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Προβάδισμα πρόκρισης
ο ΠΑΟΚ Μάνδρας 1-0

στο Πανόραμα τον Λέοντα

Ανακοίνωσε Μαυρομιχάλη και Δενδρινό
ο Πανελευσινιακός ΑΟΚ

O Ηρακλής Ελευσίνας 1-0 τον
Μανδραϊκό για το κύπελλο

ΚΚαατταασσχχέέθθηηκκαανν  116655..000000
ππαακκέέτταα  μμεε  λλααθθρρααίίαα  ττσσιιγγάάρραα

σστταα  ΜΜέέγγααρραα
Συνελήφθη ο 36χρονος οδηγός του

φορτηγού

ΤΤααχχεείίαα  εεππέέμμββαασσηη  
του Δήμου Φυλής για την 

κατάσβεση 2 πυρκαγιών μέσα
στο Σαββατοκύριακο  

Πλήθος πληρωμών 
από e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ για

την εβδομάδα 20-24

Μάριος Θεμιστοκλέους 
Η αναμνηστική δόση του εμβολίου δεν θα

είναι  υποχρεωτική, θα υπάρχει απλά σύσταση.

Σήμερα περαιτέρω ανακοινώσεις για το τι θα ισχύσει για
την 3η δόση του εμβολίου.
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Ευάγγελος Λιάκος
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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
Ευστάθιος, Στάθης, Σταθάς, Σταθάκος, Ευσταθία,

Σταθούλα,Ευσταθούλα, Θεοπίστη

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Γκαραγκούνη Ευαγγελία Σ.

Λιάκου Δημητρίου 12, 2105576086

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ηρώων Πολυτεχνείου 63, 2105546250

MANΔΡΑ
Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ.

Εργατικές Κατοικίες, 2105541721

Άνω Λιόσια

Οικονομοπούλου Μαρία
Μεγάλου Αλεξάνδρου 40, 2102311635

ΑΧΑΡΝΕΣ
Πορικού Παρασκευή Ι.

Σαλαμίνος 36, , 2102463245

Α
πόσταση… εμβολιαστική χ ωρίζει τη Δυτική
Αττική από τον  κεν τρικό και τον  βόρειο τομέα
Αθην ών . Στον  Δυτικό τομέα Αθην ών  οι εμβο-

λιασμέν οι πολίτες δεν  ξεπερν ούν  το 40% και στη
Δυτική Αττική το 26%, εν ώ στον  κεν τρικό και βόρειο
τομέα Αθην ών  η εμβολιαστική κάλυψη φτάν ει το 60%
και το 67% αν τίστοιχ α. 

Στη Δυτική Αττική αποτυπών εται η μειωμέν η προ-
στασία και συλλογική αν οσία, καθώς όπως είπε η κυρία
Παπαευαγγέλου από την  ηλικιακή καταν ομή των  κρου-
σμάτων  φαίν εται πως ο μεγαλύτερος αριθμός αφορά
άτομα ηλικίας άν ω των  50 χ ρόν ων .

Γεν ικά, σύμφων α με τα δεδομέν α του Εθν ικού
Οργαν ισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) τις τελευταίες
ημέρες το 53% των  ν έων  κρουσμάτων  αφορούν  άτομα
ηλικίας άν ω των  35 χ ρόν ων  -ποσοστό που μαρτυρά 

εμβολιαστική στασιμότητα στις συγκεκριμέν ες ηλικια
κές κατηγορίες και αν ησυχ εί τους ειδικούς.
Τόσο η κυρία Παπαευαγγέλου όσο και η αν απ-

ληρώτρια υπουργός Υγείας, κυρία Μίν α Γκάγκα
απηύθυν αν  έκκληση για εμβολιασμό προς τα άτομα
ιδίως αυτών  των  ηλικιών  ώστε ν α θωρακίσουν  τον
εαυτό τους και ν α συμβάλλουν  στην  οικοδόμηση του
τείχ ους αν οσίας.

Χαρακτήρισαν  μάλιστα δυσοίων η αυτήν  τη στα-
σιμότητα γιατί θα οδηγήσει σε ν οσηλείες και θαν άτους
στον  αν εμβολίαστο αλλά και τον  ευάλωτο πληθυσμό.
Και αν έφεραν  το παράδειγμα των  ν έων  ηλικίας 18-24
χ ρόν ων  που έχ ουν  καλύψει μεγάλη εμβολιαστική από-
σταση κατά τις τελευταίες εβδομάδες (έχ ει εμβολιαστεί
το 48%) προκειμέν ου ν α προστατεύσουν  τον  εαυτό
τους και ν α επιστρέψουν  στις σχ ολές τους και στη ζωή
τους.

ΕΕμμββοολλιιαασσττιικκόό……  χχάάσσμμαα
στις περιφέρειες της Αττικής

Στη Δυτική Αττική οι εμβολιασμένοι πολίτες δεν ξεπερνούν το 26%

Πλήθος πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και
ΟΑΕΔ για την εβδομάδα 20-24 

Τ
ις προγραμματισμένες πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και
ΟΑΕΔ  για την εβδομάδα 20-24 Σεπτεμβρίου ανακοίνω-
σε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η έναρξη -την
Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου- της διαδικασίας καταβολής κύρ-
ιων και επικουρικών συντάξεων μηνός Οκτωβρίου περιλαμβά-
νεται μεταξύ των προγραμματισμένων πληρωμών από e-
ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ  για την εβδομάδα 20-24 Σεπτεμβρίου. 

Θα καταβληθούν συνολικά περί τα 568 εκατ. ευρώ σε
1.139.841 δικαιούχους.

Ειδικότερα:

1.Από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα
πραγματοποιηθούν πληρωμές σε θέατρα και κινηματογράφο-
υς.

2.Από τον e-ΕΦΚΑ  την περίοδο 20-24 Σεπτεμβρίου θα γίνουν
οι ακόλουθες καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών
του Φορέα:

505 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν την Παρασκευή 24 Σεπτεμ-
βρίου  για την καταβολή κύριων και επικουρικών συντάξεων σε
1.075.000 δικαιούχους που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ,

τις Τράπεζες και τον ΟΤΕ και το ΑΜΚΑ των οποίων  λήγει σε 1,
3, 5, 7 και 9.

11,8  εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 21.185 δικαιούχους για
παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθε-
νείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας)

17 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 580 δικαιούχους σε συνέχεια
έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ

399.651 ευρώ θα καταβληθούν σε 2.609 δικαιούχους ασφαλι-
σμένους για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών υγείας

8.100 ευρώ θα καταβληθούν σε 27 δικαιούχους για κληρονομι-
κές παροχές επικουρικής σύνταξης

3. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

2 εκατ. ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων
ανεργίας και λοιπών επιδομάτων

20 εκατ. ευρώ σε 8.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμε-
νων προγραμμάτων απασχόλησης

1 εκατ. ευρώ σε 1.300 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρ-
ότητας.

300.000 ευρώ σε 500 δικαιούχους για Προγράμματα Κοινωφε-
λούς Χαρακτήρα

Σημειώνεται ότι για το διάστημα 20-24 Σεπτεμβρίου, δεν
υπάρχουν προγραμματισμένες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΑ.
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Συν εχ ίζετα στη σελ. 4

Συν άν τηση με τον  Αρχ ιεπίσκοπο Αθην ών  και
πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερών υμο είχ ε ο Αν τιπεριφερει-
άρχ ης Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος, μετά
από πρωτοβουλία του Αν τιπροέδρου της Βουλής,
βουλευτής Δυτ. Αττικής, κ. Θαν άση Μπούρα και με
την  παρουσία του Δημάρχ ου Μάν δρας-Ειδυλλίας κ.
Χρήστου Στάθη.Στην  επίσκεψη παρευρέθηκε και ο
Ευάγγελος Κών στας, ειδικός σύμβουλος του Αν τιπρ-
οέδρου της Βουλής.

Ο Αρχ ιεπίσκοπος είχ ε εκφράσει το εν διαφέρον  του
για τις καταστροφικές πυρκαγιές που συν τελέσθηκαν
το καλοκαίρι στην  περιοχ ή της Δυτικής Αττικής και
θέλησε ν α συζητήσει δείχ ν ον τας τη συμπαράστασή
του.

Σχ ετικά ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Δυτικής Αττικής Λευ-
τέρης Κοσμόπουλος αν έφερε: «Συζητήσαμε με τον
Αρχ ιεπίσκοπο Αθην ών  και πάσης Ελλάδος κ.κ.
Ιερών υμο για τη μεγάλη καταστροφή του περιβάλλον -
τος στη Δυτική Αττική και τις δυν ατότητες αποκατά-
στασης του. Μιλήσαμε για εκκλησιαστικά θέματα στην
περιοχ ή μας αλλά και για την  καταστροφή του περι-

βάλλον τος και όσα τραγικά ζήσαμε τους μήν ες που
πέρασαν . Προσωπικά, ζήτησα την  διεύρυν ση της
αν θρωπιστικής δράσης της Εκκλησίας στις περιοχ ές
που έχ ουν  πληγεί από τις πυρκαγιές». 

Ο
Γ ε ν ι κ ό ς
Γραμματέας
Πρωτοβάθ-

μιας Υγείας, Μάριος
Θ ε μ ι σ τ ο κ λ έ ο υ ς ,
μιλώντας στην τηλε-
όραση του ΑΝΤ1,
αναφέρθηκε στα
τελευταία στοιχεία
που αφορούν το
πρόγραμμα εμβολια-
σμού κατά του κορο-
νοϊού.

Σύμφωνα με το
ant1news.gr, σε ότι
αφορά την τρίτη
δόση του εμβολίου,
ήδη έχουν κλειστεί περίπου 10.000 ραντεβού.
Σήμερα Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της καθιερω-
μένης ενημέρωσης για την πορεία της παν-
δημίας, θα υπάρξουν περαιτέρω ανακοινώσεις
για το τι θα ισχύσει για την τρίτη δόση του
εμβολίου.

Ο κ. Θεμιστοκλέους έδωσε το περίγραμμα των
ανακοινώσεων, λέγοντας πως θα δοθεί σύσταση
να προχωρήσουν στην αναμνηστική δόση οι
πολίτες από ένα ηλικιακό όριο και πάνω, ενώ θα
υπάρξουν και ανακοινώσεις για συγκεκριμένες
ομάδες, όπως για παράδειγμα οι υγειονομικοί.

Στη συνέχεια διευκρίνισε πως ανάμεσα στη
δεύτερη και τη τρίτη δόση θα πρέπει να έχει
μεσολαβήσει ένα χρονικό διάστημα 6-8 μηνών
και είπε κατηγορηματικά πως η αναμνηστική
δόση του εμβολίου δεν θα είναι σε καμιά
περίπτωση υποχρεωτική, αλλά θα υπάρχει
απλά σύσταση.

Ο κ. Θεμιστοκλέους, συμπλήρωσε ακόμη, πως
καθημερινά κλείνονται 15-25 χιλιάδες ραντεβού
για εμβολιασμούς και τα περισσότερα από αυτά
είναι από νέους ανθρώπους.

Μάριος Θεμιστοκλέους 
Η αναμνηστική δόση του εμβολίου δεν θα είναι σε καμιά 
περίπτωση υποχρεωτική, θα υπάρχει απλά σύσταση.
Σήμερα περαιτέρω ανακοινώσεις για το τι θα ισχύσει για την 3η δόση του εμβολίου.

Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη
Δυτ. Αττικής με τον Αρχιεπίσκοπο 

Αθηνών και πάσης Ελλάδος 
Λ. Κοσμόπουλος: «Ζητήσαμε την διεύρυνση της ανθρωπιστικής 

δράσης της Εκκλησίας στις περιοχές που έχουν πληγεί»

ΕΕππιισσππεεύύδδεεττααιι  ηη  έέννααρρξξηη  
ττηηςς  ρρύύθθμμιισσηηςς  
έέωωςς  κκααιι  σσεε  7722  δδόόσσεειιςς
γγιιαα  τταα  κκοορροοννοο--χχρρέέηη

Σ
την  έν αρξη λειτουργίας της ηλεκτρον ικής πλατφ-
όρμας για την  υποβολή των  αιτήσεων  υπαγωγής
στη ρύθμιση των  χ ρεών  της παν δημίας έως και

σε 36 άτοκες δόσεις ή 72 έν τοκες μην ιαίες προχ ωρά
τις επόμεν ες μέρες η Αν εξάρτητη Αρχ ή Δημοσίων
Εσόδων .

Παρά το γεγον ός ότι η πρώτη δόση από όσους
εν ταχ θούν  στη ν έα ρύθμιση θα καταβληθεί στα τέλη
Ιαν ουαρίου 2022, το οικον ομικό επιτελείο αποφάσισε
ν α επισπεύσει τις διαδικασίες προκειμέν ου οι δικαι-
ούχ οι ν α μπορέσουν  ν α τακτοποιήσουν  τις υποχ ρ-
εώσεις του παρελθόν τος, δηλαδή οφειλών  που δεν
μπορούν  ν α εν ταχ θούν  στη ρύθμιση ή προκειμέν ου
ν α μην  απολέσουν  κάποια από τις άλλες ρυθμίσεις
στις οποίες είν αι εν ταγμέν οι. 

Σύμφων α με τη ν ομοθεσία, προκειμέν ου κάποιος
ν α υπαχ θεί σε ευν οϊκή ρύθμιση, θα πρέπει ν α έχ ει
τακτοποιήσει προηγούμεν α χ ρέη, καθώς και ν α εξοφ-
λούν ται χ ρέη που δημιουργούν ται στο εξής. Η ελάχ ι-
στη μην ιαία δόση αν έρχ εται στα 30 ευρώ για οφειλές
έως 1.000 ευρώ και στα 50 ευρώ για οφειλές άν ω των
1.000 ευρώ.

Σύμφων α με τη ν ομοθεσία, στη ρύθμιση έως και σε
72 δόσεις εν τάσσον ται:

α) Οφειλές προς τις φορολογικές αρχ ές που έχ ουν
βεβαιωθεί από 1/3/2020 έως 31/7/2021.
β) Βεβαιωμέν ες οφειλές για τις οποίες έχ ει χ ορηγηθεί
παράταση προθεσμιών  καταβολής ή και αν αστολή
είσπραξης έως και τις 31/12/2021, στο πλαίσιο της
αν τιμετώπισης των  επιπτώσεων  της COVID-19.

Η αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης 36
άτοκων  ή 72 έν τοκων  μην ιαίων  δόσεων  υποβάλλεται
ηλεκτρον ικά μέχ ρι και τις 31/12/2021, μέσω διαδικτυα-
κής εφαρμογής, για όλες τις περιπτώσεις που αυτό
υποστηρίζεται τεχ ν ικά. Εξαιρετικά και σε περίπτωση
που υφίσταται αδυν αμία διαδικτυακής υποστήριξης, η
αίτηση υποβάλλεται στην  Υπηρεσία της Αν εξάρτητης
Αρχ ής Δημοσίων  Εσόδων  (ΑΑΔΕ), ο Προϊστάμεν ος
της οποίας είν αι αρμόδιος για την  επιδίωξη της είσπρ-
αξης της οφειλής. 

Η αίτηση για ρύθμιση επέχ ει θέση υπεύθυν ης δήλω-
σης του άρθρου 8 του ν . 1599/1986. Η υπαγωγή του
οφειλέτη στη ρύθμιση συν τελείται με την  καταβολή της
πρώτης δόσης μέχ ρι και την  31η/1/2022. 
Οι επόμεν ες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλον ται έως
την  τελευταία εργάσιμη ημέρα των  επόμεν ων  μην ών .
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Συνεχίζεται από σελ. 3

Ποιες οφειλές υπάγονται στη ρύθμιση

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν, ειδικότερα, οφειλές
βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) και
στα Ελεγκτικά Κέντρα που, κατά τον χρόνο υποβολής της
αίτησης, δεν τελούν σε καθεστώς άλλης ρύθμισης και έχουν
βεβαιωθεί κατά το διάστημα από 1η/3/2020 έως 31/7/2021. Η
υπαγωγή στη ρύθμιση είναι εφικτή εφόσον πληρούται ένα
από τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Εφόσον πρόκειται για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα επιτ-
ηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που
επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της παν-
δημίας COVID-19, να έχουν κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας που
ορίζεται σε μία τουλάχιστον απόφαση υπουργού Οικονο-
μικών με μέτρα οικονομικής εν ίσχυσης πληγέντων από τα
μέτρα κατά της COVID-19, η οποία έχει εκδοθεί εντός του
2020.

2. Εφόσον πρόκειται για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτ-
ηδευματίες:

- Σύμβαση εργασίας τους να είχε ανασταλεί για οποιοδήποτε
χρονικό διάστημα κατά την περίοδο από 1/3/2020 έως
31/7/2021, λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της παν-
δημίας COVID-19.

- Να έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονομερή δήλω-
ση για οποιοδήποτε χρον ικό διάστημα από 1/3/2020 έως
31/7/2021.

- Να εντάχθηκαν στον μηχανισμό εν ίσχυσης "Συν-Εργασία"
για οποιαδήποτε χρον ικό διάστημα από 1/3/2020 έως
31/7/2021.

- Να έχουν εισπράξει αναγκαστικά μειωμένο μίσθωμα για
οποιοδήποτε χρον ικό διάστημα από 1/3/2020 έως 31/7/2021
και να έχουν αποζημιωθεί κατόπιν  ελέγχου των δηλώσεων
"COVID-19".

- Να ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ
οποιοδήποτε διάστημα από 1/3/2020 έως 31/7/2021.

Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιω-
μένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών στις ΔΟΥ και τα Ελεγκτι-
κά Κέντρα που, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, δεν
τελούν σε καθεστώς άλλης ρύθμισης και έχουν βεβαιωθεί κατά
το διάστημα από 1/3/2020 έως 31/7/2021. Δηλαδή μπορούν
να ρυθμιστούν έως και σε 72 μην ιαίες δόσεις όλες οι αρρύθμι-
στες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση που βεβαιώθηκαν
κατά τη χρον ική περίοδο από τον Μάρτιο του 2020 έως και
τον Ιούλιο του 2021, αλλά δεν κατέστη δυνατό να εξοφληθ-
ούν εμπρόθεσμα. 
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οφειλές από ΦΠΑ φορο-

λογικών περιόδων από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Ιούν ιο
του 2021, από φόρο εισοδήματος, ειδική εισφορά αλληλεγγύης,
τέλος επιτηδεύματος και φόρο πολυτελούς διαβίωσης φορολο-
γικού έτους 2019, καθώς και από ΕΝΦΙΑ έτους 2020 οι οποίες
έμειναν απλήρωτες και αρρύθμιστες μέχρι σήμερα. Περιλαμ-
βάνονται επίσης έκτακτες φορολογικές οφειλές (από φόρους
κληρονομιάς, δωρεάς, γον ικής παροχής, μεταβίβασης ακινή-
των, πρόστιμα οδικών, πολεοδομικών και λοιπών παραβά-
σεων βεβαιωμένα στις ΔΟΥ, πρόστιμα φορολογικών και τελω-
νειακών ελέγχων) που βεβαιώθηκαν εντός της περιόδου
Μαρτίου 2020 - Ιουλίου 2021, αλλά δεν εξοφλήθηκαν εμπρόθ-
εσμα και παρέμειναν αρρύθμιστες.

Επιπλέον, εντάσσονται στη ρύθμιση, ανεξαρτήτως των
ανωτέρων κριτηρίων και της ημερομηνίας βεβαίωσής τους,
οφειλές για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και
παράταση καταβολής έως τις 31/12/2021.

Εξαιρούνται από την υπαγωγή στη ρύθμιση
Εξαιρούνται από την υπαγωγή στη ρύθμιση:

α) Ο φόρος εισοδήματος φορολογικού έτους 2020.

β) Oφειλές οι οποίες δεν δύνανται να ρυθμίζονται σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν . 4002/2011
(Α’ 180) και αφορούν ανάκτηση κρατικών εν ισχύσεων που
χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθε-
ματικών ή σύμφωνα με άλλες διατάξεις.

γ) Δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, βάσει δικαστικής
απόφασης ή προσωρινής διαταγής ή κατ’ εφαρμογή του ν .
4469/2017.

Χρέη από ασφαλιστικές εισφορές

Αντίστοιχα, και τα χρέη από τρέχουσες ασφαλιστικές εισφο-
ρές που δημιουργήθηκαν κατά το χρον ικό διάστημα της παν-
δημίας, δηλαδή από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Ιούλιο
του 2021, ρυθμίζονται σε έως 72 δόσεις. Στο νέο καθεστώς
ρυθμίσεων μπορούν να ενταχθούν τόσο οι επιχειρήσεις και
οι ελεύθεροι επαγγελματίες των οποίων οι ασφαλιστικές εισφο-
ρές είχαν ήδη λάβει παράταση καταβολής έως 31 Δεκεμβρίου
2021 όσο και οφειλές οι οποίες κατέστησαν απαιτητές από 1η
Μαρτίου 2020 έως και 31η Ιουλίου 2021 και αφορούν επιχει-
ρήσεις και επαγγελματίες με ΚΑΔ που θα οριστούν σε σχετι-
κή απόφαση του υπουργείου Οικονομικών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ρυθμίσουν τις
ασφαλιστικές τους εισφορές σε έως 72 μηνιαίες
δόσεις με ελάχιστη μηνιαία δόση τα 50 ευρώ. Για
όσους αποπληρώσουν τις οφειλές του σε 36
δόσεις αυτές θα είναι άτοκες, ενώ από 36 έως 72
έντοκες με ετήσιο επιτόκιο 2,5%.

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284
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Σ
την  αν αγκαιότητα δημιουργίας εν ός
επιτελικού κράτους στο οποίο όλες
οι βαθμίδες διοίκησης θα έχ ουν

ξεκάθαρο ρόλο, ουσιαστικές αρμοδιότητες
και πόρους για ν α τις ασκήσουν , αν αφ-
έρθηκε ο Περιφερειάρχ ης Αττικής και Α’
Αν τιπρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε. Γ. Πατούλης
κατά τη συν εδρίαση του Δ.Σ. της Έν ω-
σης στη Θεσσαλον ίκη.

Αφού ευχ αρίστησε τον  Πρόεδρο της
ΕΝ.Π.Ε. και Περιφερειάρχ η Κεν τρικής
Μακεδον ίας Α. Τζιτζικώστα για την  πρω-
τοβουλία της σημεριν ής συν εδρίασης και
της εκδήλωσης της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής των  Περιφερειών  στο πλαίσιο της
ΔΕΘ, επισήμαν ε ότι αποτελεί ιστορική
ευκαιρία η παρούσα φάση προκειμέν ου
ν α υπάρξει έν α ν έο θεσμικό πλαίσιο
μέσω του οποίου θα αν αδεικν ύεται ο
κομβικός ρόλος των  Περιφερειών  κατά τα
πρότυπα και των  υπολοίπων  χ ωρών  της
Ε.Ε.

Αν αφερόμεν ος ο κ. Πατούλης στην  υφι-
στάμεν η κατάσταση, επισήμαν ε ότι είν αι αν άγκη ν α
δοθούν  τα απαραίτητα εργαλεία στον  Πρώτο και Δεύτε-
ρο βαθμό Αυτοδιοίκησης προκειμέν ου ν α είν αι σε
θέση ν α ασκήσουν  χ ωρίς εμπόδια τα καθήκον τά τους.
Στο πλαίσιο αυτό τόν ισε ότι υπάρχ ουν  σημαν τικές
ελλείψεις προσωπικού, εν ώ σε πολλές περιπτώσεις το
προσωπικό που απασχ ολείται στις Περιφέρειες δεν  

έχ ει τις ίδιες απολαβές με τους συν αδέλφους τους
στην  κεν τρική διοίκηση, με συν έπεια πολλοί από
αυτούς ν α επιδιώκουν  την  μετακίν ησή τους σε υπηρ-
εσίες υπουργείων  και κεν τρικών  φορέων .

Με δεδομέν α τα κεν ά που υπάρχουν  στις υπηρεσίες
και τα προβλήματα που υπάρχ ουν  λόγω παν δημίας, ο
Περιφερειάρχ ης αν αφέρθηκε στο αίτημα που έχ ει διατ

υπώσει και με επιστολή του προς
την  πολιτική ηγεσία 

του Υπουργείου Εσωτερικών  για
παράταση των  συμβάσεων  του
προσωπικού που προσελήφθη για
τις αν άγκες αν τιμετώπισης της παν -
δημίας. «Είναι αναγκαίο να παρα-
ταθούν οι συμβάσεις ορισμένου
χρόνου σε όλες τις κατηγορίες
εργαζομένων που έχουν προ-
σληφθεί στις Περιφέρειες και
στους Δήμους προκειμένου να
αντιμετωπιστεί η πρωτόγνωρη
συνθήκη της πανδημίας και να
περιοριστεί η εξάπλωση του ιού»
σημείωσε ο κ. Πατούλης.

Τέλος, αν αφέρθηκε και στο ζήτημα
της άν ισης αν τιμετώπισης των
εργαζομέν ων  των  Περιφερειών  και
της Κεν τρικής Διοίκησης καταθέ-
τον τας υπόμν ημα υπαλλήλων  των
Περιφερειών . Πρόκειται για στελέχ η
κλάδων  ΠΕ Ιατρών , ΠΕ Ιατρών

Ειδικοτήτων  και ΠΕ Ιατρών  Ελεγκτών  που υπηρετούν
στις Διευθύν σεις Δημόσιας Υγείας και Κοιν ων ικής Μέρ-
ιμν ας και στις Διευθύν σεις Υγειον ομικού Ελέγχ ου και
Περιβαλλον τικής Υγιειν ής των   Περιφερειών  και Περιφ-
ερειακών  τα οποία διαμαρτύρον ται καθώς έχ ουν  άν ιση
μεταχ είριση σε σύγκριση με συν αδέλφους τους που
εργάζον ται στις ίδιες υπηρεσίες με ίδια καθήκον τα.

Γ. Πατούλης: "Αναγκαία η Παράταση των συμβασιούχων COVID Περιφερειών και Δήμων"

Ο Δήμος συνεχίζει να βρίσκεται σε επαγρύπνηση και συστήνει στους συνδημότες μας να είναι προσεκτικοί, 
λόγω των καιρικών συνθηκών που ευνοούν την πρόκληση φωτιάς

Ταχεία επέμβαση του Δήμου Φυλής για την κατάσβεση 2 πυρκαγιών μέσα στο Σαββατοκύριακο  

Ά
μεση και αποφασιστική ήταν η αντίδραση της Πυροσβεστικής, του
Συνδέσμου Πάρνηθας (ΣΥΝ.ΠΑ) και του Δήμου Φυλής, για την αντι-
μετώπιση πυρκαγιάς που ξέσπασε, νωρίς το απόγευμα του Σαββά-

του 18 Σεπτεμβρίου 2021 (16:00), δίπλα στην Περιφερειακή Λεωφόρο
Αιγάλεω, στο ύψος του κόμβου με τη Λεωφόρο Φυλής.

Επιτόπου έφτασαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του Δήμου με
επικεφαλής το Δήμαρχο Χρήστο Παππού και τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής
Προστασίας Μιχάλη Οικονομάκη.  Παρόντες, επίσης, η Αντιδήμαρχος Ελένη
Λιάκου και ο συνεργάτης του Δημάρχου Γιάννης Λιάκος. Χάρη στην άμεση
και συντονισμένη προσπάθεια η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο μια ώρα αργότε-
ρα, αφού έκαψε μικρή θαμνώδη έκταση. 

Ταχύτατη ήταν  η επέμβαση του Δήμου Φυλής,  και στην  αντιμετώπιση
πυρκαγιάς που ξέσπασε, το πρωί της Κυριακής 19 Σεπτεμβρίου 2021,
κοντά στο γήπεδο του Θρασύβουλου, στην πρώτη στροφή του δρόμου
Φυλής-Ασπροπύργου. 

Επιτόπου έφτασαν δύο ελικόπτερα, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής
και του Δήμου με επικεφαλής το Δήμαρχο Χρήστο Παππού και τον Αντι-

δήμαρχο Πολιτικής
Προστασίας Μιχάλη
Οικονομάκη.  Παρ-
όντες, επίσης, η
Αντιδήμαρχος Ελένη
Λιάκου, ο Πρόεδρ-
ος της Τοπικής
Κ ο ι ν ό τ η τ α ς
Διονύσης Βλάχος, ο
συνεργάτης του
Δημάρχου Γιάννης
Λιάκος και ο Σταύρ-
ος Κατσίλας. Αξίζει

να αναφερθεί
ότι  και  τον
π ερ α σ μέν ο
μήνα ξέσπασε
π υ ρ κ α γ ι ά
στο συγκεκρ-
ιμένο σημείο,
όπως κι
α ρ κ ε τ έ ς
φορές στο
π α ρ ε λ θό ν ,
γεγονός που
έχει  προβ-
ληματίσει το
Δήμο και τις
α ρ μ ό δ ι ε ς
υπηρεσίες.

Ο Δήμος
Φυλής συνεχίζει να βρίσκεται σε επαγρύπνηση και συστήνει στους
συνδημότες μας να είναι προσεκτικοί, λόγω των καιρικών συνθηκών που
ευνοούν την πρόκληση πυρκαγιάς.
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ΗΕλληνική Επιτροπή για τη Διεθνή
Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) καταγ-
γέλλει και καταδικάζει τις προκλητι-

κές πρόσφατες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, που μέσω της Υποεπιτροπής Ανθρ-
ωπίνων Δικαιωμάτων (DROI) του Ευρωκοινο-

βουλίου δίνει βήμα σε μηχανισμούς και οργανώσεις που δρουν
για την υπονόμευση των κατακτήσεων και των επιτυχιών της
Κουβανικής Επανάστασης.

Γι’ ακόμη μια φορά η ΕΕ επιστρατεύει τα χρεοκοπημένα,
ψεύτικα επιχειρήματα της δήθεν υπεράσπισης της ελευθερίας
και της δημοκρατίας για να δώσει άλλοθι στις ιμπεριαλιστικές
προβοκάτσιες κατά του λαού της Κούβας.

Πάει πολύ ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ και οι σύμμαχοί τους να μιλάνε
για ελευθερία και δημοκρατία, όταν είναι αυτοί που συνεχίζουν
τον πολύχρονο αποκλεισμό κατά της Κούβας, ματώνοντας τον
Κουβανικό λαό, ενορχηστρώνουν πραξικοπήματα και προσπά-
θειες αποσταθεροποίησης, εντείνουν ακόμη παραπάνω την

αισχρή αντικομμουνιστική προπαγάνδα ενάντια στις κατακτή-
σεις και στα επιτεύγματα της Κουβανικής Επανάστασης.

Καλούμε το λαό μας να βγάλει συμπεράσματα για το ρόλο και
τη στάση της ΕΕ που κλιμακώνει την επίθεση στο εισόδημα και
στη ζωή της λαϊκής οικογένειας μέσα από μπαράζ αντεργατικών
– αντιλαϊκών μέτρων, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει και ενισχύει τις
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις σχεδιάζονται ακόμη και νέες,
ενισχύει παραπέρα τη στρατιωτικοποίησή προωθώντας τη
δημιουργία του «Ευρωστρατού», εγκλωβίζει πρόσφυγες, ανα-
γορεύει σε ήρωες τους συνεργάτες των Ναζί και συνεργάζεται
με φασιστικές - ακροδεξιές οργανώσεις. Να βγάλει συμπερά-
σματα για τη στάση της κυβέρνησης της ΝΔ και όλων των προη-
γούμενων κυβερνήσεων που ακολουθούν κι εφαρμόζουν κατά
γράμμα τις επικίνδυνες και προκλητικές αυτές αποφάσεις.

Η ΕΕΔΥΕ εκφράζει την αμέριστη στήριξη και την αλληλεγγύη
της στο λαό της Κούβας. Δυναμώνουμε την πάλη μας και απαι-
τούμε τον άμεσο τερματισμό του φονικού εμπάργκο! Η Κούβα
και ο λαός της δεν είναι μόνοι! Η Κούβα θα νικήσει!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ (ΕΕΔΥΕ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Η ΚΟΥΒΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΗ ΤΗΣ!  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ ΛΑΟ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ!

Δήμος Αχαρνών: Ξεκίνησε η διαδικασία της Απογραφής Κτιρίων

ΟΔήμος Αχαρνών ενημερώνει όλους τους δημό-
τες πως πλέον βρίσκεται σε εξέλιξη η
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021, η οποία διενερ-

γείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή σε όλη τη χώρα
για την κάλυψη των εθνικών αναγκών και τη συγκέντρω-
ση στατιστικών στοιχείων.

Η απογραφή κτιρίων πραγματοποιείται λίγο καιρό πριν
τη διεξαγωγή της Απογραφής Πληθυσμού, που θα διε-
ξαχθεί το διάστημα Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2021 και
έχει ως σκοπό την καταγραφή του συνόλου των κτιρίων.

Κατά τη διαδικασία αποτυπώνονται στοιχεία όπως ο
αριθμός ορόφων, η χρήση, η περίοδος κατασκευής, η
προσβασιμότητα κ.α. Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθ-
ούν κρίνονται απαραίτητα για αποφάσεις της πολιτείας
για τον αντισεισμικό σχεδιασμό, τις υποδομές, τις μεταφ-
ορές κ.α. , ενώ είναι απόλυτα εμπιστευτικά και χρησιμο-
ποιούνται μόνο για στατιστικούς λόγους.

Κατά τη διάρκεια της απογραφής κτιρίων οι ερευνητές
της ΕΛΣΤΑΤ επισκέπτονται όλα τα κτίρια και καταγράφ-
ουν τα στοιχεία συμπληρώνοντας ερωτηματολόγιο σε
ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή.

Οι ερευνητές της ΕΛΣΤΑΤ (Τομεάρχες) φέρουν ειδική
κονκάρδα με το σήμα της ΕΛΣΤΑΤ, στην οποία αναγρά-
φονται τα στοιχεία τους, καθώς και έντυπο ορισμού με τη 

φωτογραφία τους και σφραγίδα της ΕΛΣΤΑΤ και τηρ-
ούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί της διαδικασίας οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα 213-
1352894,1352887,1352873,1352891,1352911 και στο
email: census2021@statistics.gr 

Η συμμετοχή όλων μας είναι σημαντική, γιατί συμβάλ-
λει στην βελτίωση ποιότητας ζωής, καθώς τα αποτελέ-
σματά της αποτελούν οδηγό για την άσκηση οικονομικής
και κοινωνικής πολιτικής.

Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για το
φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 

Εκ ν έου αν οίγει σήμερα  Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου,
η πλατφόρμα για το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα,
όπως έκαν ε γν ωστό το υπουργείο Παιδείας.
Όπως αν αφέρεται στην  αν ακοίν ωση, οι εν διαφερό-

μεν οι - δικαιούχ οι  που δεν  υπέβαλλαν  αίτηση έως
σήμερα για το στεγαστικό επίδομα  ακαδημαϊκού
έτους 2020-2021, ότι το σύστημα θα μπορούν  ν α
υποβάλλουν  τα αιτήματά τους  έως και την  Τετάρτη
22 Σεπτεμβρίου 2021.

Οι εν διαφερόμεν οι θα πρέπει ν α επισκέπτον ται
την  ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος
https://stegastiko.minedu.gov .gr, προκειμέν ου ν α
υποβάλουν  ηλεκτρον ικά την  αίτησή τους.
Για την  είσοδό τους στην  ηλεκτρον ική εφαρμογή, οι

αιτούν τες θα χ ρησιμοποιήσουν  το όν ομα χ ρήστη
(username) και τον  κωδικό (password) που τους
χ ορηγήθηκε από την  Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρον ικές
υπηρεσίες του TAXISnet.

Περισσότερες πληροφορίες δίδον ται στη σχ ετική
εγκύκλιο  που αφορά στη χ ορήγηση του στεγαστικού
επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Έναρξη εγγραφών
στο Κοινωνικό Φροντιστήριο

του Δήμου Χαϊδαρίου

Για ακόμη μία χρονιά το Κοινωνικό Φροντιστήριο
του Δήμου Χαϊδαρίου συνεχίζει την επιτυχημένη
λειτουργία του. 

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο προσφέρει δωρεάν μαθ-
ήματα σε μαθήτριες και μαθητές από οικονομικά
αδύναμες οικογένειες όλων των τάξεων του
Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ και σε αποφοίτο-
υς. Τα τμήματα είναι ολιγομελή.
Καλούμε όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να συμμε-

τέχουν στην εθελοντική αυτή δράση, να υποβάλλουν
σχετική αίτηση, προσκομίζοντας αντίγραφα τίτλων
σπουδών ή αποδεικτικά τυπικών προσόντων στο
τμήμα Παιδείας  (Δημαρχείο Χαϊδαρίου, 3ος όροφος,
τηλ. 213 2047344 – email: koinfrontistiriohaidari-
ou@gmail.com).

Οι γονείς των παιδιών που επιθυμούν να συμμε-
τέχουν, υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα παρακάτω
δικαιολογητικά:• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή
διαβατηρίου• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστα-
σης (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)•
Φωτοτυπία τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος�•
Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας (αν υπάρχει).
Οι αιτήσεις είναι διαθέσιμες στο Δημαρχείο και στα
σχολεία του Δήμου.

Οι αιτήσεις κατατίθενται στο Δημαρχείο Χαϊδα-
ρίου στο τμήμα Παιδείας έως Παρασκευή
01/10/2021, εργάσιμες μέρες και ώρες.
Τα μαθήματα ξεκινούν την Δευτέρα 04/10/2021 στο 2ο
Λύκειο Χαϊδαρίου (Φιλοπάππου 28, όπισθεν Δημα-
ρχείου), τηρώντας  όλα τα απαραίτητα υγειονομικά
μέτρα ασφαλείας.



Δημοσιεύθηκε στην
Εφημερίδα της
Κ υ β ε ρ ν ή σ ε ω ς

(ΦΕΚ Β’
4268/15.09.2021) η κοινή
απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών Χρήστου
Σταϊκούρα, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδωνι Γεω-
ργιάδη, Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων
Σπήλιου Λιβανού και του
Υφυπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Γιάννη
Τσακίρη, μέσω της οποίας
ρυθμίζεται το ζήτημα της
επιχορήγησης αγροτικών
εκμεταλλεύσεων για την
αποζημίωση των πληγέν-
των από τις πυρκαγιές
που εκδηλώθηκαν από την 1η Μαΐου έως και το
τέλος Αυγούστου 2021 σε περιοχές της χώρας, οι
οποίες έχουν οριοθετηθεί με Κοινές Αποφάσεις των
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφο-
ρών.

Μεταξύ των περιοχών αυτών, συμπεριλαμβάνεται
και η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής.

Η επιχορήγηση, όπως αυτή θα καθοριστεί μετά
την ολοκλήρωση της καταγραφής των ζημιών, είναι
αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα
χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκειται σε
οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ
του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδι-
κής εισφοράς αλληλεγγύης, δεν δεσμεύεται και δεν
συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημό-
σιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Νομικά
Πρόσωπά τους, τα Ασφαλιστικά Ταμεία ή πιστωτι-
κά ιδρύματα.

Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης και Βουλευτής Δυτι-
κής Αττικής, κ. Γιώργος Κώτσηρας, σε δήλωσή του
σχετικά με την επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλ-
λεύσεων για την αποζημίωση των πληγέντων από
τις πυρκαγιές, ανέφερε:

«Η Κυβέρνηση επιβεβαιώνει έμπρακτα και καθ-
ημερινά το ενδιαφέρον της για την άμεση αποκατά-
σταση όλων των πληγέντων συμπολιτών μας από
τις καταστροφικές πυρκαγιές κατά την πρόσφατη
θερινή περίοδο. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στον
αγροτικό πληθυσμό της χώρας, προκειμένου οι
άνθρωποι αυτοί να στηριχθούν και χωρίς χρο-
νοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες να
προχωρήσουν το ταχύτερο δυνατό στην ανα-
συγκρότησή τους.

Το έμπρακτο ενδιαφέρον της Κυβέρνησης αποτ-
υπώνεται και για την περιοχή μας, τη Δυτική Αττική,
όπου η προώθηση μέτρων κρατικής αρωγής προς
όλους τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας θα είναι
άμεση και διαρκής».
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 Γ. ΚΩΤΣΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
ΜΑΪΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

««ΡΡυυθθμμίίζζεεττααιι  ττοο  ζζήήττηημμαα  ττηηςς  εεππιιχχοορρήήγγηησσηηςς  
ααγγρροοττιικκώώνν  εεκκμμεεττααλλλλεεύύσσεεωωνν  γγιιαα  ττηηνν  ααπποοζζηημμίίωωσσηη  ττωωνν

ππλληηγγέέννττωωνν  ΔΔυυττ..  ΑΑττττιικκήήςς  ααππόό  ττιιςς  ππυυρρκκααγγιιέέςς»»

Νέα όαση πρασίνου 
στον Ασπρόπυργο με το

πάρκο τσέπης

Οι πόλεις μας έχουν ανάγκη από πηγές οξυγόνου
όπως δέντρα και φυτά, περισσότερο από ποτέ.

Το πάρκο τσέπης στον Ασπρόπυργο, έκτασης 350 τ.μ.,
βρίσκεται στην οδό 28ης Οκτωβρίου. Καλύφθηκε με
περισσότερα από 770 φυτά και δέντρα, ενώ το φυτικό
υλικό αποτελείται κυρίως από αρωματικά φυτά και μεγά-
λους θάμνους.

Η κατασκευή όλων των πάρκων τσέπης γίνεται με
γνώμονα τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και της αειφ-
όρας ανάπτυξης. 

Μέχρι σήμερα έχουν φυτευτεί πάνω από 3.500 φυτά
και δέντρα. Επιπλέον, προστέθηκε αστικός εξοπλισμός,
όπως αυτόνομα βολταϊκά συστήματα φωτισμού, κάδοι,
βρύσες και παγκάκια δίνοντας νέα πνοή στις γειτονιές.

Τα πάρκα τσέπης είναι μοναδικές ευκαιρίες αξιο-
ποίησης ανεκμετάλλευτων και εγκαταλελειμμένων
χώρων. Δίνουν πνοή στα πυκνό-κατοικημένα αστικά
κέντρα και συμβάλλουν παράλληλα στην απορρόφηση
του διοξειδίου του άνθρακα, συνεισφέροντας σημαντικά
στην ενίσχυση της βιωσιμότητας στις πόλεις και της ποι-
ότητας ζωής όλων μας.

Η P&G, σταθερή στη δέσμευσή της να συμβάλλει στη
δημιουργία πιο βιώσιμων πόλεων, συνεχίζει σε συνερ-
γασία με την Οργάνωση ΓΗ και τοπικούς φορείς να
δημιουργεί μικρές οάσεις πρασίνου και σημεία συνάν-
τησης για μικρούς και μεγάλους

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 15.10.2021
Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις καθ’ όλο το
24ωρο στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, 

περιοχής Δ. Μάνδρας-Ειδυλλίας

Λ
όγω εκτέλεσης εργασιών, για το χρονικό διά-
στημα από τις 18.09.2021 έως τις
15.10.2021, καθ’ όλο το 24ωρο, θα πραγμα-

τοποιείται αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλο-
φορίας και  της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης
(Λ.Ε.Α.) της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, περ-
ιοχής Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, στο τμήμα της
μεταξύ των χ/θ 27.500 έως 28.800, στο ρεύμα
κυκλοφορίας προς Κόρινθο, με εξαίρεση την
16.00΄ ώρα έκαστης Παρασκευής έως την 06.00΄
ώρα έκαστης Δευτέρας, όπου η δεξιά λωρίδα θα
δίδεται στην κυκλοφορία 

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από
τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την
υπάρχουσα οδική σήμανση.
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Συνελήφθη στην περιοχή των Μεγάρων, από
αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.),
ένας 36χρονος Έλληνας για παράβαση του Εθνικού
Τελωνειακού Κώδικα.

Ειδικότερα, σε έλεγχο που πραγματοποίησαν ανω-
τέρω αστυνομικοί  σε φορτηγό που οδηγούσε ο 36χρο-
νος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 165.000 πακέτα τσι-
γάρων που δεν έφεραν την ενδεικτική ταινία του
φόρου κατανάλωσης.

Ο οδηγός οδηγήθηκε στο Τ.Α. Μεγάρων, όπου
μεταφέρθηκε και το Ι.Χ. Φορτηγό. 

Σε περαιτέρω έλεγχο του φορτηγού διαπιστώθηκε ότι
οι πινακίδες κυκλοφορίας έχουν εκδοθεί για φορτηγό
με διαφορετικό αριθμό πλαισίου, με επακόλουθο την
κατάσχεσή του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Αθηνών.

ΚΚαατταασσχχέέθθηηκκαανν  116655..000000  ππαακκέέτταα  μμεε
λλααθθρρααίίαα  ττσσιιγγάάρραα  σστταα  ΜΜέέγγααρραα
Συνελήφθη ο 36χρονος οδηγός του φορτηγού

Λογαριασμοί ρεύματος:Λογαριασμοί ρεύματος:
Έκπτωση σε όλους ανεξάρτητα
από ληξιπρόθεσμες οφειλές

Ν
έες διευκριν ίσεις από τον  Κώστα Σκρέκα για την
έκπτωση στους λογαριασμούς ρεύματος. Όλοι οι
καταν αλωτές που είν αι συν δεδεμέν οι με τη χ αμ-

ηλή τάση θα δουν  έκπτωση στο λογαριασμό ρεύματος
με βάση τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη Θεσσα-
λον ίκη εν  όψει της αν όδου των  τιμών  στην  εν έργεια. 
Την  αποκάλυψη έκαν ε ο υπουργός Περιβάλλον τος και
Εν έργειας, Κώστας Σκρέκας μιλών τας στον  ΣΚΑΪ.
Διευκρίν ισε ότι επιδότηση θα λάβουν  όλοι οι καταν α-
λωτές χ αμηλής τάσης και η έκπτωση δεν  εξαρτάται από
το αν  έχ ουν  ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Σύμφων α με τον  κ Σκρέκα το μέτρο ισχ ύει μέχ ρι το
τέλος του χ ρόν ου καθώς η κυβέρν ηση θεωρεί ότι η εν ε-
ργειακή κρίση έχ ει παροδικά χ αρακτηριστικά. Ωστόσο
υπογράμμισε ότι αν  συν εχ ιστεί η αυξημέν η τιμή στο
ρεύμα θα εξεταστεί και η επέκταση του μέτρου. Ο κ.
Σκρέκας - αν αφερόμεν ος στις επαφές του με τις ιδιωτι-
κές εταιρίες - τόν ισε ότι τους ζήτησε ν α στηρίξουν  τους
καταν αλωτές και όπως αν έφερε ήδη ορισμέν οι παροχ οι
έχ ουν  φτιάξει εκπτωτικά πακέτα.
Ζήτησε, τέλος, από τις εταιρίες ν α είν αι διακριτή για

τους καταν αλωτές η έκπτωση που κάν ει η κυβέρν ηση
και η επιπλέον  έκπτωση που κάν ει ο πάροχ ος.
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Σχολεία και Μέσα Μαζικής Μεταφο-
ράς θα κάνουν τη ζημιά. Τι λένε οι
ειδικοί για την πορεία του κορωνο-
ϊού έως τα Χριστούγεννα.

Την  αν ησυχ ία τους για το τέταρτο κύμα
του κορων οϊού εκφράζουν  διαρκώς οι
ειδικοί οι οποίοι προειδοποιούν  ότι τα
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και τα σχ ολεία
μπορούν  ν α φουν τώσουν  την  παν -
δημία, την  ώρα που ο δρόμος για τα Χρι-
στούγεν ν α αν αμέν εται ν α είν αι αν ώμα-
λος.

«Αγων ιούμε πολύ για το 4ο κύμα. Περ-
ιμέν ουμε ότι μετά τον  Οκτώβριο όταν  οι
συν θήκες θα έχ ουν  ευν οήσει τον  κορω-
ν οϊό, τα σχ ολεία, οι συν ωστισμοί και τα
ΜΜΜ θα κάν ουν  πάλι την  ζημιά», τόν ι-
σε μιλών τας στον  ΣΚΑΪ ο διευθυν τής της
ΜΕΘ στο Νοσοκομείο Παπαν ικολάου,
Νίκος Καπραβέλος, ο οποίος μίλησε για
απειλές που δέχ εται.

Όπως αν έφερε αν αμέν εται μεγάλη έξα-
ρση και πίεση στο σύστημα υγεία μέχ ρι
τα Χριστούγεν ν α και έκαν ε έκκληση ν α
εμβολιαστούν  όσοι δεν  το έχ ουν  κάν ει
γρήγορα.

Παράλληλα, δήλωσε πως δέχ εται απει-
λές με επιστολές και σφραγίδα της Κρήτ-
ης. «Ούτε στο μεσαίων α δεν  έχ ω δει
τέτοιες περιπτώσεις. Δέχ τηκα απειλή
εν αν τίον  της ζωής μου, για τον  αγών α
που κάν ω, ότι έχ ω παραπλαν ηθεί από
τον  σαταν ά και ότι προσπαθώ ν α κορ-
οϊδέψω τον  κόσμο για ν α εμβολιαστεί».

Σημείωσε, μεταξύ άλλων , πως η υπερ-
μετάδοση του ιού φαίν εται ότι δεν  γίν ε-
ται μόν ο με τα σταγον ίδια αλλά και αερο-
γεν ώς και χ ρειάζεται απολύμαν ση των
χ ώρων  εν ώ τόν ισε ότι όλη η προσοχ ή
πρέπει ν α στραφεί στους αν εμβολίαστο-
υς συμπολίτες μας καθώς αυτοί κιν -
δυν εύουν  περισσότερο και ν οσήσουν
βαρύτερα. «Δεν  βλέπουμε εμβολιασμέ-
ν ους σε βαριά κατάσταση» σημείωσε
χ αρακτηριστικά.

Για τις αν ακοιν ώσεις που γίν ουν  από
την  Εθν ική Επιτροπή Εμβολιασμών  για
τη χ ορήγηση τρίτης δόσης εμβολίων
κατά της Cov id-19 των  ατόμων  ηλικίας
άν ω των  60 ετών  και των  υγειν ομικών
μίλησε μεταξύ άλλων  η πρόεδρος του
ΕΙΝΑΠ Ματίν α Παγών η.

Όπως αν έφερε οι υγειον ομικοί φτά-
ν ουν  τους 8 μήν ες από τότε που έκα

ν αν  το εμβόλιο που σημαίν ει ότι πρέ-
πει ν α εμβολιαστούν  με την  3η δόση
καθώς υπάρχ ει η άμεση επαφή με τον
ασθεν ή. Σημείωσε μάλιστα ότι αυτό θα
έπρεπε ν α γίν ει και ν ωρίτερα.

Στο πλαίσιο αυτό όπως είπε θα αν α-
κοιν ωθεί η 3η δόση για τους υγειον ομι-
κούς και τους άν ω των  60 εν ώ υπογράμ-
μισε πως ήδη τρέχ ουν  τα ραν τεβού για
τις ομάδες υψηλού κιν δύν ου. «Βάση των
μελετών  σωστά γίν εται αυτό», σημείωσε
χ αρακτηριστικά.

Ερωτηθείσα για την  επιλογή ν α εμβο-
λιαστούν  αρχ ικά με την  τρίτη δόση οι 60
ετών  και πάν ω και οι υγειον ομικοί, εξήγ-
ησε πως στην  Ελλάδα πάμε πιο σιγά
όσο αν αφορά τις εισηγήσεις σε σχ έση με
τις υπόλοιπες χ ώρες καθώς περιμέν ουμε
τις μελέτες και μετά προχ ωράμε. «Δεν
υπάρχ ει τόσο υλικό όσο έχ ουν  οι ξέν ες
χ ώρες με εκατομμύρια εμβολιασμέν ους»
είπε εν δεικτικά.

Παράλληλα, η κα Παγών η εξέφρασε τον
προβληματισμό των  ειδικών  για τα χ αμ-
ηλά ποσοστά των  εμβολιασμών  στα παι-
διά και δήλωσε ότι μπορεί ν α υπάρχ ει
έξαρση με το άν οιγμα των  σχ ολείων .

Η ίδια αν έφερε πως οι εμβολιασμοί στα
παιδιά 12-15 ετών  φτάν ουν  μόλις το
13% και στα παιδιά 15-17 ετών  μόλις στο
21% και έκαν ε έκκληση στους γον είς σε
συν εν ν όηση με τον  παιδίατρό τους ν α
προχ ωρήσουν  στους εμβολιασμούς των
παιδιών  τους.

Σημείωσε μεταξύ άλλων  πως οι ειδικοί
θα έχ ουν  μια πιο ξεκάθαρη κατάσταση
για την  εξέλιξη του κορων οϊού τα Χρι-
στούγεν ν α αρχ ές Οκτωβρίου τέλος
Σεπτεμβρίου.

Με αυτή την  ν όσο δεν  ξεμπλέκουμε
εύκολα, δήλωσε χ αρακτηριστικά.

ΤΤαα  ππρροοββλλήήμμαατταα  κκααιι  τταα  έέρργγαα  πποουυ  σσχχεεδδιιάάζζοοννττααιι  σσττηη  ΔΔυυττιικκήή
ΑΑθθήήνναα  σσττηη  σσύύσσκκεεψψηη  ΜΜηηττσσοοττάάκκηη  μμεε  ττοουυςς  δδηημμάάρρχχοουυςς

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα ζητήματα παραβατικότητας που αντιμετωπίζουν οι περιοχές 

ΤΤαα  ππρροοββλλήήμμαατταα  ,,  οοιι  εελλλλεείίψψεειιςς  ααλλλλάά  κκααιι
τταα  έέρργγαα  πποουυ  σσχχεεδδιιάάζζοοννττααιι  γγιιαα  ττοουυςς
δδήήμμοουυςς  ττοουυ    ΔΔυυττιικκοούύ  ΤΤοομμέέαα  ττέέθθηηκκαανν
σσττηη  σσύύσσκκεεψψηη  ττοουυ  ΚΚ..  ΜΜηηττσσοοττάάκκηη  μμεε

ττοουυςς  δδηημμάάρρχχοουυςς..

«Είναι μία ευκαιρία να μπορέσω να δώσω κι εγώ κάτι
πίσω σε μία περιοχή με την οποία αισθανόμουν πάντα
ότι είχα ιδιαίτερες σχέσεις, με τίμησε και με τιμά πάρα
πολλά χρόνια», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά
τη διάρκεια της συζήτησής του με τους δημάρχους της
Δυτικής Αθήνας, στο Περιστέρι, εξειδικεύοντας τα προβ-
λήματα των περιοχών τους που αναζητούν λύσεις.

Κατά τη διάρκεια της συνάν-
τησης, σύμφωνα με πληροφ-
ορίες, εξετάστηκαν θέματα
που αφορούν τους δήμους
και για τα οποία η συνδρομή
της κεντρικής διοίκησης θα
συμβάλλει ουσιαστικά στην
επίλυσή τους με τον Κυριάκο
Μητσοτάκη να επισημαίνει
πως ο ίδιος είναι ενημερωμέ-
νος προσωπικά μιας και
αποτελεί συνειδητή του επι-
λογή από το ξεκίνημα της
πολιτικής του σταδιοδρομίας
να πολιτεύεται στη συγκεκρι-
μένη περιοχή ενώ σήμερα
είναι βουλευτής του Δυτικού
Τομέα Αθηνών.

«Η αλήθεια είναι ότι ήταν
τέτοια η πίεση των δύο
πρώτων ετών, που μία σειρά

προτεραιότητες της Δυτικής Αθήνας δρομολογούνται
αυτή την περίοδο και χαίρομαι που αναγνωρίζετε ότι
υπάρχει μία καλή συνεργασία για την επίλυση μιας σει-
ράς θεμάτων», ανέφερε, μεταξύ άλλων ο πρωθυπο-
υργός. 

Στη διάρκεια της σύσκεψης έγινε αναλυτική συζήτηση
για σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ξεχωριστά
κάθε περιοχή, όπως, μεταξύ άλλων, για τα δίκτυα ύδρευ-
σης, για τα έργα οδοποιίας, για τις γραμμές μεταφοράς
ρεύματος υψηλής τάσης που χρειάζονται υπογειοποίηση
των καλωδίων, για τις δυσκολίες στον τομέα της υγείας,
για θέματα πολεοδομικού ενδιαφέροντος αλλά και για τη 

διασύνδεση των περιοχών με το Μετρό. Ιδιαίτερη έμφα-
ση δόθηκε στα ζητήματα παραβατικότητας που αντιμε-
τωπίζουν περιοχές υπογραμμίζοντας πως απαιτείται
καλύτερος συντονισμός μεταξύ των αρμόδιων αρχών και
της τοπικής αυτοδιοίκησης προκειμένου να επιτυγχάνον-
ται καλύτερα αποτελέσματα. 

Συζητήθηκε, επίσης, η υλοποίηση του προγράμματος
«Αντώνης Τρίτσης» ενώ υπογραμμίστηκαν εκκρεμή
ζητήματα σχετικά με την έλλειψη συγκεκριμένων ειδικο-
τήτων προσωπικού από τους Δήμους. 

Ενόψει και του επερχόμενου χειμώνα η συζήτηση στρά-
φηκε και στις αντιπλημμυρικές εργασίες που πρέπει να
πραγματοποιηθούν προκειμένου να αποτραπούν μεγάλα
προβλήματα εξαιτίας των πλημμυρικών φαινομένων,
ενώ συζητώντας για θέματα Πολιτικής Προστασίας
σημειώθηκε η άμεση επέμβαση που πραγματοποιήθηκε
στη φωτιά που ξέσπασε κατά τη διάρκεια του καλοκαιρ-
ιού στο Ποικίλο Όρος, η οποία αντιμετωπίστηκε σε
ταχύτατο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα να διασωθεί
ένας μεγάλος πνεύμονας πρασίνου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο δήμαρχος Περιστερίου,
Ανδρέας Παχατουρίδης, ο δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας,
Λάμπρος Μίχος, ο δήμαρχος Αγίων Αναργύρων, Σταύρ-
ος Τσίρμπας, ο δήμαρχος Χαϊδαρίου, Βαγγέλης
Ντηνιακός, ο δήμαρχος Πετρούπολης, Στέφανος Βλάχος,
ο δήμαρχος Αιγάλεω, Γιάννης Γκίκας και ο δήμαρχος
Ιλίου, Νικόλαος Ζενέτος.

Συμμετείχαν, επίσης, ο υπουργός Επικρατείας, 'Ακης
Σκέρτσος, o γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτε-
ρικών, αρμόδιος για θέματα Εσωτερικών και Οργάνω-
σης, Μιχάλης Σταυριανουδάκης καθώς και ο βουλευτής
Δυτικού Τομέα Αθηνών της ΝΔ, Γιάννης Λοβέρδος.

Δύσβατος ο δρόμος μέχρι τα Χριστούγεννα 
– Σχολεία και μέσα μεταφοράς «φουντώνουν» την πανδημία
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ΑΑννααββοολλήή  ααγγώώννωωνν
κκυυππέέλλλλοουυ  

λλόόγγωω  δδεελλττίίωωνν

ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  ααππόόφφαασσηη  ττηηνν  ΕΕ..ΕΕ..

ττηηςς  ΕΕ..ΠΠ..ΣΣ..ΔΔ..ΑΑ..  ααννααββάάλλλλοοννττααιι  τταα  ππααρραα--

κκάάττωω  ππααιιχχννίίδδιιαα::

11))  ΠΠΑΑΟΟ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ  ––  ΖΖΕΕΦΦΥΥΡΡΙΙΟΟΥΥ  ΑΑΕΕ

ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

22))  ΑΑ..ΟΟ..  ΜΜΙΙΜΜΑΑΣΣ  ΜΜΙΙΚΚΡΡΑΑΣΣΙΙΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ––

ΠΠΑΑΝΝΛΛΙΙΟΟΣΣΙΙΑΑΚΚΟΟΣΣ  ΑΑ..ΟΟ..

33))  ΑΑΙΙΑΑΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡ..  ––  ΑΑΣΣ

ΔΔΥΥΝΝΑΑ..  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ

44))  ΑΑΣΣΤΤΕΕΡΡΑΑΣΣ  ΑΑΝΝΩΩ  ΛΛΙΙΟΟΣΣΙΙΩΩΝΝ  ––

ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΠΠΑΑΝΝΟΟΡΡΑΑΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ

55))  ΑΑ..ΣΣ..  ΕΕΥΥΚΚΛΛΕΕΙΙΔΔΗΗΣΣ  ––  ΕΕΡΡΜΜΗΗΣΣ  ΑΑΝΝΩΩ

ΛΛΙΙΟΟΣΣΙΙΩΩΝΝ

66))  ΣΣΚΚΟΟΡΡΠΠΙΙΟΟΣΣ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ  ––  ΑΑΚΚΡΡΑΑΤΤΗΗΤΤΟΟΣΣ

77))  ΑΑΠΠΟΟΛΛΛΛΩΩΝΝ  ΠΠΟΟΝΝΤΤΙΙΩΩΝΝ  ΑΑΠΠΟΟ  ––

ΘΘΡΡΑΑΣΣΥΥΒΒΟΟΥΥΛΛΟΟΣΣ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ

Ανακοίνωσε Μαυρομιχάλη
και Δενδρινό 
ο Πανελευσινιακός ΑΟΚ

Η ομάδα του Παν ελευσιν ιακού ΑΟΚ
αν ακοίν ωσε τις προσθήκες των  Απο-
στόλη  Μαυρομιχ άλη και Κων σταν τίν ου
Δεν δριν ού.
Ο πρώτος είν αι 19 ετών  και παίζει στο
«3» και στο «4», εν ώ άν ηκε στον  Ιων ικό
Νικαίας και δεύτερος αγων ιζόταν  στους
Αγίους Αν αργύρους, προσφέρει στα
guard και είν αι 18 ετών .

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Διοίκηση του Πανελευσινιακού ΑΟΚ
ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας
της με τους αθλητές Αποστόλη Μαυρ-
ομιχάλη και Κωνσταντίνο Δενδρινό.

Ο Αποστόλης Μαυρομιχάλης είναι
γεννημένος το 2003 (ύψος 1,99 cm)
αγωνίζεται στις θέσεις 3-4 και
προέρχεται από τον Ιωνικό Νίκαιας.

Ο Κωνσταντίνος Δενδρινός είναι γεν-
νημένος το 2004 (ύψος 1,82 cm) 

αγωνίζεται στις θέσεις 1-2 και
προέρχεται από τους Αγίους Ανα-
ργύρους.

Και οι δυο αθλητές έχουν την
δυνατότητα να αγωνιστούν και με το
Εφηβικό μας Τμήμα !

Μετά από εισήγηση του coach
Βούλγαρη , ο Πανελευσινιακός ΑΟΚ
συνεχίζει να επενδύει στο παρόν και
το μέλλον του συλλόγου!

Απόστολε και Κωνσταντίνε καλώς
ήρθατε στην οικογένεια του Πανελευ-
σινιακού!

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

Ο Βύζας ανακοίνωσε τον
Μάριο Σελμανάι

Η διοίκηση του Βύζαν τα αν ακοιν ών ει
την  έν αρξη της συν εργασίας με τον
ποδοσφαιριστή ΜΑΡΙΟ ΣΕΛΜΑΝΑΙ.
Ο έμπειρος μεσοεπιθετικος με θητεία
αλλά και παραστάσεις από την  Γ Εθν ική
επιστρέφει στον  Βύζαν τα καθώς είχ ε
φορέσει και παλαιότερα τα κιτριν όμαυρα
όταν  η ομάδα αγων ιζόταν  στην  Γ Εθν ι-
κή.
Καλωσορίζουμε τον  Μάριο στην  κιτριν ό-
μαυρη οικογέν εια του Βύζαν τα και του
ευχ όμαστε ν α έχ ει υγεία και συμβολή
στην  επίτευξη των  στόχ ων  της ομάδας
μας.

Προβάδισμα πρόκρισης ο ΠΑΟΚ Μάνδρας
1-0 στο Πανόραμα τον Λέοντα

Ο ΠΑΟΚ Μάν δρας με τέρμα που σημείωσε ο Ζιώγας στο 57΄ο οποίος αποδείχ τηκε
χ ρυσή αλλαγή απο τον  προπον ητή Νίκο Τσαφέρη επικράτησε στο Παν όραμα για
την  1η φάση του κυπέλλου στην  Δυτική Αττική με 1-0 του Λέον τα και απέκτησε
προβάδισμα πρόκρισης στον  επαν αληπτικό.
Διαιτήτευσε ο Χρέλιας Θ. Βοηθοί: Πλάκας Σ, Σταμούλης Γ.

ΛΕΩΝ: Αβετίδης, Καρασσαβίδης Σ.(84′ Ζαπουν ίδης), Δεληγιάν ν ης, Κατσαρός,
Μήτρος, Μαλαματίν ης, Καρασσαβίδης Π., Λουκόπουλος, Γεροτν ίδης, Φλούδας,
Καρασσαβίδης Χ..

ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ: Τσαπουρν ής, Βλαχ όπουλος, Χατζαν των άκης, Μάχ λης, Λαζα-
ρίδης, Φυσαράκης, Ράλλης(80′ Ίσαρης), Δούκας(57′ Ζιώγας), Βάσης, Γκίν ης, Καλλι-
τσουν άκης(46′ Μπάλλα).
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ΔΙΠΛΗ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

Με γνώμονα την περεταίρω ανάπτυξη της
υποδομής , αλλά και την στελέχωση του
αντρικού τμήματος  με νεαρούς σε ηλικία αθλ-
ητές , το Δ.Σ του Εθνικού Πανοράματος
προχώρησε σε διπλή συνεργασία . Επεκτάθη-
κε σε όλα τα τμήματα υποδομής η συνεργασία
που ήδη είχε ξεκινήσει με την Ακαδημία Ποδο-
σφαίρου Α.Ο.  Πάρνηθας .
Οι νεαροί αθλητές θα έχουν την ευκαιρία να
μετέχουν και  να πάρουν τα πρώτα αγωνιστι-
κά ερεθίσματα στο πρωτάθλημα υποδομών
της ΕΠΣΔΑ .
Παράλληλα ξεκίνησε συνεργασία με την ΠΑΕ
ΑΠΟΛΛΩΝ ώστε νεαροί αθλητές να αποκτή-
σουν εμπειρίες και να τεστάρουν τις ικανότ-
ητές τους στο αξιόλογο πρωτάθλημα της Α
ΕΠΣΔΑ .
Οι συνεργασίες αυτές περιλαμβάνουν και
συχνές συσκέψεις προπονητών για μεταφορά
τεχνογνωσίας , αλλά και δημιουργία κοινών
τουρνουά και εκδηλώσεων  με εξωαγωνιστικά
θέματα , όπως πρόληψη τραυματισμών , αθλ-
ητική διατροφή , κοινωνική συμπεριφορά ,
προαγωγή του εύ αγωνίζεσθαι , θέματα ψυχο-
λογίας κλπ

Στη ΝΕΜ ο Μιχάλης Μιχόπουλος

Στην Β εθνική στο μπάσκετ με την ομάδα της ΝΕ Μεγαρίδος θα αγωνιστεί την  νέα χρονιά ο
ταλαντούχος μπασκετμπολίστας απο το Ναύπλιο Μιχάλης Μιχόπουλος.

Εκει βέβαια θα συναντήσει αλλους δυο γνωστούς απο την Αργολίδα τον Παναγιώτη Τζαίδα
και τον Ογκαστ Χάσα
Ο Μαικ πέρσι επαιζε στον Γλαύκο Πατρών,εχει ξεκινήσει απο ην  Δόξα και σε εθνικές κατ-
ηγορίες εχει παίξει ακόμα στον ΟΙΑΚΑ και την Καλαμάτα.

ΑΟ ΖΩΦΡΙΑ: Ερνέστο Χαλεπλιάν ο
επόμενος

Άλλη μια
π ρ ο σ θ ή κ η
στον Αθλητικό
Όμιλο Ζωφρ-
ιάς με προο-
πτική και
όπλο το ταλέν-
το και τη μικρή
ηλικία. Ο 21
ετών ακραίος
ε π ι θ ε τι κ ό ς
Ε ρ ν έ σ τ ο
Χ α λ ε π λ ι ά ν
αγωνίστηκε πέρυσι με την Α.Ε. Πετρ-
αλώνων στην Α’ ΕΠΣΑ, ενώ στο παρε-
λθόν έχει επίσης φορέσει τη φανέλα
του Φωστήρα και των ακαδημιών του
Ολυμπιακού.

Ερνέστο καλώς όρισες. Όλοι εμείς
στη νέα σου «οικογένεια» ευχόμαστε
να είσαι πάντα υγιής και να βελτιώνεσαι
ημέρα με την ημέρα. Καλή σεζόν!

O Ηρακλής Ελευσίνας με
Κατσάφαρο 1-0 τον 
Μανδραικό για το κύπελλο

Για την  1η φάση του κυπέλλου που
άν οιξε την  αυλαία στην  Δυτική Αττική
(και το πρώτο παιχ ν ίδι) ο Ηρακλής
Ελευσίν ας επικράτησε στο Γιώργος
Ρουμελιώτης του Μαν δραικού με 1-0 και
απέκτησε προβάδισμα όσον  αφορά τον
επαν αληπτικό στην  Μάν δρα.

Το παιχ ν ίδι διεξήχ θει κάτω από
φοβερή ζέστη με το θερμόμετρο ν α
δείχ ν ει 37 βαθμούς ήταν  αμφίροπο
χ ωρίς πολλές φάσεις αφού οι δύο ομάδες
επαν ήλθαν  σε αγων ιστική δράση μετά
απο έν α χ ρόν ο απραξία λόγω του Cov id
19.

To τέρμα της ν ίκης του γηραιού
σημείωσε με κεφαλιά ο Παν τελής
Κατσάφαρος στο 30‘ ύστερα από σέν τρα
από τα αριστερά του Τσακουρίδη.

Και οι δύο ομάδες φάν ηκαν  αν έτοιμες
και αγων ίστηκαν  με ελλείψεις αφού δεν
είχ αν  βγεί ακόμα τα ν έα δελτία τους.

Διαιτήτευσε ο Αριστείδης
Αλιάγας.Βοηθοί: Τσαγαν ού-Αν δρέου.
Παρατηρητής αγών α Πάρης Τσιμίκος.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ(προπον ητής

Μιχ άλης Κατσάφαρος): Μικρός,
Μαριν όπουλος, Τσακουρίδης, Ρήγος,
Αξιώτης, Νέτσο Ι, Πουρής, Γκόρος,
Απαζίδης, Κατσάφαρος, Νέτσο
ΙΙ(75’Τουρλίδης).

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ(προπον ητής Γιώργος
Σωτήρχ ος): Κοπαλάς,
Πετσίτης(60’Πέτρου), Χαμηλάκης,
Μπακατσέλος, Βάσα, Βόγκας,
Παλιγγίν ης(46΄Θεοδωρίδης), Κούρτι,
Βλαν τιμίρ Πρίφτης, Διολέτης Α, Μπέκας.

***Τον  αγών α παρακολούθησαν
αρκετοί φίλαθλοι και των  δύο ομάδων
από την  ΕΠΣΔΑ ο αν τιπρόεδρος
Χρήστος Σοφιαν ίδης, ο γεν ικός
γραμματέας του συν δέσμου διαιτητών
Γιώργος Μπεγέτης, ο παλαίμαχ ος
ποδοσφαιριστής του Παν ελευσιν ιακού,
Παν αθην αικού και της ΑΕΚ Γιάν ν ης
Καλιτζάκης, ο προπον ητής Νίκος Σπέης
οι διοικήσεις και των  δύο ομάδων  κ.α.

***Στα πλαίσια προστασίας της
Δημόσιας Υγείας λόγω του COVID-19,
τηρήθηκε  το Υγειον ομικό Πρωτόκολλο
και κατά την  είσοδο των  αθλητών  και
φιλάθλων  στο χ ώρο  εισερχ ομέν ων -
εξερχ ομέν ων  ατόμων .

Ρεπορτάζ-Φωτό: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Μεταγραφή με 
«ισπανικό άρωμα»

στο Μίμα-Μικρασιατικής

Η ομάδα του ΑΟ ΜΙΜΑ Μικρασια-
τικής ολοκλήρωσε την απόκτηση
του 20χρονου επιθετικού (γεννηθ-
είς το 2001) Κώστα Δρομούση.

Το νέο απόκτημα του ΜΙΜΑ
προέρχεται από τις ακαδημίες του
Ατρόμητου Αθηνών. 
Σε ηλικία 15 ετών, επιλέγετε από

τον  Alejandro Rodriguez, head
coach των ακαδημιών της ισπανι-
κής GETAFE FC, και την επόμενη
χρονιά, μεταβαίνει στην Ισπανία και
συμμετέχει στις προπονήσεις της
ομάδας για 15 ημέρες, στο προ-
πονητικό κέντρο Jose Caballero –
Estadio Luis Aragones. 
Οι εντυπώσεις που αφήνει είναι

εξαιρετικές, αλλά το νεαρό της
ηλικίας του στέκεται εμπόδιο στην
μετακίνηση του στην 2η ομάδα της
GETAFE που αγωνίζονταν στην
nueva 1RFEF (Γ’ Εθνική). 
Τις σεζόν 2017 και 2018 αγωνίζε-
ται στον Ατταλο Νέας Περάμου,
ενώ το 2019 εντάσσεται  στην
ομάδα του Μεγαρικού. Το 2020
αγωνίστηκε με την νεοσύστατη Κ18
της ομάδας του Αιγάλεω στο πρω-
τάθλημα υποδομών της ΕΠΣΑ.

ΑΝ.ΤΣ.
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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 πανδημίας θα πραγ-
ματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης την  26η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00μμ, προκειμένου να αποφ-
ασίσουν  επί των  κατωτέρω θεμάτων  ημερησίας 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 Τακτι-
κής Γεν ικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η 1η Επαναληπτική 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 ημερη-
σίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής 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 απα-
ρτία, 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.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                          
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. Δ/ν ση: Λ. Συγγρού 15- 17
Τ.κ. 117 43 Αθήν α
Πληροφ ορίες:Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. :  213 2063534
Φαξ: 213 2063533   
E-mail:  ssona@patt.gov .gr
Ιστοσελίδα: www.patt.gov .gr 

Αθήν α, 17/09/21
Αρ. πρωτ.: 767897

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της
με αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπο-
υργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται
ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Αττικής διαβιβάστηκε από τη
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής με το με αρ.
πρωτ. 112189/16-09-21 έγγραφο
η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων (ΜΠΕ), με ΠΕ.Τ.:
2109612727 και με:
Α) τίτλο έργου: «Δραστηριότητα
διάλυσης ΟΤΚΖ κάθε κατηγορίας,
διάλυσης Αποβλήτων Ηλεκτρι-
κού και Ηλεκτρονικού Εξοπλι-
σμού (ΑΗΗΕ) εντός κι εκτός
πεδίου εφαρμογής της εναλλακ-
τικής διαχείρησης, επεξεργασίας
μεταλλικών μη επικίνδυνων
αποβλήτων, επεξεργασίας μη
μεταλλικών μη επικίνδυνων
αποβλήτων με παραγωγή SRF,
αποθήκευσης Αποβλήτων Ηλεκ-
τρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπ-
λισμού (ΑΗΗΕ) και αποθήκευσης
συσσωρευτών σταθερών &
οχημάτων» υποκατηγορία Α2,
ομάδα: 12η, α/α: 218 (Εγκαταστά-
σεις τεμαχισμού αποβλήτων
μετάλλων, αποβλήτων ηλεκτρι-
κού και ηλεκτρονικού εξοπλι-
σμού (ΑΗΗΕ) μετά από επεξερ-
γασία και απορρυπασμένων
οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής
(ΟΤΚΖ)), α/α: 219 (Εγκαταστάσεις
επεξεργασίας αποβλήτων ηλεκ-
τρικού και ηλεκτρονικού εξοπλι-
σμού (ΑΗΗΕ) χωρίς τεμαχισμό),

α/α: 220 (Εγκαταστάσεις απο-
ρρύπανσης και διάλυσης οχημά-
των τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ)
χωρίς τεμαχισμού, ομάδα 4η, α/α:
3 (Εγκαταστάσεις αποθήκευσης
και μεταφόρτωσης επικίνδυνων
αποβλήτων εξαιρούμενης της
προσωρινής αποθήκευσης, εν
αναμονή της συλλογής στο χώρο
παραγωγής των αποβλήτων) και
Κατηγορία Β, α/α: 9γ & 10β.
Β) θέση έργου: θέση ‘ ’Αγιος
Γεώργιος’ ’- ΒΙΠΑ του Δήμου
Ασπροπύργου, της Π.Ε. Δυτ.
Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.
Γ) φορέα έργου: ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.
Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλ-
λοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλ-
λοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής
Ε) Για την παροχή σχετικών περ-
ιβαλλοντικών πληροφοριών: 1)
την αρμόδια υπηρεσία της Περιφ-
έρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περ-
ιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής
(Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υπο-
δοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκε-
υή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-
6984302) και 2) το Ηλεκτρονικό
Περιβαλλοντικό Μητρώο  (ΗΜΠ)
μόνο για εγγεγραμμένους χρή-
στες στη διεύθυνση http:
eprm.ypen.gr.  
ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και
λήξης δημόσιας διαβούλευσης:
17/09/21- 29/10/21
Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης
προθεσμίας για κατάθεση από-
ψεων ενδιαφερομένου κοινού:
21/09/21- 29/10/21 στη Γραμμα-
τεία Περιφερειακού Συμβουλίου
Αττικής (E-mail:
ssona@patt.gov.gr/ Φαξ: 213
2063533) ή στη Δ/νση Περιβαλ-
λοντικού και Χωρικού Σχεδια-
σμού της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων
239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)
Η) εφημερίδα δημοσίευσης:
«Θριάσιο» και link δημοσίευσης:
www.patt.gov.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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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.,προς ενοικιαση
ή πώληση στα Νεόκτιστα
Ασπροπύργου,τριφατσο
με εύκολη πρόσβαση πρ-
ος όλες τις  εθνικές  ο-
δούς.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 φαρμα-
κείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)

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

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
Ασπροπύρ-
γου!Πληροφορίες
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: ifoniton-
amea@gmail.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
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



16-θριάσιο Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021


