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Ανακοίνωσε τον Κώστα
Σπυρόπουλο ο ΑΟ Ζωφριάς

Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ: Εκπαίδευση
Α΄ βοηθειών με τη χρήση απινιδωτή

Οι διαιτητές της 3η αγωνιστικής την
Τετάρτη και Πέμπτη στην Super League

ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΙΙΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΡΡΟΟΦΦΕΕΣΣ
ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΣΣΧΧΙΙΝΝΟΟ  

ΥΥΠΠΕΕΣΣ::  ΧΧρρηημμααττοοδδόόττηησσηη  ΔΔ..  ΜΜεεγγααρρέέωωνν  
κκααιι  ΔΔ..  ΛΛοουυττρραακκίίοουυ  --  ΑΑγγίίωωνν  ΘΘεεοοδδώώρρωωνν  

μμεε  220000..000000  εευυρρωω

ΣΕ ΖΩΦΡΙΑ ΚΑΙ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 
Ανακατασκευή 2 γήπέδων μπάσκετ
από τον Αθλητικό και Πολιτιστικό

Οργανισμό “Η ΠΑΡΝΗΘΑ”

Οδοντιατρεία: 
Με rapid test οι εμβολιασμένοι, με
μοριακό οι ανεμβολίαστοι

Κορονοϊός: Με μίνι lockdown 
«φλερτάρει» η Βόρεια Ελλάδα 
- Στη Θεσσαλονίκη εκτάκτως 
σήμερα Γκάγκα και Πλεύρης σσεελλ..  88

σσεελλ..  33

Παρατηρητήριο Οικονομικών ΥΠΕΣ: 

569 εκ. ευρώ 
οι απώλειες των 
δήμων το 2020

λόγω πανδημίας
σσεελλ..  99

σσεελλ..    1100--1111σσεελλ..  44

σσεελλ..  77

Συνάντηση Γ. Αμυρά 
- Χρ. Στάθη για τα

αντιδιαβρωτικά έργα
Ο Δήμος απέστειλε  στον Υφυπουργό

σχετική προμελέτη, η οποία 
είχε αρχίσει να συντάσσεται αμέσως μετά

την κατάσβεση των πυρκαγιών σσεελλ..  33

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ: Από 30/9 η πλατφόρμα 
για τρίτη δόση που αφορά τους άνω 
των 60 ετών και τους υγειονομικούς

σσεελλ..  22

Μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυρ-
γο, σε εργοστάσιο ξυλείας

σσεελλ..  1122
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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: Γενικά αίθριος 

Θερμοκρασία: Από 20  έως 32 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ζωγραφιά, Λοΐζος, Λουίζα

Φωκάς, Φώκιος, Φώκης, Φωκία, Φωκίνα

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Λεωφόρος Δημοκρατίας & Παναγούλη, 2105575614

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Κουγιουμτζόγλου 1, - Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως,
2105561131

MANΔΡΑ
Γκίνη Γεωργία Π.Κοροπούλη Βαγγέλη 1, 2105550309

Άνω Λιόσια

Παππού Γεωργία Ι.Λεωφόρος Φυλής 186,
2102474995

ΑΧΑΡΝΕΣ
Μπουντζάν Ρουσλάν Μ.Αγίου Διονυσίου 82,

2102444771

Α
ν οίγει στις 30 Σεπτεμ-
βρίου η πλατφόρμα για
την  χ ορήγηση τρίτης

δόσης εμβολίου κατά της cov id-
19, για τους άν ω των  60 ετών
και τους υγειον ομικούς. Την
επόμεν η εβδομάδα θα αν οίξει η
πλατφόρμα για τα άτομα που
διαμέν ουν  στις Μον άδες Φρον -
τίδας Ηλικιωμέν ων , αν έφερε ο
γεν ικός γραμματέας Πρωτοβάθ-
μιας Φρον τίδας Υγείας Μάριος
Θεμιστοκλέους, κατά την
εν ημέρωση για το Εθν ικό Σχ έ-
διο εμβολιαστικής κάλυψης για
τη ν όσο COVID-19.

Η τρίτη δόση θα χ ορηγείται
αφού περάσουν  6 μήν ες από
τον  εμβολιασμό τους με δεύτερη
δόση.

Από τις 14 Σεπτεμβρίου που άν οιξε η πλατφόρμα για
την  τρίτη δόση στους αν οσοκατασταλμέν ους μέχ ρι
σήμερα έχ ουν  γίν ει 13.175 εμβολιασμοί.

Ο κ. Θεμιστοκλέους ξεκαθάρισε ότι η αν αμν ηστική
δόση δεν  είν αι υποχ ρεωτική και πλήρως εμβολιασμέ-
ν ος θεωρείται κάποιος που έχ ει λάβει δύο δόσεις
εμβολίων  (Pf izer, AstraZeneca, Moderna) ή μία με το
μοσοδοσικό της Johnson & Johnson. Η αν αμν ηστική
δόση, είπε, αποτελεί ισχ υρή σύσταση για ν α αυξηθεί
περισσότερο η προστασία.

Προσέθεσε ότι η λίστα των  δικαιούχ ων  για τρίτη
δόση, μόλις παρέρχ εται 6μην ο από την  ημερομην ία
της δεύτερης δόσης, θα αν αν εών εται σε τακτά χ ρον ι-
κά διαστήματα, έτσι ώστε οι δικαιούχ οι ν α μπορούν
ν α κλείν ουν  ραν τεβού για την  τρίτη δόση.

Πορεία των  εμβολιασμών

Ξεπεράστηκαν  σήμερα οι 11.900.000 εμβολιασμοί.
Με τουλάχ ιστον  μία δόση έχ ει εμβολιαστεί το 60,6%
του γεν ικού πληθυσμού και 70% του εν ήλικου πληθυ-
σμού.

Περισσότεροι από 90.000 πολίτες έχ ουν  κλείσει
ραν τεβού τις τελευταίες 7 ημέρες για εμβολιασμό με την
πρώτη δόση, με την  συν τριπτική πλειν ότητα των
ραν τεβού ν α κλείν εται από ν εαρές ηλικίες.

Στοιχ εία για τους εμβολιασμούς στις ν εαρές ηλικίες

Στην  ηλικιακή ομάδα 35-39, το 59,8% έχ ει ήδη εμβο-
λιαστεί και αν  υπολογίσουμε και τα ραν τεβού αν έρχ ε-
ται στο 60,4%.

Στην  ηλικιακή ομάδα 30-34, έχ ει ήδη εμβολιαστεί το
59,3% και αν  υπολογίσουμε και τα ραν τεβού αν έρχ ε-
ται στο 60%.

Στην  ηλικιακή ομάδα 25-29, το 58,8% έχ ει ήδη εμβο-
λιαστεί και αν  υπολογίσουμε και τα ραν τεβού αν έρχ ε-
ται στο 59,7%.

Στην  ηλικιακή ομάδα 18-24, το 50,2% έχ ει ήδη εμβο-
λιαστεί και αν  υπολογίσουμε και τα ραν τεβού αν έρχ ε-
ται στο 51,3%.

Στην  ηλικιακή ομάδα 15-17, το 28,7% έχ ει ήδη εμβο-
λιαστεί και αν  υπολογίσουμε και τα ραν τεβού αν έρχ ε-
ται στο 30%. Έχ ουν  ήδη εμβολιαστεί 98.000 παιδιά,
είπε ο κ. Θεμιστοκλέους.

Και στην  ηλικιακή ομάδα 12-14, έχ ει ήδη εμβολιαστεί
το 15,7% και αν  υπολογίσουμε και τα ραν τεβού
αν έρχ εται στο 17,44%. Ήδη έχ ουν  εμβολιαστεί 56.000
παιδιά από αυτή την  ηλικιακή ομάδα.

Εμβόλιο: Από 30/9 η πλατφόρμα 
για τρίτη δόση για τους άνω 
των 60 ετών και τους υγειονομικούς

Παράταση συμβάσεων ΙΔΟΧ στους ΟΤΑ (τροπολογία)

Τ
η δυνατότητα της παράτασης συμβάσεων προ-
σωπικού ΙΔ.Ο.Χ που απασχολείται στους ΟΤΑ
μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2021 σύμφωνα με

τον νόμο 4745/2020 δίνει τροπολογία που κατατέθηκε
στη Βουλή.

Ειδικότερα στο άρθρο 11 της τροπολογίας σημειώνεται
ότι η παράταση των συμβάσεων αφορά τις συμβάσεις
COVID-19 αλλά όσες είναι ενεργές κατά τη δημοσίευση
της τροπολογίας.

Η σχετική τροπολογία κατατέθηκε από το υπουργείο
Υγείας στο νομοσχέδιο «Οργανισμός του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λει-
τουργών και των υπαλλήλων του».

Επίσης με την ίδια τροπολογία δίνεται παράταση
συμβάσεων του προσωπικού καθαριότητας, απολύμαν-
σης και φύλαξης των κτηρίων του Υπουργείου Προ-
στασίας του Πολίτη
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Σε εξέλιξη βρίσκον ται οι επαφές του
Δήμου Μάν δρας - Ειδυλλίας για τη
διαχ είριση της επόμεν ης ημέρας από
τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγι-
ές.

Στη συν άν τηση που είχ αν  ο Δήμα-
ρχ ος Χρήστος Ε.Στάθης και ο Γεν ικός
Γραμματέας του Δήμου, Δημήτρης
Ραφτόπουλος με τον  Υφυπουργό Περ-
ιβάλλον τος και Εν έργειας, Γιώργο
Αμυρά, εν ημερώθηκαν  για τη μελέτη
των  αν τιδιαβρωτικών  έργων  και τη γρή-
γορη πρόοδο των  διαδικασιών  για την
υλοποίηση της.

Ο Δήμος απέστειλε ήδη στον  Υφυ-

πουργό τη σχ ετική προμελέτη, η οποία
είχ ε αρχ ίσει ν α συν τάσσεται αμέσως
μετά την  κατάσβεση των  πυρκαγιών .

Στη συν άν τηση παραβρέθηκαν  και
μέλη του Αγροτοδασικού Συλλόγου
Μάν δρας «Η Αγία Αικατερίν η» και
συγκεκριμέν α οι κ.κ. Αν των ίου, Μαρ-
ούγκας, Δούκας με τους οποίους ο
Υφυπουργός συζήτησε θέματα που
απασχ ολούν  το σύλλογο.

Στα αν ωτέρω θέματα ο Υφυπουργός
και πλέον  καλός φίλος και συμπαρα-
στάτης του Δήμου , εν έγκυψε με ιδιαίτε-
ρη ευαισθησία και αν ταπόκριση. 

ΣΣΥΥΝΝΕΕΧΧΙΙΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΗΗ  ««ΩΩΡΡΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤΗΗ»»

Επανέναρξη των δια ζώσης συνεδριάσεων στο Δημοτικό 
Συμβούλιο Ελευσίνας
Στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου

καλούνται να προσέλθουν ξανά οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι του Δήμου Ελευσίνας, μετά από
πρόσκληση του Προέδρου, Γιώργου Ηλιόπου-
λου, σε εφαρμογή σχετικής Εγκυκλίου του Υπο-
υργείου Εσωτερικών. 

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τα προβλεπόμε-
να της Εγκυκλίου, θα μπορούν να προσέρχον-
ται στην αίθουσα μόνο εμβολιασμένοι και νοσή-
σαντες σύμβουλοι, ενώ οι συνεδριάσεις θα είναι
κεκλεισμένων των θυρών. 

Ωστόσο, με απόφαση της Δημοτικής Αρχής, η
«Ώρα του Δημότη» θα συνεχιστεί κανονικά, ώστε
όσοι δημότες το επιθυμούν να είναι «παρόντες»
στην διαδικασία. 

Οι αλλαγές, όμως, δεν σταματούν εκεί, αφού η
αίθουσα του Δημοτικού Συμβούλιου  είναι
πλέον πλήρως ανακαινισμένη και  έχει  ήδη
τοποθετηθεί σύγχρονη μικροφωνική και ηχητική
εγκατάσταση.

Παράλληλα, με μέριμνα του Προέδρου το αμέ-

σως επόμενο διά-
στημα θα υπάρξει
προμήθεια tablet για
τους Δημοτικούς
Συμβούλους, με
στόχο τον ψηφιακό
εκσυγχρονισμό της
διαδικασίας των
συνεδριάσεων.  

Όλες αυτές οι ενέρ-
γειες, πρόκειται  να
αναβαθμίσουν τη λει-
τουργία των δημο-
τικών συνεδριάσεων,
εκσυγχρονίζοντας τες
και  στοχεύοντας σε
ακόμη μεγαλύτερη
διαφάνεια και, φυσι-
κά, σε μικρότερο
π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ό
αποτύπωμα.

Συνάντηση Γ. Αμυρά - Χρ. Στάθη
για τα αντιδιαβρωτικά έργα

ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΙΙΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΡΡΟΟΦΦΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΣΣΧΧΙΙΝΝΟΟ  

ΥΥΠΠΕΕΣΣ::  ΧΧρρηημμααττοοδδόόττηησσηη  ΔΔ..  ΜΜεεγγααρρέέωωνν  
κκααιι  ΔΔ..  ΛΛοουυττρραακκίίοουυ  --  ΑΑγγίίωωνν  ΘΘεεοοδδώώρρωωνν  
μμεε  220000..000000  εευυρρωω

Μετά από συνεχείς
προσπάθειες του
αντιπροέδρου της

Βουλής και βουλευτή Δυτι-
κής Αττικής, Θανάση
Μπούρα, εκδόθηκε η υπ’
αριθμόν 67690/17-9-2021
απόφαση, του Αναπληρω-
τή Υπουργού Εσωτερ-
ικών, Στέλιου Πέτσα, για
την αντιμετώπιση ζημιών
και καταστροφών που
προκλήθηκαν από θεομ-
ηνίες στο Δήμο Μεγα-

ρέων, που αφορά την πυρκαγιά της 20ης Μαΐου 2021.

Η Απόφαση 67690-17.09.2021 αναφέρει: 

Αποφασίζουμε
Τη χρηματοδότηση του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων
του Ν.Κορινθίας και του Δήμου Μεγαρέων του Ν. Αττικής με συνολικό ποσό
ύψους διακοσίωνχιλιάδων ευρώ (200.000,00€), σε βάρος των πιστώσεων του
έργου: 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης
και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες
στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας»,
ως ακολούθως: 
1. Δ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
100.000,00
2.  Δ. ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 100.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 200.000,00 
Η χρηματοδότηση του ανωτέρω ποσού θα γίνει απολογιστικά σύμφωνα με τη
πρόοδο των έργων και με παραστατικά των δαπανών που θα υποβάλλονται
στο ΥΠ.ΕΣ, όπως ειδικότερα ορίζεται στην αριθ.10/7207/7.3.2017 εγκύκλιό
μας.Η ισχύς της παρούσας ορίζεται σε 24 μήνες από την έκδοσή της. 
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Κορονοϊός: Με μίνι lockdown 
«φλερτάρει» η Βόρεια Ελλάδα 
- Στη Θεσσαλονίκη εκτάκτως 
σήμερα Γκάγκα και Πλεύρης

Αν ησυχ ητικά είν αι τα δεδομέν α για τον  κορον οϊό που
αφορούν  τη Θεσσαλον ίκη και γεν ικότερα τη Βόρεια
Ελλάδα, αφού στις περιοχ ές αυτές καταγράφεται
αύξηση όχ ι μόν ο των  κρουσμάτων  αλλά και των
ν οσηλειών , εν ώ καλή δεν  είν αι η κατάσταση σε ό,τι
αφορά το επίπεδο των  εμβολιασμών . Για τον  λόγο αυτό
μάλιστα δεν  είν αι λίγοι αυτοί που επισημαίν ουν  πως η
περίπτωση εν ός μίν ι lockdown δεν  είν αι μακριά.

Πόσο αυξήθηκαν  οι ν οσηλείες

Σύμφων α με τα στοιχ εία της 4ης ΥΠΕ, μέσα σε έν α
24ωρο, οι ν οσηλείες στα ν οσοκομεία της Βόρειας Ελλά-
δας αυξήθηκαν  κατά σχ εδόν  11%. Η Θεσσαλον ίκη τη
Δευτέρα 20 Σεπτεμβίου σχ εδόν  έφτασε τα κρούσματα
ολόκληρης της Αττικής: 341 η πρώτη, 369 η δεύτερη.
Mε άλλα λόγια, ο χ άρτης άρχ ισε πάλι ν α γίν εται κόκκι-
ν ος.Την  επιδείν ωση της κατάστασης αποκαλύπτουν
και τα τελευταία στοιχ εία που αφορούν  τις ν οσηλείες
στην  Υγειον ομική Περιφέρεια Μακεδον ίας – Θράκης.
Την  Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου, στα 14 ν οσοκομεία της 4ης
ΥΠΕ, 248 ασθεν είς ν οσηλεύον ται σε απλές κλίν ες, εκ
των  οποίων  οι 202 (ποσοστό 81,5%) είν αι αν εμβολία-
στοι και οι 46 εμβολιασμέν οι. 22 ασθεν είς ν οσηλεύον -
ται σε απλές κλίν ες με μάσκα ροής οξυγόν ου, όλοι τους
αν εμβολίαστοι, εν ώ 53 ασθεν είς ν οσηλεύον ται σε
ΜΕΘ. Απ’ αυτούς, οι 51 (96,2%) είν αι αν εμβολίαστοι
και μόλις οι δυο εμβολιασμέν οι.
Τη Δευτέρα οι ν οσηλευόμεν οι σε απλές κλίν ες ήταν
221, εκ των  οποίων  οι 41 εμβολιασμέν οι και οι 180

αν εμβολίαστοι. Οι ν οσηλευόμεν οι στις ΜΕΘ ήταν  51, οι
49 αν εμβολίαστοι και μόλις οι δυο εμβολιασμέν οι.

SOS από Ζέρβα

Τον  κώδων α του κιν δύν ου για την  κατάσταση στη
Θεσσαλον ίκη έκρουσε το βράδυ της Δευτέρας και ο
δήμαρχ ος της πόλης, Κων σταν τίν ος Ζέρβας κατά την
πρώτη (ύστερα από 16 μήν ες) δια ζώσης συν εδρίαση
του δημοτικού συμβουλίου.
Αν αφερόμεν ος τόσο στα κρούσματα όσο και στις
ν οσηλείες, ο δήμαρχ ος Θεσσαλον ίκης είπε ότι την
προηγούμεν η εβδομάδα τα ν ούμερα έδειχ ν αν  μειούμε-
ν α, αυτή την  εβδομάδα οι αριθμοί επαν ήλθαν  και κατα-
γράφεται «αύξηση 15% στα κρούσματα και τις
ν οσηλείες. Και δεδομέν ο ότι είχ αμε συγκεν τρώσεις, τη
ΔΕΘ, ο κόσμος επέστρεψε από τις διακοπές, θα πρέ-
πει ν α είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί».
Ο Θάν ος Πλεύρης και η Μίν α Γκάγκα θα μεταβούν

εκτάκτως σήμερα στη Θεσσαλον ίκη προκειμέν ου ν α
συμμετάσχ ουν  σε σειρά συν αν τήσεων  με τους επικε-
φαλής των  Υγειον ομικών  Περιφερειών  ώστε ν α επαν ε-
ξετάσουν  το σχ έδιο ετοιμότητας των  ν οσοκομείων  σε
περίπτωση κορύφωσης του τέταρτου κύματος αλλά και
αν λύσουν  τις αιτίες των  επιδημιολογικών  δεικτών  και
ν α βρουν  λύσεις.

Σύγκρουση συρμού του
Προαστιακού με αυτοκίνητο
στη Λιοσίων

Ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, όταν
αυτοκίνητο συγκρούστηκε με συρμό του Προα-
στιακού  χωρίς ωστόσο, όπως αναφέρουν οι
πληροφορίες, να σημειωθεί κάποιος τραυματι-
σμός.
Σύμφωνα με ενημέρωση, δεν αναφέρθηκαν τρα-
υματισμοί, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο
αυτοκίνητο.
Το περιστατικό συνέβη στην ισόπεδη διάβαση
της Λιοσίων και είχε σαν αποτέλεσμα να σημει-
ωθούν ολιγόλεπτες καθυστερήσεις.
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Έτοιμο το πρώτο υπαίθριο γυμναστήριο
του Δήμου Αχαρνών
Σπ. Βρεττός - Ετοιμάζεται νέο στην Πλατεία Θρακομακεδόνων

Με ανάρτηση στη σελίδα του στο facebook o Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός ανακοίνωσε την
δημιουργία του 1ου υπαίθρ-
ιου Γυμναστηρίου του
Δήμου Αχαρνών
Απέναντι από το Δημαρχείο
έχει δημιουργηθεί πραγματι-
κά ένας χώρος πρασίνου ο
οποίος εμπλουτίστηκε τη
Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου
2021, με όργανα γυμναστι-
κής για όσους συνδημότες
μας αγαπούν την καθημερινή
άθληση.
Συνεχίζουμε να αναβαθμίζο-
υμε την καθημερινότητά μας
κάνοντας παρεμβάσεις
ουσίας και με το επόμενο
υπαίθριο γυμναστήριο να
παραδίδεται στην πλατεία
Θρακομακεδόνων.
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ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Το Τμήμα Κοινω-
νικής Πολιτικής
της Διεύθυνσης

Κοινωνικής Προστασίας
Παιδείας και Πολιτισμού
του Δήμου Ελευσίνας,
όπως κάθε χρόνο έτσι
και φέτος θα διανείμει
σχολικά σε παιδιά οικο-
γενειών που αντιμε-
τωπίζουν ιδιαίτερα κοι-
νωνικά και οικονομικά
προβλήματα.

Οι αιτήσεις υποβάλ-
λονται στη Διεύθυνση
Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Ελευσίνας, επί της οδού Ρήγα Φεραίου 70.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1) Βεβαίωση φοίτησης μαθητή/μαθήτριας,  2) Πρόσφατο Εκκαθαριστικό
Σημείωμα για τους μη δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου, 3) Απόφαση επιμέλειας / ορισμού
νομίμου αντιπροσώπου.

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ:  
Εγγραφές στα Αθλητικά και
Καλλιτεχνικά Τμήματα
Ξεκινούν εγγραφές και μαθήματα στα Αθλητικά
και Καλλιτεχνικά Τμήματα του Αθλητικού – Πολι-
τιστικού Οργανισμού του Δήμου Φυλής η
“Πάρνηθα” 

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

Στο “Βορεινό” της Ζωφριάς  την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 
οι “Υπερφωτισμένοι”  Άνω Λιοσίων  με την βραβευμένη κωμωδία  

«Μετασεισμική Ακολουθία ή Πώς την κάνουν οι Κινέζοι» – Είσοδος Ελεύθερη 

Σ
τη σκην ή του αμφιθεάτρου “Βορειν ό” στη Ζωφριά, αν ε-
βαίν ουν   την  Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου οι “Υπερφωτισμέν οι”
με την  βραβευμέν η κωμωδία του Γιάν ν η Γαλαν όπουλου

«Μετασεισμική Ακολουθία ή Πώς την  κάν ουν  οι Κιν έζοι». 
Μετά από πολλές παραστάσεις σε διάφορους δήμους επιτέλους η

παράσταση που έχ ει κερδίσει τις εν τυπώσεις θα αν έβει για πρώτη
φορά στα Άν ω Λιόσια, την  «έδρα» της Ομάδας Θεάτρου Άν ω
Λιοσίων  Υπερφωτισμέν οι. 

Ο συγγραφέας και σκην οθέτης Γιάν ν ης Γαλαν όπουλος μας καλεί
στην  «επιστροφή στο σπίτι» αν αφέρον τας τα εξής: 

«Ε π ι τ έ λ ο υ ς ! Η παράσταση Μετασεισμική Ακολουθία ή Πώς
την  κάν ουν  οι Κιν έζοι θα παιχ τεί στην  πόλη μας! Στα Άν ω Λιόσια,
στο Αν οιχ τό Θέατρο Βορειν ό της Ζωφριάς, την  Τετάρτη 22 Σεπτεμ-
βρίου 2021 στις 9 μ.μ. με ελεύθερη είσοδο και κατάλληλη για όλους! 

Μετά τις παραστάσεις μας σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, τα 3
Παν ελλήν ια Βραβεία και τους 4 Παν ελλήν ιους Επαίν ους, η κωμωδία
μας επιστρέφει στο σπίτι της!

Ευχ αριστούμε τον  Δήμαρχο Χρήστο Παππού για την  υποστήρ-
ιξη καθώς και όλους όσοι μας βοηθούν  εδώ και 3 χ ρόν ια που ως
Υπερφωτισμέν οι - Ομάδα Θεάτρου Άν ω Λιοσίων  δημιουργούμε επί
σκην ής! 

Σας περιμέν ουμε!!! 
Υ.Γ. Ακόμη κι αν  το έχ ετε ξαν αδεί σε άλλη πόλη, 1ον  στην

πόλη μας θα είν αι πιο ωραία, και 2ον  έχ ουμε ν έα διαν ομή σε 5
ρόλους, οπότε αξίζει ν α έρθετε και πάλι και ν α γελάσετε!»



Ανακατασκευή 2 γηπέδων
μπάσκετ από τον Αθλητικό
και Πολιτιστικό Οργανισμό
“Η ΠΑΡΝΗΘΑ”
Ανακατασκεύασε δύο ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ  το

Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Δήμου Φυλής “Η ΠΑΡΝΗΘΑ”. Πρόκειται για τα
γήπεδα που βρίσκονται έξω από τα κλειστά γυμνα-
στήρια της Ζωφριάς και του Αγίου Νικολάου, στα
οποία τοποθετήθηκαν νέα αντιολισθητικά δάπεδα.
Με την ανακατασκευή των δύο γηπέδων, ο Αθλ-

ητικός Οργανισμός  διευκολύνει την άθληση οργα-
νωμένων τμημάτων υποδομής αλλά και άλλων
αθλουμένων συνδημοτών μας.
“Διακηρυγμένος στόχος του Δημάρχου Χρήστου

Παππού είναι να είναι ασφαλείς και λειτουργικοί
όλοι οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι του
Δήμου. Από αυτή την κατεύθυνση δεν θα μπορ-
ούσαν να λείψουν οι αθλητικοί χώροι, οι οποίοι
απευθύνονται, πρωτίστως, στους νέους μας κι
αυτό ακριβώς έκανε η διοίκηση του Αθλητικού
Οργανισμού”, τόνισε ο Πρόεδρος Γιώργος Μαυρ-
οειδής. 
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Άνω Λιόσια -  ΖεφύριΆνω Λιόσια -  Ζεφύρι
Εκτεταμένες εργασίες συντήρηση σε 
τέσσερα  ακόμα Δημοτικά Σχολεία 

Σε τέσσερα ακόμα Δημοτικά σχολεία, σε Άνω Λιό-
σια και Ζεφύρι, πραγματοποιήθηκαν από την
Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου

Φυλής εκτεταμένες εργασίες επισκευών, αποκατάστα-
σης και συντήρησης, κατά τη διάρκεια του καλοκαιρινού
διαστήματος.Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν:

10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Επισκευάστηκαν και αποκαταστάθηκαν όλες οι βλάβες

από βανδαλισμούς που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια
των καλοκαιρινών διακοπών. Επίσης, έγινε επένδυση με
πλακίδια τύπου πέτρας στις εξωτερικές βρύσες και ελαι-
οχρωματισμός του γηπέδου μπάσκετ.

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Ελαιοχρωματισμοί σε 7 αίθουσες διδασκαλίας, σε κάγ-

κελα, την μάντρα της περίφραξης και το υπόστεγο στην
είσοδο. Επισκευή σκαλοπατιών στις δύο εξωτερικές σκά-
λες εισόδου, μόνωση στην ταράτσα των εξωτερικών WC
και graffiti επί της μάντρας στην είσοδο του Σχολείου

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Ελαιοχρωματισμοί στα κάγκελα της περίφραξης, τις

πόρτες, τις εξωτερικές βρύσες, τις μάντρες και τις υπό-
λοιπες μεταλλικές επιφάνειες. 

Επίσης, έγινε αντικατάσταση στο υπόστεγο της κεντρι-
κής πόρτας με μονωμένο πάνελ και στεγανοποίηση του
χώρου, αντικατάσταση στις πόρτες των WC με ξύλινες
σε γαλβανιζέ, καθώς και προμήθεια μεγάλου φωτοτυπι-
κού μηχανήματος.

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
Ελαιοχρωματισμοί σε εξωτερικούς τοίχους, πόρτες,

προστατευτικά κάγκελα του κυλικείου, βρύσες, μπασκέ-
τες, παγκάκια, στο θεατράκι και σε εσωτερικούς τοίχους. 

Αντικαταστάθηκαν ακόμα τα φωτιστικά σε αίθουσες
διδασκαλίας με νέους λαμπτήρες LED. 

«Προτεραιότητα του Δημάρχου Χρήστου Παππού είναι
η Παιδεία. Μέλημα του Δήμου Φυλής είναι μαθητές και
δάσκαλοι να βρίσκονται πάντα σε χώρους όμορφους,
καθαρούς και ασφαλείς» δήλωσε ο Πρόεδρος της Πρω-
τοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Φυλής Γιάν-
νης Κρεμύδας.  

Η
παραλία και ο υδροβιότοπος της Ψάθας
δέχθηκαν τη φροντίδα της πρώτης Περιβαλ-
λοντικής Δράσης της πρωτοβουλίας «ΕΛΛΑ-

ΔΙΚΑ ΜΑΣ», η οποία αποσκοπεί στην ανάδειξη
και προώθηση του παραγωγικού πολιτισμού της
χώρας μας, μέσω της συστηματικής προβολής της
χώρας μας ως  «τόπου-προέλευσης» αξιόλογων,
σύγχρονων, ποιοτικών δραστηριοτήτων.

Η βιομηχανία
χ ρ ω μ ά τ ω ν
VITEX με την
π ο λ ύ τ ι μ η
σ υ ν ε ρ γ ασ ί α
ογδόντα εθε-
λ ο ν τ ώ ν
προχώρησαν
στον καθαρι-
σμό της παρ-
αλίας και του
υδροβιότοπου
της Ψαθας την
Κυριακή 19
Σεπτεμβρί ου
κι ήταν μία από
τις είκοσι δύο
(22) ενέργειες
που έγιναν σε
δ ι ά φ ο ρ α
σημεία της
ελληνικής επι-
κράτειας.

Ο Δήμος Μάν-
δρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης υποστήριξε την
προσπάθεια με ανατρεπόμενο όχημα για τη μεταφ-
ορά των απορριμμάτων και ευχαριστεί την εταιρεία
VITEX και τους εθελοντές για την ευαισθησία και
τη φροντίδα της Ψάθας.

ΣΕ ΖΩΦΡΙΑ ΚΑΙ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ Περιβαλλοντική Δράση
της πρωτοβουλίας
«ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ στον
υδροβιότοπο της Ψάθας 
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Ένα εξοργιστικό περιστατικό διαδρα-
ματίστηκε στην Βάρκιζα, όπου με
ευθύνη των ιθυνόντων παιδικού σταθ-
μού, ένα κοριτσάκι μόλις δύο ετών, έμει-
νε κλεισμένο για 5 ώρες μέσα στο σχο-

λικό λεωφορείο.

Ειδικότερα, όπως έγινε
γνωστό, νωρίς το πρωί
της Δευτέρας, ο οδηγός
του σχολικού λεωφορ-
είου, παρέδωσε τα νήπια
στον παιδικό σταθμό και
πάρκαρε το σχολικό στην
περιοχή Πηγαδάκια, έξω

από το σπίτι του.

Αυτό που δεν πρόσεξε ήταν ότι δεν
είχε παραδώσει στον παιδικό σταθμό
όλα τα παιδιά και μέσα στο όχημα έμεινε
ένα κοριτσάκι μόλις 2 ετών.

Το θέμα είναι ότι και στον παιδικό
σταθμό δεν κατάλαβαν ότι τους έλειπε
ένα παιδί.

Μέσα στο λεωφορείο για 4 ώρες
Το κοριτσάκι έμεινε εγκλωβισμένο

μέσα στο λεωφορείο, από τις 8.30 το
πρωί και για περίπου 4 ώρες και μάλι-
στα σε υψηλές θερμοκρασίες.

Αρχικά κοιμόταν αλλά στάθηκε τυχερό
μέσα στην ατυχία του αφού ξύπνησε και
προφανώς τρόμαξε.

Το κοριτσάκι έβαλε τα κλάματα και
περαστικοί το άκουσαν περίπου στις 12

το μεσημέρι και κάλεσαν την αστυνομία.

Στο σημείο έφτασαν άνδρες της ομά-
δας ΔΙ.ΑΣ. και διαπίστωσαν τι είχε
συμβεί.

Το παιδί απεγκλωβίστηκε κάθιδρο και
σε κατάσταση σοκ. Οι γονείς, που ειδο-
ποιήθηκαν αμέσως, υπέβαλλαν μήνυση
για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Συνελήφθησαν 5 άτομα: ο οδηγός, η
συνοδός, βρεφονηπιοκόμος, η διε-
υθύντρια και η νόμιμη ιδιοκτήτρια του
σταθμού, που πήγαν αυτοβούλως στο
Τ.Α Βάρης.

Βάρκιζα – «Ξέχασαν» κοριτσάκι 2 ετών σε σχολικό 
λεωφορείο . Συνελήφθησαν 5 άτομα 

Στάση εργασίας σε εστίαση-διανομείς 
σήμερα  Τετάρτη - Στηρίζει η ΓΣΕΕ

Η
διοίκηση της Ομοσπονδίας Εργαζο-
μένων στον Επισιτισμό-Τουρισμό
(ΠΟΕΕΤ), αποφάσισε ομόφωνα την

προκήρυξη 4ωρης στάσης εργασίας στον
κλάδο της εστίασης και των διανομέων για
σήμερα Τετάρτη , από τις 12:00-16:00, τονίζον-
τας πως «οι τελευταίες εξελίξεις, ειδικότερα
στον κλάδο των διανομέων, επιτάσσουν την
ανάγκη της κινητοποίησης για να στείλουμε το
μήνυμα σε κυβέρνηση και εργοδοσία πως
δεν είμαστε αριθμοί αλλά άνθρωποι! Δεν
είναι μόνο η προκλητική ενέργεια της efood να
εκβιάζει τους διανομείς. Είναι και οι 13
απολύσεις από την KFC με πρόσχημα την
έναρξη συνεργασίας με την efood. Είναι οι
συνθήκες εργασίας που επικρατούν στην
εστίαση χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο
από την κυβέρνηση».

Η Ομοσπονδία απαιτεί και διεκδικεί:

Να ανανεωθούν όλες οι συμβάσεις σε
αορίστου με απευθείας πρόσληψη από την
efood με όλα τα εργασιακά και ασφαλιστικά
δικαιώματα.

Να δοθεί τέλος στο σύστημα αξιολόγησης
bonus (batch) και στα ασαφή και αυθαίρετα
κριτήρια παραγωγικότητας.

Να οριοθετηθούν ορθολογικά οι χιλιομετρι-
κές αποστάσεις παραλαβής και παράδοσης
ώστε να διασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια
των διανομέων.

Να σταματάει η διανομή όταν επικρατούν
επικίνδυνες καιρικές συνθήκες, όπως καύσω-
νας, παγετός κ.α. σύμφωνα με την ήδη
υπάρχουσα νομοθεσία για εργασίες που διε-
ξάγονται στο ύπαιθρο και τους εξωτερικούς
χώρους.

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε) που
να διασφαλίζει τις συμβάσεις αορίστου χρό-
νου με πλήρη εργασιακά δικαιώματα (μέσα
ατομικής προστασίας, ένσημα Βαρέα Ανθυγι-
εινά, εταιρικό κινητό και δίκυκλο).

Χώροι με αποδυτήρια, τουαλέτα και γενική
χρήση για κάθε ανάγκη των εργαζομένων
διανομέων.

Κήρυξη ως γενικώς υποχρεωτική της ΚΣΣΕ
Επισιτισμού - Τουρισμού.

«Στη σφαγή των εργασιακών και ασφαλι-
στικών διακιωμάτων δεν θα είμαστε θεαΤές»
ξεκαθαρίζει η ΠΟΕΕΤ.

Η ΓΣΕΕ

Από την πλευρά της, η ΓΣΕΕ κρούει «για
πολλοστή φορά» τον κώδωνα του κινδύνου για
τις συνθήκες εργασίας που επικρατούν
γενικότερα στον κλάδο των διανομέων στη
χώρα , μετά και το θέμα που προέκυψε με
γνωστή και ευρείας χρήσης διαδικτυακή πλα-
τφόρμα.

Η ΓΣΕΕ επαναλαμβάνει το αίτημά της για
αυστηρή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθ-
εσίας και ενίσχυσή της με την άμεση λήψη
νέων μέτρων, που να ανταποκρίνονται στην
ανάγκη προστασίας της εργασίας των συγκε-
κριμένων εργαζομένων.

Η Συνομοποσπονδία υπογραμμίζει πως
έχει τονίσει κατ' επανάληψη πως οι συνθήκες
εργασίας που επικρατούν στους delivery,
courier και γενικότερα στους εργαζόμενους
σε εργασίες διανομής «αποκαλύπτουν εργα-
σιακό μεσαίωνα. Εντατικοποίηση της
εργασίας, δουλειά χωρίς μέτρα ατομικής
προστασίας, επιβολή gig ψευδούς αυτό-
απασχόλησης, αναγκαστική εργασία σε ακρ-
αίες καιρικές συνθήκες, χαμηλές αμοιβές και
καταχρηστικά συστήματα αξιολόγησης,
ασυντήρητα οχήματα και μη καταβολή της
πρόσθετης αποζημίωσης συντήρησης, ανα-
ζήτηση εργαζομένων με χρήση ηλεκτρικών
πατινιών (εκτός προστασίας ΚΟΚ) συνθέτουν 

όψεις της εργασιακής κατάσταση στον
κλάδο των διανομέων. Ένας κλάδος που
βρίσκεται στην πρώτη θέση των εργατικών
δυστυχημάτων και στην τελευταία θέση της
διαχρονικής ευθύνης των κυβερνήσεων να
ρυθμίσουν με αυστηρούς κανόνες και να
ελέγξουν τους όρους και τις συνθήκες
εργασίας των διανομέων».

Παράλληλα, τονίζει προς κάθε κατεύθυνση
ότι από τον νόμο ήδη προβλέπεται η
υποχρέωση χορήγησης του κατάλληλου εξοπ-
λισμού εργασίας, που περιλαμβάνει κατ’
ελάχιστο τη χορήγηση κράνους, γαντιών
κατάλληλου εξωτερικού ρουχισμού και ανακ-
λαστικών, η έγκαιρη και σωστή συντήρηση του
μεταφορικού μέσου ή η καταβολή της πρόσθ-
ετης αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης σε
περίπτωση που το μεταφορικό μέσο ανήκει
στον εργαζόμενο και η παροχή πληροφοριών
και γραπτών κατανοητών οδηγιών στους
εργαζόμενους. Ο ρόλος της Επιθεώρησης
Εργασίας παραμένει κομβικός ως προς τον
εντατικό έλεγχο όλων των επιχειρήσεων που
παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς ή διανομής
προϊόντων ή αντικειμένων, σημειώνει.

Η Συνομοσπονδία δεσμεύεται για την επα-
γρύπνηση των οργανώσεων μελών της,
Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών,
καθώς και του καταναλωτικού της Κινήματος
μέσω της Ένωσης Εργαζόμενων Κατανα-
λωτών Ελλάδας στις δράσεις υποστήριξης και
προώθησης των αιτημάτων των διανομέων

Οδοντιατρεία: 
Με rapid test οι εμβολιασμένοι,
με μοριακό οι ανεμβολίαστοι

Γ
ια τη νέα πραγματικότητα που ισχύει
από χθες στα οδοντιατρεία  , μίλησε ο
Βασίλης Σταθόπουλος, μέλος του Οδον-

τιατρικού Συλλόγου Αττικής. Την υποχρέωση
να κάνουν rapid test από σήμερα θα έχουν οι
εμβολιασμένοι στα οδοντιατρεία, ενώ με αρν-
ητικό μοριακό τεστ θα προσέρχονται οι ανεμ-
βολίαστοι.

«Δεν υπάρχουν αντιδράσεις, υπάρχει
διάχυτη αγανάκτηση. Γιατί δεν μπορείς σε ένα
οδοντιατρείο το οποίο έχει γίνει “φρούριο” να
το διαχειρίζεσαι όπως ένα άλλο μέρος στο
οποίο συχνάζουν πολίτες χωρίς μάσκες. Οι
οδηγίες προς τα μέλη μας είναι πάρα πολύ
σαφείς. Δεν θα ταυτιστούν, για παράδειγμα,
δύο ραντεβού» επισήμανε σχετικά μιλώντας
στην ΕΡΤ ο κ. Σταθόπουλος.

Ερωτηθείς για το αν υπάρχει ανησυχία στον
κλάδο, δεδομένου ότι λόγω του έξτρα κόστους
για τα τεστ από τους ασθενείς, ενδεχομένως
να χαθεί πελατεία, ο ίδιος σημείωσε: «Ο
μέσος Έλληνας πολίτης δεν έχει την οδοντια-
τρική κουλτούρα που έχουν σε άλλες χώρες.
Ο μέσος πολίτης θα δυσκολευτεί να σπεύσει
σε μια μεγάλη θεραπεία λ.χ. δύο ετών με
αυτές τις συνθήκες».
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Συνεδρίασε δια ζώσης η Επιτροπή Οικονο-
μικών των ΟΤΑ της ΚΕΔΕ, με αντικείμενο τον
τρόπο κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών
Πόρων (ΚΑΠ) των δήμων, τα προβλήματα που
έχουν εντοπιστεί καθώς και η εναλλακτική πρό-
ταση κατανομής που αναμένεται να καταθέσει η
Αυτοδιοίκηση, ενόψει και του σχεδιασμού επί
του θέματος από το υπουργείο Εσωτερικών.

Στο επίκεντρο της συζήτησης και το επιπλέον
κόστος με το οποίο επιβαρύνθηκαν οι δήμοι από
την πανδημία και η κατανομή της έκτακτης
επιχορήγησης, σύμφωνα με τα στοιχεία του
Οικονομικού Παρατηρητήριου του υπουργείου
Εσωτερικών και οι απαραίτητες διορθωτικές
κινήσεις που πρέπει να γίνουν.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο πρόεδρος της
Επιτροπής, μέλος του ΔΣ της ΚΕΔΕ και δημο-
τικός σύμβουλος Έδεσσας Γ. Μουράτογλου, ο
αντιπρόεδρος, μέλος του ΔΣ της ΚΕΔΕ και δημο-
τικός σύμβουλος Λίμνης Πλαστήρα Δ.Τσιαντής,
οι δήμαρχοι Πλατανιά Γ. Μαλανδράκης, Θέρμ-
ης Θ. Παπαδόπουλος, Ακτίου Βόνιτσας Γ. Απο-
στολάκης, Παύλου Μελά Δ. Δεμουρτζίδης, ο Ν.
Σακούτης, μέλος του ΔΣ της ΚΕΔΕ και δημοτικός
σύμβουλος Πετρούπολης, Χ. Αϊβαζίδης, δημο-
τικός σύμβουλος Λαγκαδά.

Επίσης συμμετείχαν οι Γ. Γούπιος, διευθυντής
ΕΕΤΑΑ και ο Ρ. Γκέκας οικονομολόγος και συνε-
ργάτης της ΚΕΔΕ και Α. Καστρινός συνεργάτης
της ΚΕΔΕ.

Τις εργασίες της Επιτροπής χαιρέτησαν ο
γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ Δ. Καφαντάρης
και ο γενικός διευθυντής Γ. Καραγιάννης.

Ανοίγοντας τις εργασίες της Επιτροπής Οικο-
νομικών, ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ Δ.
Καφαντάρης τόνισε ότι η Αυτοδιοίκηση έχει
«ανοικτό μέτωπο» στο θέμα των οικονομικών, το
οποίο αναμένεται να αποτελέσει βασικό θέμα
στο επικείμενο τακτικό συνέδριο της Αυτο-

διοίκησης στις 14-16 Οκτωβρίου στη Θεσσα-
λονίκη.

Ο κ. Καφαντάρης σημείωσε ότι ο ρόλος της
Επιτροπής είναι σημαντικός, ιδιαίτερα σε ότι
αφορά στη διαμόρφωση της πρότασης της ΚΕΔΕ
για την ανακατανομή των ΚΑΠ.

Η συζήτηση, είπε, έχει ήδη ξεκινήσει στους
κόλπους της Αυτοδιοίκησης όχι μόνο σε ότι
αφορά στον τρόπο κατανομής αλλά και για την
ενίσχυση των ΚΑΠ.

Ο γενικός διευθυντής της ΚΕΔΕ Γ. Καραγιάν-
νης, υπογράμμισε το γεγονός ότι την Επιτροπή
στελεχώνουν πολύ έμπειρα στελέχη της Αυτο-
διοίκησης, τονίζοντας παράλληλα ότι είναι
κρίσιμη η κατάθεση πρότασης εκ μέρους της
Επιτροπής για τα οικονομικά των ΟΤΑ ενόψει
του συνεδρίου.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Γ. Μουράτογλου
τόνισε ότι η συζήτηση για τους ΚΑΠ τώρα
ανοίγει. Χρειάζεται είπε, να πάμε σε νέο τρόπο
κατανομής της τακτικής επιχορήγησης των
δήμων, αλλά με το «ίδιο καλάθι» δύσκολο να
καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τα οικονομι-
κά προβλήματα των δήμων, που λόγω των
συνεχών περικοπών την τελευταία δεκαετία και
λόγω της πανδημίας έχουν αυξηθεί. Πρέπει
υπογράμμισε ο κ. Μουράτογλου να πάμε σε
αύξηση του «καλαθιού», συμπληρώνοντας ότι
για την Αυτοδιοίκηση τώρα ανοίγει το ζήτημα του
νέου τρόπου κατανομής των ΚΑΠ, το οποίο,
όπως προέβλεψε, θα μπορεί να τεθεί σε εφαρ-
μογή το 2023, λαμβάνοντας υπόψη και τα
στοιχεία της νέας απογραφής. 

Ωστόσο τόνισε ότι είναι πολύ κρίσιμο να βρε-
θεί τρόπος κάλυψης του οικονομικού ελλείμμα-
τος που αντιμετωπίζουν οι δήμοι, λόγω της
απώλειας εσόδων και αύξησης των δαπανών
που προκάλεσαν τα μέτρα για την αντιμετώπιση
της πανδημίας.

Παρατηρητήριο Οικονομικών ΥΠΕΣ: 569 εκ.
ευρώ οι απώλειες των δήμων το 2020 λόγω παν-
δημίας

Ο πρόεδρος της Επιτροπής επικαλούμενος τα
επίσημα διαθέσιμα στοιχεία του Οικονομικού
Παρατηρητήριου του υπουργείου Εσωτερικών
για το 2020 είπε το 2020 η Αυτοδιοίκηση δεν είχε
μόνο στέρηση εσόδων αλλά και αύξηση
δαπανών.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο η πανδημία το
2020 κόστισε συνολικά στην Αυτοδιοίκηση 569
εκ. ευρώ. Εξ αυτών τα 206 εκ. ευρώ λόγω της
απώλειας ιδίων εσόδων και 363 εκ. ευρώ λόγω
της αύξησης δαπανών.

Το υπουργείο Εσωτερικών, είπε ο κ. Μουρά-
τογλου, έδωσε στους δήμους 170 εκ. ευρώ λόγω
covid. Υπολείπονται 400 εκ. ευρώ, έλλειμμα που
επωμίστηκαν οι δημότες. Και δεν έχουμε ακόμη
τα στοιχεία για το 2021, για να δούμε που θα
κλείσει η ψαλίδα. Άρα πρέπει να δούμε τι θα
γίνει άμεσα. Και δεν μπορεί ο εκάστοτε υπο-
υργός να λέει πάρε 50 εκ. ευρώ, και χωρίς να
γνωρίζουμε πως κατανέμονται».

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης παρουσιά-
στηκε από τον Γ. Γούπιο, διευθυντή της ΕΕΤΑΑ η
μελέτη της εταιρείας του 2013 για το νέο τρόπο
κατανομής των ΚΑΠ καθώς και πρώτες σκέ-
ψεις για την τροποποίησή της σε ότι αφορά στα
κριτήρια κατανομής. Κατά τη συζήτηση από όλα

τα μέλη της Επιτροπής υπογραμμίστηκε η ανάγ-
κη να ξεκινήσει άμεσα η συζήτηση για τον νέο
τρόπο κατανομής των ΚΑΠ καθώς και η άμεση
αναπλήρωση των οικονομικών απωλειών των
δήμων λόγω covid.

Η Επιτροπή Οικονομικών αποφάσισε και προ-
τείνει προς το ΔΣ της ΚΕΔΕ τα εξής:

Για την κατανομή των ΚΑΠ
• Στο επικείμενο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ

να ξεκινήσει η συζήτηση για τον νέο τρόπο και
τα κριτήρια κατανομής των ΚΑΠ.

• Να γίνει νέα ολοκληρωμένη μελέτη από
ομάδα αιρετών και τεχνοκρατών με συμμετοχή
της ΕΕΤΑΑ, με βάση τα κριτήρια που θα αποφ-
ασιστούν στο τακτικό συνέδριο του Οκτώβρη.

• Μέσα στο 2022, να πραγματοποιηθεί ειδικό
θεματικό συνέδριο για την κατανομή των ΚΑΠ
και οι αποφάσεις του να αποτελέσουν τη θέση
της ΚΕΔΕ για το επόμενο τακτικό συνέδριό της.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η συζήτηση και προ-
κειμένου να αντιμετωπιστεί και να αναπληρωθ-
εί το οικονομικό έλλειμμα των δήμων στη διάρ-
κεια της πανδημίας, το 2022, πέραν των
θεσμοθετημένων πόρων των δήμων, να προβλε-
φθεί επιπλέον απόδοση του ΕΝΦΙΑ από το 11%
το 25%, ή του ΦΠΑ, ή οποιοδήποτε άλλου μετρή-
σιμου πόρου.

 Παρατηρητήριο Οικονομικών ΥΠΕΣ: 

569 εκ. ευρώ οι απώλειες των 
δήμων το 2020 λόγω πανδημίας

Ξεκινά η καταγραφή δημόσιων κτηρίων, με στόχο παρεμβάσεις που θα τα καταστήσουν προσβάσιμα σε ΑμεΑ

Ξ
εκινά  η καταγραφή σε ηλεκ-
τρονική πλατφόρμα όλων
των κτηρίων δημοσίου

ενδιαφέροντος στην Επικράτεια και
των αναγκαίων παρεμβάσεων που
θα καταστήσουν τα κτήρια αυτά
απολύτως προσβάσιμα στα άτομα
με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα
άτομα. 

Η πλατφόρμα διαμορφώθηκε με
πρωτοβουλία του Υπουργού Επι-
κρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη και
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, σε εφαρμογή του Εθνι-
κού Σχεδίου Δράσης για τα
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπ-
ηρία. 

Τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και
τη λειτουργία της πλατφόρμας ανέ-
λαβε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλά-
δας (ΤΕΕ) με ίδιους πόρους, χωρίς
άλλη κρατική χρηματοδότηση. Η
νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα συνι-
στά ένα "έξυπνο" εργαλείο, φιλικό
προς τον χρήστη χωρίς ειδικές
τεχνικές γνώσεις. Η είσοδος των
εξουσιοδοτημένων χρηστών στην
εφαρμογή θα γίνεται  μέσω του

gov.gr, ενώ πληροφορίες θα
παρέχονται και στη σχετική ιστο-
σελίδα του ΤΕΕ..

Η καταγραφή των κτηρίων θα έχει
ολοκληρωθεί, με ευθύνη των Υπο-
υργείων, των Περιφερειών και των
Δήμων, έως την 31η Δεκεμβρίου
2021, προκειμένου στη συνέχεια να
ακολουθήσει  η υλοποίηση των
απαιτούμενων ενεργειών. Θα αξιο-
ποιηθούν οι Τεχνικές Προδιαγραφ-
ές της Μελέτης Προσβασιμότητας
για τα κτήρια που έχει ήδη εκδώσει
το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, οι  επικαιροποιημένες
Οδηγίες "Σχεδιάζοντας για Όλους"
και οι όροι προσβασιμότητας εξωτε-
ρικών χώρων κίνησης πεζών,
σύμφωνα με τα νεότερα εθνικά και
ευρωπαϊκά πρότυπα προσβασιμότ-
ητας.

Με την αφορμή της θέσης σε λειτο-
υργία της ηλεκτρονικής πλατφόρ-
μας, ο Υπουργός Επικρατείας,
Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε: 

"Με πρωτοβουλία του Πρωθυπο-
υργού, συντάχθηκε Εθνικό  Σχέδιο
Δράσης  για τα Δικαιώματα των

Ατόμων με Αναπηρία, το οποίο
εφαρμόζεται με προσήλωση. Στο
πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου εκκι-
νεί ένα εξαιρετικά σημαντικό και
φιλόδοξο σχέδιο για την προσαρμο-
γή δημοσίων κτηρίων στις ανάγκες
πρόσβασης των ατόμων με αναπ-
ηρία και των εμποδιζόμενων ατό-
μων. 

Με την πολύτιμη συνδρομή του
ΤΕΕ, καταγράφονται σε ηλεκτρονι-
κή πλατφόρμα τα δημόσια κτήρια
και η σημερινή τους κατάσταση,
καθώς και οι αναγκαίες παρεμβά-

σεις που θα τα καταστήσουν
απολύτως προσβάσιμα. Προς την
κατεύθυνση αυτή θα ενεργοποιηθεί
το σύνολο της δημόσιας διοίκησης
και της αυτοδιοίκησης, ώστε να
δημιουργηθεί  ένα περιβάλλον
χωρίς φραγμούς και αποκλεισμούς.
Η Ελληνική Πολιτεία καθίσταται
σήμερα πρωτοπόρος σε μια σοβα-
ρή συμπεριληπτική πολιτική που
θα αναγνωρίζει  στην πράξη το
δικαίωμα όλων των πολιτών για
ισότιμη πρόσβαση και ίσες ευκαι-
ρίες.".
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ΗΗ  ΑΑκκααδδηημμίίαα  μμααςς  ββρρίίσσκκεε--
ττααιι  σσττηηνν  εευυχχάάρριισσττηη  θθέέσσηη
νναα  αανναακκοοιιννώώσσεειι  ττηηνν  ππααρρ--
ααχχώώρρηησσηη  ττοουυ  πποοδδοοσσφφααιι--
ρριισσττηη  ττηηςς  ΚΚΕΕΛΛΛΛΗΗ
ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟ  σσττηηνν  ΠΠΑΑΕΕ
ΑΑΤΤΡΡΌΌΜΜΗΗΤΤΟΟΣΣ  ΑΑΘΘΗΗΝΝΏΏΝΝ..
ΟΟ  ΓΓιιώώρργγοοςς  ααγγωωννίίζζεεττααιι
σσττηηνν  θθέέσσηη  ττοουυ  σσέέννττεερρ
μμππαακκ  εείίννααιι  γγεεννννηηθθεείίςς  ττοο
22000077  κκααιι  θθαα  σσυυμμμμεεττέέχχεειι
σσττοο  ππρρωωττάάθθλληημμαα  ττηηςς
SSuuppeerr  lleeaagguuee  UU1155  μμεε  ττηηνν
οομμάάδδαα  ττοουυ  ΑΑΤΤΡΡΌΌΜΜΗΗΤΤΟΟΥΥ
ΤΤοο  ΔΔΣΣ  ττηηςς  ΑΑΡΡΓΓΩΩ
ΜΜΕΕΓΓΑΑΡΡΩΩΝΝ  οοιι  ππρροοπποοννηηττέέςς
σσοουυ  κκααιι  όόλλοοιι  ηη  οοιικκοογγέέννεειιαα
ττηηςς  ΑΑκκααδδηημμίίααςς  μμααςς  σσοουυ
εεύύχχεεττααιι  υυγγεείίαα  ππάάννωω  ααππόό
όόλλαα  κκααιι  νναα  ππρρααγγμμααττοοπποοιι--
ήήσσεειιςς  όόλλαα  σσοουυ  τταα  όόννεειιρραα..
ΤΤαα  κκααλλύύττεερραα  έέρρχχοοννττααιι..

ΝΠΔΔ Ηρόδωρος Δήμου Μεγαρέων:  Ολοκλήρωσε τις
εργασίες συντήρησης στο γήπεδο Ν.Περάμου

Ο ΝΠΔΔ Hρόδωρος ολοκλήρ-
ωσε τις εργασίες αν αβάθμισης,
συν τήρησης και αποκατάστα-
σης των  αποδυτηρίων  του
γηπέδου ποδοσφαίρου της Ν.
Περάμου με στόχ ο την
καλύτερη εξυπηρέτηση των
προπον ητικών  και αγων ι-
στικών  αν αγκών  των  συλλό-
γων  αλλά και των  μικρών  αθλ-
ητών  των  ακαδημιών .
Οι βελτιώσεις έγιν αν  με
γν ώμον α την  λειτουργικότητα
και την  ασφάλεια και συγκεκρ-
ιμέν α έγιν αν  οι παρακάτω
εργασίες:
Βελτιώσεις- αν ακαίν ιση των
αποδυτηρίων
Μόν ωση ταράτσας
Εργασίες ηλεκτροφωτισμού,
αλλαγή φώτων  εσωτερικού
χ ώρου
Ελαιοχ ρωματισμοί.
Αν τικατάσταση παλαιών  πάγ-
κων .

ΗΗ  ΑΑρργγώώ  ΜΜεεγγάάρρωωνν  SSoocccceerr  SScchhoooollss
ππααρρααχχώώρρηησσεε  ττοονν  ΓΓ..  ΚΚέέλληη  σσττοονν  ΑΑττρρόόμμηηττοο  ΑΑθθήήννααςς

Ακαδημία Α.Ο. Μίμας Μικρασιατική:
Ολοκληρώθηκε το σεμινάριο ακαδημιών

Τ
ο πρώτο, για φέτος, δια
ζώσης σεμινάριο του Δικ-
τύου Ακαδημιών της ΑΕΚ

πραγματοποιήθηκε το περα-
σμένο Σαββατοκύριακο. Από
την ομάδα του ΑΟ Μίμα στο
σεμινάριο συμμετείχαν ο
τεχνικός διευθυντής
ΚΑΡΑΜΠΛΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ και
ο προπονητής και γυμναστής
της ακαδημίας ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΕΝΟΓΛΟΥ.
Ένα από τα πιο ιδιαίτερα
σεμινάρια του Δικτύου Ακαδ-
ημιών ήταν το πρώτο της
σεζόν 2021-22 που πραγμα-

τοποιήθηκε το σαββατοκύριακο 11-12 Σεπτεμβρίου στα Σπάτα. Ηταν το πρώτο διά ζώσης, μετά τα
τρία σεμινάρια της σεζόν 2020-21 που διοργανώθηκαν διαδικτυακά λόγω της πανδημίας, και έφερε
τιμητικά την επωνυμία «Διονύσης Κυριακόπουλος», καθώς ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του Τεχνι-
κού Διευθυντή του Ερμή Άνω Λιοσίων που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στις 27 Ιουλίου.
Όπως ήταν φυσικό, οι εργασίες του σεμιναρίου πραγματοποιήθηκαν σε ιδιαίτερα συγκινησιακή
ατμόσφαιρα. Στο πρόγραμμα της πρώτης μέρας συμπεριλήφθηκε ένα μικρό αφιέρωμα στον
αγαπητό σε όλους Σάκη με την προβολή βίντεο (παρουσία της συζύγου του Μαρίας, του αδελφού
του Οδυσσέα και του μικρού του γιου Μιχάλη) με την απονομή αναμνηστικής πλακέτας στην οικο-
γένειά του και με φιλικό αγώνα ανάμεσα στις ομάδες Κ15 της ΑΕΚ και του Ερμή. Ο αγώνας διεκόπη
στα 50 λεπτά, αριθμός που συμβόλιζε τα χρόνια που πρόλαβε να ζήσει ο εκλιπών, και τηρήθηκε
ενός λεπτού σιγή. Στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο μπήκαν στον αγώνα και κάποια άλλα παιδιά,
από αυτά που πέρασαν μεγάλο μέρος της αθλητικής ζωή τους υπό την καθοδήγηση του Σάκη Κυρ-
ιακόπουλου.
Την επιμέλεια του εκπαιδευτικού προγράμματος του σεμιναρίου, το οποίο διαμορφώθηκε μετά
από συνεργασία της Διεύθυνσης με τους συνεργαζόμενους συλλόγους, είχε ο Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης Δικτύου Ηλίας Κυριακίδης που άνοιξε το σεμινάριο το πρωί του Σαββάτου. Εξαιρετι-
κά ενδιαφέρουσες ήταν οι εισηγήσεις του προπονητή της Κ15 της ΑΕΚ Ιβάν Νεντέλκοβιτς, του προ-
πονητή της Κ12 Στέλιου Ορφανίδη και των προπονητών τερματοφυλάκων της Ακαδημίας, Γιώργου
Κιούπη και Αντώνη Λυκούρη. Στους παρισταμένους απηύθυνε χαιρετισμό ο Τεχνικός Διευθυντής
της Ακαδημίας Ηλίας Καλοπήτας.
Το σεμινάριο ήταν οργανωτικά άψογο και με μαζική συμμετοχή εκ μέρους των 20 συνεργαζομέ-
νων συλλόγων από όλη την Ελλάδα.
Είχε θεματολογία η οποία κάλυπτε τις ανάγκες των συνεργαζόμενων ακαδημιών και συνδύαζε το
θεωρητικό σκέλος με το αντίστοιχο πρακτικό. Σε αυτό βοήθησε και ο διαδραστικός του χαρακτήρ-
ας, με την ενεργή συμμετοχή των εκπροσώπων των ομάδων. Εκτός από τις προγραμματισμένες
εισηγήσεις, συζητήθηκαν θέματα για επικείμενες επισκέψεις και για περιφερειακά τουρνουά,
καθώς και θέματα που αφορούν τους γονείς και θα αναλυθούν στις επισκέψεις αυτές.



1ος Όμιλος – 26/9 Κυριακή 16:00

ΠΑΣ Αχέρων Καναλακίου-
Ολυμπιακός Βόλου

Εδεσσαϊκός-Κοζάνη

ΑΕ Λευκίμμης-Απόλλων Πόντου

Ποσειδώνας Μηχανιώνας-Λεβα-
δειακός

Καραϊσκάκης-Ξάνθη

Απόλλων Λάρισας-ΑΕΛ

Πιερικός-Τρίγλια

Θησέας Αγριάς-Πανσερραϊκός

ΠΟ Φήκης-Νίκη Βόλου

Παναγρινιακός-Τρίκαλα

Βέροια-Αναγέννηση Καρδίτσας

Εθνικός Σοχού-ΑΟ Υπάτου

Θεσπρωτός-Αλμωπός Αριδαίας

2ος Όμιλος – 26/9 Κυριακή 16:00

ΟΦ Ιεράπετρας-Καλαμάτα

ΠΑΟ Ρουφ-Εργοτέλης

Νέα Αρτάκη-Κηφισιά

Εθνικός-Προοδευτική

Αιγάλεω-Χανιά

Επισκοπή-Καλλιθέα

Άρης Σούδας-Διαγόρας

Γιούχτας-Άγιος Νικόλαος

Ηλιούπολη-Αστέρας Βλαχιώτη

Tετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021 θριάσιο-11 

Ανακοινώθηκαν οι
διαιτητές της εμβόλιμ-
ης 3ης αγωνιστικής την
Τετάρτη 22/9 και Πέμ-
πτη 23/9.

Τετάρτη 22/9

18:15 ΟΦΗ-Αστέρας:
Γκάμαρης

Βοηθοί : Πάτρας,
Σπυρόπουλος, 4ος
Τζοβάρας

VAR: Ευαγγέλου
(Ψαρρής)

18:15 Ολυμπιακός-
Απόλλων Σμύρνης:
Κουτσιαύτης

Βοηθοί : Κουρομ-
πύλια, Σαμοΐλης, 4ος
Περράκης

VAR: Μανούχος
(Μεϊντάνας)

18:15 Παναιτωλικός-
ΠΑΟΚ: Κουμπαράκης

Βοηθοί: Β. Μωϋσιάδ-
ης, Θ. Μωΰσιάδης,
4ος Γρατσάνης

VAR: Φωτιάς (Παπα-
δάκης)

20:30 ΑΕΚ-Λαμία:
Ζαμπάλας

Βοηθοί: Δημητριάδ-
ης, Τζιουβάρας 4ος
Τσετσίλας

VAR: Σιδηρόπουλος
(Κωνσταντίνου)

20:30 Άρης-Παναθη-
ναϊκός: Παπαπέτρου

Βοηθοί : Πετρόπου-
λος, Απτόσογλου, 4ος
Τσακαλίδης

VAR: Διαμαντόπου-
λος, (Μπούξμπαουμ)

Πέμπτη 23/9

18:15 Ιωνικός-ΠΑΣ
Γιάννινα: Σκουλάς

Βοηθοί : Χασάν,
Βασιλόπουλος, 4ος
Αγγελάκης)

VAR: Γκορτσίλας
(Κωσταράς)

20:30 Βόλος-Ατρόμ-
ητος: Τζήλος

Βοηθοί: Νικολαΐδης,
Νικολακάκης, 4ος Καρ-
αντώνης

VAR: Παπαδόπουλος
(Χριστάκογλου)

Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ: Εκπαίδευση
Α΄ βοηθειών με τη χρήση απινιδωτή

Το τραγικό περιστατικό που συνέβη στο γήπεδο
«Πάρκεν» κατά τη διάρκεια του αγώνα Δανία – Φιν-
λανδία στο EURO 2020 όταν ο ποδοσφαιριστής της
Δανίας Κρίστιαν Έρικσεν έπεσε αναίσθητος στο έδαφος,
με τους γιατρούς να δίνουν μάχη να τον επαναφέρουν
στην ζωή, αλλά και πολλά παρόμοια περιστατικά που
συμβαίνουν στα γήπεδα χωρίς να βγαίνουν στην δημο-
σιότητα, κρίνουν αναγκαία την εκπαίδευση στελεχών
κάθε ομάδας ιδιαίτερα σε επίπεδο ερασιτεχνικών πρω-
ταθλημάτων.

Στα πλαίσια αυτά, η διοίκηση του Βύζαντα θέλοντας να
προστατεύσει τους  ποδοσφαιριστές της αντρικής ομάδας
αλλά και των ακαδημιών, αποφάσισε να  αποστείλει
μέλος του τεχνικού team σε εκπαιδευτικό σεμινάριο.

Συγκεκριμένα, ο προπονητής τερματοφυλάκων
Τάσος Ανδρέου πήρε μέρος σε  εκπαίδευση πρώτων
βοηθειών και ιδιαίτερα καρδιοπνευμονικής αναζωογόν-
ησης (ΚΑΡΠΑ) με τη χρήση απινιδωτή.

Πλέον το σωματείο του Βύζαντα, μετά την ασφάλιση
όλων των ποδοσφαιριστών της με ειδικό ομαδικό συμβό-

λαιο σε κορυφαία εταιρεία, εξειδικεύεται – μέσω του
μέλους του τεχνικού team Τάσου Ανδρέου – και σε
θέματα που άπτονται της προστασίας της ανθρώπινης
ζωής και κατ’  επέκταση της ασφάλειας των ποδοσφαιρ-
ιστών την ώρα του αγώνα.

Ανακοίνωσε τον Κώστα
Σπυρόπουλο ο ΑΟ Ζωφριάς

Νέα προσθήκη, εν όψει της αγωνιστικής περιό-
δου που ξεκινά άμεσα, για την ομάδα του ΑΟ
Ζωφριάς. Το  νέο μεταγραφικό απόκτημα είναι ο
27χρονος μεσοεπιθετικός Κώστας Σωτηρόπου-
λος που αγωνιζόταν στον Ιπποκράτη, ενώ στο
παρελθόν έχει φορέσει τα «ερυθρόλευκα» του
Ολυμπιακού Λιοσίων, τη φανέλα του Καματερού
και της Ανθούπολης. Κώστα καλώς όρισες στην
«οικογένεια» του Α.Ο.Ζ.
Πολλή υγεία και τύχη στην καριέρα και τη ζωή
σου.

Οι διαιτητές της 3η αγωνιστικής
την Τετάρτη και Πέμπτη στην

Super League

Τα ζευγάρια της 3ης φάσης 
στο Κύπελλο Ελλάδας



12-θριάσιο Tετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021

Η
φωτιά ξέσπασε τα
ξημερώματα της
Τετάρτης (22.09.2021)

σε εργοστάσιο στον  Ασπρ-
όπυργο που φτιάχ ν ει παλέ-
τες.

Κόλαση πυρός από τις
02:30 τα ξημερώματα στον
Ασπρόπυργο, όπου σε εργο-
στάσιο ξυλείας που φτιάχ ν ει
παλέτες έχ ει ξεσπάσει μεγάλη
φωτιά και η κιν ητοποίηση της
πυροσβεστικής είν αι τερά-
στια.

56 πυροσβέστες με 26 οχ ή-
ματα βρίσκον ται στο σημείο
και δίν ουν  μάχ η για ν α μην
εξαπλωθεί η φωτιά σε διπλα-
ν ές εγκαταστάσεις, αφού
κον τά στο εργοστάσιο ξυλείας
υπάρχ ει κι έν α εργοστάσιο
χ ρωμάτων .

Η εικόν α από τον  Ασπρ-
όπυργο είν αι τρομακτική.
Έν α ολόκληρο το οικοδομικό
τετράγων ο που καταλαμβάν ει
το εργοστάσιο έχ ει παραδοθεί
στις φλόγες.

Μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο, σε
εργοστάσιο ξυλείας
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14-θριάσιο Tετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021

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

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

Ενοικιάζεται επαγγελμα-
τικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύρ-
γου (πλησίον ΙΚΑ και στά-
σης λεοφωρείου), 126 τε-
ραγωνικά μέτρα, κατάλ-
ληλο για
φαρμακείο.Τηλέφωνο ε-
πικοινωνίας 6945106860

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)

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

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

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

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6
946288952

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΚΙΝ 6947882562

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

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

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

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

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

ήή  ττηηλλεεφφωωννιικκάά  σσττοο  221100  55557711116600

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ
ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ . ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1000-1200 ΕΥΡΩ
ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ . 

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΛΑΜ ΑΡΙΝΑΣ, Μ Ε ΒΑΣΙΚΕΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
ARGON, AΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Μ ΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μ Ε ΕΔΡΑ ΤΟΝ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6972807187

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

με έδρα τον Ασπρόπυργο. 
Απαραίτητα οι εκπληρωμένες  στρατιωτικές 

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

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

του

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Επιθυμητά Προσόντα

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

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

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

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

Γνώση  Microsoft Office 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ
Επιθυμητά Προσόντα                          

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

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

Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι  Ι.Χ

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

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

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

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

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

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

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

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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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