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Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Κατά τόπους ν εφελώδης

η θερμοκρασία από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,17,21,25,29

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ακεψιμά Ιωσήφ και Αειθαλά, Ιερομάρτυρος

Γεωργίου Νεαπολίτου του ν έου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Κολιός Αντώνιος Ν.28ης Οκτωβρίου 17Α &
Θρασυβούλου, 2105577744

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
Κοντούλη 1, 2105542410

MANΔΡΑ
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.

Στρατηγού Ρόκα  84, 2105556375

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

ΣΑΝΙΔΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΛΕΩΦ. ΦΥΛΗΣ 47 , 210 2411522

ΧΑΪΔΑΡΙ
ΣΣΑΡΡΗ ΠΑΓΩΝΑ

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 49
Τηλέφωνο  : 210-5987343

Κλειστό  είναι
από εχθές  το
Γενικό Λύκειο

Ασπροπύργου λόγω
κρουσμάτων κορωνο-
ϊού.

Την Παρασκευή
30/11 ο Διευθυντής, κ.
Σαρρής, ανακοίνωσε
ότι το Λύκειο θα μείνει
κλειστό από   2/11, έως
να βγουν τα αποτελέ-
σματα σε τεστ κορω-
νοϊού, στα οποία
υποβλήθηκαν πολλοί
μαθητές. Σύμφωνα με πληροφορίες στο σχολείο
εντοπίστηκαν κρούσματα και στις 3 τάξεις του Λυκείου
και, καθώς κάποιοι μαθητές είχαν στενές επαφές μεταξύ
τους, έχει δημιουργηθεί αναστάτωση σχετικά με την
ιχνηλάτηση των κρουσμάτων.

Όπως ανακοίνωσε ο κ. Σαρρής το ΓΕΛ θα παραμείνει
κλειστό έως να βγουν τα αποτελέσματα των τεστ, ενώ
σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας το σχολείο θα μείνει
κλειστό έως την Πέμπτη 5/11.

Κλειστά τμήμα-
τα και σε άλλα 3
σχολεία.

Σύμφωνα με το
Υπουργείο Παι-
δείας κλειστά θα
π α ρ α μ ε ί ν ο υ ν
κάποια τμήματα και
στο 1ο Γυμνάσιο
Ασπροπύργου, στο
1ο Νηπιαγωγείο και
στο ΕΠΑΛ Ασπρ-
οπύργου.

Τα τμήματα που θα μείνουν κλειστά είναι:

Γ1 (1ο Γυμνάσιο- έως 5/11)
Πρωϊνό 1 (1ο Νηπιαγωγείο-εώς 4/11)
Πρωϊνό 2 (1ο Νηπιαγωγείο-έως 5/11)
Γ1 Υγείας και Γ Φυσικοθεραπείας (ΕΠΑΛ-έως 02/11)
Α2 (ΕΠΑΛ-έως 3/11)

ΚΚλλεειισσττόό  ττοο  ΛΛύύκκεειιοο  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ
λλόόγγωω  κκρροουυσσμμάάττωωνν  κκοορρωωννοοϊϊοούύ

ΠΡΟΣ:  Ο.Α.Σ.Α.  Α.Ε.
Υπουργείο Υποδομών 

και Μεταφορών.
Περιφέρεια Αττικής.

Δήμο Ασπροπύργου. 

AITHMA

Έχει  περάσει σχεδόν ένας χρόνος
από την απόφαση του ΟΑΣΑ που αφο-
ρούσε την αναστολή λειτουργίας της
λεωφορειακής γραμμής Γ16    ( ΠΛ.
Κ Ο Υ Μ Ο Υ Ν Δ Ο Υ Ρ Ο Υ -
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ) και η ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ
των κατοίκων του Δήμου Ασπροπύρ-
γου συνεχίζεται.

Και δεν φτάνει μόνο αυτό.
Σήμερα πληροφορηθήκαμε ότι το

τοπικό δρομολόγιο 805 που καλύπτει την περιοχή
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ προτίθεστε να το μειώσετε
ή και να το διακόψετε.

Εκφράζουμε τη μεγάλη ανησυχία μας και την έντονη
καταδίκη μας στην πιθανή αναστολή ή ελάττωση της
γραμμής 805 Ασπρόπυργος –Νεόκτιστα.

Η άνω γραμμή, εξυπηρετούσε το επιβατικό κοινό που
διαμένει  και εργάζεται στον Ασπρόπυργο και ειδικότερα
την περιοχή  Νεοκτίστων.

Άνθρωποι που καθημερινά πασχίζουν για την καλυτέρ-
ευση της ζωής τους, χωρίς να έχουν την οικονομική 

δυνατότητα χρήσης αυτοκινήτου, φοιτητές, μαθητές
εργαζόμενοι.

Μαθητές ηλικίας 14 και 15 ετών που αναγκάζονται να
μετακινούνται με τα πόδια από και προς τις δραστηριότ-
ητες τους.Στηρίζουμε το Δημόσιο χαρακτήρα των Συγκοι-
νωνιών,  διεκδικούμε την αναβάθμιση τώρα του δικτύου
συγκοινωνιών εντός του Δήμου μας αλλά και της σύνδε-
σης με το κέντρο της Αθήνας.

Απαιτούμε την ενίσχυση της γραμμής Γ16 με πιο συχνά
δρομολόγια λεωφορείων, σύγχρονα και ασφαλή, να παρ-
θεί πίσω η αναστολή της συγκοινωνιακής  γραμμής.

Καμία σκέψη για ελάττωση της γραμμής 805 Ασπρόπ-
υργος –Νεόκτιστα.

Σύγχρονο δίκτυο συγκοινωνιών που να είναι φθηνό για
τους εργαζόμενους και Δωρεάν για τους μαθητές, φοιτ-
ητές και ανέργους.

Φτάνει πια η υποβάθμιση της υγείας και της ζωής των
κατοίκων και εργαζομένων του Δήμου Ασπροπύργου.  

Την περίοδο της υγειονομικής κρίσης η παραπάνω
ελάττωση  δρομολογίων μόνο αύξηση των κρουσμάτων
θα πετύχει και τίποτα παραπάνω.

02/11/2020
Δημοτικοί σύμβουλοι Δήμου Ασπροπύργου

Καμπόλη Ολυμπία
Μπακάλης Δημήτριος 
Τσοκάνης Αλέξανδρος 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΑΣΑ ΑΕ

Zητά να μην γίνει αναστολή ή ελάττωση δρομολογίων
της γραμμής 805 Ασπρόπυργος – Νεόκτιστα



Tο Υπουργικό Συμβούλιο
ενέκρινε 782 προσλήψεις τακτικού
προσωπικού και έμμισθης εντολής
για το 2021 σε Δήμους,
Περιφέρειες και  τα Νομικά
Πρόσωπα ΟΤΑ.

H έγκριση προσλήψεων
προσωπικού γίνεται στο πλαίσιο
του ετήσιου προγραμματισμού
προσλήψεων για το έτος 2021.

Συγκεκριμένα, το ΥΠΕΣ με
έγγραφό του ενημερώνει  για το
γεγονός ότι  με την αριθμ.
42/30.9.2020 Πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου,
εγκρίθηκε ο προγραμματισμός

προσλήψεων προσωπικού έτους 

2021, δυνάμει  του αρ.51 του
ν.4622/2019.

Συγκεκριμένα, για τους ΟΤΑ
εγκρίθηκαν:

α) 748 θέσεις τακτικού
προσωπικού στους Δήμους και στις
Περιφέρειες

β) 34 θέσεις Δικηγόρων –
Νομικών Συμβούλων με σχέση
έμμισθης εντολής, σε Δήμους,
Περιφέρειες καθώς και σε Νομικά
Πρόσωπα αυτών.

Συνολικά, με βάση το έγγραφο,
επωφελούνται 302 φορείς ΟΤΑ,
στους οποίους το ΥΠΕΣ δίνει
αναλυτικές οδηγίες για τις
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Προσλήψεις στην Εφορεία
Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής

Για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών
της Πράξης «myEleusis: μύηση στην Ελευσίνα

του Χθες με τα μάτια του Σήμερα  

ΗΕφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονι-
κού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών της Πράξης «myEleusis: μύηση

στην Ελευσίνα του Χθες με τα μάτια του Σήμερα (Κ.Ε.Τ6ΥΒΠ-00123,MIS5052061) με
ακρωνύμιο myEleusis,της Ειδικής Δράσης

«ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ» -«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινο-
τομία», για χρονικό διάστημα:

α) διάρκειας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης,για την
ειδικότητα ΠΕ Αρχαιολόγου

β) διάρκειας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με
δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τηλήξη του έργου, εφόσον
κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού, για την ειδικότητα ΠΕ Πληροφορικής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με
τα συνημμένα δικαιολογητικά, με ηλεκτρονική αποστολή (e mail), είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πανός
16, Τ.Κ. 10555 (Πλάκα) Αθήνα, απευθύνοντάς την υπ’ όψιν κ Ελισάβετ Αλβανού ή Χρι-
στίνας Κούστα (τηλ. επικοινωνίας: 210 3213571) εντός προθεσμίας πέντε (5)
εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη εργάσιμη της καταχώρισης στο δια-
δικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του
ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανα-
κοινώσεων της Υπηρεσίας (από Δευτέρα 02-11- 2020 έως και Παρασκευή 06-11-2020
από 09.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.).

«Πράσινο φως»«Πράσινο φως»
από το ΥΠΕΣαπό το ΥΠΕΣ

- - 782 μόνιμες προσλήψεις σε 302 ΟΤΑ

Τ
η δυν ατότητα ν α γίν εται
"διάλειμμα μάσκας" μέσα
στη σχ ολική αίθουσα, για

λίγα λεπτά, δίν ει η ν έα απόφα-
ση του υπουργείου Παιδείας.
Σύμφων α με την  απόφαση,
κατά τη διάρκεια της σχ ολικής
ημέρας και σε συν θήκες
ηρεμίας των  παιδιών  στην
τάξη, ο εκπαιδευτικός θα μπο-
ρεί ν α ζητά από τους μαθητές
ν α βγάζουν  για λίγο τη μάσκα τους και
ν α κάν ουν  έν α διάλειμμα.

Το πρόκρινε και η επιτροπή λοι-
μωξιολόγων

Η απόφαση ελήφθη μετά από αν αφο-
ρές εκπαιδευτικών , ειδικά στις μικρότε-
ρες τάξεις, ότι οι μαθητές συχ ν ά δυν α-
σασχ ετούσαν  από τη συν εχ ή χ ρήση
της μάσκας. Το υπουργείο Παιδείας
έθεσε το θέμα στην  επιτροπή των  λοι-

μωξιολόγων , που πρόκριν ε αυτή τη
λύση. Στόχ ος είν αι ν α αποφορτίζον ται
τα παιδιά και ν α εν ισχ ύεται η σωστή
χ ρήση της μάσκας. Μάλιστα, έχ ει απο-
φασιστεί το μέτρο αυτό ν α μπορεί ν α
γίν εται τόσο μέσα στις αίθουσες διδασ-
καλίας, όσο και σε εξωτερικούς χ ώρους
καθώς και κατά τη διάρκεια οποιασ-
δήποτε άλλης δραστηριότητας του σχ ο-
λείου.

ΚΚΚΚοοοορρρρωωωωννννοοοοϊϊϊϊόόόόςςςς    ----    ΝΝΝΝέέέέαααα    μμμμέέέέττττρρρραααα
σσσστττταααα    σσσσχχχχοοοολλλλεεεείίίίαααα::::

ΤΤοο  ""δδιιάάλλεειιμμμμαα  μμάάσσκκααςς"",,  
οοιι  ααπποουυσσίίεεςς  κκααιι  οοιι  εεξξααιιρρέέσσεειιςς

Σε μια
ακόμη δια-
ν ομή τρο-
φ ί μ ω ν
προχ ώρη-
σε ο
Σ ύλλογος
Αγ. Αλέ-
ξ α ν δ ρ ο ς
Γκορυτσάς
Α σ π ρ -
ο π ύ ρ γο υ
σε μέλη
του που
έ χ ο υ ν
μεγαλύτ ε-
ρη αν άγκη...

Μέλη του ν υν  αλλά και του πρώην
Δ.Σ. μαζί με εθελον τές έφτιαξαν  60
σακούλες με βασικά αγαθά.

Η διαν ομή έγιν ε από τον  Πρόεδρο του

Συλλόγου κ.
Αν τ. Κον α-
ξ ή . . .
τηρών τας τα
π ροβλεπ ό-
μεν α μέτρα
ασ φ αλε ί ας
για την  παν -
δημία.

Το Δ.Σ.
προχ ώρησε
σε αυτή τη
δ ρ ά σ η
θέλον τας για
άλλη μια
φορά ν α

συν δράμει αυτούς που χ ρήζουν  στήριξ-
ης.Θερμές ευχ αριστίες στους εθελον τές
και στα ν υν  και πρώην  Μέλη του Δ.Σ.
για τη διαρκή & εν εργή συμμετοχ ή τους
σε κάθε δράση του Συλλόγου μας.

Διανομή τροφίμων από τον Σύλλογο
Αγ. Αλέξανδρος Γκορυτσάς Ασπροπύργου

συνεχίζεται στη σελ. 8
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Εβγαλαν €800.000 με πλαστογραφήσεις σε βάρος του Δημοσίου

Το αρχηγικό μέλος δυο συμμοριών προέβαινε στην ίδρυση επιχειρήσεων χρησιμοποιώντας πλα-
στά και υφαρπαχθέντα έγγραφα και στοιχεία μελών των συμμοριών. Τα μέλη αυτά λειτουργούσαν
ως «αχυράνθρωποι».

Ξ
επερν ά το ποσό των  800.000 ευρώ η ζημιά για το ελλην ικό Δημόσιο, σύμφων α με την  Αστυν ομία, από
τη δράση δύο συμμοριών , από το 2013 έως σήμερα, που εξαρθρώθηκαν  και οι οποίες διέπρατταν
συστηματικά κακουργηματικές απάτες και πλαστογραφίες σε βάρος του ελλην ικού Δημοσίου.

Σε επιχ είρηση της Διεύθυν σης Οικον ομικής Αστυν ομίας που πραγματοποιήθηκε την  Πέμπτη 29 Οκτωβρίου
- στην  Αττική, συν ελήφθη αλλοδαπός, αρχ ηγικό μέλος των  συμμοριών , εν ώ ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή ακόμη
τεσσάρων  ατόμων  (δύο αλλοδαπών  και δύο Ελλήν ων ).

Σύμφων α με την  ΕΛΑΣ, το αρχ ηγικό μέλος προέβαιν ε στην  ίδρυση επιχ ειρήσεων , χ ρησιμοποιών τας πλα-
στά και υφαρπαχ θέν τα έγγραφα και στοιχ εία μελών  των  συμμοριών . 

Τα μέλη αυτά λειτουργούσαν  ως «αχ υράν θρωποι», προκειμέν ου ν α αν αλαμβάν ουν  την  αστική και ποιν ική
ευθύν η των  οφειλών , όπως ασφαλιστικές εισφορές, έν αν τι του ελλην ικού Δημοσίου και κυρίως του Εν ιαίου
Φορέα Κοιν ων ικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).

Αμέσως μετά και αφού είχ αν  εξαπατήσει το Δημόσιο ως προς το πραγματικό πρόσωπο του υπευθύν ου των
επιχ ειρήσεων , ασφάλιζαν  σε αυτές άτομα, αποφεύγον τας την  καταβολή των  αν αλογούν των  ασφαλιστικών
εισφορών , προς όφελός τους και αν τίστοιχ η ζημιά του Δημοσίου. 

Σημειών εται, ότι στις επιχ ειρήσεις ασφαλίζον ταν  κυρίως άτομα, που παρείχ αν  πραγματική εργασία ή ασφ-
αλίζον ταν  εικον ικά για τα απαιτούμεν α έν σημα της παραμον ής τους στη χ ώρα και την  εξασφάλιση ιατροφαρ-
μακευτικής κάλυψης και δικαιώματος συν ταξιοδότησης.

Από την  έως τώρα έρευν α προέκυψε η ίδρυση τριών  εταιρειών , που δραστηριοποιούν ταν  στην  κατασκευή
εν δυμάτων  φασόν . Οι εταιρείες αυτές λειτουργούσαν  για συγκεκριμέν ο χρον ικό διάστημα και η παύση της
δραστηριότητας καθεμίας συν έπιπτε χ ρον ικά με την  έν αρξη δραστηριότητας της επόμεν ης.

Από τις έρευν ες που πραγματοποιήθηκαν , μεταξύ άλλων , βρέθηκαν  και κατασχ έθηκαν  10 διαβατήρια, έγγρ-
αφα, παραστατικά και κάρτες αν άληψης, μον άδα ηλεκτρον ικού υπολογιστή και 560 ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχ ηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον  εισαγγελέα Πρωτοδικών
Αθην ών  και παραπέμφθηκε σε κύρια αν άκριση.

Διακοπή νερού σήμερα 
Τρίτη στη Ζωφριά 

Το τμήμα Ύδρευσης του Δήμου Φυλής ενημε-
ρώνει  πως την Τρίτη 3 Νοεμβρίου μετά τις 14.00
μ.μ. θα διακοπεί η υδροδότηση στις οδούς Ελέν-
ης, Κάστορος, Αίαντος και Αχιλλέως  στη Ζωφριά. 
Τα συνεργεία του Δήμου θα αποκαταστήσουν δυο
βλάβες που υπέστησαν οι αγωγοί στην συμβολή
της οδού Αχιλλέως 78 με την Αίαντος και στην
Αχιλλέως γωνία (Αχιλλέως-Αχιλλέως).  
Οι εργασίες θα διαρκέσουν μέχρι τη λήξη της

βάρδιας. Παρακαλούνται οι κάτοικοι της περιοχής
να μεριμνήσουν ώστε να καλύψουν τις ανάγκες
τους σε νερό για τις ώρες που θα διαρκέσει η επι-
διόρθωση των δυο βλαβών .
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Λειτουργία των ΚΕΠ Φυλής και το Σάββατο 
Σας ενημερώνουμε ότι τα ΚΕΠ του Δήμου Φυλής εξυπηρετούν  το κοινό κατόπιν τηλεφωνικών ραντε-
βού λόγω των μέτρων προστασίας κατά της διασποράς του κορωνοΐου. 
Από τις αρχές Νοεμβρίου θα είναι ανοιχτά και τα Σάββατα. 
Πιο συγκεκριμένα το ωράριο λειτουργίας τους διαμορφώνεται ως εξής: 

Δευτέρα – Παρασκευή 8:00 – 19:30
Σάββατο 8:00 – 13:30
Για τον  μήν α Νοέμβριο τα ΚΕΠ θα
δέχον ται κοιν ό τα Σάββατα ως εξής: 
ΚΕΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ στις 7 /11/2020
και στις 14/11/2020
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 21/11/2020
ΚΕΠ ΦΥΛΗΣ 28/11/2020

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
• ΚΕΠ Άν ω Λιοσίων
2132060123 – 2132060125
• ΚΕΠ Ζωφριά 2102473309 
• ΚΕΠ Ζεφυρίου 2132038812 -
2132038814- 2132038815 –
2132038824 
• ΚΕΠ Φυλής 2132060024 -
2132060025

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΗ 
Εισηγήτρια στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα:

Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας»

Ο
Δήμος Ασπροπύργου συμμετείχ ε εν εργά στις
25 & 26 Σεπτεμβρίου 2020, στο 5ο Παν ελλή-
ν ιο Συν έδριο με τίτλο «Εκπαίδευση στον  21ο

αιών α: Αν άπτυξη της κριτικής σκέψης, της δημιουρ-
γικότητας και της καιν οτομίας» που συν διοργαν ώθηκε
από το Μουσείο Σχ ολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του
Εθν ικού Κέν τρου Έρευν ας και Διάσωσης Σχ ολικού
Υλικού (Ε.Κ.Ε.Δ.Ι.Σ.Υ.), την  Παιδαγωγική Εταιρεία
Ελλάδος και τα Αρσάκεια-Τοσίτσεια Σχ ολεία, υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
και του Δήμου Αθην αίων . Στο συν έδριο, τον  Δήμο
μας εκπροσώπησε η Αν τιδήμαρχ ος Κοιν ων ικής Προ-
στασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας, κ. Σοφία
Μαυρίδη.

Η Αν τιδήμαρχ ος απηύθυν ε χ αιρετισμό την  1η
μέρα, μεταφέρον τας τις ευχ ές του Δημάρχ ου Ασπρ-
οπύργου, κ. Νικόλαου Μελετίου για την  επιτυχ ή διε-
ξαγωγή του Συν εδρίου. Τόν ισε ιδιαίτερα την  αξία της
γν ώσης και την  συμβολή της εκπαίδευσης στην  ισο-
ρροπημέν η και πολύπλευρη αν άπτυξη των  παιδιών  

στο σύγχ ρον ο σχ ολείο, και στην  διάπλαση υγιών
και εν εργών  πολιτών . 

Την  2η ημέρα του Συν εδρίου, η Αν τιδήμαρχ ος
πραγματοποίησε εισήγηση στην  θεματική εν ότητα
Καιν οτόμες Πρακτικές με τίτλο «Δημιουργική
Απασχ όληση: Εργαλείο κοιν ων ικοποίησης και δημιο-
υργίας συν είδησης, μέσω της αν άπτυξης της προσω-
πικότητας του παιδιού». 

Η εισήγηση της Αντιδημάρχου εστίασε στον
ρόλο των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης
και ιδιαίτερα στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψ-
ης, την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής, και της
δημιουργικότητας  των μαθητών με την χρήση
καινοτόμων διδακτικών πρακτικών και μαθη-
σιακών διαδικασιών. 

Απώτερος στόχος των ΚΔΑΠ, μέσω των παρα-
πάνω μεθόδων, είναι η επαφή των μαθητών
μέσω της παιδείας με την πραγματική ζωή, και
κατά συνέπεια η ένταξή τους στην σύγχρονη κοι-
νωνία. 
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Υποδομών: Διορθώσεις στο νόμο 
για τα δημόσια έργα, στόχος η διαφάνεια
– έγκαιρη ολοκλήρωση

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχωρά
αποφασιστικά σε διόρθωση κρίσιμων διατάξεων του
Νόμου 4412/16 με δύο στόχους: Και απόλυτη διαφά-

νεια και τα έργα να γίνονται στην ώρα τους.
Ένα δαιδαλώδες θεσμικό πλαίσιο, έχει αποδειχτεί στην πράξη
κατά το παρελθόν, ότι έχει ως αποτέλεσμα και να καθυστερ-
ούν τα έργα λόγω γραφειοκρατίας, αλλά και τελικά να υπάρχει
λιγότερη διαφάνεια, λόγω ακριβώς των πολύπλοκων διαδικα-
σιών, που υποτίθεται θα την εξασφάλιζαν.
Όπως έχει ξεκαθαρίσει ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφο-
ρών, κ. Κώστας Καραμανλής, αυτή η κυβέρνηση δεν κάνει
καμία έκπτωση ούτε στη διαφάνεια, ούτε στην αποτελεσμα-
τικότητα. Με τον εξορθολογισμό της νομοθεσίας για τις δημό-
σιες συμβάσεις, διασφαλίζονται και τα δύο. Ο εξορθολογισμός
ήταν δε αναγκαίος, καθώς ο Νόμος 4412 σχεδιάστηκε με
μεγάλη προχειρότητα το 2016  και  στη συνέχεια η ίδια η
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τον τροποποίησε 385
φορές. Γεγονός που αποδεικνύει την ανάγκη αλλαγών.

Βασικές μεταρρυθμίσεις που εισάγονται με την τροποποίηση
του Ν. 4412/16:
1. Ενίσχυση του συστήματος μελέτη – κατασκευή, ώστε να
μπορεί να εκκινεί η διαδικασία δημοπράτησης των έργων
αμεσότερα απ’ ό,τι ισχύει σήμερα, παράλληλα με την περι-
βαλλοντική αδειοδότηση του έργου. Η περιβαλλοντική αδει-
οδότηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την ανακήρυξη
αναδόχου, υπό τον όρο οι εγκριθέντες περιβαλλοντικοί όροι
να μην μεταβάλλουν ουσιωδώς το αντικείμενο του έργου.
Βασική αρχή του συγκεκριμένου τρόπου ανάθεσης αποτελεί η
μετατόπιση της ευθύνης των μελετών στον Ανάδοχο.

2. Η δημοπράτηση έργων ειδικής σημασίας για την οικονομία
της χώρας, έργων δηλαδή που είναι ενταγμένα στο άρθρο 7Α
του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, θα
μπορεί να ξεκινήσει γρηγορότερα από ό,τι ίσχυε μέχρι σήμε-
ρα. Στα μεγάλα έργα προβλέπεται επίσης η εφαρμογή των
διατάξεων, που αφορούν στις ιδιωτικές επενδύσεις, για την
ταχύτερη δημοπράτηση τους.

3. Αντιμετώπιση των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών στα
έργα, που είχαν σαν αποτέλεσμα τη δυσκολία ολοκλήρωσής
τους. Το γεγονός αυτό μάλιστα είχε επισημανθεί και από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο εξής θα πρέπει να αιτιολογείται
όποια προσφορά έχει απόκλιση μεγαλύτερη του δέκα τοις
εκατό (10%) από τον μέσο όρο της έκπτωσης του συνόλου
των προσφορών που υποβλήθηκαν. 

Η αιτιολόγηση θα αποτελεί δεσμευτική συμφωνία και τμήμα
της σύμβασης ανάθεσης, που δεν μπορεί να μεταβληθεί καθ’
όλη την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Ταυτόχρονα η
εγγύηση καλής εκτέλεσης υπολογίζεται πλέον επί του προϋ-
πολογισμού δημοπράτησης του έργου και όχι επί της τελικής
αξίας της σύμβασης.

4. Θεσμοθετείται η δυνατότητα να μπορεί να ασκηθεί η
επίβλεψη εκτός από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και από
πιστοποιημένο ιδιωτικό φορέα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή
ένωση προσώπων), ο οποίος θα διαθέτει τις αναγκαίες εξειδι-
κευμένες γνώσεις.
5. Το σύστημα μετατρέπεται σε δηλωτικό, από ελεγκτικό όπως
ισχύει σήμερα. Σκοπός είναι να διευκολύνονται οι επιμετρή-
σεις και οι λογαριασμοί του έργου. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία
απαλλάσσεται από υποχρεώσεις, στις οποίες δεν μπορούσε
να ανταποκριθεί με αποτέλεσμα να προκύπτουν δυσμενή
αποτελέσματα για το Δημόσιο, λόγω αυτοδίκαιων εγκρίσεων.
Η υποβολή των επιμετρήσεων από τον ανάδοχο γίνεται πλέον
κανόνας και συνοδεύεται με αυξημένη ευθύνη ως προς την
αλήθεια αυτών, με στόχο να επιταχυνθεί η πληρωμή των
λογαριασμών.

6. Θεσμοθετείται για έργα προϋπολογισμού άνω των δέκα
εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000 €), η δυνατότητα διαιτητικής
επίλυσης κάθε διαφοράς που προκύπτει σχετικά με την εφα-
ρμογή, την ερμηνεία ή το κύρος της Σύμβασης. Για έργα
κατώτερου προϋπολογισμού, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη
του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου.

Το μείζονος σπου-
δαιότητας θέμα
για την άμεση

αποκατάσταση του οδι-
κού δικτύου στην περ-
ιοχή ΚΟΚΚΙΝΙ της ΕΟ
Οινόη Σχηματαρίου –
Δερβενοχώρια – Ελευ-
σίνα, αναδεικνύει με
κ ο ι ν ο β ο υ λ ε υ τ ι κ ή
παρέμβαση ο βουλευ-
τής Βοιωτίας του Κινή-
ματος Αλλαγής, Γιώρ-
γος Μουλκιώτης.
Με ερώτηση απευθυνό-
μενη στους υπουργούς
Υποδομών & Μεταφορών, Εσωτερικών και Προστασίας
του Πολίτη, ο βουλευτής επισημαίνει ότι η Ε.Ο. Οινόης
Σχηματαρίου – Δερβενοχωρίων – Ελευσίνα αποτελεί ένα
βασικό οδικό δίκτυο με ιδιαίτερα συχνή κυκλοφορία που
ενώνει τις δύο μεγαλύτερες βιομηχανικές περιοχές της
χώρας, δηλαδή την πολυάριθμη - πλην άτυπη - βιομ-
ηχανική περιοχή Οινοφύτων με την βιομηχανική ζώνη
Θριάσιου πεδίου και συνδέει την ΝΕΟ Αθηνών – Θεσ-
σαλονίκης με την Αθηνών – Κορίνθου.

Επιπλέον τονίζει ότι η οδός αυτή, διέρχεται και από
την περιοχή ΚΟΚΚΙΝΙ Δερβενοχωρίων, όπου από
την Γέφυρα Σαραταποτάμου και προς το χωριό Στε-

φάνι, έχουν παρουσια-
στεί έντονα γεωλογικά
φαινόμενα και ενδεικτι-
κά ρωγμώσεις της
οδού, διαβρώσεις του
υφιστάμενου πρανούς
του βουνού και έρπου-
σα ολίσθηση, με προο-
δευτικούς ρυθμούς, σε
μήκος κατά πρόχειρους
υπολογισμούς 4 χιλιο-
μέτρων, που επηρεά-
ζουν την ασφάλεια της
κίνησης των οχημάτων,
ενώ επισημαίνει ότι
διέρχεται σε απόσταση

λίγων μέτρων και το κανάλι του ΜΟΡΝΟΥ - υδροδότ-
ησης της Αττικής. Κατόπιν αυτών, ζητά από τους
ερωτώμενους υπουργούς την άμεση αντιμετώπιση της
σοβαρής γεωλογικής κατάστασης στην περιοχή
ΚΟΚΚΙΝΙ της ΕΟ Οινόη Σχηματαρίου – Δερβενοχώρια –
Ελευσίνα, αλλά και να ενημερώσουν για τον προγραμ-
ματισμό και τις ενέργειές τους για την αντιμετώπιση του
εν εξελίξει γεωλογικού φαινομένου, όπως επίσης να
ενημερώσουν και για τα άμεσα έργα που σκοπεύουν να
εκτελέσουν, ενόψει και του επερχόμενου χειμώνα, λαμ-
βάνοντας υπόψιν τις ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες
της περιοχής και την επιδείνωση των συνθηκών κυκλο-
φορίας.  

Τρεις απόπειρες αυτοκ-
τονίας κρατούμενων
γυναικών προσφύγων
σημειώθηκαν μέσα σε
λίγες μέρες στο κέντρο
κράτησης γυναικών της
Αμυγδαλέζας.

Η μια εξ αυτών μάλιστα
είναι ασυνόδευτη ανήλικη,
η οποία έχει πέσει θύμα
trafficking. Γι’  αυτόν τον
λόγο από την προηγούμενη Κυριακή οι κρατούμενες
έχουν προχωρήσει σε απεργία πείνας σε ένδειξη
συμπαράστασης, αλλά και διαμαρτυρίας για τις απάνθρ-
ωπες πρακτικές της ΕΛΑΣ.

Κατάπιε 500 ml σαμπουάν

Σύμφωνα με το Σωματείο Γυναικείων Δικαιωμάτων
«το Μωβ», 19χρονη γυναίκα από το Κονγκό κατάπιε
500 ml σαμπουάν στις 22 Οκτωβρίου και μεταφέρθηκε
στα επείγοντα του Νοσοκομείου Γεννηματάς για πλύση
στομάχου και σύντομη παρακολούθηση.

Είχε φτάσει στην Ελλάδα πέρσι ως ασυνόδευτη ανή-
λικη και θύμα τράφικινγκ, διέμενε στη Μόρια και κατέθ-
εσε αίτηση ασύλου τον Σεπτέμβριο του 2019. Τον περα-
σμένο Αύγουστο συνελήφθη στο Ελευθέριος Βενιζέλος,
ενώ προσπαθούσε να φύγει στο εξωτερικό και έκτοτε
κρατείται στην Αμυγδαλέζα.

Παρόλο που με την υπόθεσή της ασχολούνται από
τον Αύγουστο του 2020 πολλές οργανώσεις, καθώς και
η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες,  η
Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής στις 23/9/2020 αποφάσι-
σε την παράταση της κράτησής της, γεγονός που την
καταρράκωσε ακόμα περισσότερο.

Στις 19/10/2020 έδωσε την συνέντευξή της για την
αίτηση ασύλου στο Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου της
Αμυγδαλέζας. Παρότι η Υπηρεσία Ασύλου εισηγήθηκε 

την μη κράτησή της την ίδια μέρα,
19/10/2020, η Διεύθυνση Αλλο-
δαπών Αττικής δεν την άφησε
ελεύθερη.

Τελικά, η κοπέλα προχώρησε σε
απόπειρα αυτοκτονίας και μόνο τότε
αφέθηκε επιτέλους ελεύθερη. Το
Σάββατο 23 Οκτωβρίου πήρε εξιτήρ-
ιο και επέστρεψε στην Αμυγδαλέζα
για να πάρει τα πράγματα της.

Η ανήλικη που έκοψε τις φλέβες της
Είχε προηγηθεί στις 19 Οκτωβρίου η απόπειρα αυτοκ-

τονίας μιας 17χρονης Αφγανής, αναγνωρισμένης πρό-
σφυγα.

Διέμενε αρχικά στο ΚΥΤ Μόριας, από όπου έφυγε και
συνελήφθη στις 22/9/2020 από το Α.Τ. Αυλώνας. Κατό-
πιν μετήχθη στο κέντρο κράτησης της Αμυγδαλέζας,
όπου τέθηκε σε κράτηση μαζί με τις ενήλικες γυναίκες. 

Στις 9/10/2020 δέχτηκε σεξουαλική παρενόχληση από
μια ενήλικη συγκρατούμενή της, η οποία απομονώθηκε
άμεσα από την αστυνομία. Στη συνέχεια απομονώθηκε
και η ίδια η ανήλικη.

Βρέθηκε θετική στον κοροναϊό και κρατήθηκε στην
απομόνωση.

Στις 19/10/2020 έκοψε τις φλέβες της από το ένα της
χέρι και μεταφέρθηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο, όπου
και νοσηλεύτηκε. Πήρε εξιτήριο την επόμενη ημέρα, και
έκτοτε κρατείται και πάλι στην Αμυγδαλέζα.

Παράλληλα, γίνονται ενέργειες για να τοποθετηθεί σε
δομή φιλοξενίας.

Πηγή:www.in.gr

Τρεις απόπειρες αυτοκτονίας γυναικών προσφύγων 
μέσα σε λίγες μέρες στο κέντρο κράτησης της Αμυγδαλέζας

Γ. Moυλκιώτης: «Αναγκαία η άμεση αποκατάσταση
οδικού δικτύου στο ΚΟΚΚΙΝΙ της ΕΟ Οινόη 
Σχηματαρίου – Δερβενοχώρια – Ελευσίνα»
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Με κάθε εκκλησιαστική μεγαλο-
πρέπεια και κατάνυξη πραγματοποι-
ήθηκε ο εορτασμός των Αγίων Ανα-
ργύρων στην Παραλία Ασπροπύρ- 

γου ... χοροστατουντος του Σεβα-
σμιότατου Μητροπολίτη Μεγάρων
και Σαλαμίνος κ. Κωνσταντίνου...
παρουσία του Προέδρου της Δημοτι-
κής Επιτροπής Παιδείας & Β/βάθ-
μιας Εκπαίδευσης κ. Γ. Φίλη και του
Αντιπροέδρου του Οργανισμού Άθλ-
ησης και Φροντίδας Νεολαίας και
3ης Ηλικίας Δήμου Ασπροπύργου -
Προέδρου του Συλλόγου Κατοίκων
της περιοχής κ. Αντ. Κοναξη...

Ο Πανηγυρικός Εσπερινός συνέ-
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ρόνιση του Σεβασμιοτάτου στον
Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας
στα Μέγαρα στην οποία ήταν τότε
παρόντες οι κκ. Φίλης και Κοναξής
μαζί με τον Δήμαρχο της πόλης μας
κ. Νικ. Μελετίου.

Ευχή όλων οι Άγιοι Ανάργυροι
γιατροί να δώσουν για άλλη μια
φορά την σωτηρία από την πανδημία
και την υγεία  σε όλους μας ... 

Χρόνια πολλά... Καλό μήνα με
υγεία...

Με μεγαλοπρέπεια και κατάνυξη πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός των

Αγίων Αναργύρων στην Παραλία Ασπροπύργου

Η ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΕΚΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟ ΛΑΟ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ.
Το ΔΣ της ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ εκφράζει τη θλίψη του
για τον  άδικο χαμό των  δύο μαθητών  από τον  σεισμό που έπληξε τη Σάμο.  Εκφράζει τα
συλλυπητήρια του, στις οικογέν ειες, στους συμμαθητές και τους εκπαιδευτικούς των  δύο μαθη-
τών .
Μία ακόμα φυσική καταστροφή που στοιχίζει αν θρώπιν ες ζωές.
Ο τραγικός σεισμός στη Σάμο και τη Χίο αν αδεικν ύει για άλλη μία φορά την  αν άγκη του κράτο-
υς για την  αν τισεισμική θωράκιση των  σχολείων  της χώρας μας.
Ως ΔΣ της ΕΝΩΣΗΣ απαιτούμε τον  άμεσο κρατικό έλεγχο όλων  των  σχολικών  κτηρίων  του
Δήμου Ασπρόπυργου.
Στέλν ουμε την  αλληλεγγύη μας και τη συμπαράσταση μας στους μαθητές και γον είς των
ν ησιών , την  ευχή ν α είν αι καλά στην  υγεία τους, αλλά και την  αν άγκη τα προβλήματα γρήγο-
ρα ν α ξεπεραστούν  και ν α αν τιμετωπιστούν .

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 02/11/2020

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ
Ο Πρόεδρος                                              Η Γεν . Γραμματέας

ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                                   ΜΑΡΝΙΚΑ ΞΕΝΙΑ                                     

ΔΥΣΚΟΛΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Αθήνας:
Ανησυχία στην αγορά -Είμαστε κοντά
στο να χαθούν θέσεις εργασίες

Γ
ια τη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει
η αγορά, εν μέσω της κρίσης της πανδημίας
αλλά και  ύστερα από το πέρασμα της

10ετούς οικονομικής κρίσης, μίλησε ο πρόεδρος
του Εμπορικού Συλλόγου Αθήνας, Σταύρος Καφ-
ούνης.

Το ενδεχόμενο πολλές επιχειρήσεις να βάλουν
λουκέτο, επισήμανε στο Θέμα 104,6 ο κ. Καφ-
ούνης, λέγοντας ότι ήδη κάποιες επιχειρήσεις,
ακόμη και μεγάλες, σκέφτονται να κλείσουν κάποια
καταστήματα ενώ ήδη ορισμένες έχουν προχωρή-
σει σε αυτή την κίνηση.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το αν
υπάρχει κίνδυνος να χαθούν θέσεις εργασίας,
φάνηκε ιδιαιτέρως ανήσυχος, επιβεβαιώνοντας τις
ανησυχίες. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «είμαστε
κοντά στο να χαθούν θέσεις εργασίες».

Για τα μέτρα που ισχύουν με σκοπό να
στηρίξουν τις επιχειρήσεις, χαιρέτησε την επιστρ-
επτέα προκαταβολή. 

Ο κ. Καφούνης, ζήτησε επίσης να υπάρξουν
διευκολύνσεις και στα δάνεια των επιχειρήσεων
και ειδικότερα στις μικρότερες, να υπάρξουν
ρυθμίσεις έως 48 δόσεων για τις τρέχουσες
υποχρεώσεις αλλά και για το θέμα ενοικίων που
ισχύει ήδη το 40% της έκπτωσης.
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Συνεχίζεται από σελ. 3

Ενδεικτικά, μπορεί να δίνεται οδηγία για ολιγόλεπτη προσεκτική
αφαίρεση της μάσκας μέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια
ανάγνωσης κειμένου από εκπαιδευτικό ή ατομικής εργασίας
από τους μαθητές, έχοντας ανοικτά τα παράθυρα όσο είναι
δυνατόν. Στο διάλειμμα σε εξωτερικό χώρο μπορεί να γίνεται
ολιγόλεπτη αφαίρεση της μάσκας αφού τα παιδιά τηρήσουν
αποστάσεις, παραμένοντας στην ίδια θέση τα λίγα λεπτά που
δεν θα φορούν μάσκα.

Πότε οι μαθητές δεν θα φορούν τη μάσκα

Δεν θα γίνεται χρήση μάσκας όταν τα παιδιά τρώνε ή πίνουν,
οπότε πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις. Χρήση
μάσκας δεν πρέπει να γίνεται κατά το μάθημα της γυμναστικής
ή όταν τα παιδιά ε ́χουν έντονη σωματική άσκηση, οπότε επίσης
πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις, όπως αναφ-
έρει η απόφαση.

Από την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας εξαιρούνται οι
ακόλουθες κατηγορίες μαθητών, οι οποίοι προσέρχονται κανονι-
κά στο σχολείο, αφού προσκομίσουν τα απαραίτητα σχετικά
δικαιολογητικά:

α) μαθητές με γνωσιακή, αναπτυξιακή, ψυχική διαταραχή ή δια-
ταραχή συμπεριφοράς,

β) μαθητές με σοβαρό νευρολογικό ή μυϊκό ή άλλο νόσημα που
τους εμποδίζει να χειριστούν τη μάσκα τους.

Καταγραφή και προσμέτρηση απουσιών
Οι απουσίες μαθητών σχετικά με τον κορονοϊό
καταγράφονται, αλλά δεν προσμετρώνται στις ακόλουθες
περιπτώσεις:

α) Αν νοσεί από κορονοϊό ο ίδιος ο μαθητής ή κάποιος που κατοι-
κεί στο σπίτι του, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής
βεβαίωσης.

β) Αν ο μαθητής ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, όπως
έχουν οριστεί από τον ΕΟΔΥ, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρ-
ικής βεβαίωσης από τον θεράποντα ιατρό ή από ιατρό της σχε-
τικής ειδικότητας. Οι ομάδεςμαθητών αυξημένου κινδύνου είναι
οι ακόλουθες:

Επίσης, δεν θα προσμετρώνται οι απουσίες μαθητών που
λαμβάνουν χημειοθεραπεία για κακοήθεια ή μετά από ομόλογη
μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, εάν έχουν παρέλθει
λιγότερο από έξι μήνες από την ολοκλήρωσή της, και μαθητές με
άλλες ασθένειες όπως:
ii. Μαθητές μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών
κυττάρων, εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από δώδεκα (12)
μήνες.
iii. Μαθητές μετά από μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου, εάν
έχουν παρέλθει λιγότεροι από εικοσιτέσσερις (24) μήνες.
iv. Μαθητές με δρεπανοκυτταρική αναιμία.
ν. Μαθητές με σοβαρή συγγενή ή επίκτητη ανοσοανεπάρκεια
(HIV και CD4 <500).
vi. Μαθητές υπό χρόνια κορτιζονοθεραπεία (prednisolone
>20mg /μέρα).
νii. Μαθητές με σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο ή νεφρική
ανεπάρκεια.
viii. Μαθητές με αιμοδυναμικά σημαντική συγγενή
καρδιοπάθεια ή γνωστή μυοκαρδιοπάθεια.
ix. Μαθητές με χρόνια, σοβαρή πνευμονοπάθεια, όπως κυστική
ίνωση με αναπνευστική ανεπάρκεια ή μαθητές με σοβαρό και
μη ελεγχόμενο άσθμα, σύμφωνα με τη γνωμάτευση εξειδικε-
υμένου κέντρου.
x. Μαθητές με σύνθετα μεταβολικά ή νευρολογικά προβλήματα.
γ) Μαθητής που έχει υποβληθεί σε μοριακή διαγνωστική
εξέταση για τον κορωνοϊό COVID-19 και για όσο χρόνο αναμένει
την έκδοση του αποτελέσματος.

Για τους μαθητές που απουσιάζουν εντασσόμενοι σε ευπαθείς
ομάδες, προβλέπεται η παρακολούθηση μαθημάτων μέσω
σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Νέες πρωτοβουλίες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α) 
στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Ν
έες πρωτοβουλίες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
(ΠΑ.Δ.Α) στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-
γειας αναγγέλλει με δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο

Πρύτανης του πανεπιστημίου, καθηγητής Παναγιώτης Καλδής.

Το Πανεπιστήμιο μετατρέπεται στο πρώτο «Πράσινο Πανε-
πιστήμιο» με:τη λειτουργία Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρι-
σμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ),την εγκατάστα-
ση φωτοβολταϊκών,τη χρήση ηλεκτρικού λεωφορείου καιτη δρα-
στηριοποίηση στον χώρο των ενεργειακών κοινοτήτων.

Πρόσφατα ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διαχειριστή Ελληνι-
κού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) Ανα-
στάσιος Μάνος παρέδωσε στον Πρύτανη του πανεπιστημίου
την προσφορά σύνδεσης που ανοίγει το δρόμο για την εξέλιξη
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α) σε πρώτο «Πρά-
σινο Πανεπιστήμιο» στη χώρα.

Η προσφορά παραδόθηκε στη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης
που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Διαχειριστή, και στην
οποία παρέστησαν η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και
Φυσικών Πόρων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας Αλεξάνδρα Σδούκου και ο Αντιπρόεδρος της Δημόσιας
Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ) καθ. Κωνσταντίνος Ανδριοσόπου-
λος.Ο κ. Μάνος παρέδωσε στον Πρύτανη την προσφορά
σύνδεσης για ένταξη της ιδιοπαραγόμενης από το Πανεπιστή-
μιο ηλεκτρικής ενέργειας στο Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκ-
τρικής Ενέργειας. Ετσι θα γίνεται συμψηφισμός της ιδιοπαρα-
γωγής με την κατανάλωση του πανεπιστημίου (διαδικασία vir-
tual metering).

Η κ. Σδούκου δήλωσε σχετικά: «Χαιρόμαστε πάρα πολύ που
ένα Πανεπιστήμιο καταφέρνει μέσω της εγκατάστασης ενός
σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής
Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) και εφαρμογής του μέτρου του εικονικού
ενεργειακού συμψηφισμού, θα επιτύχει σημαντική μείωση του
κόστους ενέργειας, απελευθερώνοντας έτσι κονδύλια για
άλλες χρήσεις ενώ θα συμβάλει και στη μείωση του ανθρακι-
κού του αποτυπώματος. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο επιβε-
βαιώνει τον ρόλο του ως ένας σημαντικός πυλώνας έρευνας
και καινοτομίας.

Ο κ. Καλδής ευχαρίστησε τον κ. Μάνο για την ταχύτητα διεκ-
περαίωσης της υπόθεσης του Πανεπιστημίου και αμφότεροι
συμφώνησαν σε περαιτέρω αμοιβαία συνεργασία. Ενημέρω-
σε δε ότι το ΠΑΔΑ σχεδιάζει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού
συστήματος νέας γενιάς, για την κάλυψη των υπόλοιπων ενερ-
γειακών του αναγκών.

Ο κ. Μάνος από την πλευρά του, υπογράμμισε πως ο
ΔΕΔΔΗΕ έχει γυρίσει σελίδα. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του
2020, σε σύγκριση με το σύνολο του 2019, έχει ήδη ανταποκριθ-
εί σε τριπλάσια αιτήματα για συνδέσεις ΑΠΕ στο Δίκτυο (τόσο
σε ισχύ όσο και πλήθος) και προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς
στην υλοποίηση σημαντικών καινοτόμων έργων. Επεσήμανε
ακόμα πως ο ΔΕΔΔΗΕ ολοκλήρωσε τις διαδικασίες προσφο-
ράς σύνδεσης για ένα ακόμα πρωτοποριακό για τα ελληνικά
δεδομένα έργο. Αυτό αφορά στην ταυτόχρονη σύνδεση πλήθο-
υς μικρών σταθμών ΑΠΕ της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρι-
σμών Αγρινίου στην Αμφιλοχία.

Να σημειωθεί ότι το ΠΑ.Δ.Α λειτουργεί ιδιόκτητο σταθμό
Συμπαραγωγής ΣΗΘΥΑ ισχύος 600 kWe υπό την επιστημονική
ευθύνη του Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
της Σχόλης Μηχανικών & Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου
Εκπαίδευσης, Ιωάννη Καλδέλλη, ο οποίος επίσης παρευρέθη-
κε στη συνάντηση. 

Ο σταθμός χρησιμοποιεί για καύσιμο φυσικό αέριο, το οποίο
έχει υψηλότερη απόδοση και μειωμένες -σε σχέση με άλλα
συμβατικά καύσιμα- εκπομπές ρύπων. Η συμπαραγωγή
καλύπτει περίπου το 70% των ενεργειακών αναγκών των υφι-
στάμενων εγκαταστάσεων των τριών Πανεπιστημιουπόλεων
του Ιδρύματος.

Ο σταθμός, παράγει ταυτόχρονα ηλεκτρική και
θερμική/ψυκτική ενέργεια που αξιοποιούνται για τις ανάγκες
θέρμανσης και ψύξης στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. 

Με τον τρόπο αυτό, το ΠΑΔΑ μειώνει σημαντικά τις δαπάνες,
καθίσταται λιγότερο ενεργοβόρο, επιτυγχάνει μεγαλύτερη
συνολική απόδοση και καθίσταται φιλικό προς το περιβάλλον,
συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη. Από τα διαθέσιμα
στοιχεία, εκτιμάται ότι ο βαθμός απόδοσης των μονάδων
συμπαραγωγής υπερβαίνει το 80% με αποτέλεσμα να προ-
καλείται εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό
περίπου 35%.

Όπως επισημαίνει ο Πρύτανης κ. Καλδής μιλώντας στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ, γίνεται προσπάθεια κάλυψης των υπόλοιπων
αναγκών σε ηλεκτρικό ρεύμα μέσω της εγκατάστασης και λει-
τουργίας σύγχρονων φωτοβολταϊκών συστημάτων.

«Στη λογική της οικολογικής πορείας του ΠΑΔΑ, το Ίδρυμα
διαθέτει ένα «καθαρό» λεωφορείο που κινείται αποκλειστικά
με ηλεκτρική ενέργεια και το οποίο είχε παρουσιαστεί σε ειδι-
κή εκδήλωση, στο πλαίσιο του Eco-Fest 2020, μια διοργάνωση
αφιερωμένη στις πράσινες πόλεις, τη βιώσιμη ανάπτυξη και
την ηλεκτροκίνηση. 

Μάλιστα, το επισκέφθηκε και ενημερώθηκε ο Πρωθυπο-
υργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης», τονίζει ο κ.Καλδής.Ακόμη, το
ΠΑΔΑ, σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ)
και την Τοπική Αυτοδιοίκηση προσανατολίζεται στην ενεργό
είσοδο στον ευρύτερο τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-
γειας και στις ενεργειακές κοινότητες. 

Επίσης, το Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με την Περιφέρεια
Αττικής συμμετέχει σε εκτεταμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης,
διευρύνει την ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων μειώνον-
τας τις εκτυπώσεις σε χαρτί, χρησιμοποιεί φωτοκύτταρα στις
βρύσες και τα φώτα των κοινόχρηστων WC για εξοικονόμηση
πόρων και συνεχώς υιοθετεί οικολογικά φιλικές
πρακτικές.«Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο 7ος από τους 17
βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους του ΟΗΕ για το 2030 προ-
τάσσει τη διασφάλιση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές,
αξιόπιστες, βιώσιμες και σύγχρονες μορφές ενέργειας για
όλους, προσέγγιση που πλήρως ασπάζεται το Πανεπιστήμιο»,
σημειώνει ο Πρύτανης

Θανάσης Λεβέντης
Καθηγητής Νευροχειρουργικής

Δέχεται κάθε Τρίτη & Πέμπτη 

12:00-14:00 στο Αττικό Πολυιατρείο 

(Πρώην Ιωνία) Χατζηδάκη 40 & Πάγκαλου - Ελευσίνα.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας 6932439508 & 210 5545994
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Κονδύλι 40 εκατ. ευρώ για περιβαλλοντικές επενδύσεις
«Τρέχει» η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη δράση «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων

Διαχείρισης Αποβλήτων». Έως και 55% το ύψος της επιδότησης. Ποιοι μπορούν να λάβουν την επιδότηση. 

Έ
ως και τις 11 Δεκεμβρίου 2020
θα μείνει ενεργή η διαδικασία
υποβολής αιτήσεων για την υπα-

γωγή των ενδιαφερόμενων επιχειρή-
σεων στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Περι-
βαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκα-
ταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων»,
καθώς δόθηκε παράταση 35 ημερών (σ.σ.
έληγε στις 6 Νοεμβρίου).

Το πρόγραμμα προβλέπει τη χρημα-
τοδότηση επενδυτικών σχεδίων πολύ
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρή-
σεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα
της διαχείρισης αποβλήτων. 

Ο προϋπολογισμός του (δημόσια

δαπάνη) ανέρχεται στα 40 εκατ. ευρώ, εκ
των οποίων τα 26 εκατ. ευρώ θα διατεθ-
ούν σε υφιστάμενες και τα 14 εκατ. ευρώ
σε νέες επιχειρήσεις. Η υλοποίησή της
δράσης θα γίνει από τη Γενική Γραμμα-
τεία Βιομηχανίας του υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος,
ενισχύονται επενδυτικά σχέδια προϋπο-
λογισμού ύψους επένδυσης (επιλέξιμος
επιχορηγούμενος) από 400.000 έως
3.000.000 ευρώ, για διάστημα 18 μηνών
από την ημερομηνία της απόφασης ένταξ-
ης του επενδυτικού σχεδίου.

Το ύψος της επιδότησης κυμαίνεται από
20% έως και 55% και καθορίζεται από το
μέγεθος της επιχείρησης, την περιφέρεια
που δραστηριοποιείται και την κατηγορία
της επιλέξιμης δαπάνης. 

Η μέγιστη τιμή επιδότησης, δηλαδή το
55%, αφορά πολύ μικρές επιχειρήσεις
που έχουν έδρα μία από τις περιφέρειες
της κατηγορίας 1.

Για την υλοποίηση του προγράμματος, η
επικράτεια κατατάσσεται σε 4 κατηγορίες

περιφερειών, με βάση τον Χάρτη Περιφε-
ρειακών Ενισχύσεων. Συγκεκριμένα:

Στην κατηγορία 1 εντάσσονται: Ανατολι-
κή Μακεδονία - Θράκη, Κεντρική Μακε-
δονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτ. Ελλάδα,
Πελοπόννησος, Β. Αιγαίο.

Στην κατηγορία 2: Δυτική Μακεδονία,
Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα.

Στην κατηγορία 3: Νότιο Αιγαίο, Αττική
(Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι).

Στην κατηγορία 4: Αττική (Κεντρικός
τομέας Αθηνών, Βόρειος Τομέας Αθη-
νών, Δυτικός Τομέας Αθηνών, Νότιος
Τομέας Αθηνών, Ανατολική Αττική).

Οι επιλέξιμες ενέργειες

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν δυνάμει
υπό ένταξη στο συγκεκριμένο πρόγραμμα
δραστηριότητες που προβαίνουν σε
εργασίες αξιοποίησης αποβλήτων μπορ-
ούν να εκτελούν πέραν της αξιοποίησης
και ανάκτησης και λοιπές εργασίες
διαχείρισης/εναλλακτικής διαχείρισης, επι-
λέξιμες για την συγκεκριμένη δράση ενέρ-
γειες είναι οι εξής:

Συλλογή: Συγκέντρωση αποβλήτων,
συμπεριλαμβανομένης της προκαταρκτι-
κής διαλογής και της προκαταρκτικής
αποθήκευσης αποβλήτων.

Μεταφορά: Το σύνολο των εργασιών
μετακίνησης αποβλήτων ή/και ειδικών
ρευμάτων υλικών από τα μέσα συλλογής
στους χώρους ανάκτησης.

Προσωρινή αποθήκευση: Αποθήκευση
εν αναμονή επεξεργασίας, ανάλογα με
τον τύπο αποβλήτων, το μέγεθος και τη
διάρκεια αποθήκευσης και το στόχο της
συλλογής.

Επεξεργασία: Κάθε είδους εργασία
προετοιμασίας πριν από την ανάκτηση.

Ανάκτηση: Οποιαδήποτε εργασία της
οποίας το κύριο αποτέλεσμα είναι ό,τι
απόβλητα εξυπηρετούν ένα χρήσιμο
σκοπό αντικαθιστώντας άλλα υλικά τα
οποία, υπό άλλες συνθήκες, θα έπρεπε
να χρησιμοποιηθούν για την πραγματο-
ποίηση συγκεκριμένης λειτουργίας ή ό,τι
απόβλητα υφίστανται προετοιμασία για
την πραγματοποίηση αυτής της λειτο-
υργίας.
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Ο ΗΡΑΚΛΗΣ
ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟ ΣΤΟ
ΝΤΕΡΜΠΙ ΤΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Επέστρεψε στις επιτυχ ίες ο Ηρακ-
λής και με αν ατροπή επικράτησε
στο γειτον ικό ν τέρμπι της Ελευ-
σίν ας της Λαμπερής με 2-1. στα
πλαίσια της 6ης αγων ιστικής στην
Α΄κατηγορία.
Τα τέρματα της ομάδος του Μιχάλη
Κατσάφαρου σημείωσαν  οι: Λυμπέρης 44' Κατσάφαρος 79' . Για λογαριασμό της Λαμ-
περής που προηγήθηκε στο σκόρ ο Κακούσιος.
Αξίζει ν α σημειωθεί ότι ο τερματοφύλακας της Λαμπερής Ακής Χριστοφής απέκρουσε
δύο πέν αλτι που κτύπησαν  οι Κατσάφαρος 8' και Απαζίδη 12'.
Κια οι δύο ομάδς τελείωσαν  το μάτς με 10 παίκτες λόγω αποβολής των  Τζούν τι 48' και
Ζίου 61'.Διαιτητής ο Κων σταν τιν ίδης.Βοηθοί: Δεμερτζής -Ζειμπέκης.

ΛΑΜΠΕΡΗ: Χριστοφής, Κακλαμάν ης, Λαμπράκος, Τζούν τι, Μποφίλιος, Κακούσιος,
Δερβέν ης(37’ λ.τρ. Οικον όμου, 83’ λ.τρ. Κουρμπής)),  Αδαμόπουλος, Γιακάκογλου, Τζά-
ν ος, Χαϊμαν ατζής(64’ Καίσαρης Π.).

ΗΡΑΚΛΗΣ: Μικρός, Τουρλίδης, Λυμπέρης, Ρήγος, Καλαϊτσίδης(21’ Βάσης), Πουρής,
Ρούσσος(73’ Τσατσαν ίδης), Απαζίδης(90’ Ρούπλη), Μπέκος, Κατσάφαρος, Ζίου. 

ΕΞΑΣΦΑΙΡΟΣ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

O Eθν ικός συν έτριψε στο Παν όραμα την  Νέα Πέραμο με 6-1.
Τα τέρματα για την  ομάδα του Γιώργου Αδάκτυλου σημείωσαν  οι: Γεγές 3 (22’, 25’,
62’), Γεωργιάδης 2(11’, 56’) και  Πουλικίδης(49’).
Για λογαριασμό της Νέα Περάμου του Σταύρου Φωτίου σκόραρε ο Τσακάι(47’.
Διαιτήτευσε ο Λάμπρου.Βοηθοί: Αν δρέου-Καν ταν ολέων .

ΕΘΝΙΚΟΣ: Κολιάκης, Ρόδης(66’ Τσεβάς), Παν αϊλίδης(66’ Σιδηρόπουλος), Πουλικίδης,
Μιχ αηλίδης, Ρεφεν δάριος(79’ Μαν ασίδης Α.), Γεωργιάδης, Γεγές(79’ Μαν ασίδης),
Αν δριώτης(66’ Τζαν έτος), Κατσίκης, Τσουτσάν ης.

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ: Κεχ αγιάς, Μυρτάι, Δραγάσης, Σεβαστής, Ζουμπλιός, Λουκίδης,
Τσακάι, Αν αστασίου(33’ Πν ευματικάκης), Αριστόπουλος(57’ Διολέτης), Καραγιάν ν ης,
Φρόκου(76’ Σαχ ιν ίδης

Ο Αστέρας Μαγούλας
έβγαλε ανακοίνωση
που μεταξύ άλλων ανα-
φέρει:

<<Ο Νοέμβριος βρίσκει
την ομάδα μας να
επηρεάζεται από τις
νέες εξαγγελίες της
Κυβέρνησης σύμφωνα
με τις οποίες στις περ-
ιοχές αυξημένου κιν-
δύνου (στις οποίες ανή-
κει και η Δυτική Αττική)
και για ένα μήνα
ισχύουν τα εξής:

▪�Αναστολή κάθε αθλητικής δραστηρι-
ότητας

▪�Επιτρέπεται ατομική άσκηση ΜΟΝΟ
σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους
(χωρίς προπονητή)

▪�Επιτρέπεται ατομική άθληση ΜΟΝΟ
σε ανοιχτές αθλητικές εγκαταστάσεις,
(αντισφαίριση, σκοποβολή, ιστιοπ-
λοΐα και κωπηλασία με μονομελές
πλήρωμα), θαλάσσιο σκι, στίβος,

ποδηλασία, γκολφ, ιππασία και
μηχανοκίνητος αθλητισμός

▪�Επιτρέπεται διεξαγωγή αγώνων
ΜΟΝΟ της Super League και της
Basket League, καθώς και ευρωπαϊ-
κών αγώνων.

Ως εκ τούτου, η δραστηριότητα της
ομάδας μας καθώς και το πρωτάθλ-
ημα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών
Σωματείων Δυτικής Αττικής, σταμα-
τούν μέχρι νεοτέρας.

Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΝΙΚΗΤΗΣ 
ΣΤΟ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟ ΝΤΕΡΜΠΙ

Ο Απόλλων  Πον τίων  επικράτησε
στην  Γκορυτσά του  Πυρρίχ ιου Ασπρ-
οπύργου στο γειτον ιοκό ν τέρμπι της
6ης αγων ιστικής με 4-1.

Τα γκολ της ομάδος του Αν δρέα Παχ α-
τουρίδη σημείωσαν  οι  Αθαν ασιάδ-
ης(14’),  Κωσταράς (39’), Μπιν ιά-
κος(63’ πέν αλτι) και  Πετσίτης(80’).
Για λογαριασμό του Πυρρίχ ιου του
Μιχ άλη Κάσδαγλη σκόραρε ο  Αγγελιδάκης(31’).
Διαιτήτευσε ο Αριστείδης Βάτσιος. Βοηθοί: Χαν τζίκος, Μαν ούρας Ν.

ΑΠΟΛΛΩΝ: Νικολάκης, Ασλαν ίδης, Μπαρν τόκ, Σκαμαν τζούρας(66’ Μιρσυν ιάς),
Πετσίτης, Νάκας, Κουσίδης, Σιδηρόπουλος, Μπιν ιάκος(74’ Πουρουζίδης), Κωστα-
ράς(81’ Συμεων ίδης), Αθαν ασιάδης(81’ Στογιάν ν ης).

ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ: Σωπιάδης, Μουστάκα, Μερκάι(64’ Πιπερίδης Σ.), Βασιλειάδης(64’
Στύλα), Τσιριγώτης, Κέλι, Ερμπαλίδης(23’ λ.τρ. Τσούλφας), Πιπερίδης Γ.(74’ Αν θό-
πουλος(, Σωπιάδης Χ., Παπαδόπουλος, Αγγελιδάκης.

ΕΠΣΔΑ:   Αναβολή Προπονήσεων Προεθνικών oμάδων

Ο υπεύθυνοι κ. Κώστας
Κουράτος και Χρήστος Σοφ-
ιανίδης και οι προπονητές
των Προεθνικών ομάδων κ.
Τάσος Στασινόπουλος και κ.
Γιάννης Φατόλιας αποφάσι-
σαν την αναβολή όλων των
προπονήσεων τω Προεθ-
νικών μέχρι νεοτέρας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ 
ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΙΣΧΥ ΓΙΑ 1 ΜΗΝΑ
ΕΞΕΔΩΣΕ Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ



AKAΘΕΚΤΗ Η ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 4-2 ΤΟΝ ΙΚΑΡΟ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ

Η Δύναμη Ασπροπύργου συνεχίζοντας τον
φρενήρη καλπασμό της επικράτησε του Ικάρου
Νεοκτίστων με 4-2 κάνοντας το 6 Χ6.
Τα γκολ πέτυχαν οι Λαμπρινάτος Ι (2) Στυλιδης

και Γερονικολός με εκπληκτική εκτέλεση φάουλ! Η
ομάδα του Γιώργου Λαμπρινάτου έκανε 4 αλλαγές
με τους Αντωνόπουλο, Ντοντοβέτσι, Αντωνιάδη
και Σάλτα να μπαίνουν στο παιχνίδι.
Διαιτήτευσε ο Μπούρδος. Βοηθοί: Πολύζος-
Τόσιος.
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Η ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 3-2 ΤΟΝ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ

Σε φιλικό αγώνα που έγινε
η ΠΑΕ Ενωση Πανασπροπ-
υργιακού -Δόξας επικράτησε
του Πανελευσινιακού Α.Ο με
3-2.

Tα τέρματα της Ενωσης
σημείωσαν οι Μαρούδας ,
Αγγελόπουλος και Μουκίδης.
Η ομάδα της Ενωσης έπαιξε
κατα διαστήματα καλό ποδό-
σφαιρο δίνοντας την δυνατότητα στον προπονητή  να δοκιμάσει
διάφορα σχήματα και παίκτες ενόψει της έναρξης του πρωταθ-
λήματος .

ΠΑΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ:  DMITROVIC, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ,
ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΣ, ΘΕΟΛΟΓΟΥ,MLADENOVIC, ΛΑΜΠΡΟΥ,
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ, ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ, KARAKLAJIC ,
ΜΑΡΟΥΔΑΣ

Αγωνίστηκαν και οι: ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΜΟΥΚΙΔΗΣ, ΠΕΤΣΙΤΗΣ, ΔΗΜΟΣ , ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ,
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ , ΜΑΥΡΙΔΗΣ.

Υ.Γ.  Τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει αναλυτική ανακοίνωση
για τις μεταγραφές που πραγματοποιήθηκαν και το φετινό
οργανόγραμμα της ομάδας .

Ακαδημία ποδοσφαίρου ‘’Talent City
F.C’’ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Αγαπητοί κύριοι

Εκ μέρους της Ακαδημίας Talent City F.C,
θα θέλαμε να δηλώσουμε τη διαφωνία μας στα μέτρα που πάρ-
θηκαν και ανακοινωθήκαν την 31η Οκτωβρίου 2020 και αφορούν
στην παύση κάθε αθλητικής δραστηριότητας των ερασιτεχνικών
σωματείων.

Στις 10 Μαρτίου 2020 το ζήσαμε ξανά...
Για 2 μήνες και κάτι...
Υπήρξε περιορισμός στην ομαδική άθληση αλλά συνωστισμός
των νέων στα πάρκα και τις πλατείες! Μια αγωνιστική χρονιά
που διεκόπη βίαια, που στέρησε στους αθλητές που κάνουν
πρωταθλητισμό την απόκτηση αυτών για τα οποία παλεύουν
σκληρά...
Το δεχθήκαμε και το ακλουθήσαμε κατά γράμμα!
Μεσολάβησε το καλοκαίρι, όπου πολλά σωματεία δε λειτούργ-
ησαν, για να επανέλθουν το Σεπτέμβριο πιο δυναμικά!
Και είμαστε μόλις 2 μήνες από την έναρξη της αθλητικής σεζόν
και βρισκόμαστε αντιμέτωποι πάλι με το ίδιο καθεστώς...
Όταν ακόμα καλά-καλά δεν προλάβαμε να ανακάμψουμε...
Όταν οι νέοι και οι υπεύθυνοι των σωματείων ακολούθου κατά
γράμμα όσα ορίσατε.. Θερμομέτρηση, χρήση μάσκας , αντι-
σηπτικά, αγωνιστικές χωρίς εξέδρες και θεατές...
Οι περισσότεροι νέοι αυτοί είναι και μαθητές... Κλεισμένοι σε
μια αίθουσα των 12 τετραγωνικών μέτρων , στην καλύτερη
περίπτωση, με άλλους 20 (το λιγότερο) συμμαθητές τους..
Στα διαλείμματα συνωστίζονται στα προαύλια... Και αυτά όλα,
κάθε μέρα και για 6 ώρες το λιγότερο... Εκεί δεν υπάρχει
κίνδυνος μετάδοσης του covid-19;

Είμαστε σίγουροι ότι ο ερασιτεχνικός αθλητισμός βάλλεται για
ακόμα μια φορά..
Το λόγο δεν τον γνωρίζουμε αλλά να είστε σίγουροι ότι τον φαν-
ταζόμαστε... Υπάρχει αρκετή αντίληψη και λογική!
Ζητάμε την άρση της απαγόρευσης των προπονήσεων, των
δραστηριοτήτων και των αγωνιστικών υποχρεώσεων για όλα τα
ερασιτεχνικά σωματεία!
Επιθυμούμε την παύση σε όσα σωματεία βρεθεί θετικό
κρούσμα!
Ζητάμε η κατανόηση και η λογική να υπερισχύσουν των άλλων
συναισθημάτων σας!
Να είστε σίγουροι ότι δε θα σταματήσουμε...
Οι αθλητές μας θα συνωστίζονται σε δημοτικά πάρκα και πλα-
τείες..
Εκεί δυστυχώς δεν τηρούνται τα μέτρα..
Υπό την επίβλεψη μας όμως θα αποφύγουμε ίσως επιπλέον
κρούσματα!
Μη σπρώχνετε τη νεολαία μακριά από τον αθλητισμό...
Για την υγεία των παιδιών μας δε θα ρισκάραμε το οτιδήποτε...
Θεωρείτε ότι είμαστε ανεύθυνοι γονείς και παράγοντες σωμα-
τείων;

Αναμένουμε τη θετική σας απάντηση.

Για την Ακαδημία ...Talent City F.C

Διευθύνων Σύμβουλος
Γκιτάκος Μιχάλης
Υπεύθυνη Επικοινωνίας
Ξενοχρήστου Νίνα
Ninaxeno@yahoo.gr
Talentcityfc@gmail.com
6940745585
6981774095

Μ ένα τέρμα που σημείωσε
στο 35' ο Χατζηγιάννης η ΑΕ 

Ζεφυρίου επικράτησε των
Αγίων Αναργύρων με 1-0.

Διατήτευσε ο Παυσανίας
Νάκος. Βοηθοί : Πλάκας Σ.,
Παπαδόπουλος Ν.

ΑΕ ΖΕΦΥΡΙΟΥ:  Καμπόλης,
Γελαγώτης, Καλαμιώτης, Λέλος,
Σπηλιόπουλος (90’ Ζέρβας),
Σπυρίδης (46’ Koleci), Αβράμ-
ης (60’ Νούνος), Κοτρώτσιος,
Karanveer (60’ Καραγκούνης),
Μπουραντάς (80’ Κανελλόπου-
λος), Χατζηγιάννη

Αναπληρωματικοί : Σερεμέτ-
ης, Σιρινίδης, Μουταφτσής,
Βασιλόπουλος .

ΛΕΥΚΗ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΣΤΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟ
ΖΩΦΡΙΑ-ΠΑΟΚ

Μ
οιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις η
Ζωφριά και ο ΠΑΟΚ Μάνδρας που το
σφύριγμα του Φώτη Ντάουλα βρήκε τις

δύο ομάδες ισόπαλες χωρίς γκολ στα πλαίσια της
6ης αγωνιστικής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι γηπεδούχοι αγω-
νιζόντουσαν με 10 παίκτες από το 5' λόγω αποβο-
λής του Νίκα. Ενώ στην ίδια φάση πέναλτι του
Εβερετ κτύπησε στο δοκάρι.

Διαιτητής ήταν ο Φώτης  Ντάουλας.Βοηθοί: Τσα-
γανού-Παπαδόπουλος.

ΖΩΦΡΙΑ(προπονητής Δημήτρης Μηλόπουλος):
Πλατανιάς, Σταύρου, Κάσσος, Ράγγος, Νίκας,
Ξενάκης, Μαρμούτας, Ρόντο, Φελλάς, Μήνος,
Σπυρόπουλος.

ΠΑΟΚ(προπονητής Βαγγέλης Σκλιάς):  Τσαπο-
υρνής, Φυσαράκης, Πλάτανος, Γαλανός, Τζαφερά-
κος, Λόλι(37’ Θεοδωρίδης), Ριζάι , Έβερετ,
Τσέκα(69’ Παπακωνσταντίνου), Κόρμαλης, Βόγ-
κας.

ΠΗΡΕ ΤΗ ΝΙΚΗ Η ΑΕ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΜΕ 1-0
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ΕΤΑΙΡΙΑ LOGISTICS ΜΕ ΕΔΡΑ
ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ  ΖΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ PICKER ΚΑΙ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΛΑΡΚ -
ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ) ΜΕ ΑΔΕΙΑ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6981775804

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΣΤΟ  irokalli8@gmail.com

Πωλείται οικία ισόγειο και
πρώτος όροφος στο

Παλαιοχώρι 
Μάνδρας σε 800 μέτρα

οικόπεδο. Ανταλλαγή με 
διαμέρισμα τηλέφωνο

6974 311 396. 
Τιμή συζητήσιμη
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ΗΗ  εεττααιιρρίίαα  ΙΙΟΟΝΝΙΙΑΑΝΝ  ΚΚΑΑΛΛΚΚ  ΑΑΕΕ,,  ααννααζζηηττάά  γγιιαα  ττιιςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  ττηηςς  
σσττηη  ΒΒΙΙΠΠΕΕ  ΜΜάάννδδρρααςς  ΑΑττττιικκήήςς  ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  θθέέσσεειιςς  εερργγαασσίίααςς::

  Χειριστή Περονοφόρου για πενθήμερη 8ωρη απασχόληση σε κυλιόμενες βάρδιες.

-Δίπλωμα Χειριστή Περονοφόρου Οχήματος Πετρελαιοκίνητου (2ης Ειδικότητας:
Ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων) και Ομάδας Β (< 120 ΚW).

-Υποψήφιοι κάτοχοι της Ομάδας Α με προϋπηρεσία στα περονοφόρα 40 τον φορτο-
εκφόρτωσης κοντέινερ θα προτιμηθούν.

 Εργάτη Παραγωγής για πενθήμερη 8ωρη απασχόληση σε κυλιόμενες βάρδιες.

Τα βιογραφικά των ενδιαφερομένων να αποσταλούν 
στο dida@iokal.com ή με φαξ στο 2105552396

ΑΟ ΖΩΦΡΙΑΣ:
Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Αξιότιμε κ. Τζαφέρη Κλέαρχε Πρόεδρε
ΕΠΣΔΑ ,

Αξιότιμε κ. αρχιδιαιτητή Τριανταφυλλίδη
Θοδωρή,

Σε μια εποχή που το ερασιτεχνικό ποδό-
σφαιρο μαστίζεται από εξωγενείς παρά-
γοντες χωρίς να υπάρχει καμία βοήθεια
από πουθενά, δυστυχώς σε κάθε αγω-
νιστική που περνάει διαπιστώνουμε ότι
οδεύουμε στην αποτυχία της διοργάνω-
σης του πρωταθλήματος διότι βασικοί
παράγοντες ενδογενείς, επηρεάζουν
άμεσα τους ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Κάποιοι δεν μπορούν να διορθωθούν
(τυχόν αδυναμίας ομάδας να συνεχίσει
στο πρωτάθλημα) αλλά κάποιοι άλλοι
μπορούν (διαιτησία).Έχουν περάσει για
εμάς 5 αγωνιστικές πρωταθλήματος και
2 κυπέλλου και στο τέλος κάθε αγώνα η
κουβέντα μας είναι (έλα μωρέ ,ανθρώπι-
νο λάθος είναι, σύμπτωση) όμως, επα-
ναλαμβανόμενες συμπτώσεις παύουν να
είναι συμπτώσεις.

Τη μία «δεν βλέπουμε αν πέρασε η
μπάλα την γραμμή του τέρματος», την
άλλη ανάποδο φάουλ γίνεται κόκκινη,
την παρ’  άλλη οφσάιντ ανύπαρκτο, σε
κάθε ματς πάντα κάτι θα υπάρχει και
πάντα ανθρώπινο λάθος.

Και το πιστεύουμε ότι έτσι είναι, δεν
υπάρχει πρόθεση, δηλαδή δεν πιστεύο-
υμε ότι ξαφνικά έρχεται ένας διαιτητής να
μας αδικήσει. Όμως κάπως πρέπει και
εμείς οι ομάδες να παίρνουμε μια ηθική
ικανοποίηση και θεωρούμε ότι όπως
εμείς όταν είμαστε σε κακή μέρα χάνουμε
το ματς έτσι και οι διαιτητές όταν δεν
είναι σε καλή μέρα θα πρέπει να τιμωρ-
ούνται πάντα με διαφάνεια.
Ρωτάμε τον κύριο αρχιδιαιτητή πως εξα-
σφαλίζεται αυτό και ποια είναι η τοποθ-
έτησή του.

Εμείς προτείνουμε να υπάρχει σε όλα τα
παιχνίδια παρατηρητής διαιτησίας ,να
υπάρχει δημοσιοποίηση στις βαθμο-
λογίες των διαιτητών καθώς και στις

τιμωρίες τους, αν υπάρχουν. Κατά αυτό
τον τρόπο, κατά την ταπεινή μας γνώμη,
θα βοηθηθεί γενικά η διαιτησία και οι
διαιτητές να διορθωθούν προς το καλύτε-
ρο, αλλά και να μην μένουν ατιμώρητα
τα τυχόν λάθη τους.

Και δεν συζητάμε για ανούσια λάθη,
αλλά για αυτά που αλλοιώνουν αποτελέ-
σματα, όπως πιστεύουμε εμείς για το
χθεσινό παιχνίδι μας.

Επίσης προτείνουμε στους διαιτητές και
στους επόπτες όταν δεν αισθάνονται
καλά (όπως εχθές κατά ομολογία στο
ημίχρονο του αγώνα της κυρίας Τσαγα-
νού ότι δεν αισθάνεται καλά, επικα-
λούμενη πονοκέφαλο) να ζητάνε αντικα-
τάσταση και όχι να έρχονται για να
φεύγουμε εμείς με πονοκέφαλο και
ταχυκαρδίες.

Εάν δεν συμφωνήσουμε σε αυτό όλοι
μας, δηλαδή στη διαφάνεια, τότε το
μυαλό μας θα κάνει κακές υποθέσεις!

Κύριε Τζαφέρη, κύριε Τριανταφυλλίδη
αν έχετε ακόμα καλύτερη πρόταση από
τη δική μας που να εξασφαλίζει τη διαφ-
άνεια θα μας βρείτε σύμφωνους και
εμάς.

Διευκρινίζουμε ότι αυτή η ανακοίνωσή
μας (παράπονο) δεν έχει να κάνει με
αντιπαλότητα με κανένα σωματείο
καθώς θεωρούμε ότι όλοι μας στο ίδιο
καζάνι βράζουμε, σήμερα εμείς, αύριο
εσείς.
Διευκρινίζουμε επίσης ότι ούτε με την
Κυρία Τσαγανού έχουμε κάτι προσω-
πικό απλά θεωρούμε ότι ήταν σε μια...
ΚΑΚΗ ΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ!

Με εκτίμηση για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γκούβρας Γιώργος

Η
ΚΕΔΕ θέλοντας να υποστηρίξει τη
δύσκολη προσπάθεια των dήμων να
ανταποκριθούν στην προσαρμογή

στην κλιματική αλλαγή και στην εξοικονόμηση
ενέργειας τους δίνει τη δυνατότητα να συμμε-
τάσχουν σε δίκτυο του έργου PRODESA
“ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ”
και να επωφεληθούν δωρεάν τεχνικής βοήθειας
και επιμόρφωσης σχετικά με την Κατάρτιση του
Ενεργειακού τους Σχεδίου και την υλοποίηση
έργων μέσω ΣΕΑ.

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό έργο που
έχει ως κύριο στόχο να βοηθήσει την Τοπική
Αυτοδιοίκηση να μειώσει τις ενεργειακές της
δαπάνες και συγχρόνως να συμβάλλει στην
προστασία του περιβάλλοντος και την επίτευξη
των στόχων της χώρας για την κλιματική αλλαγή.
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
HORIZON 2020 και έχει 4ετή διάρκεια .

Στο PRODESA συμμετέχουν επτά δήμοι της
Αττικής και συγκεκριμένα οι δήμοι Αλίμου (Συντο-
νιστής του έργου), Αγίου Δημητρίου, Γλυφάδας,
Βάρης – Βούλας- Βουλιαγμένης, Αγίων Ανα-
ργύρων – Καματερού, Παλαιού Φαλήρου και
Αμαρουσίου, οι οποίοι στο πλαίσιο του έργου υπο-
στηρίζονται σε θέματα νομικά, τεχνικά και οικο-
νομικά από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας,
το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(ΚΑΠΕ), τις εταιρείες ΕΥΔΙΤΗ Ενεργειακός και
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και ENFINITY NV,
το ευρωπαϊκό δίκτυο Crowdfunding (ECN), και τη
δικηγορική εταιρεία “Κελεμένης και Συνεργά-
τες”.

Η μείωση των δαπανών προβλέπεται να επι-
τευχθεί μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης των
δημοτικών κτηρίων και του οδοφωτισμού καθώς
και με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
συστημάτων.  

Για τη χρηματοδότηση των έργων αναβάθμι-
σης, το PRODESA προωθεί νέα χρηματοδοτικά
σχήματα στα οποία οι εταιρείες που θα αναλά-
βουν την εκτέλεσή τους, Εταιρείες Παροχής Ενε-
ργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ), εγγυώνται την
επίτευξη της ενεργειακής αναβάθμισης μέσω
της συμμετοχής τους στη χρηματοδότηση της
κατασκευής.

Με αυτούς τους νέους τρόπους χρηματοδότ-
ησης, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσβλέπει στην
προσέλκυση κεφαλαίων για να επιταχυνθεί η
εκτέλεση έργων ενεργειακής αναβάθμισης σε
μεγάλη κλίμακα και κυρίως να διασφαλισθεί,
μέσω εγγυήσεων, η μείωση των αερίων ρύπων
θερμοκηπίου. 

Συγχρόνως, το έργο PRODESA υποστηρίζει
την Τοπική Αυτοδιοίκηση να ωριμάσει έργα για
να μπορεί να επωφεληθεί από τα διαθέσιμα σχε-
τικά κονδύλια, εθνικά ή ευρωπαϊκά και να
μοχλεύσει ιδιωτικά κεφάλαια. 

Η ωρίμαση των έργων, αντίθετα με την υλο-
ποίησή τους, απαιτεί δαπάνες οι οποίες συνήθως
δεν επιδοτούνται και κατ’ επέκταση πρέπει να
καλυφθούν από ίδιους δημοτικούς πόρους. Επιπ-
λέον για την έγκριση των δημοσίων επιδοτήσεων,
ειδικά αυτών που προέρχονται από ευρωπαϊ-
κούς πόρους, απαιτείται να υπάρχει ώριμη
μελέτη.

Πολύ συχνά οι δημοτικές αρχές αναγκάζονται
να περιορίσουν τον αριθμό των έργων που υλο-
ποιούν καθώς η αντιμετώπιση των δαπανών
ωρίμανσης προσκρούει σε πολλές επείγουσες
προτεραιότητες που, ιδιαιτέρως την παρατετα-
μένη αυτή εποχή της κρίσης, καθιστούν ακόμα
δυσκολότερη της προσαρμογή των δήμων σε
υποχρεωτικές ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Το PRODESA παρέχει, σε ένα περιορισμένο
αριθμό δήμων, δωρεάν υποστήριξη ώστε να μει-
ωθεί τόσο η διάρκεια ωρίμανσης όσο  και οι
αντίστοιχες δαπάνες.

ΚΕΔΕ: Δωρεάν παροχή τεχνικής βοήθειας 
και εκπαιδευτικών σεμιναρίων, για την υλοποίηση

σχεδίου ενεργειακής απόδοσης στους δήμους
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

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

Ενοικιάζεται επαγγε-
λματικός χώρος (ισόγειο)
στη διασταύρωση Ασπρ-
οπύργου (πλησίον ΙΚΑ
και στάσης λεοφωρείου),
126 τεραγωνικά μέτρα,
κατάλληλο για φαρμα-
κείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)
Ενοικιάζεται επαγγε-
λματικός χώρος 105
τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαμίνος &
Κολοκοτρώνη). Δεν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρ-
ος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται κατά-
στημα 110 τ.μ. επί της
Λεωφόρου 
Δημοκρατίας και
πωλείται 
ο επαγγελματικός εξοπ-
λισμός του. Τηλέφωνο
ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς
6945334415
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τμ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση Δεμερτζή πίσω
από το Δημοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και
τον κόλπο του καραμαγ-
κά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC, AIRCONDI-
TION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται
(ενοικίαση ή πώληση)
κεντρικό κατάστημα
(Οδός Παγκάλου) 300τμ
+ 100τμ βοηθητικός
χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

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

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή

κατάσταση, τιμή
60.000€, συζητήσιμη.
6953058205

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

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

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

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

6981035626
Κυρία Ελληνίδα ανα-
λαμβάνει τη φύλαξη παι-
διών στις περιοχές Μάν-
δρας - Μαγούλας & Ελευ-
σίνας. Τηλ. 6979244790

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΚΙΝ 6947882562

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

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

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

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-
5573042. 
Fax: 210-5576988

"Εταιρεία καθαρισμών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια με δίπλωμα
οδήγησης, κάτοικο περ-
ιοχής θριασίου πεδίου.
τηλ: 210 5546957, 
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με
δίπλωμα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γα-
λακτοκομικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής. Επιθυμητή προϋπ-
ηρεσία σε ex-van
πώληση.  Επικοινωνία
10:00-17:00,
2105577698 , email: in-
fo@dikomas.gr

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

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  
ΓΓΙΙΑΑ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΞΞΕΕΝΝΗΗΣΣ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΑΑΣΣ  ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΣΣΥΥΓΓΚΚΟΟΛΛΛΛΗΗΤΤΕΕΣΣ,,
ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ  ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΔΔΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΤΤΕΕΣΣ  ΜΜΕΕ  ΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΟΟ  ΗΗ

ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΕΕΞΞΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΩΩΣΣ  ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ    ΣΣΕΕ  ΝΝΕΕΑΑ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ..    ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΕΕΡΡΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΚΚΑΑΛΛΟΟ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΛΛΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΔΔΟΟΧΧΕΕΣΣ..    ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΟΟΣΣ::  ΚΚΟΟΣΣ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΟΟΣΣ  66997755330044005522

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗΝ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΝΑΝΤΙ
ΓΗΠΕΔΟΥ 126 Τ.Μ. ΣΑΛΟΝΙ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

3 ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑ 2
ΜΠΑΝΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6945178800 κος ΣΤΕΛΙΟΣ.  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ΧΩΡΙΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
2105570474 ΚΑΙ 2105573734

Ενοικιάζεται ισόγειο διαμέρισμα
90τ.μ. στην Ελευσίνα, πλησίον
ΔΕΗ. Πλήρως αυτόνομο, χωρίς

κοινόχρηστα. Τιμή ενοικίασης 400€ 
Τηλ: 6937958083

Ώρες 8:00-13:00 και 18:00 - 20:00 
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

 Π Ι Τ Σ Α Δ Ο Ρ Ο Σ -
ΜΑΓΕΙΡΑΣ/ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου 
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Απαραίτητο: Γνώση Ιταλι-
κής κουζίνας
Επιθυμητό: Γνώση χρήσης
ξυλόφουρνου.

 ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα

Άδεια εργασίας προσωπι-
κού ασφαλείας
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:
Απόφοιτος Μέσης
Εκπαίδευσης

Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
ΟΧΙ Απαραίτητη

Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

 Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:
Κάτοχος πτυχίου ΕΠΑΛ ή
ΙΕΚ Μηχαν. Αυτ/των
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

 ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ –
Άνδρες
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-

ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι διπ-
λώματος Ι.Χ

 Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- Άνδρες
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.  και
γνώση χειρισμού κλάρκ

 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου 
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
όχι Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι διπ-
λώματος Ι.Χ. 

 ΟΔΗΓΟΙ Ε’
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ 
Επιθυμητά προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα
:Κάτοχοι Διπλώματος ADR
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααμμίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  

ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ..  ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος, Κάτω Ελευ-
σίνα, 210 556 0948

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

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

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνομικό Τμήμα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιμεναρχείο 210 55 42 454
Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόμιο Ελευσίνας 210 55 05 000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
Δασονομείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. Δ. 210 55 42 412
Δ. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.Δ.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο Διανομής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

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

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

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213
20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ :
213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :
213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47
344 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213
20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210 53
23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58 22
074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ



16-θριάσιο Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020 

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284


