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Νίκη για τις γυναίκες του
Πανελευσινιακού ΑΟ

επί του Ιωνικού

Ο Πήγασος Θριασίου 3-2
τον Εθνικό Καλαμάτας

Κάθετα αρνητική σε
οποιαδήποτε σκέψη για κλείσιμο

των σχολείων, η υπουργός
Παιδείας, Νίκη Κεραμέως

σσεελλ..    1100

«Πράσινο φως» «Πράσινο φως» 
για τα έργα για τα έργα 

αποκατάστασης στηναποκατάστασης στην
Κινέτα από το Κινέτα από το 

Ελεγκτικό ΣυνέδριοΕλεγκτικό Συνέδριο

σσεελλ..22

σσεελλ..  99

ΨΥΧΡΟΛΟΥΣΙΑ - ΧΩΡΙΣ
‘’ΦΡΕΝΑ’’ Η ΔΙΑΣΠΟΡΑ  

8.613 νέα κρούσματα, 

46 θάνατοι, 486 διασωληνωμένοι 

το τελευταίο 24ωρο 

«Στο τραπέζι»
νέα μέτρα στήριξης 

για εμπόριο και
εστίαση

σσεελλ..  44

Ανατροπή βυτιοφόρου που 

μετέφερε κηροζίνη στην 

Αθηνών – Κορίνθου

σσεελλ..  33

σσεελλ..  99

ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΗ ΜΑΝΔΡΑ 
ΕΕξξιιχχννιιάάσσθθηηκκεε  ηη  

ααννθθρρωωπποοκκττοοννίίαα  3377χχρροοννοουυ  

Βεβαρημένο 
το ιστορικό
του 26χρονου
δράστη

σσεελλ..  33

σσεελλ..  33
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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 
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IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις      

Θερμοκρασία: Από 12  έως 22 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Αρσίνα, Αρσινόη 

Εραστός, Εράστη, Εραστή
Ροδούλα, Ροδίτα, Ρόζα, Ροζαλία, Ροζίτα,

Ροζίνα, Ροζάνα, Ορέστης, Ορεστία,

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Μαγγίνα Πηγή Ν.Μπότσαρη Μάρκου 2 & Λεωφόρος

Δημοκρατίας, 2105573484

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Ζαχαρίου Σεβαστή Κ.Εθνικής Αντιστάσεως 98 

& Περσεφόνης, 2105547900

MANΔΡΑ
Γιάννου Γεώργιος Ι.Κοροπούλη Βαγγέλη 25,

2105555844

Άνω Λιόσια

Πρινιανάκης Γεώργιος Ι.Παναγίας Γρηγορούσης 29,
Ζεφύρι, 2102385080

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΗΛΙΑΝΝΑ ΣΑΜΠΑΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Αγίας Τριάδος 75, 2102442655

Το «πράσινο φως»
δίνει η απόφαση του
Ελεγκτικού Συνεδρίου

για τα έργα αποκατάστασης
ζημιών στην Κινέτα, μετά τα
πλημμυρικά φαινόμενα
«Γηρυόνης».

Όπως αναφέρει σχετικά ο
Αντιπεριφερειάρχης Λευτέρης
Κοσμόπουλος: «Επιτέλους,
δόθηκε το πράσινο φως για τα
έργα στην Κινέτα.

Με απόφαση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου μπήκε ένα οριστικό
τέλος σε μια χρονοβόρα διαδι-
κασία δικαστικών προσφυγών
αλλά και σειράς καταγγελιών της
αντιπολίτευσης, που μοναδικό
αποτέλεσμα είχαν τις μεγάλες
καθυστερήσεις στην ολοκλήρω-
ση των έργων στην πολύπαθη
αλλά πανέμορφη Κινέτα.

Η Περιφέρεια Αττικής μπορεί
πλέον να δρομολογήσει άμεσα
την έναρξη των εργασιών για την

αποκατάσταση των ζημιών τόσο
από τις πλημμύρες όσο και από
το φαινόμενο "Γηρυόνης".

Αφήνουμε πίσω τις καταστρο-
φές και αποκαθιστούμε το φυσικό
κάλλος, την προσβασιμότητα και
την θελκτικότητα σε μια από τις
πιο όμορφες περιοχές της Αττι-
κής.

Η Κινέτα ήρθε η ώρα να
ξαναγίνει το διαμάντι της Δυτικής
Αττικής, για τους κατοίκους της
αλλά και για τους επισκέπτες της!
που μοναδικό αποτέλεσμα είχαν
τις μεγάλες καθυστερήσεις στην
ολοκλήρωση των έργων στην
πολύπαθη αλλά πανέμορφη
Κινέτα».

«Πράσινο φως»«Πράσινο φως»
για τα έργα αποκατάστασης στηνγια τα έργα αποκατάστασης στην

Κινέτα από το Ελεγκτικό ΣυνέδριοΚινέτα από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Σύσκεψη πραγμα-
τοποιήθηκε στο
Δημαρχείο Ελευσίνας

την Τρίτη για την πορεία του
Covid-19 στον Δήμο τις τελευ-
ταίες μέρες ,
με αφορμή και την αυξανόμενη
τάση των κρουσμάτων στην
ευρύτερη Δυτική Αττική.

Στη σύσκεψη συμμε-
τείχαν ο Αν. Διοικητής
του Θριασίου Νοσοκο-
μείου, κος Χρ. Πιλάλης, ο
Διοικητής του Κ.Υ. Ελευ-
σίνας, Δ. Τσιαντός, ο
Δήμαρχος Ελευσίνας,
Αργύρης Οικονόμου και
οι Αντιδήμαρχοι, Λ. Παπ-
πάς, Μ. Μίχας και Εύη
Άνθη.

Παρόντες στη συνάν-
τηση ήταν και ο Γενικός
Γραμματέας του Δήμου Ελευσίνας, Ι. Παναγιωτούλιας αλλά
και οι Πρόεδροι της Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Σχολικής Επιτρ-
οπής. Στ. Κάβουρα – Σερεμέτη και Κ. Τζιγκιτζέλα, αντίστοιχα. 

Κατά τη σύσκεψη συζητήθηκε η ανάγκη θωράκισης του
Δήμου , ενόψει της προδιαγεγραμμένης όξυνσης της παν-
δημίας, το επόμενο διάστημα, ενώ τέθηκε και η σημαντικότ-
ητα του εμβολιασμού των πολιτών, προκειμένου να αποφ-

ευχθούν δυσάρεστες εξελίξεις.
Από πλευράς του, ο Δήμαρχος Ελευσίνας ανέφερε πως:

«Η θωράκιση και προστασία του Δήμου, των σχολείων μας
και του συνόλου των συμπολιτών μας είναι επιβεβλημένη και
δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. 

Η κατάσταση που βιώνει ολόκληρη η χώρα είναι δύσκολη
και η δική μας υπευθυνότητα, απαραίτητη».

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΤΑΣΗ
ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 

Ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Ελευσίνας για μέτρα
πρόληψης και επαγρύπνηση 



Για άλλη μια φορά η εστίαση και
το εμπόριο βρίσκονται στο επίκεν-
τρο της πανδημίας, αφού από το
προηγούμενο Σάββατο είναι αυτοί
που πρέπει να εφαρμόζουν τα αυ-
στηρότερα μέτρα κατά του κορωνο-
ϊού.

Σε ανακοίνωση του το προη-
γούμενο διάστημα ο κλάδος της ε-
στίασης ανέφερε πως δοκιμάζεται,
για μια ακόμη φορά και στοχοποι-
είται καθώς λαμβάνονται από την
Κυβέρνηση μέτρα που ισοδυνα-
μούν με κλείσιμο των επιχειρή-
σεών του. Οι έμποροι από την
πλευρά τους υποστηρίζουν πως η
υποχρέωση επίδειξης rapid test
για την είσοδο στο κατάστημα συνι-
στά ανασταλτικό παράγοντα που ο-
πωσδήποτε θα μειώσει την αγορ-
αστική κίνηση και μάλιστα σε μία
περίοδο που οι πληθωριστικές
πιέσεις και το ενεργειακό κόστος
πλήττουν ήδη όλα ανεξαιρέτως τα
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Στην συνάντηση που είχαν οι εκ-
πρόσωποι του κλάδου με τον πρ-
ωθυπουργό, σύμφωνα με πληρο-
φορίες του «MR», είχαν δύο
συγκεκριμένα αιτήματα. Πρώτον,
ζήτησαν οριζόντια τήρηση των
μέτρων κατά του κορωνοϊού. Να
μην εξαιρούνται δηλαδή ούτε τα
σούπερ μάρκετ από τα νέα μέτρα. 

Το ενδεχόμενο αυτό, πάντως,
δηλαδή να μπουν περιορισμοί
στη λειτουργία των σούπερ μάρ-

κετ, άφησε ανοιχτό ο αναπληρωτής
υπουργός Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, Νίκος Παπαθανάσης,
καθώς όπως ανέφερε, πολύ
συχνά υπάρχουν εικόνες συνωστι-
σμού.

Παράταση πληρωμής της επι-
στρεπτέας

Σε δεύτερη φάση, οι εκπρόσω-
ποι των δύο κλάδων ζήτησαν ε-
πιπλέον οικονομική στήριξη λόγω
των νέων μέτρων. 

Σύμφωνα με πληροφορίες,
δόθηκε το μήνυμα πως η κυβέρν-
ηση θα στηρίξει τους κλάδους με
όποιο διαθέσιμο τρόπο μπορεί.

Για τον κλάδο της εστίασης, μάλι-
στα, ζητήθηκε να υπάρξει παράτα-
ση για την αποπληρωμή των επι-
στρεπτέων προκαταβολών. Υπε-
νθυμίζεται πως μέσα στο Νοέμβρ-
ιο αναμένεται να έρθει ο «λογαρια-
σμός» των επιστρεπτέων προκα-
ταβολών, καθώς αναμένεται να ανα-
ρτηθούν τα σχετικά ποσά στο
σύστημα TAXIS.

Το θέμα αφορά σε περίπου
700.000 ελεύθερους επαγγε-
λματίες και μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις, που θα πρέπει να μπουν
στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ –
aade.gr με τους κωδικούς του
TAXIS.
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«Στο τραπέζι» νέα μέτρα στήριξης 
για εμπόριο και εστίαση

Ανατροπή 
βυτιοφόρου που 

μετέφερε κηροζίνη στην
Αθηνών – Κορίνθου

Ανετράπη  χθες το πρωί  βυτιοφόρο στην εθνι-
κή Αθηνών – Κορίνθου στον κόμβο των
Μεγάρων. 
Το συγκεκριμένο βυτιοφόρο, που σύμφωνα με
πληροφορίες είναι της αεροπορίας, μετέφερε
κηροζίνη με αποτέλεσμα να π ιάσει φωτιά. Στο
σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις.

Το ατύχημα έγινε στο ρεύμα προς την Πάτρα
και η κυκλοφορία διεκόπη. 
Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ υπήρξε διαρροή της
κηροζίνης με αποτέλεσμα να σπεύσουν στο
σημείο αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνά-
μεις, ώστε να γίνει η μετάγγιση της κηροζίνης
σε άλλο βυτιοφόρο, πράγμα και το οποίο
έγινε.. Ευτυχώς δεν υπήρξαν  τραυματίες.

ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΗ ΜΑΝΔΡΑ 
Εξιχνιάσθηκε η ανθρωποκτονία 37χρονου 
- Βεβαρημένο το ιστορικό του 26χρονου δράστη
«Φως» στην υπόθεση ανθρωποκτονίας 37χρονου, η σορός του οποίου βρέθηκε

στις 7 Σεπτεμβρίου 2018 σε ρέμα στην περιοχή της Μάνδρας, έριξε το Τμήμα
Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας
Αττικής.
Ειδικότερα, από την πολύμηνη έρευνά του εξακριβώθηκε, σύμφωνα με την

ΕΛ.ΑΣ., ότι δράστης είναι ενας 26χρονος.Δράστης και θύμα γνωρίζονταν και
σύμφωνα με πληροφορίες «έσπρωχναν» ναρκωτικά μαζί ενώ είχαν συλληφθεί και
από την Αστυνομία για ληστεία ωστοσο στη φυλακή είχε καταλήξει μόνο ο
δράστης.Ο 26χρονος φέρεται να χρέωσε αυτό το γεγονός στο θύμα καθως και το
γεγονός ότι είχε αρρωστήσει η μητέρα του με καρκίνο. Την ημέρα της δολοφονίας
του φέρονται θύτης και θυμα να είχαν καβγά ενω ο 26χρονος υποστήριξε στους
αστυνομικούς πως το θύμα του έβγαλε μαχαίρι και εκείνος τον έσπρωξε στο ρέμα
με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο
θάνατος επήλθε συνεπεία βαρύτατης κάκωσης κεφαλής, συνεπεία πλήξεως δια
θλώντος-αμβλέως οργάνου.
Ο 26χρονος είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για ληστείες, κλοπές, πλαστογραφία

και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.
Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία, η οποία υποβλήθηκε στον εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Αθηνών και εκδόθηκε ένταλμα, δυνάμει του οποίου
συνελήφθη.
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ΨΥΧΡΟΛΟΥΣΙΑ - ΧΩΡΙΣ ‘’ΦΡΕΝΑ’’ Η ΔΙΑΣΠΟΡΑ  
8.613 νέα κρούσματα, 46 θάνατοι, 486 διασωληνωμένοι το τελευταίο 24ωρο 

Νέο αρνητικό ρεκόρ σημειώθηκε στην Ελλάδα σε
ό,τι αφορά τα ημερήσια κρούσματα του κορωνο-
ϊού Σύμφωνα με την ενημέρωση, κατά το τελευταίο
24ωρο στην Ελλάδα καταγράφονται 46 νέοι
θάνατοι ενώ στις ΜΕΘ των νοσοκομείων της
χώρας νοσηλεύονται 486 διασωληνωμένοι ασθε-
νείς. Τα νέα κρούσματα ανέρχονται συνολικά σε
8.613.

Σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του
ΕΟΔΥ:
Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα
της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24
ώρες είναι  8.613, εκ των οποίων 19
εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισό-
δου της χώρας.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται
σε 801.208 (ημερήσια μεταβολή +1.1%), εκ των
οποίων 50.7% άνδρες.
Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευ-
ταίων 7 ημερών, 140 θεωρούνται σχετιζόμενα με
ταξίδι από το εξωτερικό και 2.341 είναι σχετιζόμε-
να με ήδη γνωστό κρούσμα.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 46,
ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγρ-

αφεί συνολικά 16.414 θάνατοι.
Το 95.3% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70
ετών και άνω.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται δια-
σωληνωμένοι είναι 486 (61.3% άνδρες). Η διάμε-
ση ηλικία τους είναι 65 έτη.
To 81.7% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70

ετών και άνω.
Μεταξύ των ασθενών
που νοσηλεύονται δια-
σωληνωμένοι , 408
(83.95%) είναι ανεμ-
βολίαστοι ή μερικώς
εμβολιασμένοι και 78
(16.05%) είναι πλήρ-
ως εμβολιασμένοι.
Από την αρχή της
πανδημίας έχουν εξέ-
λθει  από τις ΜΕΘ
3.364 ασθενείς.
Οι  εισαγωγές νέων
ασθενών Covid-19 στα
νοσοκομεία της επι-
κράτειας είναι  411
(ημερήσια μεταβολή
+0.98%).

Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι
373 ασθενείς.
Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 38 έτη
(εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία
των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106
έτη)
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Ο
Δήμος Ασπροπύργου συμμετείχ ε
στο 2ο Συν έδριο του Μουσείου
Σχ ολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

του ΕΚΕΔΙΣΥ με τίτλο: «Το εκπαιδευτικό
παιχ ν ίδι και η τέχ ν η στην  εκπαίδευση
και στον  πολιτισμό». Στο συν έδριο
συμμετείχ ε η Αν τιδήμαρχ ος Κοιν ων ικής
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και
Νεολαίας, κ. Σοφία Μαυρίδη, η οποία
μετέφερε τις ευχ αριστίες του Δημάρχ ου
Ασπροπύργου κ. Νικόλαου Μελετίου

προς όλους τους συμμετέχ ον τες, για την
πρόσκληση και αν έφερε, πως ο ρόλος
του παιχ ν ιδιού σε όλα τα επίπεδα
εκπαίδευσης από την  προσχ ολική μέχ ρι
και την  σχ ολική ηλικία έχ ει ιδιαίτερη
σημασία καθώς συμβάλλει σημαν τικά
στην  απόκτηση γν ώσης, αλλά και στην
αν άδειξη των  ιδιαιτέρων  ικαν οτήτων
των  παιδιών .

Στόχ ος του Συν εδρίου που συν διοργά-
ν ωσαν   το Μουσείου Σχ ολικής Ζωής και
Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ, το Εργα-
στήριο Ψυχ οπαιδαγωγικών  Εφαρμογών
στην  Προσχ ολική Αγωγή, το Labοratory
f or Research on Early  Childhood
Psy chopedagogy , το Τμήμα Αγωγής και
Φρον τίδας στην  Πρώιμη Παιδική Ηλικία,
το Παν επιστήμιο Δυτικής Αττικής, το
Greek Cultural Institute και  το  Μητρο-
πολιτικό Κολλέγιο  ήταν  η διερεύν ηση
των  δυν ατότητων  που προσφέρει το
εκπαιδευτικό παιχ ν ίδι και η τέχ ν η τόσο
στην  τυπική εκπαίδευση όσο και στη μη
τυπική. 

Η Αν τιδήμαρχ ος, κατά τον  χ αιρετισμό
της τόν ισε  ότι: «Στο πλαίσιο χ ρήσης
διαφορών  τεχ ν ικών  με απώτερο στόχ ο
τη μάθηση, αν αμφισβήτητα η συμβολή
του παιχ ν ιδιού είν αι σημαν τική και ίσως
πολλές φορές σημαν τικότερη ακόμη και
από τη συμβολή του βιβλίου.

Δεν  ήταν  τυχ αία η αν αφορά του
σπουδαίου επιστήμον α Albert Einstein,
ότι το παιχ ν ίδι αποτελεί την  αν ώτερη
μορφή μάθησης. 

΄
΄΄Ο ρόλος του παιχνιδιού σε

όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης
από την προσχολική μέχρι και
την σχολική ηλικία έχει ιδιαίτε-
ρη σημασία συμβάλλοντας
σημαντικά στην απόκτηση
γνώσης, αλλά και στην ανά-
δειξη των ιδιαιτέρων ικανοτή-
των των παιδιών. ΄΄

Μέσα από το παιχ ν ίδι, γον είς κι εκπαι-
δευτικοί έχ ουν  τη δυν ατότητα ν α αν α-
καλύψουν  ταλέν τα και κλίσεις των  παι-
διών  και ν α συν δράμουν  με κάθε τρόπο
για την  εξάσκησή τους. 

Ως εμπλεκόμεν οι στον  τομέα της παι-
δείας οφείλουμε όλοι μας, ν α διαμορ-
φώσουμε τις συν θήκες εκείν ες στην
παρεχ όμεν η εκπαίδευση, ώστε ν α φτιά-
ξουμε μια γεν ιά αν θρώπων  με αν α-
πτυγμέν η κριτική σκέψη και δημιουρ-
γικότητα και κατ’ επέκταση έν αν  καλύτε-
ρο κόσμο με καλαισθησία και ιδιαιτέρως
με ευαισθησίες.», σημείωσε η  Αν τιδήμα-
ρχ ος Παιδείας. 

ΟΟ  ΔΔήήμμοοςς  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  σσττοο  22οο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ττοουυ  ΜΜοουυσσεείίοουυ  ΣΣχχοολλιικκήήςς  ΖΖωωήήςς
κκααιι  ΕΕκκππααίίδδεευυσσηηςς  ττοουυ  ΕΕΚΚΕΕΔΔΙΙΣΣΥΥ

Σοφία Μαυρίδη: Οφείλουμε να διαμορφώσουμε τις συνθήκες εκείνες στην παρεχόμενη εκπαίδευση, ώστε να
φτιάξουμε μια γενιά ανθρώπων με αναπτυγμένη κριτική σκέψη και δημιουργικότητα 

Έναρξη α΄ κύκλου ψεκασμών με drone
στον υγροβιότοπο  Βουρκάρι  

Με συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής Λευτέρη Κοσμόπου-
λου, πραγματοποιείται ο πρώτος κύκλος προνυμφοκτονίας από αέρος με
drone στον υγροβιότοπο του Βουρκαρίου Μεγάρων, την Παρασκευή 12
Νοεμβρίου.
Οι πολίτες που κατοικούν ή εργάζονται στην περιοχή πρέπει να αφήσουν
ελεύθερη την περιοχή κατά την διάρκεια του ψεκασμού. 
Η Περιφέρεια Αττικής και η αρμόδια Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και
Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής μεριμνά
ώστε να καταπολεμούνται τα επικίνδυνα κουνούπια με τις κατάλληλες φιλικές
στο περιβάλλον ενέργειες.



Στο επίκεντρο
της αθλητι-
κής ανά-

πτυξης μπαίνει ο
Δήμος Αχαρνών,
μετά από 17 χρόνια
παραμέλησης των
αθλητικών εγκατα-
στάσεων του Ολ.
Χωριού με την ίδρυ-
ση και λειτουργία
του Εθνικού Προ-
πονητικού Κέντρου
Ολυμπιακού Χωρ-
ιού. 

Το όραμα για την
αξιοποίηση και
επέκταση των αθλ-
ητικών υποδομών
παρουσίασε ο Υφυ-
πουργός Πολιτι-
σμού και Αθλητι-
σμού, Λευτέρης Αυγενάκης σε εκδήλωση που πραγμα-
τοποιήθηκε, την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου, στο κλειστό
γυμναστήριο του Ολυμπιακού Χωριού παρουσία του
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Γιώργου Αμυρά και του
Δημάρχου Αχαρνών, Σπύρου Βρεττού.

Ο κ. Αυγενάκης ευχαρίστησε θερμά τον Δήμαρχο Αχα-
ρνών, Σπύρο Βρεττό τόσο για την άριστη συνεργασία
όσο και για την παραχώρηση έκτασης 46,8 στρεμμάτων
προκειμένου ο νέος φορέας να δημιουργήσει κι άλλους
χώρους αθλητικής ενασχόλησης και ήπιες υπαίθριες
υποδομές (διαδρομή ανωμάλου δρόμου, πίστα ορεινής
ποδηλασίας, χώροι πεζοπορίας). 

Στην ομιλία του, ο Υφυπουργός Αθλητισμού αναφέρ-
θηκε στα έργα που έχουν ήδη υλοποιηθεί και σε όσα
βρίσκονται σε εξέλιξη: · καθαρίστηκε η κολυμβητική
δεξαμενή και πλέον οι εργασίες αποκατάστασης και
επαναλειτουργία της είναι θέμα χρόνου, · τοποθετήθη-
κε, για 1η φορά από το 2004, νέο δίχτυ στον κλωβό
ρίψεων, · ανανεώθηκαν τα τέσσερα σκάμματα αλμά-
των,   · δημιουργήθηκε το υπαίθριο γυμναστήριο, σε
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα BeActive, η
επισκεψιμότητα του οποίου ξεπερνά τα 200 άτομα ημε-
ρησίως, · υπάρχει σημαντική αύξηση των αθλητικών
σωματείων που προπονούνται στους χώρους, · οι
εγκαταστάσεις γίνονται σημείο αναφοράς για την προε-
τοιμασία των εθνικών μας αποστολών, όπως η Εθνική
Ομάδα Ποδοσφαίρου Σάλας και η Εθνική Ομάδα Αερό-
βιας Γυμναστικής, · εξελίσσονται συνέργειες, όπως
έγινε με την Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού για την
παροχή ιατρικών υπηρεσιών προς τους αθλουμένους,
· ξεκίνησαν και οι δράσεις με κοινωνικό περιεχόμενο
(πραγματοποίηση εθελοντικής αιμοδοσίας, με το
«Χαμόγελο του Παιδιού» και το «Ζήσε Αθλητικά»).

Επιπλέον, ο κ. Αυγενάκης εξήγγειλε τη δημιουργία
Μοντελοδρομίου, σε συνεργασία με την Ελληνική Αερ-
αθλητική Ομοσπονδία για πτήσεις αερομοντέλων και τη
διεξαγωγή του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αερομον-
τελισμού και την ανέγερση προκατασκευασμένου
κτιρίου γραφειακών χώρων, 500τ.μ., για τη στέγαση
των υπηρεσιών της διοίκησης του Αθλητικού Κέντρου,
με πρόβλεψη ενός επιπλέον ορόφου για τη δημιουργία
ξενώνα αθλητών.   

Σημαντική στιγμή
της εκδήλωσης ήταν
η ανακοίνωση από
τον Υφυπουργό Περ-
ιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας Γιώργο Αμυρά,
της παραχώρησης
22 στρεμμάτων στην
περιοχή Λεκάνες για
να δημιουργηθεί η
υποδομή που χρειά-
ζεται ώστε να ανα-
πτυχθούν τα λεγόμε-
να αστικά αθλήματα,
δηλαδή το skate-
board, το BMX και το
παρκούρ.

Από την πλευρά του,
ο δήμαρχος Σπύρος
Βρεττός ευχαρίστησε
τον Υφυπουργό για τις
καθοριστικές του ενέρ-

γειες για να λυθεί ο γόρδιος δεσμός του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος των εγκαταστάσεων. «Ο κ. Αυγενάκης με
ενέπνευσε, καθώς το όραμά του ήταν ρεαλιστικό και
ταυτιζόταν απόλυτα με τα δικά μου θέλω» τόνισε στην
ομιλία του, μη ξεχνώντας να αναφερθεί στην ουσιαστι-
κή συμβολή του  βουλευτή Αν. Αττικής Βασίλη Οικονό-
μου, ο οποίος είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε
θέματα αθλητισμού. «Ήμουν λίγες ημέρες Δήμαρχος
όταν κάναμε μία συνάντηση με τον Βουλευτή, Βασίλη
Οικονόμου, όπου του εξέφρασα τις ανησυχίες μου για
τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Χωριού,
σχετικά με το πόσο έχουν παραμεληθεί. 

Να σας πω ότι αν δεν υπήρχαν κάποιοι τοπικοί
σύλλογοι να δίνουν ζωή στις εγκαταστάσεις, οι αθλητι-
κοί χώροι θα παρουσίαζαν εικόνα πλήρους εγκατάλειψ-
ης. Η αγωνία μου λοιπόν ήταν πως θα μπορούσε αυτός
ο χώρος να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο και να
αποκτήσει τη χαμένη του αίγλη. 

Όταν, λοιπόν, έγινε η συνάντηση με τον Υφυπουργό,
Λευτέρη Αυγενάκη, για τον οποίο ο κ. Οικονόμου μου
είπε ότι ήταν σίγουρος πως θα βοηθήσει τα μέγιστα,
κατάλαβα ότι μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα. Ο κ. Αυγε-
νάκης με ενέπνευσε, καθώς το όραμά του ήταν ρεαλι-
στικό και ταυτιζόταν απόλυτα με τα δικά μου θέλω. Έτσι,
προχωρήσαμε στην Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή
που στήριξε την προσπάθεια να αναβαθμίσουμε την
Ολυμπιακή εγκατάσταση. Σήμερα είμαστε στην ευχάρι-
στη θέση να έχουμε τη σύσταση του ΝΠΔΔ, που θα
διαχειριστεί την εγκατάσταση…
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Μετά από 17 χρόνια  
αναβαθμίζονται οι αθλητικές εγκαταστάσεις του 

Ολυμπιακού Χωριού σε Εθνικό Προπονητικό Κέντρο

ΞΞΑΑΝΝΑΑ  ΜΜΠΠΟΟΥΥΛΛΝΝΤΤΟΟΖΖΕΕΣΣ  ΣΣΕΕ
ΣΣΑΑΡΡΑΑΝΝΤΤΑΑΠΠΟΟΤΤΑΑΜΜΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ
ΡΡΕΕΜΜΑΑ  ΑΑΓΓΙΙΟΟΥΥ  ΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΗΗ  

ΛΛ..  ΚΚοοσσμμόόπποουυλλοοςς::  ««ΔΔεενν  
ααφφήήννοουυμμεε  οούύττεε  μμιιαα  μμέέρραα  νναα  ππάάεειι

χχααμμέέννηη  σσεε  όό,,ττιι  ααφφοορράά  ττηηνν  
ππρροοσστταασσίίαα  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς  μμααςς»»

ΝΝέέεεςς  εερργγαασσίίεεςς  κκααθθααρριισσμμοούύ  έέγγιινναανν  σσεε
ππεερριιοοχχέέςς  υυψψηηλλήήςς  εεππιικκιιννδδυυννόόττηηττααςς,,  υυππόό
ττοονν    σσυυννττοοννιισσμμόό  ττοουυ  ΑΑννττιιππεερριιφφεερρεειιάάρρχχηη
ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς  ΛΛεευυττέέρρηη  ΚΚοοσσμμόόπποουυλλοουυ..

Στην Δυτική Αττική την τελευταία εβδομάδα εκτελέ-
σθηκαν εργασίες καθαρισμού τμημάτων των ρεμάτων
Σαρανταπόταμου, στον Δήμο Ελευσίνας καθώς και
Αγίου Ιωάννη και Διυλιστηρίων, στον Δήμο Ασπροπύρ-
γου. Ακόμα, μόλις ολοκληρώθηκαν καθαρισμοί σε άλλες
επικίνδυνες περιοχές όπως το Αλεποχώρι, όπου θα
συνεχιστούν άμεσα οι καθαρισμοί των ρεμάτων. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης
Κοσμόπουλος σχετικά αναφέρει: «Είναι γνωστό ότι
έπειτα από τις μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές, τα
καιρικά φαινόμενα είναι αρκετά πιο επικίνδυνα για την
περιοχή μας. Δεν αφήνουμε ούτε μια μέρα χωρίς να
προχωρήσουμε σε εργασίες στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων μας και με στόχο την προστασία της περιοχής
μας. Με εντολές του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου
Πατούλη, εντατικοποιούμε τις παρεμβάσεις μας για την
αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων».

Εξεταστικό κέντρο για εξετάσεις
Κ.Π.Γ. στον Δήμο Ελευσίνας 

Εξεταστικό κέντρο, για εξετάσεις του Κρατικού Πιστο-
ποιητικού Γλωσσομάθειας αναμένεται να λειτουργήσει
εντός του 2021 στον Δήμο Ελευσίνας.

Το αίτημα του Δήμου
προς το Υπουργείο Παι-
δείας έγινε αποδεκτό και
έως το τέλος του έτους
θα έχουν δρομολογηθ-
ούν όλες οι προβλεπό-
μενες διαδικασίες, ενώ
από πλευράς Υπουρ-
γείου Εξωτερικών έχει

ήδη προβλεφθεί η σχετική επιχορήγηση.
Η επαναλειτουργία του εξεταστικού κέντρου θα λειτο-

υργήσει καταλυτικά στη διευκόλυνση όλων των υποψ-
ηφίων της Δυτικής Αττικής, που μέχρι πρότινος δυσκο-
λεύονταν στις μετακινήσεις τους προς άλλες περιοχές
και εξεταστικά κέντρα.

Για την εξέλιξη αυτή, ο Δήμαρχος Ελευσίνας, Αργύρ-
ης Οικονόμου ανέφερε: «Το να λειτουργήσει στον Δήμο
μας εξεταστικό κέντρο για τις εξετάσεις του Κρατικού
Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, «λύνει» πραγματικά,
τα χέρια σε εκατοντάδες υποψηφίους, που τόσο καιρό
ταλαιπωρούνταν. Σε μία σύγχρονη πόλη, όπως η Ελευ-
σίνα, κάποια πράγματα έπρεπε και πρέπει να είναι
αυτονόητα».



ΟΓιώργος Πιλίδης, από τον  Ασπρόπυργο, κατέκτησε το χ ρυσό μετάλλιο στο
Βελιγράδι στην  κατηγορία των  65κ. κάν ον τας υπερήφαν ους τους πολίτες της

Δυτικής Αττικής
Ο Πιλίδης αν τιμετώπισε στον  τελικό τον  Αμπν τουρακχ μαν οφ και επικράτησε με
4-3. Για τρίτη φορά στη διοργάν ωση ο Έλλην ας πρωταθλητής χ ρειάστηκε ν α κάν ει
την  αν ατροπή στα τελευταία δευτερόλεπτα. Παρά το γεγον ός ότι ήταν  πίσω στο
σκορ δύο δευτερόλεπτα πριν  το τέλος πήρε δύο σημεία και ταυτόχ ρον α την  πολ-
υπόθητη ν ίκη που τον  αν έβασε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου.
Ο Εθν ικός ύμν ος ακούστηκε για χ άρη του «χ ρυσού» παιδιού της ελλην ικής Πάλης,
το οποίο για πρώτη φορά στην  καριέρα του κατ έκτησε χ ρυσό μετάλλιο σε Παγκό-
σμιο πρωτάθλημα. 
Συγχ αρητήρια εξέφρασε ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμό-

πουλος: «Έν α δικό μας παιδί, από τις γειτον ιές της Δυτικής Αττικής και τον  Ασπρ-
όπυργο, κατέκτησε το χ ρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων  (U23)
Πάλης. 
Έχ ουμε συν αν τηθεί αρκετές φορές και τον  στηρίζω, όπως κάθε αθλητή και
αθλήτρια της περιοχ ής μας, σε κάθε του βήμα. Είν αι μεγάλη συγκίν ηση για μέν α
ν α τον  βλέπω στο ψηλότερο βάθρο του κόσμου. 
Γιώργο σου εύχ ομαι από καρδιάς ν α αν εβαίν εις πάν τα στα ψηλότερα βάθρα του

αθλητισμού και της ζωής! Οι αγών ες πάλης που δίν εις και κατακτάς ν α γίν ουν
παράδειγμα για όλους μας στη Δυτική Αττική. Σε ευχ αριστούμε!». 

Θερμά συγχαρητήρια του  Αντιπεριφερειάρχη 
Δυτικής Αττικής στον Γιώργο Πιλίδη 

που μας έκανε περήφανους
«Οι αγώνες πάλης που δίνεις και κατακτάς να γίνουν παράδειγμα για όλους

μας στη Δυτική Αττική. Σε ευχαριστούμε!».

Δημιουργία νέου βρεφικού τμήματος
στον Γ’ παιδικό σταθμό Μεγάρων 

Ένα ακόμα
τμήμα βρεφικής
φ ρ ο ν τ ί δ α ς
δημιούργησε το
Ν.Π.Δ.Δ. Κοι-
ν ω ν ι κ ή ς
Α λ λ η λ ε γ γ ύ η ς
και Αθλητισμού
«ΗΡΟΔΩΡΟΣ»
του Δήμου
Μ ε γ α ρ έ ω ν .
Πρόκειται για το
5ο σε διάστημα
δυο ετών με
σκοπό την
εξυπηρέτηση των νέων  μητέρων αλλά και τη διατήρηση των θέσεων
εργασίας των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς.

Το νέο βρεφικό τμήμα
και όλες οι απαραίτητες
εργασίες διαμόρφωσης
των υποδομών του παι-
δικού σταθμού δημιο-
υργήθηκαν από χρημα-
τοδότηση 50.000 ευρώ
που εξασφάλισε το
νομικό πρόσωπο
«ΗΡΟΔΩΡΟΣ» μετά από
συντονισμένες προσπά-

θειες της Προέδρου κας Γιάννας Ρήγα και την αφοσίωση και εργατικότητα του
προσωπικού πάνω στο συγκεκριμένο έργο.
Η ίδια η Πρόεδρος εξέφρασε τη μεγάλη χαρά και ικανοποίησή της που μέσα
σε δύσκολες συνθήκες και σε σύντομο χρονικό διάστημα έγινε πράξη ακόμα
μία δομή πραγματικό στολίδι, που θα εξυπηρετήσει εργαζόμενους γονείς και
ευχαριστεί θερμά όσους συνέβαλαν στο καλό αυτό αποτέλεσμα.  
Το έργο αυτό αποτελεί  και το «κύκνειο άσμα» της απερχόμενης Προέδρου
του ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» του Δήμου Μεγαρέων, η οποία και υπέβαλε στις
5 Νοεμβρίου  την  παραίτησή της από τη θέση της Προέδρου του Διοικητι-
κού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητι-
σμού «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» του Δήμου Μεγαρέων μετά την ανεξαρτητοποίησή της
από το συνδυασμό του Δημάρχου. 

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ

Δήμος Ελευσίνας: Δεύτερη ευκαιρία για
αδήλωτα τετραγωνικά ακινήτων

Δ
εύτερη ευκαιρία για τους
ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη τη
χώρα, να δηλώσουν στον

Δήμο τους την πραγματική επιφά-
νεια των ακινήτων που έχουν στην
κατοχή τους.

Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να
αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους
χωρίς να κινδυνεύουν από την κατα-
βολή προστίμων και  προσαυξή-
σεων.

Οι δηλώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει
και ολοκληρώνονται στις 31 Δεκεμ-
βρίου 2021, μέσω της ηλεκτρονικής
εφαρμογής που άνοιξε ξανά
«ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ Τ.Μ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ»
(https://tetragonika.govapp.gr/).

Για τη διευκόλυνση συμπλήρωσης
της δήλωσης των πολιτών, η εφαρ-
μογή:

• επικοινωνεί με την εφαρμο-
γή Περιουσιολογίου (Ε9) της ΑΑΔΕ
απ' όπου παρέχεται η πληροφόρη-

ση για τα στοιχεία των ακινήτων και
• επικοινωνεί με τον ΔΕΔΔΗΕ

για τα ηλεκτροδοτούμενα, απ' όπου
αντλεί πληροφορίες σχετικές με τον
αρ. παροχής του ακινήτου

Για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα
πραγματοποιείται διασταύρωση των
τ.μ. του ΤΑΠ με το σύστημα του
ΔΕΔΔΗΕ.

Σε κάθε περίπτωση, μέσω της
εφαρμογής καλείστε να δηλώσετε
στον Δήμο τα πραγματικά στοιχεία
των ακινήτων, καθώς τυχόν ανα-
κρίβειες επισύρουν τις κυρώσεις
που προβλέπονται στην εφαρμοζό-
μενη για τα έσοδα των δήμων
νομοθεσία (αρ. 2, ν. 429/1976, παρ.
11 & 14, αρ. 10, ν. 1080/1980, παρ.
12 & 16, αρ. 24, ν. 2130/1993).

Για περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνήστε με το Τμήμα Δημο-
τικών Προσόδων και Περιουσίας στα
τηλέφωνα: 210 5537241 – 243 –
245.

Tετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021 θριάσιο-7



8-θριάσιο Tετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021

ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
Σύσκεψη στις 14 Νοέμβρη στο

Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας

Κ
άλεσμα στην ευρεία σύσκεψη που
οργανώνει, απευθύνει στα επιχειρησιακά
σωματεία του κλάδου στην περιοχή του

Θριασίου, σε όλους τους εργαζόμενους του κλά-
δου, στους συναδέλφους μετανάστες εργάτες γης,
το Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών Ν.
Αττικής και Νήσων. Θα γίνει την Κυριακή 14
Νοέμβρη στις 11 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο
Ελευσίνας (ΕΚΕΔΑ).

Όπως τονίζει -μεταξύ άλλων - το Συνδικάτο,
«στην ευρύτερη περιοχή του Θριασίου που απο-
τελείται από μεγάλους βιομηχανικούς χώρους,
μεγάλα εργοστάσια του κλάδου και μικρότερες
επιχειρήσεις. Σε μια περιοχή που μαστίζεται από
την ανεργία τα τελευταία χρόνια. Σε μια περιοχή
που υπάρχει μεγάλη έξαρση των εργατικών
ατυχημάτων και που δεν τηρούνται τα μέτρα προ-
στασίας υγιεινής και ασφάλειας από τους εργοδό-
τες κι όπου στη συντριπτική πλειοψηφία των
εργασιακών χώρων δεν υπάρχουν εκλεγμένες
Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομέ-
νων διεκδικούμε :

Υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
(ΣΣΕ) σε όλους τους χώρους του κλάδου.

Υπογραφή ΣΣΕ για τους εργάτες γης μετανάστες.

Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, μέτρα ατομικής
προστασίας και στήσιμο Εργασιακών Επιτροπών
και σύσταση Επιτροπών Υγιεινής και Ασφάλειας.

Να καταργηθεί ο αντεργατικός νόμος 4808/2021
του Χατζηδάκη.

Δουλειά με δικαιώματα για όλους τους εργαζόμε-
νους».».

ΠΝΟ: Δεμένα στα λιμάνια
τα πλοία από σήμερα 

Δεμένα στα λιμάνια θα παραμείνουν από σήμερα
Τετάρτη τα πλοία, μετά από απόφαση της Πανελ-
λήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ), που πάρ-
θηκε κατά τη συνεδρίασή της στις 27-10-2021,
για 48ωρη πανελλαδική απεργία στα επιβατηγά
πλοία ακτοπλοϊκά-μεσογειακά/τουριστικά-πορθ-
μεία) με έναρξη από την Τετάρτη 10-11-2021 στις
06:01 έως την Παρασκευή 12-11-2021 στις
06:01, με προοπτική κλιμάκωσης.

ΜΑΝΔΡΑ: ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΦΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ 2017 

Δήμος Φυλής: 
Καμία αθλητική ή άλλη σχέση με προπονητές

τένις και κακοποιήσεις αθλητών

Διαψεύδει κατηγορηματικά ο Δήμος Φυλής ότι έχει οποιαδήποτε αθλητική ή άλλη
σχέση με τον 35χρονο προπονητή τένις που κατηγορείται για αποπλάνηση ανήλικων
αθλητριών του. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος δραστηριοποιείται
μόνο μέσω του Νομικού του Προσώπου και δε διαθέτει από το 2014 τμήμα τένις.

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Αναφορικά με δημοσιεύματα του
Τύπου για υπόθεση κακο-
ποίησης αθλητών σας γνωρίζο-
υμε τα εξής:

1. Ο Δήμος Φυλής δραστηριο-
ποιείται στο αθλητισμό μέσω του
Νομικού Προσώπου Δημοσίου
Δικαίου (ΝΠΔΔ) “Η ΠΑΡΝΗΘΑ”
κι όχι μέσω αθλητικού σωμα-
τείου.

2. Δεν διαθέτει από το έτος 2014
και εντεύθεν Τμήμα Τέννις.

3. Ουδέποτε παραχώρησε αθλ-
ητικές εγκαταστάσεις σε εμπλεκόμενα με την υπόθεση πρόσωπα.

4. Καταδικάζει κάθε ενέργεια και συμπεριφορά που προσβάλει το αθλητικό ιδεώδες και
την προσωπικότητα των προπονητών, των αθλητών και των φιλάθλων.



Τ
α ραντεβού για τρίτη δόση με
το εμβόλιο της Moderna θα
ξεκινήσουν να είναι διαθέσιμα

στις 12 Νοεμβρίου και σύμφωνα με
τις οδηγίες του ΕΜΑ, θα γίνεται η
μισή δόση της κανονικής.

Οι πολίτες που μπορούν να
προχωρήσουν σε τρίτη δόση θα 

λαμβάνουν υπενθυμιστικό SMS ότι
μπορούν να κλείσουν το ραντεβού
τους. 

Όσοι θέλουν να κλείσουν ραντεβού
για την τρίτη δόση του εμβολίου,
μπορούν να το κάνουν μέσω της
σχετικής διαδικτυακής πλατφόρμας
emvolio.gov.gr
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Στις 12 Νοεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για
τρίτη δόση με το εμβόλιο Moderna

Δεν κλείνουν τα σχολεία - Δεν πάμε σε lockdown
Κάθετα αρνητική σε οποιαδήποτε σκέψη για
κλείσιμο των σχολείων,  η υπουργός Παι-
δείας, Νίκη Κεραμέως
«Καμία απολύτως συζήτηση για αναστολή λει-
τουργίας σχολείων. Πολλές ευχαριστίες στην
εκπαιδευτική κοινότητα για την εξαιρετική τήρη-
ση των μέτρων» σημείωσε χθες η υπουργός

Δεν κλείνουν τα σχολεία, δεν πάμε σε lockdown είναι
και  τα μηνύματα που στέλνουν κυβερνητικά στελέχη,
που σε ορισμένες περιπτώσεις ακυρώνουν την Επιτρ-
οπή των ειδικών.
Την ίδια ώρα στα νοσοκομεία η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Κατά τη διάρκεια της νύχτας της
Δευτέρας προς την Τρίτη στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης που εφημέρευε πήγαν
105 ασθενείς με Covid-19. Μόνο που δεν έμειναν όλοι στο νοσοκομείο αλλά μόνο οι 44 απ’ αυτούς
όπως αποκάλυψε ο διευθυντής ΜΕΘ του νοσοκομείου, Νίκος Καπραβέλος!
Από τα 105 περιστατικά Covid-19, μόνο τα 44 που κρίθηκαν πιο σοβαρά παρέμειναν στο νοσοκο-
μείο. Οι υπόλοιποι 61 ασθενείς με κορονοϊό, έφυγαν μόνοι τους (!) γιατί δεν υπήρχε κρεβάτι για να
μείνουν! Όπως είπε ο Νίκος Καπραβέλος μιλώντας στον ΣΚΑΙ, στο νοσοκομείο υπάρχουν και τέσ-
σερις διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ.
«Έφυγαν μόνοι τους, πήγαν σπίτι τους, θα πάνε στην επόμενη εφημερία, στο επόμενο νοσοκο-
μείο» είπε ο Νίκος Καπραβέλος για τους ασθενείς με κορονοϊό που δεν μπόρεσαν να μείνουν στο
νοσοκομείο. Αποκάλυψε δε ότι ο κόσμος έχει χάσει την υπομονή του και «μας βρίζουν κι έχουν
δίκιο» εξαιτίας της τεράστιας αναμονής, αφού οι γιατροί και οι νοσηλευτές του νοσοκομείου έχουν
φτάσει στα όριά τους.
Ερωτηθείς για παλιότερη δήλωσή πως ίσως κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνεται επιλογή ασθ-
ενών, ήταν ακόμη πιο δραματικός. Αυτό το σημείο έχει ξεπεραστεί. Τώρα, είπε, είμαστε «κλειστόν
λόγω πληρότητας. Τώρα πια δεν έχουμε επιλογή».
Ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τρίτης, τόνισε σε κάθε τόνο
πως όχι μόνο δεν θα υπάρξει lockdown αλλά δεν πρόκειται ούτε να κλείσουν τα σχολεία όπως
διέρρευσαν κάποιοι στα social media. Σε συνέχεια των δηλώσεών του ήρθε και ανάρτηση από την
υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως η οποία ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως συζήτ-
ηση περί αναστολής της λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Ομηχανισμός εφαρμογής του «Πρώτου Ενσή-
μου» (από 1η Ιανουαρίου 2022), η διπλή κατα-
βολή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

στους δικαιούχους για το μήνα Δεκέμβριο και η επέκτα-
ση του προγράμματος των 100.000 νέων θέσεων
εργασίας προβλέπονται, μεταξύ άλλων, σε τροπολογία
του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
που κατατίθεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαι-
οσύνης «Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, λοιπές διατάξεις του υπο-
υργείου Δικαιοσύνης».

Με την ίδια τροπολογία προβλέπεται η δυνατότητα
μετάπτωσης από την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων στη
ρύθμιση των έως 72 δόσεων για οφειλές που δημιο-
υργήθηκαν εν μέσω της πανδημίας και είχαν ήδη ρυθμι-
στεί.

Πιο αναλυτικά:

1. Ξεκινά την 1η Ιανουαρίου 2022 το «Πρώτο
Ένσημο», δηλαδή το πρόγραμμα για την ένταξη για
πρώτη φορά στη αγορά εργασίας νέων ηλικίας 18-29
ετών χωρίς προηγούμενη προϋπηρεσία, προκειμένου
να διευκολυνθεί η πρώτη τους πρόσληψη από εργοδότη
του ιδιωτικού τομέα. Μέσω της επιδότησης παρέχονται
κίνητρα αφενός στους νέους να αναζητήσουν την ενδια-
φερόμενη επιχείρηση που θα τους προσλάβουν για να
λάβουν την επιδότηση, αφετέρου στους εργοδότες για τη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς θα μειώνεται
το μισθολογικό κόστος.

Στο πλαίσιο του προγράμματος επιδοτείται από τον
κρατικό προϋπολογισμό για έξι μήνες η κάθε πρόσληψη
νέου χωρίς εργασιακή εμπειρία με σύμβαση εργασίας
πλήρους απασχόλησης, με το ποσό των 1.200 ευρώ
που επιμερίζεται μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη.
Καταβάλλονται δηλαδή από το υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων 600 ευρώ απευθείας στον νεο-
προσλαμβανόμενο, σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
επιπλέον του μισθού του και ανεξάρτητα από το ύψος
του. Ποσό ύψους 600 ευρώ καταβάλλεται στον εργοδότη

για την κάλυψη μέρους της μισθολογικής δαπάνης. Το
«Πρώτο Ένσημο» αφορά και σε θέσεις εργασίας μερικής
απασχόλησης, καθώς απευθύνεται και σε φοιτητές που
επιδιώκουν να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία ενώ
σπουδάζουν. Στην περίπτωση αυτή, η επιδότηση
μειώνεται στο ήμισυ. Εάν η σύμβαση έχει διάρκεια μικρ-
ότερη των έξι μηνών, η νέα θέση εργασίας επιδοτείται
αναλογικά με το χρόνο απασχόλησης και το είδος της
σύμβασης (πλήρους ή μερικής απασχόλησης). Για την
ένταξή τους στο πρόγραμμα, οι επιχειρήσεις του ιδιωτι-
κού τομέα υποβάλλουν δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα συνοδεύεται από
ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας και μπορεί να
συνδυαστεί με το ανοιχτό πρόγραμμα των 100.000 νέων
θέσεων εργασίας, καθώς μια επιχείρηση -εφόσον το
επιθυμεί- μπορεί να εντάξει ταυτόχρονα τον ωφελούμενο
με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται σε
αυτό. Αντιθέτως, οι συμμετέχοντες στο «Πρώτο
Ένσημο» δεν μπορούν να ενταχθούν στο μηχανισμό
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

2. Επεκτείνεται το πρόγραμμα των 100.000 επιδο-
τούμενων θέσεων εργασίας που θεσπίστηκε από το
υπουργείο ως μέτρο για την ανάσχεση των παρενερ-
γειών της πανδημίας του κορονοϊού στην αγορά
εργασίας. Από 1η Ιανουαρίου 2022 οι προβλεπόμενες
θέσεις αυξάνονται κατά 50.000, στις 150.000. Με κοινή
απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋ-
ποθέσεις, το ύψος της επιδότησης κλπ.

3. Προσαυξάνεται στο διπλάσιο για τον Δεκέμβριο η
μηνιαία εισοδηματική ενίσχυση για τους δικαιούχους του
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ). Η καταβολή
της προσαύξησης θα πραγματοποιηθεί στις 15 Δεκεμ-
βρίου 2021 και θα προηγηθεί της τακτικής καταβολής
που λαμβάνει χώρα στο τέλος κάθε μήνα από τον
ΟΠΕΚΑ. Η ρύθμιση αποσκοπεί στην περαιτέρω στήριξη
των νοικοκυριών που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας
φτώχειας, συνεκτιμώντας μεταξύ άλλων τον αυξημένο
αντίκτυπο των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης στις

πλέον ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, όπως είναι οι δικαι-
ούχοι του ΕΕΕ.

4. Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της ήδη ισχύου-
σας διάταξης ρύθμισης σε έως 72 δόσεις, των οφειλών
που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας,
και αφορούν στις περιόδους απασχόλησης από Φεβρο-
υάριο του 2020 έως και Ιούνιο του 2021. Συγκεκριμένα,
δίνεται η δυνατότητα μετάπτωσης από την πάγια ρύθμι-
ση των 12 δόσεων σε αυτή των 72 δόσεων, δηλαδή οι
εν λόγω οφειλές σε περίπτωση που έχουν ήδη ρυθμιστεί
σε 12 δόσεις να ρυθμιστούν σε έως 72. Το μέτρο κρίθη-
κε απαραίτητο για την περαιτέρω διευκόλυνση των
επιχειρήσεων λόγω της έλλειψης ρευστότητας της αγο-
ράς και της δυσκολίας εκπλήρωσης των ασφαλιστικών
υποχρεώσεων. Ανταποκρίνεται δε σε πλήθος σχετικών
αιτημάτων που έχουν υποβληθεί προς το Κέντρο Είσπρ-
αξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) του e-ΕΦΚΑ και
ευθυγραμμίζεται με αντίστοιχη διάταξη για τις φορολογι-
κές οφειλές.

5. Δίνεται δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων
καθαριότητας που συνήφθησαν στο επίπεδο των δώδε-
κα (12) ανεξάρτητων επιχειρησιακών διοικητικών μονά-
δων του e-ΕΦΚΑ (ΠΥΣΥ) αλλά και της κεντρικής υπηρ-
εσίας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες καθαριότ-
ητας για το διάστημα από τη λήξη των συμβάσεων
αυτών και μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαγωνι-
στικών διαδικασιών, καθώς υπάρχει επιτακτική ανάγκη
για την αδιάλειπτη παροχή των σχετικών υπηρεσιών και
την τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στα κτίρ-
ια του e-ΕΦΚΑ εν μέσω πανδημίας.

6. Τέλος, θεσπίζονται έκτακτα και επείγοντα μέτρα
για την προστασία των θέσεων εργασίας εργαζομένων
σε επιχειρήσεις οι οποίες επλήγησαν από τον σεισμό
της 27ης Σεπτεμβρίου στην Περιφέρεια Κρήτης, ανεξα-
ρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Συγκεκριμένα, οι εν λόγω επιχειρήσεις μπορούν να ανα-
στέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή όλων των
εργαζομένων τους, από την ημερομηνία του σεισμού και
για διάστημα όχι πέραν των τριών μηνών, με τους εργα-
ζομένους να καθίστανται δικαιούχοι αποζημίωσης ειδι-
κού σκοπού 534 ανά μήνα. Δικαιούχοι της ως άνω αποζ-
ημίωσης καθίστανται και οι εργαζόμενοι των οποίων οι
συμβάσεις καταγγέλθηκαν από τις 27 Σεπτεμβρίου μέχρι
τη δημοσίευση του παρόντος, από την ημερομηνία
λύσης της εργασιακής σχέσης τους και για διάστημα όχι
πέραν των τριών μηνών.

Πώς θα λειτουργήσει το «Πρώτο
Ένσημο» από 1η Ιανουαρίου 2022



ΜΠΑΣΚΕΤ: Ηττα του
Πανελευσινιακού ΑΟΚ
στου Παπάγου
Για τον  πρώτο όμιλο και για την  4η
αγων ιστική του πρωταθλήματος της
Β΄Εθν ικής ο Παν ελευσιν ιακός ΑΟΚ
γν ώρισε την  ήττα στο Παπάγου
77-74.
Παπάγος – Παν ελευσιν ιακός 77-74
Διαιτητές: Ουσταμπασίδης-Παπαφ-
ωτίου-Αν αστασίου.
Δεκάλεπτα: 12-24, 35-39, 50-58,
77-74
Παπάγος (Κουρής): Παπαζήσης 3
(1), Τσούτσος 4, Τρίχ ας 5 (1),
Κόης 19 (3/5 τρίπον τα, 7 ριμπάου-
ν τ, 6 ασίστ, 5 λάθη), Βούζας 13
(3), Καρούζος 9 (3), Μαράκης 12 (7
ριμπάουν τ), Σολωμός 2 (5 ριμπά-
ουν τ, 5 λάθη), Σοφρων άς 2,
Δελίδης 8.
Παν ελευσιν ιακός (Καραχ άλιος):
Νίκου 12 (2 τρίπον τα, 12 ασίστ),
Κούτουλας 5 (1), Καράμπελας 7
(1), Πούρης, Θεοδοσίου 8 (2), Κρα-
σάκης 3, Μουμπάρακ 9 (3), Λεκάκ-
ης 3, Παπαφλωράτος 11 (2), Ρου-

κουν ιώτης 16 (11
ριμπάουν τ), Δεν -
δριν ός.

Η επόμεν η αγων ι-
στική (14/11)

Παν ελευσιν ιακός-
Αχ αγιά 82
Εθν ικός-ΑΠΑΣ
Νάξου «Τα Φαν άρ-
ια»
Έσπερας Καλλιθ-
έας-ΚΑΟ Κορίν θου
Έν ωση Ιλίου-ΝΕΟ
Ληξουρίου
Πεν τέλη-Αργον αύτης Τριγλιας
ΑΕ Ν. Κηφισιάς-Παπάγου

2ος Όμιλος – 4η αγων ιστική

Πρωτέας Βούλας-Δούκας 82-55
ΕΦΑΟ Ζωγράφου-Άρης Νίκαιας 73-
64
Κρόν ος Αγ. Δημητρίου-ΟΦΗ 67-69
Αιγάλεω-ΝΕ Μεγαρίδος 77-72
Π. Φάληρο-Μαν δραϊκός 55-58
Παν ιών ιος-ΚΑΟ Μελισσίων  81-75
Ηλυσιακός-ΑΟΚ Χαν ιά 79-83

Η επόμεν η αγων ιστική (14/11)

Δούκας-ΕΦΑΟ Ζωγράφου
Άρης Νίκαιας-Κρόν ος Αγ.
Δημητρίου
ΟΦΗ-Αιγάλεω
ΝΕ Μεγαρίδος-Π. Φάληρο
Μαν δραϊκός-Παν ιών ιος
ΚΑΟ Μελισσίων -Ηλυσιακός
ΑΟΚ Χαν ιά-Πρωτέας Βούλας

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ:
Εχουμε απεριόριστη εμπιστοσύνη 
στους διαιτητές 
Ο Φαρμάκης βρέθηκε σε άσχημη ημέρα

Δύο σοβαρά τραυματίες ποδο-
σφαιριστές, – ο πρώτος με
κάταγμα και ο δεύτερος με βαρύ
διάστρεμμα έπειτα από πάτημα
αν τιπάλου – ήταν  ο θλιβερός
απολογισμός του αγών α με τον
συν τοπίτη Μεγαρικό.
Σε αυτό συν ετέλεσε βέβαια ο
διαιτητής του αγών α, ο κ.

Φαρμάκης που αν έχ τηκε όχ ι μόν ο το σκληρό
παιχ ν ίδι των  ποδοσφαιριστών  του Μεγαρικού,
αλλά και τις φραστικές επιθέσεις προς το πρόσωπό
του χ ωρίς ν α κάν ει ούτε παρατήρηση!
Θέλουμε ν α πιστεύουμε ότι ο κ. Φαρμάκης απλά
βρέθηκε σε άσχ ημη ημέρα και δεν  επηρεάστηκε από
την  επίσκεψη στα αποδυτήρια του προέδρου του Α.Σ.
Μεγαρικός κ. Κώστα Καράμπελα ο οποίος τυγχ άν ει ν α
είν αι και Γεν ικός Γραμματέας της Ε.Π.Σ.Δ.Α.!
Έχ ον τας ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ τόσο στον
αρχ ιδιαιτητή της Ε.Π.Σ.Δ.Α. κ. Τριαν ταφυλλίδη αλλά
και σε όλους τους διαιτητές της Έν ωσης μας,
συν εχ ίζουμε προσηλωμέν οι στην  επίτευξη των
στόχ ων  μας. 

ΕΠΣΔΑ:  ΚΛΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ Κ14

Σήμερα 10/11/2021 και
ώρα 14:45 στο γήπεδο
΄΄ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ΄΄
καλούν ται για προπόν -
ηση οι ακόλουθοι ποδο-
σφαιριστές με αθλητική
περιβολή (άσπρη
μπλούζα – μαύρο σορ-
τσάκι – άσπρες κάλτσες):
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΣΤΗΝ
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΘΑ
ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΤΟ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΟΠΩΣ
ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ
ΚΑΘΟΡΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ
Ε.Ο.Δ.Υ., ΤΗΝ Ε.Π.Ο.
ΚΑΙ ΤΗΝ Ε.Π.Σ.Δ.Α, ΜΕ
ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Ο
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΡΜΗΣ
ΒΙΤΣΕΤΖΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΕΡΜΗΣ
ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΖΕΚΑ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
ΚΑΛΙΟΝΙΔΗΣ ΣΚΟΡΠΙΟΣ
ΚΑΜΕΝΙΔΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΚΑΒΑΓΙΑΣ ΕΡΜΗΣ
ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΤΣΩΝΗΣ ΣΚΟΡΠΙΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΚΟΡΠΙΟΣ
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΕΡΜΗΣ
ΜΠΟΥΝΑΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΝΟΚΑ          ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΝΤΑΟΥΛΙΑΣ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΚΟΡΠΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΠΑΠΑΜΕΛΕΤΗΣ ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
ΣΠΕΓΓΑΣ ΕΡΜΗΣ
ΠΕΓΚΟΣ ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΣΥΨΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΤΖΑΝΗΣ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
ΤΖΟΜΑΚΗΣ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΤΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΔΥΝΑΜΗ
ΣΙΝΑΪ ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΦΕΤΦΑΤΣΙΔΗΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΦΛΙΑΤΟΥΡΑΣ ΕΡΜΗΣ
ΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ

Ο Πήγασος Θριασίου 3-2
τον Εθνικό Καλαμάτας

Για το
πρωτάθλ-
ημα της
Β΄Εθν ικής
γυν αικών
(4η αγων ι-
στική) 2ος
όμιλος ο
Πήγασος
Θριασίου
της Αθη-
ν άς Ρεν -
τούμη επι-
κράτησε

με ολική αν ατροπή της αν τίστοιχ ης
ομάδας του Εθν ικού Καλαμάτας με 3-2.
Τα τέρματα σημείωσαν  Δύο γκολ η
Ειρήν η Παβάλ και η Μαρία Κεσίδου.
Τον  αγών α διαιτήτευσε η Ευαγγελία
Στεφαν οπούλου με βοηθούς τη Γιαν -
ν ιώτη Μ, και Λών η Ε, από την  Αθήν α.

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία
2ος όμιλος
Αμαζόν ες Κοριν θίας-Δόξα Πηγαδακίων
0-3

Νέες Ατρομήτου-Ατρόμητος Ζαρ. 9-1
Νίκη Τραγαν ού-ΑΟ Πετρωτού/Ικαρος 3-
2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1) Νέες Ατρομήτου 9
2) Δόηα Πηγαδακίων  9
3) Πήγασος Θριασίου 9
4) Νίκη Τραγαν ού 6
5) ΑΟ Πετρωτού 6
6) Εθν ικός Καλαμάτας 3
7) Ατρόμητος Ζαρ. 3
8) Αμαζόν ες Κοριν θίας 0

Ο Πήγασος Θριασίου ευχ αριστεί…

Η Γυν αικεία ομάδα του Πήγασου
θριασίου ευχ αριστει θερμά τον  κ.
Ρόκα Ευάγγελο για την  προσωπική
οικον ομική εν ίσχ υση του στα έξοδα
για την  κάλυψη Της εν τός έδρας αγων ι-
στικής αν αμετρήσεις(Πρωταθλημα Β»
Εθν ική κατηγορία).
Ευχ αριστούμε Πολύ.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Νίκη για τις γυναίκες του Πανε-
λευσινιακού ΑΟ επί του Ιωνικού

Η γυν αικεία ομάδα του Παν ελευσιν ιακού ΑΟΚ
επικράτησε του Ιων ικού Νίκαιας 38-35.

Ευχάριστη έκπληξη η παρουσία στις εξέδρες
των  κοριτσιών  από τις Ακαδημίες, το μέλλον

του Συλλόγου, που με εν θουσιασμό και εν δια-
φέρον  παρακολούθησαν  το παιχν ίδι.

Δεκάλεπτα: 13-10, 22-14, 30-29, 38-35

Διαιτητές: Γεωργόπουλος, Ερμίδης

Παν ελευσιν ιακός ΑΟΚ(Κοσμά – Βούλγαρης):
Μεγαλούδη Κ. 7 (1), Τσίρμπα 9, Οικον όμου 7,

Κασάμπα 2, Χαραλαμπόπουλου, Πολυζώτη 2,
Γιαν ν ακούλια 7 (1), Κον τού 4, Καλογρίδη,
Τσιούν η.

Ιων ικός Νίκαιας (Μον δερά, Ιωαν ν ίδης):
Σαρίκου 10, Αμαν ατίδη 1, Ψουρογιάν ν η,
Αν δρικοπούλου 2, Καπαρέλου 1, Ρίζου 4 ,
Κον τοδιού 6, Αρσεν ιάδου 4, Σερδάρη 5 (1),
Κωστοπούλου 2



Tετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021 θριάσιο-11 

Με τις ευλογίες της Εκκλησίας και καλές ειδήσεις
ξεκίνησε η νέα ποδοσφαιρική περίοδος για τις 
Ακαδημίες και τις Ομάδες του Εθνικού Πανοράματος 

Τ
ο απόγευμα της Δευτέρας 8
Νοεμβρίου 2021 παρουσία
του Δημάρχ ου Φυλής Χρή-

στου Παππού, του Προέδρου του
Αθλητικού – Πολιτιστικού Οργαν ι-
σμού “η Πάρν ηθα” Γιώργου Μαυρ-
οειδή, του Προέδρου του Ιστορι-
κού Ποδοσφαιρικού Συλλόγου
Φάν η Μαλαν δρίν ου, Προπον -
ητών  - Συν τελεστών  και φυσικά
των  δεκάδων  Αθλητών  που στε-
λεχ ών ουν  τις Ακαδημίες και τις
Ομάδες του Εθν ικού Παν οράμα-
τος ο π. Συμεών  Αδάκτυλος τέλεσε τον  καθιερωμέν ο Αγιασμό κι ευλόγησε όλους
τους αθλητές, με την  ευχ ή ν α έχ ουν  μεγάλες ν ίκες και η χ ρον ιά ν α κυλήσει χ ωρίς
προβλήματα και τραυματισμούς. 

Ο αγαπητός ιερέας του Συλλόγου που έχ ει υπάρξει και αθλητής του Εθν ικού Παν ο-
ράματος μίλησε με λόγια από καρδιάς για τον  Δήμαρχ ο Φυλής Χρήστο Παππού, επι-
σημαίν ον τας πως η προσφορά του σε όλους τους τομείς και στον  Αθλητισμό,  είν αι
διαρκής. “Όσο έχ ουμε Δήμαρχ ο τον  Χρήστο Παππού, μη φοβάστε τίποτα, γιατί
παρέχ ει τα πάν τα!” τόν ισε χ αρακτηριστικά. 

Την  ίδια άποψη εξέφρασε και ο Πρόεδρος του Εθν ικού Παν οράματος Φάν ης
Μαλαν δρίν ος ο οποίος επεσήμαν ε ότι τόσο ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς
όσο και ο Πρόεδρος του Αθλητικού – Πολιτιστικού Οργαν ισμού Γιώργος Μαυροειδής
είν αι πάν τα κον τά στους Αθλητικούς Συλλόγους. “Σε ότι έχ ουμε ζητήσει για το γήπε-
δο ή την  Ομάδα, είν αι πάν τα “παρόν τες” τόν ισε χ αρακτηριστικά. Ο Φάν ης Μαλαν -
δρίν ος, ευχ αρίστησε επίσης με θερμά λόγια τους συν τελεστές, τους αθλητές που
πλαισιών ουν  τα τμήματα καθώς και τους γον είς των  μικρών  αθλητών  που συμμε-
τείχ αν  στην  τελετή του Αγιασμού και βρίσκον ται στο πλευρό της μεγάλης προσπά-
θειας του Αθλητικού Συλλόγου.

Ο Γιώργος Μαυροειδής απ΄ την  πλευρά του, ευχ ήθηκε καλή αγων ιστική αλλά και
μαθητική χ ρον ιά, καθώς όπως υπογράμμισε, όλα ξεκιν ούν  από την  εκπαίδευση. Ο
Πρόεδρος στη συν έχ εια αν αφέρθηκε στον  στόχ ο που είχ ε τεθεί από την  πρώτη 

στιγμή με τον  Δήμαρχ ο Φυλής, για ασφαλή και σύγχ ρον α γήπεδα. “Για τον
εκσυγχ ρον ισμό του συγκεκριμέν ου αθλητικού χ ώρου, ξεκιν ήσαμε από τα αποδ-
υτήρια, συν εχ ίσαμε με την  τοποθέτηση ν έου χ λοοτάπητα, φτιάξαμε ν έα περίφρα-
ση και προστατέψαμε την  ασφάλεια του γηπέδου από εξωτερικά “χ τυπήματα”. Τώρα
είν αι η ώρα για την  τοποθέτηση ν έας κερκίδας που είμαστε βέβαιοι πως θα γεμίσει
και αυτή” δεσμεύτηκε ο Γιώργος Μαυροειδής, εν   μέσω θερμού χ ειροκροτήματος. Ο
Πρόεδρος αν αφέρθηκε επίσης στην  πολύ καλή συν εργασία που υπάρχ ει αν άμεσα
στους προπον ητές και τους συν τελεστές του Εθν ικού Παν οράματος,  επι-
σημαίν ον τας πως “ο Αθλητισμός εν ών ει!”  Ο Γιώργος Μαυροειδής έκλεισε το σύν το-
μο χ αιρετισμό του με την  υπόσχ εση ότι όλοι οι αθλητές του Δήμου Φυλής θα έχ ουν
την  ευκαιρία ν α προπον ούν ται και ν α αγων ίζον ται σε μεγάλα και  καιν ούργια γήπε-
δα.  

Ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς από την  πλευρά του αν αφέρθηκε ον ομα-
στικά στους αν θρώπους της μεγάλης και ιστορικής οικογέν ειας του Εθν ικού Παν ο-
ράματος, που όπως χ αρακτηριστικά τόν ισε, “Δίν ουν  σε αυτό το γήπεδο την  ψυχ ή
τους”.  Αν αφέρθηκε επίσης στον  π.  Συμεών  Αδάκτυλο που υπήρξε αθλητής του
Ποδοσφαιρικού Συλλόγου κάν ον τας την  ευοίων η πρόβλεψη πως οι ευλογίες του θα
πιάσουν  τόπο και η αθλητική σαιζόν  θα κυλήσει ομαλά. Ο Δήμαρχ ος ευχ ήθηκε σε
όλους ν α έχ ουν  μια καλή ποδοσφαιρική χ ρον ιά χ ωρίς τραυματισμούς κι έκλεισε τον
σύν τομο χ αιρετισμό του με τη δέσμευση ν α είν αι δίπλα σε αθλητές, συν τελεστές και
γον είς. “Θα είμαι δίπλα σας, σε ότι χ ρειαστείτε!” τόν ισε χ αρακτηριστικά. 

Τη λιτή εκδήλωση έκλεισε ο διαχ ρον ικός προπον ητής του Εθν ικού Παν οράματος
Χρήστος Ράλλης, εκπροσωπών τας και το υπόλοιπο team.  Ο Χρήστος Ράλλης τόν ι-
σε, πως η καλή συν εργασία με τον  Δήμο Φυλής έχ ει επιφέρει ιδιαίτερα θετικά απο-
τελέσματα κι  εξέφρασε την  ικαν οποίησή του για την  διαρκώς αυξαν όμεν η συμμε-
τοχ ή στις Ακαδημίες που είν αι αποτέλεσμα του εσυγχ ρον ισμού του γηπέδου αλλά
και των  θετικών  αγων ιστικών  αποτελεσμάτων  της Αν δρικής Ομάδας, που δίν ει το
καλό παράδειγμα και δημιουργεί στόχ ους στους μικρότερους ποδοσφαιριστές. 

Κλείν ον τας, ευχ ήθηκε καλή αγων ιστική πορεία σε όλους τους αθλητές των  Τμημά-
των  κι ευχ αρίστησε ιδιαιτέρως τους γον είς που βρίσκον ται πάν τα, κον τά στα παι-
διά τους.

Αξίζει να σημειωθεί τέλος, ότι τα ευχάριστα δεν σταματούν εδώ καθώς ορι-
στικοποιήθηκεη συνεργασία των Τμημάτων Υποδομών του ΕΘΝΙΚΟΥ , με τις
Ακαδημίες του Αθλητικού Ομίλου ΠΑΡΝΗΘΑΣ πρόεδρος του οποίου είναι ο
κος Διονυσόπουλος και προπονητές οι Πιπίνης Χρήστος και Ράλλης Χρή-
στος (που προπονεί τμήματα και στους δύο συλλόγους ).Η καλή και οργανω-
μένη δουλειά που γίνεται στις υποδομές των δύο Συλλόγων προσθέτει νότα
αισιοδοξίας για το μέλλον του Εθνικού. 



ΓΑΜΟΣ 
Ο Ραγκαβάς Ιωάννης του

Σωτηρίου και της 
Αναστασίας το γένος
Ανδριτσοπούλου που
γεννήθηκε στην Αθήνα
Αττικής και κατοικεί στο
Κερατσίνι και η Βαρελά

Ευαγγελία του Γεωργίου
και της Βικτωρίας

το γένος Γαλάνη που
γεννήθηκε στην Αθήνα
Αττικής και κατοικεί στο
Κερατσίνι θα έλθουν σε
γάμο που θα γίνει στο

Αιγάλεω Αττικής.

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΝΤΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΙΣΣΑ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η

ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗΣ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

12-θριάσιο Tετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021

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.

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816
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Π
εραιτέρω αύξηση της
επιδότησης του ρεύματος
και έν αρξη της διαδι-

κασίας υποβολής των  αιτήσεων
για το επίδομα θέρμαν σης, χ ωρίς
ν α αποκλείον ται και ν έες παρεμ-
βάσεις, ρίχ ν ει στη «μάχ η» η
κυβέρν ηση προκειμέν ου ν α
αν ακουφίσει ν οικοκυριά και
επιχ ειρήσεις από το κύμα αν ατι-
μήσεων  στις τιμές της εν έργειας.
Την  Παρασκευή αν αμέν εται η
έκδοση της υπουργικής απόφα-
σης με τις λεπτομέρειες για το
επίδομα θέρμαν σης, αν άβον τας
το «πράσιν ο φως» για το άν οιγ-
μα της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ
«my ΘΕΡΜΑΝΣΗ».

Παράλληλα μελετάται η δημιο-
υργία εν ός μόν ιμου μηχ αν ισμού
εξισορρόπησης, ο οποίος θα
εν εργοποιείται αυτόματα με
ειδικό αλγόριθμο. Βασικός
στόχ ος είν αι η προστασία των
ν οικοκυριών  από τις αυξήσεις
στο ηλεκτρικό ρεύμα. Στο συγκε-
κριμέν ο μέτρο αν αφέρθηκε το
περασμέν ο Σάββατο ο αν απληρ-
ωτής υπουργός Οικον ομικών  κ.
Θόδωρος Σκυλακάκης
σημειών ον τας χ αρακτηριστικά
ότι «θα χ ρειαστεί μόν ιμος μηχ α-
ν ισμός ώστε ν α υπάρχ ει αυτό-
ματη παρέμβαση όταν  θα
υπάρχ ουν  αυξήσεις στην  εν έρ-
γεια. Θα είν αι ήδη εν εργό το
σύστημα κι αυτομάτως θα
υπάρχ ει παρέμβαση».

Νέα αυξημένη επιδότηση
ρεύματος

Το συν εχ ιζόμεν ο ράλι αν όδου
των  τιμών  στο ρεύμα οδηγεί σε
αν ασχ εδιασμό του ποσού της
επιδότησης η οποία αυτή τη
στιγμή αν έρχ εται σε 18 ευρώ για
τις πρώτες 300 κιλοβατώρα κάθε
μήν α.  

Είν αι χ αρακτηριστικό ότι η
μέση χ ον δρική τιμή του ρεύμα-
τος :

το Σεπτέμβριο αν έρχ ον ταν  στα
134,73  € αν ά MWh με αποτέλε-
σμα η συν ολική επιβάρυν ση σε
όσους καταν αλωτές είχ αν
κυμαιν όμεν α τιμολόγια ν α φτάν ει
στα 11-12 λεπτά αν ά KWh 

* τον  Οκτώβριο η χ ον δρική

τιμή αν έβηκε στα 198,35 αν ά
MWh αν εβάζον τας την  επιβάρυ-
ν ση κον τά στα 20 λεπτά αν ά
ΚWh.

Η επιβάρυν ση στη συγκεκρι-
μέν η κατηγορία τιμολογίων  αν α-
μέν εται ν α είν αι ακόμα υψηλότε-
ρη το Νοέμβριο αν  η τιμή παρα-
μείν ει πάν ω από τα 200 ευρώ η
μεγαβατώρα ημερησίως, όπως
έχ ει συμβεί τις πρώτες ημέρες
του μήν α αν εβάζον τας έτσι τη
μέση τιμή χ ον δρικής στο ρεύμα
στα 208 € αν ά MWh.

Η συγκεκριμέν η εξέλιξη προκα-
λεί προβληματισμό στη Κυβέρν -
ηση, η οποία ήδη μέσω του υπο-
υργού Περιβάλλον τος και Εν έρ-
γειας κ. Κώστα Σκρέκα έχ ει αν α-
κοιν ώσει ότι «έρχ εται» ν έα
αύξηση στην  επιδότηση όλων
των  λογαριασμών  στη χ αμηλή
τάση.  Υπεν θυμίζεται ότι η
κυβέρν ηση από την  αρχ ή της
εν εργειακής κρίσης είχ ε δηλώσει
ότι κάθε μήν α θα βλέπει την
πορεία των  τιμών  της ηλεκτρικής
εν έργειας και αν αλόγως θα αυξά-
ν ει το ποσό της επιδότησης.

Παράλληλα, πληροφορίες αν αφ-
έρουν  ότι στο υπουργείο Περι-
βάλλον τος επεξεργάζον ται
σεν άρια για λήψη μέτρων  στήριξ-
ης και για τους καταν αλωτές της
μέσης τάσης που είν αι οι
μεγαλύτερες επιχ ειρήσεις όπως η
μεταποίηση. Στα σεν άρια που
εξετάζον ται περιλαμβάν εται και
το εν δεχ όμεν ο αν αστολής πληρ-
ωμών  ρυθμιζόμεν ων  χ ρεώσεων
στους λογαριασμούς ρεύματος
επιχ ειρήσεων  και βιομηχ αν ιών .
Κάτι αν τίστοιχ ο φαίν εται ν α
μελετάται και για τους δικαιούχ ο-
υς του Κοιν ων ικού Οικιακού
Τιμολογίου.

Επίδομα θέρμαν σης: Την  Παρ-
ασκευή η υπουργική απόφαση
με τις λεπτομέρειες

Στην  τελική ευθεία βρίσκεται η
διαδικασία για το άν οιγμα της
πλατφόρμας της ΑΑΔΕ για την
υποβολή αιτήσεων  για το επίδο-
μα θέρμαν σης. Την  Πέμπτη
ψηφίζεται η τροπολογία του υπο-
υργείου Περιβάλλον τος και Εν έρ-

γειας, που κατατέθηκε σε
ν ομοσχ έδιο του υπουργείου
Δικαιοσύν ης, σύμφων α με την
οποία 90 εκατ. ευρώ θα μεταφερ-
θούν  από το Ταμείο Εν εργειακής
Μετάβασης για την  αύξηση του
επιδόματος θέρμαν σης για τη
χ ειμεριν ή περίοδο 2021-2022.
Σύμφων α με πληροφορίες της
«Ν» η υπουργική απόφαση με
τις λεπτομέρειες για το επίδομα
θέρμαν σης θα εκδοθεί την  Παρ-
ασκευή ώστε αμέσως μετά ν α
αν οίξει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ
«my ΘΕΡΜΑΝΣΗ» για την  υπο-
βολή των  αιτήσεων  για πάν ω
από 1 εκατ. δικαιούχ ους.

Υπεν θυμίζεται ότι φέτος το
συν ολικό ποσό για το επίδομα
θέρμαν σης αν έρχ εται σε 168
εκατ. ευρώ. Από αυτό το ποσό,
τα 90 εκατ. ευρώ θα προέλθουν
από το Ταμείο Εν εργειακής Μετά-
βασης και τα υπόλοιπα 78 εκατ.
ευρώ από τον  Κρατικό Προϋπο-
λογισμό.

Σύμφων α με τους σχ εδιασμούς
του υπουργείου Οικον ομικών , οι
δικαιούχ οι θα μπορούν  ν α υπο-
βάλλουν  αιτήσεις έως το τέλος
Νοεμβρίου, με τα πρώτα χ ρήμα-
τα ν α βλέπουν  στους τραπεζι-
κούς τους λογαριασμούς οι
περίπου 700.000 περσιν οί δικαι-
ούχ οι στις 10 Δεκεμβρίου.

Σημειών εται ότι με την  ίδια τρο-
πολογία του υπουργείου Περιβάλ-
λον ται προβλέπεται ότι το Ταμείο
Εν εργειακής Μετάβασης μπορεί
ν α χ ρηματοδοτεί τον  ειδικό λογα-
ριασμό για την  επαν ασύν δεση
παροχ ών  ηλεκτρικού ρεύματος
ευάλωτων  καταν αλωτών  καθώς
και το κόστος λειτουργίας της
τηλεθέρμαν σης του Δήμου Εορ-
δαίας, μέχ ρι ν α τεθεί σε λειτο-
υργία η ν έα μον άδα Πτολεμαΐδα
5 της ΔΕΗ ΔΕΗ+2,35% που
είν αι υπό κατασκευή.

ΟΑΕΔ: 2.000 νέες
θέσεις εργασίας σε
60 επιχειρήσεις
της Αττικής

Τ
ην δεύτερη φετινή «Ημέρα Καριέρας
ΟΑΕΔ» διοργανώνει ο Οργανισμός το
Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021 στο ξενο-

δοχείο Intercontinental (Λεωφ. Ανδρέα
Συγγρού 89-93) από τις 10:00 έως τις 18:00,
με στόχο να δοθεί η δυνατότητα σε όσους
αναζητούν εργασία να συνομιλήσουν απευθ-
είας με εκπροσώπους εταιρειών που αναζ-
ητούν το κατάλληλο προσωπικό.

Στην εκδήλωση, σύμφωνα με την επίσημη
ανακοίνωση του Οργανισμού,  θα συμμε-
τάσχουν περισσότερες από 60 επιχειρήσεις
από την Αττική με 2.000 και πλέον θέσεις
εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων και επιπέ-
δων εξειδίκευσης. Οι επιχειρήσεις δραστηρ-
ιοποιούνται στους κλάδους βιομηχανίας τρο-
φίμων, μεταφορών-logistics, πληροφορικής,
παροχής ιατρικών & νοσηλευτικών υπηρε-
σιών, τηλεπικοινωνιών, παροχής υπηρεσιών
φύλαξης, τεχνικών/κατασκευών, διαφήμισης
κ.α.

Οι συναντήσεις με στελέχη των εταιρειών θα
γίνονται καθόλη τη διάρκεια της εκδήλωσης,
με ελεύθερη είσοδο και χωρίς προκαθορι-
σμένο ραντεβού. Επίσης, εργασιακοί
σύμβουλοι και στελέχη της Μονάδας
Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχει-
ρήσεων (ΜΕΜΜΕ) του ΟΑΕΔ θα παρέχουν
στους ενδιαφερόμενους πληροφορίες για τις
δράσεις και τα προγράμματα του Οργανισμού.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν για
όλους, με αυστηρή τήρηση των υγειονομικών
πρωτοκόλλων. Οι προσερχόμενοι θα πρέπει
απαραιτήτως να προσκομίσουν πιστοποιητικό
εμβολιασμού COVID-19 ή πιστοποιητικό
νόσησης.

Η δήλωση ενδιαφέροντος – αιτήσεις συμμε-
τοχής βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.eventora.com/el/Events/imera-
karieras-oaed

Οι Ημέρες Καριέρας του ΟΑΕΔ αποτελούν
μέρος των δράσεων και εκδηλώσεων του
Οργανισμού, οι οποίες υλοποιούνται με
στόχο την άμεση και αποτελεσματική σύζευξη
της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά
εργασίας. Πληροφορίες σχετικά με την εκδή-
λωση βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Οργανι-
σμού oaed.gr

Νέα αυξημένη επιδότηση ρεύματος
Την Παρασκευή αναμένεται η έκδοση της υπουργικής απόφασης με τις
λεπτομέρειες για το επίδομα θέρμανσης, ανάβοντας το «πράσινο φως»

για το άνοιγμα της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ  «myΘΕΡΜΑΝΣΗ»
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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 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

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
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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 Tετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284


