεδίου περιοχών 
του Γέρακα

ΠΜε κεντρικό σύνθημα «Η Ατ-
τική αλλάζει. Το ΕΣΠΑ στην 
πόλη σου» ξεκίνησε από την 
Περιφερειακή Ενότητα Ανατο-
λικής Αττικής ο κύκλος ενη-
μέρωσης για το νέο ΕΣΠΑ και 
την πορεία υλοποίησης των 
έργων από την Περιφέρεια 
Αττικής, με πρωτοβουλία του 
Περιφερειάρχη Αττικής Γιώρ-
γου Πατούλη και θα ολοκλη-
ρωθεί, μέσα σε ένα μήνα, σε 
όλες τις Ενότητες της Περιφέ-
ρειας Αττικής. 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 1η θεματική ημερίδα – Workshop: ΕΣΠΑ 2021-2027

Η ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ  
ΑΝΑΤΟΛΙΚH ΑΤΤΙΚH
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ετά από απόφαση της Οικονο-
μικής Επιτροπής του Δήμου 
Διονύσου από τις 30/3 η οποία 
επικαιροποιήθηκε στις 7/6, εγ-

κρίθηκε η εισήγηση του Αντιδημάρχου 
Στρατηγικού Χωροταξικού Σχεδιασμού 
και Υποδομών Γιάννη Φωτάκη, για την 
ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη - δικη-
γόρο του έργου της παροχής απαραίτητης 
νομικής συνδρομής, ενώ την Παρασκευή 
25/6/2022 υπογράφηκε η σχετική σύμβα-
ση από το Δήμαρχο Γιάννη Καλαφατέλη. 
Η σύμβαση προβλέπει την πραγματοποί-
ηση μίας σειράς νομικών και διαδικαστι-
κών πράξεων και ενεργειών (άσκησης εν-
δίκων βοηθημάτων, αγωγών κ.α.) που 
απαιτούνται για την καταχώρηση στο Κτη-
ματολόγιο, επ’ ονόματι του Δήμου Διονύ-
σου, Ακινήτων που δεν του αποδόθηκαν 
λόγω σφάλματος, ή αποδόθηκαν σε τρί-
τους, ή του ανήκουν αλλά φέρονται ως 
αγνώστου ιδιοκτήτη. 
Κατ’ αυτό τον τρόπο η σημερινή Διοίκηση 
του Δήμου Διονύσου εντάσσει στις άμε-
σες προτεραιότητές της το ζήτημα της 
διασφάλισης της Δημοτικής Περιουσίας, 
έκτασης εκατοντάδων στρεμμάτων, απο-
τρέποντας μέσω της απαραίτητης νομικής 
συνδρομής την κατάληξή της σε τρίτους 
οι οποίοι τη διεκδικούν. 
Υπογραμμίζεται ότι έως σήμερα, αναφο-
ρικά με τα ζητήματα της Δημοτικής Περι-

ουσίας, πέρα από τη γνώση των ακινήτων 
που είχαν προκύψει από το στάδιο ανάρ-
τησης της κτηματογράφησης, δεν υπήρχε 
καμία γνώση για την τύχη των ακινήτων 
όπως οριστικοποιήθηκαν με τις κτηματο-
λογικές εγγραφές, ύστερα από τις υπο-
βληθείσες ενστάσεις. 
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορεί ο 
Δήμος να λάβει καμία απόφαση για την 
άσκηση ή μη ένδικων μέσων, στις περι-
πτώσεις μη απόδοσης. 
Σημειώνεται ακόμη ότι η Αντιδημαρχία 
Στρατηγικού Χωροταξικού Σχεδιασμού & 
Υποδομών μετά από συντονισμένες προ-
σπάθειες απέκτησε πρόσβαση στα αρ-
χεία της «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και 
κατ’επέκταση στα οριστικά στοιχεία των 
αρχικών εγγραφών, με αποτέλεσμα να 
μπορεί πλέον ο Δήμος να έχει επαρκή ει-
κόνα για το ποια ακίνητα του έχουν απο-
δοθεί και ποια όχι. 
Επίσης, με υπερπροσπάθεια της Υπηρε-
σίας και των αρμόδιων συνεργατών, πραγ-
ματοποιήθηκε συστηματική έρευνα από 
την οποία προέκυψε ότι αναφορικά με τα 
μη αποδοθέντα ακίνητα στο Δήμο, υπάρ-
χουν ακίνητα που αποδόθηκαν με εσφαλ-
μένο τρόπο και ορισμένα άλλα που κακώς 
δεν έχουν αποδοθεί. Συνεπώς απαιτούν-
ται συγκεκριμένες ενέργειες για την κατά 
περίπτωση νομική αντιμετώπιση των υπο-
θέσεων. 

Υπογράφηκε η σχετική σύμβαση - πλαίσιο

Η Δημοτική Αρχή Διονύσου όπως έχει δεσμευθεί προχωρά-
ει σε ουσιαστικές κινήσεις με τις οποίες επιδιώκει την κα-
τοχύρωση της Δημοτικής Περιουσίας, για την εξασφάλιση 
και αξιοποίηση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και 

εκτάσεων προς όφελος όλων των δημοτών του.

ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

M

•  ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 52  
| ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

•  ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 314 | ΚΟΡΩΠΙ 
 2109751235 | 2106620349 |



Θεσμός των Βραβείων Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης, 
έχει ως σκοπό την απονομή 
βραβείων σε φορείς του 

δημόσιου τομέα ή σε δημοσίους υπαλ-
λήλους και λειτουργούς, οι οποίοι 
έχουν σχεδιάσει ή εφαρμόσει, συλλο-
γικά ή μεμονωμένα καινοτόμες και 
πρωτοπόρες εφαρμογές για τον ψη-
φιακό μετασχηματισμό της δημόσιας 
διοίκησης και τη βελτίωση του διοικη-
τικού περιβάλλοντος στη χώρα. 
Η Περιφέρεια Αττικής συμμετείχε 
στον διαγωνισμό με επταμελή διεπι-
στημονική και διυπηρεσιακή Ομάδα, 
η οποία συγκροτήθηκε από στελέχη 
της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας 
της Περιφέρειας Αττικής και του Γε-
ωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η 
Ομάδα συμμετοχής στον διαγωνισμό 
αποτελείται από τους : 
• Παύλο Χριστακόπουλο, Γενικό 
Δ/ντη Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνια-

τρικής και Αλιείας της Περιφέρειας 
Αττικής 
• Μαρία Στεφανοπούλου, γεωπόνο 
της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ανατολικής Ατ-
τικής, πρόεδρο της ΠΕΧΩΠ Περιφε-
ρειακής Ενότητας Αν. Αττικής 
• Μαρία Κωνσταντοπούλου, γεωπό-
νο της Δ/νσης Αγροτικής και Κτηνια-
τρικής Πολιτικής της Περιφέρειας Ατ-
τικής, μέλος της ΠΕΧΩΠ Περιφερει-
ακής Ενότητας Αν. Αττικής 
• Αικατερίνη Θραβάλου, αγρονόμο 
τοπογράφο μηχανικό της Δ/νσης Πο-
λιτικής Γης της Περιφέρειας Αττικής, 
μέλος της ΠΕΧΩΠ Περιφερειακής 
Ενότητας Αν. Αττικής 
• Σαββούλα Ρηγανά, ιχθυολόγο της 
Δ/νσης Αλιείας της Περιφέρειας 
Αττικής, μέλος της ΠΕΧΩΠ 
Περιφερειακής Ενότητας Αν. 
Αττικής 
• Κωσταντία Ντούλα, 
γεωπόνο της Δ/νσης 
Αγροτικής και Κτηνιατρι-
κής Πολιτικής της  Περιφέρει-
ας Αττικής, μέλος της ΠΕΧΩΠ 
Περιφερειακής Ενότητας Αν. 
Αττικής και 
• Δρ. Εμμανουήλ Ψωμιάδη, επίκου-
ρο καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, ειδικό σε θέματα τη-
λεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συ-
στημάτων Πληροφοριών   

Η πρόταση αναπτύχθηκε μετά από ει-
σήγηση της Περιφερειακής Επιτρο-
πής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος 
(ΠΕΧΩΠ) ΠΕ Ανατολικής Αττικής, η 
οποία ανέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης 
και διατήρησης του πρωτογενούς το-
μέα και κατέγραψε την έλλειψη δια-
θέσιμων, οργανωμένων γεωχωρικών 
δεδομένων απαραίτητων για την επί-
λυση ζητημάτων χωροταξικού σχε-
διασμού του αγροτικού χώρου της Πε-
ριφέρειας Αττικής. Η πρόταση αφορά 
στην δημιουργία ψηφιακού, δυναμι-
κού και πολυεπίπεδου Αγροτικού 
Χάρτη της Περιφέρειας Αττικής με 
αποτύπωση της αγροτικής γης, δια-
βάθμισή της σε ποιότητες και κατάτα-
ξή της σε κατηγορίες παραγωγικότη-
τας (χαμηλή, μέση, υψηλή). Η πλατ-
φόρμα που θα υλοποιηθεί με ίδιους 
πόρους της Περιφέρειας Αττικής, θα 
αποτελεί μία καινοτόμο και πρωτοπο-
ριακή βάση δεδομένων σε επίπεδο 
χώρας, που θα περιλαμβάνει επικαι-
ροποιημένα, αλληλοσυσχετιζόμενα 
και οργανωμένα γεωχωρικά δεδομέ-
να χαρακτηρισμού της παραγωγικό-
τητας των εκτάσεων γεωργικής γης. 
Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάτι ανά-
λογο, παρά μόνον ανοιχτές βάσεις με 
αποσπασματικά και διάσπαρτα δεδο-
μένα, οι οποίες δεν είναι πάντα επι-
καιροποιημένες και δεν έχουν δια-
λειτουργικότητα μεταξύ τους, με απο-
τέλεσμα να δυσχεραίνεται και να επι-
βραδύνεται το έργο των αρμοδίων 
υπηρεσιών και να αποθαρρύνονται οι 
επενδύσεις . 
Σχολιάζοντας αυτήν την μεγάλη επι-
τυχία της ομάδας της Περιφέρειας 
Αττικής, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανα-
τολικής Αττικής Θανάσης Αυγερινός 
σημείωσε: “Πρώτη σε όλη την Ελλά-
δα, η Περιφέρεια Αττικής θα δημιουρ-
γήσει ψηφιακό αγροτικό χάρτη στο-
χεύοντας στον ψηφιακό μετασχημα-
τισμό της Δημόσιας Διοίκησης σε θέ-
ματα αγροδιατροφής και αγροτικής 
ανάπτυξης. Αυτή η καινοτομία είναι 
βέβαιο ότι θα επηρεάσει απολύτως 
θετικά τις εξελίξεις που αφορούν σε 
θέματα οργάνωσης και διοίκησης και 

θα αποτελέσει ένα αποτελε-
σματικό σημείο-κλειδί στην 

αξιοποίηση γεωχωρικών 
πληροφοριών. Εξαιτίας 

αυτού, μεγαλύτερος ωφε-
λημένος θα βγει τελικά 

ο πολίτης και για αυτό 
συγχαίρω εγκάρδια την διε-

πιστημονική ομάδα της Περι-
φέρειας μας, η συντριπτική πλειονό-
τητα της οποίας αποτελείται από επι-
στήμονες που εργάζονται εδώ στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής 
Αττικής. Αυτό προφανώς μας χαρο-
ποιεί ακόμη περισσότερο!” 
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Το πρώτο βραβείο του 
Ετήσιου Διαγωνισμού 
Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνη-
ση στην κατηγορία με 
τίτλο «Καλύτερη Νέα 
Ιδέα» για την θεματική 
κατηγορία «Δημόσια Δι-
οίκηση, Αυτοδιοίκηση 
και Δικαιοσύνη» απονέ-
μεται στην Πρόταση της 
Περιφέρειας Αττικής 
με τίτλο «Ψηφιακός δυ-
ναμικός και πολυεπίπε-
δος αγροτικός χάρτης 
με υποβοηθούμενη κα-
τάταξη της γεωργικής 
γης σε κατηγορίες πα-
ραγωγικότητας».

Εύσημα του Αντιπεριφερειάρχη Θανάση Αυγερινού  
στους επιστήμονες της ομάδας, οι οποίοι εργάζονται στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής  

Το «Βραβείο Καλύτερης 
Νέας Ιδέας» στην  
Περιφέρεια Αττικής  

ύσκεψη για την αντιπυρική θωράκιση του Δήμου Λαυ-
ρεωτικής πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Λαυρί-
ου παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και 
Πολιτικής Προστασίας, Χρήστου Στυλιανίδη με συμ-

μετοχή του Δημάρχου Δημήτρη Λουκά, των Αντιδημάρχων, των 
τοπικών φορέων, εκπροσώπων της ΠΥ και της ΕΛΑΣ Λαυρίου 
καθώς και του Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυ-
ρεωτικής Κωνσταντίνου Λεβαντή. 
Στο πλαίσιο της σύσκεψης συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης του 
συντονισμού με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς και με όλους 
τους συναρμόδιους φορείς, για την αποτελεσματικότερη πυ-
ροπροστασία της ευρύτερης περιοχής. 
Τον Υπουργό συνόδευσαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτε-
ρικών, Στέλιος Πέτσας, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και 
Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς και ο Γενικός 
Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειος Παπαγεωργίου. 
Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρή-
στος Στυλιανίδης είχε επίσης την ευκαιρία να επισκεφθεί την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαυρίου και να συνομιλήσει με τα 
στελέχη του Π.Σ. 
 
Μετά το πέρας της σύσκεψης ο Δήμαρχος  
Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς επεσήμανε: 

«Σχεδιάσαμε όλες τις απαραίτητες δράσεις και ενέργειες 
εκείνες με την Πολιτική Προστασία του Δήμου, τους εθε-
λοντές, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την αμέριστη συμ-
παράσταση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτι-
κής Προστασίας, όλοι μαζί, με μια κοινή προσπάθεια που 
πρέπει να γίνει να πετύχουμε να μην καούν φέτος στρέμμα-
τα γης και να μην χαθούν ανθρώπινες ζωές. Αυτός είναι ο 
στόχος. Θα είμαστε όλοι εδώ παρόντες να τον πετύχουμε.» 

Αντίστοιχα, ο κ. Στυλιανίδης δήλωσε: «Στόχος της σημερινής 
μας επίσκεψης στους Δήμους της Νοτιοανατολικής Αττικής 
ήταν να ενισχύσουμε τη συλλογική μας προσπάθεια, να αυξή-
σουμε τα προληπτικά μέτρα και να επιδιώξουμε καλύτερο συν-
τονισμό και ετοιμότητα, έτσι ώστε να μειώσουμε τις επιπτώ-
σεις της κλιματικής κρίσης. Να μειώσουμε τις επιπτώσεις των 
πυρκαγιών που αναπόφευκτα θα έχουμε το καλοκαίρι. 
Θα είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι, δεν υπάρχει αμφιβολία. Οι 
συντονιστικές μας συσκέψεις με όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς γίνονται με πλήρη επίγνωση του προβλήματος, αλλά 
και πλήρη επίγνωση των δυνατοτήτων μας στη βάση του νέου 
«δόγματος» το οποίο προωθούμε για την πυροπροστασία της 
χώρας. Πρόληψη, προετοιμασία/ετοιμότητα και άμεση από-
κριση, άμεση επέμβαση. Αυτό είναι το τρίπτυχο που ακολου-
θούμε και το οποίο έδειξε ήδη τις δυνατότητές του στη χθεσινή 
πυρκαγιά, εδώ στην περιοχή. Ήταν μια δύσκολη πυρκαγιά, αλ-
λά οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατόρθωσαν να την αντιμετω-
πίσουν στα πρώτα λεπτά. Κι αυτό δείχνει ότι  αυτό το νέο «δόγ-
μα» μπορεί πράγματι να δώσει αποτελέσματα στο πεδίο». 

ΕΥΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ 
ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και 
Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Στυλιανίδη

Σ





την ημερίδα με θέμα «ΕΣΠΑ 2021-
2027. Πορεία υλοποίησης έργων 
και παρεμβάσεων στην Περιφερει-

ακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής», που διορ-
γάνωσε η Περιφέρεια Αττικής, παραβρέθηκε 
το πρωί της Δευτέρας 27/6 ο δήμαρχος Σα-
ρωνικού Πέτρος Φιλίππου προκειμένου να ενη-
μερωθεί για τη δυνατότητα αξιοποίησης των 
χρηματοδοτικών εργαλείων του ΕΣΠΑ στην κα-
τεύθυνση ανάπτυξης των υποδομών του δήμου. 
«Οι υποδομές της Αττικής νοτιοανατολικά 
του Υμηττού παρουσιάζουν τριτοκοσμική ει-
κόνα. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητες πα-
ρεμβάσεις με υπερτοπική αλλά και τοπική ση-
μασία, οι οποίες θα έχουν παράλληλα έντονο 
κοινωνικό πρόσημο. Ειδικότερα, τα δίκτυα 
ύδρευσης όπως επίσης και τα αποχετευτικά δί-

κτυα είναι προβληματικά, ιδιαίτερα δε η απο-
χέτευση του παραλιακού μετώπου στον δήμο 
Σαρωνικού παρότι θα έπρεπε να έχει προχω-
ρήσει δεν έχει ξεκινήσει ακόμη με ευθύνη της 
ΕΥΔΑΠ. Επιπλέον, περισσότερες από δέκα πο-
λεοδομικές μελέτες στον δήμο Σαρωνικού εκ-
κρεμούν, καθώς και πλήθος έργων οδοποιίας. 
Ασφαλώς στην κορωνίδα των προβλημάτων βρί-
σκεται η διαχείριση των απορριμμάτων» ση-
μείωσε κατά την εισήγησή του στην ημερίδα ο 
Π. Φιλίππου. «Χρειαζόμαστε ουσιαστική ενί-
σχυση προκειμένου ο σύγχρονος και περι-
βαλλοντικά φιλικός τρόπος διαχείριση – που 
ασφαλώς περιλαμβάνει την ανακύκλωση στην 
πηγή και την επαναχρησιμοποίηση – να μην επι-
βαρύνει την τσέπη του δημότη. Αυτό θα πρέ-
πει να γίνει κατανοητό από την κεντρική διοί-

κηση ώστε σύντομα να δώσει αναγκαίες λύσεις 
σε αυτές τις περιοχές. Ελπίζουμε το νέο 
ΕΣΠΑ να αποτελέσει την αφορμή ώστε ορι-
σμένα από τα ανοιχτά ζητήματα στις υποδομές 
της Ανατολικής Αττικής να κλείσουν με τον κα-
λύτερο δυνατό τρόπο» πρόσθεσε. 
Στην ημερίδα παραβρέθηκε μεταξύ άλλων ο 
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Ιωάννης 
Κυριακόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας του δή-
μου Μιλτιάδης Κλάπας και υπηρεσιακοί πα-
ράγοντες. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Ατ-
τικής σήμερα εκτελούνται 2.000 έργα ύψους 
2 δις ευρώ από το ΕΣΠΑ (ΠΕΠ 2014-2020) κα-
θώς και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν-
δύσεων και από ίδιους πόρους της Περιφέ-
ρειας. 
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ο έργο, το οποίο χρηματοδοτείται 
από πόρους της Περιφέρειας Ατ-
τικής  με προϋπολογισμό που ανέρ-
χεται στο ποσό των 3.170.000,00 

ευρώ, περιλαμβάνεται στην προγραμματική 
σύμβαση που υπέγραψαν πρόσφατα ο Περι-
φερειάρχης Αττικής και ο Δήμαρχος Αχαρνών 
και αφορά την κατασκευή δρόμων των Πολεο-
δομικών Ενοτήτων Αγ. Παρασκευής, Πανορά-
ματος και Μπόσκιζας του Δήμου Αχαρνών. 
Πρόκειται για περιοχές στις οποίες πολλοί 
δρόμοι παραμένουν χωματόδρομοι, ενώ άλλοι 
είναι διανοιγμένοι με κράσπεδα και άλλοι δια-
νοιγμένοι χωρίς κράσπεδα. 
Πιο συγκεκριμένα, η κατασκευή των δρόμων πε-
ριλαμβάνει εργασίες κατασκευής βάσης και 
υπόβασης, κρασπεδορείθρων όπου απαιτούνται, 
καθώς και εργασίες ασφαλτόστρωσης. Επί-
σης, περιλαμβάνονται διανοίξεις (καθαίρεση και 
ανακατασκευή μανδρών) και πλακόστρωση πε-
ζοδρομίων. Το συνολικό μήκος του οδικού δι-
κτύου στο οποίο θα γίνουν οι παρεμβάσεις αγ-
γίζει τα 9.3 χλμ. 

Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης, ο Πε-
ριφερειάρχης Αττικής τόνισε, ότι για την Περι-
φέρεια, η δημιουργία ενός ασφαλούς οδικού δι-
κτύου, είναι ένας εκ των στρατηγικών της στό-
χων, ενώ αναφερόμενος σε περιοχές που 
έχουν πληγεί κατά το παρελθόν από καιρικά φαι-
νόμενα, επισήμανε ότι αποτελεί προτεραιότη-
τα για τον ίδιο η φροντίδα να αποκατασταθούν 
πλήρως οι φθορές που έχουν υποστεί οι υπο-
δομές του οδικού δικτύου. 
Επιπλέον, ο κος Πατούλης επισήμανε: «Σήμε-
ρα, με την υπογραφή του Δημάρχου Σπ. Βρέτ-
του και ενός έμπειρου αναδόχου, εκκινεί η υλο-
ποίηση ενός σημαντικού έργου, το οποίο αφο-
ρά ένα βασικό αγαθό: την προσβασιμό-
τητα και την ασφάλεια των κατοίκων στις 
καθημερινές μετακινήσεις τους. Πα-
ράλληλα, όμως επιβεβαιώνουμε ότι 
Περιφέρεια και Δήμοι με συνεννόη-
ση και προγραμματισμό μπορούν να 
πετύχουν πολλά. Από την πλευρά 
μου, διατυπώνω για ακόμη μια φορά τον 
σαφή προσανατολισμό μου στην υλοποίηση 

έργων ουσίας και διαβεβαιώνω την διαρκή 
προσπάθεια έμπρακτης στήριξης των Δήμων της 
Αττικής μας με κάθε δυνατότητα από τα εργα-
λεία χρηματοδότησης, προκειμένου να επιτύ-
χουμε αυτό που επιθυμούμε όλοι: μια καλύτε-
ρη καθημερινότητα στις πόλεις, με ασφάλεια και 
ευημερία».  
Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπ. 
Βρεττός τόνισε: «Υπογράψαμε παρουσία του Πε-
ριφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη με τον  
ανάδοχο εργολάβο τη σύμβαση για την κατα-
σκευή δρόμων στις περιοχές της Αγίας Παρα-
σκευής, του Πανοράματος και της Μπόσκιζας, 
προϋπολογισμού άνω των 3 εκ. ευρώ. 

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για την 
πόλη μας, το οποίο επιβεβαιώνει τη 

θέλησή μας να δημιουργήσουμε 
ένα ασφαλές και νέο οδικό δί-
κτυο. Ευχαριστώ τον κ. Πατούλη, 
ο οποίος αποδεικνύει έμπρα-

κτα τη στήριξή του στον Δήμο μας, 
και ελπίζω σύντομα να ξανασυναν-

τηθούμε για να προχωρήσουν και άλλα έργα». 

Την άμεση εκκίνηση των έρ-
γων για την οδική αναβάθμιση 
με τη βελτίωση και συμπλήρω-
ση του εσωτερικού οδικού δι-
κτύου σε περιοχές του Δήμου 
Αχαρνών σηματοδοτεί η υπο-
γραφή της εργολαβικής σύμ-
βασης μεταξύ του Δημάρχου 
Σπ. Βρεττού και του ανάδοχου 
εργολάβου, παρουσία του Πε-
ριφερειάρχη Αττικής Γ. Πατού-
λη. Παρόντες ήταν επίσης ο 
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομι-
κών Ν. Πέππας, ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης Ανατ. Αττικής Αθ. Αυ-
γερινός και η Περιφερειακή 
Σύμβουλος Ε. Κοσμίδη.

Τ

Πάνω από 3 εκ. ευρώ η χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ 
ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ  
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

Στην ημερίδα για το ΕΣΠΑ 2021-2027 ο δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου

Πορεία υλοποίησης έργων και παρεμβάσεων στην Ανατολική Αττική

Σ
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ρόκειται για την «Αστική Αναζωογόνηση Καλυβίων Θορικού», δη-
λαδή το στρατηγικό πλάνο για τον Δήμο Σαρωνικού, το οποίο προ-
κύπτει από μια αλληλουχία στοχευμένων δράσεων και παρεμβά-

σεων και αναπτύσσεται με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της φυσιογνωμίας της 
πόλης στη βάση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και της αειφορίας. 
Το έργο προϋπολογισμού 3.899.996,48€ περιλαμβάνει την ανάπτυξη δικτύου 
μονοπατιών και ποδηλατοδρόμων, διαμόρφωση υπαίθριων χώρων αναψυχής 
και εκδηλώσεων, κατασκευή υποδομών για την ανάπτυξη πολιτιστικών, αθλη-
τικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και ανάπλαση της οικι-
στικής ενότητας, με στόχο τη συνολική αναζωογόνηση και ανασυγκρότηση 
της πόλης των Καλυβίων Θορικού. Το σχέδιο ακολουθεί τις οδηγίες και τις 
βασικές τάσεις (keytrends) αστικού σχεδιασμού του Ελληνικού κράτους και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European UrbanPolicy, Urban Agenda for the EU). 
 

Ti περιλαμβάνει το έργο

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου  από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

δήμαρχος Ωρωπού Γιώργος 
Γιασημάκης υποδέχτηκε στο 
Δημαρχείο τους τέσσερις 

αξιωματικούς της ομάδας ΔΙΑΣ που 
την Κυριακή 5 Ιουνίου εξουδετέρωσαν 
και συνέλαβαν αλλοδαπό εμπρηστή 
που έβαλε φωτιά σε δασική περιοχή 
του Αγίου Μερκουρίου στη Μαλακάσα. 
Ποδηλάτες που κατέβαιναν το δρόμο 
του Αγίου Μερκουρίου είδαν τη φωτιά 
και τον ύποπτο. Ενημέρωσαν την Άμε-
ση Δράση και σε λίγα λεπτά η ομάδα 
ΔΙΑΣ που έχει έδρα τον Ωρωπό και εί-
ναι ο φύλακας άγγελος της περιοχής, 
έσπευσε και εντόπισε τον εμπρηστή, 
ενώ σε έρευνα που έγινε στο σημείο 
που έβαλε φωτιά βρέθηκαν μεταξύ άλ-
λων κεριά, γκαζάκι, αναπτήρες και 
αταυτοποίητες κάρτες sim κινητών τη-
λεφώνων. Η υπόθεση κρίθηκε πολύ σο-
βαρή, τη χειρίζεται η Αντιτρομοκρατική 
και η ΕΥΠ, ενώ ο δράστης παραπέμ-
φθηκε σε δίκη με κακουργηματικές κα-
τηγορίες και προφυλακίστηκε. 
Ο δήμαρχος Ωρωπού Γιώργος Γιαση-
μάκης κάλεσε τους τέσσερις ηρωικούς 
αστυνομικούς για να τους συγχαρεί όχι 
μόνο για το συγκεκριμένο περιστατικό 
αλλά για τον ζήλο και την αυταπάρνηση 
που επιδεικνύουν στη διάρκεια της 
υπηρεσίας τους. 
Ο δήμαρχος Ωρωπού είχε επίσης τηλε-
φωνική επικοινωνία με τον διοικητή 
τους Ταξίαρχο Διονύσιο Κωστή τον 
οποίο και συνεχάρη ενώ δεσμεύτηκε 
συνδρομή του Δήμου σε ότι χρειαστεί η 
ομάδας της ΔΙΑΣ. 
«Σας ευχαριστούμε και σας συγχαί-
ρουμε. Η ασφάλεια των πολιτών είναι 
προτεραιότητα όλων μας. Γνωρίζουμε 
πως ο Δήμος μας έχει τεράστια έκταση 
και πως καθημερινά σε δύσκολες συν-
θήκες πρέπει να επιχειρείτε. Είμαστε 
κοντά σας και πάντα στη διάθεση σας. 
Να είστε γεροί και να προσέχετε», 
είπε στους τέσσερις αξιωματικούς ο 
Γιώργος Γιασημάκης ενώ δεν ξέχασε 
και τους ποδηλάτες που έδειξαν ενδια-
φέρον: «Τους ευχαριστούμε. Τους αξί-
ζουν συγχαρητήρια διότι έπραξαν το 
καθήκον τους ως ενεργοί και συνειδη-
τοποιημένοι πολίτες». 

Από τον Δήμαρχο Ωρωπού 
Γιώργο Γιασημάκη

Τιμήθηκε η ομάδα 
ΔΙΑΣ που συνέλαβε 
τον εμπρηστή  
της Μαλακάσας

Ο

«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ»

Π

Ένα έργο κεφαλαιώδους σημασίας για τους πολίτες 
του δήμου Σαρωνικού εντάσσεται προς χρηματοδότηση 
στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» με απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα, 
ύστερα από πολύμηνες προσπάθειες της δημοτικής  
αρχής, ιδιαίτερα δε του δημάρχου Πέτρου Φιλίππου. 

Στο έργο εντάσσονται δράσεις και παρεμβά-
σεις βιώσιμης ανάπτυξης για τη βελτίωση του αστι-
κού ιστού των Καλυβίων Θορικού. Οι στόχοι είναι 
τόσο βραχυπρόθεσμοι όσο και μακροπρόθεσμοι και 
περιλαμβάνουν πλήθος δράσεων που σχεδιά-
στηκαν με γνώμονα τη δημιουργία έξυπνων πόλεων 
και στοχεύουν στη βελτίωση του μικροκλίματος. 
Το στρατηγικό σχέδιο που πρόκειται να εφαρμο-
στεί αφορά στην ανάπλαση της οικιστικής ενότη-
τας, στη συνολική αναζωογόνηση της πόλης των 
Καλυβίων ενώ δυνητικά στο μέλλον θα μπορούσε 
να επιτευχθεί μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπαν-
σης στη μητροπολιτική περιοχή. 
Σε αυτό το πλαίσιο, οι προτεινόμενες παρεμβά-
σεις επικεντρώνονται στην κατασκευή θεματικού 
δικτύου ποδηλατοδρόμων ώστε να προωθηθεί ο 
ενεργός τρόπος ζωής (active lifestyle). 
Μια εξίσου σημαντική παρέμβαση αποτελεί η ανά-
πλαση της κεντρικής πλατείας της πόλης επί της 
οδού 28ης Οκτωβρίου. Πιο συγκεκριμένα, δρο-
μολογείται η τοποθέτηση νέου ενιαίου αστι-
κού εξοπλισμού, καθώς και δενδροφυτεύ-
σεις που θα συντελέσουν στην απόκτηση το-
πικής ταυτότητας και κατ’ επέκταση την 
αναβάθμιση της εικόνας της πόλης. 
Επόμενη παρέμβαση είναι η ενοποίηση 
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μέσω της 
κατασκευής κοινής υποδομής επί των οδών 
τους, η οποία θα σημανθεί με ανακλαστικό υλικό 
διαφόρων χρωμάτων, θα τοποθετηθεί ενιαίος 
αστικός εξοπλισμός και τρεις μηχανικοί κομπο-
στοποιητές για την εκπαίδευση των μαθητών σε 
συνδυασμό με δεντροφυτεύεις. Αναλυτικότερα, 
σχεδιάζεται παρέμβαση στο 1ο Νηπιαγωγείο και 

2ο Δημοτικού Σχολείου επί της οδού Απο-
στόλου, το 1ο Δημοτικό Σχολείο επί της λεω-
φόρου Σουνίου και το 1ο Γενικό Λύκειο και 1ο Γυ-
μνάσιο επί της Ελευθερίου Βενιζέλου. 
Προωθείται η δημιουργία χώρων άθλησης στις δη-
μοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις επί της οδού Δα-
σκάλου Καμπά για τη δημιουργία υπαίθριου χώρου 
άθλησης (open air gym) ανοιχτού στο κοινό όλων 
των ηλικιών. Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στην 
άθληση των ΑμΕΑ με τοποθέτηση κατάλληλου εξο-
πλισμού. Στις αθλητικές εγκαταστάσεις θα τοπο-
θετηθεί συνθετικός χλοοτάπητας γηπέδου συνο-
δευόμενος από ένα σύστημα διαβροχής – άρ-
δευσης και αποστράγγισης. 
Αναβαθμίζεται το υφιστάμενο πάρκο επί των 
οδών Γκίνη και Ελ. Βενιζέλου, ώστε να εξυπηρε-
τεί χρήσεις από τον παιδικό σταθμό Καλυβίων. Σχε-
διάζεται εγκατάσταση φυσικού χλοοτάπητα σε εμ-
βαδόν 1560 m2 σε συνδυασμό με δενδροφύτευ-
ση, ενώ θα τοποθετηθεί νέος αστικός εξοπλισμός 

και φωτισμός με αυτόνομους ηλιακούς 
πυλώνες. Επιπλέον, θα κατασκευαστεί 

πιστοποιημένη παιδική χαρά με σύγ-
χρονο εξοπλισμό και χυτά ελαστικά δά-
πεδα σε διάφορα χρώματα. Τέλος, δη-
μιουργούνται νέοι δημόσιοι χώροι και 

χώροι αναψυχής επί της οδού Ρήγα Φε-
ραίου. 

Η φύτευση πρασίνου παίζει καθοριστικό ρόλο κα-
θώς θα αυξηθεί δυνητικά η παραγωγή οξυγόνου 
ενώ θα μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άν-
θρακα. Επιπλέον οι δενδροφυτεύσεις θα βελτιώ-
σουν το μικροκλίμα, θα μειώσουν τον θόρυβο λόγω 
της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας και μελλοντικά 

θα βοηθήσουν στην προ-
στασία του περιβάλλοντος. 

Ακόμη, στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης 
θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένα σημεία σε όλη την 
πόλη αυτόνομοι ηλιακοί πυλώνες που θα χρησι-
μοποιούν την ηλιακή ενέργεια χωρίς να επιβα-
ρύνουν το περιβάλλον. 
Επιπλέον, το στρατηγικό πλάνο του Δήμου Σα-
ρωνικού για την αστική αναζωογόνηση των Κα-
λυβίων στοχεύει στην δημιουργία συνείδησης 
για την ανακύκλωση, τη βιωσιμότητα και αειφόρο 
ανάπτυξη της πόλης. Κατ’ επέκταση υλοποιείται 
ένα καινοτόμο σύστημα ανακύκλωσης με την το-
ποθέτηση κάδων οργανικών αποβλήτων 1.200 λί-
τρων με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου κλειδώ-
ματος και σύστημα αναγνώρισης ηλεκτρονικών 
καρτών. Εκτός λοιπόν από τους συμβατικούς κά-
δους ανακύκλωσης, προωθείται η τοποθέτηση έξυ-
πνων κάδων που θα διαθέτουν λογισμικό, το οποίο 
θα συνδέεται με το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου 
κλειδώματος – σύστημα αναγνώρισης ηλεκτρονι-
κών καρτών, και θα μεταφέρει/αποθηκεύει εύκολα 
πληροφορίες μεταξύ του κάδου και τη διαχειρι-
στικής αρχής (αρμόδιας Υπηρεσίας) για τη δια-
χείριση οργανικών απορριμμάτων. Τέλος, θα το-
ποθετηθεί ένας υπέργειος ηλιακός συμπιεστής 
– Solarbox. Ο ηλιακός συμπιεστής θα αποτελεί 
σύστημα συλλογής αστικών απορριμμάτων το 
οποίο θα λειτουργεί με συμπίεση και χάρη 
στην ανανεώσιμη ηλιακή ή ενέργεια θα είναι αυ-
τόνομο.
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κατρακύλα της παράταξης 
του κ. Στάμου είναι χωρίς 
προηγούμενο. Για να καλύ-
ψουν την ανεπάρκειά τους 

και την μόνιμη απουσία από τα κοινά 
του Δήμου Παιανίας επενδύουν στον 
διχασμό και τον λαϊκισμό ευελπιστών-
τας πως θα πείσουν με ψεύδη τους δη-
μότες. Τους διαφεύγει πως άπαντες 
τους έχουν γυρίσει την πλάτη. Τελευ-
ταίο κρούσμα η επιλογή τους να δια-
στρεβλώσουν την πραγματικότητα 
υποστηρίζοντας πως ο Δήμος Παι-
ανίας ξεπουλά δημοτική περιουσία. 
Αν δεν κατάλαβαν στην παράταξη του 
κ. Στάμου τι αποφάσισε η οικονομική 
επιτροπή τότε όφειλαν να διαβάσουν 
καλύτερα. Επειδή όμως κατάλαβαν 
και συνειδητά ψεύδονται, οφείλουμε 
να αποκαταστήσουμε την αλήθεια: 
• Η δημοτική αρχή δεν ξεπουλά τίπο-
τα, δεν παραχωρεί τίποτα. Συμμορφώ-
νεται με τον νόμο (άρθρο 1012 επ. ΑΚ.) 
δίνοντας πρόσβαση σε ιδιώτη στην πε-
ριουσία του καθώς η είσοδος από το 
βόρειο όριο του οικοπέδου επί της 
οδού Σκουζέ είναι απαγορευτική λό-
γω κλίσης 31%, ενώ παράλληλα υπερ-
βαίνει το όριο κλίσης 20%, όπως αυτό 
ορίζεται στο αρ.2 παρ. 3 της υπ’ αρ. 
98728/7788/93 απόφασης (ΦΕΚ 167-Δ-
02.03.1993). 

• Δεν πρόκειται για μίσθωση ακινή-
του με τιμή ενοικίου 400 ευρώ, αλλά 

για αποζημίωση διόδου. 
• Δεν παραχωρήθηκε ολόκληρο οι-
κόπεδο 2,5 στρεμμάτων, αλλά δίο-
δος 155,12 τμ. συνολικά, μέσω των 
δύο διαδοχικών οικοπέδων ιδιοκτη-
σίας Δήμου Παιανίας. 

Η σύσταση δουλείας είναι βάρος επί 
του ακινήτου, στην προκειμένη περί-
πτωση για περιορισμένο χρονικό διά-
στημα (15 έτη) και δεν εμποδίζει την 
περαιτέρω εκμετάλλευση 
των οικοπέδων από τον Δήμο 
Παιανίας. 
Όλα αυτά φυσικά η πα-
ράταξη του κ. Στάμου 
τα γνώριζε καθώς εκ-
πρόσωπός της συμμε-
τέχει (περιστασιακά 
κατ’ επιλογή του) στη συνε-
δρίαση της Οικονομικής Επι-
τροπής οπότε και είχε πρό-
σβαση σε όλα τα στοιχεία. Είναι κατά 
συνέπεια πολιτική επιλογή το ψεύδος 
και ο λαϊκισμός. Ο κ. Στάμου κρίθηκε 
και απορρίφθηκε από τους δημότες 
της Παιανίας και των Γλυκών Νερών. 
Δεν διδάχθηκε όμως από αυτό. Συνε-
χίζει στον ίδιο δρόμο επιχειρώντας μά-
ταια να ζημιώσει περαιτέρω τον δήμο. 
Επισυνάπτεται το θέμα όπως γνωστο-
ποιήθηκε στα μέλη της Οικονομικής 
Επίτροπής: 
Θέμα 4o: Αποδοχή της με αριθμ. πρωτ. 
… γνωμοδότησης της δικηγόρου Ελέ-

νης Καλλιέρη σχετικά με την υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 20054/10.12.2021 αίτηση του Αν-
τώνιου Ποταμίτη. 
Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που 
έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επι-
τροπής τα εξής: Ο κ. ΑΠ με την υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 20054/10.12.2021 αίτησή 
του μας γνωστοποίησε ότι το ακίνητο 
ιδιοκτησίας του, που βρίσκεται στη θέ-
ση «Κουφός» του Δήμου Γέρακα, με 

ΚΑΕΚ 050392527016, όπως 
αυτό αποτυπώνεται στο 

από τον Μάϊο του 2022 
συνταχθέν τοπογρα-

φικό διάγραμμα του Πο-
λιτικού Μηχανικού Σπυ-

ρίδωνα Βάγια, συνολι-
κού εμβαδού γηπέδου 

3.847 τ.μ. (εμβαδόν τίτ-
λου 3.846,89 τμ.) και χαρα-

κτηρίζεται από μεγάλη κλίση, 
έτσι ώστε να παρεμποδίζεται η ομαλή 
και απρόσκοπτη πρόσβαση των οχημά-
των στη στάθμη του υπογείου στο υφι-
στάμενο κτήριο. 
 
Πιο συγκεκριμένα, η είσοδος από το 
βόρειο όριο του οικοπέδου επί της 
οδού Σκουζέ είναι απαγορευτική λό-
γω κλίσης 31%, ενώ παράλληλα υπερ-
βαίνει το όριο κλίσης 20%, όπως αυτό 
ορίζεται στο αρ.2 παρ. 3 της υπ’ αρ. 
98728/7788/93 απόφασης (ΦΕΚ 167-Δ-
02.03.1993). 

Δημοτική Αρχή Κρωπίας ενημερώνει για το καίριο 
ζήτημα των έργων οδοποιίας: 
Προγραμματισμός έργων οδοποιίας 
Έχει κατατεθεί από το Δήμο μας πρόταση χρη-

ματοδότησης στο πρόγραμμα του Υπ. Εσωτερικών «Αντώ-
νης Τρίτσης» ύψους περίπου στα 4.000.000 ευρώ για αγρο-
τική οδοποιία. 
Ομοίως έχει κατατεθεί πρόταση στο πρόγραμμα του Υπ. 
Αγροτικής Ανάπτυξης ύψους 500.000 ευρώ 
Για ασφαλτοστρώσεις έχει κατατεθεί πρόταση στο Υπ. 
Υποδομών ύψους 600.000 ευρώ 
Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων της πόλης 
Όλοι γνωρίζουμε ότι μετά τα έργα αποχέτευσης ακαθάρ-
των και ομβρίων έχουν δημιουργηθεί σοβαρά προβλήματα 
στους ασφαλτοτάπητες των οδών μας. Ο Δήμος-εκτός των 
προγραμμάτων αγροτικής οδοποιίας που έχει καταθέσει 
τις παραπάνω προτάσεις για χρηματοδότηση σε εκτός 
σχεδίου περιοχές-έχει αιτηθεί δανειοδότηση από το Τα-
μείο Παρακαταθηκών και Δανείων ύψους 5.000.000 ευρώ 
για τη συντήρηση του ασφαλτοτάπητα οδοστρωμάτων εν-
τός σχεδίου πόλεως. 
Με αυτόν τον τρόπο, άμεσα, θα δημοπρατηθεί το έργο της 
συντήρησης ώστε αποκατασταθεί η ομαλή κυκλοφορία 
στους δρόμους της πόλης. 
Μια απαραίτητη υπενθύμιση που αφορά τον τρόπο εκτέ-
λεσης των έργων της μεγάλης ανάπλασης της κεντρικής 
λεωφόρου που περιλαμβάνει και ανακατασκευή του 
ασφαλτοτάπητα 
Το νέο μεγάλο έργο κοινόχρηστης αστικής υποδομής, η 
ανάπλαση της Κεντρικής Λεωφόρου Β.Κωνσταντίνου και 
της οδού Κύπρου, που προσεχώς θα συμβασιοποιηθεί, πε-
ριλαμβάνει μεταξύ άλλων σημαντικών υποέργων και την 
ανακατασκευή του ασφαλτοτάπητα. 
Τέλος, για όσους –λίγους κακόπιστους- επιμένουν να δια-
δίδουν ψευδείς ειδήσεις και να παρουσιάζουν αγχωτικές 
συμπεριφορές… και όπως επανειλημμένως έχουμε δηλώ-
σει, το έργο της ανάπλασης θα γίνει τμη-
ματικά, χωρίς να κλείσει η κεντρική λεω-
φόρος σε όλο το μήκος, αλλά ανά 
τμήματα οικοδομικών τετραγώ-
νων και ανά ρεύμα κυκλοφο-
ρίας. Έτσι γίνονται αυ-
τού του τύπου τα έρ-
γα ώστε να διασφα-
λιστεί η λειτουργία 
των επιχειρήσε-
ων,  έτσι προτάσ-
σει η κοινή λογική και η 
βούληση του Δήμου μας! 

Η

Η

Ανακοίνωση – απάντηση του Δήμου Παιανίας στη μείζονα αντιπολίτευση

“ΕΠΕΝΔΥΟΥΝ ΣΤΟΝ  
ΔΙΧΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑϊΚΙΣΜΟ  
ΕΥΕΛΠΙΣΤΩΝΤΑΣ  
ΠΩΣ ΘΑ ΠΕΙΣΟΥΝ ΜΕ  
ΨΕΥΔΗ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ”

Απαντήσεις για το καίριο  
ζήτημα των έργων οδοποιίας

Ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής Kρωπίας





κ. Αυγερινός καταγράφει τις ση-
μαντικότερες παρεμβάσεις που 
έχουν γίνει αυτά τα τρία χρόνια, 
αναφέρεται στη συνεργασία του 

με τους δημάρχους της Περιφερειακής Ενό-
τητας και κάνει εκτενή αναφορά στο θέμα της 
πυροπροστασίας και στην ανάγκη για την δη-
μιουργία Νοσοκομείου στην Ανατολική Αττική. 
Η συνέντευξη του Αντιπεριφερειάρχη Ανα-
τολικής Αττικής, κ. Θανάση Αυγερινού έχει 
ως εξής:    
 
Κάνοντας ένα συνοπτικό απολογισμό στο 
έργο που έχει γίνει στην Ανατολική Αττική 
σε ποια σημεία θα στεκόσασταν; 
Από τη πρώτη στιγμή της θητείας μας υπό τις 
οδηγίες του Περιφερειάρχη Γιώργου Πατού-
λη, ο οποίος έχει δώσει πολύ μεγάλη έμφαση 
στην ανάπτυξη της περιοχής μας, επιδιώκουμε 
να βρισκόμαστε διαρκώς δίπλα στον πολίτη της 
Ανατολικής Αττικής, υλοποιώντας έργα και 
αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που ενι-
σχύουν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των πόλεων της 
και φυσικά αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής 
του πολίτη.  
Για την Ανατολική Αττική, η περίοδος 2019 – 
2021 συνδυάστηκε με σημαντικά έργα υπο-
δομής και ανάπτυξης (σε διάφορα στάδια 
υλοποίησης) που συνολικά ανέρχονται στο 1 
δις ευρώ. 
Ιδιαιτέρως υπογραμμίζεται η ένταξη 77 νέ-
ων έργων συνολικού προϋπολογισμού 125,6 
εκ. ευρώ, χαράζοντας αναπτυξιακή κατεύ-

θυνση και στους 13 Δήμους της Περιφερει-
ακής Ενότητας. 
Από την πρώτη στιγμή της θητείας μας, πρώτη 
προτεραιότητά μας ήταν να θέσουμε σε τρο-
χιά υλοποίησης τα εμβληματικά έργα κατα-
σκευής των Κέντρων Συλλογής, Επεξεργα-
σίας και Διάθεσης Αστικών Λυμάτων (ΚΕΛ & 
ΕΕΛ) Κορωπίου-Παιανίας, Μαραθώνα, Ραφή-
νας-Πικερμίου και Σπατώ ν- Αρτέμιδας αλλά 
και των δικτύων αποχέτευσης των Δήμων Παλ-
λήνης, Παιανίας (Γλυκά Νερά) και Μαρκό-
πουλου Μεσογαίας αξιοποιώντας τους πό-
ρους του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ που ανέρχονται συ-
νολικά στα 518,80 εκ. ευρώ.  
Κατά την διετία 2019-2021 χρηματοδοτήθηκαν 
έργα & μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας 
συνολικού προϋπολογισμού 140 εκ. ευρώ, ενώ 
ο προϋπολογισμός των εργασιών καθαρισμού 
των ρεμάτων σε πάνω από 65.000 μέτρα σημεί-
ων υψηλής επικινδυνότητας ανήλθε στο 1,3 
εκατ. ευρώ. 
Επιπλέον, επενδύσαμε στην ενεργειακή ανα-
βάθμιση των δημόσιων υποδομών. 
Στηρίζουμε έμπρακτα τον Πολιτισμό και τον 
Αθλητισμό με το πιο εμβληματικό και μοναδι-
κό στην ιστορία της χώρας μας έργο, αυτό του 
Παραολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Ραφή-
νας, με αθλητικές εγκαταστάσεις, ανοιχτές 
για όλους τους πολίτες, συνολικού προϋπολο-
γισμού 36 εκ. ευρώ. 
Επιπρόσθετα, βρίσκεται σε εξέλιξη η χρηματο-
δότηση της κατασκευής Σχολικών Συγκροτημά-
των συνολικού προϋπολογισμού 28,3 εκ. Ευρώ. 

Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι για πρώτη 
φορά στην Ανατολική Αττική δρομολογήθηκαν 
μια σειρά σημαντικών πρωτοβουλιών, που θα 
προσδώσουν νέες προοπτικές ανάπτυξης της 
περιοχής σε σημαντικούς τομείς όπως:  
Α) Αγροτική Ανάπτυξη και Αγροδιατροφή, 
συνολικού προϋπολογισμού 1 εκ. ευρώ.  
Β) Θαλάσσια Προστασία, συνολικού προ-
ϋπολογισμού 1 εκ. ευρώ. 

 
Είστε ικανοποιημένος από τη συνεργασία 
σας με τους Δήμους της Ανατολικής Αττικής; 
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ο θεσμός που 
εξυπηρετεί αμεσότερα τις ανάγκες του κάθε 
πολίτη παρέχοντας του βασικές υπηρεσίες σε 
διάφορους τομείς. Η καλή συνεργασία μετα-
ξύ Περιφέρειας και Δήμων αποτελεί προαπαι-
τούμενο αφενός για την χάραξη της στρατηγι-
κής τοπικής ανάπτυξης της περιοχής και αφε-
τέρου για την άμεση και αποτελεσματική δια-
χείριση  της καθημερινότητας του πολίτη εν-
δυναμώνοντας το βαθμό εμπιστοσύνης του 
προς τους κρατικούς θεσμούς. 
Εδώ, στην Ανατολική Αττική, δίνουμε λοιπόν 
πολύ μεγάλο βάρος στη συνεργασία μας με 
τους Δήμους και μπορώ να πω με μεγάλη ικα-
νοποίηση ότι μέχρι σήμερα με τους Δημάρχους 
όχι μόνο έχουμε χτίσει μία πολύ στενή και πα-
ραγωγική συνεργασία έτσι ώστε να λύνουμε 
τα θέματα κατά το δυνατόν συντομότερα και 
με προστιθέμενη αξία για τις τοπικές κοινω-
νίες αλλά κυρίως έχουμε καταφέρει να θέ-
σουμε τις βάσεις για την υλοποίηση νέων έρ-

γων που αλλάζουν την περιοχή, αναβαθμίζουν 
το επίπεδο ποιότητας ζωής, εξασφαλίζοντας 
ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Σε αυτό βέβαια έχει 
συντελέσει και το γεγονός ότι στην Περιφέ-
ρεια έχουμε την τύχη να ηγείται ο Γιώργος Πα-
τούλης, ένας άνθρωπος με “βαθιές ρίζες” 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και με τεράστια εμ-
πειρία ως Δήμαρχος. 
 
Η Ανατολική Αττική το καλοκαίρι χαρακτη-
ρίζεται ως “παράδεισος”, αλλά αντιμετω-
πίζει μεγάλες προκλήσεις ασφαλείας 
όπως είδαμε με τις μεγάλες πυρκαγιές τα 
τελευταία χρόνια. Από πλευράς προετοι-
μασίας που βρισκόμαστε; 
Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που θί-
γετε αυτό το τόσο σοβαρό θέμα και μου δίνετε 
την δυνατότητα να επισημάνω αρχικά ότι οι αρ-
μοδιότητες της Περιφέρειας είναι συγκεκρι-
μένες και σαφείς. Θέλω να το τονίσω αυτό, κα-
θώς υπάρχουν συχνά παρεξηγήσεις και 
εσφαλμένες παρερμηνείες σχετικά με το ρό-
λο της Περιφέρειας αναφορικά με τα μέτρα 
πρόληψης για την μείωση του κινδύνου δασι-
κών πυρκαγιών, όσο και κατά την διάρκεια 
ενός συμβάντος πυρκαγιάς. 
Θα πρέπει να τονίσουμε ότι αρμοδιότητα της 
Περιφέρειας είναι να συνδράμει και μόνο το 
Πυροσβεστικό Σώμα, εφόσον της ζητηθεί, με 
υδροφόρα μέσα και μηχανήματα έργου, τόσο 
προληπτικά κατά τις ημέρες που υπάρχει υψη-
λός κίνδυνος πυρκαγιάς όσο και κατά την 
διάρκεια συμβάντων πυρκαγιάς.  Σημειωτέον 
ότι, κάθε χρόνο, οι δαπάνες για αυτό το ση-
μαντικό έργο συνδρομής στην Πυροσβεστική 
είναι πάρα πολλά χρήματα.  
Επιπλέον, η Περιφέρεια είναι υπεύθυνη για 
την εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού κα-
θαρισμού της βλάστησης στο οδικό δίκτυο ευ-
θύνης της, καθώς και σε περιοχές ιδιαίτερης 
προστασίας (άλση, πάρκα, κλπ) αρμοδιότητάς 
της, που στην περιοχή μας έχουν πραγματο-
ποιηθεί μέχρι σήμερα σε μεγάλο βαθμό και θα 
συνεχίζονται αμείωτα καθ’ όλη την αντιπυρική 
περίοδο.  
Από εκεί και πέρα οι Δήμοι, οι ΔΕΔΔΗΕ & ΑΔ-
ΜΗΕ, οι Δασικές Υπηρεσίες, άλλοι κρατικοί 
φορείς, κ.λ.π. είναι υπεύθυνοι αντίστοιχα για 
τους καθαρισμούς βλάστησης στις περιοχές 
ευθύνης τους. 
Όμως πέρα από τις σημαντικές ευθύνες που 
όπως ανέφερα έχουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι 
κρατικοί φορείς, πρέπει να επισημάνω και την 
ευθύνη των ιδιοκτητών οικοπέδων. Λαμβάνου-
με καθημερινά δεκάδες παράπονα και καταγ-
γελίες για ακαθάριστα οικόπεδα ιδιωτών που 
ευτυχώς προβλέπεται από τη νομοθεσία η πα-
ρέμβαση των Δήμων και η επιβολή προστίμου. 
Αλλά κατά την γνώμη μου δεν πρέπει να χρησι-
μοποιείται η «εισπρακτική πολιτική».  Οι πολί-
τες πρέπει να κατανοήσουν και να το μεταδώ-
σουν και στις επόμενες γενιές ότι όλοι μας 
έχουμε ευθύνη απέναντι στην προστασία του 
περιβάλλοντος. Πρέπει να εξαλειφθούν οι πα-
λιές νοοτροπίες και να κυριαρχήσει η σκέψη 
ότι «Η πρόληψη μας αφορά όλους». 
Οφείλω λοιπόν, μιας και μου δίνετε την ευκαι-
ρία, να υπογραμμίσω το πόσο σημαντικό είναι 
οι πολίτες να καθαρίζουν εγκαίρως τα οικόπε-
δα τους από ξερά χόρτα και κλαδιά!  
 
Είναι κάτι άλλο που σας ανησυχεί  και που 
θέλετε να επισημάνετε για αυτό το θέμα; 
Ναι βέβαια! Αρχικά θα ήθελα να επισημάνω ότι 
μέσα από τις τέσσερις προπαρασκευαστικές 
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Συνέντευξη του  
Αντιπεριφερειάρχη  
Ανατολικής Αττικής,  
κ. Θανάση Αυγερινού  

“Για την Ανατολική Αττική, η περίοδος 2019 – 2021 συνδυάστηκε με σημαντικά έργα υποδομής  
και ανάπτυξης ύψους 1 δις ευρώ”, μας ενημερώνει ο Αντιπεριφερειάρχης Αν. Αττικής, 

 κ. Θανάσης Αυγερίνος, στη συνέντευξη που μας παραχώρησε.

Ο

“ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜHΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΨΟΥΣ  

1 ΔΙΣ ΕΥΡΩ, ΑΠΟ ΤΟ 2019” 
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συνεδριάσεις του Συντονιστικού Οργάνου Πο-
λιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, που 
έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, αναδείχτηκε και 
κοινοποιήθηκε εκ μέρους μας στον αρμόδιο 
Υπουργό, η επιτακτική ανάγκη των Δήμων της 
Ανατολικής Αττικής για την υποστήριξη τους 
με μέσα και πόρους προκειμένου να δρομολο-
γηθούν και να χρηματοδοτηθούν έργα και ερ-
γασίες καθαρισμού φυτικής βλάστησης, απο-
μάκρυνσης των υπολειμμάτων καμένων κορ-
μών σε πυρόπληκτες περιοχές , συντήρησης 
πυροσβεστικών υδροστομίων, συντήρησης αν-
τιπυρικών ζωνών κ.α. Καταλαβαίνετε ότι, ιδι-
αίτερα για τους Δήμους της Ανατολικής Αττι-
κής, αυτές οι εργασίες αποτελούν τιτάνιο έργο 
λόγω του μεγέθους της υπαίθρου και του έν-
τονου ανάγλυφου της περιοχής μας. Ευτυχώς, 
πρόσφατα ελήφθη σχετική απόφαση από το 
αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών για την υπο-
στήριξη των Δήμων και ευχόμαστε να υλοποι-
ηθεί άμεσα και αποτελεσματικά. 
Επίσης, όπως πιθανόν να το έχετε ήδη διαπι-
στώσει, κάθε χρόνο επισημαίνω με κάθε τρόπο 
και όπου μπορώ την Επιτακτική Ανάγκη από 
τους αρμόδιους φορείς για σχεδιασμό και 
δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμε-
τώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πυρκαγιάς 
στο Εθνικό Πάρκο Σχινιά στον Μαραθώνα, με 
έμφαση κυρίως στη λήψη προληπτικών μέτρων 
πυροπροστασίας, τοποθέτησης συστημάτων 
πυρόσβεσης, εκπόνησης σχεδίου συγκέντρω-
σης επισκεπτών και εκκένωσης με την δια-
μόρφωση οδού διαφυγής σε περίπτωση πυρ-
καγιάς εντός του πευκοδάσους.  
Ακόμα βλέπω ότι δεν έχουν ληφθεί σημαντικά 
μέτρα από τους εμπλεκόμενους φορείς, πα-
ρόλο τις επισημάνσεις μας και αυτό με κάνει 

να ανησυχώ ιδιαίτερα για αυτή την περιοχή που 
όπως γνωρίζετε αποτελεί σπάνιο οικοσύστη-
μα. Οφείλω όμως να αναγνωρίσω ότι τα τελευ-
ταία δυο χρόνια ο Δήμος Μαραθώνα σε συ-
νεργασία με τον πρώην Φορέα Διαχείρισης 
έκαναν ότι μπορούσαν για τον περιορισμό των 
ανεξέλεγκτων παρεμβάσεων εντός του πευ-
κοδάσους. 
 
Το τελευταίο διάστημα υπάρχει έντονο το 
αίτημα από την κοινή γνώμη για την δημι-
ουργία νοσοκομείου στην Ανατολική Αττι-
κή. Τι γίνεται με το ζήτημα αυτό; 
Πράγματι για την Ανατολική Αττική με πληθυ-
σμό που υπερβαίνει τις 650 χιλιάδες κατοί-
κους, η δημιουργία/λειτουργία ενός Γενικού 
Νοσοκομείου στην Ανατολική Αττική παραμέ-
νει ένα δίκαιο αλλά συνάμα ανεκπλήρωτο έως 
σήμερα αίτημα. 
Πρέπει να τονίσω ότι από την πρώτη στιγμή 
ανάληψης της Περιφέρειας Αττικής, ως Περι-
φερειάρχης, ο Γιώργος Πατούλης, γιατρός ο 
ίδιος, έδειξε μεγάλη ευαισθησία και κατανόη-
ση σε αυτό το εξαιρετικά κρίσιμο πρόβλημα. 
Στο πλαίσιο αυτό έχουμε αναφερθεί επανει-
λημμένως στην αδήριτη ανάγκη λειτουργίας 
ενός τουλάχιστον Γενικού Νοσοκομείου στην 
Ανατολική Αττική. Δεν μείναμε όμως στα λό-
για, καθώς όπως ανέφερα παραπάνω ήδη προ-
ϋπολογίσαμε την εκπόνηση δύο μελετών: μία 
χωροθέτησης και μία σκοπιμότητας για τη δη-
μιουργία του νοσοκομείου, οι οποίες και θα 
υποβληθούν στο Υπουργείο Υγείας, καθώς δεν 
πρέπει να μας διαφεύγει ότι η απόφαση για τη 
δημιουργία ενός δημόσιου νοσοκομείου απο-
τελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου αυτού που 
από ό,τι καταλαβαίνω από τις πρόσφατες δη-
λώσεις του αρμόδιου Υπουργού υπάρχει πολύ 

θετικό κλίμα για τα πρώτα βήματα υλοποίησης 
του έργου. 
Επιπλέον, έχουν δεσμευτεί ήδη τα 20 εκατ. ευ-
ρώ από το ΕΣΠΑ για την κατασκευή του Γεν. 
Νοσοκομείου Αν. Αττικής .  
Οι πραγματικές ανάγκες όμως των πολιτών 
της Ανατολικής Αττικής δεν μπορούν να πε-
ριμένουν τα γραφειοκρατικά βήματα που 
πρέπει να γίνουν για να δημιουργηθεί ένα Γε-
νικό Νοσοκομείο. Οι άνθρωποι μας θα εξακο-
λουθούν να αρρωσταίνουν και να αναγκάζον-
ται να μετακινούνται για νοσηλεία στο κέντρο 
της Αθήνας. 
Έτσι, πριν λίγες μέρες, ο Περιφερειάρχης Ατ-
τικής τόνισε την άμεση ανάγκη διευρυμένων 
Κέντρων Υγείας Ανατολικής Αττικής, επαυξη-
μένης δυναμικότητας και με δυνατότητα βρα-
χείας νοσηλείας ασθενών. Τώρα λοιπόν είναι 
ευθύνη του αρμόδιου Υπουργείου Υγείας να 
καθορίσει τις ειδικές προδιαγραφές υλοποί-
ησής τους, κάτι που αναμένουν εναγωνίως οι 
τοπικές κοινωνίες της Ανατολικής Αττικής. 

 

Ποιες είναι οι σκέψεις σας  
για τις επόμενες  
αυτοδιοικητικές εκλογές; 
Οι επόμενες εκλογές για την Το-
πική Αυτοδιοίκηση όπως γνωρίζε-
τε θα γίνουν στις 8 Οκτωβρίου του 
2023, συνεπώς μένει έως τότε ένα 
μεγάλο χρονικό διάστημα περίπου 
δεκαπέντε μηνών. Έχουμε πολλά 
ανοιχτά έργα τα οποία βρίσκονται 
σε διάφορα στάδια υλοποίησης. 
Απόλυτη προτεραιότητα μας είναι 
να προχωρούν και να ολοκληρώ-
νονται τα έργα. Εξάλλου δεν βρί-
σκω σωστό να έχουμε μία παρατε-
ταμένη προεκλογική περίοδο στην 
Περιφέρεια, γιατί τα θέματα που 
αντιμετωπίζουμε είναι η καθημε-
ρινότητα του πολίτη. Βλέπει ο κό-
σμος κάθε μέρα έργα ουσίας που 
βρίσκονται σε πλήρη συνάρτηση 
με όσα εξαγγείλαμε. Οι πολίτες 
εκτιμούν την σταθερότητα και την 
στιβαρότητα στη δημόσια διοίκηση 
και εμείς επικεντρώνουμε σε αυτό 
μέσω των πράξεων μας, που απο-
σκοπούν στην υλοποίηση του ορά-
ματος του Περιφερειάρχη Αττι-
κής, που δεν είναι άλλο από το να 
κάνουμε την Αττική-Πρώτη σε 
όλους τους τομείς!
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Υφυπουργός Τουρισμού απάντησε για το κατά πό-
σο ο τουρισμός μπορεί να βοηθήσει στην δύσκολη 
οικονομική συγκυρία λόγω του ενεργειακού. 
Φυσικά δεν θα μπορούσε να μην τεθεί και το ζή-

τημα με την αδυναμία εξεύρεσης προσωπικού στον τομέα 
του τουρισμού και η αρμόδια Υφυπουργός ενημέρωσε για 
τις κινήσεις που γίνονται. 
Όσον αφορά στην Ανατολική Αττική η Υφυπουργός αναφέρ-
θηκε στους τρόπους ανάπτυξης των συγκριτικών πλεονε-
κτημάτων της περιοχής και σχολίασε τις σχέσεις της με τους 
τοπικούς άρχοντες. 
Αναλυτικά η συνέντευξη της Υφυπουργού Τουρισμού, κας 
Σοφίας Ζαχαράκη έχει ως εξής: 
 
Κυρία Υφυπουργέ, τα πρώτα μηνύματα για τη σεζόν του 
2022 μοιάζουν πολύ ικανοποιητικά. Ισχύει; Ποια εικόνα 
έχετε; 
Είναι γεγονός ότι έχουμε ήδη τα πρώτα στοιχεία για το τρέ-
χον τουριστικό έτος, και η τάση που καταγράφεται είναι σα-
φής. Τον Απρίλιο είχαμε 647 εκ € έσοδα έναντι 58 πέρσι, αλ-
λά και 19% αύξηση σε σχέση με τον Απρίλιο του 2019- δηλαδή 
100 εκ περισσότερα έσοδα από την τελευταία χρονιά πριν 
την πανδημία. Τον Μάιο οι αφίξεις ήταν τα επίπεδα του 
2019 (το 90% του 2019 στο Ελευθέριος Βενιζέλος) ενώ σε 
άλλα αεροδρόμια  τις ξεπέρασαν. Αλλά και τον Ιούνιο, σει-
ρά προορισμών σημείωσε επιδόσεις καλύτερες και από το 
2019, με κορυφαίο το Νότιο Αιγαίο, όπου η αύξηση υπολο-
γίζεται στο +13%. Αυτά φυσικά δεν γίνονται τυχαία: είναι 
προϊόν προσεκτικού σχεδιασμού και προετοιμασίας που 
έγινε καθ’ όλη τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς και 
φέτος, με επικεφαλής τον Υπουργό Βασίλη Κικίλια. Μά-
λιστα παρά τις νέες τεράστιες προκλήσεις της ενεργειακής 
κρίσης και του πολέμου στην Ουκρανία, τα αποτελέσματα 
ήδη αρχίζουν να φαίνονται. Όλα όμως αυτά δεν είναι αίτια 
επανάπαυσης, αλλά ακόμα μεγαλύτερης προσπάθειας 
ώστε ο τουρισμός μας φέτος να φτάσει στο μέγιστο των δυ-
νατοτήτων του. 
 
Ποια είναι η στρατηγική που ακολουθεί η χώρα μας στον 
τομέα του τουρισμού, μετά από δύο χρόνια πανδημίας; 
Κατ’ αρχάς η Ελλάδα μέσα στην πανδημική κρίση απέδει-
ξε ότι ο τουρισμός της μπορεί να υπερβεί και τις πιο αντί-
ξοες δοκιμασίες. Η αντοχή που δείξαμε το ‘20, και κυρίως η 
ανάκαμψη του ‘21 που κορυφώνεται φέτος, αποτελούν το 
πιο ισχυρό τεκμήριο της δύναμης του τουρισμού μας. Η Ελ-
λάδα έστειλε το μήνυμα παντού ότι είναι ένας ασφαλής 
προορισμός όπου ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει τις 
διακοπές του, ακόμα και σε καιρούς κρίσης. Χτίζοντας πά-
νω σε αυτό, στρατηγικός μας στόχος είναι η βελτίωση της 
ποιότητας του τουρισμού. Αυτά τα χρόνια έγιναν σημαντι-
κές επενδύσεις στον τουρισμό, ειδικά στην φιλοξενία, ενώ 
δόθηκε συνειδητά έμφαση στις εναλλακτικές μορφές του-
ρισμού που αυξάνουν την υπεραξία του τουριστικού μας 
προϊόντος. Πετύχαμε σχεδόν 30% αύξηση στην μέση δαπά-
νη ανά επισκέπτη σε σχέση με το 2019, καθώς πλέον οι επι-
σκέπτες μας μένουν στους ελληνικούς προορισμούς πε-
ρισσότερο, και ξοδεύουν περισσότερο. Για το μέλλον αυτό 
στο οποίο στοχεύουμε είναι η τουριστική ανάπτυξη να είναι 
πιο βιώσιμη , αλλά και ισόρροπη, με αξιοποίηση όλων των 
προορισμών μας, σε όλο το έτος. 

H

Αποτέλεσμα προσεκτικού σχεδιασμού εί-
ναι η ραγδαία άνοδος του τουρισμού στη 
χώρα μας όπως τόνισε στη συνέντευξη 
που μας παραχώρησε η Υφυπουργός Του-
ρισμού, κα Σοφία Ζαχαράκη, δίνοντας και 
συγκεκριμένα στοιχεία για την ανοδική 
τάση που καταγράφεται.    

«Η ΑΝΑΤΟΛΙΚH ΑΤΤΙΚΗ ΕΧΕΙ  
ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ»

Συνέντευξη της Υφυπουργού Τουρισμού Σοφίας Ζαχαράκη   
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Είχατε δηλώσει πως η χώρα μας επιδιώκει την όσο το δυ-
νατό μεγαλύτερη επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. 
Υλοποιείται αυτός ο στόχος; 
Ναι, βήμα - βήμα ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται. Ήδη πέρσι 
τον Οκτώβριο ξεπεράσαμε τα έσοδα του Οκτωβρίου 2019. 
Δίνονται πια πολλές επιλογές σε περισσοτέρους μήνες μέσω 
των θεματικών μορφών τουρισμού. Είχαμε για πρώτη φορά 
φέτος στοχευμένη καμπάνια από τον ΕΟΤ για χειμερινό του-
ρισμό και city breaks  με το “greekend”. Στα έργα του Τα-
μείου Ανάπτυξης προτεραιότητα αποτελούν οι εναλλακτι-
κές μορφές. Έχουμε δώσει έμφαση στην γαστρονομία  
(όπου η Θεσσαλονίκη αναδείχθηκε ως μία από τις Δημιουρ-
γικές Πόλεις της   της UNESCO) αγροτουρισμό ( οπού Σου-
φλί και Δυτική Σάμος επιλέχθηκαν στα Best Tourism Vil-
lages, και στο Πρόγραμμα Αναβάθμισης αντίστοιχα, ενώ τώ-
ρα ξεκίνα νέος κύκλος με υποψηφιότητες από Φισκάρδο, 
Πέρδικα και Αρναία). Εισάγουμε παράλληλα και 3 νέα σή-
ματα (επισκέψιμου ζυθοποιείου, τυροκομείου,  ελαιοτριβεί-
ου). Εστιάζουμε και στον οινοτουρισμό με 3 οδοιπορικά ήδη 
(Σαντορίνη, Δυτ. Μακεδονια, Νεμέα-Μαντινεία) και ένα 4ο 
που διοργανώνεται στην Αττική, καθώς και με την αναβάθ-
μιση του σήματος επισκέψιμου οινοποιείου και των δυνατο-
τήτων του. Όλες αυτές οι δράσεις, μεταξύ πολλών άλλων, 
όπως πχ της επανέναρξης χειμερινής κρουαζιέρας ή της 
αναβάθμισης υποδομών ορεινού τουρισμού μέσω του RRF, 
εμπλουτίζουν το προϊόν μας και μας οδηγούν με σχέδιο σε 
επέκταση της τουριστικής περιόδου πέραν των παραδοσια-
κών μηνών υψηλής κίνησης. 
 
Μπορεί ο τουρισμός να είναι το μαξιλάρι ασφαλείας 
στην δύσκολη συγκυρία λόγω των συνεπειών του πολέ-
μου στην Ουκρανία; 
Ήδη αυτό αποδεικνύεται και στην πράξη. Πάρα την επίδρα-
ση του πολέμου στις ροών από Ουκρανία και Ρωσία λόγω του 
πολέμου, αλλά και Κίνα λόγω μέτρων πανδημίας, ο ελληνι-
κός τουρισμός υπεραναπληρώνει τις απώλειες, κατακτών-
τας την πρωτιά σε αγορές όπως Γαλλία, Ιταλία, Ρουμανία 
κ.α. Και η υπεραπόδοση του τουρισμού ήδη αναθεωρεί επί 
τα βελτίω τις εκτιμήσεις για την ανάπτυξη αλλά και τα δημο-
σιονομικά μας. Αν η τάση αυτή συνεχιστεί, ο τουρισμός μπο-
ρεί να αποτελέσει την  ασπίδα της χώρας  της κοινωνίας και 
της οικονομίας ενάντια σε κάθε κρίση, δίνοντας μας τα πε-
ριθώρια να στηρίξουμε ακόμα περισσότερο τους πολίτες. 
 
Μεγάλη συζήτηση γίνεται για το σοβαρό πρόβλημα εξεύ-
ρεσης προσωπικού. Πως μπορεί να βοηθήσει το κράτος 
σε αυτό το θέμα; 

Είναι όντως μείζον ζήτημα, και όχι μόνο στη χώρα μας. Βλέ-
πετε τι συμβαίνει π.χ. με τις ελλείψεις σε αεροδρόμια του 
εξωτερικού και τις συνεπακόλουθες ακυρώσεις και μαται-
ώσεις πτήσεων. Εμείς ευτυχώς ως προς τα αεροδρόμια τέ-
τοια ζητήματα δεν έχουμε. Εκεί που εντοπίζονται (πχ φιλο-
ξενία και εστίαση) είμαστε σε συνεχή συνεργασία με Υπουρ-
γείο Εργασίας, ΣΕΤΕ και ΞΕΕ ώστε τα κενά να καλύπτονται 
το δυνατόν συντομότερα. Η κυβέρνηση έχει ήδη λάβει με-
τρά στήριξης των εργαζομένων (πχ. αύξηση κατώτατου μι-
σθού 10% στη διετία) αλλά και διευκόλυνσης εύρεσης εργα-
σίας (π.χ.«πρώτο ένσημο), ενώ διενεργούνται αυξημένοι 
έλεγχοι  για την τήρηση της εργασιακής νομοθεσίας. Ευρύ-
τερα όμως, η λύση βρίσκεται στην περαιτέρω κατάρτιση πε-
ρισσοτέρων εργαζομένων και ανέργων, γι’ αυτό και εγκαι-
νιάζουμε, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψής, πρό-
γραμμα 20.000 θέσεων για να αναβάθμιση δεξιοτήτων στον 
τουρισμό. Συγχρόνως στηριζόμαστε πάνω στην καλή δου-
λειά που γίνεται στις σχολές μας, όπως στο ΙΕΚ τουρισμού 
της Αναβύσσου όπου αποτελεί παράδειγμα λειτουργίας, 
σύνδεσης με τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς αλλά και 
ένα υψηλό επίπεδο ανθρώπινο δυναμικό. 
Έχουμε λάβει τεχνική βοήθεια από την ευρωπαΐκή επιτροπή 
ύψους μισού εκατομμυρίου για να σχεδιάσουμε ξανά την 
τουριστική εκπαίδευση με στόχο να λειτουργήσει μια τουρι-
στική ακαδημία με ξενόγλωσσο μάλιστα τμήμα και έμφαση 
στην καινοτομία και την έρευνα. Στις πρωτοβουλίες που 

έχουμε ήδη λάβει για την βελτίωση της τουριστικής εκπαί-
δευσης Περιλαμβάνεται εισαγωγή των ΙΕΚ μας στο παράλ-
ληλο μηχανογραφικό του υπουργείου παιδείας, η βελτίωση 
της πρακτικής άσκησης μετά από 11 χρόνια με συμπερίληψη 
περισσότερων επιχειρήσεων, το επικείμενο επίδομα στέγα-
σης και για σπουδάστριες και σπουδαστές των ΙΕΚ μας,  κα-
θώς και ηκαλύτερη οργάνωση για την έναρξη λειτουργίας 
το επόμενο έτος κατάρτισης! Θεωρούμε πρώτιστο μέλημα 
μας να παρέχουμε καλύτερη εκπαίδευση και κατάρτιση στα 
παιδιά που επιλέγουν την τουριστική εκπαίδευση. 

Η Αττική μπορεί να αποτελέσει ιδανικό τουριστικό προορισμό. Ειδικά η Ανατολική Αττική αποτελεί 
από τις πρώτες επιλογές των Αθηναίων. Ποια θα λέγατε ότι είναι τα στοιχεία που χρειάζονται βελτίω-
ση για την περαιτέρω ανάπτυξη της Ανατολικής Αττικής; 
Η Αττική και δη η Ανατολική έχει όντως τεράστιες δυνατότητες και στον τουρισμό. Κατ’ αρχάς είναι η ταχύτε-
ρα αναπτυσσόμενη περιοχή της χώρας πληθυσμιακά. Αυτή η πληθυσμιακή τάση μετουσιώνεται και σε μια 
ισχυρή οικονομική δυναμική, με ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις και μάλιστα σε κρίσιμα πεδία όπως η 
έρευνα και ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Σε αυτό κρίσιμη  είναι και η ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογικών 
υποδομών, όπως ο υπερυπολογιστής «Δαίδαλος» στο Λαύριο αλλά και τα επικείμενα data centers που έρχον-
ται να προστεθούν στις επιχειρήσεις της περιφέρειας. Στον τουρισμό έχει πολύ μεγάλο εύρος προσφερόμε-
νων δραστηριοτήτων, από πολιτιστικό, θρησκευτικό τουρισμό, συνεδριακό και εκθεσιακό τουρισμό,  θαλάσ-
σιο τουρισμό, κρουαζιέρα από το Λαύριο, οικοτουρισμό και εναλλακτικό τουρισμό, γαστρονομικό, και οινο-
τουρισμό με έναν σημαντικό αμπελώνα (με διοργάνωση στην Αττική του 4ου συνεδρίου μας για τον  Οινοτου-
ρισμό τον Σεπτέμβριο). Υπάρχουν βεβαίως και μεγάλες προκλήσεις: βελτίωση υποδομών, ζητήματα χρήσε-
ως γης, ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ των πολλών και διαφορετικών δήμων της, και διασφάλιση ότι η οι-
κονομική ανάπτυξη θα είναι βιώσιμη. Και φυσικά οι κοινές προκλήσεις για όλους μας: υπέρβαση των συνε-
πειών της πανδημίας, ανατιμήσεις και ενεργειακό κόστος, τομείς στους οποίους η κυβέρνηση ρίχνει όλο της 
το βάρος. Είναι όμως ένα στοίχημα που μπορούμε να το πέτυχουμε, και επιθυμία μου είναι να συμβάλλω με 
όλες μου τις δυνάμεις σε αυτό. 

Σε τι επίπεδο βρίσκεται η συνεργασία  
με τους δημάρχους της περιοχής; 
Η συνεργασία μας είναι εξαιρετική, σε όλα τα επίπε-
δα. Είναι άλλωστε καθήκον  μου να συναντώ κάθε δή-
μαρχο κάθε περιοχής της χώρας ανεξαρτήτως πολιτι-
κής προέλευσης, και να δίνουμε λύσεις στα προβλή-
ματα. Είμαστε σε συνεχή συνεργασία με την τοπική 
αυτοδιοίκηση, στην οποία άλλωστε αναθέσαμε και τον 
πρωταγωνιστικό ρόλο στους Οργανισμούς Διαχείρι-
σης και Προώθησης Προορισμού που θεσπίσαμε τον 
Δεκέμβριο. Άλλωστε η συνεργασία μας έχει ξεκινήσει 
και από την θητεία μου στο υπουργείου παιδείας όπου 
επιχειρήσαμε να επιλύσουμε πολλά ζητήματα που 
έχουν να κάνουνε με τις υποδομές, την ασπίδα παι-
διών και εκπαιδευτικών απέναντι στην πανδημία σε 
κάθε σχολική τάξη και όλες τις ενέργειες για την ειδι-
κή και την γενική αγωγή και στις δύο βαθμίδες. 

Ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι σας στην πολιτική; 
Αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα μου είναι η πρόοδος 
του έργου μας στο χαρτοφυλάκιο μου ως Υφυπουργός 
Τουρισμού. Από εκεί και πέρα, έχει ήδη ανακοινωθεί η 
υποψηφιότητά μου ώστε να τεθώ στην κρίση των πολιτών 
της Ανατολικής Αττικής, όταν θα έρθει 
η ώρα των εκλογών. Μέχρι τότε όμως 
το βλέμμα μας είναι στραμμένο στον 
τουρισμό, που έχει ήδη, παρά τις 
προκλήσεις ξεκινήσει δυναμικά 
και μπορεί, με επιμονή και σκλη-
ρή δουλειά,  να φτάσει ακόμα πιο 
ψηλά 
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την πρώτη, συμβολική «Πορεία της Γα-
λιλαίας», η οποία πραγματοποιήθηκε με 
πρωτοβουλία της Ιεράς Μητρόπολης 
Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, για τη 

στήριξη των ασθενών με καρκίνο και των οικογε-
νειών τους, που έχουν ανάγκη από υπηρεσίες Ανα-
κουφιστικής Φροντίδας, συμμετείχε ο Δήμος Παλ-
λήνης, μαζί με τους άλλους επτά Δήμους των Με-
σογείων και της Λαυρεωτικής. 
Την έναρξη της «Πορείας», κήρυξε ο Αρχιεπίσκο-
πος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ.κ. Ιερώνυμος, 
ενώ πλήθος κόσμου και επισήμων, με επικεφαλής 
τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσογαίας και 
Λαυρεωτικής, κ.κ. Νικόλαο, πορεύτηκαν συμβολι-
κά, υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής Ορχήστρας 
Δήμου Παλλήνης, από τις εγκαταστάσεις της Μο-
νάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας «Γαλιλαία» στα 
Σπάτα, έως το Δημοτικό Στάδιο Σπάτων, όπου 
πραγματοποιήθηκαν πολιτιστικές εκδηλώσεις. 
Τον Σεβασμιότατο κ.κ. Νικόλαο, συνόδευσαν στην 
πρώτη «Πορεία της Γαλιλαίας», οι Δήμαρχοι Παλ-
λήνης, Θανάσης Ζούτσος, Σπάτων-Αρτέμιδος, Δη-
μήτρης Μάρκου, Παιανίας, Ισίδωρος Μάδης, Κρω-
πίας, Δημήτρης Κιούσης, Μαρκοπούλου Μεσογαί-
ας, Κωνσταντίνος Αλλαγιάννης, Ραφήνας-Πικερ-
μίου, Ευάγγελος Μπουρνούς, Σαρωνικού, Πέτρος 
Φιλίππου και Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς, δη-
λώνοντας τη στήριξη της τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και των τοπικών κοινωνιών, στην πρωτοβουλία της 
Μητρόπολης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής. 
Το παρών έδωσαν επίσης, ο Μητροπολίτης Κηφι-
σίας, Αμαρουσίου Ωρωπού και Μαραθώνος κ.κ. 
Κύριλλος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, 
Στέλιος Πέτσας, βουλευτές, εκπρόσωποι των το-
πικών Αρχών, κλήρος και εκατοντάδες κόσμου. 
Την «Πορεία της Γαλιλαίας» χαιρέτησαν με βιντε-
οσκοπημένο μήνυμα, ο ευρωβουλευτής Στέλιος 
Κυμπουρόπουλος και ο καθηγητής Παθολογίας-
Λοιμωξιολογίας, Σωτήρης Τσιόδρας. 
Την εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος, Βίκυ 
Φλέσσα. 
Τον Δήμαρχο Παλλήνης, Θανάση Ζούτσο, συνό-
δευσαν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, 
Κωστής Σμέρος, οι Αντιδήμαρχοι, Φώτης Αβαρ-
κιώτης, Πόπη Ζινέλη, Δημήτρης Μπαξεβάνης, 
Γιώργος Μουρτζιάπης, Παναγιώτης Σωτηρόπου-
λος και η Δημοτική Σύμβουλος, Σία Κουκουβάου. 
Η «Πορεία της Γαλιλαίας» θα διεξάγεται κάθε χρό-
νο, εκ περιτροπής και στους 8 Δήμους της περιο-
χής και έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση για το 
έργο της «Γαλιλαίας», τη μεγάλη σημασία της Ανα-
κουφιστικής Φροντίδας των ασθενών με καρκίνο 
και των οικογενειών τους και την ανάγκη δημιουρ-
γίας αντίστοιχων μονάδων και σε άλλες περιοχές. 
Η Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας «Γαλιλαία» 
ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 2010, με πρωτο-
βουλία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Μεσο-
γαίας και Λαυρεωτικής, κ.κ. Νικολάου και προ-
σφέρει  δωρεάν, ολοκληρωμένες υπηρεσίες Ανα-
κουφιστικής Φροντίδας, σε ασθενείς με καρκίνο 
και ασθενείς με νόσο του κινητικού νευρώνα 
(ALS). 
 
Κάθε χρόνο προσφέρονται πάνω από 1.700 ημέ-
ρες νοσηλείας στον Ξενώνα της Μονάδας, και πά-
νω από 6.000 επισκέψεις στα σπίτια των ασθενών. 

Η ΠΡΩΤΗ «ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ»

αράλληλα με την καταγρα-
φή και αποτίμηση των ζη-
μιών που πραγματοποιείται 

από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης και την ΔΑΕΦΚ του 
Υπουργείου Υποδομών, προκειμέ-
νου να εκδοθούν άδειες επι-
σκευής και να χορηγηθεί η στεγα-
στική συνδρομή για την αποκατά-
σταση των κτηρίων, ξεκινάει και η 
διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων 
πολιτών που επλήγησαν από την 
πυρκαγιά και είναι δικαιούχοι οικο-
νομικής ενίσχυσης. 
Η κατάθεση σχετικής αίτησης πρέ-
πει να γίνει εντός ενός μηνός από 
την ημερομηνία της πυρκαγιάς. 

Ενημέρωση από τον Δήμο 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 

Ο

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 22990 22100 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 22990 85100 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 22993 20500 
ΤΡΟΧΑΙΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 22990 68600 

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 210 3536899 
ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 210 6025814 

ΟΑΕΔ 22990 22833 
 ΟΤΕ 22990 49150 
ΚΕΠ 22990 63360 

ΔΕΗ – ΒΛΑΒΕΣ 210 6622485 
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ 22990 71205 

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 22990 71277 
ΑΓΟΡΟΝΟΜΙΑ  210 6623780 
ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ 22990 25726 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 22990 22996 

ΙΚΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 22990 22223 
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 22990 22152 

ΕΛ.ΤΑ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 22990 25312 
ΕΛ.ΤΑ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 22990 84553 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 22990 40248 
BIBΛΙΟΘΗΚΗ 22990 49393 
Κ.Α.Π.Η. 22990 226653 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ 22990 25654 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ 22990 27020 
Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ  22990 25381 
Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 22990 40442 

ΑΘΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 22990 78200 
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ 22990 22633 
ΠΛΑΖ ΑΥΛΑΚΙΟΥ 22990 72826 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 210 3530000 

 
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ  

Αμαξοστάσιο 210 6625979 / 6022063 
Βιβλιοθήκη 210 6626295 

Γραφείο Δημάρχου 2106622324 
Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών 8001134600 

Γραφείο Προσωπικού 210 6624612 
Δημοτική Επιχείρηση 210 6628407 
Δημοτικό Γυμναστήριο 210 6624511 
Δημοτολόγια – Εκλογικά 210 6628402 

Εργα-Προμήθειες, Πολιτιστικά 2106623628 
ΚΑΠΗ 210 6020920 
ΚΔΑΠ 210 6028961 

ΚΔΑΥ 210 6646669 / 6028080 
ΚΕΠ  210 6021102 

Κ.Η.Φ.Η. 2106627412 
Φυσικοθεραπευτηρίο Δήμου Κρωπίας  2106627418 

Μισθοδοσία-Λαικές-Κοιμητήρια 210 6628403 
ΟΓΑ 210 6623628 / 6624612 

Πολιτιστικό - ΚΑΠΗ Αγίας Μαρίνας  
22910 90638 

Πρωτόκολλο – Ληξιαρχείο 210 6626294  
ΤΑΠ - Πνευματικό Κέντρο 210 6626294 

Ύδρευση Αγίας Μαρίνας   
22910 90437 / 9083 

Ύδρευση Καρελλά 210 6646738 / 6739 
'Υδρευση Κορωπίου 210 6624453 / 210 6624830 

Α.Τ. Κορωπίου - Αντ. Πρίφτη 2 210 6623707  
Φαξ 210 6627046 

ΑΓΡΟΝΟΜΕΙΟ Αντ.Πρίφτη 2  210 6623780  
Φαξ 210 6623780 

Ασφ. Αττικής 210 6620556 φαξ 210 6620556 
Δ.Ο.Υ. Βασ.Κων/νου 156   

210 6624161 Φαξ 210 6624531 
Δασονομείο  Κύπρου 11  

210 6623454 Φαξ 210 6623454 
ΔΕΗ  Βασ.Κων/νου 33   

210 6623703 Φαξ 210 6626343 
Δημοτικό Στάδιο   

Τέρμα Αναστασίου Ντούνη  210 6627006 
Ειρηνοδικείο  Νικ.Ντούνη 4 – Κορωπί  

210 6622506 Φαξ 2106627431 
ΙΚΑ  Κύπρου 62 210 6623611 Φαξ 210 6626454 

ΟΤΕ Γ.Παπασιδέρη 13  210 6622499  
Φαξ 210 6022199 

Πυροσβεστική Υπηρεσία  Βασ.Κων/νου 3   
210 6627393 Φαξ 210 6627394 
Ταχυδρομείο  Βασ.Κων/νου 80   

210 6622380 Φαξ 210 6622390 
Υποθηκοφυλάκειο Αττικής 61 & Σπετσών   

2106020309 2106620482 
 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 22923 20102 

Κέντρο Υγείας Λαυρίου: 22920.22222 
Αστυνομικό Τμήμα Λαυρίου: 22920.22100 
Πυροσβεστική Λαυρίου: 22920. 22199 

Τροχαία Κερατέας: 22990.69490 
Λιμεναρχείο Λαυρίου: 22920.25249 
Δημαρχείο Λαυρίου: 22923.20102 

ΚΕΠ Λαυρίου: 22920.24850 
Ειρηνοδικείο Λαυρίου: 22920.25238 

Δ.Ο.Υ Λαυρίου: 22920.23457 
Ι.Κ.Α Λαυρίου: 22920.24853 

Υποθηκοφυλακείο Λαυρίου: 22920.24291 
Δασαρχείο Λαυρίου: 22920.23100 

Τελωνείο: 22920.25219 
Ο.Α.Ε.Δ Λαυρίου: 22920.25366 

Αρχαιολογικό Μουσείο: 22920.22817 
Ορυκτολογικό Μουσείο: 22920.26070 

Αρχαιολογικός Χώρος Σουνίου: 22920.39363 
Αρχαιολογικός Χώρος Θορικού: 22920.23884 

Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος  
Λαυρίου "Ο Ερμής": 22920.23137 

Κυνηγετικός Σύλλογος Λαυρίου: 22920.23004 
Σύλλογος Ποντίων Λαυρίου "Ο Μιθριδάτης": 22920.25527 

Σύλλογος Κρητών "Η Μεγαλόνησος": 22920.24770 
ΒΛΑΒΕΣ Ο.Τ.Ε. ΤΗΛ 22920 -22121-69899-60999 

ΒΛΑΒΕΣ Δ.Ε.Η. ΤΗΛ 22920 25273 
TAXI ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΗΛ 22920 25871  

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΟΥΝΙΟΥ ΤΗΛ 22920 39100 
 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 
Δημοτολόγιο 22940-40949 
Ληξιαρχείο 22940-40941 

Γραφείο Αλλοδαπών 22940-40933 
Ύδρευση 22940-40927 

Δημοτική Αστυνομία 22940-40938 
Τεχνική Υπηρεσία 22940-80000,45559 

Πολεοδομία 22940-81803,46666 
Κοιμητήριο 22940-40910 

Βλάβες Ύδρευσης 22940 86666 
Τηλεφωνικό Κέντρο Δημαρχείου 2106632200 

Πνευματικό Κέντρο Χρήστος Μπέκας 210 6633290 
Δημοτικά Ιατρεία Αρτέμιδος 22940 45566
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Χορήγηση  
οικονομικής  
ενίσχυσης στους 
πληγέντες από  
την πυρκαγιά  
της 4ης Ιουνίου

Με τη συμμετοχή του Δήμου Παλλήνης

Σ

Δήμος Ωρωπού συνεχίζει την ενίσχυση του Δι-
κτύου Απινιδωτών σε υπηρεσίες, φορείς και συλ-
λόγους. 

Μετά τους αθλητικούς συλλόγους, παραδόθηκαν τρεις 
αυτόματοι και υπερσύγχρονοι απινιδωτές στους Διοικη-
τές των Αστυνομικών Τμημάτων Ωρωπού Κώστα Μακρή, 
Αυλώνα Χρήστο Αγγέλου και Τμήματος Ασφαλείας Καλά-
μου Αλέξη Ξαρχουλάκο οι οποίοι θα μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν ολόκληρο το 24ωρο για να σώσουν ζωές. 
Με πρωτοβουλία του Δήμου Ωρωπού προγραμματίζονται 
σεμινάρια εκπαίδευσης των αστυνομικών από τον Ερυ-
θρό Σταυρό. 
«Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να συνδράμουμε στο 
τεράστιο κοινωνικό έργο σας. Συνεχίζουμε να είμαστε 
στο πλευρό των αστυνομικών και των πολιτών», είπε προς 
τους τρεις αξιωματικού ο δήμαρχος Ωρωπού Γιώργος 
Γιασημάκης. 

Παράδοση απινιδωτών 
από το Δήμο Ωρωπού 
στους Διοικητές των 
Αστυνομικών Τμημάτων 
Ωρωπού και Αυλώνα

Ο
Δήμος Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης ανακοινώνει ότι 
ξεκινάει το δημοτικό πρό-

γραμμα στείρωσης αδέσποτων γα-
τών «Οι Γάτες μας». Σκοπός του 
προγράμματος είναι αφενός η  κα-
ταγραφή και η σταδιακή μείωση 
του αριθμού των αδέσποτων γατών, 
μέσω της σήμανσης, στείρωσης και 
υιοθεσίας τους κι αφετέρου η ευ-
ζωία τους, με την εξασφάλιση της 
κατά περίπτωση κτηνιατρικής 
φροντίδας σε όλα τα αδέσποτα 
ζώα της πόλης, η εξασφάλιση τρο-
φής/νερού και οι παρεμβατικές 
δράσεις σε θέματα προστασίας 
τους.  
 

Τα φιλοζωικά σωματεία με έδρα 
το Δήμο, οι ενδιαφερόμενοι δη-
μότες και μόνιμοι κάτοικοι του 
Δήμου που επιθυμούν να στειρώ-
σουν αδέσποτη γάτα της περιο-
χής που διαμένουν, μπορούν να 
επικοινωνούν στο email: 
oigatesmas@vvv.gov.gr 

Για την καταγραφή, τη σή-
μανση, τη στείρωση και την 
υιοθεσία των αδέσποτων γα-
τών στη Βάρη Βούλα Βου-
λιαγμένη 

Ο

Ξεκινάει  
το δημοτικό  
πρόγραμμα  
«Οι Γάτες μας»
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Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και 
Δημιουργικότητας της Εθνικής Βιβλιοθή-
κης της Ελλάδος επιστρέφει! Οι βιβλιο-

θήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών θα 
ανοίξουν και πάλι τις πόρτες τους για να υποδε-
χτούν μικρούς και μεγάλους φίλους τους, να δια-
βάσουν παλιές και καινούργιες ιστορίες, να εμ-
πνευστούν, να εξερευνήσουν, να παίξουν με τη 
φύση, και μέσα από πρωτότυπες δράσεις να ανα-
καλύψουν νέες διαδρομές ανάγνωσης. 
Με κεντρικό σύνθημα «Διαδρομές ανάγνωσης 
…άκουσε, δες, μάθε, γέλα!», η Καλοκαιρινή Εκ-
στρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας επα-
νέρχεται με ιδέες και θεματικές που θα μας φέ-
ρουν κοντά σε αγαπημένα μας μέρη, πρόσωπα, 
βιβλία αλλά και στα προσωπικά μας σημεία ανα-
φοράς. Κεντρικός στόχος της φετινής ΚΕ είναι 
να μετατραπούν οι τοπικές βιβλιοθήκες σε κυ-
ψέλες δημιουργικότητας αξιοποιώντας αναγνώ-
στες κάθε ηλικίας και το φυσικό περιβάλλον γύ-
ρω από αυτές. 
Βασικό βιβλίο αφόρμησης για τα εργαστήρια που 
πρόκειται να υλοποιηθούν είναι «Τα Ψηλά Βου-
νά» του Ζαχαρία Παπαντωνίου, ένα κείμενο ορό-
σημο στην ελληνική λογοτεχνία και παιδαγωγική, 
πάντα επίκαιρο και «ζωντανό». Οι δράσεις συν-
δέονται με ένα κεφάλαιο/απόσπασμα το οποίο 
λειτουργεί ως γέφυρα με νεότερη/σύγχρονη βι-
βλιογραφία, ενώ οι δραστηριότητες αφορούν σε 
παιχνίδια που θα υλοποιηθούν στη βιβλιοθήκη ή 
τον περιβάλλοντα χώρο της, βασισμένα σε τέσ-
σερις άξονες: τη φύση, το νερό, τον ουρανό και 
τον άνθρωπο. Κάθε εργαστήριο θα αποτελεί και 
μια νέα διαδρομή για τα παιδιά που θα συμμετέ-
χουν. Έτσι διαμορφώνονται λογοτεχνικές δια-
δρομές, ποιητικές διαδρομές, μουσικές διαδρο-
μές, τοπικές διαδρομές, κ.ά. 
Καθόλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι βιβλιο-
θήκες συντονίζουν τις δράσεις τους, ενώ μικροί 
και μεγάλοι μοιράζονται τις αναγνωστικές τους 
εμπειρίες στα κοινωνικά δίκτυα χρησιμοποιών-
τας το hashtag #ΚΕ2022gr. 
Η συμμετοχή είναι δωρεάν αλλά είναι απαραίτη-
τη η προεγγραφή στις εκδηλώσεις και θα τηρηθεί 
σειρά προτεραιότητας. 
Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Δημοτική 
Βιβλιοθήκη Κορωπίου: 
Πεζόδρομος Γ. Παπασιδέρη 13, Κορωπί, καθημε-
ρινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 – 17:00. 
Τηλ. : 210-6626295 
Η Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημι-
ουργικότητας 2022 διοργανώνεται από την Εθνι-
κή Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και υλοποιείται χάρη 
στην αγαστή συνεργασία της ΕΒΕ και του Εργα-
στηρίου Παιδαγωγικών Εφαρμογών και Παραγω-
γής Εκπαιδευτικού Υλικού, του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ. 
Διευθυντής ο Καθηγη-
τής Κωνσταντίνος Δ. 
Μαλαφάντης. 
Το πρόγραμμα 
των δράσεων 
στο www.koropilib.gr. 

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου συμμετέχει 

στην Καλοκαιρινή Εκστρατεία 2022!

«Διαδρομές ανάγνωσης 
…άκουσε, δες, μάθε, γέλα!»

Η ε απόφαση της Υπουργού Παι-
δείας & Θρησκευμάτων Νίκης 
Κεραμέως το ΕΠΑΛ Λαυρίου 
αναβαθμίζεται και θα λειτουρ-

γήσει ως Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο 
από τη νέα σχολική χρονιά. 
Όπως αναφέρεται στην Υπουργική Από-
φαση το Προτ́υπο Επαγγελματικο ́Λυκ́ειο 
(Π.ΕΠΑ.Λ.) Λαυρίου βρίσκεται ανάμεσα 
στα 19 Πρότυπα Επαγγελματικά Λυ ́κεια  
(Π.ΕΠΑ.Λ.) που ιδρύονται από το σχολικό 
έτος 2022-2023 και θα συστεγασθεί ́ με το 
1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Λαυρίου με έδρα το 
Λαύριο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Αττικής. 
Οι τομείς που θα διδάσκονται στα Πρότυ-
πα ΕΠΑΛ είναι ιδιαιτέρως ελκυστικοί για 
τους νέους και τις νέες, καθώς αφορούν 
σε επαγγέλματα σύγχρονα, με προ-
οπτικές και μεγάλη 

ζήτηση στην αγορά εργασίας. Συγκεκρι-
μένα, θα λειτουργήσουν οι τομείς: 
• Διοι ́κησης και Οικονομίας 
• Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλ-
λοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμου ́ 
• Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικη ́ς και 
Αυτοματισμού 
• Μηχανολογι ́ας 
• Ναυτιλιακών Επαγγελμα ́των 
• Πληροφορικής 
• Υγείας-Προ ́νοιας-Ευεξίας. 
«Το δίκτυο των Πρότυπων ΕΠΑΛ, που ξε-
κίνησε πέρυσι, επεκτείνεται σε όλη την 
Ελλάδα, παρέχοντας στους μαθητές μας 
τη δυνατότητα για ακόμη πιο ποιοτική 
επαγγελματική εκπαίδευση. Η προσπά-
θεια αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο 
πλαίσιο της συνολικής ανα-
βάθμισης και εν γέ-

νει αλλαγής φιλοσοφίας ως προς την 
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτι-
ση και τις προοπτικές που ανοίγει στις νέ-
ες και τους νέους μας. Το Επαγγελματικό 
Λύκειο αποτελεί μία ποιοτική, αξιόπιστη 
επιλογή για όλους, που αξιοποιεί κλίσεις 
και δεξιότητες, ανταποκρίνεται στις επι-
θυμίες των μαθητών και τις σύγχρονες 
επαγγελματικές προκλήσεις, παρέχει 
γνώσεις και δεξιότητες σε σύγχρονους 
κλάδους υψηλής ζήτησης» δήλωσε η 
Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Νίκη Κεραμέως. 

TO EΠΑΛ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ  
ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως

Μ

άθε προσδοκία ξεπέρασε το Summer 
Camp που ξεκίνησε την Δευτέρα 20 
Ιουνίου. Μετά από δύο χρόνια ανα-

στολής της δραστηριότητας λόγω πανδημίας, 
οι συμμετοχές έφτασαν τις 850 με τον Δήμο 
Παιανίας να δίνει διέξοδο δημιουργικής απα-
σχόλησης σε παιδιά ηλικίας 5 έως 13 ετών, δι-
ευκολύνοντας τους εργαζόμενους γονείς και 
κηδεμόνες. 
Το πρόγραμμα διάρκειας 25 εργάσιμων ημε-
ρών (5 εβδομάδες) περιλαμβάνει αθλητικές, 
καλλιτεχνικές, ψυχαγωγικές & εκπαιδευτικές 
-δημιουργικές δραστηριότητες και πραγματο-
ποιείται στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Παι-
ανίας (κλειστό γυμναστήριο και ανοιχτό γήπε-
δο) και στο 1ο Δημ. Σχολείο Γλυκών Νερών κα-
θημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) από τις 8:00 
έως τις 16:00. 
Στο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλη-
σης των παιδιών περιλαμβάνονται: • Αθλη-
τικές δραστηριότητες • Χορός • Μουσικοκι-
νητική αγωγή • Θεατρικό παιχνίδι • Δραστη-
ριότητες για το περιβάλλον • Εκπαιδευτικά 
προγράμματα • Εκπαιδευτικά Project. 
Οι δραστηριότητες γίνονται από καθηγητές 
φυσικής αγωγής με την αντίστοιχη ειδικότητα 
όπου προβλέπεται, καθώς επίσης από πτυχι-
ούχους παιδαγωγούς, καλλιτέχνες, χοροδιδά-

σκαλους, καθηγητές μουσικής–μουσικοκινη-
τικής αγωγής, κλπ., με εμπειρία και εξειδίκευ-
ση στο χώρο αυτό, που συνεπικουρούνται από 
το απαραίτητο ειδικευμένο βοηθητικό προσω-
πικό γενικών καθηκόντων (γραμματεία υποδο-
χής- τήρησης παρουσιολογίου, παραλαβής και 
παράδοσης παιδιών, επίβλεψη - καθαριότητα 
όλων των χώρων κλπ.). 
Για την ασφάλεια των παιδιών που συμμετέ-
χουν στο πρόγραμμα, υπάρχει καθημερινή πα-
ρουσία ιατρού πιστοποιημένου στην παροχή 
υπηρεσιών Α΄ βοηθειών (συμπεριλαμβανομέ-
νου του απαιτούμενου ιατροφαρμακευτικού 
υλικού), και στους δύο χώρους υλοποίησης του 

προγράμματος. 
«Μόνο ικανοποίηση μπορεί να προκαλεί η με-
γάλη ανταπόκριση των δημοτών στο πρόγραμ-
μα καλοκαιρινής απασχόλησης παιδιών. Το 
Summer Camp επανασχεδιάστηκε εκ του μη-
δενός από τον ΠΑΟΔΗΠ έτσι ώστε να είναι 
εποικοδομητική η συμμετοχή και να μην λει-
τουργήσει ως parking για τα παιδιά όσο οι γο-
νείς βρίσκονται στην εργασία τους. Και αυτός ο 
στόχος επετεύχθη αν δει κανείς τον προγραμ-
ματισμό. Με το μικρότερο δυνατό κόστος για 
τους γονείς» δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Παι-
ανίας Ισίδωρος Μάδης. 
«Η φετινή διοργάνωση, μετά από δύο χρόνια 
υποχρεωτικής αναστολής του προγράμματος, 
αποτελεί για εμάς οδηγό για το μέλλον. Αφε-
νός λόγω της μεγάλης συμμετοχής που δείχνει 
την πραγματική ανάγκη και αφετέρου λόγω της 
ανταπόκρισης των ίδιων των παιδιών τις δύο 
πρώτες κιόλας μέρες. Επί οχτώ ώρες μα-
θαίνουν νέα πράγματα υπό την επίβλεψη και 
καθοδήγηση μιας ομάδας έμπειρων εκπαι-
δευτικών. Στον ΠΑΟΔΗΠ έχουμε βάλει στό-
χο την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς 
τους δημότες με νέες δραστηριότητες που 
έλειπαν από τον δήμο μας» δήλωσε από την 
πλευρά της η πρόεδρος του οργανισμού Κων-
σταντίνα Βλάχου. 

Συμμετοχή ρεκόρ στο Summer Camp του δήμου Παιανίας

Κ
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Έμφαση στην υψηλή  
ποιότητα και τα αυστηρά 
κριτήρια λειτουργίας

α σοβαρά επεισόδια μεταξύ νεα-
ρών στη διάρκεια ενός πάρτι στην 
Ερωτοσπηλιά στο Πόρτο Ράφτη, 
στις 14 Ιουνίου, που είχαν ως απο-

τέλεσμα το μαχαίρωμα στον θώρακα ενός 
20χρονου, δεν αποτελούν έκπληξη για τους κα-
τοίκους και τους παραθεριστές στην περιοχή. 
Όπως καταγγέλλουν η υποβάθμιση της πανέ-
μορφης παραλίας είναι συστηματική, με τη ρύ-
πανση, την ηχορύπανση και τα ανεξέλεγκτα 
πάρτι, με την ανοχή ή την αδιαφορία των αρμο-
δίων να αποτελούν καθημερινότητα. Πλέον, ζη-
τούν να σταματήσουν τα εξαιρετικά θορυβώδη 
πάρτι στην πανέμορφη παραλία, όπως και να 
υπάρξει κινητοποίηση από τον Δήμο Μαρκό-
πουλου για την καθαριότητα και την παράνομη 
στάθμευση. 
 

Επιστολές διαμαρτυρίας  
από τους κατοίκους 
Οι κάτοικοι έχουν προχωρήσει σε σειρά επιστο-
λών διαμαρτυρίας τουλάχιστον από τον Οκτώ-
βριο του 2021 αλλά και παλιότερα (καλοκαίρι 
2020). Όπως υποστηρίζουν, η παραχώρηση οποι-
ουδήποτε χώρου σε επιχειρηματίες για την εκ-
μετάλλευση της παραλίας Ερωτοσπηλιά απο-
δείχθηκε ιδιαιτέρως καταστροφική τόσο για το 
περιβάλλον όσο και για την ποιότητα ζωής κα-
τοίκων και επισκεπτών της περιοχής. Συγκεκρι-
μένα, αναφέρουν ότι στο πρόσφατο παρελθόν 
δεν τηρήθηκε στο σύνολό της η σύμβαση που 
όριζε τις υποχρεώσεις των επιχειρηματιών που 
λειτουργούν καντίνες ή άλλα μαγαζιά στην πα-
ραλία σε θέματα όπως πώληση αλκοόλ, τήρηση 
ωραρίου, καθαριότητα, διατάραξη κοινής ησυ-
χίας και μάλιστα τη νύχτα με πολύβουα πάρτι. 
Οι κάτοικοι ζητούν την πλήρη αποφυγή εκ νέου 
παραχώρησης χώρου προς εκμετάλλευση στην 
παραλία, αφού αποδεδειγμένα η καντίνα δεν 
πληρούσε τους όρους της σύμβασης. Φέτος, η 

σύμβαση για την παραχώρηση καντίνας δεν ανα-
νεώθηκε, όμως στην πιο πρόσφατη επιστολή 
τους οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι υποψιάζον-
ται πως τα πάρτι δεν είναι απλές συγκεντρώσεις 
κάποιων «θερμόαιμων νεαρών», αλλά από πίσω 
πιθανόν να κρύβεται κύκλωμα που προμηθεύει 
μηχανήματα, ίσως και αλκοόλ, ενώ διαφημίζον-
ται ακόμα και μέσω αναρτήσεων στο διαδίκτυο. 
Προβλήματα καταγράφονται και στον τομέα της 
καθαριότητας της παραλίας, με την αρμόδια δη-
μοτική αρχή (την εποπτεία για την καθαριότητα 
της παραλίας έχει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 
Μαρκόπουλου) να μην ανταποκρίνεται με ιδιαί-
τερη θέρμη στις πολλαπλές ηλεκτρονικές και 
άλλες εκκλήσεις διαμαρτυρίας. Όπως αναφέ-
ρουν οι κάτοικοι, δεν υπάρχουν αρκετοί κάδοι 
απορριμμάτων και η παραλία όπως και ο περι-
βάλλων χώρος δεν καθαρίζονται επαρκώς. 

 
Σκουπίδια, πλαστικά  
και σπασμένα αρμυρίκια  
στις εκβολές ρέματος  
κοντά στην παραλία 
Επίσης, οι δρόμοι, τα κράσπεδα, τα οικόπεδα γύ-
ρω από την παραλία δεν καθαρίζονται ούτε από 
τα σκουπίδια ούτε από τα ξερόχορτα, ενώ ακόμα 
και ο πύργος του ναυαγοσώστη μετατρέπεται 
σε «σκουπιδότοπο». Μάλιστα, οι ίδιοι οι κάτοι-
κοι συχνά αναλαμβάνουν το έργο της καθαριό-
τητας για να κρατηθεί η παραλία σε μια αξιο-
πρεπή κατάσταση και να μειωθεί ο κίνδυνος 
πυρκαγιάς, αφού, όπως υποστηρίζουν, ο Δήμος 
Μαρκόπουλου επιδεικνύει διαχρονική αδιαφο-
ρία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Σαββατοκύ-
ριακο 18-19 Ιουνίου στην περιοχή καταγράφη-
κε έπειτα από καιρό αστυνομική παρουσία προς 
αποτροπή των πάρτι. Επίσης, οι περίοικοι μιλούν 
για την πραγματοποίηση καθαρισμού από εθε-
λοντική ομάδα κατόπιν εορτής. 

 Ο Δήμος Λαυρεωτικής ανακοίνωσε την έναρξη 
της κατασκήνωσης «Ζ΄ Παιδική Εξοχή Κερατέας» 
για το καλοκαίρι του 2022. Η κατασκήνωση θα ανοί-
ξει τις πόρτες της για τους μικρούς μας φίλους τον 
Αύγουστο του 2022, θα λειτουργήσει για 2 περιό-
δους. 
Α’ Κατασκηνωτική Περίοδος:  
4 Αυγούστου - 13 Αυγούστου 2022 
Β΄ Κατασκηνωτική Περίοδος:  
17 Αυγούστου - 26 Αυγούστου 2022 
Αιτήσεις έως και την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022. 
Απαραίτητη η επιλογή ΜΙΑΣ κατασκηνωτικής πε-
ριόδου (Α΄ ή Β΄). 
Με έμφαση στην υψηλή ποιότητα και τα αυστηρά 
κριτήρια λειτουργίας, τις εξαιρετικές συνθήκες 
υγιεινής αλλά και το πολύ-επίπεδο διαδραστικό 
πρόγραμμα ψυχαγωγίας, βασικό μέλημα του Δή-
μου Λαυρεωτικής, είναι η ευχάριστη απασχόληση 
και προσεκτική φροντίδα των παιδιών.   Η Παιδική 
Εξοχή απευθύνεται σε παιδιά από 6-16 ετών. 
Για παροχή πληροφοριών, οι ενδιαφερόμενοι γο-
νείς μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα:    
Για την Κερατέα:  
22993 20238, 22993 20213, 2299320228 
Για το Λαύριο: 22923 20176 

Ο δήμαρχος Μαρκόπουλου απευθύνει έκκληση  
στους επισκέπτες για σεβασμό στον περιβάλλοντα χώρο

T

ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΑΠΟ  
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΕΣ 
ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

Ξεκινά η κατασκήνωση  
«Ζ΄ Παιδική Εξοχή Κερατέας»

Επίσκεψη σε βιομηχανικούς 
χώρους του Λαυρίου για  
τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών 
Αττικής – Πειραιώς

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε 
η πρώτη επίσκεψη του Συνδέσμου Βιο-
μηχανιών Αττικής – Πειραιώς (ΣΒΑΠ), 
στο πλαίσιο του προγράμματος για τον 

«Βιομηχανικό Τουρισμό», στο Λαύριο. 
Το Σάββατο 25 Ιουνίου 2022, μέλη του ΣΒΑΠ, εκ-
πρόσωποι των παραγωγικών τάξεων, φοιτητές, μα-
θητές, επισκέφθηκαν και ξεναγήθηκαν στις εγκα-
ταστάσεις της βιομηχανίας RAVAGO LAVRION 
A.E. από τον μηχανικό Παραγωγής και Ποιότητας, 
χημικό μηχανικό ΕΜΠ, Αντώνη Μελισσείδη. 
Ακολούθησε επίσκεψη στο Βιοτεχνικό – Βιομηχα-
νικό Εκπαιδευτικό Μουσείο Λαυρίου (Β-ΒΕΜ), 
στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, 
όπου αναλύθηκαν οι δυνατότητες φιλοξενίας 
start-up επιχειρήσεων, πολιτιστικών δράσεων, 
ανάδειξης νέων καινοτόμων ιδεών και υπηρε-
σιών, προώθησης ερευνητικών και επιχειρηματι-
κών προγραμμάτων. 
Στην συνάντηση παρευρέ-
θη και ο τελευταίος αρχιμη-
χανικός της γαλλι-
κής εταιρείας Με-
ταλλείων Λαυρίου, 
Κωνσταντίνος Πα-
παθανασίου.

Μ

Τι απάντησε ο  
δήμαρχος Μαρκοπούλου,  
κ. Αλλαγιάννης 
Θέσαμε υπ’ όψιν του δημάρχου Μαρκο-
πούλου, Κωνσταντίνου Αλλαγιάννη, τις 
καταγγελίες των κατοίκων. Μας εξήγησε 
πως πρόκειται για μια δημόσια παραλία 
με ελεύθερη πρόσβαση στην οποία είναι 
πρακτικά αδύνατη η 24ωρη αστυνόμευση. 
Ο κ. Αλαγιάννης αναγνωρίζει τα δίκαια 
παράπονα των περιοίκων για ηχορύπαν-
ση από τα αυτοσχέδια πάρτι που πραγμα-
τοποιούνται, όμως υπενθυμίζει την πρω-
τοβουλία της δημοτικής αρχής να μην 
ανανεωθεί η άδεια λειτουργίας της καν-
τίνας που λειτουργούσε επί χρόνια. Πα-
ράλληλα, τονίζει ότι έχουν ληφθεί μέτρα 
πυροπροστασίας και έχουν γίνει καθαρι-
σμοί ξερών χόρτων από γειτονικά οικόπε-
δα, όπως και ότι έχει τοποθετηθεί ναυα-
γοσώστης με καθημερινή παρουσία.  
Ο κ. Αλλαγιάννης αναφέρθηκε επίσης σε 
εθελοντές του δήμου που βρίσκονται 
στην περιοχή τις ημέρες με επικινδυνό-
τητα πυρκαγιάς κατηγορίας 4 ή 5. 
Πινακίδα που υπενθυμίζει  
στους επισκέπτες τι… δεν πρέπει  
να κάνουν στην παραλία 
Σύμφωνα με τον δήμαρχο, σημαντικό ρό-
λο παίζει η έλλειψη περιβαλλοντικής παι-
δείας ή ενδιαφέροντος για τον χώρο και 
την ασφάλειά του από ορισμένους από 
τους εκατοντάδες επισκέπτες που συρ-
ρέουν καθημερινά από όλη την Αττική. 
Παρκάρουν ανεξέλεγκτα παρά τις κλή-
σεις από την Τροχαία, δεν μαζεύουν τα 
σκουπίδια τους – μεταξύ των οποίων 
μπουκάλια, πλαστικά, προφυλακτικά, 
ακόμα και κάρβουνα από φωτιές που δεν 
επιτρέπεται να ανάβουν. «Έχουμε τοπο-
θετήσει πινακίδες για το άναμμα φωτιάς 
και τη ρύπανση, ενώ με τον τρόπο που 
παρκάρουν δεν μπορεί να περάσει πυρο-
σβεστικό όχημα ή ασθενοφόρο. 
Ορισμένοι δεν υπολογίζουν τίποτα και 
δεν είναι δυνατόν το θέμα να λυθεί μόνο 
με αστυνομικά μέτρα. Απευθύνω έκκλη-
ση να σεβαστούν μία από τις ομορφότε-
ρες παραλίες της Αττικής», αναφέρει χα-
ρακτηριστικά ο κ. Αλλαγιάννης. Σε επό-
μενο δημοτικό συμβούλιο, καταλήγει, θα 
τεθεί και το θέμα καθολικής απαγόρευ-
σης στάσης και στάθμευσης πλησίον της 
Ερωτοσπηλιάς. 
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Ακόμα ένα δρόμο ανακατασκεύασε 

ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ & 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  

ε 1.200 προσλήψεις, και μάλισ
τα 

μέσω ΑΣΕΠ, αναβαθμίζει την υπο-

στελεχωμένη Δημοτική Αστυνομία 

η κυβέρνηση. Την αναμόρφωση 

του θεσμικού πλαισίου ετοιμάζει η 

ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών θέλοντας 

να δώσει πνοή στον υποβαθμισμένο ρόλο της 

Δημοτικής Αστυνομίας κ
αι να την καταστήσει 

αρωγό στην καταπολέμηση της παραβατικό-

τητας, ειδικά στις μεγάλες πόλεις. 

Οι νομοθετικές ρυθμίσει
ς είναι στα σκαριά, και 

τώρα συντάσσεται το σχετικό σχέδιο νόμου, 

πάνω σε ήδη διαπιστωμένες θέσεις γι
α το ποια 

είναι τα μέχρι τώρα κακώς κείμενα και το τι 

πρέπει να αλλάξει. Η κατεύθυνση που θέλει 

να ακολουθήσει ο υπουργός Εσωτερικώ
ν, 

Μάκης Βορίδης, είναι στ
η λογική η Δημοτική 

Αστυνομία να αποκτήσει σαφείς αρμοδ
ιότητες 

που θα αποβλέπουν στην ασφάλεια και τη δι-

ευκόλυνση της καθημερινότητας τω
ν πολιτών, 

καθώς επίσης να ενισχυθεί η στελέχωσή της. 

Σύμφωνα με το προσχέδιο, από τα πρώτα που 

θα αλλάξουν είναι ο τρόπος πρόσληψης του
 

προσωπικού της Δημοτικής Αστυν
ομίας. Η 

πολιτική βούληση είναι στις προσλήψεις 
να 

υπάρχει διαφάνεια και αντικειμενικότητα. Γι’ 

αυτό οι προσλήψεις θα γίνουν με τη διενέρ-

γεια γραπτού διαγωνισμού από τον ΑΣΕΠ. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών προχωρά στην ενίσχυση  

της Δημοτικής Αστυνομίας με 1.200 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ  

και στην αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου

M

ΣΕΛIΔΑ 3
Διάνοιξη Αγίας Βαρβάρας και 

παρεμβάσεις στα πεζοδρόμια

Μεγαλώνει το 

δίκτυο 
πεζόδρομων 

στην Καναπίτσα

ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
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ΣΕΛ. 13

ΣΕΛ. 7

“ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ” ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ  

(ΤΠΣ) ΤΟΥ ΔΗ�ΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση των μελετών

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 
ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ Η 

ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΟΡΤΗ� 

ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Ο Γ. Ανεμογιάννης αντί 

του Α. Βασιλόπουλου 

υπoψήφιος δήμαρχος
Αλλαγή επικεφαλής στη Δύναμη Πολιτών 

Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας ΣΕΛ. 12



3ο Διεθνές Συνέδριο Παγκόσμιων  
Γεωπάρκων UNESCO Ελλάδας – Κύπρου

22 {  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ } Ιούλιος  2022

ο συνέδριο οργάνωσε η Αναπτυ-
ξιακή Ηπείρου Α.Ε., ως φορέας 
λειτουργίας του Παγκόσμιου Γεω-
πάρκου UNESCO Βίκου-Αώου, 

με την υποστήριξη της Περιφέρειας Ηπεί-
ρου και σε συνεργασία με την Ελληνική Εθνι-
κή Επιτροπή για την UNESCO, την Κυπριακή 
Εθνική Eπιτροπή για την UNESCO, το Ελλη-
νικό Φόρουμ Γεωπάρκων και τον Οργανισμό 
Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλ-
λαγής. 
Τα Γεωπάρκα δημιουργήθηκαν από τοπικές 
πρωτοβουλίες με στόχο να διατηρήσουν και 
να προστατεύσουν το φυσικό και πολιτισμι-
κό περιβάλλον και ιδιαίτερα τον γεωλογικό 
πλούτο. 
Η Ελλάδα φιλοξενεί σήμερα επτά περιοχές 
που έχουν αναγνωριστεί ως Παγκόσμια Γεω-
πάρκα UNESCO. Αυτές οι περιοχές είναι το 
Γεωπάρκο της Λέσβου, τα Γεωπάρκα του Ψη-
λορείτη και της Σητείας στην Κρήτη, το Γεω-
πάρκο Χελμού-Βουραϊκού στην Πελοπόννη-
σο και το Γεωπάρκο Βίκου-Αώου στην Ήπει-
ρο, το Γεωπάρκο Γρεβενών – Κοζάνης και το 
Γεωπάρκο Κεφαλονιάς-Ιθάκης. Αντίστοιχα, η 
Κύπρος φιλοξενεί μια περιοχή, το Γεωπάρκο 
του Τροόδους. 
Στο συνέδριο παρέστη  ο Υφυπουργός Περι-

βάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεώργιος Αμυ-
ράς, ο Πρόεδρος του Γεωπάρκου Λαυρεωτι-
κής κ.Δημήτρης Λουκάς και ο Πρόεδρος της 
ΔΑΝΕΤΑΛ κ.Χαράλαμπος Ζαγουρής. 
Την έναρξη του Συνεδρίου πραγματοποίησε 
με ομιλία ο Καθηγ.Νίκος Ζούρος, Πρόεδρος 
του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων με θέ-
μα ‘’Γεωπάρκα:Ανάδειξη Φυσικής Κληρονο-
μιάς και Βιώσιμης Ανάπτυξης. 
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου υπεγράφησαν 
Προγραμμματικές συμβάσεις για την χρημα-
τοδότηση δράσεων για την ανάδειξη γεωτό-
πων και γεωμνημείων σε κάθε ένα από τα 
επτά Ελληνικά Παγκόσμια Γεωπάρκα 
UNESCΟ με τον Οργανισμό Φυσικού Περι-
βάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕ-
ΚΑ) .  Οι προγραμματικές συμβάσεις χρημα-
τοδότησης υπεγράφησαν παρουσία του Υφυ-
πουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώρ-
γου Αμυρά, μεταξύ των εκπροσώπων των γε-
ωπάρκων και του Γενικού Διευθυντή του 
ΟΦΥΠΕΚΑ, Γιάννη Μητσόπουλου. 
Από το πλήθος των παρουσιάσεων των Παγ-

κόσμιων Γεωπάρκων UNESCO Ελλάδας – Κύ-
πρου αναδείχθηκε η γεωποικιλότητα - βιοποι-
κιλότητα και τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά 
που διέπει το κάθε γεωπάρκο. Παρουσιάστη-
καν επίσης πρακτικές για την βιώσιμη ανά-
πτυξη μέσα από τον γεωτουρισμό και μέσω 
της ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνών. 
Τονίστηκε ιδιαίτερα στις παρουσιάσεις  η συμ-
βολή των γεωπάρκων στην τοπική ανάπτυξη. 
Αναλυτικά αναφέρθηκαν  οι δράσεις του κάθε 
γεωπάρκου  μέσα από  προγράμματα Γεω-εκ-
παίδευσης και περιβαλλοντικής συνείδησης 
καθώς και οι νέες ψηφιακές εφαρμογές γε-
ωερμηνείας και προβολής των γεωπάρκων. 
Το Γεωπάρκο Λαυρεωτικής παρουσίασαν με 
εισηγήσεις οι Γεωλόγοι Ευγενία Μωραίτη, 
Βασιλική Μπαρσάκη και Ισίδωρος Καμπόλης 
Ακολούθησε περιήγηση-ξενάγηση στο Γε-
ωπάρκο Βίκου-Αώου από τους Γεωλόγους 
της ΕΑΓΜΕ Παναγιώτη Πάσχο και Ευάγγε-
λο Νικολάου. 

ντάχθηκε στον προϋπολογισμό της 
Περιφέρειας Αττικής άλλο ένα ση-
μαντικό έργο που εντάσσεται στο 
συνολικό σχεδιασμό της Δημοτικής 

Αρχής για ένα πράσινο και καθαρό Δήμο Διο-
νύσου. Πρόκειται για την προμήθεια υπόγει-
ων συστημάτων για τη διαχείριση ανακυκλώ-
σιμων αποβλήτων  και την επίτευξη κυκλικής 
οικονομίας προϋπολογισμού 1.758.240 ευρώ. 
Ειδικότερα, προβλέπεται να τοποθετηθούν 
σταδιακά σε διάφορες περιοχές του Δήμου 
30 γωνιές υπόγειων κάδων ανακύκλωσης (6 
ρευμάτων) που θα προστεθούν στον υφιστά-
μενο εξοπλισμό, αναβαθμίζοντας τα εργα-
λεία που έχουν στη διάθεσή τους οι εργαζό-
μενοι στην καθαριότητα. 

Σημειώνεται ακόμη ότι έχει ενταχθεί από το 
Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω του προγράμ-
ματος «Αντώνης Τρίτσης», η χρηματοδότη-
ση και εγκατάσταση άλλων 30 σημείων υπό-
γειων κάδων ανακύκλωσης (4 ρευμάτων) 
που θα ενισχύσουν αποτελεσματικά τη δύ-
ναμη πυρός του Δήμου στον τομέα της ανα-
κύκλωσης. 
Επίσης, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστη-
μα αναμένεται η παράδοση στο Δήμο μας νέ-
ων απορριμματοφόρων υψηλής τεχνολογίας 
για τα βιοαπόβλητα καθώς και η ολοκλήρωση 
της διαδικασίας αγοράς, μέσω leasing, νέ-
ων απορριμματοφόρων για τα απορρίμματα, 
που θα βελτιώσουν σημαντικά την εικόνα 
στον τομέα καθαριότητας.   

Με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής

Ο Δήμος Διονύσου εξασφάλισε  
30 νέες γωνιές υπόγειων κάδων ανακύκλωσης

Στο συνέδριο παρέστη ο Πρόεδρος του Γεωπάρκου Λαυρεωτικής  
Δημήτρης Λουκάς και ο Πρόεδρος της ΔΑΝΕΤΑΛ Χαράλαμπος Ζαγουρής

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη 
επιτυχία το 3ο Διεθνές Συνέ-
δριο Παγκόσμιων Γεωπάρκων 
UNESCO Ελλάδας και Κύ-
πρου, με τίτλο «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΓΕΩΠΑΡΚΑ UNESCO ΕΛΛΑ-
ΔΑΣ - ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ», στα Ιωάννινα.

Ε

υνεχίζεται στην Ανατολική Αττική η 
διενέργεια του προγράμματος δια-
χείρισης των κουνουπιών (προνυμ-
φοκτονία) για το έτος 2022 με τον 

11ο κύκλο εφαρμογών εγκεκριμένου βιολογι-
κού σκευάσματος από εδάφους, σύμφωνα με 
τις οδηγίες του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώρ-
γου Πατούλη και υπό τον συντονισμό του Αντι-
περιφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Θανάση 
Αυγερινού. Οι εφαρμογές υλοποιούνται στο 
πλαίσιο του προγράμματος που εφαρμόζει η 
Περιφέρεια σε περιοχές – εστίες περιαστικά 
όλων των Δήμων και στις οικολογικά προστα-
τευόμενες περιοχές της Ανατολικής Αττικής, 
αξιολογώντας τα ευρήματα των δειγματολη-
ψιών προνυμφών κουνουπιών και έχοντας ως 
προτεραιότητα την αποτελεσματική προστασία 
της υγείας των πολιτών. 
Παράλληλα με την Περιφέρεια, όλοι οι Δήμοι 
έχουν αποκλειστικά την ευθύνη και την υπο-
χρέωση να υλοποιούν αντίστοιχα προγράμμα-
τα εντός του αστικού ιστού, διενεργώντας κα-
θαρισμό και ψεκασμούς σε όλα τα φρεάτια των 
όμβριων υδάτων όπως και σε σημεία με στάσιμα 
νερά. Για τον λόγο αυτό έχει εκδοθεί από τη 
Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλον-
τικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας 
Αν. Αττικής σχετικό ενημερωτικό έγγραφο 
προς όλους τους δήμους με αναλυτικές οδη-
γίες τις οποίες οφείλουν να ακολουθούν. Να 
σημειωθεί ότι, εκτός από την Περιφέρεια και 
τους Δήμους που μεριμνούν ανελλιπώς για την 
αντιμετώπιση των κουνουπιών μέσω των προ-
γραμμάτων, για την αποτελεσματική αντιμετώ-
πισή τους είναι πολύ σπουδαίο να φροντίζει και 
ο κάθε πολίτης για τον περιορισμό των εστιών 
αναπαραγωγής τους στην αυλή ή στον κήπο του.  
Αστικές εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών 
αποτελούν: 

• Τα λιμνάζοντα ύδατα στις αυλές των σπι-
τιών (πιατάκια γλαστρών, δοχεία, βαρέλια, 
λεκάνες κλπ) 
• Οι φραγμένες υδρορροές 
• Τα πεταμένα λάστιχα των αυτοκινήτων 
• Τα θεμέλια νεοαναγειρόμενων οικοδομών 
• Τα φρεάτια όμβριων υδάτων

Πρόγραμμα Διαχείρισης  
και Αντιμετώπισης των  
Κουνουπιών στην  

Περιφερειακή Ενότητα  
Ανατολικής Αττικής

Σ
T



ατά τη συζήτηση επισημάνθηκε ότι σχετικά με τη χωρο-
θέτηση της Μονάδας υπήρξε ομόφωνη αρνητική γνω-
μοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου 
Σαρωνικού που υιοθετήθηκε στη συνέχεια από το Κοι-

νοτικό Συμβούλιο Καλυβίων, το οποίο ένα χρόνο πριν, δηλαδή στις 
21/6/2021 είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά για το θέμα. Στη γνωμοδό-
τησή του, το Κοινοτικό Συμβούλιο εξέθετε αναλυτικά τους έξι σο-
βαρούς λόγους για τους οποίους διαφωνούσε ρητά με την εγκατά-
σταση μίας τέτοιας μονάδας πλησίον του οικισμού. Ανέφερε συγ-
κεκριμένα για τη ΜΠΕ: 
1. Νομοθεσία ελλιπής και μη επικαιροποιημένη. Η συνημμένη 
ΜΠΕ θα έπρεπε να βασίζεται σε πρόσφατη Νομολογία 
(Ν.4414/2016, Ν.4643/2019 & Ν.4893/2019). Επίσης, τα δεδομένα για 
χορήγηση αδειών ΑΠΕ έχουν αλλάξει, συνεπώς η ΜΠΕ θεωρείται 
εκτός των σημερινών δεδομένων. 
2. Παράγραφος 2.6.1.: Αναφέρεται ότι η Μη υλοποίηση του Έρ-
γου δεν θα μειώσει την έκλυση αερίων θερμοκηπίου. Επιπροσθέ-
τως, στην Αττική δεν υπάρχει πλέον παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας από ορυκτά καύσιμα. 
3. Παράγραφος 13.2.: Εκεί αναφέρεται ότι η πρόβλεψη των ενδε-
χόμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων μονάδας βιορευστών είναι 
πολύπλοκη, στηρίζεται σε «ενδεχόμενα» και πιθανότητες. Αυτό συ-
νεπάγεται ότι δεν είναι ξεκάθαρες οι επιπτώσεις στο περιβάλλον 
της περιοχής και κατ’ επέκταση στην Κοινότητα Καλυβίων, ειδικά 
στους βορινούς ανέμους, που στατιστικά είναι η πλειονότητα στην 
περιοχή, όπως αναφέρει και η μελέτη (βόρεια του οικισμού με βο-
ρειοδυτικούς ανέμους). 
4. Αναφέρει η Μελέτη ότι το εν λόγω έργο θα συμβάλλει «έως το 
2020 το 20% της συνολικής ενέργειας να είναι από ΑΠΕ». Εν έτη 
2021 το ποσοστό κάλυψης είναι πολλαπλάσιο και ήδη εξετάζεται 
σοβαρά η αδειοδότηση νέων έργων ΑΠΕ, λόγω υπερπροσφορών 
σύνδεσης στο διασυνδεδεμένο δίκτυο. 
5. Αναφέρει η Μελέτη ότι η περιοχή δεν είναι επιβαρυμένη όπως η 
Αθήνα από Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς της ΔΕΗ και το περιβάλλον 
είναι καθαρό. Αυτό δεν ισχύει γιατί ο μοναδικός Ατμοηλεκτρικός 
Σταθμός της ΔΕΗ βρίσκεται πλησίον της Κοινότητας Καλυβίων, στο 
Λαύριο. Δείχνει η Μελέτη να μην γνωρίζει την ακριβή περιοχή. 
6. Η περιοχή στην οποία σχεδιάζεται η εν λόγω εγκατάσταση βρί-
σκεται όπως αναφέρεται στην συνημμένη ΜΠΕ, σε απόσταση πε-
ρίπου 900 μέτρων από τον οικιστικό ιστό της πόλης των Καλυβίων, γε-
γονός που από μόνο του καθιστά απαγορευτικές τέτοιου είδους 
δραστηριότητες, δεδομένου ότι στην μελέτη υπάρχει διατυπωμένη 
η παραδοχή εκπομπής αερίων ρύπων και σωματιδίων που θα επι-
βαρύνουν το ατμοσφαιρικό περιβάλλον της περιοχής “εντός των 
επιτρεπτών ορίων” τα οποία δεν αναφέρονται. Να σημειωθεί ότι η 
περιοχή ανήκει στην ζώνη Γ, εκτός ΒΙΟΠΑ όπου οι  χρήσεις γης δεν 
επιτρέπουν τέτοιου είδους εγκαταστάσεις. 

Οι παραπάνω αντιρρήσεις υιοθετήθηκαν από όλους τους αιρε-
τούς της Αυτοδιοίκησης του Δήμου Σαρωνικού καθώς και τους 
κατοίκους που είναι υπέρ των εναλλακτικών μορφών ενέργειας 
αλλά με όρους που θα προστατεύουν την περιοχή. 
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Διαγνωστικά Κέντρα 
 
• ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ -  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
Λ. Μεσογείων 154 Γέρακας 2106613402 
www.gna-gennimatas.gr  
• ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ  
Υψηλάντου 3, Παλλήνη 2106668888  
• ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ  
Αύρας 5 & Αγίας Μαρίνας, Αρτέμιδα 
2294088088 
• ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ  
Φιλίππου 21, Γέρακας 2106611854 
• ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ  
Οινόης 6, Μαραθώνας 2294067945 
• ΕΟΠΥΥ  ΠΑΙΑΝΙΑΣ   
Σταματίου Νικολάου 3, Παιανία 2106645236  
• ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ 
ΦΩΚΑΙΑΣ  
ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ 2291038809  
• ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ  
ΣΑΡΩΝΙΔΑ 2291054891 
• ΙΚΑ  ΛΑΥΡΙΟΥ  Διαμαντοπούλου Ιακώ-
βου, Εντός Κτιρίου Κέντρου Υγείας, Λαύριο 
2292025378  
• ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ  
1ο χλμ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ -ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 
2299049999 2299049990 
• ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ  
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 2295052612 
 2295052885 -  2295052222 -  

2295320019 
• ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ  Β. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7 ΚΟΡΩΠΙ 2132030800 
Fax 2132030836  
• ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 
ΙΑΚΩΒΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΛΑΥΡΙΟ 
2292320300  
• ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑ-
ΤΕΙΑ Διαμαντοπούλου Ιακώβου, Λαύριο 
2292025733 
• ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  
ΤΕΡΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 19003  
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 2299320500 
• ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ  
Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΙ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ,  Ν. ΜΑΚΡΗ  
2294321100- 2294321111 - 2294321136  
• ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙ-

ΚΕΡΜΙΟΥ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  
Παπανδρέου Ανδρέα, Ραφήνα 2294320200  
• ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙ-
ΚΕΡΜΙΟΥ   
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
Παπανδρέου Ανδρέα, Ραφήνα 2294320252 
• ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙ-
ΚΕΡΜΙΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ Πα-
πανδρέου Ανδρέα, Διασταύρωση, Ραφήνα 
2294320224  
• ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙ-
ΚΕΡΜΙΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ Πα-
πανδρέου Ανδρέα,  
Ραφήνα 2294320253  
• ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡ-
ΜΙΟΥ - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  
Παπανδρέου Ανδρέα, Ραφήνα 2294320227 
• ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙ-
ΚΕΡΜΙΟΥ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ  
Παπανδρέου Ανδρέα, Ραφήνα 2294320204 
• ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙ-
ΚΕΡΜΙΟΥ - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ  
Παπανδρέου Ανδρέα, Ραφήνα 2294320221 
• ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙ-
ΚΕΡΜΙΟΥ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  
Παπανδρέου Ανδρέα, Ραφήνα 2294320223  
• ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙ-
ΚΕΡΜΙΟΥ - ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
 Παπανδρέου Ανδρέα, Ραφήνα 2294320228 
• ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡ-
ΜΙΟΥ -  
Συμβεβλημένος με ΕΟΠΥΥ Παπανδρέου Αν-
δρέα, Ραφήνα 2294077777 
• ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕ-
ΡΕΙΑΚΟΣ ΣΠ. ΜΠΕΚΑ ΚΑΙ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 1 
ΣΠΑΤΑ 2132030900 
• ΚΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΥ-
ΡΩΣΗ ΡΑΦΗΝΑΣ ΡΑΦΗΝΑ 2294320039 -  
2294320250  
  

 Νοσοκομεία - Κέντρα Υγείας 
• Κ ΠΡΙΦΤΗΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 39ο χλμ Λεωφόρου 
Αθηνών - Σουνίου, Έναντι Ιερού Ναού Αγίας 
Τριάδας, Κερατέα 2299042825 

•ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
 (Αθανασοπούλου Γεωργία) Σουρλατζή Κων-

σταντίνου 10 & Παπανικολάου Δημητρίου, 

Κορωπί 2106020992 

•ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ 
ΚΟΡΩΠΙΟΥ Αριστείδου & Γκινοσάτη, Περι-

φερειακή Οδός Κορωπίου, Κορωπί 

2106628600 

•MEDICAL ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ  
Δαμιανού 2, Νέα Μάκρη 22940999900 

•MEDICAL ΡΑΦΗΝΑΣ  
Αφροδίτης 1 & Φλέμινγκ, Ραφήνα 

2294026477 

•MEDICON HELLAS  

Μελίτωνος 5-7, Γέρακας 2106606060 

•ΜΑΡΑΘΩΝΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑ-
ΤΡΕΙΟ  

Λεωφόρος Μαραθώνος 47, Παλλήνη 

2106032470, Στάγια Μαρία Λ. Θεσσαλονί-

κης 5, Γέρακας 2106654309 

•LASER SCIENCE SA Δερματολογική 
Κλινική Λεωφόρος Πόρτο Ράφτη 21, Μαρ-

κόπουλο 2299040766 

•ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Νεφρολογικό Κέντρο 
Συλλεκτήρια Οδός 54, Παλλήνη - Σκαλτσά-

δες 2106664405 

•ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗ 
ΙΑΣΗ  

Δημάρχου Μπέκα Χρήστου 90, Σπάτα 

2106635435 

•ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ  
(Κραμποβίτης Σπυρίδων Κ.) Αρτέμιδος 22-

24, Αρτέμιδα 2294083027 

•ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ (Φαβίου 
Έλσα Γ.) Λεωφόρος Λαυρίου 41, Κάντζα 

2106657904 

•ΑΤΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ Δερβενακίων 30 

& Υγείας, Έξοδος Υ8 Παλλήνης-Ραφήνας 

(Περιφερειακής Υμηττού), Παλλήνη 

2106665044 

•ΜΑΡΑΘΩΝΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑ-
ΤΡΕΙΟ Λαμέρα Κωνσταντίνου 8-10, Νέα 

Μάκρη 2294098216 

•ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
Λεωφόρος Μαραθώνος 87 & Κρήτης - Σα-

λαμίνος, Πλησίον Εθνικής Τράπεζας, Παλ-

λήνη 2106034414 

{  ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ }

Απορρίφθηκε με ευρεία πλειοψηφία από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής  
η Συμπληρωματική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δημιουργία Μονάδας 
Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιομάζα στη θέση Σαμάρθι – Αιματόριζα στα Καλύβια  
που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Ιουνίου.




