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Oι αγώνες κυπέλλου στην Δυτική
Αττική το Σαββατοκύριακο

Ανακοίνωσε τον Αρτέμη 
Ιορδανίδη ο ΑΟ Ζωφριάς

Ετήσια γιορτή μπάσκετ στην
Ελευσίνα 18 & 19/9

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Γ. ΚΩΤΣΗΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
ΥΓΕΙΑΣ Θ. ΠΛΕΥΡΗ

«Το παιδί πάνω απ’ όλους»
Συγκέντρωση σχολικών ειδών

στη Μάνδρα το Σάββατο 18/9 από τις
10:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ. 

Ο Δήμος Ασπροπύργου
στηρίζει την ΕΛΣΤΑΤ 

στην Απογραφή 
Πληθυσμού-Κατοικιών 2021 

Άρειος Πάγος: 
Εγκύκλιος για ανεμβολίαστους

ή αρνητές συλληφθέντες
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ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις 

Θερμοκρασία: Από 20  έως 32 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Σοφιαν ός, Σοφούλης, Σοφία, Σόν ια, 

Πίστη, Ελπίδα, Αγάπιος, Αγάπη
Σοφιάν ν α, Αγαθοκλής, Παν τολέων , Παν τολέον τας,

Παν τολεον τής,

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Αντωνάρας Δημήτριος Γ.

28ης Οκτωβρίου 49, 2105571663

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Μιχαήλου Αρίστη - Γαβριέλα Α.

Δήμητρος 54,  2105549968

MANΔΡΑ
ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 

Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,  2105551232

Άνω Λιόσια

Κατζιλιεράκη Βασιλική Α.Τσακάλωφ 11 & Μαστραχά 2,
Πλησίον ΙΚΑ,2102471660

ΑΧΑΡΝΕΣ
Μητροκώτσα Δήμητρα - Μαρία

Αριστοτέλους 132, Αχαρνές, 2102462255

Το άν οιγμα των  σχ ολικών
μον άδων  είν αι πιθαν ό ν α
φέρει μία αύξηση των  κρου-
σμάτων  σε παιδιά, αν έφερε
ο καθηγητής μικροβιολογίας,
Αλκιβιάδης Βατόπουλος εν ώ
αν αφέρθηκε στο εν δεχ όμε-
ν ο τρίτης δόσης εμβολίου
στον  γεν ικό πληθυσμό.

Συγκεκριμέν α, ο καθη-
γητής δήλωσε πως λαμβά-
ν ον τας ως τεκμήριο την
αύξηση των  κρουσμάτων
στα παιδιά παγκοσμίως
είν αι πιθαν ό ν α σημειωθεί
έξαρση και στη χ ώρα μας.

Βέβαια, πρόσθεσε μιλών τας στον  ΣΚΑΪ, πως  κάτι
τέτοιο είν αι λογικό καθώς τα παιδιά κυκλοφορούν  και
έχ ουν  επαφές με πολλά άτομα.

Τρίτη δόση στο γεν ικό πληθυσμό

Σχ ετικά με την  συζήτηση που έχ ει αν οίξει για την
χ ορήγηση της τρίτης δόσης στο γεν ικό πληθυσμό, ο κ.
Βατόπουλος τόν ισε ότι δεν  έχ ει ξεκαθαριστεί ακόμα αν
θα τη λάβουμε όλοι. Όπως είπε οι ειδικοί διεθν ώς, προ-
τάσσουν  την  αν άγκη ν α εμβολιαστούν  κατά προτερ-
αιότητα, έστω και με μία δόση, οι πληθυσμοί που δεν
έχ ουν  καθόλου αν οσία. «Η συζήτηση αυτή δεν  αφορά
άμεσα όλους, μόν ο ειδικές ομάδες όπως αρχ ικά σε
υγειον ομικούς και ηλικιωμέν ους , τόν ισε.

Για τον  χ ειμών α που έρχ εται ο καθηγητής επεσήμα-
ν ε πως το τοπίο σε σχ έση με την  παν δημία, είν αι
ακόμα θολό με θετικά αλλά και αρν ητικά στοιχ εία: «τα
καλά ν έα αφορούν  το εμβόλιο, τα μέτρα προστασίας
και τα πάρα πολλά τεστ. Αρν ητικό στοιχ είο αποτελούν
οι μεταλλάξεις που επιτρέπουν  στον  ιό ν α μεταδίδεται
πιο εύκολα».

Πιθαν ό ν α εκτεθούμε όλοι στον  ιό
Ερωτηθείς για το αν  θα εκτεθούμε όλοι (εμβολιασμέ-

ν οι και αν εμβολίαστοι) στον  ιό τον  χ ειμών α, ο καθη-
γητής απάν τησε πως κάτι τέτοιο φαν τάζει πολύ πιθ-
αν ό, αν  και αυτό όπως είπε εξαρτάται από τον  ποσο-
στό των  αν όσων  καθώς όσο περισσότεροι έχ ουν
αν οσία τόσο δυσκολότερα θα μετακιν είται ο ιός.

Eνδεχόμενο τρίτης δόσης εμβολίου
στον γενικό πληθυσμό

Άρειος Πάγος: Εγκύκλιος για ανεμβολίαστους ή αρνητές συλληφθέντες

Εγκύκλιο με οδηγίες προς τους εισαγγελείς σχ ετικά με
την  διαδικασία που πρέπει ν α ακολουθείται για την
αν τιμετώπιση των  μη εμβολιασμέν ων  κατηγορουμέ-
ν ων  και συλληφθέν των  οι οποίοι προσάγον ται με την
διαδικασία του αυτοφώρου και αρν ούν ται ν α υποβληθ-
ούν  σε αυτοδιαγν ωστικό έλεγχ ο (self -test) για COVID-
19, εξέδωσε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.

Ο κ. Πλίωτας, επισημαίν ει ότι στους κατηγορούμεν ο-
υς αρν ητές του εμβολίου και αρν ούμεν ους ν α υποβ-
ληθούν  σε self -test, οι εισαγγελείς πρέπει ν α είν αι
ιδιαίτερα αυστηροί στα λοιπά υγειον ομικά μέτρα, όπως
είν αι η χ ρήση μάσκας, η τήρηση αποστάσεων , κ.λπ.

Ωστόσο, αν  και ξεκαθαρίζει ότι οι κρατούμεν οι για
αδικήματα κακουργηματικού ή πλημμεληματικού χ αρ-

ακτήρα, που προσάγον ται εν ώπιον  των  εισαγγελικών
και αν ακριτικών  αρχ ών , δεν  μπορούν  ν α εξαν αγκα-
στούν  ν α υποστούν  τον  αυτοδιαγν ωστικό έλεγχ ο για
COVID-19, υπογραμμίζει ότι πρέπει ν α ελεγχ θούν  για
τέλεση ποιν ικών  αδικημάτων  όπως είν αι η απείθεια ή
η διάδοση μεταδοτικής ασθέν ειας.

Ο αν ώτατος εισαγγελικός λειτουργός σημειών ει ότι ο
εισαγγελέας πλημμελειοδικών  στις περιπτώσεις των
αυτόφωρων  πλημμελημάτων , έχ ει την  δυν ατότητα –
λαμβάν ον τας υπόψη τη βαρύτητα του εγκλήματος και
την  προσωπικότητα του δράστη- με την  συν δρομή
των  προϋποθέσεων  του άρθρου 279 Κώδικα Ποιν ικής
Δικον ομίας, ν α δώσει εν τολή ν α αφεθεί ελεύθερος ο
συλληφθείς και «ν α μην  εφαρμοστεί η προβλεπόμεν η
για τα αυτόφωρα εγκλήματα διαδικασία».
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Το σχ έδιο εξυγίαν σης των  Ναυπηγείων  Ελευσίν ας
παρουσίασε χ θες στους εργαζόμεν ους ο επικεφαλής
του ελλην οαμερικαν ικού ομίλου Onex, Πάν ος
Ξεν οκώστας.

Σύμφων α με όσα είπε ο κ. Ξεν οκώστας, “πέρα από
τα δικά μας κεφάλαια, έχ ουμε την  απόλυτη στήριξη
του αμερικαν ικού κρατικού αν απτυξιακού ταμείου
(DFC)”, επιβεβαιών ον τας, εμμέσως πλην  σαφώς, ότι
οι ΗΠΑ στηρίζουν  το project.

Ο ίδιος γν ωστοποίησε ότι θα αν αλάβουν  συν ολικά
235 εκατ. ευρώ από τα χ ρέη που επιβαρύν ουν  τα
ν αυπηγεία, εν ώ δεσμεύτηκε για πρόσθετες επεν -
δύσεις 150-200 εκατ. ευρώ τα επόμεν α δέκα χ ρόν ια
για την  αν αβάθμιση των  υποδομών .

Το σχ έδιο, το οποίο τέθηκε προς ψηφοφορία στο
σωματείο των  εργαζομέν ων , υπερψηφίστηκε με ευρεία
πλειοψηφία, γεγον ός που δίν ει στον  κ. Ξεν οκώστα
την  ευκαιρία ν α προχωρήσει το θέμα με την  κυβέρν -
ηση και τους πιστωτές. Τελικός στόχ ος είν αι ν α
συν ταχ θεί ο φάκελος της εξυγίαν σης και ν α κατατεθ-
εί στα αρμόδια δικαστήρια.

Υπεν θυμίζεται ότι σύμφων α με όσα είν αι γν ωστά
σήμερα, η προθεσμία κατάθεσης της σχ ετικής αίτησης

εκπν έει στο τέλος του μήν α. Σε διαφορετική περίπτω-
ση, οι μετοχ ές που ελέγχ ει η Onex, βάσει των  συμφ-
ων ητικών  μεταβίβασης, με τα οποία έλαβε τον  έλεγχ ο
της “Νεώριον  Συμμετοχ ών ”, επιστρέφουν  στους
προηγούμεν ους κατόχ ους.

“Έχ ουμε έν α πλάν ο, το οποίο αν απτύσσει το
εμπορικό και το αμυν τικό κομμάτι, μέσα από ξεχ ωρι-
στούς οργαν ισμούς του ίδιου ομίλου για ν α διασφαλι-
στεί η διεθν ής αν ταγων ιστικότητα. Διότι είτε το θέλο-
υμε είτε όχ ι αν ταγων ιζόμαστε ξέν α ν αυπηγεία” είπε ο
κ. Ξεν οκώστας.

“Ο κάθε εργαζόμεν ος, αφού λάβει τα δεδουλευμέν α
και τις αποζημιώσεις του μέχ ρι τις 30 Σεπτεμβρίου, θα
επιλέξει σε συν εν ν όηση μαζί μας, τον  εμπορικό ή
τον  αμυν τικό τομέα” πρόσθεσε.

Ο
Πρόεδρος του
Πνευματι κού
Κ έ ν τ ρ ο υ

Δήμου Ασπροπύργου,
κ. Δημήτριος Καγιάς,
παραχώρησε, κατόπιν
σχετικής απόφασης,
χώρο εργασίας στο
κτήριο του Πνευματι-
κού Κέντρου Δήμου
Ασπροπύργου, στο
αρμόδιο κλιμάκιο της
ΕΛΣΤΑΤ με επικεφα-
λής την κ. Τίνα Ποδα-
ρά, για το προπαρασ-
κευαστικό στάδιο των
απογραφών πληθυ-
σμού και  κατοικιών
στον Δήμο Ασπρόπ-
υργου. 

Ο Πρόεδρος του Πνε-
υματικού, κ. Καγιάς
κατά την έναρξη λειτο-
υργίας του χώρου,
δήλωσε πως: «Τόσο ο Δήμαρχος Ασπροπύρ-
γου κ. Νικόλαος Μελετίου, όσο κι εγώ, θεωρούμε
υποχρέωση μας να υποστηρίξουμε την εθνική
προσπάθεια της ΕΛΣΤΑΤ στο να επιτελέσει το
έργο της. Για το λόγο αυτό, διαθέσαμε τον
κατάλληλο χώρο με τον απαραίτητο εξοπλισμό,
έτσι ώστε να αποτυπωθεί άψογα ο πληθυσμός
και οι κτηριακές υποδομές του Δήμου Ασπρ-
οπύργου». Από την άλλη, η επικεφαλής της
ΕΛΣΤΑΤ, κ. Ποδαρά δήλωσε πως «έχει ξεκινή-

σει με πυρετώδεις ρυθμούς η προαπογραφική
εργασία, η οποία θα εξυπηρετήσει την Απογρα-
φή Πληθυσμού-Κατοικιών, για την κάλυψη
εθνικών αναγκών σε τέτοιου σκοπού στατιστική
πληροφόρηση».

Υπενθυμίζουμε πως η διενέργεια  απογραφής
θα ξεκινήσει στο τέλος του Οκτωβρίου και ενθα-
ρρύνουμε όλους τους πολίτες να συνεργάζονται
με τα κλιμάκια των απογραφέων, τα οποία φυσι-
κά θα φέρουν και τα κατάλληλα διακριτικά της
ΕΛΣΤΑΤ. 

Ο Δήμος Ασπροπύργου στηρίζει 
την ΕΛΣΤΑΤ στην Απογραφή 
Πληθυσμού-Κατοικιών 2021 

Παρουσιάστηκε το σχέδιο εξυγίανσης των
Ναυπηγείων Ελευσίνας

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Γ. ΚΩΤΣΗΡΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

Θ. ΠΛΕΥΡΗ

Σ
υνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Υγείας, κ.
Θάνο Πλεύρη, είχε την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου ο
Υφυπουργός Δικαιοσύνης και Βουλευτής Δυτικής

Αττικής, κ. Γιώργος Κώτσηρας.
Αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσε η συνεργασία των

δύο Υπουργείων στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου
Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που έχει υιοθετ-
ηθεί από τον Εθνικό Μηχανισμό Εκπόνησης, Παρακο-
λούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα
Δικαιώματα του Παιδιού. Παράλληλα, αναλύθηκαν και
άλλες κοινές δράσεις που θα αναληφθούν από τα Υπο-
υργεία Δικαιοσύνης και Υγείας, οι οποίες θα δρομολογ-
ηθούν το αμέσως προσεχές διάστημα.

Από την πλευρά του, ο κ. Κώτσηρας δεν παρέλειψε να
θέσει στον Υπουργό Υγείας και μια σειρά από τρέχοντα
ζητήματα που σχετίζονται με τις δομές υγείας στη Δυτική
Αττική.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Κυβέρνηση και το Υπουρ-
γείο Υγείας έχουν ήδη προχωρήσει προς την ενίσχυση
των υγειονομικών δομών στη Δυτική Αττική με την προ-
κήρυξη επτά (7) θέσεων ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων
στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», σε
συνέχεια της περαιτέρω ενίσχυσης του Κέντρου Υγείας
Μεγάρων με ιατρικό προσωπικό το προηγούμενο διά-
στημα.

Μετά το πέρας της συνάντησης με τον κ. Πλεύρη, ο
Υφυπουργός Δικαιοσύνης και Βουλευτής Δυτικής Αττι-
κής, κ. Γιώργος Κώτσηρας, δήλωσε:

«Είχα μια άκρως εποικοδομητική και ουσιαστική συζήτ-
ηση με τον νέο Υπουργό Υγείας, κ. Θάνο Πλεύρη, για
θέματα που αφορούν τα δύο Υπουργεία.

Συζητήσαμε επίσης σχετικά με την ενίσχυση των υγειο-
νομικών μονάδων της Δυτικής Αττικής, με στόχο την
βελτίωση των συνθηκών παροχής ιατρικής περίθαλψης
των κατοίκων της περιοχής.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κυβέρνηση και το Υπουργείο
Υγείας έχουν ήδη ενισχύσει τις υγειονομικές δομές στη
Δυτική Αττική, ενώ παράλληλα έλαβα τη διαβεβαίωση
από τον κ. Πλεύρη πως και η νέα ηγεσία του Υπουρ-
γείου θα συνεχίσει να συνδράμει προς αυτή την κατεύθυ-
νση, επ’ ωφελεία των κατοίκων της περιοχής μας».

Συν εχ ίζεται στη σελ. 13
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Εισαγγελική έρευνα για την
ανάρτηση Μπογδάνου 

με δημοσιοποίηση 
ονομάτων παιδιών 

νηπιαγωγείου

Προκαταρκτική έρευν α ξεκιν ά η Εισαγ-
γελία Πρωτοδικών  Αθην ών , με τη
συν δρομή της διεύθυν σης ηλεκτρον ι-
κού εγκλήματος, αν αφορικά με τη δημο-
σιοποίηση λίστας με ον όματα παιδιών
σε ν ηπιαγωγείο της Αθήν ας από τον
Κων σταν τίν ο Μπογδάν ο.

Τη λίστα αυτή αν αδημοσίευσε ο βου-
λευτής της ΝΔ Κων σταν τίν ος Μπογδά-
ν ος, επισημαίν ον τας ότι τα ον όματα
των  αλλοδαπών  παιδιών  είν αι η συν τρ-
ιπτική πλειοψηφία.

Ο εισαγγελέας αρχ ικά θα απευθυν θεί

στην  υπηρεσία Δίωξης ηλεκτρον ικού
Εγκλήματος, στην  οποία θα δώσει εν το-
λή ν α εν τοπίσει την  αρχ ική πηγή της
διαρροής. Ακολούθως, ο εισαγγελικός
λειτουργός θα διακριβώσει, αν  και ποια
άλλα πρόσωπα εμπλέκον ται ή
συν δέον ται με την  διαχ είριση του
επίμαχ ου αρχ είου προσωπικών  δεδο-
μέν ων  που διέρρευσε.

Η λίστα των  ον ομάτων  των  ν ηπίων
δημοσιεύθηκε σε εν ημερωτική ιστο-
σελίδα υπό τον  τίτλο «ο σοκαριστικός
κατάλογος μαθητών  ν ηπιαγωγείου της
Αθήν ας» και με κείμεν ο που αν αφερό-
ταν  στο «οξύ κοιν ων ικό και δημογραφ-
ικό πρόβλημα», που κατά την  ιστο-
σελίδα δημιουργεί το μεταν αστευτικό
πρόβλημα. 

Η ιστοσελίδα παρέθετε χ ωρίς καμία
προφύλαξη-κάλυψη το αρχ είο, στο
οποίο τα ον όματα αλλοδαπών  μαθητών
είν αι η πλειον ότητα της τάξης.

Σοβαρό τροχαίο με νεκρή και τραυματίες 
στην Ε.Ο Αθηνών – Κορίνθου
Σοβαρό τροχαίο με μία νεκρή 4 τραυματίες σημειώθηκε το πρωί της Πέμ-

πτης στην Ε.Ο Κορίνθου – Πατρών, στο ύψος του Ζευγολατιού, όταν Ι.Χ
αυτοκίνητο καρφώθηκε σε προπορευόμενο όχημα, με αποτέλεσμα να υπάρ-
ξει σφοδρή σύγκρουση.

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της πυροσβεστικής, όπου απεγκλώβισαν
τους τραυματίες του τροχαίου καθώς και ασθενοφόρα ΕΚΑΒ που τους παρέ-
λαβαν και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπως αναφέρει το korinthostv.

Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της και άφησε την τελευταία της πνοή στο
νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε.

Αθήνα: Απαγόρευση
υπαίθριων 
συναθροίσεων την
Παρασκευή 
- Πού θα ισχύσει

Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται
ενόψει της διάσκεψης κορυφής
EuroMed9
Με αποφάσεις του Διευθυντή της
Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών,
θα απαγορεύεται η πραγματοποίηση
κάθε υπαίθριας δημόσιας συνάθροι-
σης, από τις 06:00 έως τις 24:00
της Παρασκευής, 17 Σεπτεμβρίου
2021 σε ορισμένες περιοχές της 

Αθήνας, ενόψει της διάσκεψης κορ-
υφής EuroMed9 στο Σταύρος
Νιάρχος.

Οι περιοχές που επιβάλλεται
απαγόρευση
Στην περιοχή που περικλείεται από
τις οδούς – λεωφόρους: Λ. Αμαλίας
& Λ. Βασ. Όλγας – Λ. Βασ. Όλγας –
αριστερά Λ. Βασ. Κωνσταντίνου –
δεξιά Σπύρου Μερκούρη – αριστε-
ρά Μιχαλακοπούλου (έως τη συμβο-
λή της με τη Χατζηγιάννη Μέξη) –
αριστερά Χατζηγιάννη Μέξη – αρι-
στερά Λ. Βασ. Σοφίας – δεξιά Σέκε-
ρη – Σόλωνος – αριστερά Λυκα-
βηττού – Αμερικής – Κολοκοτρώνη
– αριστερά Βουλής – δεξιά
Ναυάρχου Νικοδήμου – Φλέσσα –
αριστερά Τριπόδων – Λυσικράτους
– Πύλη Ανδριανού.
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Έναρξη αιτήσεων για το κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ 2021
Τέλος για τις φορολογικές δηλώσεις 2021, καθώς το Taxisnet έκλεισε και από χθες  16/9 υποβάλλονται οι αιτήσεις στην ΗΔΙΚΑ για το κοινωνικό τιμολό-
γιο της ΔΕΗ, εν μέσω του κύματος ακρίβειας και αυξήσεων στους λογαριασμούς ρεύματος.

Το Taxisnet έκλεισε για τις φορολογικές δηλώσεις 2021 και σήμερα ξεκινούν οι αιτήσεις στην ΗΔΙΚΑ για το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ.
Υπενθυμίζεται πως τα κριτήρια για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και το Μητρώο Ευάλωτων Πελατών έχουν να κάνουν με:
τη φορολογική δήλωση 2020, όσον αφορά τα εισοδήματα και τη σύνθεση νοικοκυριού.
την τελευταία εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ (2020), όσον αφορά την ακίνητη περιουσία.
Οι πολίτες οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση από την 16/09/2021 και πριν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ 2021 και οι οποίοι έχουν μεταβολές στην
ακίνητη περιουσία τους μέσα στο 2020 (εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ 2021), μπορούν αν θέλουν, να κάνουν νέα αίτηση, η οποία θα ελεγχθεί, όσον αφορά την
ακίνητη περιουσία, βάσει της τελευταίας εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ (2021).
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Η
αυλαία πέφτει για τα
«ΘΡΙΑΣΙΑ 2021»
του Δήμου Ασπρ-

οπύργου,  με  τρεις υπέρ-
οχ ες παραστάσεις,
ξεκιν ών τας, με τη Θεματική
Μουσική Παράσταση  «ΤΟ
ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»,
από την  ορχ ήστρα Παρα-
δοσιακής Μουσικής του
Πν ευματικού Κέν τρου
«ΘΡΙΑ», την  Παρασκευή,
17 Σεπτεμβρίου στις 20:30
στην  Πλατεία Δημαρχ είου. 

«Με τη συμπλήρωση 200
χ ρόν ων  από την  εθν ική
παλιγγεν εσία, η Ορχ ήστρα
Παραδοσιακής Μουσικής
του Πν ευματικού Κέν τρου
Ασπροπύργου «ΘΡΙΑ»
παρουσιάζει μια σπουδαία
εκδήλωση, που περιλαμβά-
ν ει :                                                                                        

• «Θούριους» του
Ρήγα Φεραίου σε μουσική
καταγραφή των  Αρτεμίδη, Σιγάλα, Λαδά, Σακελλαρίδη,
Καρά, Μαργαζιώτη, Λεον τή, Λάγιου.

• Δημοτικά τραγούδια από όλη την  Ελλάδα, που
τα ποιητικά τους κείμεν α, αν αφέρον ται σε πρόσωπα
και γεγον ότα της Επαν άστασης του 1821.

• Δραματοποιημέν η αφήγηση με ιστορικά και
λαογραφικά σχ όλια για κάθε τραγούδι.

• Προβολή σπάν ιου οπτικού υλικού από το
Αρχ είο Ελλην ικής Μουσικής. 

Τραγουδούν : Παν αγιώτης Λάλεζας , Χρυσόστομος
Μητροπάν ος , Βαγγέλης Δημούδης, Λευκοθέα Φιλιπ-
πίδη. Ορχ ήστρα Δήμου Ασπροπύργου "ΘΡΙΑ" , Χορ-
ωδία Εμπορικής Τράπεζας
Διεύθυν ση χ ορωδίας Σταύρος Μπερής. Συμμετέχ ουν :
η πιαν ίστα Κατερίν α Καραμπάτσα,
οι μαν τολιν ίστες Νίκος Τσιμπλάκης και Νίκος Ρογκά-
κος».

Το Σάββατο  18 Σεπτεμβρίου 2021 στις  20:30 θα φιλοξεν-
ηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Αγροκηπίου η Θεατρική Παράστα-
ση «Η ΠΑΓΙΔΑ»  του Ρομπέρ Τομά.. 

«Στο αστυνομικό έργο, που μετρά παγκοσμίως πάνω από
30.000 παραστάσεις, ο Ρομπέρ Τομά δημιουργεί ένα μονα-
δικό παιχν ίδι συγκινήσεων και ανατροπών, που κρατούν
αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού από την πρώτη έως την
τελευταία στιγμή του έργου. Στήνει μια σκην ική μηχανή,
παίζοντας με το «είναι» και το «φαίνεσθαι», την αλήθεια και
το ψέμα, τη λογική και τη φαντασία.. Υφαίνει , σαν μια ευφ-
άνταστη αράχνη, κωμικές και απρόβλεπτες καταστάσεις με
έντονο το στοιχείο του μυστηρίου. 

Με άλλα λόγια, δημιουργεί ένα ψυχολογικό δράμα που σε
κάνει να γελάς και μια κωμωδία , που συχνά σε συγκινεί
μέχρι δακρύων…  Σκηνοθεσία: Πέτρος Ζούλιας. Πρωταγωνι-
στούν: Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Γιώργος Κωσταντίνου, Έφη
Μουρίκη, Μαρία Αντουλινάκη, Κωσταντίνος Γιαννακόπου-
λος, και ο Τάκης Παπαματθαίου».

Το δεκαήμερο Φεστιβάλ
ολοκληρών εται την  Κυριακή,
19 Σεπτεμβρίου στις 20:30
στην  Πλατεία Δημαρχ είου με
τον  Γιώργο Γιαν ν ιά, που θα
δώσει μια φαν τασμαγορική
Συν αυλία. Έν ας από τους
πιο επιτυχ ημέν ους τραγου-
διστές της γεν ιάς του, με
διαχ ρον ικό κοιν ό και
σημαν τικές επιτυχ ίες, παρ-
ουσιάζει στιγμές από την
προσωπική καλλιτεχ ν ική
του διαδρομή και τα πλέον
δημοφιλή τραγούδια από το
χ θες και το σήμερα.

Σημειών εται ότι:
• Η Είσοδος σε όλες

τις εκδηλώσεις είν αι δωρεάν
και μόν ο για καθήμεν ους.

• Η χ ρήση προστα-
τευτικής μάσκας είν αι
υποχ ρεωτική καθ' όλη τη
διάρκεια των   εκδηλώσεων ,
από την  είσοδο στο χ ώρο,
πριν  την  έν αρξη της εκδή-

λωσης έως και την  αποχ ώρηση από αυτόν .
• Η είσοδος στο Αν οιχ τό Θέατρο Αγροκηπίου

θα γίν εται μόν ο από την  πλευρά της οδού Αγίας
Μαρίν ας.  

• Η παρακολούθηση των  παραστάσεων  στο
Αν οιχ τό Θέατρο Αγροκηπίου, θα γίν εται με κάρτες
εισόδου που θα διατίθεν ται στην  είσοδο.

• Με την  έν αρξη της παράστασης, απαγορεύον -
ται οι μετακιν ήσεις εν τός του θεάτρου, η καταν άλωση
φαγητού, η έν ταση ήχ ου στα κιν ητά τηλέφων α.

• Θερμή παράκληση προς γον είς – κηδεμόν ες
παιδιών , ν α αποφύγουν   τη συν οδεία των  μικρών
παιδιών  σε εκδηλώσεις, που δεν  θα έχ ουν  εν διαφέρ-
ον  για αυτά,  έτσι ώστε ν α αποφύγουμε φαιν όμεν α
εν όχ λησης θεατών  αλλά και των  φιλοξεν ούμεν ων  καλ-
λιτεχ ν ών  στη διάρκεια των  παραστάσεων . Ευχ αρι-
στούμε εκ των  προτέρων  για την  καταν όηση.

Τελευταίο τριήμερο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Ασπροπύργου

Ο Δήμος
Μάνδρας-Ειδ-
υλλίας-Ερυθ-
ρών-Οι νό η ς
ανταποκρίθη-
κε στο κάλε-
σμα του
«Όλοι  μαζί
μπ ο ρ ο ύ με»
και  στηρίζει
τη δράση «Το παιδί πάνω απ’
όλους», μέσω της οποίας επιδιώκε-
ται η ενίσχυση των οικογενειών και
των μαθητών που έχουν ανάγκη,
ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Σκοπός της συγκεκριμένης δρά-
σης είναι η συγκέντρωση μέσω της
προσφοράς σχολικών ειδών (σχο-
λικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια,
ντοσιέ, στυλό, μολύβια, γόμες,

ξ ύ σ τ ρ ε ς ,
ξυλομπογι-
ές, μαρ-
καδόρους)
κι ό,τι άλλο
είναι απαρ-
αίτητο για
έναν μαθη-
τή.

Ο Δήμος μας όρισε ως σημείο
συγκέντρωσης των προσφορών το
χώρο του Κοινωνικού Παντοπω-
λείου (Στγ. Ν. Ρόκα 45), ενώ η ημε-
ρομηνία πραγματοποίησης της
δράσης είναι  το Σάββατο 18
Σεπτεμβρίου από τις 10:00 π.μ.
έως τις 14:00 μ.μ.

Τη διανομή των ειδών που θα
συγκεντρωθούν με τη βοήθεια όλων

μας, θα αναλάβουν οι Κοινωνικές
Υπηρεσίες του Δήμου.

Ελάτε να βοηθήσουμε όλοι μαζί τα
παιδιά στη νέα τους σχολική χρονιά

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 

Ασπρόπυργος
ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

«Το παιδί πάνω απ’ όλους»
Συγκέντρωση σχολικών ειδών στη Μάνδρα το Σάββατο 18

Σεπτεμβρίου από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ. 
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Σε δημοπράτηση βγήκε το
έργο για την κατασκευή
νέου τριώροφου κτιρίου στο

Πανεπίστημιο Δυτικής Αττικής.
Πρόκειται για νέο εκπαιδευτήριο το
οποίο κατασκευάζεται στο οικόπεδο
της Πανεπιστημιούπολής Άλσους
Αιγάλεω του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής (ΠΑ.ΔΑ). Το συνολικό μικτό
εμβαδόν του κτιρίου είναι 6.925,46
m2, από τα οποία τα 5.060,77 m2
υπέργεια και τα 1.864,72 m2
υπόγεια.

Αναθέτουσα Αρχή είναι το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Το
κόστος έχει προϋπολογιστεί σε
ποσό με ΦΠΑ 9,8 εκατ. ευρώ (ποσό 

χωρίς ΦΠΑ 7,93 εκατ. ευρώ). Η
δημοπράτηση του έργου θα
πραγματοποιηθεί στις 7
Σεπτεμβρίου και η αποσφράγιση
των προσφορών στις 13
Σεπτεμβρίου.

Η διάρκεια των έργων εκτιμήθηκε
σε 26 μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης. Στόχος είναι να έχει
ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι του
2024. Η χρηματοδότηση του έργου
προέρχεται από ίδιους πόρους.

Η ταυτότητα του έργου

Το νέο κτίριο προβλέπεται με τρεις
ορόφους ανωδομής (Ισόγειο, Α’ και
Β’ Όροφος), ενώ θα διαθέτει και
έναν υπόγειο όροφο. Στο Ισόγειο θα
βρίσκονται η Κεντρική και η
δευτερεύουσα είσοδος του κτιρίου,
προβλέπονται επίσης εκπαιδευτικά
αμφιθέατρα και βοηθητικοί χώροι
(W.C. χρηστών κλπ).

Στον Α’ Όροφο θα
κατασκευαστούν αίθουσες
διδασκαλίας, γραφεία διδασκόντων

και οι απαραίτητοι 

βοηθητικοί χώροι (W.C. χρηστών
κλπ).

Τέλος στο Υπόγειο προβλέπεται η
στάθμευση ΙΧ αυτοκινήτων των
χρηστών του κτιρίου, οι αναγκαίοι
χώροι των Η/Μ Εγκαταστάσεων και
χώροι αποθήκευσης.

Μετά την ολοκλήρωση των
μελετών, η αποδεκτή απόκλιση από
τον παραπάνω σχεδιασμό είναι
±10%, υπό την προϋπόθεση ότι το
συνολικό εμβαδόν δεν θα
υπερβαίνει το ανώτατο
επιτρεπόμενο όριο και δεν θα
έρχεται σε αντίθεση με τους
ισχύοντες όρους δόμησης του
οικοπέδου, τις πολεοδομικές,
κτιριοδομικές και λοιπές ισχύουσες
διατάξεις.

Από την προμελέτη του έργου το
μικτό εμβαδόν του κτηρίου είναι
6.925,49m2.

Συνεπώς οι βασικές παράμετροι
της μελέτης βρίσκονται εντός του
σχεδιασμού που τέθηκε εξαρχής
από το ίδρυμα και άρα προκύπτει

Στο 15,8% η ανεργία - 447.000
άτομα οι μακροχρόνια άνεργοι

Τ
ο ποσοστό των  αν έργων  που δηλών ουν  ότι
δεν  είν αι εγγεγραμμέν οι στον  ΟΑΕΔ αν έρχ εται
σε 22%, εν ώ το ποσοστό αυτών  που

δηλών ουν  ότι λαμβάν ουν  επίδομα ή βοήθημα από
τον  ΟΑΕΔ αν έρχ εται σε 11,2%.

Στο 15,8% διαμορφώθηκε το ποσοστό της αν εργίας
στη χ ώρα το β’ τρίμην ο εφέτος, από 17,1% το α’
τρίμην ο 2021 και έν αν τι 16,7% το β’ τρίμην ο πέρυσι
με βάση την  Έρευν α Απασχ όλησης του Εργατικού
Δυν αμικού της ΕΛΣΤΑΤ.

Επίσης ο αριθμός των  αν έργων  αν ήλθε σε 732.544
άτομα, παρουσιάζον τας μείωση 1,7% σε σχ έση με το
προηγούμεν ο τρίμην ο και κατά 4,7%, σε σχ έση με το
αν τίστοιχ ο τρίμην ο του προηγούμεν ου έτους. Ωστό-
σο, περίπου 447.000 άτομα είν αι μακροχ ρόν ια άν ερ-
γοι, καθώς αν αζητούν  εργασία για έν α έτος ή περισ-
σότερο.

Στις γυν αίκες το ποσοστό αν εργίας αν έρχ εται σε
19,9%, εν ώ στους άν δρες είν αι 12,4%.

Ηλικιακά, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφον ται
στις ομάδες 15- 19 ετών  (51,8%) και 20- 24 ετών
(36,6%). Ακολουθούν  οι ηλικίες 25- 29 ετών  (26,7%),
30- 44 ετών  (15,1%), 45- 64 ετών  (12,1%) και 65
ετών  και άν ω (9,2%).

Σε επίπεδο περιφερειών  της χ ώρας, στις τρεις
πρώτες θέσεις βρίσκον ται το Νότιο Αιγαίο (26,6%), η
Δυτική Μακεδον ία (21,6%) και η Αν ατολική Μακε-
δον ία και Θράκη (19,8%). Ακολουθούν , η Δυτική
Ελλάδα (18,5%), η Θεσσαλία (17,5%), η Στερεά Ελλά-
δα (17,3%), οι Ιόν ιοι Νήσοι (17,3%), η Ήπειρος
(16,8%), η Κεν τρική Μακεδον ία (16,5%), η Κρήτη
(16,2%), το Βόρειο Αιγαίο (13,3%), η Πελοπόν ν ησος
(13,2%) και η Αττική (12,8%).

Από τα στοιχ εία της έρευν ας εργατικού δυν αμικού
της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει, επίσης, ότι οι βασικοί λόγοι
που σταμάτησαν  οι άν εργοι ν α εργάζον ται είν αι είτε
γιατί η εργασία τους ήταν  περιορισμέν ης διάρκειας και
τελείωσε (33,7%) είτε γιατί απολύθηκαν  (17,7%). Το
ποσοστό των  αν έργων  που δεν  έχ ουν  εργαστεί στο
παρελθόν  (ν έοι άν εργοι) είν αι 19,1%, εν ώ η πλει-
ον ότητα των  αν έργων  (61%) αν αζητεί εργασία έν α
έτος ή περισσότερο (μακροχ ρόν ια άν εργοι).

Η πλειον ότητα των  αν έργων  έχ ει ολοκληρώσει έως
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (60,7%). Το ποσοστό των
αν έργων  που δηλών ουν  ότι δεν  είν αι εγγεγραμμέν οι
στον  ΟΑΕΔ αν έρχ εται σε 22%, εν ώ το ποσοστό
αυτών  που δηλών ουν  ότι λαμβάν ουν  επίδομα ή
βοήθημα από τον  ΟΑΕΔ αν έρχ εται σε 11,2%.

Ο αριθμός των  απασχ ολουμέν ων  αν ήλθε σε
3.915.253 άτομα, παρουσιάζον τας αύξηση κατά 8%
σε σχ έση με το προηγούμεν ο τρίμην ο και κατά 1,9%
σε σχ έση με το αν τίστοιχ ο τρίμην ο του προηγούμε-
ν ου έτους. Με βάση τις κατευθύν σεις της Eurostat,
λόγω της παν δημίας τα άτομα που τίθεν ται σε αν α-
στολή σύμβασης εξακολουθούν  ν α θεωρούν ται
απασχ ολούμεν οι, εφόσον  η διάρκεια της αν αστολής
είν αι μικρότερη από 3 μήν ες.

Ο Δήμος Ιλίου συνεχίζει τη λειτουργία στο Κοι-
νωνικό Φροντιστήριο για οικονομικά αδύναμους
μαθητές και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να δηλώσει
συμμετοχή στο πρόγραμμα δωρεάν μαθημάτων
ενισχυτικής διδασκαλίας.

Με γνώμονα τη στήριξη της οικογένειας, το πρό-
γραμμα απευθύνεται σε εκείνους που είτε φοιτούν,
είτε είναι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και διαμένουν στον Δήμο Ιλίου. Κριτήρια ένταξης
αποτελούν το οικογενειακό εισόδημα, η οικογενεια-
κή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, τις
αναπηρίες και τα θέματα υγείας.

Οι αιτήσεις εγγραφής θα υποβάλλονται έως και
30.09.2021.

Οι γονείς των μαθητών που επιθυμούν να ωφελ-
ηθούν της δράσης καλούνται να υποβάλλουν σχε-
τική αίτηση στην Κοινωνική Υπηρεσία (Νέστορος
101, 2ος όροφος), καταθέτοντας τα κάτωθι δικαιο-
λογητικά:

Αίτηση/Δήλωση μαθημάτων παρακολούθησης
από τον γονέα/κηδεμόνα

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατ-
ηρίου του αιτούντος γονέα/κηδεμόνα

ΑΜΚΑ αιτούντος και μαθητή
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (αναζ-

ητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)
Αντίγραφο Φορολογικής δήλωσης (Ε1)
Αποδεικτικό  κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΚΟ κ.ά.)

Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας (αν υπάρχει)    
Οποιοδήποτε δικαιολογητικό πιστοποιεί την κατ-

ηγοριοποίηση σε ευπαθή κοινωνική ομάδα
Για πληροφορίες και αιτήσεις εγγραφής, οι ενδια-

φερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Κοινω-
νική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου (Νέστορος 101,
2ος όροφος) και συγκεκριμένα στην κυρία Φωτεινή
Αβραμοπούλου τηλ. 2132030018 (Δευτέρα έως και
Παρασκευή, ώρες 08:00 – 14:00), ηλεκτρονική
διεύθυνση favramopoulou@ilion.gr.

Ξεκινούν οι εγγραφές 
στο Κοινωνικό 
Φροντιστήριο Δήμου Ιλίου

Σε δημοπράτηση με 10 εκατ. ευρώ νέο 
κτίριο για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής



Πάνω από 300 γυναίκες έχουν εξεταστεί μέχρι σήμερα
Γ. Πατούλης: «Επενδύουμε στην Πρόληψη, το ισχυρότερο «όπλο» για την προστασία της ζωής 

Μεγάλη εξακολουθεί ν α είν αι η αν ταπόκριση των  γυν αικών  στο πρόγραμμα  της Περιφέρειας  Αττικής για  δωρε-
άν  εξέταση Προληπτικού Ελέγχ ου Μαστού με έμφαση στη διαγν ωστική κάλυψη, που συν εχ ίζεται μετά από
πρωτοβουλία του Περιφερειάρχ η Γ. Πατούλη από την   Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου και κάθε Τετάρτη απόγευμα
15.00-18.00 στο Κέν τρο Ημερήσιας Νοσηλείας Νίκος Κούρκουλος.

Το πρόγραμμα ξεκίν ησε από τις αρχ ές Μαΐου και μέχ ρι σήμερα έχ ουν  υποβληθεί σε
εξετάσεις(μαστογραφία, υπέρηχ ο μαστού ή πιο εξειδικευμέν ες εξετάσεις), πάν ω από
300 γυν αίκες.  Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος αν ιχ ν εύθηκαν  περιστατι-
κά καρκίν ου τα οποία αν τιμετωπίστηκαν  εξ ολοκλήρου στο Νοσοκομείο Άγιος Σάβ-
βας.
Η υλοποίηση του προγράμματος γίν εται με τη συν εργασία και τη συμβολή του Αν τι-
περιφερειάρχ η Κεν τρικού Τομέα Αθην ών  Γιώργου Δημόπουλου, της Διοικήτριας του
Νοσοκομείου Άγιος Σάββας Όλγας Μπαλαούρα, του Υποδιοικητή του Νοσοκομείου
Χρήστου Φασιαν ού, του Διευθυν τή Ακτιν ολογικού Κέν τρου Ημερήσιας Νοσηλείας
Νίκος Κούρκουλος Στάθη Βλαχ άκου, της Προϊστάμεν ης Χειρουργικού Τομέα Ελισσάβετ Ντίν α, της συν εργάτιδας
του Περιφερειάρχ η Αττικής Αμαλίας  Γκόρου- Ρόν του  και την  υποστήριξη του προσωπικού του Ακτιν ολογικού
Κέν τρου Ημερήσιας Νοσηλείας Νίκος Κούρκουλος.
Στόχ ος του προγράμματος είν αι ν α εν ημερωθούν  οι γυν αίκες 38-70 ετών  για τις μεθόδους έγκαιρης διάγν ωσης,
ν α έρθουν  σε επαφή με ειδικούς γιατρούς μαστού που θα τις εν ημερώσουν  για την  υγεία του μαστού τους,
ν α εξοικειωθούν  οι ν εότερες γυν αίκες με τη διαδικασία της κλιν ικής εξέτασης μαστού και ν α κάν ουν  δωρεάν
εξετάσεις αν άλογα με τις συστάσεις των  ειδικών .

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις αρχές Σεπτεμβρίου
και μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, η διαδικασία απο-
γραφής κτηρίων, κατοικιών και πληθυσμού με

ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). 
Σημειώνεται πως η ΕΛΣΤΑΤ είναι ο αρμόδιος φορέας

για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των επίσημων
στατιστικών της Χώρας, διενεργεί κατά την τρέχουσα
χρονική περίοδο τις Γενικές Απογραφές Κτηρίων και
Πληθυσμού – Κατοικιών. 

Οι Γενικές Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοι-
κιών έχουν σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες
συνθήκες που προέκυψαν λόγω της πανδημίας του κορ-
ωνοϊού (Covid19).  

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι Τομεάρχες της ΕΛΣΤΑΤ
θα επισκεφθούν σε πρώτη φάση τα κτήρια του Δήμου
Ελευσίνας προκειμένου να υλοποιηθεί η Απογραφή
Κτιρίων και σε δεύτερη φάση οι Απογραφείς θα επισκεφ-
θούν τις κατοικίες των κτιρίων προκειμένου να υλοποι-
ηθεί η Απογραφή Πληθυσμού. 

Γιατί είναι σημαντική η απογραφή: 
Η σημασία της απογραφής για τον πληθυσμό του

Δήμου Ελευσίνας είναι τεράστια, δεδομένου ότι σε αυτή
στηρίζεται τόσο ο μόνιμος όσο και νόμιμος πληθυσμός
του Δήμου. Κατ’ επέκταση, από αυτή εξαρτάται αφενός η
δυνατότητα ισχυρής συμμετοχής του Δήμου στο σχεδια-
σμό και διαμόρφωση δημοσίων πολιτικών της κεντρικής
διοίκησης και αφετέρου η ισχυροποίηση αναπτυξιακών
προοπτικών του συνόλου των πολιτών του Δήμου, μέσω
αυξημένων δυνατοτήτων πρόσβασης σε επιχειρησιακά
προγράμματα. 

Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούμε για τη διευκόλυνση του
έργου τόσο των Τομεαρχών όσο και των Απογραφέων
και την παροχή των στοιχείων που ζητούνται από
αυτούς, προκειμένου η Απογραφή Κτιρίων και Πληθυ-
σμού – Κατοικιών να πραγματοποιηθεί με τρόπο που να
ικανοποιεί τα υψηλότερα κριτήρια ποιότητας στατι-
στικών.

Οδηγίες Προστασίας: 
Οι ερευνητές (Τομεάρχες) φέρουν ειδική κονκάρδα με

το σήμα της ΕΛΣΤΑΤ, στην οποία αναγράφονται τα
στοιχεία τους, καθώς και έντυπο ορισμού με τη φωτογρ-
αφία τους και σφραγίδα της ΕΛΣΤΑΤ, και τηρούν όλα τα
απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από

τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς της νόσου του κορω-
νοϊού COVID-19.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί της διαδικασίας της
Απογραφής Κτιρίων 2021, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να καλούν στους τηλεφωνικούς αριθμούς: Τηλ.: 213 135
2894, 213 135 2887, 213 135 2873, 213 135 2891, 213
135 2911, 213 135 2913 ή να απευθύνονται στο e-mail:
census2021@statistics.gr. 

Αναλυτικές πληροφορίες:
https://www.statistics.gr/el/2021-buildings-census Σχε-
τικό ενημερωτικό και οπτικοακουστικό υλικό:
https://www.statistics.gr/el/2021-buildingspress-kit.

Δήλωση Δημάρχου, Αργύρη Οικονόμου: 
Η απογραφή πληθυσμού, κατοικιών και κτηρίων έχει

σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομική και κοινωνική
αποτύπωση της Ελευσίνας και της Μαγούλας. Για αυτό,
ας συμμετέχουμε και εμείς στην διαδικασία, στηρίζοντας
με αυτό τον τρόπο την πόλη μας. 

Υποδεχόμαστε με ευγένεια τους ερευνητές της ΕΛΣΤΑΤ
και βοηθάμε στο έργο της απογραφής. 

Θυμίζω, πως οι Τομεάρχες φέρουν κονκάρδα με τα
στοιχεία τους, ενώ στο έντυπο ορισμού υπάρχει η φωτο-
γραφία τους και η σφραγίδα της ΕΛΣΤΑΤ. Τηρούν,
επίσης, όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά της Covid-19.
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Σε εξέλιξη η απογραφή  σε Ελευσίνα και Μαγούλα 
- Μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2021 η διαδικασία

Υποψίες για εμπρησμούς στηνΥποψίες για εμπρησμούς στην
Πάρνηθα - Δεύτερη φωτιά χθεςΠάρνηθα - Δεύτερη φωτιά χθες

στις Αχαρνέςστις Αχαρνές

Δεύτερη φωτιά μέσα σε έν α 24ωρο ξέσπασε στην
ευρύτερη περιοχ ή της Πάρν ηθας και πάλι στις Αχ α-
ρν ές, αυτή την  φορά σε δασική έκταση στην  περιοχ ή
της Ντάρδιζας.
Από την  πυρκαγιά ευτυχ ώς δεν  προκλήθηκε κίν δυν ος
για σπίτια και χ άρη στην  μεγάλη και έγκαιρη επέμβαση
της Πυροσβεστικής οριοθετήθηκε και τέθηκε σε έλεγχ ο
.Επί τόπου έσπευσαν  στο σημείο  58 πυροσβέστες με
3 ομάδες πεζοπόρων  τμημάτων , 19 οχ ήματα, το
ΜΕΤΠΕ, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στην
επιχ είρηση κατάσβεσης συν έδραμαν  και υδροφόρες
ΟΤΑ και εθελον τές.
Καθώς είν αι εξαιρετικά ύποπτο αυτό που συμβαίν ει
από χ θες στην  περιοχ ή, με εν τολή του Αρχ ηγού Π.Σ.
Αν τιστρατήγου Στέφαν ου Κολοκούρη, κλιμάκιο της
Διεύθυν σης Αν τιμετώπισης Εγκλημάτων  Εμπρησμού
(ΔΑΕΕ) μετέβη  στην  περιοχ ή για την  διερεύν ηση των
αιτιών  των  συγκεκριμέν ων  πυρκαγιών

Η εν ημέρωση της Πυροσβεστικής μέσω Twitter:

Αυτό που προβληματίζει τους κατοίκους, είν αι το
γεγον ός πως η σημεριν ή πυρκαγιά ξέσπασε σε κον τι-
ν ή απόσταση από το σημείο που ξεκίν ησε η χ θεσιν ή
-και μάλιστα αυτό έγιν ε περίπου την  ίδια ώρα.Υπεν θ-
υμίζεται, άλλωστε ότι, με εν τολή του αρχ ηγού Π.Σ.,
αν τιστράτηγου Στέφαν ου Κολοκούρη, κλιμάκιο της
ΔΑΕΕ θα διερευν ήσει τα αίτια της πυρκαγιάς. Μάλιστα,
για τη χ θεσιν ή φωτιά στην  Πάρν ηθα υπήρξε μια προ-
σαγωγή υπόπτου για εμπρησμό

 Συνεχίζεται κάθε Τετάρτη από αρχές Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα
 της Περιφέρειας Αττικής για δωρεάν εξέταση Προληπτικού Ελέγχου Μαστού 

στο Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας Νίκος Κούρκουλος,
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Τ
ην έκθεση «Οι Φορεσιές της Αττικής», στο πλαίσιο της επετείου για τα 200
χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, συνδιοργανώνει με το Εθνολο-
γικό και Λαογραφικό Μουσείο Χρισσου/Συλλογή Η.Ε.Καραδήμου η Περ-

ιφέρεια Αττικής και η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής.
Η έκθεση, που οργανώθηκε με τη συμβολή της κας Ντίνας Τριλίκη, εγκαινιά-

στηκε παρουσία της Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού Περιφέρειας Αττικής κας Μαίρ-
ης Βιδάλη, του Αντιπεριφερειάρχη Δυτ. Αττικής Λ. Κοσμόπουλου, του Δημάρχου
Ελευσίνας  Αρ. Οικονόμου, του Υφυπουργού Δικαιοσύνης Γ. Κώτσηρα, του βου-
λευτή   Δυτ. Αττικής Ευαγ. Λιάκου, Αιρετών και εκπροσώπων Φορέων την Τετάρτη
15 Σεπτεμβρίου.

Με ιδιαίτερη επιμέλεια παρουσιάζονται φορεσιές του 19ου αι. έως τα μέσα του
20ου αιώνα από Σπάτα, Μεσόγεια, Μενίδι, Ελευσίνα, Ασπρόπυργο, Μέγαρα,
Σαλαμίνα, Μάνδρα. Η έκθεση θα λειτουργεί στον πεζόδρομο της Ελευσίνας, Νικο-
λαϊδου 50, εως τις 31 Οκτωβρίου.

Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος ανέφερε: 
«Η Περιφέρεια Αττικής και ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης στηρίζει εμπράκτως

χρηματοδοτώντας φορείς που προάγουν τον πολιτισμό στην περιοχή μας. Παράλ-
ληλα, αποτελούν πόλο έλξης και σημείο επαφής νέων και παλαιότερων, κατοίκων
και επισκεπτών της Δυτικής Αττικής. 

Έχουμε χρέος να μεταλαμπαδεύουμε στις επόμενες γενιές τις παραδόσεις μας». 

«Οι Φορεσιές της Αττικής»: Έκθεση της Περιφέρειας Αττικής στην Ελευσίνα

Λ. Κοσμόπουλος: «Στηρίζουμε εκδηλώσεις με ιδιαίτερη σημασία. Διατηρούμε ζωντανές τις παραδόσεις, τη λαογραφία και την ιστορία του τόπου μας»
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Με τους Ιππείς, από το Εθν ικό Θέατρο
και σε σκην οθεσία Κων σταν τίν ου
Ρήγου, συν εχ ίζεται το Φεστιβάλ
Αισχ ύλεια 2021.

Την  Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου, στις
20:30, η κωμωδία του Αριστοφάν η, με
τους Κώστα Κόκλα, Πάν ο Μουζουράκη,
Στέλιο Ιακωβίδη, Κων σταν τίν ο Πλεμμέ-
ν ο, θα παρουσιαστεί στη μεγάλη σκην ή
του Παλαιού Ελαιουργείου.

Λίγα λόγια για την  παράσταση
Έπειτα από τη ν ίκη των  Αθην αίων  επί

των  Σπαρτιατών  στη Σφακτηρία, η
Αθήν α  βρίσκεται στο απόγειο της δύν α-
μής της και ο Κλέων  αυξάν ει τη δημο-

τικότητά του. Αυτό όμως δεν  εμποδίζει
τον  Αριστοφάν η ν α εξαπολύσει μία
αμείλικτη επίθεση εν αν τίον  του, προσφ-
έρον τας παράλληλα  μια κριτική αν άλυση
της σχ έσης του αθην αϊκού λαού με τους
πολιτικούς που προσπαθούν  ν α εξασφ-
αλίσουν  την  εύν οιά του με κολακείες και
απάτες, υπολογίζον τας μόν ο το προσω-
πικό τους συμφέρον  και όχ ι το γεν ικό
καλό.

Οι Ιππείς παρουσιάστηκαν  στα Λήν αια
το 424 π.Χ. και κέρδισαν  το πρώτο βρα-
βείο. Ήταν  η πρώτη φορά που ο Αρι-
στοφάν ης σκην οθέτησε ο ίδιος το έργο
του.

Οι Ιππείς είν αι μία κωμική πολιτική
αλληγορία με στόχ ο τον  γν ωστό δημα-
γωγό της εποχ ής, Κλέων α, που μετά τον
θάν ατο του Περικλή απέκτησε  ισχ υρή
θέση στη δημόσια ζωή του τόπου. Εδώ
παρουσιάζεται ως ο καιν ούργιος ευν ο-
ούμεν ος επιστάτης του Δήμου -του προ-
σωποποιημέν ου λαού της Αθήν ας- με το
όν ομα Παφλαγόν ας. 

Οι παλαιότεροι δούλοι του Δήμου,
Δημοσθέν ης και Νικίας που υποφέρουν
από την  κακομεταχ είριση του βάρβαρου
Παφλαγόν α, βρίσκουν  τον  αν τικατα-
στάτη του στο πρόσωπο εν ός περαστι-
κού αλλαν τοπώλη.

Χειρότερος από τον  Παφλαγόν α, ο άξε-
στος και αγράμματος αλλαν τοπώλης,
καταφέρν ει με τη βοήθεια των  Ιππέων ,
που αποτελούν  τον  Χορό της κωμωδίας,
ν α  θριαμβεύσει. 

Όχ ι μόν ο ν ικάει τον  Παφλαγόν α σε
όλες τις δοκιμασίες πετυχ αίν ον τας ν α
γίν ει ο καιν ούργιος επιστάτης, αλλά
προξεν εί και τη θαυματουργική αν αγέν -
ν ηση του  Δήμου, ο οποίος αποκτά πάλι
το μεγαλείο που είχ ε την  εποχ ή των
περσικών  πολέμων . Ο ηττημέν ος Παφ-
λαγόν ας εκδιώκεται και ο Αλλαν τοπώλης
παίρν ει τα ην ία της πόλης στα χ έρια
του.

ΟΟιι  ΙΙππππεείίςς  ααππόό  ττοο  ΕΕθθννιικκόό  ΘΘέέααττρροο  σσττοο  ΦΦεεσσττιιββάάλλ  ΑΑιισσχχύύλλεειιαα  22002211
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ΕΕππέέσσττρρεεψψεε  οο  ΝΝίίκκοοςς
ΚΚααρρααμμααλλίίγγκκααςς  
σσττοονν  ΑΑκκρράάττηηττοο

Στον  Ακράτητο επέστρεψε ο 28χ ρο-
ν ος(29-6-1994) τερματοφύλακας Νίκος
Καραμαλίγκας.
Εχ ει αγων ιστεί  σε Ατρόμητο Αθη-
ν ών (Κ20), ΑΟ Αν θούπολη, ΑΟ Σύρου,
Αχ αρν αικό, Έν ωση Περιστερίου, Φοίν ι-
κα Περιστερίου, ΑΟ Καραβά, Παλαιό
Φάληρο & ΑΟ Αργον αύτη.

AN.TΣ.

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284

Υποβλήθηκαν
σε ιατρικές 

εξετάσεις στον
Αστέρα

Μαγούλας

Στο πλαίσιο της προε-
τοιμασίας της ομάδας
του Αστέρα Μαγούλας -
η οποία συνεχίζεται με
εντατικούς ρυθμούς- οι
ποδοσφαιριστές μας
υποβλήθηκαν σε ιατρι-
κές εξετάσεις.
Ευχόμενοι σε όλες της
αθλήτριες & τους αθλ-
ητές να είναι υγιείς,
δεσμευόμαστε πως
στο μέλλον θα δώσο-
υμε ιδιαίτερη βαρύτητα
στο θέμα της πρόλ-
ηψης.
Ο Αστέρας υποδέχεται
την Κυριακή στις 17:00
στο γήπεδό του για την
1η φάση του κυπέλλου
τον Πανελευσινιακό.

ΑΝ.ΤΣ.

Oι αγώνες κυπέλλου στην Δυτική
Αττική το Σαββατοκύριακο
Σε αγωνιστική δράση Σάββατο 18 και Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου
η Δυτική Αττική με αγώνες για την πρώτη φάση του κυπέλλου.

Σάββατο 18/9   (17:00)
Πανασπροπυργιακός Δόξα
ΔΑΟ Ζωφριάς. Δημοτικό
στάδιο Ασπροπύργου
Ηρακλής Ελευσίνας –
Μανδραϊκός. Γ.
Ρουμελιώτης
ΑΠΣ Λέων – ΠΑΟΚ
Μάνδρας Δημοτικό
Πανοράματος
ΠΑΟ Φυλής – ΑΕ Ζεφυρίου. Στάδιο Φυλής
Α.Ο. Μίμας – Πανλιοσικός Α.Ο. Δημοτικό γήπεδο Μεγάρων
(Βύζα)
Αίας Παραλίας – ΑΣ Δύναμη Ασπροπύργου. Γήπεδο Δύναμης

Κυριακή 19/9
13:00 Αστέρας Άνω Λιοσίων – Εθνικός Πανοράματος Δημοτικό
Πανοράματος
13:00 Α.Π.Σ Ίκαρος – Λαμπερή. Γήπεδο Δύναμης
17:00 Σκορπιός Φυλής – Ακράτητος. Δημοτικό γήπεδο
Πανοράματος
17:00 Α.Σ. Ευκλείδης – Ερμής Άνω Λιοσίων. Δημοτικό Νέας
Περάμου
17:00 Αστέρας Μαγούλας – Πανελευσινιακός. Δημοτικό
Μαγούλας
17:00 Κριός Ασπροπύργου – ΑΓΣ Νέας Περάμου. Γήπεδο
Δύναμης
17:00 Ατρόμητος Ελευσίνας – Μεγαρικός – Α.Ο.  Γ. Ρουμελιώτης
17:00 Απόλλων Ποντίων – Θρασύβουλος Φυλής. Γκορυτσάς
17:00 Βύζας – Πυρρίχιος. Δημοτικό γήπεδο Μεγάρων

Ανακοίνωσε τον Αρτέμη 
Ιορδανίδη ο ΑΟ Ζωφριάς

Εν ίσχ υση στον  «1» για την  ομάδα μας.
Παίκτης του Αθλητικού Ομίλου Ζωφριάς
είν αι ο 31χ ρον ος Αρτέμης Ιορδαν ίδης,
ο οποίος έρχ εται στην  ομάδα μας από
τους Λύκους Χαϊδαρίου. Ο Αρτέμης στο
παρελθόν  έχ ει αγων ιστεί σε Α.Ο. Ιλίου,
Αν αγέν ν ηση Πετρούπολης, Άμιλλα Περ-
ιστερίου, Αθην αΐδα, Αχ ιλλέα Καμαρών ,
Αν αγέν ν ηση Συμπολιτείας και Α.Ε.
Αιγίου.

Αρτέμη σου ευχ όμαστε πολλή υγεία και
ακόμη περισσότερες επιτυχ ίες με τον
Α.Ο.Ζ. Καλώς όρισες!
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Το τελευταίο «αντίο» στον Γιάννη Ματζουράνη

Το ελληνικό ποδόσφαιρο και ο
Εθνικός είπαν χθές το τελευ-
ταίο «αντίο» στον Γιάννη Ματ-
ζουράνη.
Ο Γιάννης Ματζουράνης
βρίσκεται στην γειτονιά των
Αγγέλων και το ελληνικό
ποδόσφαιρο είπε το δικό του

«αντίο» στην θρυλική μορφή των γηπέδων.
Ο Εθνικάρας που απεβίωσε την Κυριακή (12/9), μετά από μάχη
με τον κορονοϊό, κηδεύτηκε στο νεκροταφείο του Σχιστού.
Στην εξόδιο ακολουθία ήταν όλοι εκεί. Η οικογένειά του, οι φίλοι
του, οπαδοί και παίκτες του Εθνικού, απλοί φίλαθλοι.

Οι κανόνες λειτουργείας
στα αποδυτήρια των

γυμναστηρίων από τη
Δευτέρα 20/9

Τους καν όν ες λειτουργίας των  αποδυτηρίων
στα γυμν αστήρια, από τη Δευτέρα 20 Σεπτεμ-
βρίου, αν ακοίν ωσε η Γεν ική Γραμματεία
Εμπορίου και Προστασίας Καταν αλωτή του
Υπουργείου Αν άπτυξης και Επεν δύσεων  και 
η Γεν ική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Στο πλαίσιο των  μέτρων  αποτροπής της δια-
σποράς της ν όσου COVID-19, από την  Δευτέρα
20 Σεπτεμβρίου 2021 τα αποδυτήρια των
γυμν αστηρίων  θα λειτουργούν  με τους ακόλο-
υθους καν όν ες:
 Η χωρητικότητα καθορίζεται σε 1 άτομο αν ά 15
τμ
 Επιτρέπεται η χρήση του 50% των  καταιων ι-
στήρων  (ν τους)
 Απαγορεύεται η χρήση της σάουν ας όπου
υπάρχει.
 Υποχρεωτική χρήση μάσκας KN95 ή FFP2 αν τί
διπλής μάσκας στους κοιν όχρηστους χώρους.

Θλίψη στον 
Αθλητισμό! ¨έφυγε¨
Ντούσαν Ιβκοβιτς

O Σέρβος πρώην επαγγελματίας
καλαθοσφαιριστής και πρώην προ-
πονητής Ντούσαν Ιβκοβιτς απεβίωσε
χθές σε ηλικία 77 ετών.
Ο Ίβκοβιτς θεωρούσε την Ελλάδα

δεύτερη πατρίδα του και είχε βοηθή-
σει άπειρα το ελληνικό μπάσκετ. 

Ο Ντούντα είχε καθίσει στον πάγκο
του Άρη (1980-1982), του ΠΑΟΚ
(1991-1993), του Πανιωνίου (1994-
1996), της ΑΕΚ (1999-2001) και του
Ολυμπιακού (1996-1999 και 2010-
2012).

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν η μοναδική
ομάδα που καθοδήγησε δύο φορές
και φυσικά την οδήγησε στην κατάκ-
τηση δύο τροπαίων Euroleague
(1997, 2012). Στο πλούσιο βιογραφ-
ικό του είχε επίσης τρία πρωταθλή-
ματα Ελλάδα και τέσσερα Κύπελλα.
Το 2008, οπότε και ανακοινώθηκε
από τη FIBA Europe ο τιμητικός κατά-
λογος με τις 50 προσωπικότητες
με τη μεγαλύτερη προσφορά στην
ιστορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλή-
ματος (Euroleague),
ο Ίβκοβιτς συμπεριλήφθηκε ανάμεσα
στους 10 μεγαλύτερους προπονητές
στην ιστορία του θεσμού.
Το 2017 εισήχθη στο Hall of Fame
της Διεθνoύς Ομοσπονδίας Καλαθο-
σφαίρισης και τιμήθηκε με το βρα-
βείο «Θρύλος της Ευρωλίγκα»,από
την Ευρωλίγκα ανδρών.
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Οι φρεγάτες

Η παρουσία του κ. Ξεν οκώστα στα ν αυπηγεία και
οι εξαγγελίες του υποδεικν ύουν  πως έχ ει βρεθεί η
“φόρμουλα” με την  κυβέρν ηση και τους πιστωτές για
την  εκπλήρωση των  υποχ ρεώσεων  άν ω των  400
εκατ. ευρώ, τις οποίες αν έδειξε ο διαχ ειριστικός
έλεγχ ος της EY και οι οποίες είν αι το μεγάλο “αγκάθι”.

Πηγές του υπουργείου Αν άπτυξης και Επεν δύσεων
επιβεβαίωσαν  στο Capital.gr πως υπάρχ ει έν τον η
κιν ητικότητα για τα ν αυπηγεία το τελευταίο διάστημα,
δίχ ως, όμως, ν α προβούν  σε περισσότερες λεπτο-
μέρειες.

Πάν τως αρμόδιες πηγές συν δέουν  την  εξυγίαν ση
της Ελευσίν ας και με το πρόγραμμα των  φρεγατών ,
στο πλαίσιο του εξοπλιστικού προγράμματος, ύψους
5 δισ. ευρώ, του Πολεμικού Ναυτικού. Άλλωστε, και ο
ΥΠΑΝ, Άδων ις Γεωργιάδης, έχ ει μιλήσει κατά το παρ-
ελθόν  για πιθαν ή συν έργεια Ελευσίν ας και Σκαραμαγ-
κά στο project.

Η συνέχεια από σελ. 3

Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου
Πειραιά: Τακτική γενική συνέλευση 26/9

ΠΡΟΣΚΛΗΣΠΡΟΣΚΛΗΣHH

Της Ετήσιας Τακτικής Γεν ικής Συνέλευσης
των  Μελών  του Συνδέσμου Προπονητών  Ποδοσφαίρου
Πειραιά
Η Διοίκηση του Συνδέσμου Προπονητών  Ποδοσφαίρου
Πειραιά, σύμφωνα με το καταστατικό, καλεί στην  ετήσια
Τακτική Γεν ική Συνέλευση τα ταμειακά ενήμερα μέλη του
Συνδέσμου, που λόγω των  ειδικών  συνθηκών της παν-
δημίας θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης την  26η
Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00μμ, προ-
κειμένου να αποφασίσουν  επί των  κατωτέρω θεμάτων  ημε-
ρησίας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ. (Πρόεδρος και Γραμματέας)
2. Απολογισμός των  πεπραγμένων  του Δ.Σ. για τη λήξασα
χρήση και απόφαση περί της εγκρίσεώς του ή όχι.
3. Ανάγνωση οικονομικού απολογισμού και έκθεση περί
της οικονομικής κατάστασης, απόφαση περί της εγκρίσεώς
του ή όχι.
4. Υποβολή έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής και απόφαση
περί της εγκρίσεώς του ή όχι.
Σύμφωνα με το Καταστατικό, σε περίπτωση μη επίτευξης
της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της Ετήσιας
Τακτικής Γεν ικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η 1η Επαναλ-
ηπτική Τακτική Γεν ική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την
Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 19:00μμ, με τον  ίδιο
τρόπο (μέσω τηλεδιάσκεψης) και με τα ίδια μόνο ανωτέρω
θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδι-
κής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης. Εάν  δεν  υπάρξει και
πάλι απαρτία, κατά τη δεύτερη συνεδρίαση, συγκαλείται ν έα
(τρίτη) συνεδρίαση μετά παρέλευση δυο (2) ωρών. Εάν  και
πάλι δεν  υπάρξει απαρτία, η Γ.Σ. ματαιώνεται και χωρίς νέα
πρόσκληση συνέρχεται νέα Γ.Σ. και όποτε ορισθεί η νέα
ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον  αριθμό των
παρόντων  μελών  του Συνδέσμου.
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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



Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 θριάσιο-15  

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
213 200640
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

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

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνομικό Τμήμα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιμεναρχείο 210 55 42 454
Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόμιο Ελευσίνας 210 55 05 000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
Δασονομείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. Δ. 210 55 42 412
Δ. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 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
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