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Ο Πανελευσινιακός απέδρασε
από το Κερατσίνι

Ο Πανελευσινιακός ΑΟΚ
45-42 εκτός έδρας

Έκανε την ανατροπή ο Βύζας
Φωνές ο Απόλλωνας Ποντίων για
την διαιτησία

ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ......ΠΠΡΡΕΕΣΣΑΑ  ΤΤΟΟ  ΕΕΣΣΥΥ
--  ΚΚΡΡΕΕΒΒΑΑΤΤΙΙΑΑ  ΜΜΕΕ  ΤΤΟΟ
ΣΣΤΤΑΑΓΓΟΟΝΝΟΟΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ

Ξεκίνησαν οι διακομιδές ασθενών
προς τον ιδιωτικό τομέα

σσεελλ..    1100--1111

Στην Ελευσίνα ο Αντιπρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Μαργαρίτης Σχοινάς

«Διπλή πρόκληση 
η Πολιτιστική 

Πρωτεύουσα - Να μπει
μπροστά ο δήμος»

σσεελλ..  33

Δωρεάν Μαστογραφίες 
σε γυναίκες εγγεγραμμένες στο 
ΚΕΠ Υγείας δήμου Ασπροπύργου

σσεελλ..  22--88

σσεελλ..  99

««ΣΣττηη  ΔΔυυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή  υυππάάρρχχεειι
σσοοββααρρόό  ππρρόόββλληημμαα»»

Τ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
Επιπλέον χίλιοι αστυνομικοί
και εκατό νέες περιπολίες τις

επόμενες ημέρες σσεελλ..  22

ΜΜΠΠΛΛΟΟΚΚΟΟ  ΣΣΕΕ  ΑΑΝΝΕΕΜΜΒΒΟΟΛΛΙΙΑΑΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ
Με rapid test σε μαγαζιά, τράπεζες, εξωτερικούς

χώρους εστίασης και Δημόσιο
Την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για όλους τους ενήλικες ώστε να κλείσουν

ραντεβού για τρίτη δόση, εφόσον έχει περάσει ένα εξάμηνο από τη δεύτερη.

σσεελλ..  77

σσεελλ..  88

σσεελλ..  1166
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
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: Νεφελώδης   

Θερμοκρασία: Από 13  έως 20 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ακεψιμά Ιωσήφ και Αειθαλά, Ιερομάρτυρος 

Γεωργίου Νεαπολίτου του νέου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΣΑΒΒΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 218,  - Γκοριτσά, 2105598618

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Παππά Ιωάννα Κ.

Νέζη Νικολάου 44,2105547707

MANΔΡΑ
Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ.

Εργατικές Κατοικίες, 2105541721

Άνω Λιόσια

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Τσακάλωφ Αθανασίου 14 & Λεβέντη,

Έναντι ΙΚΑ, Άνω 2102484070

ΑΧΑΡΝΕΣ
Παπανικολάου Γεώργιος Δ.

Θρακομακεδόνων 117, 2102430204
Την Ελευσίνα, στο πλαίσιο της ανακήρυξής

της ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της
Ευρώπης για το 2023, επισκέφτηκε χθες ο

Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργα

ρίτης Σχοινάς και είχε συνάντηση με τον δήμα-
ρχο, Αργύρη Οικονόμου και το Δ.Σ. της δημοτικής
εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας,
«Eleusis 2023».

Στην Ελευσίνα ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς

«Διπλή πρόκληση η Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα - Να μπει μπροστά ο δήμος»

«Καμία ανοχή σε κοινωνικές ομάδες με
έντονη παραβατικότητα δεν μπορεί να
υπάρξει» ξεκαθάρισε ο υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικά-
κος. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδή-
σεων του Alpha, λίγες ώρες μετά την ανα-
κοίνωση του σχεδίου για τη «νέα
αστυνομία», ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρ-
θηκε στους Ρομά και την κατάσταση που
επικρατεί στα δυτικά προάστια της Αθή-
νας και ξεκαθάρισε ότι για την ΕΛ.ΑΣ δεν
μπορεί να γίνουν αποδεκτά τα άβατα.

Ο κ.  Θεοδωρικάκος αναφερόμενος
στην παρουσία της αστυνομίας στις
συγκεκριμένες περιοχές παραδέχθηκε ότι
στη δυτική Αθήνα «υπάρχει πρόβλημα»
ωστόσο ξεκαθάρισε ότι τις επόμενες
ημέρες θα βγουν στους δρόμους του λεκανοπεδίου 1.000 επιπλέον αστυνομικοί ενώ θα υπάρξουν και 100 επιπ-
λέον περιπολίες.

Σε ότι αφορά το περιστατικό με την φονική καταδίωξη στο Πέραμα που στοίχισε τη ζωή στον 20χρονο Ρομά ο
υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανέφερε ότι θα μπορούσε το Κέντρο να διατάξει διακοπή της καταδίωξης από
τις μηχανές της ΔΙ.ΑΣ και να στείλει περιπολικά. Σε καμία περίπτωση όμως «δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό να
εγκαταλείπεται η καταδίωξη υπόπτων» σημείωσε με έμφαση.

Ο κ. Θεοδωρικάκος επανέλαβε ότι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της αστυνομίας μπορεί να επιτευχθεί με
έναν ολοκληρωμένο κανονισμό λειτουργίας σε συνδυασμό με την επανεκπαίδευση των ένστολων.

Τέλος σε ό, τι αφορά την συμμετοχή της αστυνομίας στον έλεγχο των περιοριστικών μέτρων για τον κορωνοϊό
είπε ότι η ΕΛ.ΑΣ κάνει τη δουλειά της καθημερινά, 8.000 αστυνομικοί συμμετέχουν στους ελέγχους και παρότρυ-
νε τους πολίτες που δεν έχουν εμβολιαστεί να το πράξουν άμεσα.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ 8

««ΣΣττηη  ΔΔυυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή  υυππάάρρχχεειι
σσοοββααρρόό  ππρρόόββλληημμαα»»

ΤΤ..  ΘΘΕΕΟΟΔΔΩΩΡΡΙΙΚΚΑΑΚΚΟΟΣΣ
ΕΕππιιππλλέέοονν  χχίίλλιιοοιι  αασσττυυννοομμιικκοοίί  κκααιι  εεκκααττόό

ννέέεεςς  ππεερριιπποολλίίεεςς  ττιιςς  εεππόόμμεεννεεςς  ηημμέέρρεεςς
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Η
Κεν τρική Έν ωση Δήμων  Ελλά-
δος, σε συν εργασία με το Υπο-
υργείο Υγείας και με την  εν εργό

συμμετοχ ή των  Περιφερειακών
Εν ώσεων  Δήμων  της χ ώρας, προχ ωρ-
ούν  μέσα στο Νοέμβριο στη διοργάν ω-
ση εν ημερωτικών  τηλεημερίδων , με
συμμετοχ ή στελεχ ών  της Αυτο-
διοίκησης, επιστημόν ων , εκπαιδευ-
τικών  κι εκπροσώπων  φορέων  και
συλλόγων , με στόχ ο την  προώθηση
των  εμβολιασμών  εν άν τια στον  cov id-
19.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που
αν έλαβε η ΚΕΔΕ, η οποία συμμετέχ ει
εν εργά στην  εν ίσχ υση του εμβολιαστι-
κού κιν ήματος, με στόχ ο τη θωράκιση
της υγείας των  πολιτών  των  τοπικών
μας κοιν ων ιών  από τις συν έπειες του
τέταρτου κύματος της παν δημίας και
της μετάλλαξης του ιού.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητήθηκε από το
Υπουργείο Υγείας η περαιτέρω συν δρ-
ομή της Αυτοδιοίκησης, προκειμέν ου
ν α αυξηθεί το ποσοστό του εν ήλικου
πληθυσμού που θα εμβολιασθεί, αλλά
και ν α δοθεί ώθηση στην  εμβολιαστική
στρατηγική για τις ηλικίες 12-17 ετών ,
αφού πλέον  1 στα 3 ν έα κρούσματα
εμφαν ίζεται σε αυτή την  ομάδα.

Αν ταποκριν όμεν η στο κάλεσμα της
Πολιτείας, η Κ.Ε.Δ.Ε αν αλαμβάν ει πρω-
τοβουλία σε συν εργασία με τις Π.Ε.Δ.
της χ ώρας, ν α διοργαν ώσει μέσω πλα-
τφόρμας που θα διαθέσει, μια τηλεδιάσ-
κεψη - εκδήλωση για κάθε Περιφερειακή
Εν ότητα.

Σε κάθε εκδήλωση που θα πραγματο-
ποιηθεί, ιατροί και παιδίατροι που
έχ ουν  ορίσει το Υπουργείο και η εκά-
στοτε ΠΕΔ, θα δώσουν  επιστημον ικές
απαν τήσεις στα ερωτήματα που θα
τεθούν  από τα στελέχ η της αυτο-
διοίκησης, τους γον είς και τους κηδεμό-
ν ες, τα μέλη της εκπαιδευτικής κοιν ότ-
ητας κι άλλους φορείς, που θα κληθούν
ν α συμμετάσχ ουν  σε αυτήν . ·

Οι εν ημερωτικές τηλε-ημερίδες
ξεκίν ησαν  χ θες 2 Νοεμβρίου 2021 από
την  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Έχ ουν  προγραμματιστεί επίσης σε
συγκεκριμέν ες ημερομην ίες οι παρακά-
τω αν τίστοιχ ες εκδηλώσεις, εν ώ αν αμέ-
ν εται η οριστικοποίηση των  ημερομ-
ην ιών  και για τις υπόλοιπες ΠΕΔ:

3/11/2021 - ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου
9/11/2021 - ΠΕΔ Ηπείρου
10/11/2021 - ΠΕΔ Αν ατολικής Μακε-

δον ίας Θράκης

11/11/2021 - ΠΕΔ Στε-
ρεάς Ελλάδος

12/11/2021 - ΠΕΔ
Δυτικής Μακεδον ίας

23/11/2021 - ΠΕΔ Θεσσαλίας

Με αφορμή τις εκδηλώσεις εν ημέρω-
σης, ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. Δ.
Παπαστεργίου έκαν ε την  παρακάτω
δήλωση:

«Η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού συμμε-
τέχ ει από την  πρώτη στιγμή εν εργά
στην  εθν ική προσπάθεια για ν α αν τι-
μετωπίσουμε τις συν έπειες της υγειο-
ν ομικής κρίσης.

Με τη συν εργασία των  ΠΕΔ και μετά
από το κάλεσμα της Πολιτείας, διορ-
γαν ών ουμε εν ημερωτικές εκδηλώσεις κι
αν ταποκριν όμαστε για μια ακόμη φορά
σε μια πρωτοβουλία ευθύν ης, συμμε-
τέχ ον τας εν εργά, στην  εν ημέρωση
των  πολιτών  σχ ετικά με την  αν άγκη
ν α εν ισχ ύσουμε ακόμη περισσότερο
τον  εμβολιασμό εν άν τια στον  cov id.

Το εμβόλιο είν αι το πιο αποτελεσμα-
τικό «όπλο» που διαθέτουμε σήμερα
και οι Δήμαρχ οι, έχ ουμε ήδη δώσει
πρώτοι το καλό παράδειγμα, με την  

προσωπική μας συμμετοχ ή στην
εθν ική προσπάθεια για την  αν τι-
μετώπιση των  συν επειών  της παν -
δημίας».

«Επισημαίν ουμε ότι την  ευθύν η διε-
ξαγωγής των  εκδηλώσεων  την  έχ ει η
εκάστοτε ΠΕΔ, η οποία πιθαν όν  ν α
αλλάξει την  ημερομην ία διεξαγωγής, σε
συν εν ν όηση με τους επιστήμον ες που
συμμετέχ ουν  και τους φορείς που
έχ ουν  προσκληθεί», τον ίζει η ΚΕΔΕ.

Να σημειωθεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο
της ΚΕΔΕ συν έρχ εται σήμερα Τετάρτη 3
Νοεμβρίου και ώρα 10.00 το πρωί, δια
ζώσης.
Μεταξύ των  θεμάτων  που θα συζητηθ-
ούν  είν αι τα εξής:
1. Εν ημέρωση ΔΣ από τον  Πρόεδρο Δ.
Παπαστεργίου
2. Αποτύπωση συμπερασμάτων  του
Ετήσιου Συν εδρίου της ΚΕΔΕ.
Εισηγητής: κ. Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρ-
ος ΚΕΔΕ

Καλούμε όλους τους
κατοίκους της Κινέτας
να συμμετάσχουν στο
Πανελλαδικό Συλλαλ-
ητήριο που θα πραγ-
ματοποιηθεί το Σάβ-
βατο 6 Νοεμβρίου
στις 12 το μεσημέρι
στο Σύνταγμα στην
Αθήνα.

Να συμπαραταχ θούμε
με όλους τους πληγέν τες
από φυσικές καταστρο-
φές, δυν αμών ον τας τη
διεκδίκηση για μέτρα
αποκατάστασης, πρόλ-
ηψης και προστασίας,
για αν τιπλημμυρικά,
αν τιπυρικά και αν τισει-
σμικά έργα.

Αφού το κράτος για
πολλοστή φορά έδειξε
συν ειδητά πλήρη
αδυν αμία ν α προστα-
τεύσει τις λαϊκές περιου-
σίες, τα δάση, το περι-
βάλλον , ν α υπερα-
σπίσει αν θρώπιν ες ζωές
μπροστά στις ν έες

«έκτακτες καταστάσεις». 
Αφού το επιχ είρημα

της κλιματικής αλλαγής
και της γραφειοκρατίας
δε μας πείθει.

Αφού έχ ουμε πλέον
καταλάβει ότι όλες οι
κυβερν ήσεις, για την
πρόληψη από φυσικές
καταστροφές, έχ ουν  ως
μόν ο κριτήριο την  οικο-
ν ομική αποδοτικότητα
για ν α προλάβει τη ζημιά
ή ν α αν αλάβει εκ των
υστέρων  το κόστος των
ζημιών  ακολουθών τας
πιστά τις οδηγίες του
Ευρωπαϊκού Μηχ αν ι-
σμού Πολιτικής Προ-
στασίας.

Λέμε ΩΣ ΕΔΩ.
Παίρν ουμε την   κατά-

σταση στα χ έρια μας κι
αγων ιζόμαστε ΟΛΟΙ
ΜΑΖΙ για  την  προ-
στασία της ζωής και της
περιουσίας του λαού.

Εκδόθηκε στο
ΦΕΚ 4801/18-10-
2021 η απόφαση
του  Υπουργείου
Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, στο
οποίο αναφέρεται η
ρύθμιση θεμάτων
φοιτητών- πληγέν-
των από τις πυρκαγι-
ές που εκδηλώθη-
καν από την 1η
Μαϊου 2021 έως και
τη 2α Σεπτεμβρίου
2021. 

Η Κυβέρνηση απο-
δεικνύει για άλλη
μία φορά ότι στέκεται
με ιδιαίτερη ευαι-
σθησία στους συνα-
νθρώπους μας που
επλήγησαν φέτος από τις καταστροφικές πυρκαγιές. 

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτι-
κής Αττικής, Θανάσης Μπούρας, είναι ιδιαίτερα ικα-
νοποιημένος που οι πληγέντες φοιτητές τόσο της
Δημοτικής Ενότητας Μεγαρέων όσο και της Δημοτι

κής Ενότητας Μάνδρας- Ειδυλλίας, μπορούν να
κάνουν χρήση των ειδικών διατάξεων και να αιτηθ-
ούν μετεγγραφής σε διαδικασία η οποία θα ανακοι-
νωθεί τις αμέσως επόμενες μέρες από το Υπουρ-
γείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Αθ. Μπούρας: Ειδικές διατάξεις για τη μετεγραφή 
των πληγέντων φοιτητών της Δυτικής Αττικής 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΔΕ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ

ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ  
. ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΙΝΕΤΑΣ
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Συνεχίζεται από τη σελ. 2

Από 1 έως 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 στο Δημαρχείο
(ισόγειο- Γραφείο Διεύθυνσης) και ώρες:

9:00π.μ.-17:00μ.μ (Δευτέρα 01/11-Παρασκευή
05/11) 9:00π.μ.-14:00μ.μ.(Σαββατοκύριακο 6,7/11)

3. Συμμετοχ ή της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης Α΄ Βαθμού στο σχεδιασμό και
εξειδίκευση των  προτάσεων  όσον
αφορά το ν έο ΕΣΠΑ. Εισηγητές: - κ. Δ.
Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ - κ. Δ.
Καλογερόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής
ΕΣΠΑ

4. Συζήτηση επί του σχ εδίου ν όμου
του Υπουργείου Εσωτερικών  με τίτλο:
«Οργαν ώσεις Κοιν ων ίας Πολιτών , εθε-
λον τική απασχ όληση και λοιπές διατά-
ξεις». Εισηγητής: κ. Γ. Κων σταν τέλλος,
Πρόεδρος Επιτροπής Θεσμών  & Διαφά-
ν ειας

5. Πρόταση ν ομοθετικής ρύθμισης σχ ε-
τικά με την  ιδιάζουσα δωσιδικία των
Δημάρχ ων . Εισηγητές: - κ. Γ. Κων -
σταν τέλλος, Πρόεδρος Επιτροπής
Θεσμών  & Διαφάν ειας - κα Θ. Αλεξίου,
Προϊσταμέν η Νομικής Υπηρεσίας ΚΕΔΕ

6. Παράταση ρύθμισης οφειλών  βάσει
του Ν. 4764/2020 όπως τροποποιήθηκε
με τον  Ν. 4807/2021 και διεύρυν ση του
διαστήματος που αφορά το χ ρόν ο
βεβαίωση των  οφειλών  που εν τάσσον -
ται στην  εν  λόγω ρύθμιση. Εισηγητής:
κ. Ι. Μουράτογλου, Πρόεδρος Επιτρο-
πής Οικον ομικών  των  Ο.Τ.Α.

7. Ρυθμίσεις για την  αν άπτυξη τραπε-
ζοκαθισμάτων  σε κοιν όχ ρηστους χ ώρο-
υς από καταστήματα υγειον ομικού
εν διαφέρον τος (ΚΥΕ) – Απαγόρευση
κυκλοφορίας οχ ημάτων  σε οδούς αρμο-
διότητας των  Δήμων  και προσωριν ή
απαγόρευση στάσης-στάθμευσης. Τρο-
ποποίηση των  παρ. 1 και 7 του άρθρ-
ου 65 του ν . 4688/2020. Εισηγητές: - κ.
Γ. Παπαν αστασίου, Πρόεδρος Επιτρο-
πής Εν έργειας, Περιβάλλον τος &
Διαχ είρισης Απορριμμάτων  - κα Θ.
Αλεξίου, Προϊσταμέν η Νομικής Υπηρ-
εσίας ΚΕΔΕ

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για
την  προετοιμασία και διοργάν ωση του 

Ευρωπαϊκού Συν εδρίου Νεολαίας,
σύμφων α με την  υπ’ αριθμ.
63/19.2.2021 απόφαση του Δ.Σ.
Εισηγητής: κ. Σ. Σταματόπουλος, Πρόε-
δρος Επιτροπής Παιδείας, Θρησκευμά-
των  και Νεολαίας

9.Πρόταση ν ομοθετικής ρύθμισης για
την  κάλυψη λειτουργικών  και επιχ ειρη-
σιακών  αν αγκών  των  υπηρεσιών  της
Ελλην ικής Αστυν ομίας και Πυροσβεστι-
κής. Εισηγητής: κ. Ι. Καραγιάν ν ης,
Γεν ικός Διευθυν τής ΚΕΔΕ

10. Προσθήκη διάταξης στο άρθρο 72
του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων
της Οικον ομικής Επιτροπής των
Δήμων . Εισηγήτρια: κα Θ. Αλεξίου,
Προϊσταμέν η Νομικής Υπηρεσίας ΚΕΔΕ

11. Πρόταση τροποποίησης του άρθρ-
ου 91 του Ν. 4583/2018 που αφορά
στο προσωπικό των  κοιν ων ικών  προ-
γραμμάτων  «Κοιν ων ική Μέριμν α 1 &
2». Εισηγήτρια: κα Θ. Αλεξίου, Προϊστα-
μέν η Νομικής Υπηρεσίας ΚΕΔΕ

12. Πρόταση ν ομοθετικής πρωτοβου-
λίας για τη ρύθμιση δαν ειακών  υποχ ρ-
εώσεων  των  Δήμων  προς το ΤΠΔ, που
μεταφέρον ται στο έτος 2022.
Εισηγητής: κ. Ι. Μουράτογλου, Πρόεδρ-
ος Επιτροπής Οικον ομικών  των  Ο.Τ.Α.

14. Προτάσεις της ΚΕΔΕ μετά από
συζήτηση με την  Εθν ική Συν ομοσπον -
δία ΑμεΑ, επί του Νομοσχ εδίου με
τίτλο: «Οδηγών τας με ασφάλεια:
Εκσυγχ ρον ισμός πλαισίου εκπαίδευσης
και εξέτασης υποψήφιων  οδηγών  και
οδηγών  για τη χ ορήγηση αδειών  οδήγ-
ησης οχ ημάτων , διατάξεις σχ ετικά με
την  οδήγηση ατόμων  με αν απηρία,
ρυθμίσεις για την  ταξιν όμηση και την
κυκλοφορία οχ ημάτων  ιστορικού εν δια-
φέρον τος και λοιπές διατάξεις αρμοδιότ-
ητας Υπουργείου Υποδομών  και Μετα-
φορών ». Εισηγητής: κ. Ι. Καραγιάν ν ης,
Γεν ικός Διευθυν τής ΚΕΔΕ.



Μ
ε εντατικούς ρυθμούς
συνεχίζουν τα συνεργεία
της Περιφέρειας Αττικής, σε

καθημερινή βάση, τους καθαρι-
σμούς των ρεμάτων με έμφαση σε
περιοχές υψηλής επικινδυνότητας,
κατόπιν και σχετικής εντολής του
Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη.

Ειδικότερα, την τελευταία εβδομά-
δα εκτελέσθηκαν εργασίες καθαρι-
σμού τμήματων των εξής ρεμάτων:

Α. ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

1. Στο ρέμα Πικροδάφνης από την
οδό Πόρου έως την Λεωφόρο
Θηβών του Δήμου Αγίων Αναργύρ-
ων – Καματερού

2. Στο ρέμα Παράρεμα Εσχατιάς
από την οδό Σωκράτους έως την
οδό Αττάλου του Δήμου Αγίων Ανα-
ργύρων – Καματερού

3. Στο Ρέμα Πάνθεον του Δήμου
Αγίας Βαρβάρας

4. Στο ρέμα από την οδό Ελ. Βενι-
ζέλου έως την οδό Αγίας Μαρίνας
του Δήμου Αγίας Βαρβάρας

5. Στο ρέμα Τσαλαβούτα από την 

οδό Κροντήρη έως την οδό
Ευρίπου του Δήμου Περιστερίου.

Β. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

1. Ρέμα Ασωπός, Δήμος Ωρωπού

2. Μέγα ρέμα Ραφήνας,
Δήμος Ραφήνας Πικε-
ρμίου

3. Ρέμα Ρεβυθιάς,
Δήμος Ωρωπού

Επίσης, βρίσκονται σε
εξέλιξη οι εργασίες καθα-
ρισμού τμημάτων των
εξής ρεμάτων:

Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ

1. Ρέμα Παλλήνης,
Δήμος Παλλήνης

2. Ρέμα Κεντρικό Αφιδνών, Δήμος
Ωρωπού

3. Ρέμα Κεντρικό Διονύσου,
Δήμος Διονύσου
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Επέκταση του οδικού
δικτύου Άνω Λιοσίων με

διανοίξεις νέων οδών 

Μ
ε ν έες διαν οίξεις και ασφαλτοστρώσεις
χ ωματόδρομων  συν εχ ίζεται η επ έκταση
του οδικού δικτύου των  Άν ω Λιοσίων ,

στο π λαίσιο της συν ολικής αν αβάθμισης του
αστικού ιστού π ου υλοπ οιεί η Διοίκηση του Χρή-
στου Παπ π ού τα τελευταία χ ρόν ια.

Στο π λαίσιο αυτό,  ολοκληρώθηκε π ρόσφατα
το μεγάλο έργο της διάν οιξης και ασφαλτόστρω-
σης της οδού Μπ ελογιάν ν η στη συν οικ ία της
Λίμν ης.  Πρόκειται για δρόμο,  τμήμα του οπ οίου
ήταν  χ ωματόδρομος και το υπ όλοιπ ο π αρέμεν ε
αδιάν οικτο.  Η διάν οιξη της οδού Μπ ελογιάν ν η
ήταν  αίτημα π ου έθεταν ,  μετ ’ επ ιτάσεως,  η
Υ π οδιεύθυν ση Ασφάλειας Δυτ ικής Αττ ικής π ου
βρίσκεται στην  οδό Κρητ ικού Πελάγους και το
Αστυν ομικό Τμήμα Ζεφυρίου,  π ροκειμέν ου ν α
εξασφαλιστεί άμεση π ρόσβαση π ρος την  οδό
Αχ αρν ών  και ν α απ οτραπ εί η συγκέν τρωση
π αραβατικών  στοιχ είων  στην  π εριοχ ή.

ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΣΥ  
Συζήτηση επερώτησης των Περιφερειακών 

Συμβούλων της «Λαϊκής Συσπείρωση Αττικής» για την παράνομη
χωματερή στην περιοχή του Δήμου Ασπρόπυργου

Παρεμβάσεις και καθαρισμοί σε ρέματα υψηλής επικινδυνότητας 
από συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής,
κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του,
Χρ. Θεοδωρόπουλου, θα  συνεδριάσει
σήμερα 3-11-2021 και ώρα 15:30. Η συνε-
δρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσ-
κεψη, μέσω της υπηρεσίας e:
Presence.gov.gr. 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Συζήτηση επερώτησης του ανε-
ξάρτητου Περιφερειακού Συμβούλου
κ. Π. Ασημακόπουλου με θέματηναρτι-
ότητα του οδικού δικτύου αρμοδιότ-
ητας Περιφέρειας Αττικής,  στην οδό
Αθηνών - Κορίνθου στο 57ο χλμ. στην
Κινέτα.

2. Συζήτηση επερώτησης των Περιφε-
ρειακών Συμβούλων της παράταξης
«Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» με θέματ-
ην παράνομη χωματερή στην περ-
ιοχή του Δήμου Ασπρόπυργου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συζήτηση επίτης εφαρμογής της προ-

γραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας
Αττικής με το ΥΠΠΟΑ/ΓΓΑ για τοπρόγρ-
αμμα Αττικό Άλσος –«Άθληση για μικρούς
και μεγάλους» και λήψη απόφασης για τις
ενέργειες που θα κάνει η Περιφέρεια
Αττικής σχετικώς» .  
(Το θέμα  προτείνεται, κατ’ άρθρο 9, παρ.
4& 5, του Κανονισμού του Π.Σ., από τους
Περιφερειακούς Συμβούλους των παρα-
τάξεων: «Δύναμη Ζωής», «Ανεξάρτητη
Αυτοδιοίκηση Αττικής», «Λαϊκή Συσπείρω-
ση Αττικής», «Οικολογική Συμμαχία για
την Περιφέρεια Αττικής», «Αντικαπιταλι-
στική Ανατροπή στην Αττική Ανταρσία σε
Κυβέρνηση ΕΕ ΔΝΤ»,  «Ανυπότακτη Αττι-
κή»- Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης
κ. Ν. Πέππας και η Εντεταλμένη Περιφε-
ρειακή Σύμβουλος κ. Μ. Βάρσου)

2. Παρουσίαση Στρατηγικού Σχεδιασμού
Περιφέρειας Αττικής γιααντιμετώπιση
πλημμυρικών φαινομένων.  
(Εισηγητής ο Περιφερειάρχης κ. Γ.
Πατούλης)
3. Συζήτηση επί του Σχεδίου Νόμου για τις
λαϊκές αγορές.

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερει-
ακός Σύμβουλος κ. Στ. Μελάς)

4. Έγκριση 2ηςτροποποίησης Προγράμ-
ματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας
Αττικής οικονομικού έτους 2021.
(Συνεισηγητές οΑντιπεριφερειάρχης κ. Ν.
Πέππαςκαι η Εντεταλμένη Περιφερειακή
Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

5. Έγκριση της 4ηςτροποποίησης
(αναμόρφωσης) του Προϋπολογισμού
Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους
2021.
(Εισηγητής οΑντιπεριφερειάρχης κ. Ν.
Πέππας)

6. Έγκριση πρότασης και ορισμός ποσού
εξωδικαστικής - συμβιβαστικής επίλυσης
των εκκρεμών αντιδικιών με την εταιρεία
με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και το διακριτικό τίτλο
«ΙΝΤΡΑΚΑΤ», που ανεφύησαν στο
πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο
«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ,ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», ανάδοχος του οποίου ανε-
δείχθη η ως άνω εταιρεία κατόπιν διενέρ-
γειας δημόσιου διαγωνισμού από την
Περιφέρεια Αττικής, όπως αυτές περι-
γράφονταικαι αποτυπώνονται στις προ-
σφυγές της αναδόχου εταιρείας κατά της
Περιφέρειας Αττικής με αριθμ. κατάθε-
σης: α) ΠΡ664/2018, β) ΠΡ572/2018,
γ)ΠΡ665/2018, δ) ΠΡ1634/2018, ε)
ΠΡ1205/2018, στ) ΠΡ1208/2018, ζ)
ΠΡ1204/2018, η) ΠΡ1206/2018, θ)
ΠΡ1635/2018 και ι) ΠΡ826/2018 Προσφυ-
γών, οι οποίες εκκρεμούν προς εκδίκαση
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν.
Πέππας)Συν εχ ίζεται στη σελ.13
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Οι μαθητές του 6ου
Γυμνασίου Αχαρνών και
του 5ου ΓΕΛ Αχαρνών
Αγίας Άννας ανέλαβαν
την πρωτοβουλία και
οργανώνουν εθελοντική
αιμοδοσία στο 5ο ΓΕΛ
Αχαρνών την Παρασκευή
5 Νοεμβρίου από τις
14:00-19:00.

Μια δράση αγάπης και
αλληλεγγύης από τους
μαθητές των δύο αυτών
σχολείων προς τον συνά

νθρωπο, ιδιαίτερα σε
μια εποχή όπου οι ανάγ-
κες για αίμα είναι 

μεγάλες. Γι’ αυτό και τα
παιδιά καλούν όλους
όσους μπορούν να
δώσουν αίμα, να
δηλώσουν παρόν στην
πρωτοβουλία ανθρωπιάς
κάνοντας το αυτονόητο
αφού η αλληλεγγύη και η
αγάπη είναι τα δικά τους
όπλα…

Το θέατρο αποτελεί μια από τις πληρέστερες μορφές
τέχ ν ης  καθώς αποτελεί  μέσο κοιν ων ικοποίησης,
πν ευματικής εξέλιξης και καλλιέργειας του ατόμου και
μας περν ά μην ύματα για ηθικές αξίες και γεν ικότερα
για τη ζωή.
Σύμφων α με τον  Μπρεχ τ, «το θέατρο δεν  μπορεί ν ’
αλλάξει τον  κόσμο. Μπορεί όμως ν ’ αλλάξει τους θεα-
τές. Αυτοί αν  θέλουν  μπορούν  ν ’ αλλάξουν  τον
κόσμο».
Το Τμήμα Πολιτισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.,
Δήμου Ελευσίν ας   οργαν ών ει επισκέψεις  με  μειωμέ-
ν ο  εισιτήριο σε επιλεγμέν ες ποιοτικές, θεατρικές
σκην ές  κατά τη διάρκεια της χ ειμεριν ής περιόδου.

“Πάμε Θέατρο”:  Νοέμβριος –  Δεκέμβριος 2021

Περισσότερες πληροφορίες: Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
Δήμου Ελευσίν ας  (Παγκάλου και  Κίμων ος 11, Ελευ-
σίν α) | Τηλ: 210-5565616, 210-5565601

Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021 

«Το Μινόρε»

Βαγγέλης Γκούφας και Φώτης Μεσθεναίος
Σκηνοθεσία Τάκης Τζαμαργιάς

«Το Μινόρε», μια μεγάλη θεατρική παράσταση
βασισμένη στη θρυλική τηλεοπτική σειρά. «Το
Μινόρε της Αυγής» των Βαγγέλη Γκούφα και Φώτη
Μεσθεναίου παρουσιάζεται στην Κεντρική Σκηνή
του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, σε σκηνοθεσία
Τάκη Τζαμαργιά.

Μέσα από τη θεατρική μεταφορά του Δημήτρη
Χαλιώτη, τη μουσική επιμέλεια του Ιεροκλή Μιχα-
ηλίδη, σκηνικά και κοστούμια της Ελένης Μανω-
λοπούλου,  «Το Μινόρε» μάς ταξιδεύει σε έναν
κόσμο αναπάντεχα γνώριμο, πλημμυρισμένο με
τα τραγούδια που σημάδεψαν την ιστορία του
πειραιώτικου ρεμπέτικου.

Ένας νεαρός με μόνη περιουσία ένα «ζητιανόξ-
υλο», το μπουζούκι του, φτάνει φυγάς από τη
Σύρο στον Πειραιά. Ο ρεμπέτης ξάδερφός του και
η κομπανία του τον υποδέχονται. Μια δυναμική
Σμυρνιά κι ο τεκές της τον αγκαλιάζουν. Ένα μου-
σικοθεατρικό οδοιπορικό μέσα στα σκοτάδια και
τους καπνούς του Πειραιά του ‘30, για τους ρεμ-
πέτες, τους ανυπότακτους, τους ανθρώπους του

περιθωρίου, που λυτρώθηκαν μέσα από τη μου-
σική τους και την έφεραν από «την υπόγεια την
ταβέρνα» στα σαλόνια, στις καρδιές μας, στα
χείλια μας.

Φιλίες, έρωτες, μάχη για την επιβίωση, λογοκρ-
ισία, διώξεις, αδιέξοδα, επιτυχία. Ό,τι και να πει
κανείς για τους ρεμπέτες είναι λίγο. Μιλάει το έργο
τους. Μιλούν τα τραγούδια που μας παρηγόρησαν
όταν έπρεπε, που μας συνεπήραν κάποια θλιβε-
ρά δειλινά, που τα αγαπήσαμε γιατί μας
συγκίνησαν. Ακριβώς γι’ αυτό ανεβαίνει το
«Μινόρε». Για να μας μιλήσει με τον τρόπο που
μόνο το θέατρο μπορεί.

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): 
Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Άρης Αντωνόπουλος, Γιάννης
Εγγλέζος, Κώστας Κοράκης, Χριστίνα Μαξούρη,
Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Αντώνης Ξηντάρης,
Θοδωρής Ξηντάρης, Κατερίνα Παπανδρέου, Κυρ-
ιάκος Σαλής, Σταύρος Σβήγκος, Γεράσιμος Σκια-
δαρέσης, Όλγα Σκιαδαρέση, Μαρία Τσιμά
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«ΜΑΡΙΚΑ»  του Πέτρου Ζούλια

βασισμένο στη ζωή της Μαρίκας Κοτοπούλη

Η Νένα Μεντή και ο Πέτρος Ζούλιας, μετά την
«Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου» και τις «Γυναίκες
του Παπαδιαμάντη», με ένα θίασο νέων ταλαν-
τούχων ηθοποιών, συναντούν επί σκηνής την
ΜΑΡΙΚΑ και ταξιδεύουν στον πολυδιάσταστο και
αντιφατικό κόσμο της Μαρίκας Κοτοπούλη.

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν
προσεχώς.

Το Τμήμα Πολιτισμού του ΝΠΔΔ
ΠΑΚΠΠΑ πάει θέατρο!

EΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΤΟΥ 5ΟΥ ΓΕΛ

Κέντρο Κοινότητας 
Δ. Μάνδρας - Ειδυλλίας
Δράσεις Ψηφιακής Εκπαίδευσης και
Ψηφιακού Προγραμματισμού 

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας σας
ενημερώνει για το έργο που  υλοποιεί το Περιφερειακό Ταμείο
Ανάπτυξης Αττικής και ως κεντρικό στόχο έχει να παρέχει
υπηρεσίες εκπαίδευσης σε ψηφιακά αναλφάβητους πολίτες, με
έμφαση στις κοινωνικές  ομάδες που εμφανίζουν σοβαρή
υστέρηση στις ψηφιακές δεξιότητες αλλά και σε πολίτες
που διαθέτουν τις βασικές δεξιότητες αλλά θέλουν να ανα-
πτύξουν κριτικές ικανότητες στο  διαδίκτυο.
Ο εκπαιδευτικός κύκλος των σεμιναρίων/εκπαιδεύσεων περι-
λαμβάνει τις παρακάτω
οκτώ (8) Θεματικές Ενότητες:
1. Βασικές Δεξιότητες για την χρήση του Διαδικτύου
2. Διαδικτυακές Απάτες, Προστασία Ψηφιακών Συσκευών, Προ-
στασία Προσωπικών Δεδομένων
3. Αξιοποίηση Ηλεκτρονικών Ψηφιακών Υπηρεσιών
4. Εκτέλεση Ηλεκτρονικών Τραπεζικών Συναλλαγών (e- bank-
ing)
5. Εκτέλεση Ηλεκτρονικών Αγορών και συναλλαγών (e- com-
merce)
6. Ψυχική Υγεία , Εθισμός στο Διαδίκτυο
7. Ικανότητα αναζήτησης, Διαχείρισης, Οργάνωσης και Αρχειοθ-
έτησης πληροφοριών
8. Ιατρικές Πληροφορίες στο Διαδίκτυο και Κίνδυνοι
Η συμμετοχή είναι ανοικτή- ελεύθερη- δωρεάν προς όλους και

η εξ αποστάσεως
παρακολούθηση τους δεν απαιτεί καμία προηγούμενη γνώση,
εμπειρία , εξοικείωση του
συμμετέχοντα σε θέματα διαδικτύου και δεν υπάρχει περιορι-
σμός στον αριθμό των
συμμετεχόντων.
Για δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να συμπληρώσετε την αίτηση
στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://forms.gle/mΧygaGMTaTSΥXrtDA
Πληροφορίες: 2132014965



Αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης
Κοινωνικής Πολιτικής κ.
Γεώργιος Πετάκος και το

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής στα
πλαίσια υλοποίησης της πράξης
«Δομή παροχής Βασικών Αγαθών,
Κοινωνικό Παντοπωλείο» Δήμου
Αχαρνών με κωδικό ΟΠΣ(MIS)
5001330 του επιχειρησιακού προ-
γράμματος Αττική 2014-2020», σας
γνωστοποιούν ό,τι ξεκινά η διαδι-
κασία υποβολής των  αιτήσεων για
ένταξη νέων ωφελούμενων στο Κοι-
νωνικό Παντοπωλείο «Ελένη
Σαχσανίδη» του Δήμου Αχαρνών.

Το διάστημα υποβολής αιτή-
σεων ορίστηκε από 1/11/2021 έως
και 30/11/2021 και κατά τις ώρες
9:00πμ- 13:00. Οι αιτήσεις θα
συμπληρώνονται και θα κατατίθενται
μαζί με όλα τα πλήρη δικαιολογητικά
από τους ίδιους τους ενδιαφερόμε-
νους, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο
«Ελένη Σαχσανίδη» του Δήμου Αχα-
ρνών επί των οδών Αχαρνέων
Ιππέων & Μεγάλου Βασιλείου, στον
Προφήτη Ηλία.

Τα έντυπα των δικαιολογητικών  και
των αιτήσεων μπορείτε να τα προμ-
ηθευτείτε είτε ηλεκτρονικά από τη 

σελίδα του Δήμου Αχαρνών στο
παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.acharnes.gr είτε από το
Κοινωνικό Παντοπωλείο «Ελένη
Σαχσανίδη» του Δήμου Αχαρνών είτε
από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
Δήμου Αχαρνών, κατά τις ώρες 9:00
πμ- 13:00.

Λόγω του COVID -19 και των μέτρ-
ων που εφαρμόζονται για την απο-
φυγή της διασποράς του η χρήση
μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλες
τις συναλλαγές με τις υπηρεσίες του
Δήμου.

Για περισσότερες πληροφορίες και
διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε στο
2102463543 ή στην ηλεκτρονική
δ ι ε ύ θ υ ν σ η
koinpantopolio@acharnes.gr του
Κοινωνικού Παντοπωλείου «Ελένη
Σαχσανίδη» του Δήμου Αχαρνών.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΕΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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Δωρεάν Μαστογραφίες 
σε γυναίκες εγγεγραμμένες στο ΚΕΠ 
Υγείας του Δήμου Ασπροπύργου

Για ακόμη μία χρονιά, η Διεύθυ-
νση Κοινωνικής Προστασίας, το
ΚΕΠ Υγείας και το Κέντρο Κοινότ-
ητας του Δήμου Ασπροπύργου,  σε
συνεργασία με το  Ελληνικό Διαδ-
ημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων μαζί
με τον Σύλλογο Φίλων Ογκολογι-
κού Νοσοκομείου «Οι Άγιοι Ανάργ-
υροι», διοργανώνουν την παροχή
δωρεάν ψηφιακών μαστογραφιών
σε γυναίκες ευπαθών και ευάλωτων
ομάδων του τοπικού πληθυσμού,
ηλικίας 40-69 ετών.  Η εξέταση θα
πραγματοποιηθεί, την Πέμπτη 18
Νοεμβρίου 2021 στις 09:00 π.μ.
στο Κέντρο Μαστού (Τίρυνθος 2,
Άνω Πατήσια).

Ο Σύλλογος Φίλων Ογκολογικού
Νοσοκομείου «Οι Άγιοι Ανάργυρ-
οι»  παρέχει δωρεάν τις μαστογρα-
φίες  στις γυναίκες ενώ το λοιπό
κόστος της δράσης θα το αναλάβει
ο Δήμος Ασπροπύργου. Η μεταφο-
ρά από και  προς το Κέντρο
Μαστού, θα πραγματοποιηθεί με
όχημα του Δήμου, που διατίθεται
αποκλειστικά για τον συγκεκριμένο
σκοπό.

Οι εξεταζόμενες κυρίες  θα πρέπει 

να είναι εγγεγραμμένες στο ΚΕΠ
Υγείας Ασπροπύργου, να μην
έχουν εμφανίσει  καρκίνο του
μαστού καθώς και να μην έχουν
κάνει παρόμοια εξέταση τον τελευ-
ταίο χρόνο. Προτεραιότητα συμμε-
τοχής έχουν οι ανασφάλιστες ή
ασφαλισμένες με χαμηλό εισόδημα
6.000 ατομικό εισόδημα ετησίως
και 12.000 οικογενειακό προσα-
υξανόμενο κατά 1.000 ευρώ για
κάθε παιδί.   

Για δηλώσεις συμμετοχής οι
ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοι-
νωνούν με τη Διεύθυνση Κοινωνι-
κής Προστασίας του Δήμου με την
Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προ-
στασίας & Προαγωγής Δημόσιας
Υγείας , κ. Πολυτίμη Ηλία, στο
τηλέφωνο 2105575596  έως
11/11/2021, Δευτέρα – Παρασκευή
09:00-14:00.

Τέλος, η όλη διαδικασία προς και
από το Κέντρο Μαστού θα πραγμα-
τοποιηθεί με την τήρηση όλων των
απαραίτητων μέτρων προφύλαξης,
ασφάλειας και υγιεινής, που επιβά-
λουν οι κανονισμοί προστασίας
λόγω της πανδημίας του Covid 19.   

Έναρξη υποβολής αιτήσεων 
για ένταξη στο Κοινωνικό 

Παντοπωλείο «Ελένη Σαχσανίδη»

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816
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Stop Stop στους ανεμβολίαστους: Με στους ανεμβολίαστους: Με rapid test rapid test η είσοδός η είσοδός 
τους σε τράπεζες, εμπορικά και δημόσιοτους σε τράπεζες, εμπορικά και δημόσιο

-  Δύο τεστ εβδομαδιαίως για όλους τους εργαζόμενους

«Οι πολιτιστικές πρωτεύουσες είναι κυρίως μια υπόθεση των δήμων, όχι του κράτους»

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΣΕΛ. 2

Οκ. Σχοινάς σε ομιλία του με αφορμή την
επίσκεψή του τόνισε πως «η ιδιαιτερότ-
ητα της πρόκλησης για μια πόλη σαν την

Ελευσίνα, είναι να δείξει ότι το διαφορετικό είναι
ωραίο». Πιο συγκεκριμένα, ο Αντιπρόεδρος ανέφε-
ρε ότι η επιλογή της Ελευσίνας ως «η Πολιτιστική
Πρωτεύουσα «Ελευσίνα 2023» αποτελεί διπλή
πρόκληση. Είναι μια πρόκληση για την πόλη σας,
αλλά είναι και μια πρόκληση για τον ευρωπαϊκό
θεσμό των πρωτευουσών πολιτισμού». Παράλ-
ληλα, προσέθεσε ότι η Ελευσίνα είναι «μια περιοχή
της Δυτικής Αττικής με πολύ ξεχωριστά αναπτυξια-
κά χαρακτηριστικά και δυνατότητες» αλλά και με
χαρακτηριστικά προβλήματα «τα πιο πολλά ιστορι-
κά», όπως ανέφερε.

«Η ιδιαιτερότητα της πρόκλησης για μια πόλη 

σαν την Ελευσίνα, είναι να αναδείξει ότι το διαφ-
ορετικό είναι ωραίο. Το κεντρικό πλαίσιο που επι-
λέξατε και βάση του οποίου πήρατε την ιδιότητα
της πολιτιστικής πρωτεύουσας, αυτό των
μυστηρίων των μεταβάσεων, «the mysteries of
transition», το οποίο θεωρώ πολύ επίκαιρο και
πολύ ωραίο, σας πάει πολύ είναι πολύ ταιριαστό
και με τα Ελευσίνια μυστήρια, αλλά και με τις προκ-
λήσεις της μετάβασης, μια μετάβαση προς ένα μέλ-
λον πιο περιβαλλοντικό, πιο πράσινο, μια μετάβα-
ση που θα έχει να κάνει με το εργατικό δυναμικό
της περιοχής αλλά και μια μετάβαση της αστικο-
ποίησης που επίσης είναι από τα ζητούμενα» υπο-
γράμμισε ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.

Τέλος, σημείωσε ότι «οι πολιτιστικές πρωτεύου-
σες είναι κυρίως μια υπόθεση των δήμων, όχι του
κράτους. Δηλαδή στα χέρια σας είναι το κλειδί της 

επιτυχίας. Είναι ο δήμος ο οποίος πρέπει να μπει
μπροστά και με τις δικές του δράσεις να την ανα-
δείξει. Το κράτος και η ευρωπαϊκή ένωση θα είμα-
στε δίπλα σας».

Κατόπιν ακολούθησε εξειδίκευση των θεμάτων
από τον αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας κ. Φώτιο Παναγιώτη Τατάκη, τον
αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων κ. Αθανάσιο Μαυρο-
γιάννη, τον αντιδήμαρχο Τουριστικής Ανάπτυξης
και Δημοσίων Σχέσεων κ. Δημήτριο Παπαγιάννα-
ρο, αλλά και ενημέρωση θεμάτων για την Πολιτιστι-
κή Πρωτεύουσα από την Πρόεδρο ΠΠ23 κα.
Δέσποινα Γερουλάνου, τη Διευθύνουσα Σύμβουλο
κα. Σουλτάνα Σπυροπούλου, τον Καλλιτεχνικό
Σύμβουλο κ. Μιχαήλ Μαρμαρινό, και το μέλος ΔΣ κ.
Ευάγγελο Λίγγο.

Μ
όν ο με PCR ή rapid test η είσοδος σε δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, εμπορι-
κά καταστήματα - Δύο τεστ για τους εργαζόμεν ους. Ο κ. Πλεύρης αν ακοίν ωσε
πως από το Σάββατο 6 Νοεμβρίου, όλοι οι αν εμβολίαστοι εργαζόμεν οι σε δημό-

σιο και ιδιωτικό τομέα θα προσέρχ ον ται στη δουλειά τους με δύο τεστ (rapid ή PCR)
εβδομαδιαίως.

Επίσης, σε όλους τους χ ώρους διασκέδασης, σε εμπορικά καταστήματα, κομμω-
τήρια, τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες και εξωτερικούς χ ώρους της εστίασης, οι αν εμ-
βολίαστοι θα εισέρχ ον ται επίσης με rapid test.
Αρχ ικά, ο κ. Πλεύρης αν ακοίν ωσε ότι την  Παρασκευή 5 Νοεμβρίου αν οίγει η πλα-
τφόρμα για όλους τους εν ήλικες (άν ω των  18 ετών ) ώστε ν α κλείσουν  ραν τεβού για
τρίτη δόση, εφόσον  έχ ει περάσει έν α εξάμην ο από τη δεύτερη.
"Βρισκόμαστε σε μία αυξητική τάση της παν δημίας. Η κυβέρν ηση έχ ει λάβει όλα τα

μέτρα έχ ον τας διπλασιάσει τις κλίν ες ΜΕΘ και με προσλήψεις προσωπικού. Παράλ-
ληλα έχ ουμε έρθει σε πλήρη συν εν ν όηση με ιδιωτικές κλιν ικές σε Βόρεια Ελλάδα και
Θεσσαλία, όπου έχ ουν  παραχ ωρηθεί κλίν ες", είπε.
"Οι περιορισμοί θα αφορούν  τους συμπολίτες μας που επιλέγουν  ν α μην  εμβολια-
στούν  διότι κιν δυν εύουν  πολύ περισσότερο", διευκρίν ισε.

"Το βασικό μας όπλο σε αυτή τη φάση της παν δημίας είν αι το εμβόλιο. Πάν ω από
το 85% των  ασθεν ών  στις κλίν ες ΜΕΘ είν αι αν εμβολίαστοι", αν έφερε και προέταξε
ότι πρέπει ν α εν ισχ υθεί ο εμβολιασμός αλλά και όσοι έχ ουν  συμπληρώσει το 6μην ο
από τη δεύτερη δόση ν α κάν ουν  την  τρίτη.
Μίλησε για επέκταση της καμπάν ιας για τον  εμβολιασμό με συν εχ είς εν ημερώσεις
που θα γίν ον ται με διαδραστικό τρόπο.

Το μέτρο της αν αστολής για
τους αν εμβολίαστους γιατρ-
ούς θα παραμείν ει μέχ ρι τις
31 Δεκεμβρίου και η
σύμβαση των  αν εμβολία-
στων  επικουρικών  γιατρών
δεν  θα αν αν εωθεί, τόν ισε
στη συν έχ εια ο υπουργός
Υγείας, λέγον τας χ αρακ-
τηριστικά πως "τα στοιχ εία
είν αι αμείλικτα" για τους
αν εμβολίαστους και πως
είν αι πάρα πολύ σημαν -
τικό οι εμβολιασμέν οι
πολίτες ν α κάν ουν  και την
τρίτη δόση.

"Επιπλέον , αυξάν ον ται τα πρόστιμα για τα καταστήματα που δεν  τηρούν  τα μέτρα,
καθώς θα ξεκιν ούν  από τα 5.000 ευρώ. Επίσης, θα υπάρξει ποιν ή στις ομάδες αν
δεν  τηρείται η χ ρήση μάσκας και οι άλλοι περιορισμοί που ισχ ύουν  για τα γήπεδα",
αν ακοίν ωσε ο Θάν ος Πλεύρης.

"Θεωρούμε ότι έχ ουμε πάρει όλες τις αποφάσεις που χ ρειάζον ται και για την
εν ίσχ υση του εθν ικού Συστήματος Υγείας, αλλά και για την  προάσπιση της κοι-
ν ων ίας", συμπλήρωσε.
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Η κορυφαία Γαλλίδα χορογράφος Julie
Desprairies επιστρέφει στην Ελευσίνα 

Αφετηρία: Παλαιός Σιδηροδρομικός   
Σταθμός Ελευσίνας
Τέρμα: Πάρκο Πλάτωνος

Έ
ν αν  χ ορογραφικό περίπατο με τίτλο Έν α
Άλλο Μυστήριο (Un Autre My stère) με τη
συμμετοχ ή πέν τε Ελλήν ων  και Γάλλων
χ ορευτών , καθώς και κατοίκων  και
τοπικών  πολιτιστικών  συλλόγων  της Ελευ-

σίν ας, διοργαν ών ει η Ελευσίν α 2023 Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα Ευρώπης στις 13 και 14 Νοεμβρίου, σε
σύλληψη και χ ορογραφία της σπουδαίας Γαλλίδας χ ορ-
ογράφου Julie Desprairies. Έν α in-situ έργο στα
αν τιφατικά τοπία της Ελευσίν ας, στις χ ορευτικές και
μουσικές της παραδόσεις, σε μια αποκαλυπτική διαδρ-
ομή δύο χ ιλιομέτρων  στις αν εν εργές σιδηροδρομικές
γραμμές, που διαπερν ούν  την  πόλη από τη δύση ως
την  αν ατολή. 

Η Ελευσίν α είν αι παγκοσμίως γν ωστή για τα Μικρά
και τα Μεγάλα Μυστήρια που πραγματοποιούν ταν
στην  αρχ αιότητα, τη λατρεία της θεάς της γεωργίας,
Δήμητρας, και της κόρης της, Περσεφόν ης, καθώς και
για τις θυσίες, τις προσφορές και τους ύμν ους που
περιελάμβαν αν  οι μυστικιστικές πομπές στην  Ιερά
Οδό. Στο πλαίσιο της Ελευσίν α 2023 Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης, η κορυφαία Γαλλίδα χ ορογράφ-
ος Julie Desprairies και η ομάδα της, Compagnie des
Prairies, έχ ον τας έρθει σε επαφή με τη βιομηχ αν ική
ιστορία της πόλης, στο πλαίσιο δυο καλλιτεχ ν ικών
residencies στην  Ελευσίν α, επιστρέφουν  σε αυτήν
και συν θέτουν , με τη συμμετοχ ή κατοίκων  και
τοπικών  πολιτιστικών  της συλλόγων , Έν α Άλλο
Μυστήριο, αν αδεικν ύον τας τις διαφορετικές κοιν ότ-
ητες που συν θέτουν  τον  πολιτιστικό και καλλιτεχ ν ικό
της πλούτο μέχ ρι και σήμερα.

Προβάλλον τας την  πλούσια μουσική και χ ορευτική
παράδοση που έχ ει αν απτυχ θεί μέσα στην  κοιν ότ-
ητα, η Julie Desprairies θα δημιουργήσει μία εν σώματη
χ αρτογράφηση των  χ ορών  της Ελευσίν ας και θα διερ-
ευν ήσει τον  ρόλο του χ ορού σε σχ έση με τη σύγχ ρ-
ον η βοταν ική και τον  αστικό σχ εδιασμό.
Xαράσσον τας έν α ν έο μον οπάτι στις αν εν εργές σιδ-
ηροδρομικές γραμμές της πόλης, η παράσταση θα δια-
γράψει τη δική της πορεία σε κείμεν α, χ ορούς και τρα-
γούδια, που δεν  θα γιορτάζουν  κάποια θεά, αλλά θα
τιμούν  τους ίδιους τους πολίτες της Ελευσίν ας. Οι
μυστικιστικές φόρμες και τα αν τικείμεν α που απο-
καλύπτον ται στα Μυστήρια θα αν τικατασταθούν  από

καθημεριν ές συζητήσεις και αν τικείμεν α που διαμορ-
φών ουν  την  πόλη του σήμερα, θέτον τας δομικά ερω-
τήματα: Τι θα γιν όταν  αν  η χ ορογραφική τέχ ν η είχ ε
μια οργαν ωτική λειτουργία; Αν  έν α καλλιτεχ ν ικό έργο
μπορούσε ν α δημιουργήσει προοπτικές για την  πόλη;
Αν  η διαβούλευση των  πολιτών  μπορούσε ν α επι-
τευχ θεί μέσω του χ ορού;

Με περισσότερα από 30 in-situ έργα στο εν εργητικό
της, στην  Ευρώπη, τη Βραζιλία και τη Μέση Αν ατολή,
από χ ορευτικές παραστάσεις, εγκαταστάσεις και v ideo
χ ορού, μέχ ρι χ ορογραφημέν α πάρτι και εκθέσεις, η
Julie Desprairies δημιουργεί εδώ και 20 χ ρόν ια χ ορο-
γραφικά έργα στον  δημόσιο χώρο. Με εξειδίκευση στη
δημιουργία παραστάσεων  από τους κατοίκους για τους
κατοίκους, χ ρησιμοποιών τας πολλές και διαφορετικές
καλλιτεχ ν ικές πρακτικές, τα έργα της Γαλλίδας χ ορο-
γράφου διακρίν ον ται από μια θεμελιώδη ιδέα: η πόλη
είν αι η σκην ή της και οι κάτοικοι οι ερμην ευτές.

Σημείωμα χορογράφου

Έχ ω φαν ταστεί έν α χ ορογραφικό έργο που περιλαμ-
βάν ει μεγάλο αριθμό κατοίκων . Μια παράσταση του
περιλαμβάν ει την  από κοιν ού δημιουργία και υλο-
ποίηση. Θέλω ν α επαν εξετάσω την  εξέλιξη των  αν ε-
ν εργών  σιδηροδρομικών  γραμμών . Ντόπιοι χ ορευ-
τές/τριες, πολίτες, μάγειρες/ρισσες και εθελον τές/ν τριες
θα συμμετέχ ουν  στον  χ ορογραφικό περίπατο. Η
σκην ή μας θα είν αι τα δύο χ ιλιόμετρα των  γραμμών .
Επιλέγω αυτή τη διαδρομή, για ν α διασχ ίσουμε τα
τοπία της Ελευσίν ας, ν α αν ακαλύψουμε μία μον αδική
θέα της πόλης και των  κρυμμέν ων  θησαυρών  της, από
την  τοπική κηπουρική ως τη χ ορευτική παράδοση
επηρεασμέν η από όλη τη Μεσόγειο Θάλασσα. Το έργο
Έν α Άλλο Μυστήριο είν αι η ευκαιρία ν α δημιουργήσο-
υμε μία απογραφή των  χ ορών , των  τραγουδιών  και της
μουσικής που λαμβάν ουν  χ ώρα στην  Ελευσίν α. Η
καταγραφή των  χ ορευτικών  κιν ήσεων , όσο και η δρα-
ματουργία της περιπλάν ησης, έχ ει συσταθεί από
αρχ εία και εικον ογραφικές ή κειμεν ικές πηγές, οι
οποίες συλλέχ θηκαν  κατά τη διάρκεια δύο μεγάλων
επισκέψεων  στην  πόλη.

Julie Desprairies

Δημιουργία: Compagnie des Prairies (FR)Σύλληψη -
Χορογραφία: Julie DesprairiesΒοηθός Χορογράφου:
Elise LadouéΣκην ογραφία - Εν δυματολογία: Μελίν α
ΦάκαΤεχ ν ικός Διευθυν τής: Αν αστασία Τσοπελάκ-
ηΤεχ ν ικός Εξοπλισμός: Kariotis Audio &
LightingΔιεύθυν ση Παραγωγής: TooFarEast | Χρήστος
Χριστόπουλος, Νίκος ΜαυράκηςΣυν τον ισμός Συμμε-
τεχ όν των  - Mentor: Γιάν ν ης Παππάς

Διοίκηση, παραγωγή και περιοδεία: La Magnanerie -
Anne Herrmann, Victor Leclère, Martin Galamez and
Lauréna de La Torre (FR)

Ερμην ευτές: Δάφν η Κουτσαφτή, Δέσποιν α Γκου-
γκουλιάν α, Elise Ladoué, Θέμις Χατζή, Βάσια Δεμίρη

Με τη συμμετοχ ή κατοίκων  και τοπικών  πολιτι-
στικών  συλλόγων  της Ελευσίν ας.

Παραγωγή: Ελευσίν α 2023 Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της ΕυρώπηςΤη διεθν ή περιοδεία και το έργο της
Compagnie des Prairies - Julie Desprairies υπο-
στηρίζουν  το Γαλλικό Ιν στιτούτο και η Ville de Ly on.

Φωτογραφίες: https://bit.ly /3Bcy lBG

Πληροφορίες
Τέσσερις χ ορογραφικοί περίπατοι, το Σάββατο 13 και

την  Κυριακή 14 Νοεμβρίου, στις 11.00 και στις 16.00.
Αφετηρία: Παλαιός Σιδηροδρομικός Σταθμός Ελευ-

σίν ας
Τέρμα: Πάρκο Πλάτων ος
Διάρκεια περιπάτου: 1 ώρα και 30 λεπτά
Απόσταση: Δυο (2) χ ιλιόμετρα
Είσοδος ελεύθερη. Δηλώσεις συμμετοχ ής εδώ
Ο μέγιστος αριθμός θεατών  αν ά παράσταση ορίζεται

στα 40 άτομα, προκειμέν ου ν α εξασφαλιστεί η βέλτι-
στη δυν ατότητα θέασης για όλους. Ο αριθμός εν δέχ ε-
ται ν α μεταβληθεί βάσει των  ν έων  υγειον ομικών  πρω-
τοκόλλων . 

ΓΓιιαα  ττηη  δδιιαασσφφάάλλιισσηη  ττηηςς  δδηημμόόσσιιααςς  υυγγεείίααςς,,  ηη
εείίσσοοδδοοςς  ττοουυ  κκοοιιννοούύ  ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείίττααιι
ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  μμεε::

--  ΠΠιισσττοοπποοιιηηττιικκόό  εεμμββοολλιιαασσμμοούύ  σσεε  ιισσχχύύ
((εεννεερργγοοπποοιιεείίττααιι  1144  ηημμέέρρεεςς  μμεεττάά  ττηη  ββ’’  δδόόσσηη
εεμμββοολλίίοουυ  ήή  1144  ηημμέέρρεεςς  μμεεττάά  ττοο  μμοοννοοδδοοσσιικκόό
εεμμββόόλλιιοο))
--  ΠΠιισσττοοπποοιιηηττιικκόό  ννόόσσηησσηηςς  σσεε  ιισσχχύύ  ((εεκκδδίίδδεε--
ττααιι  3300  ηημμέέρρεεςς  μμεεττάά  ττοο  θθεεττιικκόό  tteesstt  κκααιι
ιισσχχύύεειι  γγιιαα  118800  ηημμέέρρεεςς))ΑΑρρννηηττιικκόό  PPCCRR  tteesstt
((7722  ωωρρώώνν))  ήή  rraappiidd  tteesstt  ((4488  ωωρρώώνν))  ππρριινν
ττηηνν  εεκκδδήήλλωωσσηη..
--  ΜΜόόννοο  οοιι  εεππιισσκκέέππττεεςς  κκάάττωω  ττωωνν  1122  εεττώώνν
μμπποορροούύνν  νναα  εειισσέέρρχχοοννττααιι  μμεε  sseellff--tteesstt  ((2244
ωωρρώώνν)),,  μμεε  υυπποογγεεγγρρααμμμμέέννηη  ααππόό  γγοοννέέαα  κκααιι
ππρρωωττοοκκοολλλληημμέέννηη  δδήήλλωωσσηη  μμέέσσωω  ττοουυ  sseellff--
tteessttiinngg..ggoovv..ggrr..  

--  ΔΔεενν  γγίίννοοννττααιι  δδεεκκττέέςς  χχεειιρρόόγγρρααφφεεςς
ββεεββααιιώώσσεειιςς..  
--  ΗΗ  χχρρήήσσηη  ττηηςς  μμάάσσκκααςς  εείίννααιι  υυπποοχχρρεεωωττιικκήή
σσεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς  χχώώρροουυςς,,  κκααθθ΄́όόλληη  ττηη  δδιιάάρρ--
κκεειιαα  ττηηςς  εεκκδδήήλλωωσσηηςς..

Μυστήριο 55
Ένα Άλλο Μυστήριο

| Un Autre Mystère
13 & 14 Νοεμβρίου

2021 | Ώρα έναρξης:
11.00 & 16.00
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Ματσάρα στο
Πανόραμα.
Εθνικός-Νέα
Πέραμος 3-3

Σπουδαίο παιχνίδι παίχτηκε
στο γήπεδο Πανοράματος με
ανατροπές όπου ύστερα από
ενα δραματικό μάτς ο
Εθνικός Πανοράματος και η
Νέα Πέραμος αναδείχθηκαν
ισόπαλες 3-3.

Τα τέρματα της ομάδος του
Γιώργου Αδάκτυλου σημείω-
σαν οι: Μανασίδης Α.(29′)
Τσουτσάνης(61′
πέναλτι),Κατσίκης 90+3.

Για λογαριασμό της Νέας
Περάμου του Χάρη Κοπιτσή
σκόραραν οι: Δουκάκης(8′),
Σεβαστής 78′, Καμπόλης 90′.

Οι φιλοξενούμενοι  τελείωσαν
το παιχνίδι  με 10 ποδοσφαι-
ριστές  λόγω αποβολής του
τερματοφύλακα Κεχαγιά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Νέα
Πέραμος κέρδισε πέναλτι με
τον Δουκάκη 83΄αλλά το
κτύπημα του Τοπτίδη έστειλε
την μπάλα άουτ. Επίσης τρα-
υματίστηκε  σοβαρά ο ποδο-
σφαιριστής της Μιχαήλης.

Το σφύριγμα της λήξης του
Αριστείδη Βάτσιου και των
βοηθών του Πλάκα Χ-Καντα-
νολέων βρήκε τις δύο ομάδες
ισόπαλες.

ΕΘΝΙΚΟΣ(προπονητής Γιώρ-
γος Αδάκτυλος): Κολιάκης,
Μιχαηλίδης(77′ Πράσινος), 

Παναηλίδης, Πουλικίδης, Τζα-
νέτος, Μανασίδης Δ.(83′
Ανδριώτης), Γεωργιάδης,
Γεγές(87′ Μανασίδης Α.),
Μανασίδης Α.(87′ Καλα-
μούτσος), Κατσίκης, Τσου-
τσάνης.

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ(προπονητής
Χάρης Κοπιτσής): 
Κεχαγιάς, Πνευματικάκης,
Μιχαήλης(52′ λ.τρ.  Σεβα-
στής), Γεωργιάδης,
Πατσιονίδης, Λουκίδης(52′
Λημνιάτης), Τοπτίδης, Γκε-
λάι(73′ Ελάνογλου), Δράγα-
σης, Δουκάκης, Καμπόλης.

Ο Ακράτητος με χατρικ του Ρεμούνδου 
3-0 την Λαμπερή Ελευσίνας

Με χατρίκ του Ρεμούνδου που σημείωσε και τα τρία τέρματα της ομάδος του
(45′, 48′, 57′)   ο Ακράτητος επικράτησε στο γήπεδο Φυλής της φιλότιμης
Λαμπερής με 3-0.
Διαιτητής ήταν ο Κωνσταντινίδης. Βοηθοί: Νάκος-Αρβανιτάκης.

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ: Καραμαλίγκας, Σούρτης, Δεδούσης, Πετσίτης, Μηλούσης,
Μπραΐγι(58′ Ρούμπος), Φιλίππου(58′ Τσομπανίδης), Σγούρι, Μηλούλης(77′
Καραφλής), Τσαλερίδης(72′ Κωνσταντινίδης), Ρεμούνδος(77′ Σοπίδης).

ΛΑΜΠΕΡΗ: Τσιμούρτος(14′ λ.τρ. Τζανάτος), Κακλαμάνης, Μποφίλιος, Ρόπ-
πας, Ρέρρας, Κακούσιος, Δάουλας(65′ Κούρμπης), Χατζής(51′ Αναστασό-
πουλος), Χότζα(46′ λ.τρ. Χιονίδης), Βλασόπουλος, Λαμπράκος(51′ Τζάνος).

Δύο στα δύο για τον  Παν ελευσιν ιακό
ΑΟ που επικράτησε εκτός έδρας στο
γήπεδο Παν αγιώτης Σαλπέας του Κερα-
τσιν ίου με 4-0. 
Τα τέρματα των  σταχ υοφόρων  του
Μουράτ Σεροπιάν  σημείωσαν  οι:
Βεζιρτζόγλου (38′ 61′),Αν των ακόπου-
λο(54′), Ερέρα(72′).

Διαιτήτευσε ο  Ρούσσης(Κορίν θου).

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ(προπον ητής Τάκης Χριστό-
πουλος): Πίν ης, Παϊκόπουλος, Αγγελάκ

ης, Καλτσάς(46′ Τσαμπούρης), Μεν δρ-
ιν ός, Ντούν ιας(67′ Κον τογιαν ν άτος),
Κων σταν τιν ίδης, Τζαν ιδάκης(70′
Θεοδώρου), Πάτσι(67′ Καρβέλης), Τσαγ-
κάρης, Κρέσιτς(67′ Λουβής).

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ(προπον ητής
Μουράτ Σεροπιάν ): Κουρουπάκης, Συρ-
ιόπουλος, Αν δριόπουλος, Λάμπρου,
Μουσκάι, Μαρής, Μπούσης(67′ Ξεν οπα-
ν άγος), Λαζαρίδης(67′ Μακρίδης),
Ερέρα(77′ Λώλος), Αν των ακόπουλος(77′
Σεκούμπα), Βεζιρτζόγλου.

Ο Πανελευσινιακός απέδρασε
από το Κερατσίνι
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Έκανε την ανατροπή ο Βύζας  
Φωνές ο Απόλλωνας Ποντίων για 
την διαιτησία

Σ
το ν τέρμπι της 4ης αγων ιστικής που τα είχ ε
όλα(έν ταση-πάθος-δύν αμη-αποβολές-αν α-
τροπή) που θύμιζε μάτς ευρωπαικού πρω-

ταθλήματος  σε έν α κατάμεστο γήπεδο ο Βύζαν τας
Μεγάρων  αν  και βρέθηκε ν α χ άν ει στο ημίχ ρον ο
0-1 στην  επαν άληψη κατάφερε ν α κάν ει ολική
αν ατροπή και ν α γυρίσει το παιχ ν ίδι και ν α πάρει
τη ν ίκη με 2-1.

Ο Απόλλων ας Πον τίων  είχ ε την  υπεροχ ή στο
πρώτο ημίχ ρον ο και κατάφερε ν α αιφν ιδιάσει τους
κιτριν όμαυρους στο 14′ . Ο Μπιν ιάκος έβγαλε την
σέν τρα από το κέν τρο του γηπέδου αριστερά για
τον  Αθαν ασιάδη που μπήκε μέσα στην  περιοχ ή
πιεζόμεν ος από τον  Κων σταν τιν ίδη έκαν ε την
παράλληλη σέν τρα και ο Κωσταράς με συρτό σούτ
έκαν ε το 0-1.

Στην  συν έχ εια ο Βύζας πίεσε για την  ισοφάριση
και είχ ε δοκάρι με τον  Στρατιδάκη 22′.

Στο β΄μέρος το σκην ικό άλλαξε με τους κιτριν ό-
μαυρους ν α αλλάξουν  ριζικά πλεύση και ν α αν α-
λάβουν  την  πρωτοβουλία των  κιν ήσεων  και ν α
φτάσουν  σε έν α γρήγορο γκόλ που θα τους αλλά-
ξει την  ψυχ ολογία και στο τέλος τα κατάφεραν .

Η ομάδα του Απόλλων α έμειν ε με 10 ποδοσφαι-
ριστές λόγω αποβολής μς δεύτερη κίτριν η κάρτα
του Καραγιώργου 48′. Στην  συν έχ εια ο Βύζας στο
61′ π ίεζε ν α φέρει το μάτς στα ίσια και είχ ε ν έο
δοκάρι με τον  Σελμαν άι.

Στο 68′ κατάφερε ν α φέρει το μάτς στα ίσια με
καρφωτή κεφαλιά του Στρατιδάκη που δέχ τηκε την
σέν τρα του Κων σταν τιν ίδη από τα δεξιά 1-1.

Στο 84′ ο Σελμαν άι από τα αριστερά έβγαλε την
σέν τρα όμως αυτή βρήκε το χ έρι αμυν τικού και ο
διαιτητής Μαν ούρας έδειξε την  άσπρη βούλα.
Υπήρχ αν  διαμαρτυρίες για την  απόφαση αυτή του
εν  λόγω διαιτητή για το πέν αλτι. Την  εσχ άτη των
ποιν ών  εκτέλεσε ο Σελμαν άι και μέσα σε παν -
ηγυρισμούς έκαν ε το 2-1.

Στην  συν έχ εια 86′ ο διαιτητής απέβαλε με κόκ-
κιν η κάρτα για εξύβριση τον  Μπαρν τόκ του Απόλ-
λων α με αποτέλεσμα ν α μείν ουν  οι φολοξεν ούμε-
ν οι με εν ν έα παίκτες.

Ο Απόλλων  Πον τίων  έχ ει παράπον α από την
διαιτησία του Χρήστου Μαν ούρα.Βοηθοί: Μαν ούρ-
ας Νίκος -Παπαδόπουλος Νίκος.

Παρατηρητής αγών α ήταν  ο Πάρης Τσιμίκος.
Ιατρός αγών α Κώστας Οικον ομόπουλος.

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ(προπον ητής Λευτέρης Βασι-
λειάδης): Ποραν ίδης, Κων σταν τιν ίδης, Αμαραν -
τίδης, Φλέγκας, Φυσαράκης, Χατζημελετιάδης, Καρ-
αγιάν ν ης(63′ Κόμπε Τοβόφρε),  Στρατιδάκης,
Σταύρε(93′ Μαν ώλης), Σελμαν άι, Σαχ όλι.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ(προπον ητής Θοδωρής
Παχ ατουρίδης): Στεφαν ίδης, Ασλαν ίδης, Καρα-
γιώργος, Κομιώτης, Βουρν άζος, Νάκας, Κουσίδης,
Σιδηρόπουλος, Μπ ιν ιάκος(61′ Παν τελίδης),
Κωσταράς, Αθαν ασιάδης(77′ Μπαρν τόκ).

Ρεπορτάζ-Φωτό ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Αλλες τρείς προσθήκες Αλλες τρείς προσθήκες 
ο Θρασύβουλοςο Θρασύβουλος

Αλλες τρείς προσθήκες πραγματοποιήσε η
ομάδα του Θρασύβουλου Φυλής. 

Πρόκειται για τους ποδοσφαιριστές.
Δημήτρη Γιαννακόπουλο(στόπερ) από τον
Ερμή Κορυδαλλού.Τον 25 χρονο  τερματο-
φύλακα Νίκο Ξενάκη που επέστρεψε σε
γνώριμα λημέρια και τον 24χρονο επιθετικό
Αλέξη Αλεξόπουλο.

Ήττα για τους Ανδρες του 
Πανελευσινιακού απο την ΦΕΑ
Για την  3η Αγων ιστική του πρωταθλήματος

της Β´ Εθν ικής Αν δρών  ο Παν ελευσιν ιακός
ΑΟΚ γν ώρισε την  ήττα στο 2ο Κλειστό Γυμν α-
στήριο «Τάκης Βογιατζής»από την  Φιλαθλητι-
κή Έν ωση Αθλοπαιδιών  Νέας Φιλαδέλφειας –
Νέας Χαλκηδόν ας 57-62.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ – ΦΕΑ 57-62
ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-19, 35-40, 48-52, 57-62

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Καλογερόπουλος Φ., Χρηστίδης
Ηλ., Χριστοδουλάκης Μαν .

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (Καραχάλιος, Βούλγαρ-
ης): Νίκου 3, Κούτουλας 2, Καράμπελας 10 (2),
Θεοδοσίου, Μαυρομιχάλης, Κρασάκης 3,
Μουμπάρακ 3 (1), Λεκάκης 8, Παπαφλωράτος
13 (3), Ρεκουν ιώτης 11, Δεν δριν ός 4.

ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ (Καρατζάς): Καραμίν τζος 9 (1), 
Γιαν ν όπουλος, Καραλευθέρης 7, Παπαδό

πουλος, Λίτσος 13 (1), Μπίγγος 5, Καραχά-
λιος 10 (1), Γεωργοπαπαδάκος 14 (4),
Αφαλίδης 4.

Ο Πανελευσινιακός ΑΟΚ 
45-42 εκτός έδρας
Η γυν αικεία ομάδα του Παν ελευσιν ιακού ΑΟΚ για την
3η αγων ιστική για το Πρωτάθλημα Γυν αικών  της Α’
Κατηγορίας επικράτησε εκτός έδρας του ΑΟ Βάρης με
45-42.
Α.Ο. ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ»
–ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 42-45
Διαιτητές: Σιμά, Μακρής
Δεκάλεπτα: 11-14, 22-21, 31-30, 42-45
ΒΑΡΗ (Μεϊμάρογλου – Καραμέτος Χ.): Αλεξοπούλου 8,
Γιαν ν οπούλου 5, Καρυδάκη 9 (3), Μπιλάλη 5, Νάκου
5, Καραμέτου Σ. 5 (1), Χατζην ικολάου 3 (1), Κωτσή,
Χειλάκου, Καραμέτου 2, Ψυλλάκη.
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ(Κοσμά): Κον τού 4, Μεγα-
λούδη Κ. 16 (3), Τσίρμπα 10, Μεγαλούδη Π. 2, Πολ-
υζώτη 3, Γιαν ν ακούλια 10, Οικον όμου, Τσιούν η,
Κασάμπα, Χαραλαμποπούλου

Η ΝΕ Μεγαρίδος 70-50 τον
Κρόνο Αγίου Δημητρίου

Η Νεαν ική Εστία Μεγαρίδος BC έκαν ε το 3χ 3 επι-
κράτησε του ΓΣ Κρόν ος Αγ. Δημητρίου 70-50.

ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ-ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 70-50

Διαιτητές: Καραβίτης, Παπαφωτίου, Τζίμης
Δεκάλεπτα: 16-14, 35-22, 44-37, 70-50

ΝΕ Μεγαρίδος (Μάν ταλος, Υφαν τής): Παλαιοχ ωρίτης 5
(1), Γκόν τγουιν , Αγγελόπουλος 8, Γερομιχ αλός 11,
Μπέμπης 9 (2), Νικολακόπουλος, Τζάιδας 2, Καλλι-
ν ικίδης 10, Χάσα 3, Γκάτζιας 20 (4), Γκουαλτιέρι,
Εζόμο 2.

Κρόν ος Αγ. Δημητρίου (Δεγαϊτας): Γκάτζο, Δήμου 6,
Νάτσος 2, Ξιούρας, Χρήστου, Παν αγής, Πιτούλης 16
(1), Δρίβας 6, Βαρσαμούλης 10, Βαρν άβας, Αν δρακά-
κος 2, Τζαβός 8

Τα αποτελέσματα:

Δούκας-Ηλυσιακός 71-73
Άρης Νίκαιας-Πρωτέας Βούλας 49-87
ΟΦΗ-ΕΦΑΟ Ζωγράφου 84-79
ΝΕ Μεγαρίδος-Κρόν ος Αγ. Δημητρίου 70-50
Μαν δραϊκός-Αιγάλεω 49-66
Παν ιών ιος-Παλαιό Φάληρο 78-71
ΚΑΟ Μελισσίων -ΑΟΧ Χαν ιά (3/11)
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ΓΑΜΟΣ
Ο ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ  ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΤΕΪΝΛΕ  ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ
ΣΤΟ ΟΣΑΚΑΡΟΒΚΑ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ  ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΚΑΙ Η ΓΙΑΤΑΓΑΝΤΣΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΠΑΛΙΔΟΥ  ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ 

ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΦΥΛΗΣ 
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ

ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΜΠΑΤΣΕΒΑΝΗ ΡΑΦΑΕΛ ΤΟΥ ΠΕΛΟΥΜΠ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΚΕΤΕ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΥΖΙ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΜΠΙΡΑΤ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΩΝΟΡΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΑΝΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ 
ΣΤΟ ΣΟΥΧΟΥΜΙ ΑΜΠΧΑΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ
ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ  ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

48
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ΣΥ ΝΕΧΙΖΕΤΑΙ  ΑΠΌ ΣΕΛ.  5

Τ ο έργο αφορά στη διάνοι ξη
της οδού ,  στην τοποθέ τηση
αγωγού  και  φρεατί ων περ ι -
συλλογής ομβρίων με  σχάρες
όπου παροχετεύονται  τα όμβρια
της γύρω περιοχής, στην ασφα-
λτόστρωση της νέας οδού και
στην κατασκευή πεζοδρομίων.
Η νέα οδός έχε ι  μήκος 800 μ.
και  πλάτος 12 μ. και  συνδέε ι
την οδό Εθνι κής Αντιστάσεως –
Κρητι κού Πελάγους με  την οδό
Αχαρνών,  ε νώ ορ ι οθε τε ί  το
Πάρκο Πόλης στα σύνορα με  το
Ζεφύρι .

Επίσης, συνεχί ζονται  τα έργα
οδοπο ι ί ας και  στη  συνο ι κί α
Αγί ου  Νι κολάου ,  όπου  τους
τελευταί ους μήνες δ ι ανο ί χθη-
καν ή ασφαλτοστρώθηκαν συνο-
λι κά 20  αδ ι άνο ι κτο ι  οδο ί ,
χωματόδρομοι  και  υφιστάμενοι
δρόμοι  που ε ί χαν υποστε ί  φθο-
ρές στο οδόστρωμα από την
πολυκαιρία. 

“Η Δ ι ο ί κηση  του  Χρήστου
Παππού έχε ι  δώσε ι  ι δ ι αί τερη
έμφαση στα έργα οδοπο ι ί ας
επιδιώκοντας το οδι κό δί κτυο
να εξυπηρετε ί  καλύτερα τους
κατοί κους και  επισκέπτες του
Δήμου και  να αναβαθμί ζε ι  γενι -
κά τον Δήμο, σε  συνδυασμό με
τα υπόλοιπα έργα υποδομών”,
υπογραμμί ζε ι  ο  Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών Θανάσης
Σχίζας, προσθέτοντας ότι τα έργα
συνεχίζονται.

“Συνεχίζουμε εντατικά τις επεκτά-
σεις και τις αναβαθμίσεις στο οδικό
δίκτυο της πόλης και ήδη διενερ-
γούνται  έργα οδοποι ίας στις
συνοικίες Πανόραμα και  Δρο-
σούπολη ενώ συνεχίζονται τα έργα
στη συνοικία Αγίου Νικολάου”,
τονίζει ο Αντιδήμαρχος. 

Οι  διανοίξεις και  ασφαλτο-
στρώσεις γίνονται με μελέτες της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Φυλής.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ Η Μ Ο Σ
ΒΥΡΩΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Βύρωνα προκ-

ηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό «άνω των ορίων»
με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικο-
νομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής για την προμήθεια
«Γάλακτος για τους Δημοτι-
κούς Παιδικούς Σταθμούς και
το εργατοτεχνικό προσωπικό
του Δήμου Βύρωνα 2022-
2023» . Η εκτιμώμενη αξία της
σύμβασης ανέρχεται στο
ποσό των 299.466,44 € μη
συμπ/νου ΦΠΑ 13 % ήτοι
38.930,64 € (συνολικός προϋ-

πολογισμός 338.397,08 €). Το
προς προμήθεια είδος κατα-
τάσσεται υπό CPV : 15511000-
3.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρο-
νικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Δια-
δικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
ως άνω συστήματος (Α/Α:
141040 ). 

Καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών ορίζε-
ται η 24η μηνός Νοεμβρίου
2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα
15:00 π.μ..

Οι ενδιαφερόμενοι για να
λάβουν μέρος στο διαγωνι-
σμό, πρέπει να καταθέσουν
εγγύηση συμμετοχής ίση με το
2% της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, ποσού
5.989,33 €.

Παρέχεται πλήρης πρόσβα-
ση σε όλα τα τεύχη – στοιχεία
του διαγωνισμού, μέσω της
Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, δια
της οποίας υποβάλλονται
ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα
παροχής διευκρινίσεων.

Για περαιτέρω πληροφο-
ρίες, οι ενδιαφερόμενοι οικο-
νομικοί φορείς μπορούν να
απευθύνονται στο Δήμο, καθ-
ημερινά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες (αρμόδιος υπάλ-
ληλος: Ζαφείρη Ελένη,email:
promitheies@dimosbyrona.gr
τηλ.: 213-2008668).

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

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

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

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)

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

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

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

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6
946288952

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΚΙΝ 6947882562

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

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

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθαρίστρια
γραφείων εταιρείας για
μερική απασχόληση 
(παρέχεται ασφάλιση)  
Συστάσεις απαραίτητες.
Τηλ. επικοινωνίας  
2144029500

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο  
«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: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι Διπλώματος ADR
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα
Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Επιθυμητά Προσόντα

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

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.  

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

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45 ετών
Κάτοχοι Ι.Χ.  
Απαραίτητα Προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης 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 Ελευσίνα, 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
210 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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ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ......ΠΠΡΡΕΕΣΣΑΑ  ΤΤΟΟ  ΕΕΣΣΥΥ  --  ΚΚΡΡΕΕΒΒΑΑΤΤΙΙΑΑ  ΜΜΕΕ  ΤΤΟΟ  ΣΣΤΤΑΑΓΓΟΟΝΝΟΟΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ
Ξεκίνησαν οι διακομιδές ασθενών προς τον ιδιωτικό τομέα

Δ
οκιμάζεται σκληρά  το σύστημα Υγείας
στην  Βόρεια Ελλάδα και Θεσαλλία εν
μέσω του τέταρτου κύματος της παν-

ημίας, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με τα
κρούσματα του τελευταίου 24ωρου ν α
σπάνε το φράγμα των 6.000.
Μόνο στην  πόλη της Θεσσαλον ίκης τα νέα

κρούσματα έφτασαν τα 828. Η απελπιστική
κατάσταση αποτυπώνεται στα νοσοκομεία
της πόλης. Στην  τελευταία εφημερία, το
“Παπαν ικολάου” δεν  είχε ούτε μια κενή
κλίνη.

Τη δραματική εικόνα  περιέγραψε στην  ΕΡΤ
ο  Διευθυντής ΜΕΘ του νοσοκομείου Νίκος
Καπραβέλος, κάνοντας λόγο για 90 προσε-
λεύσεις, 34 εισαγωγές, 1 απλό κρεβάτι άδειο,
100% πληρότητα στις κλίνες Cov id-19 και 4
αερομεταφορές ασθεν ών  στην  Αθήν α
«Οκτώ ασθενείς   χρειάζονται νοσηλεία αλλά
δεν  βρίσκουν  κρεβάτι. Αυτή είναι η σκληρή
αλήθεια των αριθμών για τους ασθενείς με
κορωνοϊό σε ένα μόνο νοσοκομείο στη
Θεσσαλον ίκη» είπε ο κ. Καπραβέλος.

Ήδη ξεκίνησαν  οι διακομιδές ασθενών προς
τον  ιδιωτικό τομέα.

Ασφυκτικά γεμάτα είναι και τα δύο νοσοκο-
μεία της Λάρισας, ενώ χθες χρειάστηκε να

διακομισθούν  περιστατικά και στο νοσοκο-
μείο της Λαμίας.
Στο Νοσοκομείο Ξάνθης, η πληρότητα είναι
στο 100%, κι ενδέχεται να ανοίξει μια νέα
πτέρυγα για να αντιμετωπισθούν  τα αυξημέ-
να περιστατικά Cov id.
Στα Γιάννενα, οι νοσηλείες έχουν  αυξηθεί
το τελευταίο τριήμερο, με αποτέλεσμα στο
Νοσοκομείο Χατζηκώστα να μην  υπάρχει
διαθεσιμότητα για νοσηλεία νέων ασθενών.

Και στην  Κρήτη

Στα όριά τους φαίνεται ότι ειναι και τα νοσο-
κομεία της Κρήτης, αφού σύμφωνα με πρό-
σφατα στοιχεία  οι ασθεν είς που
νοσηλεύονται με κορωνοϊό στo νησ, έφτα-
σαν  τους 183. Από αυτούς, σε ΜΕΘ έχουν
εισαχθεί οι 25 ενώ, λόγω της πίεσης που
δέχονται τα νοσοκομεία της περιοχής, ασθ-
ενείς μεταφέρονται και σε άλλα νοσηλευτικά
ιδρύματα.

Τα στοιχεία που δίνει η ΠΟΕΔΗΝ για τις
ΜΕΘ

Με βάση τα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, η κατά-
σταση των ΜΕΘ ανά περιοχή έχει ως εξής.

Θεσσαλον ίκη

"Παπαν ικολάου": 30 ασθενείς σε 30 κρεβά-
τια ΜΕΘ.
"Άγιος Δημήτριος": 7 ασθενείς σε 7 κρεβάτια.
"Παπαγεωργίου": 18 ασθενείς σε 18 κρεβά-
τια.
ΑΧΕΠΑ: 15 ασθενείς στα 15 κρεβάτια (5 δια-
σωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ).
"Ιπποκράτειο": 15 ασθενείς στα 15 κρεβάτια
(6 διασωληνωμένοι σε χώρο των χειρουρ-
γείων).
Κεντρική Μακεδον ία

Χαλκδική: 5 ασθενείς σε 5 κρεβάτια.

Γιανν ιτσά: 8 ασθενείς σε 8 κρεβάτια.
Βέροια:6 ασθενείς σε 6 κρεβάτια.
Κατερίνη: 4 ασθενείς σε 4 κρεβάτια.
Σέρρες: 7 ασθενείς σε 10 κρεβάτια.
Δυτική Μακεδον ία

Πτολεμαΐδα: 5 ασθενείς στα 5 κρεβάτια. 

Κοζάνη: 3 ασθενείς σε 3 κρεβάτια.
Θεσσαλία

Πανεπιστημιακό Λάρισας: 16 ασθενείς σε 16
κρεβάτια.
Γεν ικό Λάρισας: 8 ασθενείς σε 8 κρεβάτια.
Τρίκαλα: 11 ασθενείς σε 12 κρεβάτια.
Βόλος: 8 ασθενείς σε 8 κρεβάτια.
Στερεά Ελλάδα

Χαλκίδα: 12 ασθενείς στα 12 κρεβάτια.
Λαμία: 6 ασθενείς στα 6 κρεβάτια.
Αττική

ΝΙΜΤΣ: 3 ασθενείς σε 3 κρεβάτια.
"Σισμανόγλειο": 11 ασθενείς σε 14 κρεβάτια.
"Αγία Όλγα": 9 ασθενείς σε 10 κρεβάτια.
ΚΑΤ: 17 ασθενείς σε 30 κρεβάτια.
"Σωτηρία": 75 ασθενείς στα 79 κρεβάτια.
"Ερυθρός Σταυρός": 10 ασθενείς σε 10 κρε-
βάτια.
"Ιπποκράτειο": 4 ασθενείς σε 5 κρεβάτια.
"Ευαγγελισμός": 20 ασθενείς στα 32 κρεβά-
τια.
"Θριάσιο": 7 ασθενείς στα 8 κρεβάτια.
"Αττικόν": 9 ασθενείς στα 19 κρεβάτια.


