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Υιοθέτηση της «Χάρτας
Δικαιωμάτων των 

Αστέγων» από την ΚΕΔΕ

Εντός των ημερών 
η απόφαση για επίδομα 
θέρμανσης, επιδότηση φυσικού   
αερίου, πέλλετ, καυσόξυλα

Έγκριση Οικονομικής Επιτροπής για την
μελέτη και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

«Εργασίες Συντήρησης
στο Δημοτικό Γυμναστήριο
Ανδρέας Δασκαλάκης»

Δεύτερες σκέψεις 
σχετικά με το 
άνοιγμα των 

σχολικών μονάδων 

Κ. Μητσοτάκης: 

Τον Δεκέμβριο διπλασιάζεται
το ελάχιστο εγγυημένο 

εισόδημα για τους 500.000
δικαιούχους 

Μέτρα στήριξης κατά της πανδημίας, τα
οποία φτάνουν τα 24 δισ. ευρώ.

ΗΗ  OOnneexx  εεππιισσππεεύύδδεειι  ττιιςς  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  γγιιαα  ττηηνν
εεξξυυγγίίααννσσηη  ττωωνν  ΝΝααυυππηηγγεείίωωνν  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Π. ΞΕΝΟΚΩΣΤΑ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
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ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Συννεφιά η θερμοκρασία από 5 έως 15 βαθμούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Στυλιανός, Στέργιος, Στέλιος, Στελής, Τέλης,

Τέλιος, Στέλα, Στεργιανή, 
Στεργιούλα, Στυλιανή, Στέλλα,

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΓΚΙΟΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΓΚΙΟΚΑ
ΑΝΝΑΛεωφόρος Δημοκρατίας 20, 2105573243

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΣΟΛΩΝ-ΚΥΡΙΛΛΟΣ-

ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε.
Λ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 3-ΜΑΓΟΥΛΑ

210-5558731

MANΔΡΑ
ΠΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 1 ΚΑΙ ΣΤΡ.Ν.ΡΟΚΚΑ 67
Τηλέφωνο  : 210-5555236

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΕ
ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 61, 210 2484258

ΧΑΪΔΑΡΙ
ΜΥΛΩΝΑ ΜΑΡΙΑ, ΡΙΜΙΝΙ 28 

(ΕΝΑΝΤΙ ΑΤΤΙΚΟΝ) 210-5812139

Πραγματοποιήθηκε  την Τρίτη
24/11/2020 στα γραφεία του Ομίλου
ΟΝΕΧ, συνάντηση μεταξύ του Προέδρου
και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου
εταιρειών ΟΝΕΧ, κ. Πάνο Ξενοκώστα και
εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΣΕΝΕ) .

Οπως ανέφερε  η εταιρεία σε ανακοίνω-
σή της, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε
σε άριστο κλίμα και συζητήθηκαν διεξοδι-
κά, η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η
πρόοδος του φακέλου εξυγίανσης προς
την ολοκλήρωση του και την κατάθεσή του
στα αρμόδια δικαστήρια.

Συμφωνήθηκε, τόσο το πλάνο άμεσων ενεργειών για
την επίσπευσή του, όσο και η τακτική αλληλοενημέρωσης
και ο συντονισμός, με μοναδικό γνώμονα την επιτάχυνση
των διαδικασιών.

Τέλος, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων κατέθεσαν
αίτημα στον κ. Ξενοκώστα να επισκεφτεί την Ελευσίνα και
τους εργαζομένους, το οποίο έγινε αποδεκτό, στο γρηγο-
ρότερο δυνατό χρόνο που θα επιτρέψουν οι διαδικασίες
που βρίσκονται εν εξελίξει.

ΗΗ  OOnneexx  εεππιισσππεεύύδδεειι  ττιιςς  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  γγιιαα  ττηηνν
εεξξυυγγίίααννσσηη  ττωωνν  ΝΝααυυππηηγγεείίωωνν  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Π. ΞΕΝΟΚΩΣΤΑ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Ο πρωθυπουργός μίλησε στην Ολομέλεια της Βουλής
στη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο «Μέτρα
ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών
ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις
για την ενίσχυση των ανέργων».

Το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης συνεχίζεται

Για ένα «σημαντικό
νομοσχέδιο» το
οποίο «προσθέτει
ακόμα μία δέσμη
μέτρων» στη
«συνέχιση ελάφρυ-
νσης νοικοκυριών
και επιχειρήσεων και
της απασχόλησης
μέσω της μείωσης
των ασφαλιστικών
εισφορών», έκανε
λόγο ο πρωθυπο-

υργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας την ομιλία του
στη Βουλή, στη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουρ-
γείου Εργασίας «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές
ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων».
«Το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης συνεχίζεται», τόνι-

σε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως «ακολουθούν
σύντομα στη Βουλή ένα εξαιρετικά κρίσιμο νομοσχέδιο
για την επαγγελματική εκπαίδευση, το νέο χωροταξικό
νομοσχέδιο τις επόμενες εβδομάδες και τέλος θα ακολο-
υθήσει, θα έχει κατατεθεί στις επιτροπές και θα ψηφιστεί
μετά τις γιορτές, το νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβά-
σεις» το οποίο, «θα φέρει περισσότερη διαφάνεια αλλά
κυρίως ταχύτητα, όχι μόνο στην εκτέλεση έργων αλλά και
στους διαγωνισμούς προμηθειών του Ελληνικού
Δημοσίου».

Η κυβέρνηση μένει συνεπής στη συμφωνία της με τους
πολίτες

«Παρά τις πολλές δυσκολίες, παρά την εξαιρετικά προβ-
ληματική συγκυρία, η κυβέρνηση μένει συνεπής στη
συμφωνία της με τους πολίτες. Κάνει πράξη ό,τι λέει»,
τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αναφέρθηκε στην
παρουσίαση του Σχεδίου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας
που έγινε πριν από λίγη ώρα.
Πριν από λίγο ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας

έκανε την πρώτη παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας, προσχέδιο του οποίου έχει
ήδη αποσταλεί στην ΕΕ. Όπως έχω δεσμευτεί, λίγο πριν
κατατεθεί το οριστικό σχέδιο της χώρας στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, θα έρθει και στην εθνική αντιπροσωπεία να
συζητηθεί σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων», συμπλήρω-
σε.

Διπλασιάζεται το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για
σχεδόν 500.000 δικαιούχους

Συνεχίζοντας την αναφορά του στο υπό συζήτηση
νομοσχέδιο, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «οι πολίτες
να απαλλάσσονται σταδιακά από βάρη και ταυτόχρονα
τονώνεται η απασχόληση. Κομβικό στοιχείο στο νομοσχέ-
διο το οποίο σύντομα θα είναι νόμος του κράτους αποτε-
λεί η νέα αποκλιμάκωση ασφαλιστικών
εισφορών».Γνωρίζουμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
από όλες τις διεθνείς έρευνες, «ότι το μη μισθολογικό
κόστος στην πατρίδα μας παραμένει δυσανάλογα μεγά-
λο, ενθαρρύνει την παραοικονομία, αποθαρρύνει τις
επενδύσεις, ενθαρρύνει εισφοροδιαφυγή» για να
συμπληρώσει 
«Κάθε μείωση του μη μισθολογικού κόστους ενισχύει τα

ταμεία των επιχειρήσεων και το πορτοφόλι των μισθ-
ωτών».«Ωφελεί σχεδόν 2 εκ εργαζόμενους» τόνισε ο
πρωθυπουργός. 

Κ. Μητσοτάκης: Τον Δεκέμβριο διπλασιάζεται το ελάχιστο εγγυημένο 
εισόδημα για τους 500.000 δικαιούχους 

Μέτρα στήριξης κατά της πανδημίας, τα οποία 
φτάνουν τα 24 δισ. ευρώ.

Συνεχίζεται στη σελ. 10
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ΔΔήήμμοοςς  ΑΑχχααρρννώώνν::  
ΠΠααρράάτταασσηη  υυπποοββοολλήήςς  ααιιττήήσσεεωωνν  
γγιιαα  έέννττααξξηη  ννέέωωνν  οοφφεελλοούύμμεεννωωνν  
σσττοο  ΚΚοοιιννωωννιικκόό  ΠΠααννττοοππωωλλεείίοο
ΟΟ  ΑΑννττιιδδήήμμααρρχχοοςς  ττηηςς  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηηςς  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΠΠοολλιι--

ττιικκήήςς  κκααιι  ττοο  ΤΤμμήήμμαα  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΠΠοολλιιττιικκήήςς  σστταα
ππλλααίίσσιιαα  υυλλοοπποοίίηησσηηςς  ττηηςς  ππρράάξξηηςς  ««ΔΔοομμήή  ππααρροοχχήήςς
ΒΒαασσιικκώώνν  ΑΑγγααθθώώνν,,  ΚΚοοιιννωωννιικκόό  ΠΠααννττοοππωωλλεείίοο»»  ΔΔήήμμοουυ
ΑΑχχααρρννώώνν  μμεε  κκωωδδιικκόό  ΟΟΠΠΣΣ((MMIISS))  55000011333300  ττοουυ  εεππιιχχεειι--
ρρηησσιιαακκοούύ  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς  ΑΑττττιικκήή  22001144--22002200»»,,  σσααςς
γγννωωσσττοοπποοιιοούύνν  ττηηνν  ππααρράάτταασσηη  υυπποοββοολλήήςς  ττωωνν    ααιιττήή--
σσεεωωνν  ττοουυ  ΑΑ΄́εεξξααμμήήννοουυ  22002211  γγιιαα  έέννττααξξηη  ννέέωωνν  ωωφφεε--
λλοούύμμεεννωωνν  σσττοο  ΚΚοοιιννωωννιικκόό  ΠΠααννττοοππωωλλεείίοο  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ
ΑΑχχααρρννώώνν..  ΤΤοο  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηημμαα  ππααρράάτταασσηηςς  υυπποοββοο--
λλήήςς  ααιιττήήσσεεωωνν  οορρίίσσττηηκκεε  ααππόό    0011//1122//22002200  έέωωςς  κκααιι
1111//1122//22002200..

ΛΛόόγγωω  ττηηςς  έέξξααρρσσηηςς  ττοουυ  CCoovviidd1199  κκααιι  ττωωνν  μμέέττρρωωνν
πποουυ  εεφφααρρμμόόζζοοννττααιι  γγιιαα  ττηηνν  ααπποοφφυυγγήή  δδιιαασσπποορράάςς  ττοουυ,,
οοιι  ααιιττήήσσεειιςς  θθαα  σσυυμμππλληηρρώώννοοννττααιι  κκααιι  θθαα  κκααττααττίίθθεεννττααιι
μμααζζίί  μμεε  τταα  ππλλήήρρηη  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκάά  ααππόό  ττοουυςς  ίίδδιιοουυςς
ττοουυςς  εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοουυςς  σσττοο  ππρρωωττόόκκοολλλλοο  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ
ΑΑχχααρρννώώνν,,  ττηηρρώώννττααςς  υυπποοχχρρεεωωττιικκάά  τταα  μμέέττρραα  ααττοομμιικκήήςς
ππρροοσστταασσίίααςς  ((μμάάσσκκεεςς,,  ααππόόσστταασσηη,,  ττηηλλεεφφωωννιικκάά  ρρααννττεε--
ββοούύ  αανν  ααππααιιττεείίττααιι))..

ΤΤαα  έέννττυυππαα  ττωωνν  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκώώνν  κκααιι  ττωωνν  ααιιττήήσσεεωωνν
μμπποορρεείίττεε  νναα  τταα  ππρροομμηηθθεευυττεείίττεε  εείίττεε  ηηλλεεκκττρροοννιικκάά  ααππόό
ττηηνν  σσεελλίίδδαα  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑχχααρρννώώνν,,  εείίττεε  ααππόό  ττοο  ΚΚοοιιννωω--
ννιικκόό  ΠΠααννττοοππωωλλεείίοο  εείίττεε  ααππόό  ττοο  ττμμήήμμαα  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς
ΠΠοολλιιττιικκήήςς    κκααττάά  ττοο  δδιιάάσσττηημμαα    0011//1122//22002200    έέωωςς  κκααιι
1111//1122//22002200  κκααιι  ττιιςς  ώώρρεεςς  99::0000ππμμ--  1133::0000..  ΗΗ  χχρρήήσσηη
μμάάσσκκααςς  εείίννααιι  υυπποοχχρρεεωωττιικκήή  σσεε  όόλλεεςς  ττιιςς  σσυυννααλλλλααγγέέςς
μμεε  ττιιςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ..

ΓΓιιαα  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  μμπποορρεείίττεε  νναα  κκααλλέέσσεεττεε  σσττοο
22110022446633554433  ..

ΣΣυυννηημμμμέένναα::

ΈΈννττυυπποο  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκώώνν  κκααιι  κκρριιττηηρρίίωωνν  έέννττααξξηηςς
ΈΈννττυυπποο  ααίίττηησσηηςς  έέννττααξξηηςς  σσττοο  ΚΚοοιιννωωννιικκόό  ΠΠααννττοοππωω--

λλεείίοο
ΈΈννττυυπποο  ΥΥππεεύύθθυυννηη  ΔΔήήλλωωσσηη    ππεερρίί  μμηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή

σσττηηνν    ππααρροοχχήή  ΤΤΕΕΒΒΑΑ  μμέέσσαα  ααππόό  ττοο  ΚΚΕΕΑΑ  ,,  κκααιι  οορριισσμμοούύ
ααννττιιππρροοσσώώπποουυ  γγιιαα  ττηηνν  ππααρρααλλααββήή  ππρροοϊϊόόννττωωνν..

ΟΟ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΔΔΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΟΟΣΣ

ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

ΠΠΕΕΤΤΑΑΚΚΟΟΣΣ  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ

Αυτοψία σε τέσσερις νέες πλατείες στη Δημοτική
Ενότητα Ζεφυρίου πραγματοποίησε το μεσημέρι της
Τρίτης 24 Νοεμβρίου 2020 ο Δήμαρχος Φυλής Χρή-
στος Παππούς,  μαζί με τους Αντιδημάρχους Γιάννη
Μαυροειδάκο και Θανάση Σχίζα. 

Οι νέες πλατείες, βρίσκονται στο στάδιο της ολοκ-
λήρωσής τους με τη φύτευση,  αφού διαμορφώθη-
καν κι επιστρώθηκαν με κυβόλιθους, τοποθετήθη-
καν φώτα Led, καινούργια παγκάκια,  κάδοι απο-
ρριμμάτων και αυτόματο πότισμα. 

Η δεντροφύτευση που γίνεται αυτές τις μέρες,
βασίζεται σε  μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου Φυλής και στόχος της  είναι,  η προστασία
και η ενίσχυση του οικοσυστήματος καθώς και η
δημιουργία ενός λειτουργικού, ασφαλούς και ευχάρ-
ιστου περιβάλλοντος για τους δημότες. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιλογή των θάμνων
καθορίζεται από την παρουσία φυτών που δεν προ-
καλούν προβλήματα υγείας στα παιδιά όπως αλλεργίες
κ.α. 

Επιπλέον,  η επιθυμία για την όσο το δυνατόν πειστι-
κή αναφορά στην Ελληνική Ύπαιθρο,  εκφράζεται με
την επιλογή φυτών, όπως δεντρολίβανο, λεβάντα και
μαργαρίτα. 

Τα φυτά, οι θάμνοι και  τα δέντρα που χρησιμοποι-
ούνται, είναι άριστης ποιότητας ενώ το σκηνικό των
νέων πλατειών θα ολοκληρωθεί με την εγκατάσταση
χλοοτάπητα. 

Οι νέες πλατείες που αυτές τις μέρες με την φύτευση
τους ολοκληρώνονται είναι οι εξής: 

• Η πλατεία επί των οδών Παναγίας Γρηγορ-
ούσης και Τζαβέλα

• Η πλατεία επί των οδών Ανεξαρτησίας και
Μεσολογγίου

• Η πλατεία επί των οδών Δαβάκη και Αθανασίου
Διάκου και 

• Η πλατεία “Σπύρου Μουστακαλή” επί των οδών
Υψηλάντου και Γλυνού 

“Σε καθημερινή βάση εργαζόμαστε σκληρά σε όλους
τους τομείς, για τη βελτίωση της εικόνας του τόπου και
της ποιότητας ζωής των συνδημοτών μας” τονίζει αναφ-
ορικά με το νέο έργο στη Δημοτική Ενότητα, ο Αντιδή-
μαρχος Ζεφυρίου Γιάννης Μαυροειδάκος. 

“Οι τέσσερις νέες πλατείες του φυτεύονται αυτές τις
ημέρες αποτελούν το κομμάτι ενός μεγάλου έργου με τη
δημιουργία συνολικά 19 Πλατειών σε Άνω Λιόσια
Ζεφύρι και Φυλή” σημειώνει ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών
Υπηρεσιών Θανάσης Σχίζας, προσθέτοντας ότι θα
υπάρξει και συνέχεια. 

“Οι νέες πλατείες του Δήμου Φυλής αποτελούν  περι-
βαλλοντικά σημεία πρασίνου και αναφοράς για τους
συμπολίτες μας,  σε κάθε γειτονιά. Όταν,  κι εύχομαι το
συντομότερο δυνατό, τελειώσουμε με την πανδημία
αυτές οι πλατείες θα είναι έτοιμες να γεμίζουν από
κόσμο, που όσο ποτέ άλλοτε έχει ανάγκη, από στιγμές
κοινωνικής επαφής, χαλάρωσης και αναψυχής” επι-
σημαίνει ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς,  προσθέτον-
τας ότι η αύξηση του πρασίνου στο Δήμο Φυλής,  απο-
τελεί προτεραιότητα. 

Περιβαλλοντικά σημεία πρασίνου
τέσσερις νέες πλατείες στο Ζεφύρι 

ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ - Με το βλέμμα στραμμένο
στο εμπορευματικό κέντρο Θριασίου  

Η
ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ αποτελεί τον  μεγαλύτερο πάροχ ο
βιομηχ αν ικών  και επιχ ειρηματικών  περιοχ ών
στην  Ελλάδα, καθώς διαθέτει 51.000 από τα

συν ολικά 70.000 στρέμματα τέτοιου είδους εγκαταστά-
σεων . Επίσης, στους 29 οργαν ωμέν ους υποδοχ είς
που διαχ ειρίζεται, βρίσκον ται περίπου 2.100 επιχ ειρή-
σεις. 

Η εταιρεία βρίσκεται αν τιμέτωπη με συσσωρευμέν α
χ ρέη 30 εκατ. ευρώ από τα οποία περίπου τα μισά
αν ήκουν  σε εταιρείες που έχ ουν  πτωχ εύσει, με τη
δραστηριότητα των  βυρσοδεψίων  ν α συν δέεται με ετή-
σια χ ρέη ύψους 1 εκατ. ευρώ. 

Δεδομέν ου ότι η εν  λόγω δραστηριότητα έχ ει αν α-
σταλεί προσωριν ά ελλείψει της απαιτούμεν ης αδειοδότ-
ησης και η επαν αλειτουργια των  βυρσοδεψίων  θα είν αι
υπό ν έο καθεστώς, η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ αν αμέν ει βελτίωση
των  τελικών  μεγεθών  κατά περίπου 1 εκατ. ευρώ. Οι
προβλέψεις για κέρδη το 2020 στηρίζον ται και στο
γεγον ός ότι η εταιρεία έχ ει προχ ωρήσει σε εξορθολογι-
σμό των  δαπαν ών  της, εν ώ έχ ει περιορίσει, κατά
περίπου 50%, τον  αριθμό των  εργαζομέν ων  της.

Στόχ ος της εταιρείας είν αι ν α αποτελέσει πάροχ ο
επιχ ειρηματικών  και βιομηχαν ικών  χ ώρων   που εν οι-
κιάζον ται μέσω δικαιώματος επιφάν ειας, δραστηριότητα
που θα μπορούσε ν α αποφέρει επαν αλαμβαν όμεν α
έσοδα.

Το Θριάσιο Πεδίο 
Η εταιρεία δρομολογεί επεν δύσεις για την  αν αβάθμιση

των  υφιστάμεν ων  χ ώρων  ή τη δημιουργία ν έων  συν ο-
λικού ύψους 1 δισ. ευρώ, οι οποίες θα μπορούσαν  ν α
εν ταχ θούν  στο Ταμείο Αν άκαμψης ή στο "Ταμείο Δίκαι-

ης Μετάβασης" για την  απολιγν ιτοποίηση.
Τα βλέμματα βέβαια, είν αι στραμμέν α στο ν έο εμπορε-
υματικό κέν τρο στο Θριάσιο Πεδίο, το οποίο η ΕΤΒΑ
ΒΙΠΕ κοιν οπρακτικά με την  Goldair έχ ει αν αλάβει ν α
κατασκευάσει. Απαραίτητη προϋπόθεση για την  υλο-
ποίηση του έργου είν αι η σύμβαση παραχ ώρησης του
ν α εξασφαλίσει το πράσιν ο φως από την  Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Αν ταγων ισμού και κυρίως η Αρχ ή ν α μη
ζητήσει τροποποιήσεις επί του αρχ ικού κειμέν ου που
κύρωσε η Βουλή. 

Σε αυτή την  περίπτωση, θα απαιτούν ταν  η επα-
ν ασύν ταξη του κειμέν ου και η εκ ν έου κύρωσή του
από τη Βουλή, γεγον ός που θα καθυστερούσε περαι-
τέρω την  έν αρξη υλοποίησης της επέν δυσης συν ολι-
κού ύψους 150 εκατ. ευρώ. Κι αυτό με δεδομέν ο ότι
προκειμέν ου ν α ξεκιν ήσει, σε διαφορετικές φάσεις, η
κατασκευή των  αποθηκών , συν ολικής επιφάν ειας έως
210.000 τ.μ., υπολογίζεται ότι απαιτούν ται περίπου 18
μήν ες, καθώς θα πρέπει ν α πραγματοποιηθούν  ορι-
σμέν ες αλλαγές στο υφιστάμεν ο  master plan, όπως και
ν α εξασφαλιστεί η απαιτούμεν η αδειοδότηση. Προκει-
μέν ου η εταιρεία ν α συρρικν ώσει τον  απαιτούμεν ο
χ ρόν ο, έχ ει ξεκιν ήσει την  υλοποίηση πρόδρομων
εργασιών , όπως η εκπόν ηση συγκοιν ων ιακών
μελετών .

(από capital.gr)

ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ
Εμπρησμοί σε κάδους απορριμάτων 

Συν εχ ίζον ται οι εμπρησμοί στη Πόλη των  Αγίων
Θεοδώρων . Συγκεκριμέν α τις πρώτες πρωιν ές ώρες
της Τρίτης 25 Νοεμβρίου εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε
πλαστικούς κάδους απορριμμάτων  σε τρία διαφορετι-
κά σημεία της πόλης των  Αγίων  Θεοδώρων .

Αμεση ήταν  η επέμβαση της Πυροσβεστικής & τον
Εθελον τών  Δασοπυροσβεστών  εν ω σε μια περίπτω-
ση χ ρειάστηκε η επέμβαση αν θρώπων  της ΔΕΔΗΕ
για ν α κόψουν  το ρεύμα σε ΚΑΦΑΟ που είχ ε αρπάξει 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με
αριθμ. 28ης/ 2020  Συν εδρία-

σης
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. απόφ .: 228/2020
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφ ασης επί

της υπ’ αριθμ. 273/2020 απόφ -
ασης  της Οικον ομικής Επιτρο-
πής με θέμα : «Αν απροσαρμο-
γή Τελών  χρήσεως Υπεδάφ ο-

υς, Οικ. Έτους2021.

Στον  Ασπρόπυργο σήμερα,
την  18η Νοεμβρίου 2020, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ.,
συν ήλθε σε τακτική δημόσια
συν εδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψ-
ης, σύμφ ων α με την  υπ  ́αριθμ.
429/12-03-2020 Κοιν ή Υπουργι-
κή Απόφ αση Υπουργών  Οικο-
ν ομικών , Εσωτερικών  και
Επικρατείας (Β’ 850/13-03-
2020), η οποία αν τικατέστησε
την  υπ’ άριθμ. πρωτ.
ΔΙΑΔΠ/Α/78 41 /19 -04 -2005
Κοιν ή Υπουργική Απόφ αση (Β’
539), το Δημοτικό Συμβούλιο
Ασπροπύργου, ύστερα από την
υπ’αριθμ. 23511/13-11-2020,
έγγραφ η πρόσκληση του
Προέδρου Δημοτικού Συμβου-
λίου, κου ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ  Γ.
ΤΣΟΚΑ,  σύμφ ων α με την  διαδι-
κασία των  διατάξεων  των  άρθ-
ρων  67,  της παρ. 51  (όπως
έχουν  τροποποιηθεί με τις δια-
τάξεις του άρθρου 184, παρ.1
του Ν.4635/2019), και 167,
παρ.12  του Ν. 3852/2010,
(όπως έχουν  τροποποιηθεί με
τις διατάξεις του άρθρου 184,
παρ.2 του Ν.4635/2019).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
ν όμιμη απαρτία, δεδομέν ου ότι,
σε σύν ολο 33 μελών , συμμε-
τείχαν  στην  τηλεδιάσκεψη,  30
μέλη και ον ομαστικά :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΤΣΟΚΑΣ  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

2. ΜΑΥΡΙΔΗ  ΣΟΦΙΑ
3 . Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4.ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
5.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
6. ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΨΩΜΙΑΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
8. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
9. ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
10. ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
11. ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12. ΚΑΓΙΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
14.ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

16.ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
17. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18. ΜΥΛΩΝΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19. ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
20. ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
21. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ

ΕΛΕΝΗ
22.ΧΙΟΝΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
23.ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
24.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΜΥΛΩΝΑΣ 
25.ΧΑΤΖΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
26.ΜΟΥΖΑΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
27.ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
28. ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
29.ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
30.ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
2. ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
3. ΜΠΑΚΑΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Στην  συν εδρίαση παραβρέθη-
κε  ο Δήμαρχος Ασπροπύργου,
κος Νικόλαος Ι. Μελετίου.

Μετά τη διαπίστωση της
ν όμιμης απαρτίας, ο Πρόεδρος,
κ. Θεμιστοκλής Γ. Τσόκας, κήρ-
υξε την  έν αρξη της Συν εδρία-
σης. Εισηγούμεν ος το 4ο θέμα
της Ημερήσιας διάταξης με
τίτλο: «Λήψη απόφ ασης επί της
υπ’ αριθμ. 273/2020 απόφ ασης
της Οικον ομικής Επιτροπής με
θέμα : «Αν απροσαρμογή Τελών
χρήσεως Υπεδάφ ους, Οικ.
Έτους2021.», έθεσε υπόψιν
των  μελών  του Δημοτικού
Συμβουλίου, την  υπ΄αριθμ.
273/2020 Απόφ αση της Οικο-
ν ομικής Επιτροπής του Δήμου
Ασπροπύργου, με ΑΔΑ :
ΩΑΨ5ΩΨΝ-9ΑΣ, που επισυν ά-
πτεται στην  παρούσα Απόφ α-
ση, και σύμφ ων α με την  οποία,
εγκρίθηκε κατά πλειοψηφ ία η
μηδεν ική αν απροσαρμογή των
συν τελεστών , σε σχέση με την
υπ΄αριθμ. 102/2020 προγεν έ-
στερη απόφ αση του Δημοτικού
Συμβουλίου, δηλαδή :

Σύμφ ων α με το άρθρο 11, του
Ν. 4623/2019, που αφ ορά τον
ορισμό Φόρων , Τελών , Δικαιω-
μάτων   και Εισφ ορών ,  η
συζήτηση  επί των  θεμάτων
,πραγματοποιείται με βάση το
σχέδιο της Οικον ομικής Επιτρ-
οπής, και τυχόν  εν αλλακτικών
προτάσεων , οι οποίες συν τάσ-
σον ται και κατατίθεν ται, σύμφ -
ων α με την  αν ωτέρω κείμεν η
Νομοθεσία.

Ως εκ τούτου, όλες οι τοποθε-
τήσεις είναι σεβαστές, αλλά θα
πρέπει να στοιχειοθετηθούν με
ολοκληρωμένη πρόταση, δηλα-
δή, να συντάσσονται από τις
Παρατάξεις, να κατατίθενται και
να λαμβάνουν την γνωμοδότ-
ηση της Οικονομικής  Υπηρ-
εσίας, για να τίθενται σε ψηφοφ-
ορία.

Επίσης, έγκυρες  θεωρούνται
οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης,
κατατεθειμένης πρότασης.

Σχετικά με την Αναπροσαρμο-
γή Τελών Χρήσεως Υπεδάφους,
Οικ. Έτους 2021, κατατέθηκαν
σε μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρ-
ομείου, οι εξής προτάσεις από
τους επικεφαλής των συνδυα-
σμών της αντιπολίτευσης:

1.Ο επικεφαλής του συνδυα-
σμού «ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΩΡΑ», κος
Τσίγκος Αγησίλαος, κατέθεσε
την 16.11.2020,  πρόταση,
σύμφωνα με την οποία προτείνει
την αύξηση  των τελών χρήσεως
υπεδάφους, κατά 5%.

2. Ο επικεφαλής του συνδυα-
σμού «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», κος Τσοκάν-
ης Αλέξανδρος, κατέθεσε πρότα-
ση, την 18.11.2020, για αύξηση
των Τελών Χρήσεως Υπεδάφο-
υς,  εντός και εκτός σχεδίου, της
τάξεως του 10%, ως κάτωθι :

� Για περιοχές εντός
σχεδίου 412, 90€ ανά κυβικό
μέτρο, αύξηση 10%,
� Για περιοχές εκτός

σχεδίου πόλεως 516,08€ ανά
κυβικό μέτρο, αύξηση 10%,

Ακολούθησε διαλογική συζήτ

ηση μεταξύ των μελών του
Δημοτικού Συμβουλίου, των
οποίων οι απόψεις και τοποθε-
τήσεις τους αναλυτικά, είναι
καταγεγραμμένες στα απομαγ-
νητοφωνημένα πρακτικά της
συνεδρίασης. 

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το
Δημοτικό Συμβούλιο να  αποφ-
ασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά
την προαναφερόμενη διαδι-
κασία, και αφού έλαβε υπόψη :

1. Την εισήγηση  του
Προέδρου, κου Θεμιστοκλή Γ.
Τσόκα,

2. Την τοποθέτηση του
Δημάρχου Ασπροπύργου, κου
Νικολάου Ι. Μελετίου,

3. Την υπ΄αριθμ.
273/2020 Απόφαση της Οικονο-
μικής Επιτροπής του Δήμου
Ασπροπύργου, με ΑΔΑ :
ΩΑΨ5ΩΨΝ-9ΑΣ,

4. Την από 16.11.2020
πρόταση, σε μορφή ηλεκτρονι-
κού ταχυδρομείου, του επικεφα-
λής του συνδυασμού,
« Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Σ -
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΩΡΑ», κου
Τσίγκου Αγησίλαου,

5. Την από 18.11.2020
πρόταση, σε μορφή ηλεκτρονι-
κού ταχυδρομείου, του επικεφα-
λής του συνδυασμού «ΛΑΪΚΗ
Σ Υ Σ Π Ε Ι Ρ Ω Σ Η
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», κου Τσοκάνη
Αλέξανδρου,

6. Το άρθρο 11, του Ν.
4623/2019, που αφορά τον ορι-
σμό Φόρων, Τελών, Δικαιωμά-
των  και Εισφορών,

7. Την τοποθέτηση,
καθώς και το υπ’ αριθμ. πρωτ.
383/17.11.2020 απαντητικό
έγγραφο του Διευθυντή της
Οικονομικής Υπηρεσίας του
Δ.Α., κου Φίλιππου Πάνου,

8. Τις τοποθετήσεις των
κ.κ. επικεφαλής των δημοτικών
παρατάξεων, και την διαλογική
συζήτηση μεταξύ των μελών του
Δ.Σ., όπως έχουν διατυπωθεί
στα πλήρη απομαγνητοφωνημέ-
να Πρακτικά της Συνεδριάσεως, 

πέρασε σε ψηφ οφ ορία, στην
οποία ΥΠΕΡ της πρότασης της
Οικον ομικής επιτροπής, τάχθη-
καν  δέκα έξι (16) μέλη του
συμβουλίου, και ον ομαστικά οι
κ.κ. :

1. ΤΣΟΚΑΣ  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2. ΜΑΥΡΙΔΗ  ΣΟΦΙΑ
3 . Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4.ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
5.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
6. ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΨΩΜΙΑΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
8. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
9. ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
10. ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
11. ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12. ΚΑΓΙΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

13. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
14.ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16.ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Εν  συν εχεία, πέρασε σε ψηφ -
οφ ορία, ΥΠΕΡ της πρότασης
του επικεφ αλής του συν δυα-
σμού «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», κου Τσοκάν η
Αλέξαν δρου, με την  οποία
τάχθηκαν , δέκα τρία (13)  μέλη
του συμβουλίου, και ον ομαστι-
κά οι κ.κ. :

1. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
4. ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
5. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ

ΕΛΕΝΗ
6.ΧΙΟΝΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7.ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
8.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΜΥΛΩΝΑΣ 
9.ΧΑΤΖΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
10.ΜΟΥΖΑΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
11.ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
12. ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
13.ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ

Εν  κατακλείδι, πέρασε σε
ψηφ οφ ορία στην  οποία, ΥΠΕΡ
της πρότασης του επικεφ αλής
του συν δυασμού,
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΤΩΡΑ», τάχθηκε έν α (1) μέλος,
και ον ομαστικά : 

1. Ο κος Αγησίλαος Τσίγκος, 

και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίν ει την  Μηδεν ική Αν α-
προσαρμογή Τελών  χρήσεως
Υπεδάφ ους, Οικ. Έτους 2021,
σύμφ ων α με την  υπ΄αριθμ.
273/2020 Απόφ αση της Οικο-
ν ομικής Επιτροπής του Δήμου
Ασπροπύργου, με ΑΔΑ :
ΩΑΨ5ΩΨΝ-9ΑΣ, η οποία επι-
συν άπτεται στην  παρούσα
απόφ αση, ήτοι:

Αφού  συντάχθηκε  και
αναγνώσθηκε  το  πρακ-
τικό  αυτό, υπογράφεται
ως  κατωτέρω, πήρε
αύξοντα  αριθμό 228/2020.    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Γ. ΤΣΟΚΑΣ
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Ε
γκρίθηκε από την Οικονομι-
κή Επιτροπή η μελέτη και ο
τρόπος εκτέλεσης του έργου

«Εργασίες Συντήρησης στο Δημοτικό
Γυμναστήριο Ανδρέας Δασκαλάκης». 

Ο συνολικός προυπολογισμός της
μελέτης που συνέταξε η Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου Ελευσίνας,
ανέρχεται σε 60.000 € και θα καλ-
υφθεί από χρηματοδότηση μέσω του
προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2 του
Υπουργείου Εσωτερικών. 

Οι εργασίες που θα πραγματοποι-
ηθούν είναι: 

υγρομόνωση της οροφής του
κτιρίου και τοποθέτηση υδρορροών, 

εξωτερικές διαμορφώσεις του εδά-
φους και της εισόδου για την προ-
στασία από πλημμυρικά φαινόμενα, 

τοποθέτηση υπογειοποιημένου 

αγωγού για την απορροή των
ομβρίων του περιβάλλοντος χώρου,
διαμόρφωση χώρων στάθμευσης
στον εξωτερικό χώρο του κλειστού
γυμναστηρίου. 

Οι παραπάνω εργασίες σκοπό
έχουν: 

να αντιμετωπιστούν προβλήματα
που έχουν προκύψει από τη
συσσώρευση υδάτων στην οροφή
του κλειστού Γυμναστηρίου, 

να αντιμετωπιστούν προβλήματα
υγρασιών επί των θεμελιώσεων στη
βόρεια πλευρά του κτιρίου, 

να αποτραπεί η συσσώρευση υδά-
των στον περιβάλλοντα χώρο βόρεια
του κτιρίου με την παράλληλη
διαμόρφωση χώρων φύτευσης και
στάθμευσης, 

να αποτραπεί η εισροή υδάτων
από την είσοδο του γηπέδου επί της
οδού Ηρώων Πολυτεχνείου και να 

αποχετευτούν τα όμβρια ύδατα του
εξωτερικού χώρου. 

Οι παρεμβάσεις αυτές ήταν επιβεβ-
λημένες, λόγω της έλλειψης εργα-
σιών συντήρησης για χρόνια στις
εγκαταστάσεις του Δημοτικού Γυμνα-
στηρίου και είναι ενταγμένες σε ένα
συνολικό πλαίσιο παρεμβάσεων
στους αθλητικούς και βοηθητικούς
χώρους που έχουν ξεκινήσει το
προηγούμενο διάστημα. 

Έτσι, με αυτές τις εργασίες δίνον-
ται λύσεις σε χρόνια προβλήματα για
το Στάδιο και αποκαθίσταται η ασφά-
λεια των αθλητικών χώρων. 

Συνεχίζουμε να καταβάλλουμε
κάθε προσπάθεια για σύγχρονους
και ασφαλείς δημόσιους αθλητικούς
χώρους προς χρήση των αθλητικών
ομάδων και των κατοίκων του
Δήμου.  

Έγκριση Οικονομικής Επιτροπής για την μελέτη και τον
τρόπο εκτέλεσης του έργου

«Εργασίες Συντήρησης στο Δημοτικό
Γυμναστήριο Ανδρέας Δασκαλάκης»

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

80 κάδους εσωτερικής
ανακύκλωσης παρέλαβε 

ο Δήμος Αχαρνών 
Οι κάδοι θα τοποθετηθούν σε δημοτικά

σχολεία και δημοτικά κτίρια, 
ενώ αναμένεται να υπάρξει και συνέχεια.

Ακόμη 80 κάδους εσωτερικής ανακύκλωσης παρέλαβε
ο Δήμος Αχαρνών. Πρόκειται για τη συνέχεια της πρω-
τοβουλίας που έχει αναλάβει η Περιφέρεια Αττικής
και αφορά κάδους χωριστής συλλογής χαρτιού, πλα-
στικών και μεταλλικών συσκευασιών. Με τον τρόπο αυτό
γίνεται ένα ακόμη σημαντικό βήμα στον τομέα της
διαχείρισης των απορριμμάτων μέσω της διαλογής στην
πηγή. 
Οι κάδοι θα τοποθετηθούν σε δημοτικά σχολεία και

δημοτικά κτίρια, ενώ αναμένεται να υπάρξει και
συνέχεια.
Επίσης, ενα νέο μηχάνημα έργου παρελήφθη από τον

Δήμο Αχαρνών, μέσω του προγράμματος Φιλόδημος ΙI
Πρόκειται για το πρώτο από τέσσερα μηχανήματα, τα

οποία θα βοηθήσουν στην αποδοτικότητα των υπηρε-
σιών του Δήμου, καθώς θα μπορούν να χρησιμοποιηθ-
ούν από:
�το τμήμα Καθαριότητας, 
�το τμήμα Πρασίνου, 
�την Πολιτική Προστασία και 
�τις Τεχνικές Υπηρεσίες. 

"Ο συγκεκριμένος φορτωτής μικρού μεγέθους αποτελεί
μια σύγχρονη επιλογή, καθώς με τα διαφορετικά εξα-
ρτήματα μπορεί να καλύψει πλήθος αναγκών (αποκομι-
δή, μεταφορά, σκάψιμο, ασφαλτόστρωση κ.α.), εξοικο-
νομώντας χρόνο και χρήμα στον Δήμο μας." αναφέρεται
σε σχετική ανάρτηση του Δήμου Αχαρνών στην επίσημη
σελίδα του,  στο facebook.  
Σύντομα αναμένονται και άλλα νέα μηχανήματα, ενώ

παράλληλα τρέχουν οι διαδικασίες και για την προμήθ-
εια νέου εξοπλισμού μέσω του προγράμματος Φιλόδ-
ημος.
#acharnes #εξοπλισμός #erga #kathimerinotita
#dimosacharnon
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T
o Υπουργείο Εργασίας & Κοιν ων ικών
Υποθέσεων  κατέθεσε εχ θές τροπολογία στο
ν ομοσχ έδιο του, που βρίσκεται στην  Ολομέλεια

της Βουλής προς ψήφιση, σύμφων α με την  οποία
ρυθμίζον ται σε 5 μήν ες τα χ ρεωστικά υπόλοιπα
ελεύθερων  επαγγελματιών , αυτοαπασχ ολούμεν ων  και
αγροτών  τα οποία προέκυψαν  από την  εκκαθάριση
των  οφειλών  τους για το έτος 2019.

Η καταβολή των  5 μην ιαίων  δόσεων  θα ξεκιν ήσει
από τον  Μάρτιο του 2021 και αφορά 800.349
ασφαλισμέν ους για τους οποίους προέκυψε μέσο
χ ρεωστικό υπόλοιπο 1.355,61 ευρώ.

«Με την  ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των
ασφαλιστικών  μερίδων  κλείν ει οριστικά το κεφάλαιο
της πολύπλοκης και γραφειοκρατικής διαδικασίας
υπολογισμού και είσπραξης ασφαλιστικών  εισφορών
για 1,5 εκατομμύριο ασφαλισμέν ους που εισήγαγε ο
ν όμος 4387/2016 (ν όμος ΣΥΡΙΖΑ) και μετέτρεψε το
ασφαλιστικό σύστημα σε φορολογικό.

Από 1/1/2020 1,5 εκ. ασφαλισμέν οι, ελεύθεροι
επαγγελματίες, αυτοαπασχ ολούμεν οι και αγρότες
επιλέγουν  με απόλυτη ελευθερία στην  αρχ ή κάθε
έτους την  ασφαλιστική κατηγορία που επιθυμούν  με
βάση την  οικον ομική τους δυν ατότητα όπως
προβλέπει ο ν έος ασφαλιστικός ν όμος
(ν .4670/2020)», τον ίζει το Υπ. Εργασίας.        

Εντός των ημερών η απόφαση 
για επίδομα θέρμανσης, 
επιδότηση φυσικού αερίου, 
πέλλετ, καυσόξυλα

Δ
ιευκρινίσεις για το φετινό επίδομα θέρμαν-
σης έδωσε από το βήμα της Βουλής ο
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊ-

κούρας, υποστηρίζοντας τροπολογία που κατέθε-
σε το υπουργείο και με την οποία διευρύνονται τα
μέσα θέρμανσης που μπορούν να επιδοτηθούν.

Η προτεινόμενη διάταξη προβλέπει ότι, με
απόφαση του υπουργού Οικονομικών, είναι
δυνατή η παροχή επιδόματος θέρμανσης στους
καταναλωτές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων
θέρμανσης που καθορίζονται με αυτήν.

«Ουσιαστικά, με την εν λόγω απόφαση, σκο-
πεύουμε να εντάξουμε και άλλες μορφές επιδο-
τούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης, όπως
είναι το φυσικό αέριο, το υγραέριο, τα καυσόξυλα
και τη βιομάζα (Pellet)», είπε ο κ. Σταϊκούρας.

Όπως εξήγησε, το επίδομα θέρμανσης για τη
χειμερινή περίοδο 2020-2021 θα καταβληθεί και
στα νοικοκυριά ανά την επικράτεια που κατα-
ναλώνουν φυσικό αέριο ή υγραέριο, 

ενώ τα νοικοκυριά ορεινών περιοχών, με
πληθυσμό έως 2.500 κατοίκους, που κατα-
ναλώνουν καυσόξυλα ή pellet, θα λάβουν επίσης
το επίδομα θέρμανσης.

«Ο υπολογισμός του επιδόματος θέρμανσης
αλλάζει ριζικά και, στο εξής, θα λαμβάνονται
υπόψη οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε
κάθε περιοχή της χώρας.

Ο υπολογισμός του επιδόματος θα στηριχτεί σε
έρευνα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρ-
εσίας, η οποία υπολόγισε τις ανάγκες θέρμανσης
σε 200.000 σημεία ανά την ελληνική επικράτεια.
Το ελάχιστο ύψος του επιδόματος θα διαμορ-
φώνεται στα 80 ευρώ, ενώ μπορεί να φτάνει
ακόμη και στα 600-700 ευρώ για τις περιοχές με
πολύ αυξημένες ανάγκες θέρμανσης», είπε σχε-
τικά.

Στη βάση αυτή αποκάλυψε πως το ύψος του
επιδόματος υπολογίζεται σε τουλάχιστον 84 εκατ.
ευρώ και η υπουργική απόφαση που θα καθο-
ρίζει όλες τις λεπτομέρειες θα εκδοθεί εντός τον
επόμενων ημερών, μετά την ψήφιση της εν λόγω
διάταξης.

Όπως ανέφερε, σκοπός είναι εντός Δεκεμ-
βρίου να ανοίξει και η σχετική πλατφόρμα για την
καταβολή του επιδόματος.

66997788008877330099

Ερευνητική συνεργασία του ΠΑΔΑ με
κορυφαίο Πανεπιστήμιο του Ισραήλ 

Ε
ρευνητική Συνεργασία του ΠΑΔΑ με κορυφαίο Πανεπιστήμιο του
Ισραήλ Κατόπιν ανακοίνωσης της Γενικής Γραμματείας Έρευνας
και Τεχνολογίας, των αποτελεσμάτων της ένταξης πράξεων για τη

«Διμερή και Πολυμερή Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ 2019» το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με επιτυχία συμμετέχει σε αυτή την ιδιαίτε-
ρα ανταγωνιστική χρηματοδότηση μαζί με το “Hebrew University of
Jerusalem”, καθώς και με επιχειρήσεις για τη χρονική περίοδο 11/2020-
08/2023. Επισημαίνεται, ότι το συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο που είναι το
δεύτερο αρχαιότερο του Ισραήλ, συγκαταλέγεται στα 100 καλύτερα παγ-
κοσμίως και ότι μέλη του έχουν επανειλημμένα και διεθνώς διακριθεί,
όπως είναι ο κάτοχος του Βραβείου Νόμπελ, Καθηγητής Άλμπερτ Αιν-
στάϊν. 

Η χρηματοδοτούμενη ερευνητική πρόταση, η οποία είναι μια εκ των τριών εγκριθεισών  σε θέματα Αγροδια-
τροφής, έχει ως Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Ιωάννη Παρασκευόπουλο, Πρόεδρο του Τμήματος
Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του ΠΑΔΑ και αφορά στην «Απομό-
νωση, Ταυτοποίηση ιθαγενών στελεχών ζυμομυκήτων στην κατεύθυνση παραγωγής οίνων υψηλής προστιθέ-
μενης αξίας. Αξιολόγηση του αρωματικού δυναμικού των οίνων που θα προκύψουν».

Ο πρύτανης του ΠΑΔΑ, Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής υπογράμμισε ότι το Ίδρυμα υπήρξε συνεχής αρωγός
στη συγκεκριμένη απαιτητική προσπάθεια και ένθερμα συγχαίρει τον Καθηγητή Ιωάννη Παρασκευόπουλο και τον
συνεργάτη του Δρα Χρήστο Φώη για την τελική ευόδωση του ερευνητικού σκοπού.

Ρύθμιση για τις οφειλές 
εκκαθάρισης ελευθέρων

επαγγελματιών, 
αγροτών
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Η Κεν τρική Έν ωση Δήμων  Ελλάδος και η Γεν ική
Γραμματεία Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμ-
ησης της Φτώχ ειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
ν ων ικών  Υποθέσεων  εν ών ουν  δυν άμεις κι αν έλαβαν
κοιν ή πρωτοβουλία, για την  προώθηση της χ άρτας για
τα δικαιώματα των  αστέγων  σε όλους τους ∆ήμους της
χ ώρας.

Με τον  τρόπο αυτό εν ισχ ύεται η δράση της
FEANTSA, της ευρωπαϊκής ομοσπον δίας των
οργαν ώσεων  που ασχ ολούν ται με την  καταπολέμηση
της αστεγίας και την  προώθηση του δικαιώματος της
στέγης στις χ ώρες της Ευρώπης.

Η υπογραφή της χ άρτας που αποσκοπεί, μεταξύ
άλλων , στην  ευαισθητοποίηση και εν θάρρυν ση προς
την  αν αγν ώριση των  δικαιωμάτων  των  αστέγων , απο-
τελεί έν α πρώτο βήμα για την  υποστήριξη των  αστέγων
στην  Ελλάδα. Αν  και η πρόσβαση στη στέγαση είν αι
βασικό δικαίωμα όλων  των  αν θρώπων , οι άστεγοι
συμπολίτες μας εξακολουθούν  ν α αν τιμετωπίζουν  δια-
κρίσεις λόγω της κατάστασης τους, αλλά και στιγματι-
σμό.

Η ΚΕ∆Ε ως αρμόδιος θεσμικός φορέας για την  τοπι-
κή αυτοδιοίκηση υιοθέτησε τη «Χάρτα των  Δικαιωμάτων
των  Αστέγων », αν αγν ωρίζον τας τον  σημαν τικό ρόλο
που μπορεί ν α διαδραματίσει τόσο στην  πρόληψη της
αστεγίας, όσο και στην  κοιν ων ική έν ταξη των  αστέ-
γων .

Η Γεν ική Γραμματεία Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της Φτώχ ειας, αρμόδια για την  οργά-
ν ωση, τον  προγραμματισμό, τον  έλεγχ ο και την  

αξιολόγηση πολιτικών  και δράσεων  που αφορούν  τη
στήριξη των  ευπαθών  ομάδων , στηρίζει εν εργά την
πρωτοβουλία.

Σε αυτήν  την  κατεύθυν ση συν τείν ει και η συγκρότ-
ηση Επιτροπής από τη Γεν ική Γραμματεία Κοιν ων ικής
Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχ ειας, με τη
συμμετοχ ή του Προέδρου της ΚΕ∆Ε, για την  αν τι-
μετώπιση και διαρκή παρακολούθηση του φαιν ομέν ου
της αστεγίας σε όλα τα στάδια: πρόληψης, παρέμβασης,
μεταπαρακολούθησης.

Τη «Χάρτα Δικαιωμάτων  των  Αστέγων » έχ ουν  ήδη
συν υπογράψει αρκετές πόλεις από διάφορες χ ώρες της
Ευρώπης, εν ώ σε αυτήν  τη διαδικασία αυτή βρίσκον ται
πολλές πόλεις της Ελλάδας.

Γ.ΚΩΤΣΗΡΑΣ 

– ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ.
Γ.Κώτσηρας ενημέρωσε σχετικά με
σημαντικές διατάξεις για τις προθεσμίες

του Κτηματολογίου. Συγκεκριμένα σημείωσε ότι
στο υπό επεξεργασία νομοσχέδιο του εν λόγω
Υπουργείου για τον Εκσυγχρονισμό της Πολεο-
δομικής και  Χωροταξικής Νομοθεσίας
προβλέπoνται τα εξής σε σχέση με το Κτημα-
τολόγιο: 

✓ Προβλέπεται ότι «Για τις περιοχές που
κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν την
έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α’ 162), η
αποκλειστική προθεσμία της περίπτωσης α’ της
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.
2664/1998, αν δεν είχε λήξει η ίδια ή οι παρα-
τάσεις της μέχρι τις 30.11.2018, λήγει στις
31.12.2021» (άρθρο 134)

✓ Σχετικά με το πρόστιμο για εκπρόθεσμη δήλω-
ση στο Κτηματολόγιο προβλέπεται πως με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία
εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόμου, ορίζεται ο ειδικό-
τερος τρόπος υπολογισμού του προστίμου ανά
είδος δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένου του
συντελεστή προσαύξησης λόγω καθυστέρησης
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια . Η απόφα-
ση αρχίζει να ισχύει ένα (1) μήνα μετά την έκδο-
ση της (άρθρο 133).

Υιοθέτηση της «Χάρτας ∆ικαιωμάτων 
των Αστέγων» από την ΚΕΔΕ

Μ
ε στόχο την πιο αποτελεσματι-
κή αντιμετώπιση του λαθρεμ-
πορίου το Υπουργείο Οικονο-

μικών κατέθεσε το βράδυ της Δευτέρας
προς συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων το
Σχέδιο Νόμου «Περιστολή του λαθρεμπο-
ρίου –Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την
εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπ-
νού, διατάξεις περί κοινωφελών περιου-
σιών και σχολαζουσών κληρονομιών, δια-
τάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη
ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση
φορολογικών κατοίκων».

Το νομοσχέδιο αναμένεται να μπει σε
διαδικασία συζήτησης και άμεσα η φιλο-
δοξία είναι να αποτελέσει νόμο του κράτο-
υς. Βασική στόχευση δίνεται στον τομέα
των καπνικών.

Έτσι πραγματοποιούνται σημαντικές
παρεμβάσεις στο ισχύον νομοθετικό
πλαίσιο για την ενδυνάμωση του επιχειρη-
σιακού συντονισμού των συναρμόδιων
υπηρεσιών, καθώς και τον εφοδιασμό

τους με νέα σύγχρονα εργαλεία προς
ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους,
ενώ παράλληλα εισάγεται μια δέσμη
νέων μέτρων και αυστηρών κυρώσεων
για την περιστολή του λαθρεμπορίου στο
φόντο και τελευταίων δημοσιευμάτων τόσο
για συνεχείς συλλήψεις για παράνομη
διακίνηση καπνικών αλλά και για τις απο-
φάσεις του ΣτΕ για εικονικές εξαγωγές
από τελωνείο Νίκης 3.550 κιβωτίων
εγχωρίως παραγόμενων τσιγάρων.

1.       Στον τομέα των καπνικών προϊόν-
των, προβλέπονται, πέραν των υφιστάμε-
νων, και άλλες κρίσιμες δραστηριότητες,
που ασκούνται, κατόπιν αδειοδότησης, στο
πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας των
εν λόγω προϊόντων.

2.       Προβλέπεται η διασύνδεση και
διαλειτουργικότητα του εθνικού Ενιαίου
Κεντρικού Μητρώου Εφοδιαστικής
Αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημέ-
νων καπνών (Ε.Κ.Μ.Ε.Α.) με το πληροφο-
ριακό σύστημα του Μητρώου Ιχνηλασιμότ-

ητας Καπνικών Προϊόντων, ενώ βελτιώνε-
ται το θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά στα
μέτρα δέουσας επιμέλειας των εταιρειών
καπνικών.

3.       Επέρχονται αλλαγές στον Εθνικό
Τελωνειακό Κώδικα, ν. 2960/2001 (Α΄265),
ως προς την επιβολή χρηματικών
κυρώσεων για συγκεκριμένες τελωνεια-
κές παραβάσεις, καθώς και αυστηρο-
ποίηση του πλαισίου των προβλεπόμενων
ποινών φυλάκισης και κάθειρξης για το
αδίκημα της λαθρεμπορίας.

Επίσης με το Μέρος Β΄ του Σχεδίου
Νόμου, κυρώνεται το διεθνές Πρωτόκολλο
για την εξάλειψη του παράνομου εμπο-
ρίου προϊόντων καπνού, οι προβλέψεις
του οποίου αποτελούν τη βάση για τη δια-
κρατική συνεργασία και την ανταλλαγή
τεχνογνωσίας στον κρίσιμο τομέα του
ελέγχου για τον εντοπισμό του παράνομου
εμπορίου καπνικών προϊόντων και την
περιστολή της λαθρεμπορίας.

Η Ελλάδα εξακολουθεί ν α είν αι η χ ώρα με το υψηλότερο ποσοστό παράν ομων  τσιγάρων  στην  Ε.Ε.

Έρχονται αυστηρές κυρώσεις για την ...ανακοπή του λαθρεμπορίου καπνού
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Δεύτερες σκέψεις σχετικά με το άνοιγμα των σχολικών μονάδων φαίνεται πως
κάνουν στην κυβέρνηση καθώς επικρατεί προβληματισμός κατά πόσον τα επιδ-
ημιολογικά στοιχεία στην Επικράτεια, επιτρέπουν το ασφαλές «ξεκλείδωμα» δημο-
τικών, γυμνασίων και λυκείων πριν τα Χριστούγεννα.

Τις τελευταίες ημέρες είχαν διαρρεύσει πληροφορίες για άνοιγμα των σχολικών
μονάδων στις 7 Δεκεμβρίου – σε πρώτη φάση των δημοτικών – και εν συνεχεία των γυμνασίων και λυκείων.

Ωστόσο, φαίνεται πως ακόμη δεν υπάρχει εισήγηση από την πλευρά των λοιμωξιολόγων σχετικά με την ημερομηνία επιστροφής των μαθητών
στα σχολεία καθώς αναμένουν να κυλήσει και αυτή η εβδομάδα προκειμένου να δουν σε ποιο επίπεδο σταθεροποιείται ο αριθμός των κρουσμά-
των ώστε να προτείνουν το χρονοδιάγραμμα για το άνοιγμα δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων.

Η ανησυχία των επιστημόνων φαίνεται να εστιάζεται σε δύο κρίσιμους παράγοντες.

Αφενός στο μικροσκόπιο είναι τα μεγαλύτερα παιδιά και το γεγονός ότι μπορούν να προσβληθούν από κοροναϊό και να παρουσιάσουν και
συμπτώματα και κατά συνέπεια να μεταφέρουν και τον ιό στις οικογένειές τους περισσότερο από τους μαθητές μικρότερων ηλικιών.

Το δεύτερο σημείο αφορά στην κινητικότητα των γονέων που θα υπάρχει σε περίπτωση που ανοίξουν τα δημοτικά σχολεία, καθώς είχε διαφα-
νεί, σύμφωνα με τους λοιμωξιολόγους ότι η εν λόγω κινητικότητα μπορεί να συντέλεσε στην επιδημιολογική επιβάρυνση συγκεκριμένων περιοχών.

Αυτός άλλωστε ήταν και ο λόγος που η κυβέρνηση έλαβε την απόφαση να κλείσει τα Γυμνάσια και τα Λύκεια νωρίτερα από τα δημοτικά καθώς
όπως είχε δηλώσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός «τα μεγαλύτερα παιδιά επειδή έχουν τη δική τους κοινωνική ζωή είναι πιθανόν αυτή τη στιγμή να
ευνοούν τη μετάδοση του ιού πολύ περισσότερο από τα μικρότερα παιδιά».

Άλλωστε πριν από αρκετές ημέρες και ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας είχε τονίσει ότι η συμβολή των παιδιών στη διασπορά  του ιού αυξάνεται
μετά την ηλικία των 10-12 ετών, δηλαδή μετά το δημοτικό. 

‘Ανοιγμα σχολείων μετά τα Χριστούγεννα;
Σε αντίθεση με όσα έχουν διαρρεύσει τις τελευταίες ημέρες περί ανοίγματος των σχολείων στις 7 Δεκεμβρίου , η πρόεδρος της

ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη πρότεινε την Τετάρτη, να βγει το «λουκέτο» από τις σχολικές μονάδες μετά τα Χριστούγεννα.
Ειδικότερα, εξέφρασε την άποψη ότι, «αν ο στόχος μας είναι να πάμε στο 500 κρούσματα, η κίνηση γονιών και παππούδων

που πάνε τα παιδιά στο σχολείο,  θέλει σκέψη» και πρότεινε το σταδιακό άνοιγμα των σχολείων μετά τα Χριστούγεννα, ώστε στις
γιορτές «να ανοίξει η αγορά.  Όμως, με τις μάσκες μας, τις αποστάσεις και μεγάλη προσοχή».

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Αλκιβιάδης Βατόπουλος οποίος ανέφερε ότι το άνοιγμα των σχολικών μονάδων αποτελεί προτερ-
αιότητα, ωστόσο πρόσθεσε πως πρέπει να δούμε τα επιδημιολογικά στοιχεία.

Συντάξεις Δεκεμβρίου: 
Ημερομην ίες για όλα τα Ταμεία

ξεκίν ησε η πληρωμή των  συν τάξεων
Δεκεμβρίου στους δικαιούχ ους. Οι
πρώτοι που πληρώθηκαν  είν αι οι
συν ταξιούχ οι του ΙΚΑ. Η διαδικασία των
πληρωμών  ολοκληρών εται τη Δευτέρα
30 Νοεμβρίου, εν ώ σημειών εται ότι και
αυτόν  τον  μήν α οι επικουρικές συν τά-
ξεις θα καταβληθούν  ταυτόχ ρον α με τις
κύριες. 

Αν αλυτικά οι ημερομην ίες καταβολής
των  συν τάξεων  για τον  μήν α Δεκέμβριο
αν άλογα με το εκάστοτε Ταμείο:

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συν τάξεις
την  Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020

Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συν τάξεις
την  Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020

Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συν τά-
ξεις την  Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020

Το ΝΑΤ θα καταβάλλει τις συν τάξεις
την  Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει τις συν τάξεις
των  Αν ασφάλιστων  Υπερηλίκων  τη
Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών ) θα καταβάλ-
λει τις συν τάξεις την  Πέμπτη 26 Νοεμ-
βρίου 2020 

Τα υπόλοιπα Ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθ-
ωτών ) θα καταβάλλουν  τις συν τάξεις
την  Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020

Οι προσωριν ές συν τάξεις Εν όπλων
Δυν άμεων , Σωμάτων  Ασφαλείας και
Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθ-
ούν  την  Παρασκευή 27 Νοεμβρίου
2020.

Δεύτερες σκέψεις 
σχετικά με το άνοιγμα

των σχολικών μονάδων 
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Δημοσιεύτηκαν στο
ΦΕΚ οι ΚΑΔ των
πληττόμενων από τον

κορονοϊό επιχειρήσεων, οι
οποίες δικαιούνται απαλλαγή
από την υποχρέωση καταβο-
λής του 40% του συνολικού
μισθώματος για τον μήνα
Νοέμβριο του 2020. 

Στο ΦΕΚ αναφέρεται ότι ο
μισθωτής επαγγελματικής
μίσθωσης προς εγκατάσταση
επιχείρησης, η οποία εδρεύει ή
έχει υποκατάστημα στην
Ελληνική Επικράτεια και για
την οποία έχουν ληφθεί ειδικά
και έκτακτα μέτρα περί αναστο-
λής ή προσωρινής απαγόρευ-
σης λειτουργίας για προληπτι-
κούς ή κατασταλτικούς λόγους
που σχετίζονται με τον κορο-
νοϊό COVID-19 ή η οποία
πλήττεται οικονομικά λόγω της
εμφάνισης και διάδοσης του
κορονοϊού COVID-19, ήτοι
επιχείρησης η οποία έχει ενε-
ργό, κύριο Κωδικό Αριθμό Δρα-
στηριότητας (ΚΑΔ) στις 20
Μαρτίου 2020 έναν από τους
αναγραφόμενους στο Παράρτ-
ημα, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρ-
ούσας, ή της οποίας τα ακαθ-
άριστα έσοδα ενεργού κατά τις 

20 Μαρτίου 2020 ΚΑΔ δευτε-
ρεύουσας δραστηριότητας από
τους αναγραφόμενους στο
Παράρτημα, όπως αυτά
προκύπτουν από την αρχική
δήλωση φόρου εισοδήματος
φορολογικού έτους 2018, είναι
μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα
έσοδα που αντιστοιχούν στο
κύριο ΚΑΔ στις 20 Μαρτίου
2020, απαλλάσσεται από την
υποχρέωση καταβολής του
40% του συνολικού μισθώμα-
τος για τον μήνα Νοέμβριο
2020, κατά παρέκκλιση των
κείμενων διατάξεων περί
μισθώσεων, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο δεύτερο και
τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του
δεύτερου άρθρου της από 20-
03-2020 Π.Ν.Π. (Α' 68), όπως
ισχύει.

Σε περίπτωση τετραψήφιου
ΚΑΔ (Κωδικού Αριθμού Δρα-
στηριότητας) συμπεριλαμβά-
νονται όλες οι υποκατηγορίες
πενταψήφιων, εξαψήφιων και
οκταψήφιων. Σε περίπτωση
πενταψήφιων συμπεριλαμβά-
νονται όλες οι υποκατηγορίες
εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε
περίπτωση εξαψήφιων συμπε-
ριλαμβάνονται όλες οι κατηγο-
ρίες οκταψήφιων.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των
Συν εργαζόμεν ων  Εν ώσεων  στο
χ ώρο του Τύπου και των  ΜΜΕ
(ΕΣΗΕΑ, ΕΣΠΗΤ, ΕΠΗΕΑ,
ΕΠΗΕΘ, ΕΤΗΠΤΑ, ΕΤΕΡ, ΕΦΕ)
και των  πρωτοβάθμιων  συν δικα-
λιστικών  σωματείων  της ΕΡΤ
(ΠA. ΣY. MH. TE, Ε.Ε. ΕΡΤ),
συν τασσόμεν α με τους εργαζό-
μεν ους που αγων ίζον ται για τη
στήριξη της δημόσιας υγείας, τα
εργασιακά και οικον ομικά
δικαιώματά τους, που κιν -
δυν εύουν  εν  μέσω της
συν εχ ιζόμεν ης και επιδει-
ν ούμεν ης υγειον ομικής κρίσης,
αποφάσισαν  την  κήρυξη 2ωρης
στάσης εργασίας την  Πέμπτη 26
Νοεμβρίου 2020 και από ώρα
11.00-13.00 σε όλα τα δημόσια
και ιδιωτικά Μέσα Μαζικής
Εν ημέρωσης (έν τυπα, περιοδι-
κές εκδόσεις, ραδιοτηλεοπτικά,
διαδικτυακά και ιστοσελίδες),
ΕΡΤ, ΓΓΕΕ, ΑΠΕ-ΜΠΕ, δημοτικά
ραδιόφων α, Γραφεία Τύπου.

Αν αλυτικά η αν ακοίν ωση της
ΕΣΗΕΑ:

ΕΝΩΝΟΥΜΕ τη φων ή μας με
όλους τους εργαζόμεν ους που
αγων ίζον ται την  ίδια μέρα.

ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ εν άν τια σε όλες
τις αν τεργατικές αν τιασφαλιστι-
κές ρυθμίσεις και σε όλες τις
παρεμβάσεις που, εν  μέσω των
οδυν ηρών , διαλυτικών  εργα-
σιακών , οικον ομικών  και κοιν ω-

ν ικών  συν θηκών  της παν -
δημίας, υπον ομεύουν  ακόμη
περισσότερο τη ζωή, την  ασφά-
λιση, τα δικαιώματα και τις
συν δικαλιστικές ελευθερίες των
εργαζομέν ων .

ΥΠΗΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ
ΔΙΑΜΗΝΥΟΥΜΕ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
ΜΑΣ :

Στήριξη και εν ίσχ υση του Εθν ι-
κού Συστήματος Υγείας. Επίταξη
του ιδιωτικού τομέα Υγείας,
όπου απαιτηθεί για ν α αν τιμετω-
πιστεί η παν δημία.

Εν ίσχ υση του ΕΔΟΕΑΠ, για τη
στήριξη της εν ημέρωσης, προ-
κειμέν ου ν α διεν εργεί εβδομα-
διαία τεστ για τον  κορων οιό,
ιδιαίτερα σε όσους βρίσκον ται
στην  πρώτη γραμμή της εν ημέρ-
ωσης.
Τασσόμαστε υπέρ της επιδότ-

ησης της εργασίας και όχ ι υπέρ
της επιδότησης της αν αστολής
της εργασίας γιατί η εν ημέρωση,
ιδιαίτερα τώρα, εν  μέσω παν -
δημίας, δεν  μπαίν ει σε αν αστο-
λή.

Οι δημοσιογράφοι, οι τεχ ν ικοί,
διοικητικοί και όλοι οι άν θρωποι
της εν ημέρωσης με εν ιαία φων ή
αν τιτασσόμαστε σε κάθε από-
πειρα μείωσης του αριθμού των
εργαζομέν ων  στα τηλεοπτικά
καν άλια.

Αν τιτασσόμαστε ακόμη στο
χ τύπημα των  εργασιακών  μας
δικαιωμάτων  με πρόσχ ημα την
κρίση εν ώ οι καν αλάρχ ες
καρπών ον ται όλο και περισσό-
τερα χ ρήματα από την  πολιτεία.

Η κρίση και η παν δημία κάν ουν
ακόμη πιο επιτακτική την  στήρ-
ιξη του έν τυπου Τύπου από την
πολιτεία με διαφάν εια και ισο-
τιμία, προς όφελος των  εργαζο-
μέν ων  και των  ασφαλιστικών
Ταμείων  και όχ ι για ν α καταλή-
ξουν  οι οικον ομικές εν ισχ ύσεις
στη τσέπη ορισμέν ων  εργο-
δοτών .

Τα Διοικητικά Συμβούλια των
Ενώσεων στο χώρο του
Τύπου και των ΜΜΕ και των
σωματείων της ΕΡΤ καλούν
όλους τους συναδέλφους να
συμμετάσχουν
στην 2ωρη στάση εργασίας
της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου
2020

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

* Εξαιρούν ται οι συν άδελφοι
που θα καλύψουν  τις κιν ητοποι-
ήσεις.

Πανεπιστήμια: Δεν θα γίνουν οι κατατακτήριες
εξετάσεις των ΑΕΙ, λόγω lockdown

Λόγω των έκτακτων και κρίσιμων επιδημιολογικών δεδομένων, δεν
είναι δυνατή τη δεδομένη στιγμή η ούτε η διεξαγωγή των εξετάσεων για
τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας
Αναβλήθηκαν οι κατατακτήριες εξετάσεις των πανεπιστημίων (διεξάγονται
κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου) λόγω των έκτακτων
μέτρων, που προβλέπουν την αναστολή διεξαγωγής εξετάσεων με φυσι-
κή παρουσία. Οι εξετάσεις αυτές είναι πολύ σημαντικές για μεγάλο αριθμό
φοιτητών κάθε χρόνο, οι οποίοι θέλουν να βελτιώσουν τα προσόντα
τους, λαμβάνοντας έναν επιπλέον τίτλο σπουδών. Με νέα υπουργική
απόφαση, ορίζεται πως οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν μετά την άρση
του συγκεκριμένου μέτρου, ενώ το χρονικό διάστημα θα ανακοινωθεί με
νέα ανακοίνωση από το υπουργείο Παιδείας.
Σε κάθε περίπτωση, οι εξετάσεις δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν
πριν την πάροδο 15 ημερών από την ως άνω ανακοίνωση. Οι κατατακ-
τήριες εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν με την τήρηση των απαραίτητων
υγειονομικών πρωτοκόλλων, ενώ το πρόγραμμα εξετάσεων θα ανακοι-
νωθεί από την γραμματεία του κάθε Τμήματος/Σχολής ΑΕΙ, τουλάχιστον
10 ημέρες πριν την έναρξη των εξετάσεων. Οι κατατακτήριες δεν μπορ-
ούν να διεξαχθούν με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εξέτασης.

Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας
Λόγω των έκτακτων και κρίσιμων επιδημιολογικών δεδομένων, δεν
είναι δυνατή τη δεδομένη στιγμή η προαναγγελθείσα έκδοση Προκήρ-
υξης των εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσο-
μάθειας, έτους 2020. Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, μόλις το επι-
τρέψουν οι επιδημιολογικές συνθήκες, θα ανακοινωθεί η διεξαγωγή των
εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας με
την έκδοση της σχετικής Προκήρυξης των εξετάσεων και θα καθορισθεί
ο χρόνος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, πάντοτε σύμφωνα με τις υπο-
δείξεις των ειδικών.

Στάση εργασίας σήμερα 26/11 σε όλα τα ΜΜΕ
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«Σημαίνει ετήσιο κέρδος 228 ευρώ για τον
μισθωτό των 1000 ευρώ. Και 456 ευρώ για
κάποιον με μισθό 2000 ευρώ. Ανάλογη είναι η
κλιμάκωση και τα οφέλη για τις επιχειρήσεις.
Εξαιρετικά σημαντική παρέμβαση για τη μισθ-

ωτή εργασία η οποία χτυπήθηκε ιδιαίτερα την
εποχή της πανδημίας» είπε.
Περιλαμβάνει και «ευνοϊκές προβλέψεις για τον
κόσμο της εργασίας και παραγωγής σε καιρό
πανδημίας» επισήμανε ο πρωθυπουργός και
εξήγησε: «Να σταθώ σε κάποιες σημαντικές.
Αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγε-
λματίες και εργοδότες μπορούν να ρυθμίζουν
οφειλές στα ταμεία σε 24 δόσεις. Το ίδιο ισχύει
και για όσους δεν πρόλαβαν να ωφεληθούν
από παρατάσεις τελευταίων μηνών. 

Για το Δεκέμβριο διπλασιάζεται το ελάχιστο
εγγυημένο εισόδημα για τους σχεδόν
500.000 δικαιούχους. 

Σε αυτούς εντάσσονται για πρώτη φορά, άστε-
γοι και γυναίκες, γυναίκες θύματα βίας που
ζουν σήμερα σε ξενώνες φιλοξενίας. Συμβολικό
για την ημέρα το νομοσχέδιο οποίο ψηφίζεται
σήμερα».
Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα είναι πια
συνταγματικά κατοχυρωμένο«Το ελάχιστο
εγγυημένο εισόδημα είναι πια συνταγματικά
κατοχυρωμένο» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
και συνέχισε «Είναι ένας μηχανισμός στήριξης
των πιο αδυνάτων συμπολιτών μας. Θεσμοθε-
τήθηκε από την κυβέρνηση της ΝΔ. Ενισχύθη-
κε στη συνέχεια από την κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ. Κατοχυρώθηκε συνταγματικά με πρω-
τοβουλία της ΝΔ και τώρα στη δύσκολη στιγμή
έρχεται η κυβέρνηση και διπλασιάζει το επίδο-
μα που θα λάβουν το Δεκέμβριο» τόνισε.

Ακόμα 143.000 επιχειρήσεις θα λάβουν 700
εκατ. ευρώ

Χαρακτηρίζοντας «μέτρο εξαιρετικά επιτυχημέ-
νο» την επιστρεπτέα προκαταβολή, ο πρωθυ-
πουργός τόνισε πως «το πρόγραμμα αυτό είναι
επαναλαμβανόμενο και θα γίνει ακόμα πιο
ενισχυμένο εφόσον αυτό επιβάλλουν οι ανάγ-
κες των καιρών. 
Μόλις προχθές, λίγες ημέρες αφότου άνοιξε η
πλατφόρμα, 79.000 επιχειρήσεις μοιράστηκαν
420 εκ. από τον 4ο κύκλο του προγράμματος.
Το 50% δεν είναι επιστρεπτέο. Οι αρχικές αιτή-
σεις ξεπέρασαν τις 225.000» είπε και τόνισε
πως ενημερώθηκε από τον υπουργό Οικονο-
μικών, ότι «ακόμα 143.000 επιχειρήσεις θα
λάβουν εντός της ημέρας ακόμα 700 εκατομ-
μύρια ευρώ».
«Μιλάμε – είπε ο πρωθυπουργός - για επιχει-
ρήσεις που δεν είναι μεγάλες. Καφετέριες, ταξί,
εστιατόρια, ενοικιαζόμενα δωμάτια, γυμναστήρ-
ια, κομμωτήρια, λογιστές, φροντιστήρια σε κάθε
γωνιά της χώρας».Θέλουμε να δώσουμε τη
δυνατότητα στις επιχειρήσεις να μείνουν ζωντα-
νές, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
συμπληρώνοντας «και να έχουν τη δυνατότητα
να καλύψουν τα βασικά λειτουργικά έξοδα,
ώστε να ξανασυναντηθούν με την ανάκαμψη
όταν με το καλό απομακρύνουμε την πραγμα-
τικότητα των μέτρων».

Η συνέχεια από τη  σελ. 2
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Η
δουλειά των προπονητών, γυμναστών,
αναλυτών και όλου του τεχνικού επιτελείου
μιας ομάδας είναι η βελτίωση της, και φυσι-

κά η επιτυχίας της. Αυτό σημαίνει πως προσπαθούν
να βελτιώσουν την τεχνική, την τακτική και την φυσική
ικανότητα των ποδοσφαιριστών όσο μπορούν περ-
ισσότερο. Οι ποδοσφαιριστές πρέπει ανά πάσα
στιγμή να είναι έτοιμοι για διάφορα ακραία σενάρια
τα οποία μπορεί να εμφανιστούν σε έναν αγώνα.
Για να είναι επομένως έτοιμοι να αντιμετωπίσουν
αυτά τα σενάρια είναι ζωτικής σημασίας να
βελτιώνουν τις ικανότητες τους. Για αυτό και κάθε
ομάδα πρέπει να γνωρίζει το πως θα είναι το ποδό-
σφαιρο τα επόμενα χρόνια. Επομένως, χρειάζεται
να το έχουν υπόψιν τους κατά την διάρκεια της
προπόνησης των ποδοσφαιριστών.

Αρκετές έρευνες τις οποίες θα σας δείξω από
κάτω, έχουν γίνει και μας έχουν δώσει πολύ σημαν-
τικά στοιχεία για το πως θα μοιάζει το ποδόσφαιρο
τα επόμενα χρόνια. Έρευνα από τους Wallace και
Norton το 2014 (1), πάνω στους τελικούς των Παγκο-
σμίων κυπέλλων από το 1966 έως το 2010 έδειξαν το
πως εξελίσσεται το ποδόσφαιρο μέσα σε αυτές τις
δεκαετίες και το πως ενδεχομένως θα είναι στο μέλ-
λον, χρησιμοποιώντας 5 διαφορετικούς άξονες.

Καθαρός χρόνος παιχνιδιού
Ταχύτητα μπάλας
Πάσες ανά λεπτό
Χρόνος εκτέλεσης φάουλ (όχι απευθείας)
Χρόνος εκτέλεσης απευθείας φάουλ

Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα τους: Ο καθαρός
χρόνος παιχνιδιού μειώθηκε σημαντικά κατά την
διάρκεια της περιόδου 1966 - 2010, από το 64,23%
στο 53,66%. Ενώ ως το 2030 αυτό υπολογίζεται να
φτάσει στο 48,74%.  Όσο και αν η Fifa νωθρά προ-
σπαθεί με νέους κανόνες να το αλλάξει, αυτό δεν
δείχνει να έχει αποτέλεσμα καθώς την φετινή περίο-
δο και στον αγώνα της Ντέρμπι με την Άστον Βίλα ο
καθαρός χρόνος αγώνα ήταν στο 42%.  Η ταχύτητα
της μπάλας αυξήθηκε αισθητά κατά 1,20 m/s. Αν
συνεχίσει με την ίδια πορεία θα φτάσει έως και 9,73
m/s. Η συχνότητα στις πάσες αυξήθηκε από το 10,75
το 1966 σε 14,71 το 2010 και αναμένεται να φτάσει
στις 16,51 πάσες το λεπτό ως το 2030. Ο χρόνος
τέλος των φάουλ είτε είναι απευθείας είτε όχι,
αυξήθηκε επίσης σημαντικά. 

Οι παίχτες καταναλώνουν περισσότερο χρόνο
κατά την εκτέλεση τους και ιδιαίτερα των απευθείας
φάουλ. Ως το 2026 ο χρόνος αυτός θα φτάσει ακόμα
και τα 74,79 s ενώ το 1966 ήταν μόλις 38,12s.

Πέρα από αυτά έχει αλλάξει και η δραστηριότητα
των ποδοσφαιριστών στο γήπεδο. Σύμφωνα με τις
έρευνες (2 και 3) η συνολική απόσταση που
καλύπτουν είναι ίδια τα τελευταία 15 χρόνια, ωστόσο
έχει αλλάξει κατά πολύ η συχνότητα των σπριντ και
των προσπαθειών υψηλής έντασης, στις οποίες
ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια η απόσταση που
καλύπτεται κατά την διάρκεια τους έχει μειωθεί. Με
απλά λόγια περισσότερες εκρηκτικές ενέργειες
αλλά πιο σύντομες.

Ουσιαστικά, το ποδόσφαιρο θα συνεχίσει να
εξελίσσεται σε ένα διαρκώς πιο γρήγορο παιχνίδι,
όπου το επίπεδο τεχνικής των ποδοσφαιριστών θα
είναι όλο και υψηλότερο, ενώ οι ενέργειες υψηλής
έντασης θα είναι από τους πλέον καθοριστικούς
παράγοντες. Ο χρόνος καθαρού παιχνιδιού θα
μειώνεται και αυτό που ήδη αρκετά συχνά
συμβαίνει, θα φτάσει σε σημείο να βλέπουμε περ-
ισσότερο χρόνο να μην παίζεται ποδόσφαιρο παρά
αληθινή δράση. Επιπλέον, οι στημένες φάσεις και
ιδιαίτερα αυτές των φάουλ θα είναι πολύ πιο σημαν-
τικές σε έναν αγώνα. Οδηγούμαστε λοιπόν, σε ένα
διακοπτόμενο άθλημα. Οι προπονητές οπότε, καθώς
και όλο το τεχνικό επιτελείο, θα πρέπει να λάβει
σοβαρά υπόψιν αυτά τα νέα δεδομένα και να προε-
τοιμάζει τους ποδοσφαιριστές για τα παιχνίδια με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

πηγή:  Sportfacts  Νίκος Βράντσης

ΠΩΣ ΘΑ ΜΟΙΑΖΕΙ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΤΟ 2030;

Ο πρώην νεαρός ποδο-
σφαιριστής του Βύζαντα
Μεγάρων Θάκης
Δρίτσας και τώρα του
Πανιωνίου Νέας Σμύρν-
ης μίλησε για την ομάδα
του αλλά και την παν-
δημία.
<<Βρίσκομαι φέτος σε

μια από τις πιο ιστορικές ομάδες στην Ελλάδα, με τερά-
στια ιστορία, επιτυχίες και παίχτες μεγάλους που έχουν
περάσει από τον "Ιστορικό". Είναι τιμή μου που φοράω
την βαριά φανέλα του Πανιωνίου ακόμα και υπό αυτές
τις "άσχημες" συνθήκες που περνάει αυτός ο σύλλογος .
Είναι πραγματικά κρίμα αυτή η ομάδα να παίζει σε ερα-
σιτεχνικό πρωτάθλημα και ελπίζουμε να φτάσει εκεί που
πρέπει σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Έχουμε ξεκινήσει με ένα εκπληκτικό 3 στα 3, ποιος το
φανταζόταν ότι μια ομάδα με μέσο όρο ηλικίας 18-19
ετών θα ερχόταν από το πουθενά και θα νικούσε
ισχυρές και έμπειρες ομάδες της Γ΄ εθνικής. Δυστυχώς το
ταξίδι μας στο Κύπελλο τελείωσε νωρίς αλλά κρατάμε τα
καλά από εκείνον τον αγώνα . 
Έχουμε την τύχη να έχουμε στην ομάδα μας τον Γιάννη
Κοντοέ και τον Δημήτρη Γροντή οι οποίοι πραγματικά
μας βοηθάνε πολύ στα πάντα και είναι σαν "πατεράδες"
μας μέσα και έξω από τον αγωνιστικό χώρο.
Η διακοπή του πρωταθλήματος είναι κατά την γνώμη
μου ένα τραγικό συμβάν και δυστυχώς μας στέρησε την
μισή περσινή σεζόν, ίσως και όλη την φετινή έτσι όπως
δείχνουν τα πράγματα.
Είναι πολύ άσχημο για τους ποδοσφαιριστές της ηλικίας
μου να μην μπορούν να παίξουν μπάλα και να ανα-
δειχτούν, για τον κόσμο που δεν μπορεί να δει την

αγαπημένη του ομάδα αλλά και για τους συλλόγους που
έχουν σχεδόν μηδενικά έσοδα.
Εμείς σαν Πανιώνιος έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα
για αυτές τις συνθήκες και γι’  αυτό δεν αφήσαμε τους
εαυτούς μας ελεύθερους όπως και δεν μας άφησαν οι
προπονητές μας έχοντας μας ειδικά ατομικά προγράμμα-
τα στον καθένα για να βρισκόμαστε σε φόρμα.
Στην ομάδα μας κάναμε τεστ Covid στο οποίο βρεθήκαμε
όλοι αρνητικοί που σημαίνει πως κάναμε σωστά την δου-
λειά μας σαν υπεύθυνοι ποδοσφαιριστές.
Εύχομαι όλα αυτά να περάσουν γρήγορα ,να γυρίσουμε
στα γήπεδα και εμείς και ο κόσμος όπως όλοι ανυπομο-
νούμε, υπομονή σε όλους και πάνω από όλα υγεία γιατί
αυτό είναι το πιο σημαντικό.

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΘΑΚΗΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: << ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΜΑ ΑΥΤΗ Η ΟΜΑΔΑ ΝΑ ΠΑΙΖΕΙ
ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ>>
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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 κυλιόμε-
νες βάρδιες.

-Δίπλωμα Χειριστή Περονοφόρου Οχήματος Πετρελαιοκίνητου (2ης
Ειδικότητας: Ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων) και Ομά-
δας Β (< 120 ΚW).
-Υποψήφιοι κάτοχοι της Ομάδας Α με προϋπηρεσία στα περονοφόρα 40
τον φορτοεκφόρτωσης 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

Ζητούνται  αποθήκες για αγορά

και ενοικίαση στον Ασπρόπυργο. Πληροφορίες

στο Μεσιτικό Γραφείο Μαντζουράτου  Ελένη. 

Τηλέφωνο 6946971237

48

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.  
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Ν Α Ρ ΤΗ ΤΕ Α
ΣΤΟ   ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της με αριθμ.

28ης / 2020  συν εδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφ .: 229
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφ ασης επί της
υπ’ αριθμ. 274/2020 απόφ ασης
της Οικον ομικής  Επιτροπής με
θέμα : «Αν απροσαρμογή τελών

χρήσεως πεζοδρομίων  και 
κοιν οχρήστων  χώρων  έτους

2021».

Στον Ασπρόπυργο και στο Δημο-
τικό Κατάστημα, σήμερα την 18η
Νοεμβρίου 2020, ημέρα
ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00 μ.μ.,
συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης,
σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.
429/12-03-2020 Κοινή Υπουργι-
κή Απόφαση Υπουργών Οικονο-
μικών, Εσωτερικών και Επικρα-
τείας (Β’ 850/13-03-2020), η
οποία αντικατέστησε την υπ’
άριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-
04-2005  Κοινή Υπουργική
Απόφαση (Β’ 539), το Δημοτικό
Συμβούλιο Ασπροπύργου, ύστε-
ρα από την υπ’αριθμ. 23511/13-
11-2020, έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου Δημοτικού
Συμβουλίου, κου ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
Γ. ΤΣΟΚΑ,  σύμφωνα με την δια-
δικασία των διατάξεων των άρθρ-
ων 67,  της παρ. 51  (όπως έχουν
τροποποιηθεί με τις διατάξεις του
άρθρου 184, παρ.1 του
Ν.4635/2019), και 167, παρ.12
του Ν. 3852/2010, (όπως έχουν
τροποποιηθεί με τις διατάξεις του
άρθρου 184, παρ.2 του
Ν.4635/2019).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
ν όμιμη απαρτία, δεδομέν ου ότι,
σε σύν ολο 33 μελών , συμμε-
τείχαν  στην  τηλεδιάσκεψη 31
μέλη και ον ομαστικά : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2)ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
3 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
4)ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
5)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ

6)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
7)ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
8)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
9)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
11)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12)ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   
13)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

14)ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 5 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16)ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
17)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

19)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 
20)ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
21)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 
22)ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
23)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
24)ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
25)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
26)ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
27)ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
28)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
29)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   
30)ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
31)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1)ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
2)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Στη συν εδρίαση συμμετείχε ο
Δήμαρχος κος Νικόλαος Ι.
Μελετίου.

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης
απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ. Θεμι-
στοκλής Γ. Τσόκας, κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης μέσω
τηλεδιάσκεψης , σύμφωνα με την
υπ  ́αριθμ. 429/12-03-2020 Κοινή
Υπουργική Απόφαση Υπουργών
Οικονομικών, Εσωτερικών και
Επικρατείας (Β’ 850/13-03-2020),
η οποία αντικατέστησε την υπ’
άριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-
04-2005  Κοινή Υπουργική 
Απόφαση (Β’ 539)  και

εισηγούμενος το 5υ θέμα της ημε-
ρήσιας διάταξης με τίτλο: «Λήψη
απόφασης επί της υπ’ αριθμ.
274/2020 απόφασης  της Οικονο-
μικής Επιτροπής με θέμα : «Ανα-
προσαρμογή τελών χρήσεως
πεζοδρομίων και κοινοχρήστων
χώρων έτους 2021», έθεσε
υπόψη των  μελών   την  υπ’ αριθ.
274/2020 απόφ αση  της Οικον ο-
μικής Επιτροπής , με (ΑΔΑ:
ΩΩΔΝΩΨΝ-ΝΓΟ), που επισυν ά-
πτεται στην  παρούσα Απόφ αση,
και σύμφ ων α με την  οποία,
εγκρίθηκε κατά πλειοψηφ ία η
μηδεν ική αν απροσαρμογή των
συν τελεστών , ως εξής:

Κατά τα λοιπά ισχύει η προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία καταρτίστηκε ο
κανονισμός παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστων χώρων.
Σημείωση: 
Α  ́ΖΩΝΗ

Το τμήμα της ζώνης που περικλείεται από τις οδούς Α. Υψηλάντου και Ευαγγελιστρίας προς
Δυσμάς, Περικλέους και Φυλής προς Βορά, Θεμιστοκλέους προς Ανατολάς και Μεγαρίδος προς Νότο.

Στην Α  ́ΖΩΝΗ περιλαμβάνεται και η Λ. Δημοκρατίας και η Παραλιακή Ζώνη.
Β  ́ΖΩΝΗ

Το υπόλοιπο τμήμα ευρισκόμενο εντός των διοικητικών ορίων της πόλης του Ασπρόπυργου.
Μέχρι 30/06/2020 έχουν εισπραχθεί 1.701,03€ (Κ.Α.0461.000)».

Σύμφωνα με το άρθρο 11, του Ν.
4623/2019, που αφορά τον ορι-
σμό Φόρων, Τελών, Δικαιωμάτων
και Εισφορών,  η συζήτηση  επί
των θεμάτων ,πραγματοποιείται
με βάση το σχέδιο της Οικονομι-
κής Επιτροπής, και τυχόν εναλ-
λακτικών προτάσεων, οι οποίες
συντάσσονται και κατατίθενται,
σύμφωνα με την ανωτέρω κείμενη
Νομοθεσία.

Ως εκ τούτου, όλες οι τοποθετή-
σεις είναι σεβαστές, αλλά θα πρέ-
πει να στοιχειοθετηθούν με ολοκ-
ληρωμένη πρόταση, δηλαδή, να

συντάσσονται από τις Παρατάξεις,
να κατατίθενται και να λαμβά-
νουν την γνωμοδότηση της Οικο-
νομικής  Υπηρεσίας, για να τίθεν-
ται σε ψηφοφορία.

Επίσης, έγκυρες  θεωρούνται οι
ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης, κατα-
τεθειμένης πρότασης.

Σχετικά με την Αναπροσαρμογή
τελών χρήσεως πεζοδρομίων και
κοινοχρήστων χώρων, Οικ. Έτους
2021, κατατέθηκαν σε μορφή
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι
εξής προτάσεις από τους επικεφα-

λής των συνδυασμών της αντι-
πολίτευσης:

1.Ο επικεφαλής του συνδυασμού
«ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΤΩΡΑ», κος Τσίγκος Αγησίλαος,
κατέθεσε την 16.11.2020,  πρότα-
ση, σύμφωνα με την οποία προ-
τείνει την μείωση  των τελών,
κατά 5% ή οποία δεν είναι συμβα-
τή σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.
πρωτ. 383/17.11.2020, έγγραφο
του Διευθυντή της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δ.Α., κου Φίλιπ-
που Πάνου.

2. Ο επικεφαλής του συνδυα-
σμού «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», κος Τσοκάν-
ης Αλέξανδρος, κατέθεσε πρότα-
ση, την 18.11.2020, για μείωση
των τελών  της τάξεως του 10%.

Ακολούθησε διαλογική συζήτ-
ηση μεταξύ των μελών του Δημο-
τικού Συμβουλίου, των οποίων
οι   απόψεις και τοποθετήσεις
τους αναλυτικά, είναι καταγεγρ-
αμμένες στα απομαγνητοφων-
ημένα πρακτικά της συνεδρία-
σης. 

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το
Δημοτικό Συμβούλιο να  αποφ-
ασίσει σχετικά        
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά
την προαναφερόμενη διαδι-
κασία και αφού έλαβε υπόψη:

• Την εισήγηση του
Προέδρου, κ. Θεμιστοκλή Γ.
Τσόκα, 

• Την τοποθέτηση του
Δημάρχου Ασπροπύργου, κου
Νικολάου Ι. Μελετίου,

• Την υπ΄αριθμ.
274/2020 (ΑΔΑ: 66Λ6ΩΨΝ-
ΟΗΔ) Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, 

• Την από 16 Νοεμ-
βρίου 2020  πρόταση, σε μορφή
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
του επικεφαλής του συνδυα-
σμού, «ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΩΡΑ», κου
Τσίγκου Αγησίλαου,

• Την από 18  Νοεμ-
βρίου 2020 πρόταση, σε μορφή
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
του επικεφαλής του συνδυα-
σμού «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», κου Τσοκάνη
Αλέξανδρου,

• Το άρθρο 11, του Ν.
4623/2019, που αφορά τον ορι-
σμό Φόρων, Τελών, Δικαιωμά-
των  και Εισφορών,

• Την τοποθέτηση,
καθώς και το υπ’ αριθμ. πρωτ.
383/17.11.2020, έγγραφο του
Διευθυντή της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δ.Α., κου Φίλιπ-
που Πάνου,

• Τις τοποθετήσεις των
κ.κ. επικεφαλής των δημοτικών
παρατάξεων, και την διαλογική
συζήτηση μεταξύ των μελών του
Δ.Σ., όπως έχουν διατυπωθεί
στα πλήρη απομαγνητοφωνημέ-
να Πρακτικά της Συνεδριάσεως, 

• Την υπ΄ αριθμ.
429/12-03-2020 Κοινή Υπουργι-
κή Απόφαση Υπουργών Οικο-
νομικών, Εσωτερικών και Επι-
κρατείας (Β’ 850/13-03-2020), η
οποία αντικατέστησε την υπ’
άριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-
04-2005  Κοινή Υπουργική
Απόφαση (Β’ 539) (Συνεδρίαση
μέσω τηλεδιάσκεψης)

• Τις διατάξεις των
άρθρων 67,  της παρ. 51  (όπως
έχουν τροποποιηθεί με τις δια-
τάξεις του άρθρου 184, παρ.1
του Ν.4635/2019), και 167,
παρ.12  του Ν. 3852/2010,
(όπως έχουν τροποποιηθεί με
τις διατάξεις του άρθρου 184,
παρ.2 του Ν.4635/2019),

πέρασε σε ψηφ οφ ορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ  της υπ΄αριθμ
274/2020  απόφ ασης της  Οικο-
ν ομικής 
Επιτροπής με θέμα «Αν απρο-
σαρμογή τελών  χρήσεως πεζο-
δρομίων  και κοιν οχρήστων
χώρων  
έτους 2021», τάχθηκαν  δέκα έξι
(16) μέλη του συμβουλίου και
ον ομαστικά οι κ.κ.
1) Τ Σ Ο Κ Α Σ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2) ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
3) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ Λ ΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4) Σ Α Β Β Ι Δ Η Σ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
5) ΚΩ ΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΑΒΡΑΑΜ         
6) Κ Α Τ Σ Α Ρ Ο Σ
ΙΩΑΝΝΗΣ 
7) ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
8) Κ Α Ρ Α ΜΠ ΟΥ Λ Α Σ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
9) Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
10) ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
11) ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12) ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

13) Μ Π Ο Υ Ρ Α Ν Τ Α Σ
ΜΕΛΕΤΙΟΣ
14) ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ Λ ΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16) ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΥΠΕΡ της πρότασης του επικε-
φ αλής του συν δυασμού
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»,  κου  Τσο-
κάν η Αλεξάν δρου  τάχθηκαν
δέκα πέν τε (15) μέλη του
συμβουλίου και ον ομαστικά οι
κ.κ.

1)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ         
2)ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
3)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
4)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
7)ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
8)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 
9)ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
10)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
11)ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
12)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
13)ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
14)ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
15)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

και

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίν ει την   μηδεν ική Αν απρ-
οσαρμογή τελών  χρήσεως
πεζοδρομίων  και κοιν οχρή-
στων  χώρων  
έτους 2021, σύμφ ων α με την
υπ΄αριθμ 274/2020 (ΑΔΑ:
66Λ6ΩΨΝ-ΟΗΔ) απόφ αση της
Οικον ομικής Επιτροπής.

Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγ-
ν ώσθηκε το πρακτικό αυτό
υπογράφ εται ως κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα αριθμό 229.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                

ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ  Γ. ΤΣΟΚΑΣ
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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  

Πωλείται οικία ισόγειο και
πρώτος όροφος στο 

Παλαιοχώρι Μάνδρας σε 800
μέτρα οικόπεδο. 

Ανταλλαγή με διαμέρισμα 
τηλέφωνο 6974 311 396. 

Τιμή συζητήσιμη

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 

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 MAIL: irokalli8@gmail.com
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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 Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284


