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Πρόσθετη οικονομική στήριξη
10 εκατ. ευρώ για τα ΚΔΑΠ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ 
Τι προβλέπει το ΦΕΚ για την είσοδο
πολιτών στις Δημόσιες Υπηρεσίες 

- Υποχρεωτική η επίδειξη Βεβαιώσεων αρνητικού
PCR ή Rapid-Test ή Πιστοποιητικών

Εμβολιασμού ή Νόσησης
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Ο Κριός αφεντικό στον 
Ασπρόπυργο 3-1 τον Ίκαρο

Ο Ηρακλής Ελευσίνας τις ευκαιρίες 
ο Αστέρας Μαγούλας τη νίκη

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ: 
Παραμένει στον προεδρικό θώκο 

ο Κώστας Αθανασίου

Ορισμός νέων 
Αντιδημάρχων Δήμου

Ελευσίνας και μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων

σσεελλ..    1111

Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε οικισμό
στον Ασπρόπυργο  

44  σσυυλλλλήήψψεειιςς
γγιιαα  όόππλλαα  κκααιι
ννααρρκκωωττιικκάά

σσεελλ..  77

σσεελλ..  22

σσεελλ..  99

Λίκνο πρωταθλητισμού ο Ασπρόπυργος
«ΧΡΥΣΟΣ»  Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΛΙΔΗΣ - ΣΤΕΦΘΗΚΕ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΠΑΛΗΣ Κ 23

Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ, ΧΡ. ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΙ
Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

σσεελλ..  99σσεελλ..  22

Επι τάπητος
οι χρόνιες 

καθυστερήσεις και
η αναγκαιότητα για

ολοκλήρωση
της αποχέτευσης

λυμάτων στο 
Θριάσιο Πεδίο

σσεελλ..  33--44
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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: Αιθριος     

Θερμοκρασία: Από 14  έως 24 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Άγγελος, Αγγελής, Αγγελική, 

Γαβριήλ,  Γαβριέλα, Μιχαήλ, Μισέλ, Μιχάλης,
Σεραφειμ, Ευστρατία Μεταξία, Μεταξέν ια, 

Σταμάτης, Σταματίν α Ραφαήλ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Κολιός Αντώνιος Ν.28ης Οκτωβρίου 17Α &
Θρασυβούλου,2105577744

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Κώτσου - Σαρημπεγιόγλου Κωνσταντίνα Γ.Βενιζέλου

Ελευθερίου 76,2105548122

MANΔΡΑ
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δήλου 12 &

Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232

Άνω Λιόσια

Τζώνης Κωνσταντίνος Ε.
Κυκλάδων 79, Άνω Λιόσια, 2102482990

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΡΔΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Αγίας Τριάδας 1, 2102440487

Έφοδο σε οικισμό  στον
Ασπρόπυργο πραγματο-
ποίησαν τα ξημερώματα
της Πέμπτης αστυνομικοί
διαφόρων υπηρεσιών της
ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο
επιχείρησης για την αντι-
μετώπιση της εγκλημα-
τικότητας στη Δυτική Αττι-
κή. 

Η επιχείρηση σχεδιά-
στηκε από αξιωματικούς
της Γενικής Αστυνομικής
Διεύθυνσης Αττικής και
συμμετείχαν αστυνομικοί
της Υποδιεύθυνσης Ασφά-
λειας Δυτικής Αττικής, των
Τμημάτων Ασφαλείας
Ασπροπύργου, Ελευσίνας,
Μεγαρέων, του Αστυνομι-
κού Τμήματος Ασπροπύρ-
γου, της ΟΠΚΕ και της
Διεύθυνσης Ειδικών
Αστυνομικών Δυνάμεων.

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της
επιχείρησης τρία άτομα (τρεις
ημεδαποί και ένας αλλοδαπός)
για - κατά περίπτωση - ρευμα-
τοκλοπή, παραβάσεις της νομοθ-
εσίας περί όπλων και περί εξαρτ-

ησιογόνων ουσιών, καθώς και
για μη έκδοση δελτίου ταυτότ-
ητας. 

Πραγματοποιήθηκαν, επίσης,
έρευνες σε 4 σπίτια και
κατασχέθηκαν: 4 καραμπίνες,
περίστροφο, γεμιστήρας, 41

φυσίγγια διάφορων διαμετρημά-
των, ποσότητα κάνναβης βάρους
1,7 γραμμαρίου και ένα δεν-
δρύλλιο κάνναβης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν
στον εισαγγελέα Πλημμελειο-
δικών Αθηνών.

Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε οικισμό στον Ασπρόπυργο  
- Συλλήψεις για ναρκωτικά και όπλα  

Ο Δήμος Φυλής ανα-
κοινώνει ότι, σε συνέχεια
της δημοσίευσης του ΦΕΚ (
ΦΕΚ Τεύχος Β’ 5138/05-11-
2021), για τα νέα μέτρα που
ανακοινώθηκαν για τον
περιορισμό της πανδημίας
του covid-19, οι ανεμβολία-
στοι δημότες και επισκέ-
πτες, από το Σάββατο 6
Νοεμβρίου 2021, θα πρέπει
υποχρεωτικά να επιδεικ-
νύουν Βεβαίωση αρνητικού
μοριακού τεστ (PCR) 72
ωρών ή rapid-test 48
ωρών, με ταυτόχρονο
έλεγχο ταυτοπροσωπίας,
για την είσοδό τους σε οποι-
αδήποτε Υπηρεσία ή κλει-
στό δημοτικό χώρο του
Δήμου Φυλής. Για ανήλικο-
υς ηλικίας από 4 έως 17 ετών είναι υποχρεωτική η επίδειξη
self-test.

Αντίστοιχα, οι εμβολιασμένοι δημότες και επισκέπτες θα
πρέπει να επιδεικνύουν το Πιστοποιητικό Εμβολιασμού και
όσοι έχουν νοσήσει, το Πιστοποιητικό Νόσησης, επίσης με

ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας.
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι είναι υποχρεωτική η χρήση μάσ-

κας από όλους τους δημότες και επισκέπτες, εμβολιασμένο-
υς και μη, κατά την είσοδο και παραμονή τους σε όλους τους
κλειστούς χώρους του Δήμου. Η χρήση μάσκας δεν είναι
υποχρεωτική για βρέφη και παιδιά έως 4 ετών.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ 
Τι προβλέπει το ΦΕΚ για την είσοδο πολιτών στις Δημόσιες

Υπηρεσίες - Υποχρεωτική η επίδειξη Βεβαιώσεων αρνητικού PCR
ή Rapid-Test ή Πιστοποιητικών Εμβολιασμού ή Νόσησης



Ο
Γιώργος Πιλίδης στέφθηκε για πρώτη φορά
στην καριέρα του παγκόσμιος πρωταθλητής
πάλης στο Βελιγράδι στο πρωτάθλημα Κ 23 και

για την κατηγορία των 65 κιλών. 

Διπλή χαρά, απερίγραπτα συναισθήματα και η Ελλάδα
στην κορυφή του Παγκοσμίου πρωταθλήματος Πάλης
U23. Ο Γιώργος Πιλίδης από τον Ασπρόπυργο κα-
τέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Βελιγράδι στην κατηγο-
ρία των 65κ. προκαλώντας ρίγη συγκίνησης με την τι-
τάνια προσπάθειά του.
Στην πορεία του προς τον τελικό ο Έλληνας πρω-
ταθλητής πήρε δύο νίκες στα τελευταία δευτερόλεπτα.
Στον προκριματικό επικράτησε 4-2 του Αμανζόλοφ
από το Καζακστάν με τους καθοριστικούς πόντους να
έρχονται 10 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. 

Στους «16» νίκησε τον Ινδό Παρβίντερ με 4-1, ενώ
στα προημιτελικά 8 δευτερόλεπτα πριν το τέλος πήρε
δύο σημεία και υπερτέρησε στην ισοπαλία με τον
Αρμένιο Μαργκαριάν (2-2). Στον ημιτελικό νίκησε με
άνεση τον Τούρκο Ακάρ (9-3) και προκρίθηκε στον τε-
λικό, όπου αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής. 

Ο Πιλίδης αντιμετώπισε στον τελικό τον Αμπντουρ-

ακχμανοφ και επικράτησε με 4-3. Για
τρίτη φορά στη διοργάνωση ο
Έλληνας πρωταθλητής χρειάστηκε
να κάνει την ανατροπή στα τελευταία
δευτερόλεπτα. Παρά το γεγονός ότι
ήταν πίσω στο σκορ δύο δευτερόλε-
πτα πριν το τέλος πήρε δύο σημεία
και ταυτόχρονα την πολυπόθητη νίκη
που τον ανέβασε στο υψηλότερο
σκαλί του βάθρου!

Ο Εθνικός ύμνος ακούστηκε για
χάρη του «χρυσού» παιδιού της ελ-
ληνικής Πάλης, το οποίο για πρώτη
φορά στην καριέρα του κατέκτησε
χρυσό μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρω-
τάθλημα. Είχε ανέβει πολλές φορές
στο βάθρο, αλλά από τη συλλογή του
έλειπε το χρυσό.
Η Ελληνική Πάλη γιορτάζει διπλά
καθώς κι ο «γίγαντας» Αμαζάτ Χοσό-
νοφ προκρίθηκε στον τελικό των
125κ. εξασφαλίζοντας ακόμα ένα ελ-
ληνικό μετάλλιο και τη διεκδίκηση για
το χρυσό.
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Σ
ύσκεψη στο Υπουργείο Περ-
ιβάλλοντος και  Ενέργειας,
για τα μείζονα θέματα του

Θριασίου Πεδίου, πραγματοποι-
ήθηκε, υπό τον Γ.Γ. Συντονισμού
Διαχείρισης Αποβλήτων του
ΥΠΕΝ κ. Μανώλη Γραφάκο, τον
Δήμαρχο Ασπροπύργου Νίκο
Μελετίου, τον Δήμαρχο Ελευσίνας
Αργύρη Οικονόμου και τον Δήμα-
ρχο Μάνδρας – Ειδυλλίας, Χρήστο
Στάθη.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης
ο Αντιδήμαρχος Ελευσίνας Θανά-
σης Μαυρογιάννης, ο Γενικός
Γραμματέας Δ. Ασπροπύργου Στά-
θης Ρεστένης, η αντιδήμαρχος
Μάνδρας   Σωτηρία Αργυρίου,  ο
Γενικός Γραμματέας Δημήτρης
Ραφτόπουλο καθώς και ο εκπρό-
σωπος της ΕΥΔΑΠ κ. Κωσταντίνος
Βουγιουκλάκης.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν
η πορεία των έργων αποχέτευσης Λυμάτων στο
Θριάσιο Πεδίο.

Από την πλευρά του Δήμου Ελευσίνας, υπήρξε
αναλυτική ενημέρωση για την εξέλιξη των έργων
και τέθηκε η αναγκαιότητα της κατασκευής δικτύου
τόσο για τους δρόμους που σήμερα δεν
καλύπτονται από το υπάρχον δίκτυο, όσο και της

περιοχής του Παραδείσου και του Οικισμού των
Ποντίων.

Το αμέσως επόμενο διάστημα, Δήμος Ελευ-
σίνας και ΕΥΔΑΠ, θα προωθήσουν άμεσα τις δια-
δικασίες για την υλοποίηση των έργων αποχέτευ-
σης λυμάτων στον Δήμο της Ελευσίνας.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Δήμαρχος

Ελευσίνας, Αργύρης Οικονό-
μου: «Η ολοκλήρωση του
έργου αποχέτευσης λυμάτων
σε όλο το εύρος του Δήμου
μας είναι ένα ζήτημα που μας
απασχολεί εντόνως αλλά και
ένα πάγιο αίτημα των
συνδημοτών μας. 

Η άμεση υλοποίησή του και η
δημιουργία ενός σύγχρονου
δικτύου, πέρα από το σημαν-
τικό περιβαλλοντικό αποτύπω-
μα, θα οδηγήσει και στη διευ-
κόλυνση της καθημερινότητας
των κατοίκων του Δήμου μας.
Και αυτό για εμάς αποτελεί
προτεραιότητα».

Ο Δήμαρχος Χρήστος Στάθης
έθεσε προς συζήτηση αυτό
που αφορά την ολοκλήρωση
του δικτύου αποχέτευσης στην
Δημοτική Ενότητα της Μάνδρ-
ας, αιτούμενος την ταχύτερη

δυνατή έγκριση χρηματοδότησης της πρότασης
που έχει κατατεθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ. Επιπλέον,
συμφωνήθηκε η προώθηση των έργων ύδρευ-
σης και ομβρίων, έτσι ώστε να κατασκευασθούν
μαζί με το δίκτυο ακαθάρτων και να δοθεί γρήγο-
ρη και αποτελεσματική λύση στο μείζον πρόβ-
λημα της αποχέτευσης.

Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ, ΧΡ. ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΙ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Επι τάπητος οι χρόνιες καθυστερήσεις και η αναγκαιότητα για ολοκλήρωση
της αποχέτευσης λυμάτων στο Θριάσιο Πεδίο

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

Λίκνο πρωταθλητισμού ο Ασπρόπυργος
«ΧΡΥΣΟΣ »  Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΛΙΔΗΣ - ΣΤΕΦΘΗΚΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΠΑΛΗΣ Κ 23
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Συνεχίζεται από τη σελ. 2

Ο Δήμος ακόμη ζήτησε την αντιμετώπιση τοπικών προβλημάτων και αστοχιών του κατασκευασμένου
δικτύου και δρομολογήθηκε από την ΕΥΔΑΠ η άμεση επίλυση με δικά της συνεργεία, τα οποία θα ξεκι-
νήσουν από αύριο εργασίες. Επιπρόσθετα, συμφωνήθηκε η χρηματοδότηση νέων συνδέσεων στο
υπάρχον κατασκευασμένο δίκτυο με πόρους του Υπουργείου.

Τέλος, ακολούθησε συνάντηση στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα, όπου ο Δήμαρχος έθεσε τα παρ-
ακάτω θέματα και συμφωνήθηκε ο τρόπος υλοποίησής τους:

α) Επισκευή, συντήρηση και αναβάθμιση του Ε.Ε.Λ. των Βιλίων
β) Επισκευή, συντήρηση και αναβάθμιση του Ε.Ε.Λ. των Ερυθρών
γ) Αποχέτευση των Ερυθρών

Συνάντηση Ν. Χατζητρακόσια
με τον Δ/ντή Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης Δυτ. Αττικής 

Τέθηκαν προς αντιμετώπιση
άμεσα λειτουργικά και
υλικοτεχνικά ζητήματα

που αφορούν τα Γυμνάσια και
Λύκεια του Δήμου Φυλής,

Σ
υνάντηση με τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής
Αττικής κ. Αθανάσιο Νικολόπουλο πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της
Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Φυλής Νίκος Χατ-

ζητρακόσιας, το πρωί της Πέμπτης 4 Νοεμβρίου 2021, στην Ελευσίνα,
παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Φυλής Αργύρη Αργυρόπουλου. 

Με τον  κ. Νικολόπουλο συζητήθηκαν και τέθηκαν προς
αντιμετώπιση άμεσα λειτουργικά, εκπαιδευτικά και υλικο-
τεχν ικά ζητήματα που αφορούν τα Γυμνάσια και Λύκεια του
Δήμου Φυλής, σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις και την
δεδομένη βούληση του Δημάρχου Φυλής Χρήστου Παππού
για την  διαρκή υποστήριξη και βελτίωση των συνθηκών
εκπαίδευσης των μαθητών της πόλης μας. 

Αρχικά εκφράστηκε εκ μέρους του Νίκου Χατζητρακόσια
η διαφωνία της σχολικής κοινότητας για την  Απόφαση του
Υπουργείου Παιδείας να μειώσει τα τμήματα σε ορισμένες
σχολικές μονάδες και να αυξηθεί έτσι ο αριθμός των μαθη-
τών στις τάξεις, που προκάλεσε την  ευρεία κινητοποίηση
και διαμαρτυρία μαθητών, γονέων και Δημοτικής Αρχής. 

Άλλα επιμέρους θέματα που τέθηκαν ήταν : 
-Ο επαναπροσδιορισμός διοικητικών ορίων για την

κατανομή μαθητών σύμφωνα με τα πληθυσμιακά μαθητικά
δεδομένα. 

-Η οργάνωση και επαναλειτουργία του μαθητικού
σχολικού αθλητισμού.

-Η διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων (pro-
jects) στις σχολικές μονάδες.

Η ανάληψη πρωτοβουλιών και ανάδειξη ενεργειών
για την  αντιμετώπιση του σοβαρού ζητήματος του σχολικού
εκφοβισμού ( school bully ing).

-Η συγκρότηση και ενεργοποίηση των σχολικών
συμβουλίων για την  εύρυθμη λειτουργία των σχολικών
μονάδων με την  συμμετοχή των μελών της σχολικής
κοινότητας (εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς, Δήμος).

-Η αναβάθμιση της λειτουργίας των εργαστηρίων φυσι-
κοχημείας με μέριμνα του αρμόδιου τμήματος της Δ/νσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής. 

-Η διενέργεια εκπαιδευτικών ασκήσεων για την  αντι-
μετώπιση των ζητημάτων σεισμού.   

-Η εγγραφή των αποφοιτούντων μαθητών Ρομά από
το Δημοτικό Σχολείο στα     Γυμνάσια στα πλαίσια της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης και κοινων ικής ένταξης. 

Ο  κ. Νικολόπουλος ευχαρίστησε τον  Πρόεδρο της
Β΄ΕΣΕ του Δήμου Φυλής, κ. Χατζητρακόσια Νικόλαο,
αποδίδοντας τα εύσημα για την  σημαντική στήριξη που
παρέχεται στις σχολικές μονάδες, αναγνωρίζοντας την  δια-
ρκή μέριμνα που υπάρχει και την  άμεση ανταπόκριση του
Δήμου στα αιτήματα των  σχολικών  μονάδων  και
υποσχέθηκε στα πλαίσια των δυνατοτήτων του και της
καλής συνεργασίας που υπάρχει να αντιμετωπισθούν και
υλοποιηθούν τα ζητήματα που τέθηκαν στη συνάντηση,
προς όφελος της εκπαίδευσης και της μόρφωσης των μαθη-
τών του Δήμου μας..



Ο
ριστικό ανά-
δοχο για την
κατασκευή και

συντήρηση πεζοδρ-
ομίων στη Δημοτική
Ενότητα Μαγούλας ανέ-
δειξε η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου
Ελευσίνας.

Ο προϋπολογισμός
της μελέτης ανέρχεται
στο ποσό των 500.000
ευρώ συμπεριλαμβα-
νομένου του ΦΠΑ και
πέρα των πλακο-
στρώσεων, αφορά και
σε κατασκευή ραμπών
ΑΜΕΑ, ειδικών
πλακών πρόσβασης
ΑΜΕΑ και περιζωμά-
των δέντρων από

σκυρόδεμα.
Πιο συγκεκριμένα, οι

παραπάνω εργασίες
και  παρεμβάσεις θα
εκτελεστούν κυρίως
στα πεζοδρόμια των
οδών: Περικλέους,
Σωκράτους, 25ης
Μαρτίου, Αν. Γκλιάτη,
Καμπόλη, Δαβάκη,
Νικηταρά, Αφροδίτης,
Αντιγόνης, Παπαφλέσ-
σα, Μ. Μαρούγκα αλλά
και  σε οποιοδήποτε
άλλο σημείο χρήζει
αποκατάστασης.

Σημειώνεται, πως η
συγκεκριμένη μελέτη
είναι η δεύτερη εργο-
λαβία που αφορά στην
κατασκευή πεζοδρ-

ομίων στη Δημοτική
Ενότητα Μαγούλας και
έρχεται να προστεθεί
στις επισκευές που
βρίσκονται  ήδη εν
εξελίξει , σε όλο το
εύρος της πόλης.

Στόχος της κατασκε-
υής νέων πεζοδρ-
ομίων αλλά και  της

συντήρησης των υπα-
ρχόντων είναι
πρωτίστως, η διευκόλ-
υνση της καθημερινότ-
ητας των δημοτών της
Μαγούλας, η ομαλή
προσβασιμότητα των
ΑΜΕΑ αλλά και  η
αισθητική βελτίωση της
πόλης. 
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«Πράσινο φως» για την κατασκευή νέων πεζοδρομίων
στη Δημοτική Ενότητα Μαγούλας

Το master plan της Περιφέρειας Αττικής
για αν τιμετώπιση των  πλημμυρικών  κιν -
δύν ων  και των  επιπτώσεων  των  πυρ-
καγιών  στη Δυτική Αττική παρουσιά-
στηκε στη συν εδρίαση του Περιφερεια-
κού Συμβουλίου την  Τετάρτη 3 Νοεμ-
βρίου.

Ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Δυτικής Αττικής
Λευτέρης Κοσμόπουλος επισημαίν ει:
«Έχ ουμε συγκεκριμέν ο σχ έδιο με έργα
για την  αν τιμετώπιση των  επιπτώσεων
των  πυρκαγιών  στη Δυτική Αττική.

Διεκδικούμε την  εξασφάλιση των  απα-
ραίτητων  κον δυλίων  από την  πολιτεία»

Ήδη αρμόδιοι μελετητές σε συν εργασία
μα το Αστεριοσκοπεί και το ΕΚΠΑ
έχ ουν  συν τάξει συγκεκριμέν ο και
κοστολογημέν ο σχ έδιο το οποίο έχ ει
ήδη προωθηθεί από τον  Περιφερειάρχ η
στους αρμόδιους και συν αρμόδιους
Υπουργούς.

Για την  περιοχ ή της Δυτικής Αττικής, η
οποία επλήγη σοβαρά με μεγάλες πυρκα-
γιές σε Γεράν εια όρη και Βίλλια, ο Αν τι-
περιφερειάρχ ης Δυτικής Αττικής Λευτέρ-
ης Κοσμόπουλος επισημαίν ει την  αν αγ-

καιότητα εκτέλεσης έργων , σε άμεσο
χ ρόν ο. Συγκεκριμέν α και με βάση το
master plan στην  Δυτική Αττική χ ρειάζε-
ται ν α γίν ουν  τα παρακάτω:

Πρώτη προτεραιότητα έχ ει η κατασκε-
υή φραγμάτων  βαρύτητας σε Γεράν εια
όρη και Βίλλια με σκοπό την  προστασία
περιοχ ών  Αλεποχ ωρίου, Μεγάρων , Βιλ-
λίων , Σαραν ταπόταμου Ελευσίν ας,
Θριασίου πεδίου και αλλά και Νέας Περά-
μου.

Δεύτερη προτεραιότητα αποτελεί η ορι-
οθέτηση και η διευθέτηση ρεμάτων  τα
οποία βρίσκον ται σε κατοικημέν ες περ-
ιοχ ές όπωςΣαραν ταπόταμου, Καμάρας,
κ.ά.

Τρίτη προτεραιότητα αποτελή η
συν τήρηση και προστασία της οδοποιΐ -
ας μέσα σε καμμέν ες περιοχ ές όπου
υπάρχ ει κίν δυν ος κατολισθήσεων .

Σχ ετικά ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Δυτικής
Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος αν έφερε
ότι: «Το master plan που καταγράφει και
εκτιμά τα αν αγκαία έργα για την  αν τι-
μετώπιση των  συν επειών  των  πυρκα-
γιών  στην  περιοχ ή μας, αποτελεί έν αν

οδικό χ άρτη, διαμορφωμέ-
ν ο από ειδικούς επιστή-
μον ες.

Από την  πλευρά μας, η
Περιφέρεια Αττικής δεν
αφήν ουμε μέρα ν α πάει
χ αμέν η, εκτελών τας έργα
στο πλαίσιο των  αρμοδιο-
τήτων  μας. Δίν ουμε
ιδιαίτερη έμφαση στον
καθαρισμό των  ρεμάτων
και για τον  λόγο αυτό έχ ο-
υμε δημιουργήσει παρατ-
ηρητήριο, στο οποίο, σε
πραγματικό χ ρόν ο, αποτ-
υπών ον ται οι παρεμβά-
σεις μας. 

Ωστόσο, παρά τις μεγάλης κλίμακας
εργασίας καθαρισμών  ρεμάτων , δεν
είν αι αρκετές για την  αν τιμετώπιση των
καταστροφών  που ζήσαμε το καλοκαίρι
που πέρασε. Οι συν θήκες δεν  επιτρέ-
πουν  καμία καθυστέρηση στην  εκτέλε-
ση των  έργων  που απαιτούν ται για την
προστασία της περιοχ ής και των
συμπολιτών  μας. Με βάση αυτό το πολύ

σημαν τικό σχ έδιο, διεκδικούμε από την
πολιτεία και τα συν αρμόδια Υπουργεία
τους απαραίτητους πόρους και τα
χ ρηματοδοτικά εργαλεία για ν α
προχ ωρήσουν  τα έργα. 

Η Περιφέρεια Αττικής έχ ει τη βούληση,
προχ ώρησε σε επιστημον ικά τεκμηριω-
μέν ο και κοστολογημέν ο σχ έδιο και διεκ-
δικούμε από την  πολιτεία τα απαιτούμε-
ν α κον δύλια για την  θωράκιση της περ-
ιοχ ής μας».

Λευτέρης Κοσμόπουλος: «Κατασκευή φραγμάτων βαρύτητας σε
Γεράνεια και Βίλλια η πρώτη μας προτεραιότητα»

Β. Ντηνιακός - Δήμαρχος
Χαϊδαρίου

Η Προβλήτα 4 ανήκει
στον Χαϊδαριώτικο λαό 

Π
ραγματοποιήθηκε το Σάββατο το πρωί  στην
Ακτή Σκαραμαγκά από τον  Δήμο Χαιδαρίου η
εθελον τική δράση καθαρισμού του παραλιακού

μετώπου της πόλης . 
Ο δήμαρχ ος Βαγγέλης Ντην ιακός τόν ισε τα εξής μήν -
υμα: Η παρουσία όλων  μας εκεί, έστειλε ξεκάθαρα το
μήν υμα: Η Προβλήτα 4 αν ήκει στον  Χαϊδαριώτικο λαό. 
Αν αμέν ουμε την  κρίση του ΣτΕ, στο οποίο έχ ουμε
προσφύγει, εν ώ παράλληλα διεκδικούμε από την  κεν -
τρική εξουσία ν α αν αγν ωρίσει το δίκιο της πόλης μας
και ν α δώσει μια πολιτική λύση. 
Το Χαϊδάρι έχ ει στερηθεί επί πολλές δεκαετίες την  πρό-
σβαση στη θάλασσα του Σκαραμαγκά, εδώ που έκα-
ν αν  μπάν ιο οι γον είς και οι παππούδες μας. Η παρ-
αχ ώρηση στον  Δήμο και τους κατοίκους της Προβλή-
τας 4 και η αν άπλαση της Ακτής Σκαραμαγκά είν αι ο
μόν ος τρόπος για τη διόρθωση αυτής της ιστορικής
αδικίας. 
Σε αυτό τον  αγών α για την  αν αβάθμιση της πόλης μας
είμαστε εν ωμέν οι και αποφασισμέν οι ν α πετύχ ουμε. 
Ευχ αριστώ θερμά όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,
τους εθελον τές συμπολίτες μας και τους εργαζόμεν ους
του Δήμου που συμμετείχ αν  στη σημεριν ή εθελον τική
δράση του Δήμου μας.
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Μ
ε την ουσιαστική συμβολή του
Δήμου Φυλής την  Παρασκευή
5 Νοεμβρίου 2021 και στο

πλαίσιο της Στοχοθεσίας του Γενικού
Επιτελείου Στρατού, διεξήχθη η Πρωτο-
ποριακή  Άσκηση Μετά Στρατευμάτων
ΤΑΜΣ «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ» στο Στρατόπεδο «Τχη
(ΕΜ) ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΕΑ» στην
περιοχή του Ασπρόπυργου Αττικής,
παρουσία του κ. Αρχηγού ΓΕΣ, Αντιστρ-
ατήγου Χαράλαμπου Λαλούση, της στρα-
τιωτικής ιεραρχίας και εκπροσώπων
Δήμων και φορέων της περιοχής.

Τον Δήμο Φυλής εκπροσώπησαν ο
Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας
Μιχάλης Οικονομάκης και Τεχνικών
Υπηρεσιών Θανάσης Σχίζας οι οποίοι
μετέφεραν στον Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτ-
ηγο κ. Χαράλαμπο Λαλούση του εγκάρ-
διους χαιρετισμούς του Δημάρχου Φυλής
Χρήστου Παππού μαζί με τη δέσμευση
για περαιτέρω συνεργασία. 

Αξίζει να σημειωθεί,  ότι η προετοιμασία
της Άσκησης υπήρξε κοπιώδης και
ξεκίνησε από τον περασμένο Μάιο, με
τον Δήμο Φυλής να βρίσκεται από την
πρώτη στιγμή θερμός συμπαραστάτης, με

επικεφαλής τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής
Προστασίας Μιχάλη Οικονομάκη.  

Σκοπός της Άσκησης ήταν η εξάσκηση
και επίδειξη των μηχανισμών και των
διαδικασιών και μέσων του Στρατού
Ξηράς (ΣΞ) για την αντιμετώπιση ενός
μείζονος ατυχήματος σε Στρατιωτική
Εγκατάσταση, που περιλάμβανε αντι-
μετώπιση πυρκαγιάς και σεισμού, σε
συνεργασία με άλλες Δημόσιες Υπηρ-
εσίες, Σώματα Ασφάλειας, φορείς της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς φορ-
είς που δραστηριοποιούνται στην περ-
ιοχή. 

Το σενάριο της Άσκησης περιλάμβανε
τις παρακάτω ειδικές καταστάσεις:

Αντιμετώπιση πυρκαγιάς στην περίμε-
τρο του Στρατοπέδου

- Αντιμετώπιση πυρκαγιάς σε Γεμι-
στήριο Καύσιμων του Στρατοπέδου. Δια-
κομιδή τραυματιών - Εντοπισμός και δια-
κομιδή τραυματιών, συνεπεία πτώσεως
από Δεξαμενή - Αεροδιακομιδή - Διαρρ-
οή Χημικού Παράγοντα, έρευνα και
απολύμανση προσωπικού - Πτώση μέρ-
ους κτηρίου συνεπεία σεισμικής δόν-
ησης, απεγκλωβισμός και διακομιδή τρα-
υματιών από κτίριο και σταυθμευμένο
όχημα 

[Στην Άσκηση συμμετείχαν προσωπικό
του ΣΞ (ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΑΣΔΥΣ), της
ΕΛ.ΑΣ, των Οργανισμών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης (Δήμοι Ασπροπύργου, Ελευ-

σίνας και Φυλής) και των Ελληνικών
Πετρελαίων (ΕΛΠΕ)]. 

Με το πέρας της Άσκησης, ο Αρχηγός
ΓΕΣ εξήρε το υψηλό ηθικό και τον επαγ-
γελματισμό του ασκούμενου προσωπι-
κού και επισήμανε τη σπουδαιότητα της
συγκεκριμένης άσκησης, καθώς αποτε-
λεί και μία παρουσίαση των δυνατοτήτων
του Στρατού Ξηράς  στην αντιμετώπιση
φυσικών φαινομένων, τα οποία μπορεί
να προκληθούν από την κλιματική αλλα-

γή ή άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες και
ότι η συνέργεια του πολιτικού και του
στρατιωτικού τομέα, είναι όχι μόνο παρα-
γωγική, αλλά και ιδιαιτέρως αποτελεσμα-
τική. 

Ο Αρχηγός ΓΕΣ ευχαρίστησε προσωπι-
κά τους Αντιδημάρχους του Δήμου
Φυλής καθώς και τους συντελεστές του,
που συμμετείχαν δυναμικά στην άσκηση
με δυο υδροφόρες με δυνατότητα κατά-
σβεσης και 1 JCB. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ
ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ

Με θερμά λόγια αναφέρ-
θηκε στο Δήμο Φυλής ο
Μητροπολίτης Ιλίου κ.κ.
Αθηναγόρας. Σε ευχαρι-
στήρια επιστολή του
προς το Δήμαρχο Χρή-
στο Παππού, ο Σεβα-
σμιώτατος τονίζει ότι η
συμβολή του Δήμου
στην επιτυχία της εκδή-
λωσης που διοργάνωσε
η Μητρόπολη για  τα 200
χρόνια από την Επανά-
σταση του 1821 ήταν
καθοριστική.  
“Τόσο εσείς, όσο και οι
πολύτιμοι συνεργάτες
σας, σταθήκατε, με
θέρμη, στο πλευρό μας,
με σκοπό να υποστηρίξε-
τε μια πρωτοβουλία που
ανοίγει ορίζοντες και
τιμά, ουσιαστικά, τη
μεγάλη εθνική μας επέ-
τειο” τονίζει στην επιστο-
λή του ο Ιεράρχης. 

ΠΠρρωωττοοπποορριιαακκήή  σσττρρααττιιωωττιικκήή  ΆΆσσκκηησσηη  
μμεε  οουυσσιιαασσττιικκήή  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ

ΦΦυυλλήήςς  κκααιι  ππααρροουυσσίίαα  ττοουυ  ΑΑρρχχηηγγοούύ  ΓΓΕΕΣΣ

Οι µαθητές του Λυκείου 
Ζεφυρίου στη µάχη εναντίον του

σχολικού εκφοβισµού  

Ηευαισθητοποίηση των µαθητών του ∆ήµου Φυλής
σε θέµατα σχολικού εκφοβισµού είναι δεδοµένη. Οι
µαθητές του Λυκείου Ζεφυρίου δηµιούργησαν ένα

εκπληκτικό βίντεο, ώστε να αναδείξουν το πρόβληµα που
υπάρχει στα σχολεία και µε αυτό το τρόπο να δώσουν το δικό
τους µήνυµα.

Στα πλαίσια της χρηµατοδότησης του προγράµµατος Walk 
the Global Walk έφτιαξαν ένα βίντεο που πραγµατικά µας

συγκινεί όλους. Πρωταγωνιστές στο βίντεο τα ίδια τα παιδιά
µε την καθοδήγηση του σκηνοθέτη Αποστόλη Ηλιόπουλου
και την υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης ∆υτικής Αττικής. Να σηµειωθεί πως θα δηµιο-
υργηθεί και πιο µεγάλη έκδοση του συγκεκριµένου βίντεο
στο άµεσο µέλλον. 

Η διευθύντρια του ΓΕΛ Ζεφυρίου Αρµενάκα Βασιλική
ευχαριστεί την Κα Γάγκου Ιουλία και την Κα Αθανασο-
πούλου Άννα που ανέλαβαν το πρόγραµµα καθώς και τον Κο
Μιτσιλέγγα Ζαρίφη που συµµετείχε στο βίντεο. Ιδιαίτερες
ευχαριστίες στους µαθητές του ΓΕΛ Ζεφυρίου οι οποίοι συνέ-
βαλαν  στη δηµιουργία του. 

Link βίντεο:   https://youtu.be/2rqv6LHkb3g
Το Μπούλινγκ, όπως κάθε είδους κακοποίηση, τρέφεται

από τη σιωπή και µεγαλώνει όσο κανένας δεν µιλά γι’ αυτό.
Για αυτό και οι µαθητές του Λυκείου Ζεφυρίου επέλεξαν να
πρωταγωνιστήσουν οι ίδιοι σε αυτό το βίντεο. Ο σχολικός
εκφοβισµός - ένα φαινόµενο νεανικής παραβατικότητας - ανα-
φέρεται στη χρήση βίας µεταξύ µαθητών ή συνοµηλίκων παι-
διών, µε στόχο να προκληθεί φόβος, πόνος ή αναστάτωση.
Εµφανίζεται µε τη µορφή του λεκτικού εκφοβισµού (κοροϊ-
δία, διακρίσεις, ντροπιαστικά σχόλια), του κοινωνικού εκφο-
βισµού (διάδοση φηµών, καταστροφή προσωπικών αντικειµέ

νων, αποµόνωση από την οµάδα), του σωµατικού εκφοβι-
σµού  (χτυπήµατα, σπρωξίµατα, κλωτσιές), του ηλεκτρονικού
εκφοβισµού (εκβιασµός µέσω ∆ιαδικτύου και ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου, µέσω µηνυµάτων στο κινητό τηλέφωνο).

Οι συνέπειες της βίας και του εκφοβισµού µπορεί να είναι
ιδιαίτερα αρνητικές στη διαδικασία της µάθησης και στην
ψυχοσυναισθηµατική ανάπτυξη και ωρίµανση των µαθητών.
Σε έρευνα του Υπουργείου Παιδείας για τον σχολικό εκφοβι-
σµό τα δεδοµένα δεν είναι καθόλου ευχάριστα. Οι συµµε-
τέχοντες ήταν 3.682 µαθητές πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και
31.602 µαθητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.

- To 65% των µαθητών που συµµετείχαν στην έρευνα έχουν
υπάρξει µάρτυρες σχολικού εκφοβισµού σε βάρος συµµαθητή
τους.

- Το 29% των µαθητών έχει ασκήσει βία σε βάρος συµµαθη-
τή τους σε ήπια – µέτρια συχνότητα.

- Το 10% των µαθητών έχουν υπάρξει θύµατα ενδοσχολικής
βίας από τους συµµαθητές τους ή από παιδιά µεγαλύτερων
τάξεων.

1/3 µαθητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης έχουν πέσει
θύµα σχολικού εκφοβισµού από τους συµµαθητές του και το
ποσοστό των συνολικών µαθητών που έχουν υπάρξει µάρτυρ-
ες σε γεγονός σχολικού εκφοβισµού σε βάρος συµµαθητή τους,
µας κατατάσσει στην τέταρτη θέση ανάµεσα στις 41 χώρες
παγκοσµίως σε φαινόµενο ενδοσχολικής βίας. 



Ξεκίνησε από την Περιφέρεια Αττικής με πρωτο-
βουλίες του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη, το μεγάλο
έργο βελτίωσης του Περιφερειακού και του
παράπλευρου οδικού δικτύου Αθηνών Λαμίας και
Αθηνών Κορίνθου. 

Οι εργασίες υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου
«Βελτίωση και Περιοδική Συντήρηση υποδομών
στο οδικό δίκτυο Περιφέρειας Αττικής» και είναι
συνολικού Προϋπολογισμού 15 εκ. ευρώ για όλη
την Αττική. 

Ειδικότερα στη Δυτική Αττική, στο πλαίσιο
του έργου προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών
εκτεταμένης συντήρησης ασφαλτοταπήτων
στο οδικό δίκτυο:

•ΠΕΟ Αθηνών- Κορίνθου (από ΠΥΡΚΑΛ
μέχρι όρια Περ. Αττικής).

•ΠΕΟ Ελευσίνα – Θήβα (από ΠΥΡΚΑΛ μέχρι
όρια Περ. Αττικής.

•Παράπλευρο οδικό δίκτυο (S.R) του άξονα
Π.Α.Θ.Ε. Αθηνών – Κορίνθου από τέλος Αττι-
κής Οδού έως όρια του νομού Αττικής με το
νομό Κορινθίας (μεταξύ Κινέτας και Αγ.
Θεοδώρων). 

Για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας
οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται με ζώνες
αποκλεισμού και βέλη κινήσεων.

Με αφορμή την έναρξη των εργασιών σε
δηλώσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττι-
κής Λευτέρης Κοσμόπουλος ανέφερε: «Προτεραι-
ότητα της Περιφέρειας Αττικής είναι η αλλαγή της
καθημερινότητας, η οδική ασφάλεια, η βελτίωση
της ποιότητας ζωής με έργο. Για αυτό και
προχωράμε στην βελτίωση του οδικού δικτύου,
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, για να αλλά-
ξουμε την όψη της περιοχής μας αλλά και να διευ-
κολύνουμε την κυκλοφορία και την επισκεψιμότ-
ητα».
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Έναρξη εργασιών βελτίωσης του οδικού δικτύου
στην ΠΕΟ Αθηνών- Κορίνθου και ΠΕΟ Ελευσίνα – Θήβα 

Ορισμός νέων
Αντιδημάρχων

Δήμου Ελευσίνας
και μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων

Σ
την ανανέωση της θητείας των Αντιδ-
ημάρχων, καθώς και τον ορισμό νέων
προχώρησε ο Δήμος Ελευσίνας, με

απόφαση του Δημάρχου, Αργύρη Οικονόμου.

Συγκεκριμένα, ανανεώθηκε η θητεία των Αντιδ-
ημάρχων Αθανασίου Μαυρογιάννη, καθ’ ύλην
Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεο-
δομίας, της Σεβασμίας Άνθη – Γκιόκα καθ’ υλην
Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας και Παι-
δείας, του Φώτιου – Παναγιώτη Τατάκη καθ’υλην
αρμόδιο Αντιδήμαρχο για θέματα Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας, του Μενέλαου Μίχα καθ’υλην
αρμόδιο Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας
Μαγούλας, του Λεωνίδα Παππά καθ’ύλην αρμό-
διο Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης,
Περιβάλλοντος και Πρασίνου και του Δημήτριου
Παπαγιάνναρου καθ’υλην Αντιδήμαρχο
Δημοσίων Σχέσεων και Τουριστικής Ανάπτυξης,
ενώ προστέθηκε στο χαρτοφυλάκιο του Αντιδ-
ημάρχου Οικονομικών κ. Νικολάου Βιλλιώτη, η
Οικονομική Τοπική Ανάπτυξη. 

Παράλληλα, νέα Αντιδήμαρχος Διοικητικών
Υπηρεσιών και Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών
ορίστηκε η  Στέλλα Κάβουρα – Σερεμέτη, ενώ
αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δημοτικής
Αστυνομίας του Δήμου ανατέθηκαν στον Πρόε-
δρο του Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας Ελευ-
σίνας, Ιωάννη Γιαννίκο, σύμφωνα με το άρθρο
83 του Ν. 3852/2010. 

Η θητεία των Αντιδημάρχων ισχύει μέχρι και
την 5η Νοεμβρίου 2022, ενώ οι αλλαγές στο
σχήμα διοίκησης του Δήμου, θα ολοκληρωθούν
με τις αρχαιρεσίες που θα πραγματοποιηθούν
στις 02/01/2022 για την ανάδειξη Προέδρου
Δημοτικού Συμβουλίου και Επιτροπών.  

ΕΝΦΙΑ: Αλλάζουν τα 
κριτήρια, σε περισσότερους
η έκπτωση του 50%

Τα όρια των φοροαπαλλαγών που ισχύουν τόσο
για την πλήρη απαλλαγή όσο και για έκπτωση
50% θα επανεξεταστούν με βάση το δημοσιονο-
μικό αποτέλεσμα που θα επιφέρουν τα διάφορα
σενάρια.

Σύμφωνα με το σχέδιο που εξετάζεται, θα υπάρ-
ξει αύξηση των εισοδηματικών όσο και των περ-
ιουσιακών κριτηρίων.

Κατά την εφετινή εκκαθάριση 1.272.745 νοικοκ-
υριά είχαν μειωμένο φόρο κατά 50% και θα
πληρώσουν συνολικά 80,8 εκατ. ευρώ, ενώ για
62.326 ιδιοκτήτες το εκκαθαριστικό ήταν μηδε-
νικό.
Για μειωμένο ΕΝΦΙΑ 50% ισχύουν τα εξής
εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

Ετήσιο εισόδημα (πραγματικό ή τεκμαρτό)

Έως 9.000 ευρώ: άγαμος
Έως 10.000 ευρώ: Έγγαμος χωρίς παιδιά
Έως 11.000 ευρώ: Έγγαμος με ένα παιδί
Έως 12.000 ευρώ: Έγγαμος με δύο παιδιά
Επιφάνεια κτισμάτων:
Έως 150 τ.μ

Αντικειμενική αξία ακινήτων:

Έως 85.000 ευρώ: Άγαμος
Έως 150.000 ευρώ: Έγγαμος χωρίς παιδιά ή
μονογενεϊκή (1 παιδί)
Έως 200.000 ευρώ: Έγγαμος έως 2 παιδιά ή
μονογονεϊκή (2 παιδιά)
Πλήρη απαλλαγή ΕΝΦΙΑ έχουν οι τρίτεκνοι, οι
πολύτεκνοι και άτομα με αναπηρία άνω του 80%
εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους (πραγματικό ή
τεκμαρτό) είναι έως 12.000 ευρώ αν πρόκειται
για άγαμους ή έως 15.000 ευρώ αν είναι έγγα-
μοι με 2 παιδιά.

ΠΗΓΗ: Καθημερινή
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Ο
Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου  βρίσκεται για ακόμη μία φορά στην
ευχ άριστη θέση ν α συγχ αρεί, πλήθος αθλ-

ητών  της πόλης, για τις σπουδαίες διακρίσεις που
απέσπασαν  σε Παγκόσμια και Παν ευρωπαϊκά Πρω-
ταθλήματα. 

Σε δήλωσή του αν έφερε:  «Οι αθλητές της πόλης,
μας έκαν αν  ξαν ά υπερήφαν ους και σήκωσαν  τη
γαλαν όλευκη σημαία στα υψηλότερα βάθρα, εν ώ ο
Εθν ικός Ύμν ος μας παιάν ισε περήφαν α στους τέσ-
σερις ορίζον τες της οικουμέν ης. Ο Ασπρόπυργος
κρατά γερά την  βαρέα αθλητική του κληρον ομιά, απο-
τελών τας λίκν ο πρωταθλητισμού στην  Ελλάδα. Χάρη
σ’ αυτά τα παιδιά, που με προσωπικές θυσίες, κόπο,
ιδρώτα, και αρκετές φορές πόν ο, κατάφεραν  ν α φτά-
σουν  εκεί που οι κοιν οί θν ητοί δεν  φτάν ουν . Θερμά
συγχ αρητήρια λοιπόν  σε όλους τους αθλητές μας αλλά
και στους προπον ητές τους και κυρίως στους γον είς,
που στηρίζουν  τα παιδιά τους σε κάθε τους προσπά-
θεια. Θα είμαστε  δίπλα σας σε ό,τι και αν  χ ρεια-
στείτε».

Τα θερμά του συγχ αρητήρια για τις επιδόσεις των  

αθλητών  εξέφρασε και ο Πρόεδρος του Οργαν ι-
σμού Άθλησης και Φρον τίδας, Νεολαίας και Τρίτης
Ηλικίας, κ. Ιωάν ν ης Κατσαρός: «Τάε-κβον -ν το,
Τζούν το, Χειροπάλη, αθλήματα που προάγουν  την
ευγεν ή άμιλλα.  Ο Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. του Δήμου Ασπρ-
οπύργου θα βρίσκεται πάν τοτε στο πλευρό όλων
των  αθλητικών  σωματείων  της πόλης μας, παρέχ ον -
τάς τους τόσο τους κατάλληλα εξοπλισμέν ους αθλ-
ητικούς χ ώρους όσο  και οποιαδήποτε στήριξη για
την  επίτευξη των  στόχ ων  τους». 

Αν αλυτικά οι διακρίσεις των  αθλητών :
Παν ευρωπαϊκό  πρωτάθλημα  Χειροπάλης  στη

Λιθουαν ία  24-30 Οκτωβρίου 2021Α.Σ. ΒΥΒΩΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

1η  Θέση  100 kg senior grand  master  Φιλικίδης
Παν τελής

1η   Θέση αριστερό – δεξί χ έρι (2 χ ρυσά)  στα 50
kg  Λαζαρίδης Γιώργος

3η   Θέση αριστερό –δεξί χ έρι (2 χ άλκιν α) στα 55
kg  Λαζαρίδης Γιώργος

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ Α.Σ.
ΒΥΒΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,  ΦΙΛΙΚΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Παν ευρωπαϊκό Πρω-
τάθλημα ITF Taekwondo
στο Ηράκλειο Κρήτης
26-31 Οκτωβρίου 2021

ΑΓΣ  ΦΟΙΝΙΚΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

2η  Θέση  η  Ελλάδα
στη  γεν ική  κατάταξη σε
35  χ ώρες.

Γιαν ταμίδης  Ιωάν ν ης,
Χρυσό  ομαδικό  special
techniques 

Χιον ίδη  Κυριακή,
Χρυσό sparing 55kg.

Τελιγιαν ν ίδης Πρωτόκ-
λητος , Χάλκιν ο sparing
75kg

Ποτουρίδου  Αγάπη, 5η θέση tul

Χιον ίδης Τριαν τάφυλλος, συμμετοχ ή σε γκρουπ.
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΓΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,  

ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1ο Παγκόσμιο  Πρωτάθλημα Judo Κωφών  στις  Βερ-
σαλλίες  Γαλλίας 27-30 Οκτωβρίου 2021

Α.Σ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Εκπρόσωπος της Ελλάδας, Σοφιαν ίδης  Χρήστος,
90kg ,κατέλαβε την  7η ΘΕΣΗ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Α.Σ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

- ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΕΛΕΤΙΟΥ



Μ
ια «δεύτερη ευκαιρία» έχ ουν  οι
ιδιοκτήτες ακιν ήτων  σε όλη τη
χ ώρα, ν α δηλώσουν  στους

Δήμους την  πραγματική επιφάν εια των
ακιν ήτων  που έχ ουν  στην  κατοχ ή τους
και με τον  τρόπο αυτό, μπορούν  ν α
αξιοποιήσουν  τις περιουσίες τους χ ωρίς
ν α κιν δυν εύουν  με την  καταβολή
μεγάλων  προστίμων  και
προσαυξήσεων .

Η δήλωση πραγματοποιείται από το
Σάββατο 6 Νοεμβρίου ως τις 31
Δεκεμβρίου 2021, μέσω της
ηλεκτρον ικής εφαρμογής που άν οιξε
ξαν ά «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ Τ.Μ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΟΤΑ» στη διεύθυν ση
https://tetragonika.gov app.gr/ 

Η εφαρμογή αν απτύχ θηκε από την
ΚΕΔΕ, με τη συν εργασία και την
υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρν ησης και του Υπουργείου
Εσωτερικών , καθώς και της ΑΑΔΕ, τον
ΔΕΔΔΗΕ και τη ΓΓΠΣ.

2,6 εκατομμύρια πολίτες έκαναν
μέχρι σήμερα χρήση της
πλατφόρμας

Την  πρώτη περίοδο που τέθηκε σε
λειτουργία η συγκεκριμέν η πλατφόρμα,
περισσότεροι από 2,6 εκατομμύρια 

πολίτες έκαν αν  χ ρήση της
δυν ατότητας ν α την  χ ρησιμοποιήσουν
και ν α δηλώσουν  60 εκατομμύρια
επιπλέον  τετραγων ικά μέτρα.

Οι πολίτες που αξιοποίησαν  αυτή τη
δυν ατότητα δηλών ον τας την
πραγματική επιφάν εια των  ιδιοκτησιών
τους, γλύτωσαν  από τέλη και πρόστιμα,
ύψους περίπου 1,5 δισ. ευρώ, εν ώ με
τις δηλώσεις των  επιπλέον
τετραγων ικών , οι Δήμοι διασφαλίζουν
σε ετήσια βάση επιπλέον  έσοδα, που
θα χ ρησιμοποιηθούν  είτε για ν α
βελτιωθούν  οι υπηρεσίες που
παρέχ ουν  στους δημότες τους, είτε για
ν α μειωθούν  τα δημοτικά τέλη, όπως
έχ ει ήδη γίν ει σε πολλούς Δήμους.

Πολίτες και Δήμοι να αξιοποιήσουν
τη δεύτερη ευκαιρία

Με αφορμή την  επαν -εν εργοποίηση
της ηλεκτρον ικής πλατφόρμας, ο
Δήμαρχ ος Τρικκαίων  και Πρόεδρος της
Κ.Ε.Δ.Ε. Δ. Παπαστεργίου δήλωσε:

«Μια πολύ χ ρήσιμη ηλεκτρον ική
εφαρμογή που δημιούργησε η Κ.Ε.Δ.Ε.
σε συν εργασία με τα Υπουργεία
Εσωτερικών  και Ψηφιακής
Διακυβέρν ησης, είν αι ξαν ά στη διάθεση
των  πολιτών  όλης της χ ώρας. 

Είν αι μια εφαρμογή μέσω της οποίας
εν ισχ ύεται η σχ έση εμπιστοσύν ης
μεταξύ Αυτοδιοίκησης και πολιτών , με
αμοιβαίο όφελος για όλες τις πλευρές.

Με το άν οιγμα της «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ Τ.Μ.
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ», δίν εται
μια δεύτερη ευκαιρία σε όσους δεν
έχ ουν  μέχ ρι σήμερα δηλώσει την
πραγματική επιφάν εια της ακίν ητης

περιουσίας τους στους οικείους Δήμους,
ν α το κάν ουν  τώρα, για ν α απαλλαγούν
από πρόστιμα και προσαυξήσεις στο
μέλλον . Επίσης και οι Δήμοι οφείλουν
άμεσα ν α επεξεργαστούν   τα στοιχ εία
των  δηλώσεων  αυτών  και ν α
εισπράξουν  τα επιπλέον  έσοδα που
προκύπτουν  από την  αξιοποίηση τους,
προκειμέν ου ν α αν αβαθμίσουν  την
ποιότητα των  παρεχ όμεν ων  προς τους
δημότες υπηρεσιών  τους ή για ν α
μειώσουν  την  οικον ομική τους

Τ
η σημαντική συμβολή των Δήμων και των Περιφε-
ρειών στην οικονομική ανάπτυξη, στην κοινωνική
συνοχή και στην προώθηση του πολιτισμού και του

αθλητισμού ανέπτυξε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτε-
ρικών, Στέλιος Πέτσας, στην ομιλία του στο πλαίσιο του
συνεδρίου Thessaloniki Summit 2021, το οποίο διορ-
γανώνουν ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και
το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, υπό την αιγίδα της
Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαρο-
πούλου.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών στάθηκε,
ιδιαίτερα, στον τρόπο με τον οποίο το Υπουργείο Εσωτε-
ρικών βρίσκεται δίπλα την Αυτοδιοίκηση, προκειμένου να
μπορεί να επιτελέσει τον τριπλό αυτόν ρόλο και να φέρει
εις πέρας το έργο της, βελτιώνοντας στην πράξη την ποι-
ότητα ζωής των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Πέτσας
ανακοίνωσε την έκδοση, έως τις 20 Νοεμβρίου, νέας
συμπληρωματικής απόφασης Κ.Α.Π. –αντίστοιχου ύψους
με τη συμπληρωματική Κ.Α.Π. των 107 εκατ. ευρώ, η
οποία εκδόθηκε στα μέσα Οκτωβρίου– προκειμένου οι
Δήμοι να στηριχθούν στις τρέχουσες ανάγκες και τις
αυξημένες υποχρεώσεις τους.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε,
επίσης, στις θεσμικές παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες
του Υπουργείου Εσωτερικών, όλο αυτό το διάστημα: στον
νέο για το ΑΣΕΠ, τον νόμο για τον εσωτερικό έλεγχο, τον
νέο εκλογικό νόμο για τους ΟΤΑ που επαναφέρει την
κυβερνησιμότητα στην Αυτοδιοίκηση, αλλά και στις
ρυθμίσεις για μία σειρά από εκκρεμή ζητήματα, όπως τα
αδήλωτα τετραγωνικά και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές,
καθώς και οι έκτακτες παρεμβάσεις για την αντιμετώπι-

ση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας και την
αποκατάσταση των πληγέντων από φυσικές καταστροφ-
ές. «Και εάν όλες αυτές οι παρεμβάσεις έδειξαν κάτι,
είναι ότι χτίζουμε σταθερά μια σχέση εμπιστοσύνης.
Σχέση εμπιστοσύνης που μπορεί να μετατρέψει τα
πρώτα βήματα του πρόσφατου παρελθόντος, σε άλματα
στο παρόν και στο εγγύς μέλλον», σημείωσε ο κ. Πέτσας.

Ξεχωριστή αναφορά έγινε στα χρηματοδοτικά εργα-
λεία που έχει στη διάθεσή της η Αυτοδιοίκηση, με αιχμή το
πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, αλλά και τις συνέργειες –για ώριμα έργα– με
άλλα προγράμματα, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και το
νέο ΕΣΠΑ. 

Αναφορικά, δε, με το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»,
ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών επισήμανε την
αύξηση του χρηματοδοτικού φακέλου μέχρι και 1 δισ.
ευρώ, υπογραμμίζοντας ότι η τροποποίηση της σχετικής
κοινής υπουργικής απόφασης, με την οποία παρέχεται

μεγαλύτερη ευελιξία στο πρόγραμμα και αξιοποιούνται
συνέργειες με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, έχει ήδη
δρομολογηθεί και ολοκληρώνεται τις αμέσως επόμενες
ημέρες.

Αναπτύσσοντας τον κοινωνικό ρόλο της Αυτοδιοίκησης,
ο κ. Πέτσας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη χρηματοδότηση,
από το Υπουργείο Εσωτερικών, ύψους 310 εκατ. ευρώ
–έναντι 279 εκατ. ευρώ που δόθηκαν πέρυσι– των βρεφ-
ονηπιακών σταθμών και των Κέντρων Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών. Ειδικά, δε, για τα Κέντρα Δημιο-
υργικής Απασχόλησης Παιδιών, ο Αναπληρωτής Υπο-
υργός Εσωτερικών ανακοίνωσε έκτακτη πρόσθετη οικο-
νομική στήριξη, ύψους 10 εκατ. ευρώ. «Το είχα πει σε
απάντηση επίκαιρης ερώτησης στη Βουλή τον Σεπτέμβρ-
ιο, και τώρα γίνεται πράξη. Το είπαμε, το κάναμε!», τόνι-
σε χαρακτηριστικά ο κ. Πέτσας.  

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε,
τέλος, στις προκλήσεις που φέρνει το μεγάλο στοίχημα
της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης για την αποσαφήνιση
των αρμοδιοτήτων μεταξύ του κεντρικού Κράτους, των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών και των
Δήμων.

«Η στρατηγική κατεύθυνσή μας είναι σαφής και ξεκάθ-
αρη:  Θέλουμε ένα Δημόσιο που θα παρέχει αξιόπιστες,
γρήγορες, διαφανείς και φιλικές υπηρεσίες στους
πολίτες. Και θέλουμε μια Αυτοδιοίκηση, που θα λειτουργεί
ως ισχυρός πυλώνας ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής,
έτσι ώστε να γίνει η ζωή όλων των Ελλήνων καλύτερη, σε
όποια γωνιά της χώρας και αν ζουν», κατέληξε ο Αναπ-
ληρωτής Υπουργός Εσωτερικών.

Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021 θριάσιο-9

«Δεύτερη Ευκαιρία» για τα Αδήλωτα τετραγωνικά: 
ΑΑννΑΑννooooιιχχττήή  ξξααννάά  ηη  ππλλααττφφόόρρμμαα  ττωωνν  ΔΔήήμμωωνν  ιιχχττήή  ξξααννάά  ηη  ππλλααττφφόόρρμμαα  ττωωνν  ΔΔήήμμωωνν  

ΝΕΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 
– Πρόσθετη οικονομική στήριξη 10 εκατ. ευρώ για τα ΚΔΑΠ
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ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ: Παραμένει στον
προεδρικό θώκο ο Κώστας Αθανασίου

Ο Κώστας Αθανασίου παραμένει στον
προεδρικό θώκο της ομάδος ποδοσφ-
αίρου του Πανελευσινιακού ΑΟ μετά τις
πρόσφατες αρχαιρεσίες που διεξήχθη-
καν.Αναλυτικά το νέο Δ.Σ.
Πρόεδρος: Αθανασίου Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος Α’: Σαμώνας Αλέξανδρ-
ος
Αντιπρόεδρο Β’: Παππάς Λεωνίδας
Γεν. Γραμματέας: Ρεντούμης Χρήστος
Ειδικός Γραμματέας: Μαχαλιάς Εμμα-
νουήλ
Ταμίας: Τούρτας Κωνσταντίνος
Γενικός αρχηγός: Νοδάρας Σπυρίδων
Υπεύθυνος Ακαδημίας: Γεώργας
Βασίλειος
Υπεύθυνος Ποδηλασίας: Γκίνης Κων-

σταντίνος
Αναπληρωματικά μέλη είναι οι: Σκορδά Φιλιππή Πολυξένη,
Ηλιάδης Βασίλειος, Γιαννίκος Ιωάννης”.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Τελέσθηκε ο αγιασμός όλων των
τμημάτων του Μανδραικού ΑΟ

Με τις ευλογίες του πατήρ
Δημήτριου πραγματοποιήθηκε
ο αγιασμός για τη ν έα αθλητι-
κή χ ρον ιά στο Φράγκειο
γήπεδο και με την  παρουσία
πλήθους κόσμου, γον έων  και
φίλων  του Μαν δραϊκού.
Παραβρέθηκαν  εκπρόσωποι
του Δήμου, η αν τιδήμαχ ος κα
Σωτηρία Αργυρίου, η πρόεδρ-
ος του ΔΟΚΑΠ Μάν δρας κα
Ευαγγελία Κουτσοδήμα, ο
πρόεδρος της Δημοτικής
Κοιν ότητας Μάν δρας κ.
Παν αγιώτης Παπαιωάν ν ου και η Δημοτική Σύμβουλος κ. Κατερίν α Καλαρίδη.
Στο γήπεδο βρέθηκαν  αν τιπροσωπείες, αθλητές και αθλήτριες, από όλα τα τμή-
ματα του Μαν δραϊκού Αθλητικού Ομίλου: Ποδόσφαιρο, Βόλλευ, Τέν ις, Σκάκι,
Γυμν αστική, Αθλητικός Ομαδικός Χορός.
Επίσης οι προπον ητές: Γιώργος Σωτήρχ ος από το ποδόσφαιρο, Βασίλης Γρίβας,
Τάσος Γεωργάς, Γιάν ν ης Βόγκας και Αλέξαν δρος Μπακατσέλος από τις Ακαδημίες
Ποδοσφαίρου, Τζέν η Χατζηλαμπριν ού από την  Γυμν αστική, Κατερίν α Παν τε-
λέων  από τον  Αθλητικό Χορό, Μαν ώλης και Αν των ία Τσάμου από το Βόλλευ
καθώς και οι υπεύθυν οι από το τέν ις κ. Δημήτρης Τσάμος και από το σκάκι κ.
Μελέτης Νέζης.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ…

Η διοίκηση ευχ αριστεί όλους για την  τιμητική παρουσία τους και για τις ευχ ές
τους. Καλή χ ρον ιά ν α έχ ουμε με υγεία και πολλές αθλητικές επιτυχ ίες.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ο Ηρακλής Ελευσίνας τις ευκαιρίες 
ο Αστέρας Μαγούλας τη νίκη

Σ
πουδαίο παιχ ν ίδι έγιν ε για την  5η αγων ιστική του πρωταθλήματος της
Α΄κατηγορίας στο Γιώργος Ρουμελιώτης στο γειτον ικό ν τέρμπι που είχ ε
(πάθος δύν αμη και μον ομαχ ίες) αν άμεσα στον  Ηρακλή Ελευσίν ας και τον

Αστέρα Μαγούλας με τους δεύτερους ν α παίρν ουν  τη ν ίκη με 1-2.
Στο πρώτο ημίχ ρον ο οι παίκτες του Αστέρα του Γιάν ν η Μπότση είχ αν  την  υπε-

ροχ ή ήταν  καλύτεροι και κατάφεραν  πολυ ν ωρίς στο 4′ ν α πάρουν  προβάδισμα στο
σκόρ. Ο Απαζίδης έβγαλε την  σέν τρα από τα δεξιά και ο Μπέχ λης με συρτό
διαγών ιο σούτ την  έστειλε στα δίχ τυα. 0-1.

Στην  επαν άληψη ο Ηρακλής μπήκε πολύ δυν ατά στο μάτς έκαν ε ευκαιρίες αλλά
μάταια αφού του έλειπε ο παίκτης που ν α στείλει την  μπάλα στα δίχ τυα.

Στην  ροή του παιχ ν ιδιού σε μια ξαφν ική αν τεπίθεση του Αστέρα ο Απαζίδης πλά-
σαρε στην  αριστερή γων ία τον  Λαδά 0-2.

Μετά το δεύτερο τέρμα που δέχ τηκαν  οι παίκτες του Ηρακλή προσπάθησαν  ν α
ισορροπήσουν  το παιχ ν ίδι βγήκαν  μπροστά και κατάφεραν  ν α μειώσουν  με έν α
πολύ όμορφο τέρμα στο 69′ του Ρούσσου με σούτ έξω από την  περιοχή 1-2.

Οι φίλαθλοι και των  δύο ομάδων  που βρέθηκαν  στο γήπεδο παρακολούθησαν  έν α
πολύ δυν ατό μάτς και χ ειροκρότησαν  στο τέλος τους παίκτες.

ΦΑΣΕΙΣ:
36′ ο Τεπετόβ βγήκε στην  αν τεπίθεση μπήκε στην  μικρή περιοχ ή του Ηρακλή τετ-

α-τετ με τον  Λαδά άλλα έσωσε σαν  από μηχ αν ής θεός ο αμυν τικός του Ηρακλή.
40′ Φάουλ του Πουρή κεφαλιά του Γκόρου πάν ω από τα δοκάρια του τερματο-

φύλακα Τσαπάρα.
42′ Σέν τρα του Λιόλιου από τα δεξιά ο Γκόρος δεν  μπόρεσε χ άν ον τας σίγουρο

τέρμα.
50′ Φάουλ του Γκόρου πάν ω από τα δοκάρια
55′ Χλιαρό σούτ του Πουρή έπιασε ο τερματοφύλακας του Αστέρα.
65′ Φάουλ του Χωραβάτη βρήκε το κεφάλι του Παπακων σταν τίν ου αλλά βγήκε σαν

από μηχ αν ής θεός ο τερματοφύλακας Λαδάς και απέκρουσε.

Διαιτήτευσε ο Αριστείδης Αλιάγας. Βοηθοί.: Μαν ούρας Ν.-Μαυρομμάτης
Παρατηρητής αγών α: Κώστας Βαλσαράς. Ιατρός αγών α Γιώργος Μιχ αήλ.

Παρατηρητής διαιτησίας: Θοδωρής Τριαν ταφυλλίδης.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ(προπον ητής Χρήστος Παλλίδης): Λαδάς, Μπέγκου(46′
Κον τοχ ρήστος), Μαριν όπουλος, Χότζα, Ρήγος, Πουρής, Τσακουρίδης, Γκόρος, Λιό-
λιος, Ζίου(80’Δικράν ), Ρετζίν ο(59’Ρούσσος).

ΠΑΓΚΟΣ: Αλμπερτ, Ρεν άτο, Πεπον ής, Παροτσίδης.
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ(προπον ητής Γιάν ν ης Μπότσης): Τσαπάρας, Μυρσίν ιας,

Δούλος(72’Χιον ίδης), Λογοθέτης, Χωραβάτης, Εν τι(73’Κεσόβ), Μπέχ λης, Τσιαν ά-
κας(81′ Αδάμ), Παπακων σταν τίν ου, Απαζίδης,Τεπετόβ(60’Αραπάκης).

ΠΑΓΚΟΣ: Οικον ομόπουλος, Καπν ογιάν ν ης, Χαλκίδης, Καμεν ίδης.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ…

Η διοίκηση του Αστέρα Μαγούλας ευχ αριστεί θερμά για την  φιλοξεν ία και ευχ όμα-
στε στον  Ηρακλή καλή συν έχ εια στις αγων ιστικές υποχ ρεώσεις της περιόδου.

Ρεπορτάζ-Φωτό: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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Με Μπουραντά η ΑΕ 
Ζεφυρίου 2-0 τον Ευκλείδη

Η ΑΕ Ζεφυρίου με δύο τέρματα που σημείωσε
ο Μπουραν τάς (8′ 48′) επικράτησε εκτός
έδρας του Ευκλείδη Μεγάρων  με 2-0
Διαιτητής ήταν  η Κωτσον ούρη. Βοηθοί:
Οικον όμου-Τόσιος.

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ:  Ζέν ελι, Κόλα(60′ Στρατούρης),
Σταυράκης(60′ Κουν ελάκης), Καριόρης, Ζεϊν ά-
τι, Θεοχάρης(60′ Κασιμάτης), Στέφα, Σον ίλ,
Γιάχο(60′ Αργυρίου), Παλούκα(78′ Καραμ-
πίν ος), Κρυάδας.
ΑΕ ΖΕΦΥΡΙΟΥ: Ασβεστάς, Πετρόπουλος(46′
Σερεμέτης), Κραν ικόλας, Ζέρβας, Λέλος,
Νησίδης, Μπουραν τάς(55′ Ζαρκαδάκης), Χατ-
ζηγιάν ν ης(69′ λ.τρ. Βουλιάν ος), Σωτηρόπου-
λος, Κουτσούμπας, Κων σταν τιν ίδης.

ΕΠΣΔΑ: Απαγορεύεται η συμμετοχή σε ιδιωτικά τουρνουά…
Σας ενημερώνουμε ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η συμμετοχή των σωματείων της Ένωσής μας  σε ιδιωτικά
τουρνουά ποδοσφαίρου χωρίς την έγγραφη έγκριση από την Ένωση καθώς και η συμμετοχή των
σωματείων μας σε Ιδιωτικά Τουρνουά που δεν έχουν εγκριθεί από την Ε.Π.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
Μέχρι στιγμής σε κανένα Ιδιωτικό Τουρνουά δεν έχει δοθεί η αδειοδότηση από την Ε.Π.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ.
Σωματεία που δεν λαμβάνουν μέρος στα πρωταθλήματα Υποδομών της Ένωσης, δεν μπορούν να
λάβουν έγκριση για συμμετοχή σε Ιδιωτικά τουρνουά ποδοσφαίρου.
Εάν δεν τηρηθεί η διαδικασία έγκρισης της συμμετοχής ομάδας προβλέπεται ποινή  αφαίρεσης τριών
βαθμών από την ομάδα που μετέχει στο πρωτάθλημα της Α΄ και Β΄ κατηγορίας ή στη Γ΄ Εθνική και
ετήσιος αποκλεισμός στους ποδοσφαιριστές και στους προπονητές που έλαβαν μέρος (άρθρο 37.
παρ.5 του Κ.Α.Π.).

Τον πρώτο βαθμό η Ενωση Πανασπροπυργιακού στο πρωτάθλημα

Η Ενωση Πανασπροπυργιακού πήρε το πρώτο της βαθμό στο πρωτάθλ-
ημα της Α΄κατηγορίας για την 5η αγωνιστική με τρείς αγώνες λιγότερους
στο γήπεδο της Φυλής από τον Θρασύβουλο 0-0.

Διαιτητής ήταν ο Λάμπρου. Βοηθοί Πλάκας Χ, Θωμόπουλος.
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ: Ελθίνι, Μπουσδούκος(32′ Κορκοβίλης), Ευθυμιάδης,

Πετράκης, Χαλιμούρδας, Βασιλείου(62′ Ιωάννου), Μιχάλης, Γιαννκόπου-
λος(73′ Κοσλίδης), Κοντούλης Γ., Καψάλας, Καμπόλης.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: Μπουλούμπασης, Τζαχρήστας(20′ Ρουπάλι), Αξιώτης,
Καρδάμης, Ρετζού, Σαλιτά, Νεστουράι(66′ Τυρλής), Κονόμης, Κατσάφαρος,
Συριόπουλος, Πέτσας.

Επιτέλους νίκη για τη Ζωφριά 2-1
την Λαμπερή Ελευσίνας

Ο ΑΟ Ζωφριάς σημείωσε την  πρώτη του ν ίκη στο
πρωτάθλημα της Α΄κατηγορίας αφού επικράτησε για
την  5η αγων ιστική στο γήπεδο Καματερού της φιλό-
τιμης Λαμπερής Ελευσίν ας με 2-1 και αν άπν ευσε βαθ-
μολογικά.
Τα τέρματα για τους γηπεδούχ ους σημείωσαν  οι:
Ρεφεν δάριος(46′) και Νικολάου(52′), για λογαρισαμό
της Λαμπερής σκόραρε ο  Καλαμάρας στο 58′.
Η Ζωφριά είχ ε  δοκάρι με τον   Σιδηρόπουλο(81′),
Εν ώ ζήτησε πέν αλτι σε αν ατροπή του Νικολάου στο
75′.
Διαιτητής ήταν  ο Χαμπιλάι. Βοηθοί: Αρβαν ιτάκης-
Τριαν ταφυλλίδης.

ΖΩΦΡΙΑ: Πλαταν ιάς Ι., Κουτσομπίν ας, Καλαμάρας,
Λάβδας, Ξεν άκης, Ρεφεν δάριος, Πλαταν ιάς Γ., Χαλε-
πιάν (61′ Αθαν ασίου), Νικολάου, Σιδηρόπουλος(84′
Σταύρου), Πυλαριν ός.
ΛΑΜΠΕΡΗ: Γκούν ας, Κακλαμάν ης, Λαμπράκος,
Ρούπας, Ρέρρας, Κακούσιος, Κουμπής, Δάουλας, Τσι-
τσάν ης, Τζάν ος, Χαϊμαν άτης.

Ο Κριός
αφεντικό
στον 
Ασπρόπυργο
3-1 τον
Ικαρο
Ο Κριός Ασπροπύργου
ήταν  ο ν ικητής στο γειτο-
ν ικό ν τέρμπι της
Β΄κατηγορίας για την  5η
αγων ιστική που επικράτ-
ησε στην  Γκορυτσά του
Ικαρου Νεοκτίστων  με 3-
1.

Τα τέρματα για την  ομάδα
του Πάρη Λιάκου σημείω-
σαν  οι:  Μεϊμαρίδης(37′),
Δημητρέλη(71′) και  Γεωρ-
γιάδης(85′).

Για λογαριασμό του Ικάρ-
ου του Κώστα Λιν άρδου
σκόραρε ο Αν δρεάδ-
ης(64′),

Διαιτητής ήταν  ο Καργά-
κος.Βοηθοί Πλάκας Σ,
Σταμούλης.

ΚΡΙΟΣ: Σοφιαν ίδης,
Μαζμαν ίδης Λακάι,
Συμεων ίδης, Σφακιαν άκ-
ης, Χαϊν τούτης, Σφακια-
ν άκης Αγγ.(72′ Πουρου-
ζίδης), Γεωργιάδης(84′
Γιαϊλίδης), Δημητρέλης,
Τόλας, Μεϊμαρίδης(63′
λ.τρ. Στυλιαν ού).

ΙΚΑΡΟΣ: Παπαθαν ασίου,
Κυριλίουκ, Κάτσος Χ.,
Χυσολάρι Εν ., Κάτσος Γ.,
Μάμμας, Αν δρεάδης,
Σούτας Κ. (84′ Μυλων άς),
Σούτα(63′ Μηλιώτης),
Στασίν ης, Χυσολάρι Ερ.

Ο Αίας Παραλίας με ολική ανατροπή και
Ευθύμη Αμπαζάι 4-2 τον Αστέρα Α.Λ

Την  δεύτερη ν ίκη
του στο πρωτάθλ-
ημα και μάλιστα
εκτός έδρας και με
αν ατροπή σημείω-
σε ο Αίας Παραλίας
του Ηλία Αμπαζάι
που επικράτησε
στο γήπεδο Παν ο-
ράματος στα Αν ω
Λιόσια του Αστέρα
με 4-2.
Τα τέρματα για τους
ν ικητές σημείωσαν
Ευθύμης Αμπαζάι
3( 31′ πεν , 78′
πέν , 83′. Και ο
Λέκκας 51΄‘ Για
λογαριασμό των
γηπεδούχ ων  που
προγήθηκαν  στο
σκόρ τα τέρματα
σημείωσαν  οι Σερέ-
πας(9′) και
Παλαβός(64′).
Διαιτητής ήταν  ο Γιαπιτζόγλου.Βοηθοί: Καραγιάν ν ης-
Ασπρογιάν ν ης.
ΑΣΤΕΡΑΣ: Καλαμιώτης Π., Καλαματιαν ός(54′ Ντάν ος
Ε.), Καλαμιώτης Ε.(54′ Μπούκης), Καλαμιώτης Σ.,
Καλαμιώτης Δ., Σερέπας, Καλαμιώτης Α., Παλαβός,
Αξής, Ντάν ος Π., Ντάν ος Σ..

ΑΙΑΣ: Θωμάς, Μπραχ ιμάι, Βλάχ ος(79′ Κόκκαλης),
Δρούγος Μ., Ντούρος, Ντερβισάι, Αν δρουτσόπου-
λος(60′ Κόλα), Αμπαζάι, Δρούγος Δ., Λέκκας,
Σπαχ ίγια.

Ο ΑΟ Μίμας Μικρασιατική 2-0
τον Πυρρίχιο Ασπροπύργου

Ο ΑΟ Μίμας Μικρα-
σιατική Μελί Μεγάρων
με 10 παίκτες επικράτ-
ησε για την 5η αγωνι-
στική του Πυρρίχιου
Ασπροπύργου με 2-0.

Τα τέρματα για την
ομάδα του Χάρη Κου-
στέρη που επέστρεψε
στις επιτυχίες σημείωσαν οι Μπαγδάτογλου 44′ Εβερετ 61′.

και οι δύο ομάδες είχαν από ένα δοκάρι με τους Μήτσο Δ.(26′)
και Αγγελιδάκη(72′).

Διαιτήτευσε ο Κωνσταντινίδης .Απέβαλε με κόκκινη κάρτα 47′
για εξύβριση τον Α. Μήτσου(Μίμα). Βοηθοί: Ανδρέου-Παπαδό-
πουλος.

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ: Βανδώρος, Μήτσος Α., Έβερετ, Γαλανός, Κήτ-
τας, Μαζιώτης(83′ Χατζής), Μήτσος Δ.(71′ Γεωργακής), Στρα-
τάκης, Μπαγδάτογλου, Τούσης, Νταούτ(66′ Κουφής).

ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ: Τσέπερης, Μουστάκα, Λαουτάρης, Πιπερίδης Σ.,
Τσιριγώτης, Παπαδόπουλος, Λάσκος(56′ Μερκάι), Ανθόπου-
λος(72′ Τσούλφας), Αποστολόπουλος(72′ Βαλμάς), Πιπερίδης
Γ.(80′ Γιαννούσης), Αγγελιδάκης.
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Πρόθυμοι να κάνουν το εμβόλιο
είναι όλο και περισσότεροι πολίτες,
όπως προκύπτει από τα ευρήματα
νέας έρευνα της διαΝΕΟσις, σε
συνεργασία με την εταιρεία δημοσ-
κοπήσεων Metron Analysis, που
καταγράφει τις στάσεις και τις από-
ψεις των Ελλήνων, στο διάστημα 5-
14 Οκτωβρίου 2021, για τους εμβο-
λιασμούς και τις συνέπειες της παν-
δημίας στις ζωές τους.

Σύμφωνα με τον διευθυντή περ-
ιεχομένου της διαΝΕΟσις, Θοδωρή
Γεωργακόπουλο, ποσοστό 77% του
δείγματος της έρευνας (που περι-
λαμβάνει μόνο πολίτες ηλικίας άνω
των 17 που μιλούν ελληνικά)
δηλώνουν ότι έχουν κάνει έστω και
μία δόση του εμβολίου (από 39% τον
Μάιο του 2021) ενώ το 75% είναι
πλήρως εμβολιασμένοι.

Ποσοστό 81% των εμβολιασμένων
δηλώνουν ότι θα κάνουν και την επα-
ναληπτική (ή "αναμνηστική" όπως
αναφέρεται συχνά) δόση του
εμβολίου όταν τους δοθεί η δυνατότ-
ητα. Είναι ενδιαφέρον ότι το ποσοστό
των πρόθυμων να κάνουν την επα-
ναληπτική δόση είναι πολύ υψηλό σε
όλες τις ηλικιακές κατηγορίες -
συμπεριλαμβανομένων των 17-24
(77%). Σημειώνεται ότι την περίοδο
που έτρεξε η έρευνα, ποσοστό 9%
των Ελλήνων δήλωναν πως έχουν

νοσήσει με Covid (από 6% το Μάιο
του 2021).

Εμβολιασμός των παιδιών

Αξιοσημείωτη είναι επίσης η στάση
των Ελλήνων ως προς τον εμβολια-
σμό των παιδιών. Τον Μάιο του 2021,
λίγο πριν ο ΕΜΑ εγκρίνει τη χρήση
του εμβολίου για τα παιδιά ηλικίας
12 ετών και άνω στην Ευρώπη,
ποσοστό 58,1% των Ελλήνων
γονέων δήλωναν πως δεν θα
εμβολίαζαν τα παιδιά τους. Σήμερα,
όμως, 6 στους 10 γονείς παιδιών
ηλικίας άνω των 12 ετών δηλώνουν
ότι τα παιδιά τους είτε έχουν ήδη
εμβολιαστεί (38%) είτε ότι πρόκειται
να εμβολιαστούν (20%). Την ίδια
στιγμή, από τους γονείς παιδιών
ηλικίας κάτω των 12, μόνο 1 στους 3
δηλώνουν ότι τα παιδιά τους θα
εμβολιαστούν όταν εγκριθεί το
εμβόλιο και γι' αυτά. 

Επίσης, 1 στους 5 δηλώνουν ότι δεν
έχουν αποφασίσει ακόμη και σχεδόν
οι μισοί (46%) ότι τα παιδιά τους δεν
θα εμβολιαστούν. 

Σημειώνεται ότι το εμβόλιο για
παιδιά ηλικίας 5-11 έχει εγκριθεί
στις ΗΠΑ, ενώ η σχετική απόφαση
του ΕΜΑ για τις χώρες της ΕΕ ανα-
μένεται τις επόμενες εβδομάδες.

Από την έρευνα προκύπτει ότι το
ποσοστό των εμβολιασμένων αυξά-

νεται ανάλογα με την ηλικία και με
το μορφωτικό επίπεδο, ενώ χαμηλό-
τερα του 65% ποσοστά εμβολια-
σμού εμφανίζουν μόνο οι αγρότες, οι
άνεργοι, όσοι δηλώνουν επάγγελμα
"οικιακά" και όσοι ζουν σε περιοχές
με λιγότερους από 2000 κατοίκους.
Από αυτούς που έχουν εμβολιαστεί,
το 58% δηλώνουν ότι το αποφάσισαν
μόνοι ή μόνες, ενώ 1 στους 4
δηλώνουν πως παρακινήθηκαν από
το γιατρό τους. 

Εξάλλου, 1 στους 4 εμβολιασμένο-
υς δηλώνουν πως στην αρχή είχαν
αποφασίσει να μην εμβολιαστούν,
αλλά στη συνέχεια άλλαξαν γνώμη.

Αντίστοιχα στους ανεμβολίαστους
(που είναι το 23% του συνόλου), ίδιο
ποσοστό (58%) δηλώνουν πως μόνοι
ή μόνες αποφάσισαν να μην εμβο-

λιαστούν. 1 στους 5 λένε ότι επηρεά-
στηκαν "από όσα έχουν διαβάσει ή
ακούσει" και μόνο 1 στους 10 επειδή
παρακινήθηκαν να μην εμβολια-
στούν από το γιατρό τους. Από αυτό
το 23%, πάντως, περίπου οι μισοί
δηλώνουν ότι εξαρχής είχαν αποφ-
ασίσει να μην εμβολιαστούν, ενώ οι
άλλοι μισοί ότι σκόπευαν να εμβο-
λιαστούν, και άλλαξαν γνώμη.

Περισσότεροι από τους μισούς
ανεμβολίαστους δηλώνουν σήμερα
ότι δεν θα εμβολιαστούν ("μάλλον
όχι" και "σίγουρα όχι"). 

Πρόκειται για το 15% του συνολικού
δείγματος. Όταν, δε, ρωτήθηκαν αν
θα εμβολιαστούν εφόσον ο εμβολια-
σμός γίνει υποχρεωτικός για όλους,
το 41% των ανεμβολίαστων (ένα
ποσοστό που αντιστοιχεί σε

περίπου 800.000 πολίτες) δήλωσαν
πως όχι.

''Δεν είναι καλά πληροφορημέ-
νοι οι ανεμβολίαστοι''

Αναφορικά με την υποχρεωτικότ-
ητα και τα δικαιώματα εμβολιασμέ-
νων/ανεμβολίαστων στην κοινωνία,
η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών
είναι υπέρ της υποχρεωτικότητας
για κάποιες ομάδες του πληθυσμού.
7 στους 10 πολίτες πιστεύουν ότι ο
εμβολιασμός πρέπει να είναι
υποχρεωτικός για τους εκπαιδευτι-
κούς, άλλοι 7 στους 10 πιστεύουν το
ίδιο και για τους ένστολους, ενώ 3
στους 4 πιστεύουν ότι πρέπει να
είναι υποχρεωτικός για τους υγειο-
νομικούς.

Ωστόσο, μόνο λίγο περισσότεροι
από τους μισούς -στο συνολικό
δείγμα- πιστεύουν ότι ο εμβολια-
σμός πρέπει να είναι υποχρεωτικός
για όλους τους πολίτες. 7 στους 10
εμβολιασμένους πιστεύουν ότι οι
ανεμβολίαστοι συμπολίτες τους "δεν
είναι καλά πληροφορημένοι" και ότι
"υπάρχουν επιτήδειοι που συνειδητά
τους παραπλανούν". 6 στους 10
υποστηρίζουν ότι "η συμπεριφορά
τους είναι αντικοινωνική" και 4 στους
10 ότι "είναι επικίνδυνοι και τους
αποφεύγουν".

Κορονοϊός: Οι Έλληνες μετά από 20 μήνες πανδημίας
- Ποσοστό 77% του δείγματος της έρευνας της διαΝΕΟσις δηλώνουν ότι έχουν κάνει

έστω και μία δόση του εμβολίου - Θετικοί για τρίτη δόση και εμβολιασμό παιδιών

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816



ΓΑΜΟΣ
Ο  BACEVANI RAFAEL

(ΜΠΑΤΣΕΒΑΝΗ ΡΑΦΑΕΛ) 
ΤΟΥ  PELLUMB (ΠΕΛΟΥΜΠ) 
ΚΑΙ ΤΗΣ ALKETA (ΑΛΚΕΤA) 

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΥΖΙ (ΥZI) ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ 
ΣΤΟ BERAT (ΜΠΕΡΑΤ) ΑΛΒΑΝΙΑΣ 

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΚΑΙ Η ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΟΝΟΡΑΣ 
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΑΝΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ 

ΣΤΟ ΣΟΥΧΟΥΜΙ ΑΜΠΧΑΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ  ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Δηλώσεις συμμετοχής στη
Διεύθυνση Κοινωνικής Προ-
στασίας του Δήμου 

Αν. Προϊσταμένη Τμήματος
Προστασίας & Προαγωγής

Δημόσιας Υγείας , κ. Πολυτίμη
Ηλία, στο τηλέφωνο
2105575596  έως 11/11/2021,
Δευτέρα – Παρασκευή 09:00-
14:00.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

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

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

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)

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

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

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

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6
946288952

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

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

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

Πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύρ-
γου!Πληροφορίες
κ.σοφια
τηλ.6909156985

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

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

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

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

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

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

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

ΜΑΓΟΥΛΑ- ΜΑΝΔΡΑ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΚΙΝ 6947882562

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

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

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

ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 

Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-
5573042. 
Fax: 210-5576988

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: ifoniton-
amea@gmail.com  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

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

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

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

ήή  ττηηλλεεφφωωννιικκάά  σσττοο  221100  55557711116600

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ
ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ . ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1000-1200 ΕΥΡΩ
ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ . 

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΛΑΜ ΑΡΙΝΑΣ, Μ Ε ΒΑΣΙΚΕΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
ARGON, AΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Μ ΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μ Ε ΕΔΡΑ ΤΟΝ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6972807187

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

με έδρα τον Ασπρόπυργο. 
Απαραίτητα οι εκπληρωμένες  στρατιωτικές 

υποχρεώσεις. Τηλ.  Επικοινωνίας 2105579069
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ΟΔΗΓΟΙ Β,Γ, Δ, Ε ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ 
Επιθυμητά προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: 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



16-θριάσιο Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284

ΕΛΠΕ: ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ «ΕΤΗΣΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2020»

Σ
ημαν τικές διακρίσεις για την  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. η οποία κατέκτησε
5 βραβεία στην  κατηγορία «Καλύτερος Ετήσιος Απολογισμός», με τη συμμε-
τοχ ή της σε διεθν είς διαγων ισμούς που διεξήχ θησαν  από τον  Μάιο έως και

τον  Σεπτέμβριο 2021.
Στον  «Ετήσιο Απολογι-
σμό 2020», αν τικατο-
πτρίζεται η επιτάχ υν ση
υλοποίησης της στρατηγι-
κής μας για τον  εν εργει-
ακό μετασχ ηματισμό του
Ομίλου ΕΛΠΕ και τη
δημιουργία ισχ υρής παρ-
ουσίας στη Νέα Εν έρ-
γεια. Η φετιν ή έκδοση
του απολογισμού βασίζε-
ται στο όραμα μας, ως ο
μεγαλύτερος εν εργειακός
Όμιλος της χ ώρας, ν α
πρωταγων ιστήσουμε στην  εν εργειακή μετάβαση, καθιστών τας τις δραστηριότητες
του Ομίλου μας συμβατές με το ν έο διεθν ές περιβάλλον , μεγιστοποιών τας τις
αποδόσεις τους και, παράλληλα, αν απτύσσον τας έν α διαφοροποιημέν ο χ αρτοφυ-
λάκιο που δίν ει έμφαση σε ν έες μορφές εν έργειας, χ αμηλού περιβαλλον τικού
αποτυπώματος. 
Τόσο ο έν τυπος όσο και ο ψηφιακός Ετήσιος Απολογισμός 2020, απέσπασαν  τα
εξής βραβεία:
IADA “The International Annual Report Design Awards” 2021

“Platinum Award – Annual Report, PDF v ersion - Energy  & Resources, Integrated
presentation”
“Gold Award – Annual Report, Online v ersion - Energy  & Resources, Ov erall”
Galaxy  Awards 2021

“Silv er Award – Annual Report, online - Energy ”
ARC AWARDS INTERNATIONAL 2021

“Bronze Award: Annual Report interior design: Energy ”
2021 STEVIE® International Business Awards® (IBA)

“Bronze Award” Best Annual Report - Publicly -Held Corporations.


