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ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

Συνάντηση Δικτύωσης του Κέντρου
Κοινότητας Δήμου  Ασπροπύργου 
με τον  Συμβουλευτικό Σταθμό Υποστήριξης

Γυν αικών  Θυμάτων  Βίας Δ. Ελευσίν ας

Έλεγχοι μικτών κλιμακίων
Περιφέρειας Αττικής 

και Τροχαίας 
σε σχολικά λεωφορεία
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Αναμένεται και αύξηση 20%
στο επίδομα θέρμανσης

Από τον Οκτώβριο 
θα φανεί η έκπτωση 

στους φουσκωμένους 
λογαριασμούς ρεύματος 
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M. Βορίδης:
Κατά 20% αυξήθηκε φέτος ο
αριθμός των καθαριστριών
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ειδοποιητήρια
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αποπληρωμή του 
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις 

Θερμοκρασία: Από 19  έως 27 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Βησσαρίων , Βησσαρίων ας, Βησσαρία

Νικήτας, Νικήτη, Νικήτα
Ευρωπαϊκή Ημέρα κατά του Καρκίν ου του Προστάτη

Διεθν ής Ημέρα Δημοκρατίας

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΛΙΟΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ

ΟΕ Σαλαμίνος 17Α & Τσίγκου Α.,2105576927

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Βενιζέλου Ελευθερίου 79, 2105544246

MANΔΡΑ
Ρούτης Κωνσταντίνος Χ.

Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954

Άνω Λιόσια

Κυριακοπούλου Θεοδώρα Κ.
Λεωφόρος Φυλής 110, 2130990064

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ

(Κόχυλα Ξένη Γ.)Λεωφόρος Πάρνηθος 121,
2102465660

Ο Υπουργός Εσωτερικών
Μάκης Βορίδης, με αφορμή
την  έν αρξη της ν έας σχ ολικής
χ ρον ιάς και με γν ώμον α τη
διασφάλιση της καθαριότητας
των  σχ ολικών  κτηρίων ,
ρυθμίζει με τον  πλέον  ορθολο-
γικό τρόπο το συγκεκριμέν ο
ζήτημα, εξασφαλίζον τας
παράλληλα τις μισθολογικές
απολαβές των  εργαζομέν ων
στην  καθαριότητα.

Προκειμέν ου ν α γίν ει κατα-
ν οητή η πρωτοποριακή μεθοδολογία που ακολουθήθη-
κε από το Υπουργείο Εσωτερικών  με την  οποία δια-
σφαλίστηκε η καθαριότητα των  σχ ολικών  κτηρίων
χ ωρίς ν α θιγούν  στο ελάχ ιστο οι μισθολογικές απολα-
βές των  καθαριστριών , παρατίθεν ται πέν τε απαν τή-
σεις σε σχ ετικά ερωτήματα.

Τι ίσχ υε μέχ ρι σήμερα;
Επί διακυβέρν ησης ΣΥΡΙΖΑ διατέθηκαν  για την

καθαριότητα των  σχ ολικών  κτηρίων  συν ολικά 55 εκα-
τομμύρια ευρώ εν ώ επί διακυβέρν ησης Νέας Δημοκρ-
ατίας για το διδακτικό έτος 2020 - 2021 διατέθηκε το
ποσό των  85 εκατομμυρίων  ευρώ. Το συγκεκριμέν ο
ποσό διατηρήθηκε στο ακέραιο και για το τρέχ ον
διδακτικό έτος.

Πώς καταν εμήθηκε φέτος ο αριθμός προσωπικού για
τον  καθαρισμό σχ ολικών  μον άδων  Α’ Βάθμιας και Β’
Βάθμιας εκπαίδευσης;

Για πρώτη φορά η καταν ομή του προσωπικού καθ-

αριότητας έγιν ε με βάση τα
διασταυρωτικά στοιχ εία που
ελήφθησαν  από το υπουργείο
Παιδείας και τους δήμους
αν αφορικά με το συν ολικό
εμβαδό της, προς καθαρισμό,
επιφάν ειας των  σχ ολικών
κτηρίων . Με τη μέθοδο αυτή η
καταν ομή ποσών , δηλαδή
στην  ουσία αν θρωποωρών ,
έγιν ε με απόλυτα ορθολογικό
και δίκαιο τρόπο.

Πόσες εργαζόμεν ες στην  καθαριότητα θα απασχ ολ-
ηθούν  φέτος στον  καθαρισμό των  σχ ολείων  της
χ ώρας μας; 

Ο αριθμός του προσωπικού που προκηρύχ θηκε
φέτος αυξήθηκε κατά 1895 άτομα (+20%) σε σχ έση με
πέρυσι. Παράλληλα, οι ώρες απασχ όλησης που θα
καλύψουν  οι εργαζόμεν ες στην  καθαριότητα των  σχ ο-
λικών  κτηρίων  αυξάν ον ται κατά 10.103 ώρες (+22%). 

Η αύξηση τόσο του προσωπικού όσο και των  ωρών
απασχ όλησης συν ιστά αποτέλεσμα της δυν ατότητας
που παρείχ ε η Κυβέρν ηση προς τους δήμους ν α αυξή-
σουν  τις ώρες απασχ όλησης πέραν  του κατώτατου
ορίου. Πάν ω από τους μισούς δήμους της χ ώρας εκμε-
ταλλεύτηκαν  τη συγκεκριμέν η δυν ατότητα, γεγον ός
που καταδεικν ύει και την  ιδιαίτερη χ ρησιμότητα της.
Ως εκ τούτου, οι εργαζόμεν οι πλήρους απασχ όλησης
εμφαν ίζουν  αύξηση κατά 556 άτομα (+11%) εν ώ ο
αριθμός εργαζομέν ων  μερικής απασχ όλησης αυξήθηκε
συν ολικά κατά 1339 άτομα.

M. Βορίδης: Κατά 20% αυξήθηκε φέτος ο
αριθμός των καθαριστριών στα σχολεία

Η
Διεύθυν ση Κοιν ων ικής Προστασίας και το Κέν -
τρο Κοιν ότητας του  Δήμου  Ασπροπύργου, σε
συν εργασία με τον  Συμβουλευτικό Σταθμό Υπο-

στήριξης Γυν αικών  Θυμάτων  Βίας του Δήμου Ελευ-
σίν ας, πραγματοποίησαν  συν άν τηση δικτύωσης την
Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου, στις εγκαταστάσεις της δομής
Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοιν ων ικής Πολιτι-
κής, & Προσχ ολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίν ας
(Ν.Π.Δ.Δ ΠΑΚΠΠΑ), στην  οδό Παγκάλου και Κίμων ος
11, στην  Ελευσίν α.
Σκοπός της συν άν τησης ήταν  η αμοιβαία εν ημέρωση
και πληροφόρηση σχ ετικά με τις παρεχ όμεν ες υπηρ-
εσίες των  φορέων , η αν ταλλαγή απόψεων  και η συζήτ-
ηση για εν δεχ όμεν η μελλον τική συν εργασία μέσω παρ-
απομπών  και δράσεων  ευαισθητοποίησης στα πλαίσια
της κοιν ότητας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης,
τον ίστηκε ιδιαίτερα η σημασία της συμβολής της λειτο-
υργίας του Συμβουλευτικού Σταθμού προς τον  γυν αι-
κείο πληθυσμό του συν όλου των  Δήμων  στην  επικρά-
τεια της Δυτικής Αττικής. 

Ο Δήμαρχ ος  Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου
εξέφρασε την  ικαν οποίησή του προς την  Αν τιδήμαρχ ο
Κοιν ων ικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Νεο-
λαίας, κ. Σοφία Μαυρίδη αν αφορικά με τη συν άν τηση
δικτύωσης προσθέτον τας τα εξής: «Η παν δημική κρίση
μας έφερε αν τιμέτωπους με ορισμέν α κοιν ων ικά φαιν ό-
μεν α, για τα οποία οφείλουμε ν α προσαρμόσουμε τις
δράσεις των  Κοιν ων ικών  Υπηρεσιών  μας.  Η έμφυλη
βία αποτελεί φαιν όμεν ο σε έξαρση που απειλεί την  κοι-
ν ων ική συν οχ ή και υποβαθμίζει βάν αυσα την  ποιότ-
ητα της οικογεν ειακής ζωής».
Στη συν άν τηση παρευρέθηκαν  και  η Αν τιδήμαρχ ος
Κοιν ων ικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού του
Δήμου Ελευσίν ας, κ. Σεβασμία Άν θη- Γκιόκα. Ακόμα,
την  ημερίδα δικτύωσης πλαισίωσαν  δύο αρμόδια στε-

λέχ η του Συμβουλευτικού Σταθμού - η Ψυχ ολόγος, κ.
Λαμπριν ή Καλαν τζή & η Κοιν ων ική Λειτουργός, κ. Ευθ-
αλία Τζερέτα, όπως και η Ψυχ ολόγος του Κέν τρου
Κοιν ότητας του Δήμου Ασπροπύργου, κα. Κλειώ Καρ-
αμπούλα.
Τέλος, στην  ημερίδα δικτύωσης έλαβαν  μέρος και φοι-
τήτριες του Τμήματος Ψυχ ολογίας του Εθν ικού Καποδι-
στριακού Παν επιστημίου Αθην ών , στα πλαίσια της
πρακτικής τους άσκησης στην  Διεύθυν ση Κοιν ων ικής
Προστασίας του Δήμου Ασπροπύργου.

Συνάντηση Δικτύωσης του Κέντρου Κοινότητας Δήμου  Ασπροπύργου 
με τον Συμβουλευτικό Σταθμό Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δ. Ελευσίνας
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Σύμφων α με πληροφορίες, ο
ΕΟΔΥ θα αν ακοιν ών ει τον
αριθμό θετικών  κρουσμάτων
μεταξύ των  μαθητών  για ν α
υπάρχ ει εικόν α και στους πολίτες
για την  κατάσταση που επικρατεί
και στα σχ ολεία. Η κυβέρν ηση,
όπως δήλωσε και ο κυβερν ητικός
εκπρόσωπος Γιάν ν ης Οικον όμου
ρίχ ν ει όλο της το βάρος στο ν α
πείσει γον είς ν α εμβολιάσουν  τα
παιδιά τους εν όψει την  σχ ολικής
χ ρον ιάς.

Και αν  τώρα η κατάσταση θεω-
ρείται διαχ ειρίσιμη, υπάρχ ει
μεγάλη αν ησυχ ία για το τι θα
συμβεί από Οκτώβρη και γεν ικό-
τερα από τη στιγμή που ο καιρός
θα χ αλάσει και θα ξεκιν ήσουν  τα
πρώτα κρύα. 

Το υπουργείο Παιδείας από τη
προηγούμεν η σχ ολική χ ρον ιά
εν ημέρων ε για τα σχ ολεία και τις
αίθουσες που έκλειν αν  λόγω κορ-
ον οϊού. Πλέον , η εν ημέρωση θα
περάσει και επίσημα στον  ΕΟΔΥ
ο οποίος από τις επόμεν ες μέρες
θα εν ημερών ει εβδομαδιαία πόσοι
μαθητές αν ά την  επικράτεια
ν όσησαν  από κορον οϊό.

Εφιαλτικές προβλέψεις για
νοσηλείες παιδιών

Τα χ ειρότερα φαίν εται ν α είν αι
μπροστά μας, σύμφων α με τις
εφιαλτικές προβλέψεις του καθη-
γητή πν ευμον ολογίας, Νίκου Τζα-
ν άκη, ο οποίος κάν ει λόγο για
300-500 ν οσηλείες παιδιών .

Η μετάλλαξη Δέλτα καλπάζει με
γρήγορους ρυθμούς και πλέον
έχ ει αρχ ίσει ν α προσβάλλει και
παιδιά, επισημαίν ει μέσω της
εκπομπής «Κοιν ων ία Ώρα 

MEGA» ο καθηγητής στις ΗΠΑ,
Γιώργος Παυλάκης.Μάλιστα, ο
ίδιος συν έστησε ν α προετοιμα-
στούν  καλά τα σχ ολεία, για ν α
περιοριστεί η μετάδοση του ιού
και ν α είν αι ασφαλή.Με την
αύξηση πλέον  ν α φτάν ει στο
4,3% μέσα σε μόλις επτά ημέρες
και, μάλιστα, χ ωρίς εκπαιδευτικές
δραστηριότητες, οι ειδικοί υπογρ-
αμμίζουν  σε κάθε ευκαιρία την
αυξαν όμεν η αν άγκη εμβολιασμού
παιδιών  και εφήβων 12-17 ετών .

Τ
ο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις πέρασε στην ιστορία
προσελκύοντας για τρεις μέρες το παγκόσμιο
ενδιαφέρον. Η προσέλευση του κόσμου στις

ειδικές διαδρομές ήταν τεράστια, με αποτέλεσμα να
δημιουργηθεί μία μοναδική ατμόσφαιρα που όμοια της
είχαμε να δούμε πολλά χρόνια. Μάλιστα, στη ράμπα
του τερματισμού ο Υπουργός Αθλητισμού κ. Λευτέρης
Αυγενάκης ανακοίνωσε πως το Ράλλυ Ακρόπολις θα
είναι μέρος του WRC, όχι μόνο το 2022 (κάτι που είναι
επιβεβαιωμένο), αλλά και το 2023!

Έτσι λοιπόν, το πρώτο κεφάλαιο της σύγχρονης ιστο-
ρίας του Ακρόπολις γράφτηκε ήδη στη Βίβλο των
αγώνων και σε αυτό περιλαμβάνεται η επίδοση της On
Sale Rally Team. Ο Γιώργος Κεχαγιάς με τον Μάριο
Τσαούσογλου κατάφεραν επί τρεις μέρες να ανταπεξέ-
λθουν στις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες του αγώνα
που για πολλούς θεωρείται ως ο δυσκολότερος αγώνας
του WRC. 

Το ελληνικό πλήρωμα κατάφερε την πρώτη ημέρα να
κινηθεί σε πολύ γρήγορο ρυθμό με το Skoda Fabia
Rally2 evo και να περάσει στην κορυφή της κατάταξης
των εθνικών συμμετοχών. Το Σάββατο μηχανικά προβ-
λήματα δεν τους επέτρεψαν να κινηθούν στο ρυθμό
που ήθελαν, αλλά κατάφεραν να διατηρήσουν την
πρωτιά ανάμεσα στους Έλληνες.

Την Κυριακή λίγο έλειψε ο αγώνας τους να «κατα-
στραφεί», αφού είχαν ένα κλαταρισμένο ελαστικό στην
ε.δ. Πύργος. Με τεράστια προσπάθεια, πραγματο-
ποίησαν την αλλαγή εντός ειδικής χάνοντας τον ελάχι-
στο δυνατό χρόνο και καταφέρνοντας έτσι στο τέλος να
επιστρέψουν στη ράμπα του τερματισμού στη Λαμία
πρώτοι Έλληνες, αλλά και 5οι στην κατηγορία WRC3!
Δεν είναι υπερβολή πως αυτή ήταν η καλύτερη φετινή
εμφάνιση της On Sale Rally Team. Ήρθε την κατάλληλη
στιγμή, υπό ιδανικές συνθήκες και με παρουσία που

αντιπροσωπεύει το βασικό moto της εταιρείας: «Nothing
is Impossible». Αποτελεί παρακαταθήκη για το μέλλον
του Γιώργου Κεχαγιά και του Μάριου Τσαούσογλου στο
χώρο των αγώνων. Κάτι που ισχύει φυσικά και για το
ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, το οποίο μπορεί και πρέπει να
δώσει ισχυρή ώθηση στους Ελληνικούς Αγώνες, και το
μηχανοκίνητο αθλητισμό γενικότερα.

Ας δούμε τι είπαν πανευτυχείς ο Γιώργος και ο Μάρ-

ιος λίγο μετά τον τερματισμό στη ράμπα της Λαμίας.

Γιώργος Κεχαγιάς: «Το πρώτο πράγμα που μπορώ
να πω τώρα είναι πως αισθάνομαι εξουθενωμένος!
Σήμερα ήταν μία ακόμα δύσκολη μέρα. Χάσαμε χρόνο
στη 2η ειδική λόγω ενός κλαταρισμένου ελαστικού και
εν συνεχεία κάναμε ότι είναι δυνατόν για να μη χάσο-
υμε χρόνο. Στην τελευταία ειδική, ο μοναδικός μας
στόχος ήταν να φτάσουμε στον τερματισμό. Είμαστε
πολύ ικανοποιημένοι τόσο από την επίδοση μας, όσο
και από το αποτέλεσμα. Είμαστε ακόμη πιο ευχαρι-
στημένοι, γιατί κάναμε πολλά πράγματα συνειδητά, από
την άποψη ότι γνωρίζαμε πού πιέζαμε, πού θα κόψο-
υμε ρυθμό, ενώ παρακολουθούσαμε τους χρόνους των
αντιπάλων μας και προσαρμόζαμε ανάλογα το ρυθμό
μας. Ευχαριστούμε πολύ την On Sale και ιδιαίτερα τον
Νίκο Κωνσταντόπουλο, που μας έφερε σε αυτόν τον
αγώνα και έχει κάνει τόσα πολλά για εμάς φέτος. Ευχα-
ριστούμε ακόμη τον Αλέκο Καρρά, τον Γιάννη Καφετζή,
την ομάδα μας και όλους όσοι βρίσκονται πίσω από
αυτή την προσπάθεια, ώστε να προκύψει το αποτέλε-
σμα. Χωρίς αυτούς, εμείς δε θα ήμασταν εδώ».

Μάριος Τσαούσογλου: «Είναι μία νίκη που ήρθε
μετά από πολλές δυσκολίες. Την τελευταία ημέρα είχα-
με πει να κινηθούμε πιο φυλαγμένα για να διαφυλάξο-
υμε τη θέση μας. Προέκυψε από το πουθενά ένα κλα-
τάρισμα στον Πύργο, οπότε αλλάξαμε μέσα στην ειδική
διαδρομή το ελαστικό. Πιστεύω ότι η επίδοσή μας στην
αλλαγή ήταν τόσο γρήγορη που μας επέτρεψε να διατ-
ηρήσουμε τη θέση μας. Στην τελευταία ειδική διαδρομή
πήγαμε πολύ αργά, απλά για να κρατηθούμε στη θέση
μας. Τέλος καλό, όλα καλά». 

Ραλι Ακρόπολις: Στην κορυφή της κατάταξης των εθνικών συμμετοχών Κεχαγιάς – ΤσαουσόγλουΡαλι Ακρόπολις: Στην κορυφή της κατάταξης των εθνικών συμμετοχών Κεχαγιάς – Τσαουσόγλου

Ο ΕΟΔΥ θα ανακοινώνει και τα 
κρούσματα στα σχολεία

Ανησυχία προκαλεί το άνοιγμα των σχολείων σε όλη τη χώρα, με πολλούς ειδικούς να
περιμένουν έκρηξη κρουσμάτων και κλείσιμο άμεσα αιθουσών διδασκαλίας.

Με rapid test η είσοδος σε 
κλειστούς χώρους για 
ανεμβολίαστους 12-17 ετών
Στην δημοσιότητα δόθηκε νέο ΦΕΚ μετά το αλαλούμ που
προέκυψε αναφορικά με την είσοδο των ανηλίκων στους
εσωτερικούς χώρους της εστίασης, στο πλαίσιο των
μέτρων διαχωρισμού εμβολιασμένων και μη που τέθη-
κε σε ισχύ από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου.

Με τροποποίηση που αποσαφηνίζει την κατάσταση για
τους ανεμβολίαστους ανήλικους 12-17 ετών, γίνεται γνω-
στό ότι τα παιδιά κάτω των 18 ετών θα μπορούν να
εισέρχονται σε κλειστούς χώρους της εστίασης με την
επίδειξη αρνητικού αποτελέσματος rapid test 48 ωρών.

Τα παιδιά ηλικίας 4-11 ετών μπορούν να εισέρχονται
στους κλειστούς χώρους όπως καφετέριες, εστιατόρια,
κλπ. με την επίδειξη αρνητικού αποτελέσματος self test
24 ωρών από γονέα ή κηδεμόνα, του οποίου η φυσική
παρουσία δεν απαιτείται.

Σημειώνεται πως το αρχικό ΦΕΚ ανέφερε ότι τα παιδιά
άνω των 12 ετών που δεν έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει
από κοροναϊό δεν θα μπορούν να μπουν σε κλειστούς
χώρους εστίασης.

Το μέτρο αφορά σε εστιατόρια, καφέ, ίντερνετ καφέ, κυλι-
κεία και αναψυκτήρια μεταξύ άλλων, όπου ενήλικοι ανή-
λικοι από 12 ετών και άνω πρέπει να επιδεικνύουν
πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης,
που εκδίδεται 30 ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο
και η ισχύς του διαρκεί έως 180 ημέρες.
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Επιμνημόσυνη δέηση εις
μνήμην των δολοφονηθέντων
άμαχων, Χασιωτών και  Λιο-
σωτών, από συνεργάτες των
Γερμανών, τελέστηκε το πρωί,
ανήμερα της θυσίας τους,
Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου, στο
μνημείο των πεσόντων, στη
Λεωφόρο Φυλής. 

Παρέστησαν η Αντιδήμαρχος
Φυλής Ελένη Λιάκου, ο Βου-
λευτής  Δ. Αττικής Βαγγέλης
Λιάκος, ο Πρόεδρος της Δημο-
τικής Κοινότητας Φυλής
Διονύσης Βλάχος οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι Γιώργος Κρητικός
και  Γιώργος Σονίδης και  ο
πρώην Αντιδήμαρχος Φυλής
Σπύρος Μπρέμπος.

Την Επιμνημόσυνη δέηση
τέλεσε στις 11 το πρωί ο
εφημέριος του Ιερού Ναού
Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Φυλής πατέρας Δημήτριος
Παναγακόπουλος.  

Αμέσως μετά την επιμνημό-
συνη δέηση η Αντιδήμαρχος
Φυλής Ελένη Λιάκου και  ο
Πρόεδρος της Δημοτικής
Κοινότητας Φυλής Διονύσης
Βλάχος κατέθεσαν λίγα λου-
λούδια στο μνημείο των άδικα
πεσόντων. 

Ο πρώην Αντιδήμαρχος Σπύρ-
ος Μπρέμπος ιδιαίτερα συγκιν-

ημένος αναφέρθηκε στο χρο-
νικό της δολοφονίας των
αμάχων ενώ και για τον Διονύση
Βλάχο  ήταν φορτισμένη η ατμό-
σφαιρα καθώς  η ανήλικη τότε
μητέρα του, είχε συμπεριληφθ-
εί στην λίστα των ανθρώπων
προς εκτέλεση και εξαιρέθηκε
την τελευταία στιγμή.

Μετά το τέλος του μνημό-
συνου, τηρήθηκε ενός λεπτού
σιγή προς τιμήν των θυμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι στη Χασιά,
στις 14 Σεπτεμβρίου 1944,
εκτελέσθηκαν εν ψυχρώ 18

άμαχοι Χασιώτες και Λιοσιώτες,
ως αντίποινα για την επίθεση
που έκαναν αντάρτες στην είσο-
δο του χωριού στις 23
Αυγούστου 1944, εναντίον γερ-
μανικού στρατιωτικού οχήματος
και είχε ως αποτέλεσμα να σκο-
τωθούν από χειροβομβίδα
τρεις Γερμανοί. Σε αντίποινα της
ίδιας ενέργειας των ανταρτών
είχε προηγηθεί  στις 23
Αυγούστου σφοδρή επίθεση
των Γερμανών στη Χασιά με
πολυβόλα, με αποτέλεσμα να
καεί ολόκληρο το χωριό.

Συγκίνηση στο μνημόσυνο στη Χασιά 
για τους 18 άμαχους που σκότωσαν οι Γερμανοί 

Ληστεία με καλάσνικοφ στην Αθήνα:
Πού στρέφονται οι έρευνες των Αρχών

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αστυνομικές Αρχές για
τον εντοπισμό των δραστών της ληστείας με καλάσνικοφ, που
σημειώθηκε στην καρδιά της Αθήνας το μεσημέρι της Τρίτης.
Οι βαριά οπλισμένοι ληστές έβαλαν στο στόχαστρό τους ένα
υποκατάστημα τράπεζας, που βρίσκεται στην οδό Μητροπό-
λεως, δηλαδή στο κέντρο της πρωτεύουσας.  Οι αστυνομικοί
έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου, ώστε να εντοπίσουν
στοιχεία που θα τους βοηθήσουν στην ταυτοποίηση των δρα-
στών της ένοπλης ληστείας.
Μέχρι στιγμής, έχουν γίνει 10 προσαγωγές υπόπτων, σύμφω-
να με πληροφορίες.
Άλλες ληστείες που βρίσκονται στο “μικροσκόπιο”
Παρόλο που είναι νωρίς ακόμη ώστε να βγουν ασφαλή συμπε-
ράσματα για την ταυτότητα των δραστών, οι αστυνομικοί φαίνε-
ται πως εξετάζουν το
ενδεχόμενο να συνδέον-
ται με παρόμοιες επιθ-
έσεις, που έχουν γίνει
το προηγούμενο διά-
στημα.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ
του Mega, πρόκειται για
ληστείες τραπεζών,
που έγιναν από έναν ή
δύο δράστες σε περιοχές όπως το Κουκάκι, η Νέα Ιωνία και η
Μεταμόρφωση.
Οι έρευνες της αστυνομίας για τις συγκεκριμένες υποθέσεις
φαίνεται πως έχουν προχωρήσει αρκετά και οι αστυνομικοί
έχουν ενδείξεις ότι πίσω απ’ αυτά τα χτυπήματα είναι πιθανόν
να βρίσκεται ένας άνδρας που ανήκει στον αντιεξουσιαστικό
χώρο και έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για κατοχή
μεγάλης ποσότητας όπλων ή για ληστείες σε άλλες περιοχές
της χώρας. Ο εν λόγω ύποπτος είχε παραβιάσει άδεια από τις
φυλακές, όπως αναφέρεται. Συνεργός του εξετάζεται αν είναι
ένας ποινικός.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν τώρα να εξακριβώσουν, εάν οι
δράστες των προηγούμενων ληστειών συνδέονται με αυτούς
της σημερινής ληστείας, γεγονός που εάν επιβεβαιωθεί μπορ-
εί να παραπέμπει ακόμη και σε προσπάθεια δημιουργίας
μίας νέας ένοπλης οργάνωσης.

Ενδέχεται, βέβαια, το κίνητρο πίσω απ’ αυτές τις ληστείες να
είναι μόνο το προσωπικό όφελος.
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Λίγο πριν  αν ακοιν ωθεί η
επαν έν αρξη της λειτο-
υργίας των  ΚΑΠΗ, μόν ο
με προγραμματισμέν ο
ραν τεβού με τους επαγγε-
λματίες και χ ωρίς κοιν ων ι-
κές  δραστηριότητες, ο
Δήμος Ελευσίν ας μέσα
από το ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ,
προχ ώρησε στην  πλήρη
αν αμόρφωση του Β’
ΚΑΠΗ Ελευσίν ας. 

Η αν ακαίν ιση έγιν ε κατά
τη διάρκεια του χ ρόν ου
που τα ΚΑΠΗ παρέμειν αν  κλειστά
λόγω της παν δημίας και αφορούσε
την  πλήρη αν ακαίν ιση των  εσωτε-
ρικών  χ ώρων . 

Ειδικότερα οι εργασίες αφορ-
ούσαν : 

1. Εγκατάσταση αν αβατόριού

τύπου «πλατφόρμα» για την  πρό-
σβαση ΑΜΕΑ στο κτήριο

2. Αν τικατάσταση εσωτερικών
ξύλιν ων  κουφωμάτων

3. Επισκευή τοιχ οποιίας, τοποθ-
έτηση πλακιδίων , αν τικατάσταση
πόρτας και παραθύρου και ελαι-

οχ ρωματισμός της αποθ-
ήκης στο δώμα του κτηρίου

4. Αν αδιαμόρφωση σκά-
λας κεν τρικής εισόδου

5. Αν τικατάσταση όλων
των  φωτιστικών , εσωτερ-
ικών  και εξωτερικών , με
φωτιστικά χ αμηλής εν ερ-
γειακής καταν άλωσης
τύπου ”led”. Την  εν  λόγω
εργασία πραγματοποίησαν
οι ηλεκτρολόγοι του Δήμου.

6. Αν τικατάσταση υδραυ-
λικών , τοποθέτηση ν έων

πλακιδίων  και ειδών  υγιειν ής στις
πέν τε τουαλέτες του κτηρίου (κοι-
ν ού και προσωπικού)

7. Προμήθεια και τοποθέτηση
πλυν τηρίου-στεγν ωτηρίου για τις
αν άγκες του ΚΑΠΗ
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Σ
υνεχίζει την προ-
σπάθεια στον
ευαίσθητο τομέα

της οδικής ασφάλειας,
ώστε να περιορίσει, στο
ελάχιστο,τα τροχαία
δυστυχήματα, ο Δήμος
Φυλής. 

Στο πλαίσιο αυτό,
παράλληλα με τη
συντήρηση του οδικού
δικτύου και την οριζόντια
και την κάθετη οδοσή-
μανση, τοποθέτησε, πρό-
σφατα, εξήντα (60) νέους
παλλόμενους φωτεινούς
σηματοδότες (φανάρια),
σε αντίστοιχα σημεία του
οδικού δικτύου, στις
Δημοτικές Κοινότητες
Άνω Λιοσίων, Ζεφυρίου
και Φυλής. Τα σημεία
που τοποθετήθηκαν,
κατά προτεραιότητα, τα
νέα φανάρια είναι διαβά-
σεις πεζών και
επικίνδυνες διαστα-
υρώσεις κοντά στα σχο-
λεία.

Τα νέα φανάρια είναι
σύγχρονης τεχνολογίας
και λειτουργούν με ηλια-
κή ενέργεια. Διαθέτουν
ένα εξαιρετικά ευκρινές
φωτεινό πεδίο, κίτρινου
χρώματος και είναι ιδανι-
κά για την επισήμανση
κινδύνου στις διελεύσεις
πεζών και οχημάτων. 

Το σύστημα λειτουργεί
όλο το 24ωρο και εξασφ-
αλίζει σε μεγάλο βαθμό
την ασφαλή διέλευση των
μαθητών στις σχολικές
μονάδες αλλά και την
αποφυγή τροχαίων
ατυχημάτων για τους
συμπολίτες μας.

Τα εξήντα φανάρια
είναι μόνο η αρχή,
καθώς αυτή την περίοδο,

η Τεχνική Υπηρεσία
συντάσσει νέα μελέτη,
ώστε του χρόνου να καλ-
υφθούν και τα υπόλοιπα
επικίνδυνα σημεία ολοκ-
ληρώνοντας την ασφά-
λεια του οδικού δικτύου.  

Την ευθύνη του
ευαίσθητου τομέα της οδι-
κής ασφάλειας έχει η
αρμόδια υπηρεσία,με
επικεφαλής τον Αναπλ.
Δήμαρχο Γιώργο Ραφ-
τέλη, ο οποίος βρίσκε-
ται,σε καθημερινή βάση,
πάνω στα έργα. 

Συχνά, επίσης, μετα-
βαίνει, επί τόπου και ο
Δήμαρχος Χρήστος Παπ-
πούς που τονίζει, σε κάθε
ευκαιρία, ότι η προστασία
της ζωής των
συνδημοτών μας και
ιδίως των παιδιών αποτε-
λεί τη μεγάλη προτεραιότ-
ητα του Δήμου.  

“Συνεχίζουμε την προ-
σπάθεια στην οδοσήμαν-
ση, με στόχο την προ-
στασία της ζωής και της
περιουσία των
συνδημοτών μας. Ο
Αναπλ. Δήμαρχος Γιώρ-
γος Ραφτέλης και οι
εργαζόμενοι του Δήμου
μας κάνουν καλή δου-
λειά, αλλά χρειάζεται προ-
σπάθεια από όλους, ώστε
να περιορίσουμε τα

τροχαία, εξαιτίας των
οποίων πληρώνουμε, ως
κοινωνία, βαρύ τίμημα,
σε ανθρώπινες ζωές.
Πρέπει, επίσης, να προ-
στατεύουμε τους σημα-
τοδότες και τις πινακίδες
οδικής σήμανσης, που
μας βοηθούν να αποφ-
εύγουμε τα ατυχήματα”,
δήλωσε σχετικά ο Δήμα-
ρχος Φυλής.

Γ. Πατούλης: Αποτελεσματικοί οι
προληπτικοί έλεγχοι των μικτών
κλιμακίων. Με στόχο την ενίσχυση
της ασφάλειας των παιδιών οι
έλεγχοι θα πραγματοποιούνται κατά
διαστήματα και απροειδοποίητα
όλη τη σχολική χρονιά» 

Παρουσία του Περιφερειάρχ η Αττι-
κής Γ. Πατούλη πραγματοποιήθηκαν
χ θες το πρωί οι έλεγχ οι των  μικτών
κλιμακίων  της Τροχ αίας και της Περ-
ιφέρειας Αττικής. Όπως επισήμαν ε ο
Περιφερειάρχ ης οι σχ ετικοί έλεγχ οι
φαίν εται ν α φέρν ουν  αποτέλεσμα
καθώς διαπιστών εται ότι οι παραβά-
σεις έχ ουν  μειωθεί σημαν τικά. Μάλι-
στα με στόχ ο την  εν ίσχ υση της
πρόληψης οι έλεγχ οι των  μικτών  κλι-
μακίων , που διεν εργούν ται αυτές τις
ημέρες, θα πραγματοποιούν ται απρο-
ειδοποίητα και κατά διαστήματα, καθ’ όλη τη διάρκεια
του σχ ολικού έτους. 

Τα μικτά κλιμάκια ελέγχ ουν  σχ ολικά λεωφορεία,
minibus και τουριστικά λεωφορεία τα οποία μεταφέρ-
ουν  μαθητές. Οι έλεγχ οι επικεν τρών ον ται σε  υπε-
ρβάσεις των  ορίων  ταχ ύτητας, φθορές ελαστικών , εν ώ
ζητούν ται και τα σχ ετικά πιστοποιητικά για τη
σύν ν ομη αν άθεση μετακίν ησης παιδιών  σε ιδιωτικά
σχ ολεία.  Έμφαση δίδεται και στα προβλεπόμεν α
μέτρα για την  προστασία παιδιών  και συν οδών  από
τον  κορων οϊό. 

Ο Γ. Πατούλης στο πλαίσιο της επίσκεψής του στα
μικτά κλιμάκια εν ημερώθηκε από τον  Αστυν ομικό Διε-
υθυν τή της Διεύθυν σης Τροχ αίας Αθην ών  Σ. Λιάσκο.
Τον  Περιφερειάρχ η  συν όδευαν  η  Αν τιπεριφερει-
άρχ ης Νοτίου Τομέα Δ. Νάν ου, ο Αν τιπεριφερειάρχ ης
Μεταφορών  Β. Γιαν ν ακόπουλος, ο Γεν ικός Διευθυ-
ν τής της Διεύθυν σης Μεταφορών , Επικοιν ων ιών  και
ΚΤΕΟ Η. Δόλγυρας και ο Σύμβουλος σε θέματα Οδικής
Ασφάλειας Κ. Λογοθέτης. 

Όπως υπογράμμισε ο Περιφερειάρχ ης  «η ασφάλεια
των  παιδιών  αποτελεί βασική προτεραιότητα της Περ-
ιφέρειας Αττικής», στη συν έχ εια επισήμαν ε ότι η
συν εργασία με την  Τροχ αία  στο πλαίσιο των  μικτών
ελέγχ ων  έχ ει ξεκιν ήσει από το 2019 και έχ ει αρχ ίσει
ν α αποδίδει θετικά αποτελέσματα, γεγον ός το οποίο

αποδεικν ύεται  από τη μείωση των  παραβάσεων . 
Κατά την  παρουσία του στους ελέγχ ους που διεν ε-

ργήθηκαν , ο Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ. Πατούλης
δήλωσε:

«Τα μικτά κλιμάκια της Τροχ αίας Αθην ών  και της
Διεύθυν σης Μεταφορών  της Περιφέρειας Αττικής, διε-
ν εργούν  ελέγχ ους στα  σχ ολικά λεωφορεία και τα οχ ή-
ματα μεταφοράς των  παιδιών  μας. Η πρωτοβουλία μας
που ξεκιν ήσαμε από το 2019 συν εχ ίζεται με μεγάλη
αυστηρότητα. Βασικός μας στόχ ος  είν αι η ασφαλής
μετακίν ηση μαθητών  και συν οδών . Στο πλαίσιο της
στεν ής συν εργασίας που έχ ουμε αν απτύξει με την
τροχ αία οι έλεγχ οι θα συν εχ ιστούν  αν ά τακτά διαστή-
ματα όλη τη σχ ολική περίοδο. Σε κάθε περίπτωση οι
παραβάτες θα υποστούν  τις συν έπειες του ν όμου. 

Ωστόσο είμαι ιδιαίτερα ικαν οποιημέν ος καθώς, όπως
εν ημερών ομαι από τα στελέχ η της Γεν ικής Διεύθυ-
ν σης Μεταφορών , οι παραβάσεις έχ ουν  μειωθεί
σημαν τικά. 

Δεν  είν αι δυν ατόν  ν α  κυκλοφορούν  οχ ήματα που
μεταφέρουν  μαθητές και ν α μην  πληρούν  τις προϋ-
ποθέσεις ασφαλείας, ν α έχ ουν  φθαρμέν α ελαστικά,
υπεράριθμα παιδιά ή ν α διαπιστών εται από τους
ταχ ογράφους υπέρβαση ορίων  ταχ ύτητας. Ευχ αρι-
στούμε θερμά την  Τροχ αία η οποία είν αι αρωγός και
σύμμαχ ός μας στην  προσπάθεια που έχ ουμε ξεκιν ή-
σει». 

ΝΕΟΙ ΦΩΤΕΙΝΟΙ ΣΗΜ ΑΤΟΔΟΤΕΣΝΕΟΙ ΦΩΤΕΙΝΟΙ ΣΗΜ ΑΤΟΔΟΤΕΣ
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

Έλεγχοι μικτών κλιμακίων Περιφέρειας Αττικής 
και Τροχαίας σε σχολικά λεωφορεία

Συν εχ ίζεται στη σελ. 13
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Ηυποβάθμιση της ποιότ-
ητας ζωής των
κατοίκων του Δήμου

Ασπροπύργου αλλά και όλων
όσον εργάζονται και δραστηριο-
ποιούνται στην πόλη μας
συνεχίζεται με κύρια υπεύθυνη
την κυβέρνηση αλλά και την
Δημοτική Αρχή, όπου με την
ένοχη σιωπή της ρίχνει νερό στο
μύλο…

Σε εφαρμογή των κυβερν-
ητικών εντολών, όπου η υγεία, η
πρόνοια και η εξυπηρέτηση των

εργαζομένων και συνταξιούχων
πρέπει να έχει ανταποδοτικό
χαρακτήρα, το Διοικητικό
Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ αποφά-
σισε στην συνεδρίαση της
22/07/2021 την μεταφορά της
ασφαλιστικής περιοχής του
Δήμου Ασπροπύργου από την
Ελευσίνα στο υποκατάστημα
ΕΦΚΑ στα ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, για δε
τους μη μισθωτούς (πρώην
ΤΕΒΕ κλπ) οι υπηρεσίες από
την Ελευσίνα μεταφέρονται στο
ΙΛΙΟΝ.

Στην αρχή μετέφεραν όλες τις
υπηρεσίες ΕΦΚΑ σε ενοικιαζό-

μενο κτήριο στην Ελευσίνα και
τώρα μας μεταφέρουν ακόμα
ποιο μακριά, σε περιοχές όπου
ούτε καν υπάρχει σύνδεση
μέσω Δημόσιων Μέσων Μεταφ-
οράς.

Τρέχουν να κλείσουν ή να
συγχωνεύσουν κάθε δημόσια
υπηρεσία και οργανισμό που
εξυπηρετεί τον εργαζόμενο λαό
τους συνταξιούχους και τους
μικρούς επαγγελματίες, στη
λογική της μείωσης του κόστο-
υς, τη στιγμή που χρηματοδο-
τούν με εκατομμύρια 

ευρώ Μέσα Μαζικής Ενημέρ-
ωσης, εταιρείες διοδίων, αερο-
πορικές εταιρείες κ.α.

Κυβέρνηση και Δημοτική Αρχή
έχουν σοβαρές ευθύνες για την
αποψίλωση υπηρεσιών της
πόλης μας, με συνέπεια την
ταλαιπωρία των ασφαλισμένων
και των εργαζομένων.

Απαιτούμε εδώ και τώρα
την μεταφορά ΟΛΩΝ των
υπηρεσιών στο κτήριο ιδιοκ-
τησίας ΕΦΚΑ που βρίσκεται
εντός των ορίων Δήμου
Ασπροπύργου.

Άμεσα να προσληφθεί όλο το
αναγκαίο προσωπικό προκειμέ

νου οι πολίτες να απολαμβά-
νουν τα δικαιώματα τους μέσω
των δημόσιων υπηρεσιών
ΕΦΚΑ.

Επιτέλους να στελεχωθεί με
το απαραίτητο ιατρικό και
βοηθητικό προσωπικό το Κέν-
τρο Υγείας  ώστε με αξιοπρέ-
πεια και ΔΩΡΕΑΝ, να παρέχον-
ται υπηρεσίες υγείας προς
όλους τους κάτοικους και
εργαζόμενους της πόλης μας.

ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ψηφιακή μαστογραφία σε
γυναίκες του KEΠ Υγείας Δήμου

Ελευσίνας

Έως τις 30 Σεπτεμ-
βρίου, στο Πολιτιστικό
Κέντρο Ελευσίνας

“Λεωνίδας Κανελλόπουλος”, θα
φιλοξενείται η εικαστική έκθεση
με τα αποτελέσματα του εκπαι-
δευτικού προγράμματος “Ένα
βήμα μπροστά”, με έργα σχο-
λείων και δομών από όλη την
Ελλάδα εμπνευσμένα από το
Ταξίδι της Αμάλ, καρπούς του
εκπαιδευτικού του προγράμμα-
τος.

Στην έκθεση παρουσιάζονται
φωτογραφίες, εικαστικές παρα-
γωγές, κόμιξ, τρισδιάστατες
κούκλες, κείμενα και βίντεο, που
δημιούργησαν παιδιά και έφηβοι
που συμμετείχαν στα εργαστήρ-
ια του «Ταξιδιού» κατά τη διάρ-
κεια της σχολικής χρονιάς. 

Η θεματική των έργων αφορά
στη μετακίνηση των πληθυσμών
και το Ταξίδι της μικρής Αμάλ,
μεταφέροντας τις σκέψεις και τα
συναισθήματα των παιδιών
γύρω από τα σημαντικά αυτά 

κοινωνικά ζητήματα.Στην έκθε-
ση παρουσιάζονται και τα έργα
με τη σκιά της Αμάλ, που δημιο-
υργήθηκαν στο Εργαστήριο
Θεάτρου Σκιών, το οποίο πραγ

ματοποιήθηκε στην Ελευσίνα
από τον Σπύρο Αγγελόπουλο. Η
έκθεση πραγματοποιείται με την
υποστήριξη του Δ. Ελευσίνας και
του Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Eλευσίνας. 

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΦΚΑ 

ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΑΜΑΛ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΕΩΣ ΤΙΣ 30.9 - Πολιτιστικό Κέντρο Ελευσίνας “Λεωνίδας Κανελλόπουλος”,



Με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη», το Ουρ-
ολογικό Ινστιτούτο Laser σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης και Πολιτισμού (Δ.Ο.Κ.Α.Π) του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινό-
ης διοργανώνει δωρεάν προληπτικούς ελέγχους στις πυρόπληκτες περιοχές του
Δήμου.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από τη Διεθύντρια του Ουρολογικό Ινστι-
τούτο Laser Ματίνα Βλάχου,  Χειρούργο Ουρολόγο MD FEBU. 

Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2021, από τις 09:00 – 13:00 στο ΚΑΠΗ Οινόης.

Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 θριάσιο-7

Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου του Προστάτη 
- Δωρεάν ιατρικοί έλεγχοι στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας 

Φωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας 
Έναρξη των δράσεων της για το 2021 - 2022 

ΗΦωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας
ανακοινώνει την έναρξη των δρά-
σεων της για το 2021 - 2022. Το

πρόγραμμα ξεκινά κάθε χρόνο τον Σεπτέμ-
βριο και ολοκληρώνεται το καλοκαίρι.

Μια ματιά στη χρονιά που πέρασε (2020-
2021) 

Τις πρώτες μέρες του περιορισμού μας
το 2020 εξαιτίας του κορονοϊού Covid-19
μάθαμε να ζούμε πέρα απ΄τα γνώριμα. Σε
πείσμα των καιρών όμως κινητοποιήσαμε την ευαισθησία, την έμπνευ-
ση, την χαρά της δημιουργίας που φάνταζε ανέφικτη και προετοιμάσαμε
ένα δημιουργικό διαδικτυακό πρόγραμμα θέλοντας να μείνουμε συντο-
νισμένοι με την αληθινή ζωή που είναι οι άνθρωποί της. Γεμίσαμε λοιπόν
τις κρύες οθόνες με αγαπημένες μας εικόνες και μοιραστήκαμε το
συναίσθημα που μόνο η τέχνη μπορεί και ενεργοποιεί, όταν οι ζωές μας
άλλαζαν μέρα με τη μέρα η φωτογραφία μπόρεσε να μας συγκινήσει
κρατώντας μας δυνατούς και ενωμένους. Όλες τις δράσεις εν μέσω παν-
δημίας προσέφερε δωρεάν η Φωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας στα μέλη
της.

1) Επισκέψεις σε εκθέσεις φωτογραφίας φωτογραφικών ομάδων &
λεσχών, 2) 8 ώρες τεχνικό & θεωρητικό μάθημα, γνωριμία με την φωτο-
γραφική μηχανή μου με εξειδικευμένο φωτογράφο, στο Κέντρο Καλλι-
τεχνικής Απασχόλησης, στο εξωτερικό θεατράκι, 

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2020, 3) 6 ώρες διαδικτυακές διαλέξεις και
ταινίες για την φωτογραφία (Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών) Οκτώβριος-
Δεκέμβριος 2020, 4) 16 ώρες διαδικτυακό φωτογραφικό εργαστήριο με
ατομικές παρουσιάσεις φωτογραφιών κάθε συμμετέχοντα, εξατομικε-
υμένη κριτική, αισθητικές και τεχνικές συμβουλές για την δημιουργία
προσωπικού φωτογραφικού φακέλου (portfolio) με σκοπό την εκτύπω-
ση των φωτογραφιών για έκθεση και την 1η περιοδική έκδοση της ΦΛΕ,
Οκτώβριος 2020 – Μάιος 2021, με την επίβλεψη  φωτογράφου/ καθη-
γήτριας φωτογραφίας, 5) 10 διαδικτυακές συναντήσεις των μελών για
την δημιουργία του The Glory of the Common Day | φωτογραφικό
slideshow, Λόγω αποστάσεως | Επανεκκίνηση | Αφύπνιση | Επαναπρ-
οσδιορισμός στους διαδικτυακούς τοίχους της πόλης, συμμετείχαν 10
μέλη με τις φωτογραφίες τους, 

Νοέμβριος 2020 (είχε εγκριθεί αίτημά μας από τον Δήμο Ελευσίνας να
γίνει σε επιλεγμένους τοίχους της πόλης δια ζώσης), 6) Φεβρουάριος 

- Μάιος 2021, διαδικτυακές συναντήσεις μετά από πρόσκληση της
νέας καλλιτεχνικής διεύθυνσης 2023 ELEVSIS Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης (ΠΠΕ) να συζητήσει θετικά μαζί μας την υλοποίηση της
πρότασης που είχαμε καταθέσει το 2019 στην προηγούμενη καλλιτεχνι-
κή διεύθυνση της Εleusis 2021 ΠΠΕ. Η ιδέα της πρότασης ήταν ένα
φωτογραφικό project για την πόλη της Ελευσίνας και βασίστηκε στην
επιθυμία της νεοσύστατης τότε Φωτογραφικής Λέσχης Ελευσίνας
(ίδρυση Δεκέμβριος 2016) να ξεκινήσει με αυτό τον τρόπο τις δράσεις της
στην πόλη που θα φιλοξενούσε τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
της Ευρώπης. 

Η συλλογική έρευνα και εργασία κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου
δημιουργικής φωτογραφίας που πραγματοποιήθηκε το 2018-2019 από
24 φωτογράφους μέλη της ΦΛΕ με την επίβλεψη δάσκαλου φωτογρα-
φίας είχε σαν αποτέλεσμα ένα φωτογραφικό τεκμήριο που κατέγραψε σε
πραγματικό χρόνο την ιστορία της πόλης και των ανθρώπων της. Οι
φωτογραφίες παρήχθησαν και δεσμεύτηκαν με συμφωνητικά αποκλει-
στικά για το project και θα παρουσιάζονταν, σύμφωνα με το αποτέλεσμα
συζητήσεων, ρεπεράζ σε χώρους, και διαμόρφωση προϋπολογισμού
του project, για πρώτη φορά σε βιομηχανικό χώρο της Ελευσίνας τον
Σεπτέμβριο του 2021.

Η Φωτογραφική Λέσχη είχε προτείνει την έκδοση ενός φωτογραφι-
κού λευκώματος και την παρουσίαση μιας ομαδικής έκθεσης φωτογρα-
φίας σε μορφή εγκατάστασης, 7) 11 μέλη της ΦΛΕ σε 10 διαδικτυακές
συναντήσεις διαμόρφωσαν μία ολοκληρωμένη πρόταση με φωτογραφ-
ικές εκδηλώσεις για το 2022-2023 και την κατέθεσαν στην Ανοιχτή Πρόσ-
κληση Υποβολής Προτάσεων που ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο 2021 η

2023 ELEVSIS Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης (ΠΠΕ) για το
πρόγραμμα της το 2022 και 2023, 8) 14 μέλη της ΦΛΕ με φωτογραφίες
τους συμμετείχαν στο Φεστιβάλ Ημέρες Φωτογραφίας Άρτας 2021 -
Ιούνιος 2021

Μια ματιά στη χρονιά που έρχεται (2021-2022)

Διαγωνισμοί Φωτογραφίας - με ελεύθερη συμμετοχή

Τεχνικές Φωτογράφισης - 8 ώρες 4 φωτογραφικές εξορμήσεις μέσα
στην πόλη παρέα με εξειδικευμένο φωτογράφο που θα μας δείξει βασι-
κές γνώσεις και πρακτικές που απαιτούνται για την κατανόηση και
διαχείριση του υπάρχοντος φωτισμού σε 4 διαφορετικά μέρη 4 διαφορ-
ετικές ώρες - Ανοιχτή η συμμετοχή με προτεραιότητα στα μέλη

Παρουσίαση Slideshow-Περιοδική Έκδοση - το 1ο περιοδικό της
ΦΛΕ - Το έντυπο και το slideshow είναι το αποτέλεσμα του διαδικτυακού
εργαστηρίου που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο 2020 - Μάιο 2021
για τα μέλη της λέσχης με την επίβλεψη  φωτογράφου/ καθηγήτριας
φωτογραφίας. Η παρουσίαση τους θα γίνει στον κεντρικό πεζόδρομο της
πόλης.

Εισαγωγή στο Lightroom - 6 ώρες 4 διαδικτυακές
συναντήσεις - Ανοιχτή η συμμετοχή με προτεραιότητα στα
μέλη

Διαδικτυακές Διαλέξεις - 3 διαλέξεις για την τέχνη της
φωτογραφίας - Ανοιχτή η συμμετοχή με προτεραιότητα στα
μέλη

Διαδικτυακά Workshop - 2 εργαστήρια για την φωτο-
γραφία με σκοπό την δημιουργία του 2ου περιοδικού της
ΦΛΕ - Μόνο για τα μέλη

Φωτογραφικές Εξορμήσεις εκτός Ελευσίνας - Η
μετακίνηση θα γίνεται με ιδιωτικά μέσα - Μόνο για τα μέλη

Φωτογραφικοί Περίπατοι εξερευνώντας τα τοπία της
Ελευσίνας - Η μετακίνηση θα γίνεται με ιδιωτικά μέσα -
Μόνο για τα μέλη

Διαδικτυακό δωμάτιο συζήτησης & παρουσίασης
αγαπημένων φωτογραφιών των μελών της λέσχης - 9
συναντήσεις κάθε τελευταία Τετάρτη του μήνα απογεύματα
- Μόνο για τα μέλη

Περιοδικές Εκδόσεις & Εκθέσεις Φωτογραφίας - Μόνο
για τα μέλη

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ ** Εγγραφές νέων μελών γίνονται όλο τον
χρόνο **

Αν αγαπάς τη φωτογραφία και ενδιαφέρεσαι για αυτήν με
δημιουργικό τρόπο μπορείς να συμμετέχεις στις δράσεις
μας και να γίνεις μέρος της φωτογραφικής παρέας μας.

Προνόμια Μελών: Ειδικές τιμές συμμετοχής σε όλες τις
δράσεις | Δωρεάν συμμετοχή σε επιλεγμένες δράσεις |
Προτεραιότητα συμμετοχής  σε όλα τα
σεμινάρια/μαθήματα/εργαστήρια | Συμμετοχή σε
σεμινάρια/μαθήματα/εργαστήρια/έντυπα/εκθέσεις που
γίνονται μόνο για τα μέλη | Συμμετοχή σε φωτογραφικές
εξορμήσεις/περιπάτους 

Σχετικά με εμάς: Η Φωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας είναι
ένα πολιτιστικό σωματείο. Δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο
του 2016 με σκοπό να φέρει κοντά ανθρώπους που αγα-
πούν την τέχνη της φωτογραφίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας: f.l.e.elefsina@gmail.com 
Τηλέφωνο: 6955 28 48 59 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ   
ΤΗΛ. 210 5547697
e-mail: sinelmama@gmail.com
Ελευσίνα     2/9/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Προς όλους τους συνταξιούχους Ελευσίνας, Μάνδρας &
Μαγούλας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας
σας καλεί σε ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
στις 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2021 ώρα 07.00 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
στο ανοιχτό θεατράκι του πολιτιστικού κέντρου « ΛΕΩΝ.
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ» - Δραγούμη 37,  Ελευσίνα.-δίπλα στο
παλιό ΙΚΑ

Θέματα της Γεν ικής Συνέλευσης είναι :
1. Οικονομικός απολογισμός για τον τελευταίο χρόνο και έγκρ-
ισή του προϋπολογισμού για τον επόμενο χρόνο
2. Διοικητικός απολογισμός και πρόγραμμα δράσης του σωμα-
τείου μας
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Η κυβέρνηση , οι εταίροι της στην ευρωπαϊκή Ένωση , σε
συμπαιγν ία με τα άλλα αστικά κόμματα ετοιμάζονται να πάρ-
ουν νέα μέτρα σε βάρος όλων των ασφαλισμένων και των
συνταξιούχων , με σκοπό την πλήρη ιδιωτικοποίηση και την
κατάργηση του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης, αρχή
κάνουν από τις επικουρικές συντάξεις. Τίποτα καλό δεν
προοιωνίζει η  ανάθεση σε ιδιώτες η έκδοση και των κύριων
συντάξεων.
.
Σκοπό τους έχουν να «ληστέψουν» τα ταμεία και να τα παρ-
αχωρήσουν στους κεφαλαιοκράτες.

Θεωρούμε παραπάνω από απαραίτητη την συμμετοχή όλων
μας στη γεν ική συνέλευση.
Λόγω των μέτρων που ισχύουν για τον κορωνοϊό , πραγμα-
τοποιούμε την γεν ική μας συνέλευση σε ανοιχτό χώρο και με
όλα τα μέτρα προστασίας που απαιτούνται.(μάσκες , απο-
στάσεις , απολυμαντικό) που θα διαθέσει το σωματείο μας.

ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ                       Δ. ΓΚΑΤΖΗΣ
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“Λάσκεια 2021”: Ο Οργανισμός Λιμένος 
Ελευσίνας ΑΕ τιμά τον Ελευσίνιο ήρωα Β. Λάσκο 
Με κατάθεση στεφάνου
στον ανδριάντα του
Αντιπλοιάρχου Βασίλη
Λάσκου, τιμά o Οργα-
νισμός Λιμένος Ελευ-
σίνας (Ο.Λ.Ε. ) ΑΕ τον
Ελευσίνιο ήρωα και
κυβερνήτη του θρυλι-
κού υποβρυχίου
«Κατσώνης», Βασίλη
Λάσκο, στο πλαίσιο
των φετινών
εκδηλώσεων μνήμης,
τα γνωστά “Λάσκεια”,
που διοργανώνονται κάθε χρόνο,
στην Ελευσίνα.
Ο Βασίλειος Λάσκος, Αντιπλοία-
ρχος του Πολεμικού Ναυτικού και
τελευταίος κυβερνήτης του υπο-
βρυχίου “Κατσώνης”, γεννήθηκε

στην Ελευσίνα το 1899 και θυσιά-
στηκε για την πατρίδα όταν το υπο-
βρύχιο του βυθίστηκε στις 14
Σεπτεμβρίου 1943, βόρεια της
Σκιάθου, μετά από δίωρη μάχη με
γερμανικό καταδιωκτικό. 

Οι  εκδηλώσεις “Λάσκεια 2021”,
που συνδιοργανώνουν το Γενικό
Επιτελείο Ναυτικού, ο Δήμος Ελευ-
σίνας και ο Λαογραφικός Σύλλο-
γος Ελευσίνας “Το Αδράχτι”, θα
πραγματοποιηθούν στον χώρο

πλησίον του μνημείου
«Αντιπλοιάρχου Βασίλη
Λάσκου ΒΝ» στην παρ-
αλία Ελευσίνας, με επιμ-
νημόσυνη δέηση, κατάθ-
εση στεφάνων, χαιρετι-
σμούς και ομιλίες εκπρ-
οσώπων θεσμικών και
στρατιωτικών αρχών,
την Τρίτη, 14 Σεπτεμ-
βρίου, στις 7 το απόγε-
υμα. Η εκδήλωση μνήμ-
ης θα ολοκληρωθεί με
μουσικό πρόγραμμα από

την μπάντα του Πολεμικού Ναυτι-
κού.
Εκ μέρους του Ο.Λ.Ε. ΑΕ θα παρ-
ασταθεί και θα καταθέσει στεφάνι ο
Πρόεδρος του ΔΣ κ. Γ. Κουμπέ-
τσος. 
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Τ
ις επόμενες μέρες και ξεκινάει η ανάρτ-
ηση στο Taxis των νέων εκκαθαρι-
στικών. Ταυτόχρονα και ενώ 6,5 εκατ.

ιδιοκτήτες θα πληρώνουν τον ΕΝΦΙΑ 2021,
θα ετοιμάζονται οι αλλαγές και ανατροπές
στον ΕΝΦΙΑ 2022.

Ο ΕΝΦΙΑ 2021 βγαίνει τις επόμενες μέρες
και ξεκινάει η ανάρτηση στο Taxis των νέων
εκκαθαριστικών. Ταυτόχρονα και ενώ 6,5
εκατ. ιδιοκτήτες θα πληρώνουν τον ΕΝΦΙΑ
2021, θα ετοιμάζονται οι αλλαγές και ανατρο-
πές στον ΕΝΦΙΑ 2022.

Συγκεκριμένα στο τελευταίο 10ημερο του
Σεπτεμβρίου θα αρχίσουν να ανεβαίνουν
στο Taxisnet τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ
2021.

Ο φετινός ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται με βάση τις
υπάρχουσες αντικειμεν ικές αξίες (οι νέες αντι-
κειμεν ικές αξίες θα εφαρμοστούν από το
2022), ενώ δεν υπάρχουν μεταβολές στις
εκπτώσεις και τις απαλλαγές που ισχύουν για
ορισμένες κατηγορίες φορολογούμενων που
εφαρμόστηκαν το 2020.

Η πληρωμή του ΕΝΦΙΑ θα πραγματοποιηθ-
εί και φέτος σε έξι μην ιαίες δόσεις με την
πρώτη να καταβάλλεται μέχρι τις 30/9 (ανοικ-

τό παραμένει το ενδεχόμενο καταβολής των
δύο πρώτων δόσεων στο τέλος Οκτωβρίου
όπως και πέρυσι) και την τελευταία μέχρι τις
28/2/22.

Διαφορές θα δουν μόνο όσοι φορολογούμε-
νοι έχουν ακίνητα για τα οποία υπάρχει αλλα-
γή στον συντελεστή παλαιότητας που μειώνει
τον φόρο, όπως και όσοι απέκτησαν ή
πούλησαν ακίνητα το 2020 οπότε υπήρξε
τροποποίηση της ακίνητης τους περιουσίας.

Από τον ΕΝΦΙΑ απαλλάσσονται για το
2021, 2022 και το 2023 ακίνητα ακατάλληλα ή
επικίνδυνα προς χρήση στις πυρόπληκτες
περιοχές σε Αττική, Εύβοια, Ηλεία κ.α. Για το
2021 απαλλάσσονται όλα τα ακίνητα στην
Εύβοια στους δήμους Μαντουδίου-Λίμνης-
Αγίας Άννας και Ιστιαίας-Αιδηψού, χωρίς εξαι-
ρέσεις.

Ανατροπές στον ΕΝΦΙΑ 2022
Μεγάλες αλλαγές έρχονται στον ΕΝΦΙΑ για

το 2022, ενώ δεν αποκλείνονται ελαφρύνσεις
στους φορολογούμενους με ακίνητη περιου-
σία συνολικής αξίας άνω των 250.000 ευρώ.
Το βασικό σενάριο που βρίσκεται στο τραπέ-
ζι προβλέπει ότι από το νέο έτος ο κύριος και
ο συμπληρωματικός φόρος θα υπολογίζεται για

κάθε ακίνητο ξεχωρι-
στά με βάση μία νέα
εν ιαία κλίμακα με περ-
ισσότερους συντελε-
στές σε σχέση με το
σημερινό καθεστώς οι
οποίοι θα αυξάνονται
ανάλογα με την τιμή
ζώνης της περιοχής
που βρίσκεται το
ακίνητο και την αξία
του.

Με βάση τον σχεδια-
σμό ο συμπληρωμα-
τικός ΕΝΦΙΑ θα επιβάλ-
λεται στην περίπτωση
που ένα ακίνητο έχει
αξία άνω των 250.000
ευρώ και όχι το σύνολο της περιουσίας όπως
προβλέπει το ισχύον σύστημα.

«Προχωρούμε στη μείωση των συντελε-
στών υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ, που θα
ισχύσει για το 2022» δήλωσε χθες ο υπουργός
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προσθέ-
τοντας ότι τα αποτελέσματα αυτής της
άσκησης, που είναι σε εξέλιξη, θα είναι διαθέ-
σιμα έως το τέλος του έτους. Όπως είπε η
άσκηση έχει ως στόχο την δικαιότερη κατα-

νομή του φόρου, με παράλληλη μείωση του
ΕΝΦΙΑ για την πλειονότητα των πολιτών,
από το νέο έτος. 

Στελέχη του υπουργείου Οικονομικών επι-
σημαίνουν ότι η διαμόρφωση του νέου
ΕΝΦΙΑ αποτελεί μια δύσκολη εξίσωση καθώς
θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πολλοί παρά-
μετροι και παραπέμπουν στο τέλος του έτους
για τις οριστικές αποφάσεις.

Ο ΕΝΦΙΑ θα πληρώνεται σε 10 ή 12 δόσεις,
από Μάρτιο μέχρι Δεκέμβριο ή από Μάρτιο
μέχρι Φεβρουάριο.

ΕΝΦΙΑ : Πότε ανεβαίνει στο Taxisnet 
Ριζικές Αλλαγές το 2022 - Σε 10 ή 12 δόσεις 
η αποπληρωμή του 

Γ
ια την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης, ο
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Κώστας Σκρέκας, συγκαλέσε έκτακτη

σύσκεψη χθες Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου, με τη
συμμετοχή της ΡΑΕ και όλων των προμηθευτών
ηλεκτρικής ενέργειας. Ο κ. Σκρέκας ζητά  από
τους παρόχους να συνδράμουν στην αντιστάθ-
μιση των επιπτώσεων για τους καταναλωτές από
τις αναμενόμενες ανατιμήσεις στο κόστος ενέρ-
γειας, απορροφώντας μέρος των αυξήσεων.

Σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΝ αναφέρει ότι η
στήριξη με το ποσό των 30 ευρώ ανά μεγα-
βατώρα για τις πρώτες 300 κιλοβατώρες κατα-
νάλωσης κάθε μήνα αφορά σε όλους τους κατα-
ναλωτές χαμηλής τάσης ανεξάρτητα από τον
πάροχο με τον οποίον
είναι συμβεβλημένοι. 

Σε ό,τι  αφορά τη
ΔΕΗ, θα επεκταθεί  η
εκπτωτική πολιτική που
ήδη ισχύει, καλύπτον-
τας πλήρως τις ανατιμή-
σεις που θα είχε ένα
μέσο νοικοκυριό με
κατανάλωση έως 600
kWh ανά μήνα. 

Με αυτά τα μέτρα θα αντισταθμιστεί σχεδόν το
σύνολο των εκτιμώμενων ανατιμήσεων έως το

τέλος του έτους για ένα μέσο νοι-
κοκυριό.

Το ΥΠΕΝ αναφέρει ότι από τον
επόμενο μήνα το ύψος της στήριξ-
ης θα εμφανίζεται  σε διακριτή
γραμμή στους λογαριασμούς
ρεύματος, προκειμένου να γίνεται
εύκολα αντιληπτό από όλους τους
πολίτες.

Η στήριξη των καταναλωτών θα
χρηματοδοτηθεί από το Ειδικό 

Ταμείο Στήριξης για την Ενεργειακή Μετάβαση,
στο οποίο θα διοχετευθεί ποσό ύψους τουλάχι-
στον 150 εκατομμυρίων ευρώ από τα αυξημένα
έσοδα που αντιστοιχούν στη χώρα μας το 2021
από το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομ-
πών Ρύπων. 

Στο τέλος του έτους θα αξιολογηθεί εκ νέου η
κατάσταση και  εφόσον εξακολουθούν να
ισχύουν έκτακτες συνθήκες στη διεθνή αγορά
ενέργειας, θα εξεταστεί η επέκταση της στήριξης
από το Ειδικό Ταμείο.

Τα μέτρα θα ισχύουν για τους λογαριασμούς
του τελευταίου τριμήνου του έτους καθώς σε
ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν ενδείξεις για
αποκλιμάκωση από τις αρχές του 2022. Ωστό-
σο, όπως έχει διευκρινιστεί, αν η πίεση στις
τιμές διατηρηθεί τότε τα μέτρα θα παραταθούν.

Επίσης, ανακοινώθηκε αύξηση 20% στο
επίδομα θέρμανσης και η αξιοποίηση 100 εκατ.
ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότ-
ητας για την κατασκευή φωτοβολταϊκών
σταθμών από δημοτικές ενεργειακές κοινότητες
που θα παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια σε ευάλω-
τα νοικοκυριά σε σχεδόν μηδενικές τιμές.

Αναμένεται και αύξηση 20% στο επίδομα θέρμανσης
Από τον Οκτώβριο θα φανεί η έκπτωση στους φουσκωμένους λογαριασμούς

ρεύματος που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ.

Και στην κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας του

Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί η
επιδότηση ύψους 30 ευρώ ανά
μεγαβατώρα, που ανακοίνωσε
ο πρωθυπουργός , στην ουσία
δηλαδή θα υπάρχει έκπτωση

στο ρεύμα 9 ευρώ το μήνα.
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ΠΑΟ Ηρακλής
Ελευσίνας: Δεν

ξεχνάμε, τιμούμε
τους προγόνους

μας!!!

Δεν ξεχνάμε, τιμούμε
τους προγόνους μας!!!

Ο Ηρακλής η πρώτη
ποδοσφαιρική ομάδα
που έγινε στην Ελευ-
σίνα, ιδρύθηκε από

Μικρασιάτες Έλληνες
στον συνοικισμό της

Άνω Ελευσίνας!

Την Πέμπτη στο σχιστό η
κηδεία του (Εθνικάρα) Γιάννη

Μαντζουράνη

Την Πέμπτη στις 12:00 στο κοιμ-
ητήριο σχιστού Ιωάννης Πρόδρομος

θα γίνει η κηδεία του γνωστού
(Εθνικάρα) Γιάννη Μαντζουράνη.

Θα ακολουθήσει λαικό
προσκύνημα απο τις εννιά το πρωί

μέχρι της 12:00 και η ταφή.

Ο Μεγαρικός 2-1 την Λαμπερή Ελευσίνας
Με ακόμα μία ν ίκη 2-1 ολοκλήρωσε τους φιλικούς αγών ες προετοιμασίας ο Μεγαρικός με την  Λαμπερή Ελευσίν ας στο
Δημοτικό γήπεδο Μεγάρων (Βύζα).

Έγιν ε έν α πολύ καλό και μαχητικό παιχ ν ίδι και από τις δύο ομάδες όπου διεκδίκησαν  και οι δύο την  ν ίκη. Δόθηκε η
ευκαιρία ν α δοκιμαστούν  πολλοί παίκτες από το ρόστερ του Γ. Χατζή εν  όψει του Κυπέλλου ΕΠΣΔΑ που ξεκιν ά το
προσεχ ές Σαββατοκύριακο.
Τα γκολ για τον  Μεγαρικό έβαλαν  οι Κών στας και ο MUHAMET. Για λογαριασμό της Λαμπερής σκόραρε ο Μποφίλιος.
Συγκιν ητική ήταν  η στιγμή του αγών α που ο τερματοφύλακας της Λαμπερής Ακης Χριστοφής είχ ε αποφασίσει ν α »κρε-
μάσει» τα γάν τια του και στο 60′ που έγιν ε αλλαγή χ ειροκροτήθηκε από τους θεατές.Ο προπον ητής της Λαμπερής
Σάκης Αν αστασόπουλος χ ρησιμοποίησε 20 ποδοσφαιριστές εν ώ απουσίασαν   οι βασικοί Βλαστόπουλος, Οικον όμου,
Γιακάκογλου,Τζούν τι.

Αγων ίστηκαν  οι: Χριστοφής, Κακλαμάν ης, Λαμπράκος, Μποφίλιος, Ρούπας, Χατζής,  Δαούλας, Κακούσιος, Πέππας, Χιον ίδης, Κον τοστζάν ος, Αν αστασόπουλος. Ρέρας,
Χαιμαν αρτζής, Καίσαρης Κ, Καίσαρης Π, Δερβέν ης, Σιτσάν ης, Κουρμπής.   Εν ώ δοκιμάστηκαν  και τρεις παίκτες υποδοκιμή. Η Λαμπερή βρίσκεται πολυ κον τά στην
απόκτηση και δύο τερματοφυλάκων .

O Bύζας καταδικάζει τα όσα
έγιναν στη Νέα Πέραμο

Σύσσωμη η διοίκηση του Βύζαντα
καταδικάζει τα ευτράπελα που
διαδραματίστηκαν το Σάββατο στο
«φιλικό» παιχνίδι της ομάδας μας στη
Νέα Πέραμο με αντίπαλο την τοπική
ομάδα.
Δυστυχώς ο συγκεκριμένος αγώνας
μόνο «φιλικός» δεν ήταν, αφού οι
ποδοσφαιριστές των γηπεδούχων
μετέτρεψαν τον αγωνιστικό χώρο σε …
«εμπόλεμη ζώνη», χτυπώντας στο
«ψαχνό» τους ποδοσφαιριστές μας.
Και όλα αυτά γίνονταν με την
παρότρυνση του Τεχνικού Διευθυντή της
ομάδας της Νέας Περάμου, ο οποίος –
λειτουργώντας ως χούλιγκαν –
παρότρυνε από την εξέδρα τους
ποδοσφαιριστές της ομάδας του να
συνεχίσουν το «πολεμικό» τους μοτίβο.
Για τα … «μάτια του κόσμου» μάλιστα,
στην δεύτερη διακοπή του αγώνα ο
Τεχνικός Διευθυντής των γηπεδούχων
που έπρεπε εξαρχής να λειτουργεί
πυροσβεστικά, μπήκε τάχα μέσα στον
αγωνιστικό χώρο για να ηρεμήσει τα
πνεύματα!

Σε αντίθεση βέβαια με τον Γενικό
Αρχηγό και τον Τεχνικό Διευθυντή του
Βύζαντα που στην πρώτη διακοπή είχαν
μεσολαβήσει, ώστε να μην αποβληθεί ο
ποδοσφαιριστής της ομάδας της Νέας
Περάμου που προκάλεσε την σύρραξη.
Το «κερασάκι στην τούρτα» έβαλε λίγα
λεπτά πριν την λήξη του αγώνα
ποδοσφαιριστής – δυστυχώς γέννημα
θρέμμα  της Νέας Περάμου –  ο οποίος
ακούγεται ακόμη και στο βίντεο του
αγώνα (το οποίο έχουμε στην διάθεσή
μας), να βρίζει με ακατανόμαστες
φράσεις τους Μεγαρίτες, την πόλη των
Μεγάρων, οικογένειες ποδοσφαιριστών
μας, αλλά και την διοίκηση του Βύζαντα.

Κύριοι της διοίκησης της Νέας Περάμου,
ο Βύζας έχει ιστορία 93 χρόνων.
Έχει στηριχτεί και έχει στηρίξει επί
χρόνια ποδοσφαιριστές και από τη Νέα
Πέραμο οι οποίοι δόξασαν την ομάδα
μας αλλά και δοξάστηκαν φορώντας τα
κιτρινόμαυρα.
Θεωρούμε πως σε καμία περίπτωση,
δεν πρέπει η ιστορική αυτή ομάδα,  να
γίνεται το «θύμα» μιας πολιτικής
κόντρας που προσπαθούν τεχνηέντως
να δημιουργήσουν κάποιοι ανάμεσα

στους Μεγαρίτες και τους Νέο
Περαμιώτες.

Είναι αδιανόητο, οι αθλητικοί χώροι από
τόποι χαράς, φιλίας και γιορτής να
μετατρέπονται σε τόπους σύγκρουσης
και διαμάχης.

Γι’ αυτό και εμείς ως διοίκηση μιας
ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ όπως είναι ο
ΒΥΖΑΣ, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε
και να κάνουμε πράξη την ιδέα του «Ευ
Αγωνίζεσθαι» που ενσωματώνει τις
ιδέες της φιλίας, της αξιοπρέπειας, της
καλής συμπεριφοράς και του σεβασμού
προς τους αντιπάλους μας.

Αν και πήραμε μια πρώτη εικόνα από
την ομάδα της Νέας Περάμου για όλα
όσα θα αντιμετωπίσουμε στο φετινό
πρωτάθλημα, εμείς θα δείξουμε
έμπρακτα σε όλες τις ομάδες που θα
υποδεχτούμε στην έδρα μας, πως το
«Φίλαθλο Πνεύμα» βρίσκεται πέρα
από τον ανταγωνισμό.

ΥΓ: Συγχαρητήρια στον Διαιτητή κ.
Μανούρα και στους βοηθούς του, οι
οποίοι έβγαλαν εις πέρας την αποστολή
τους χωρίς απώλειες για τις δύο ομάδες,
παρά το «πολεμικό» κλίμα.
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ΑΟ ΖΩΦΡΙΑΣ: Ανακοίνωσε
τον Δημήτρη Μιράκα

Από τον Αθλητικό Όμιλο Λογγάστρας,
ομάδα της ΕΠΣ Λακωνίας στον Αθλητικό
Όμιλο Ζωφριάς και την ΕΠΣ Δυτικής Αττι-
κής!
Ο λόγος για τον 18χρονο στόπερ Δημήτρη
Μιράκα που αποτελεί το τελευταίο, χρονι-
κά, απόκτημα της ομάδας του ΑΟΖ εν όψει
της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.
Δημήτρη καλή επιτυχία από όλους μας

και καλώς όρισες στη μεγάλη οικογένεια
του Α.Ο.Ζ.

Ανανέωσε ο
Θοδωρής 

Θεοδωρόπουλος
στον Βύζαντα

Ο Θεόδωρος Θεοδωρόπουλος ανα-
νέωσε με τους κιτρινόμαυρους της
Δυτικής Αττικής την συνεργασία του.

Ο νεαρός πορτιέρο που από πέρυ-
σι ανήκε στο ρόστερ της ομάδας,
συμφώνησε εκ νέου με την
διοίκηση και θα φοράει για έναν
ακόμη χρόνο την φανέλα με την κεφ-
αλή του Βύζαντα, αποτελώντας μια
ακόμη αξιόπιστη λύση για τον προ-
πονητή Λευτέρη Βασιλειάδη όσον
αφορά την θέση του τερματοφύλακα.

Ευχόμαστε στον Θοδωρή να έχει
υγεία και να βοηθήσει την ομάδα
μας να υλοποιήσει τους στόχους
της.

Εκ του Γραφείου Τύπου”.

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ:  ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ

ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ

Είν αι έν α ν έο διασκεδαστικό και γεμάτο εν έργεια αθλ-
ητικό τμήμα του Μαν δραϊκού! Περιλαμβάν ει γυμν αστική
και πολύ χ ορό.
Μπορούν  ν α συμμετέχ ουν  όλα τα κορίτσια από 6
ετών , αν εξαρτήτως ταλέν του και ικαν οτήτων !
Περιλαμβάν ει αγων ίσματα με καλλιτεχ ν ικό χ αρακτήρα,
καθώς συν δυάζει μια μεγάλη γκάμα απαιτητικών  ασκή-
σεων  και διάφορα στυλ χ ορού.
Team Cheer hip hop: Εν σωματών ει ρυθμούς και κιν ή-
σεις επηρεασμέν α από το hip hop, το street sty le με
έμφαση στην  εκτέλεση, το στυλ, τη δημιουργικότητα.
Team Cheer jazz: Περιέχ ει στοιχ εία από τον  σύγχ ρο-
ν ο και μον τέρν ο χ ορό, κιν ήσεις jazz, ασκήσεις
ευλυγισίας, πιρουέτες & άλματα σε συν δυασμό με
δυν αμική χ ορογραφία.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ:
Ανανέωσε και ο Γιάννης Μπινιακός

Ο γκολτζής του
Απόλλωνα Πον-
τίων Ασπροπύρ-
γου Γιάννης Μπι-
νιακός  θα φορά
για ακόμη μια χρο-
νιά την φανέλα με
τα χρώματα της
ομάδας αφού ανα-
νέωσε την συνερ-
γασία του.

Aνακοίνωσε τον
Κ.Χατζηαντωνάκη ο

ΠΑΟΚ Μάνδρας

Η διοίκηση του ΠΑΟΚ Μάνδρας ανακοίνωσε
την απόκτηση του 30 χρονου(1991) Κώστα

Χατζηαντωνάκη (ακραίος αμυντικός).
Εχει αγωνιστεί στον Ηρακλή Ελευσίνας-

Μανδραϊκό -Λαμπερή Ελευσίνας 
-Αία παραλίας -Ικαρων Νεόκτιστων.
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ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 

Ασπρόπυργος
ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816
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Κορονοϊός: Αύξηση ιικού
φορτίου σε Πάτρα, Ιωάννινα
- Τι δείχνουν τα λύματα σε Αττική

Αυξητικές τάσεις του ιικού φορτίου στα
λύματα σε Αχ αΐα και Ιωάν ν ιν α αν α-
κοίν ωσε ο ΕΟΔΥ, εν ώ την  ίδια στιγμή
πτωτικές τάσεις στο μέσο εβδομαδιαίο
ιικό φορτίο κορον οϊού παρατηρήθηκαν
σε πέν τε από τις 12 περιοχ ές που
ελέγχ θηκαν  από το Εθν ικό Δίκτυο
Επιδημιολογίας Λυμάτων , την  εβδομάδα
6 Σεπτεμβρίου έως 12 Σεπτεμβρίου, σε
σχ έση με την  εβδομάδα 30 Αυγούστου
έως 5 Σεπτεμβρίου. 

Σε ποιες περιοχ ές αυξήθηκε και σε
ποιες μειώθηκε το ιικό φορτίο

Συγκεκριμέν α καθαρά πτωτική τάση
παρατηρήθηκε στο Βόλο (-50%), εν ώ
οριακές ήταν  οι μειώσεις στη Θεσσα-
λον ίκη (-32%), στο Ρέθυμν ο (-28%), 

στην  Αλεξαν δρούπολη (-27%) και στην
Αττική (-27%). Την  ίδια στιγμή, την
εβδομάδα 6 Σεπτεμβρίου έως 12
Σεπτεμβρίου 2021, καθαρά αυξητικές
τάσεις παρατηρήθηκαν  στην  Πάτρα
(+60%) και στα Ιωάν ν ιν α (+59%).

Σταθερό παρέμειν ε το ιικό φορτίο των
αστικών  λυμάτων  στη Λάρισα, στο
Ηράκλειο, στα Χαν ιά, στον  Άγιο Νικό-
λαο και στην  Ξάν θη, όπου οι μεταβολές
στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο κυμά-
ν θηκαν  από -3% έως +6%.

Πτωτικές τάσεις στο ιικό φορτίο των
αστικών  λυμάτων  παρατηρήθηκαν  σε
πέν τε από τις δώδεκα (5/12) περιοχ ές
που ελέγχ θηκαν . Καθαρά πτωτική τάση
παρατηρήθηκε στο Βόλο (-50%), εν ώ
οριακές ήταν  οι μειώσεις στη Θεσσα-
λον ίκη (-32%), στο Ρέθυμν ο (-28%),
στην  Αλεξαν δρούπολη (-27%) και στην
Αττική (-27%).

8. Αν τικατάσταση πλακιδίων  τοίχ ου στο χ ώρο της κουζίν ας
9. Εγκατάσταση συστήματος συν αγερμού
10. Εγκατάσταση Πυρασφάλειας
11. Αν τικατάσταση καρεκλών  αν αμον ής του πρώτου ορόφου
12. Κατασκευή δύο ν τουλαπών , η μία για τις αν άγκες των  δραστηριοτήτων  των

μελών  και η άλλη για αποθήκευση του εξοπλισμού του ΚΑΠΗ. 
13. Επέκταση της υπάρχ ουσας βιβλιοθήκης προκειμέν ου ν α τοποθετηθούν  όλα

τα βιβλία που ήταν  αποθηκευμέν α σε διάφορους χ ώρους του κτηρίου
14. Αν τικατάσταση εν ός κλιματιστικού στο χ ώρο υποδοχ ής.
15. Ελαιοχ ρωματισμός όλων  των  εσωτερικών  χ ώρων  του κτηρίου.
Πρόκειται για εργασίες που έχ ουν  αν ακαιν ίσει ουσιαστικά και ριζικά όλο τον  χ ώρο,

μετατρέπον τας τον  σ’ έν α φιλόξεν ο χ ώρο που αποπν έει σεβασμό για τους επισ-
κέπτες του. 

Χαρακτηριστικές είν αι οι δηλώσεις της Προέδρου, Έυης Άν θης: «Μαζί με την  Αν τι-
πρόεδρο του ΠΑΚΠΠΑ, Κατερίν α Κριεκούκη, είχ αμε έν α στόχ ο. Να μετατρέψουμε
το όραμα του Δημάρχ ου μας, του Αργύρη Οικον όμου, για έν α ΚΑΠΗ φιλόξεν ο και
λειτουργικό, σε πράξη. Έτσι ξεκιν ήσαμε πέρυσι με την  αν τικατάσταση των  κουφ-
ωμάτων  και των  θερμαν τικών  σωμάτων  και φέτος με την  πλήρη αν ακαίν ισή του.
Είμαι χ αρούμεν η που αυτό το καταφέραμε. Το ΚΑΠΗ είν αι έν α στολίδι για όλη την
πόλη. Επόμεν ος στόχ ος, ν α αν αδιαμορφώσουμε και τον  περιβάλλον τα χ ώρο του
κτηρίου».  

ΑΔΗΛΩΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 
Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα 
– Τι προβλέπει η τροπολογία Πέτσα

Αν οίγει εκ ν έου, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, η πλατφόρμα του υπουργείου
Εσωτερικών  για την  ηλεκτρον ική υποβολή δήλωσης της ορθής επιφάν ειας ακιν ή-
των  προς τους δήμους. Σχ ετική τροπολογία καταθέτει στο ν ομοσχ έδιο για τα ζώα
συν τροφιάς, ο αν απληρωτής υπουργός Εσωτερικών  Στέλιος Πέτσας.

Όπως είπε ο κ. Πέτσας, στο πλαίσιο της επεξεργασίας του ν ομοσχ εδίου, το
οποίο εισάγεται προς ψήφιση στην  Ολομέλεια, αύριο Τετάρτη, «θα δοθεί η
δυν ατότητα μέχ ρι τις 31/12/2021, ν α γίν ει η υποβολή δηλώσεων  των  ορθών
στοιχ είων , για τον  καθορισμό της επιφάν ειας και της χ ρήσης ακιν ήτων  δημοτών ,
με διαγραφή του συν όλου των  προστίμων , που προκύπτουν  από τις διαφορές
τετραγων ικών  μέτρων  και (παράλληλη) υποχ ρέωση των  δηλούν των  ν α καταβάλ-
λουν  τα τέλη που αν τιστοιχ ούν  στα ορθά τ.μ. σε 24 μην ιαίες δόσεις, υπολογιζό-
μεν α από 1/1/2020 μέχ ρι την  ημερομην ία της δήλωσης».

Πρόστιμο… καθυστέρησης

Σημείωσε ωστόσο, ότι «για ν α είμαστε πάν τα υπέρ των  αν θρώπων , που είχ αν
σπεύσει από την  πρώτη στιγμή, και είχ αν  δηλώσει τα αδήλωτα τετραγων ικά,
αυτοί που θα έρθουν  με το ν έο άν οιγμα της πλατφόρμας, θα έχ ουν  πρόστιμο
20% επί του ποσού, που προκύπτει από τη διαφορά των  τετραγων ικών  μέτρων
αυτού του διαστήματος». Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, ο κ. Πέτσας, αν έφερε: «πάν τα
πρέπει ν α λαμβάν ουμε υπόψη τους αν θρώπους που εμπιστεύον ται τη πολιτεία,
τρέχ ουν ε εν τός των  συγκεκριμέν ων  χ ρον ικών  προθεσμιών , κάν ουν  χ ρήση των
ευεργετημάτων . Αυτοί που έχ ουν  καθυστερήσει για τον  οποιοδήποτε λόγο, θα
πληρώσουν  έν α μικρό πρόστιμο σε σχ έση με τους προηγούμεν ους. Θυμίζω ότι
τα πρόστιμα ήταν  60% εάν  δεν  εφαρμοζόταν  αυτή η διάταξη».

Η εφαρμογή < https://tetragonika.gov app.gr > για την  ηλεκτρον ική υποβολή
αρχ ικής ή διορθωτικής δήλωσης της επιφάν ειας ακιν ήτων  στους δήμους της
χ ώρας αν απτύχ θηκε από την  ΚΕΔΕ, με τη συν εργασία και την  υποστήριξη του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρν ησης και του Υπουργείου Εσωτερικών .

Μέσω της εφαρμογής παρέχ εται η πληροφόρηση για τα στοιχ εία των  ακιν ήτων ,
όπως είν αι καταχ ωρημέν α στην  εφαρμογή Περιουσιολογίου (Ε9) της ΑΑΔΕ. Για τη
διευκόλυν ση συμπλήρωσης της δήλωσης των  πολιτών , η εφαρμογή (1) επικοιν ω-
ν εί με την  εφαρμογή Περιουσιολογίου (Ε9) της ΑΑΔΕ απ’ όπου παρέχ εται η
πληροφόρηση για τα στοιχ εία των  ακιν ήτων  και (2) επικοιν ων εί με τον  ΔΕΔΔΗΕ
για τα ηλεκτροδοτούμεν α, απ’ όπου αν τλεί πληροφορίες σχ ετικές με τον  αρ.
παροχ ής του ακιν ήτου. Για τα ηλεκτροδοτούμεν α ακίν ητα πραγματοποιείται δια-
σταύρωση των  τ.μ. του ΤΑΠ με το σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ.
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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 επαγγελμα-
τικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύρ-
γου (πλησίον ΙΚΑ και στά-
σης λεοφωρείου), 126 τε-
ραγωνικά μέτρα, κατάλ-
ληλο για
φαρμακείο.Τηλέφωνο ε-
πικοινωνίας 6945106860

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)

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

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

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

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6
946288952

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΚΙΝ 6947882562

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

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

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

ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά

Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-
5573042. 
Fax: 210-5576988

"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 προϋπηρ-
εσία σε ex-van πώληση.
Επικοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email: in-
fo@dikomas.gr

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

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

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

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

ήή  ττηηλλεεφφωωννιικκάά  σσττοο  221100  55557711116600

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ
ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ . ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1000-1200 ΕΥΡΩ
ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ . 

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΛΑΜ ΑΡΙΝΑΣ, Μ Ε ΒΑΣΙΚΕΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
ARGON, AΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Μ ΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μ Ε ΕΔΡΑ ΤΟΝ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6972807187

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

με έδρα τον Ασπρόπυργο. 
Απαραίτητα οι εκπληρωμένες  στρατιωτικές 

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

ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα
Άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Μέσης Εκπαίδευσης
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Επιθυμητά Προσόντα

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

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45
ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτή-
τως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.  

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

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΕΛΑΦΡΑ,ΔΙΚΥΚΛΑ Κ ΒΑΡΕΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ
Επιθυμητά Προσόντα
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
ΑΕΙ, ΤΕΙ Μηχανολόγος-Ηλεκτρολό-
γος Μηχανικός
Απαραίτητα Προσόντα
Πολύ καλή γνώση Αγγλικής
γλώσσας

Γνώση  Microsoft Office 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ
Επιθυμητά Προσόντα                          

Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
ΑΕΙ, ΤΕΙ 
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ
Απαραίτητα Προσόντα
- Προηγούμενη εμπειρία στον τομέα
της τιμολόγησης – τουλάχιστον 2
έτη            - Άριστη γνώση χειρι-
σμού εφαρμογών MS Office
- Άριστη γνώση χρήσης προγράμ-
ματος ERP            - Καλή γνώση
Αγγλικών (επιπέδου FCE)            -
Οργανωτική & επικοινωνιακή
ικανότητα

ΑΝΤΡΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ
Επιθυμητά Προσόντα 
Ηλικία: έως 45 ετών                  
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ

Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι  Ι.Χ

ΠΩΛΗΤΡΙΑ
Επιθυμητά Προσόντα 
Ηλικία: έως 40 ετών                  
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
άνω
Επιθυμητό: κάτοχοι  Ι.Χ

Απαραίτητα Προσόντα
Προηγούμενη εμπειρία στις πωλή-
σεις οίνων                                                                                     
Καλή Γνώση Αγγλικών

ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ
Επιθυμητά Προσόντα 
Ηλικία: έως 40 ετών                  
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης 
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι  Ι.Χ

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

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

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

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος, Κάτω 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 Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021


