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ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Μαρτύρων Αβίβου Γουρίου και Σαμωνά,

Ευψυχίου Καρτερίου και Νεάρχου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Γκιόκα ΆνναΛεωφόρος Δημοκρατίας 20,
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Με συνέντευξή του στον «Ελεύθερο Τύπο της
Κυριακής» ο κ. Σκέρτσος δίνει απαντήσεις για
την υποχρεωτικότητα, το ενδεχόμενο lock-

down, τη στάση της αντιπολίτευσης, τον εμβολιασμός και
την τρίτη δόση.

Για το τελευταίο ειδικότερα, επισημαίνει την πρακτική
σε Ισραήλ και Γαλλία, οι οποίοι συνέδεσαν τη δυνατότητα
πρόσβασης σε κλειστούς χώρους για τους φθινοπωρι-
νούς - χειμερινούς μήνες με την τρίτη δόση, για να υπο-
γραμμίσει στα καθ' ημάς: «Είναι ένα μέτρο προστασίας
της υγείας των πιο ευάλωτων προκειμένου να μην στερ-
ηθούν τις χαρές της κοινωνικής ζωής κατά τη διάρκεια
του χειμώνα, που θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και στη
χώρα μας».

Αναλυτικά και ξεκινώντας από τα στοιχεία του εμβολια-
σμού και με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία, «στην Ελλά-
δα έως σήμερα έχει επιλέξει να εμβολιαστεί το 75% των
ενηλίκων και το 35% των ανηλίκων 12 έως 17 ετών. Τα
ποσοστά αυτά μπορεί να μην θωρακίζουν όλο τον πληθυ-
σμό όμως σίγουρα δεν είναι ευκαταφρόνητα. Σας θυμίζω
ότι σε ειδικές δημοσκοπήσεις πέρυσι τέτοιο καιρό μόλις
το 33% των ενηλίκων δήλωνε ότι θα εμβολιαστεί σίγουρα.
Συνεπώς ας μην είμαστε ισοπεδωτικοί», καλεί ο υπο-
υργός Επικρατείας.

Ταυτόχρονα όμως υπογραμμίζει, «εμείς προσπαθήσα-
με και πετύχαμε να υλοποιήσουμε μια άρτια εμβολιαστική
εκστρατεία που κυριολεκτικά επανασύστησε στους
πολίτες το ελληνικό δημόσιο». Ενώ εκφράζει την ικανο-
ποίησή του διότι «τις τελευταίες 11 μέρες περίπου
245.000 πολίτες απέδειξαν ότι δεν υπάρχει κάποια
σκληρή αδιαπέραστη γραμμή μεταξύ εμβολιασμέ

νων και ανεμβολίαστων, κάνοντας την πρώτη
τους δόση. Το φράγμα των 7 εκατομμυρίων
πολιτών είναι πλέον πολύ κοντά. Πρέπει όμως να
πάμε ακόμη πιο ψηλά από αυτό για να μειώσουμε
τους κινδύνους», ζητά επίσης.

Παράλληλα αναγνωρίζει ότι «πράγματι άλλες χώρες
της δυτικής Ευρώπης έχουν πετύχει υψηλότερα ποσοστά
και δεν αντιμετωπίζουν με την ίδια ένταση -παρά τη σχε-
τική εποχική έξαρση που σημειώνεται και εκεί- τη λεγό-
μενη πλέον "πανδημία των ανεμβολίαστων". Η εμπι-
στοσύνη στους θεσμούς και η συναίνεση που χαρακ-
τηρίζει εκεί τους πολιτικούς θεσμούς βοήθησε
σημαντικά σε αυτό. Ταυτόχρονα όλες οι χώρες της
ανατολικής Ευρώπης έχουν πολύ χαμηλότερα
ποσοστά εμβολιασμού από εμάς. Εμείς βρισκόμα-
στε κάπου στη μέση με επιδόσεις αντίστοιχες με
άλλες κεντροευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία
και η Αυστρία που επίσης βιώνουν αυτή την περίο-
δο μια μεγάλη έξαρση του 4ου κύματος».

««ΠΠααρράάθθυυρροο»»  γγιιαα  εείίσσοοδδοο  σσεε  
κκλλεειισσττοούύςς  χχώώρροουυςς  μμόόννοο  μμεε  33ηη  δδόόσσηη

Εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης για τη
Βιομηχανική περιοχή Μάνδρας 

- Συμφώνησαν Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά και Δήμος  

Την  εκπόν ηση κυκλοφοριακής μελέτης, για την  ευρύτερη ζών η της Βιομηχ αν ικής περιοχ ής του Δήμου Μάν -
δρας, συμφών ησαν  το Βιοτεχ ν ικό Επιμελητήριο Πειραιά και ο Δήμος Μάν δρας – Ειδυλλίας κατά την  συν άν τηση
του Προέδρου Γεωργίου Παπαμαν ώλη – Ντόζα και του Διευθυν τή Μιχ αήλ Γιάγκα με τον  Δήμαρχ ο Χρήστο Στάθη
και τον  Γεν ικό Γραμματέα  Δημήτρη Ραυτόπουλο, στο γραφείο του Δημάρχ ου.

Για την  αν αβάθμιση της περιοχ ής και την  εξυπηρέτηση των  επιχ ειρήσεων  συμφων ήθηκε, επίσης, ν α
γίν ουν  έργα οδοποιίας και σηματοδότησης των  οδών  στην  Βιομηχαν ική περιοχ ή και ν α τοποθετηθούν  κάδοι
αν ακύκλωσης.

Τέλος τον ίστηκε η αν άγκη περαιτέρω συν εργασίας των  δύο φορέων  για την  επίτευξη του καλύτερου αποτελέ-
σματος.
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Ι
διαίτερα εποικοδομητική ήταν  η συν άν τηση του
Δημάρχ ου Αχ αρν ών  Σπύρου Βρεττού με τον
Υπουργό Υγείας Θάν ο Πλεύρη, τον  οποίο

επισκέφτηκε την  Πέμπτη 11 Νοεμβρίου, μαζί με τους
Αν τιδημάρχους Παν αγιώτη Αν αγν ωστόπουλο και Στάθη
Τοπαλίδη, καθώς και το μέλος της επιτροπής
αν τιεγκληματικής πολιτικής Γιώργο Κουλόγιαννη.

Σκοπός της συν άν τησης ήταν  η εν ημέρωση του
υπουργού για μια σειρά σημαν τικών  ζητημάτων  για την
πόλη των  Αχαρνών  που άπτον ται της αρμοδιότητάς του.

Συγκεκριμέν α, στο επίκεν τρο της συζήτησης τέθηκε η
αν άγκη μεταφοράς του Κέν τρου Υγείας Αχαρν ών  στον
κεν τρικό ιστό της πόλης προκειμένου να εξυπηρετεί τους
δημότες όλων  των  περιοχών  του δήμου, ο οποίος παρά το
μέγεθός του δεν  έχει άλλη δημόσια δομή υγείας.

Επιπλέον , ο κ. Βρεττός ζήτησε την  άμεση εν ίσχυση σε
προσωπικό του Κέν τρου Υγείας το οποίο είν αι
υποστελεχωμένο τόσο σε ιατρικό όσο και σε παραϊατρικό,
βοηθητικό και διοικητικό προσωπικό. 

Ο Δήμαρχος Αχαρν ών  επαν έφερε το θέμα λειτουργίας
μόν ιμου κλιμακίου του ΕΟΔΥ στην  πόλη για την
πραγματοποίηση δωρεάν  rapid test στους δημότες εν
μέσω της πανδημίας που πλήττει τη χώρα μας.Αναφορικά
με το ζήτημα της κιν ητικότητας των  τοξικοεξαρτημέν ων
στις Αχαρνές, η αν τιπροσωπεία του Δήμου, πρότειν ε τη

λήψη σειράς μέτρων  για τη σταδιακή μείωση της
επισκεψιμότητας αυτών  των  ατόμων , κάνον τας σαφές ότι
η πόλη των  Αχαρνών  και οι δημότες της δεν  μπορούν  να
αποδεχ τούν  καμία επιπλέον  «επιβάρυν ση» της
καθημερινότητάς τους. 

Στις δηλώσεις του μετά τη συν άν τηση ο κ. Βρεττός
αν έφερε: «Στο πλαίσιο πάταξης της εγκληματικότητας
θίξαμε το ζήτημα της επισκεψιμότητας των
τοξικοεξαρτημένων  και προτείναμε την  έν ταξη του Δήμου
μας στον  εθν ικό σχ εδιασμό αν τιμετώπισης των
ναρκωτικών . Ο Υπουργός στάθηκε θετικά απέναν τι στις
προτάσεις μας και περιμέν ουμε σύν τομα τις δικές του
ενέργειες».
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ΣΣττεελλέέχχωωσσηη  ττοουυ  ΚΚέέννττρροουυ  ΥΥγγεείίααςς  κκααιι  μμόόννιιμμηη  δδοομμήή
ττοουυ  ΕΕΟΟΔΔΥΥ  σσττιιςς  ΑΑχχααρρννέέςς  

ζζήήττηησσεε  ΣΣππύύρροοςς  ΒΒρρεεττττόόςς  ααππόό  ττοονν  ΥΥππ..  ΥΥγγεείίααςς  

Ασπρόπυργος: Σύλληψη 18χρονου
για ληστείες και διαρρήξεις

Σ
υνελήφθη από τις αρχές στον Ασπρόπυργο
ένας από τους Ρομά που είχαν επιτεθεί πριν
από μερικές ημέρες σε πυροσβεστικό όχημα

στην περιοχή του Σχιστού. Υπήρχε σε βάρος του
ένταλμα σύλληψης για ληστέιες και διαρρήξεις. Ο
άνδρας που συνελήφθη είναι 18 ετών, ενώ η
σύλληψη πραγματοποιήθηκε από έλεγχο που
πραγματοποιούσε ομάδα της ΟΠΚΕ.

Να θυμίσουμε ότι η επίθεση είχε λάβει χώρα στις
27 Οκτωβρίου στις 11:30 στο Σχιστό με έναν πυρ-
οσβέστη να τραυματίζεται ελαφρά και να διακομίζε-
ται στο νοσοκομείο. 
Οι Ρομά είχαν μπει στο όχημα, πήραν εργαλεία
και άρχισαν να χτυπούν πρώτα το όχημα και μετά
τον πυροσβέστη που πραγματοποιούσε καθιερω-
μένη περιπολία.

ΣΣΕΕ  ΜΜΕΕΤΤΩΩΠΠΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΥΥΣΣΗΗ  ΜΜΕΕ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΕΕ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΔΔΣΣΝΝΑΑ  ΟΟ  ΔΔΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΟΟΣΣ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ  
Χρ. Παππούς: “Η απόφαση για τον αποτεφρωτήρα ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι και 

σας δίνω την υπόσχεσή μου ότι δεν θα προχωρήσει”!
“Καταπέλτης” κατά της βαθιά διχαστικής “απόφα-

σης” του ΕΔΣΝΑ για την επέκταση της λειτουργίας
του αποτεφρωτήρα που βρίσκεται στο Δήμο Φυλής,
για τα επόμενα 23 χρόνια, αγνοώντας τις συστάσεις
της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων της Αττικής
(ΠΕΔΑ), εμφανίστηκε ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς, κατά την έκτακτη θυελλώδη συνεδρίαση
της ΠΕΔΑ, που συγκλήθηκε αποκλειστικά για το θ-
έμα αυτό, μέσω τηλεδιάσκεψης, το απόγευμα της Τε-
τάρτης 10 Νοεμβρίου 2021.

Ο Δήμαρχος Φυλής, σε ιδιαίτερα καυστικό τόνο, κατήγγει-
λε την  Εκτελεστική Επιτροπή του Εν ιαίου Διαβαθμιδικού
Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) ότι κατά τη συνεδρία-
ση της στις 8 Νοεμβρίου, αγνόησε το αίτημα των  μελών  της
– εκπροσώπων  της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων  Αττικής
(ΠΕΔΑ) να αναβληθεί για λίγες ημέρες η συζήτηση του θέ-
ματος της επέκτασης της λειτουργίας του αποτεφρωτήρα,
έως ότου η ΠΕΔΑ ενημερωθεί για το θέμα από την  Επιτρο-
πή Περιβάλλοντος της Ένωσης, αγνοώντας έτσι τον  φορέα
που εκπροσωπεί 66 Δήμους της Αττικής και απαξιώνον τας
τον  θεσμό. 

“Δόθηκε μάχη στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτρο-
πής (Ε.Ε.) του ΕΔΣΝΑ για αναβολή, η οποία ήταν  επιβεβ-
λημένη, καθώς η ΠΕΔΑ έλαβε κυριολεκτικά στο “παρά πέν -
τε” της συνεδρίασης, την  εισήγηση, χωρίς να έχει τον  χρ-
όνο να την  επεξεργαστεί”, υπογράμμισε ο Χρήστος Παπ-
πούς, τον ίζον τας ότι υπήρχ αν  μάλιστα ν ομικές διαβε-
βαιώσεις ότι μια ολιγοήμερη αναβολή του θέματος δεν  επιφ-
έρει καμία επίπτωση στη διαδικασία.

Επισήμανε δε ότι εμφαν ίζουν  ότι έχει ληφθεί  απόφαση,
χωρίς καν  να μιλήσει ο εισηγητής και να γίν ει συζήτηση επί
του θέματος τον ίζον τας χαρακτηριστικά: “Με μεγάλη λύπη

και μεγάλη πικρία διαπίστωσα στη
συνεδρίαση της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ να
προσπαθούν  ν α κατασκευάσουν
απόφαση για θέμα που δεν
συζητήθηκε και ν α αγν οούν  τον  Δή-
μαρχο ο οποίος φιλοξενεί αυτές τις δρ-
αστηριότητες στην  περιοχή”.

“Η απόφαση για τον  αποτεφρωτήρα
ήταν  η σταγόνα που ξεχείλισε το πο-
τήρι στη λειτουργία του ΕΔΣΝΑ. Κατα-
δεικνύει απαξίωση της Αυτοδιοίκησης
Α’ Βαθμού και ευτελισμό του θεσμού”,
πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Ανεβάζοντας τους τόνους ακόμη
υψηλότερα, ο Χρήστος Παππούς
έκρουσε κώδωνα κινδύνου και ξε-
καθάρισε: “Τα σχέδια τους από μέ-
να δεν θα περάσουν! Όπως δεν
έχουν περάσει μέχρι σήμερα! 

Ως Δήμαρχος Φυλής σας έχω τονίσει σε όλους τους
τόνους, ότι η χωματερή σε 1-2 χρόνια γεμίζει και
κλείνει! Που θα πάνε τα σκουπίδια της Αττικής; Εγώ,
ως Δήμος, έχω λύση για τα σκουπίδια του Δήμου μου.
Όμως η Αττική θα βρεθεί σε αδιέξοδο! Λάβετε τα μέτρα
σας!!!”, διεμήνυσε ο Χρήστος Παππούς.

Ο Δήμαρχος Φυλής, ο οποίος κατά τη διάρκεια της συνε-
δρίασης εν ημερώθηκε από τους συν εργάτες του ότι λίγο
πριν  την  έν αρξη της συν εδρίασης αν αρτήθηκε στη
Διαύγεια η “απόφαση” για τον  αποτεφρωτήρα, ξεκαθάρισε
ότι θα δώσει μάχη για να μην  υλοποιηθεί η “απόφαση”, με
όλα τα μέσα που υπάρχουν , τον ίζον τας κατηγορηματικά: 

“Σας δίνω την  υπόσχεσή μου ότι αυτή η απόφαση δεν  θα
προχωρήσει”!

Ήδη ο Δήμος Φυλής προχωρά σε ν ομικές εν έργειες για
την  ακύρωση της απόφασης που κατασκευάστηκε. Πα-
ράλληλα ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς,  ζήτησε από τον
Πρόεδρο της ΠΕΔΑ Γιώργο Μαρκόπουλο την  αν άκληση
των  μελών  της ΠΕΔΑ που συμμετέχουν  στο Διοικητικό
Συμβούλιο του ΕΣΔΝΑ και έθεσε στη διάθεση του Προέδρ-
ου της ΠΕΔΑ την  παραίτησή του από μέλος της Γεν ικής
Συν έλευσης της ΠΕΔΑ, του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΕΣΔΝΑ και της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ.   
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Στοιχεία από το Ισραήλ και το Η.Β. δείχνουν ότι η
αναμνηστική τρίτη δόση έχει πολύ θετικά 

αποτελέσματα στην περαιτέρω προστασία του
πληθυσμού και του συστήματος υγείας.

Συνεχιζεται απο τη σελ. 2

Σε ό,τι αφορά την αναμ-
νηστική δόση και τη διεθνή
εμπειρία σε αυτήν,
«υπάρχουν ερευνητικά
δεδομένα που δείχνουν τη
μείωση των αντισωμάτων
μετά τους 6 μήνες και ταυ-
τόχρονα πρόσφατα στοιχεία
από το Ισραήλ και το Η.Β.
που δείχνουν ότι η αναμ-
νηστική τρίτη δόση έχει πολύ
θετικά αποτελέσματα στην
περαιτέρω προστασία του
πληθυσμού και του συστήμα-
τος υγείας. Και στις δύο
χώρες χάρη στην υψηλή
συμμετοχή των πολιτών
στην τρίτη δόση τα κρούσμα-
τα και οι νοσηλείες είναι σε
πτωτική πορεία. Γι' αυτό και
οι εμβολιασμένοι που έχουν
συμπληρώσει το 6μηνο από
τη 2η δόση τους, και ανή-
κουν ειδικά στις ηλικίες άνω
των 60 ετών, καλό είναι να
σπεύσουν να κάνουν και
την τρίτη δόση».

Όμως, ο 'Α. Σκέρτσος
επισημαίνει και κάτι ακόμη:
«το Ισραήλ και η Γαλλία
έχουν πάει ένα βήμα παρ-
ακάτω, συνδέοντας τη
δυνατότητα πρόσβασης σε
κλειστούς χώρους για τους
φθινοπωρινούς - χειμερι-
νούς μήνες με την τρίτη
δόση. Είναι ένα μέτρο προ-
στασίας της υγείας των πιο
ευάλωτων προκειμένου να
μην στερηθούν τις χαρές
της κοινωνικής ζωής κατά
τη διάρκεια του χειμώνα,
που θα μπορούσαμε να
εξετάσουμε και στη χώρα
μας».

«Δεν νοείται lockdown,
αφού έχουμε εμβόλιο»

Σύμφωνα με τον υπουργό

Επικρατείας, «δεν νοείται
lockdown ενώ πλέον έχο-
υμε εμβόλιο και εμβολια-
σμένους 3 στους 4 ενηλίκο-
υς. Το εμβόλιο είναι ασφα-
λές και αποτελεσματικό και
λειτουργεί σαν καταλύτης
για την αλλαγή του μοντέ-
λου διαχείρισης και
συμβίωσης με την παν-
δημία. Επιπλέον τα σχολεία
μας λειτουργούν χωρίς
συρροές από την αρχή της
χρονιάς χάρη στα self-test
και τις μάσκες. 'Αρα μαθ-
αίνουμε να ζούμε με τον ιό
χωρίς ακραία περιοριστικά
μέτρα».

Εξάλλου, «πρακτικά το
lockdown θα ήταν
απολύτως ατελέσφορο
σήμερα διότι αποτελεί μια
αδικαιολόγητη και μη ανεκ-
τή στέρηση ελευθερίας για
τους εμβολιασμένους. 'Αρα
δεν θα εφαρμοζόταν. Επιπ-
λέον θα παρείχε άλλοθι
στους ανεμβολίαστους να
μην κάνουν την φρόνιμη
επιλογή της ατομικής τους
προστασίας μέσω του
εμβολίου. Και φυσικά θα
ήταν μια συνταγή καταστρ-
οφής για την οικονομία και
την κοινωνική συνοχή. Η
στρατηγική μας συνεπώς
παραμένει σταθερή, όποι-
ος κάνει το εμβόλιο
κερδίζει την ελευθερία του,
συνεχίζοντας ωστόσο να
τηρεί τα μέτρα ατομικής
προστασίας. Τα συχνά τεστ
είναι αναγκαία και για τους
εμβολιασμένους ειδικά κατά
τη διάρκεια του χειμώνα
και βεβαίως δεν ξεχνάμε
ποτέ τη μάσκα που είναι
ένα πολύ αποτελεσματικό
μέτρο αποτροπής της μετά-
δοσης για εμβολιασμένους
και ανεμβολίαστους».

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

Τι πληρώνουν 15-19 
Νοεμβρίου υπουργείο

Εργασίας, e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ

Συν ολικά 78,2 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν  σε πάν ω
από 80.500 δικαιούχ ους στο πλαίσιο των  προγραμ-
ματισμέν ων  πληρωμών  από το υπουργείο Εργασίας
και Κοιν ων ικών  Υποθέσεων , τον  e-ΕΦΚΑ και τον
ΟΑΕΔ, την  εβδομάδα 15-19 Νοεμβρίου.
Ειδικότερα, σύμφων α με σχ ετική αν ακοίν ωση:
1. Από το υπουργείο Εργασίας και Κοιν ων ικών
Υποθέσεων , τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου, θα καταβληθ-
ούν  255.982 ευρώ για 581 πληρωμές δικαιούχ ων , που
αφορούν  σε αν αστολές συμβάσεων  εργασίας εργαζο-
μέν ων  για το έτος 2020 και το έτος 2021 για την  πληρ-
ωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού (υπόλοιπα
πληρωμών ).

2. Από τον  e-ΕΦΚΑ θα γίν ουν  την  περίοδο 15-19
Νοεμβρίου οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των  τακ-
τικών  πληρωμών  του φορέα:

– 12,7 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν  σε 24.291 δικαι-
ούχ ους για παροχ ές σε χ ρήμα (επιδόματα μητρό

τητας, κυοφορίας, ασθεν είας, ατυχ ήματος, έξοδα
κηδείας).

– 17,7 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν  σε 580 δικαιούχ ο-
υς σε συν έχ εια έκδοσης αποφάσεων  για εφάπαξ.

– 33.000 ευρώ θα καταβληθούν  σε 50 δικαιούχ ους για
κληρον ομικές παροχ ές επικουρικής σύν ταξης.

3. Από τον  ΟΑΕΔ θα γίν ουν  οι εξής καταβολές:

– 15 εκατ. ευρώ σε 39.000 δικαιούχ ους για καταβολή
επιδομάτων  αν εργίας και λοιπών  επιδομάτων .

– 28 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν  σε 8.000 δικαιούχ ο-
υς στο πλαίσιο επιδοτούμεν ων  προγραμμάτων
απασχ όλησης.

– 4 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν  σε 7.000 δικαιούχ ους
στο πλαίσιο προγραμμάτων  κοιν ωφελούς χ αρακτήρα.

– 500.000 ευρώ θα καταβληθούν  σε 1.000 μητέρες για
επιδοτούμεν η άδεια μητρότητας.

Για την  ερχ όμεν η εβδομάδα δεν  υπάρχ ουν  προγρ-
αμματισμέν ες πληρωμές από τον  ΟΠΕΚΑ.

Επίδομα θέρμανσης: 
Ανοίγει η πλατφόρμα – Ποιοι θα πάρουν
προκαταβολή

Αυξημέν ο έως και 67% σε σχ έση με πέρυσι θα είν αι
φέτος το επίδομα θέρμαν σης. Όπως τόν ισε ο υπο-
υργός Οικον ομικών  Χρήστος Σταϊκούρας, τη Δευτέρα
αν αμέν εται ν α εκδοθεί η ΚΥΑ για το επίδομα θέρ-
μαν σης και η σχ ετική πλατφόρμα για την  υποβολή
των  αιτήσεων , θα αν οίξει το βράδυ της ίδιας ημέρας
ή το αργότερο το πρωί της Τρίτης.

Στόχ ος είν αι, η προκαταβολή του επιδόματος στους
δικαιούχ ους ν α αρχ ίσει τις 10 Δεκεμβρίου.

Το επίδομα είν αι φέτος αυξημέν ο έως και 67% σε

σχ έση με τη σεζόν  2020-2021 και θα δοθεί σε περ-
ισσότερα ν οικοκυριά, τα οποία πλήττον ται από την
αύξηση του κόστους θέρμαν σης.
Μάλιστα με μια αλλαγή που έγιν ε την  τελευταία στιγ-
μή εκτός από τα εισοδηματικά και περιουσιακά κρι-
τήρια αυξάν εται από 2.500 σε 3.500 κατοίκους, το
πληθυσμιακό όριο για τα ν οικοκυριά που έχ ουν  την
κύρια κατοικία τους σε ορειν ές περιοχ ές και για ν α
ζεσταθούν  χ ρησιμοποιούν  καυσόξυλα ή πέλλετ.

Και φέτος για ν α λάβει κάποιος το σύν ολο του
επιδόματος, θα πρέπει ν α έχ ει κάν ει αγορά καυ-
σίμου τουλάχ ιστον  διπλάσιας αξίας. Όσοι θα έχ ουν
καλύψει το σύν ολο των  αν αγκαίων  τιμολογίων , θα
λάβουν  το σύν ολο του επιδόματος που δικαιούν ται
μέχ ρι το τέλος Δεκεμβρίου. Οι υπόλοιποι θα έχ ουν
τη δυν ατότητα ν α υποβάλουν  συμπληρωματικά
τιμολόγια ως τον  Απρίλιο που λήγει η χ ειμεριν ή
σεζόν .

Το φετιν ό επίδομα θέρμαν σης κυμαίν εται από 100
έως 750 ευρώ και τα ποσά είν αι αυξημέν α κατά 36%
για τα ν οικοκυριά χ ωρίς παιδιά, 49% για τις οικογέ-
ν ειες με έν α παιδί, 59% για όσους έχ ουν  δύο παιδιά
και 68% για τις οικογέν ειες με 3 παιδιά.

Το κον δύλι του επιδόματος για τη σεζόν  2021-2022
θα αν έλθει συν ολικά σε 168 εκατ. ευρώ από 84
εκατ. ευρώ πέρυσι.
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Με ανακοίνωσή του ο
αντιδήμαρχος Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου
Μεγαρέων, Κωνσταν-
τίνος Φυλακτός, πληρο-
φορεί ότι η Κοινωνική
Υπηρεσία του Δήμου
ξεκίνησε μια δράση
καταγραφής κατοίκων
Αλεποχωρίου – Ντο-
υράκου που μένουν
δίπλα σε ρέματα.

Αναφέρει  χαρακτηρι-

στικά: «Ζητήσαμε να
μας πουν ποιοι έχουν
ιδιαίτερα προβλήματα
και δεν έχουν όχημα για
να μετακινηθούν ή είναι
ανήμποροι ή έχουν κιν-
ητικά προβλήματα. Όλα
αυτά για να μπορέσο-
υμε σε περίπτωση
έντονων καιρικών φαι-
νομένων να τους ειδο-
ποιήσουμε και  να
συνδράμουμε στην
απομάκρυνσή τους».

Απο την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Μεγαρέων 

Καταγραφή κατοίκων Αλεποχωρίου 
που μένουν δίπλα σε ρέματα

ΑΑΔΔΜΜΗΗΕΕ::  ΔΔΙΙΑΑΣΣΥΥΝΝΔΔΕΕΣΣΗΗ
ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ--ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ::  

ΞΕΚΙΝΑ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Στη γραμμή εκκίν ησης βρίσκεται η πόν τιση των
ηλεκτρικών  καλωδίων  της διασύν δεσης Κρήτης-Αττικής
από την  θυγατρική εταιρεία του Αν εξάρτητου Διαχειρι-
στή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Εν έργειας (ΑΔΜΗΕ), Αριάδ-
ν η Interconnection. Το πλοίο “Aurora” της αν αδόχου
εταιρείας Nexans, κατέπλευσε στην  Αττική πραγματο-
ποιών τας το παρθεν ικό του ταξίδι που σηματοδοτεί
την  έν αρξη των  εργασιών  εγκατάστασης για το πρώτο
τμήμα του υποβρυχ ίου καλωδίου, το αμέσως επόμεν ο
διάστημα. 

Το πλοίο επισκέφθηκαν  στο λιμάν ι του Πειραιά ο
Υπουργός Περιβάλλον τος και Εν έργειας κ. Κώστας
Σκρέκας, η Γεν ική Γραμματέας Εν έργειας και Ορυκτών
Πρώτων  Υλών  κ. Αλεξάν δρα Σδούκου, ο Πρόεδρος και
Διευθύν ων  Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, κ. Μάν ος Μαν ου-
σάκης, καθώς και στελέχη των  διοικήσεων  του Διαχει-
ριστή και της Αριάδν η Interconnection.

Σε ξεν άγηση που πραγματοποιήθηκε στο “Aurora”, η
πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ και οι διοικήσεις των  δύο
εταιρειών  είχαν  την  ευκαιρία ν α περιηγηθούν  στο υπε-
ρσύγχρον ο καλωδιακό πλοίο της Nexans, το οποίο
μεταφέρει τα πρώτα 170 χλμ. του ηλεκτρικού καλωδίου
που θα συν δέσει την  Κρήτη με την  Αττική.

Ο Υπουργός Περιβάλλον τος και Εν έργειας, κ.
Κώστας Σκρέκας, δήλωσε σχετικά: «Επισκεφθήκαμε
σήμερα το πλοίο Nexans Aurora που θα πον τίσει το
υποθαλάσσιο καλώδιο συν ολικού μήκους 670 χλμ., για
την  ηλεκτρική διασύν δεση της Κρήτης με την  ηπειρω-
τική Ελλάδα. 

Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο στην  ιστορία του
ελλην ικού ηλεκτρικού συστήματος, το οποίο όταν  ολοκ-
ληρωθεί το 2024 θα έχει πολλαπλά οφέλη για τους
πολίτες και το περιβάλλον . 

Πρώτον , θα θωρακίσει το ηλεκτρικό δίκτυο της Κρήτ-
ης, εξασφαλίζον τας την  αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος στο μεγαλύτερο ν ησί της χώρας. 

Δεύτερον , θα προκύψει σημαν τική εξοικον όμηση
στους λογαριασμούς ηλεκτρικής εν έργειας που θα αν έ-
λθει σε έως 550 εκατ. ευρώ ετησίως από τη μείωση των
Υπηρεσιών  Κοιν ής Ωφέλειας.

Τρίτον , θα συμβάλλει στην  επίτευξη των  εθν ικών
κλιματικών  στόχων , περιορίζον τας δραστικά κατά
450.000 τόν ους τον  χρόν ο τις εκπομπές CO2».

Ο Πρόεδρος και Διευθύν ων  Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ
κ. Μάν ος Μαν ουσάκης, δήλωσε: «Η διασύν δεση Κρήτ-
ης-Αττικής προχωρά δυν αμικά. Με την  άφιξη του
“Aurora” στην  Ελλάδα, ξεκιν ά η κρίσιμη φάση της πόν -
τισης των  ηλεκτρικών  καλωδίων  που θα κάν ουν  πραγ-
ματικότητα την  εν εργειακή έν ωση της Κρήτης με την
Αττική. 

Το υποβρύχ ιο καλώδιο με μεταφορική ικαν ότητα
1.000 MW και τάση 500 kV θα διευρύν ει σημαν τικά το
περιθώριο μεταφοράς καθαρής εν έργειας από και προς
το ν ησί, αν αδεικν ύον τας τον  καθοριστικό ρόλο των
ηλεκτρικών  διασυν δέσεων  στον  εν εργειακό
μετασχηματισμό της χώρας και στην  επίτευξη των
εθν ικών  στόχων  για την  εν έργεια και το κλίμα».

Ό
σον αφορά τη συζήτηση για το ύψος της νέας
αύξησης του κατώτατου μισθού, ο Υπ. Εργασίας
είπε πως «η δέσμευση μας ήταν το 2021 θα

δοθεί αύξηση διπλάσια της ρυθμού ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας. Είχαμε ύφεση 8% του ΑΕΠ, αλλά
υπήρξε αύξηση του κατώτατου μισθού. Σε ότι αφορά
την νέα αύξηση, ταμείο θα κάνουμε στο τέλος του χρό-
νου, καθώς ακόμη δεν έχουμε όλα τα δεδομένα για
την πορεία της οικονομίας. 

Με βάση νόμο που ακολούθησε και ο ΣΥΡΙΖΑ, θα
γίνουν οι εισηγήσεις και ο Υπουργός Εργασίας θα προ-
τείνει το ύψος της αύξησης στο Υπουργικό Συμβούλιο
που θα πάρει την τελική απόφαση».
Πρόθεση της Κυβέρνησης είναι να υπάρχει κοινωνικό
μέρισμα της ανάπτυξης στους εργαζόμενους, για όσα
έχουν υποστεί όλα αυτά τα χρόνια. Ξέρουμε την οικονο-
μική κρίση και τι πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια και ό,τι
χρειάζονται στήριξη. Θα είναι μια δίκαιη απόφαση», επε-
σήμανε ο Κωστής Χατζηδάκης.
Σχετικά με τις εκκρεμείς συντάξεις, ο Υπ. Εργασίας
ανέφερε «190.000 πήραμε το καλοκαίρι του 2019, 

150.000 ήταν τον χειμώνα και 120.000 είναι τώρα,
καθώς τον Οκτώβριο κάναμε ρεκόρ σε σχέση με όλους
τους προηγούμενους μήνες».

Όπως τόνισε, «στόχος μας είναι στο τετράμηνο, έως το
τέλος Φεβρουαρίου του 2022, να εκδώσουμε 100.000
συντάξεις και να έχουν τελειώσει όλες οι αιτήσεις για
σύνταξη που είχαν υποβληθεί μέχρι το τέλος του 2019».

Przemyslaw Max Kopczynski-Κυβερνητης Aurora, Weng Lin-
CEO ΟΛΠ, Κώστας Σκρέκας-Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Sylvain Cabalery-Nexans, Interconnection, Μάνος

Μανουσάκης-Πρόεδρος & CEO ΑΔΜΗΕ

Κ. Χατζηδάκης: Έρχεται κοινωνικό μέρισμα για 
εργαζόμενους, είναι μια δίκαιη απόφαση
«Πρόθεση της Κυβέρνησης είναι να υπάρχει κοινωνικό μέρισμα της ανάπτυξης στους εργαζόμενους,
για όσα έχουν υποστεί όλα αυτά τα χρόνια» είπε ο Υπουργός νωρίτερα στην τηλεόραση ανακοινώνον-
τας ότι το κοινωνικό μέρισμα θα δοθεί και σε εργαζόμενους χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή ως
«δίκαιη απόφαση».



Σας ενημερώνουμε ότι οι
αιτήσεις για τα προγράμ-
ματα του Κέντρου Δια
Βίου Μάθησης θα ξεκινή-
σουν από Δευτέρα
15/11/2021, ώρες 9:00π.μ
με 13:00μ.μ., στα γραφεία
της Κοινωνικής Υπηρ-
εσίας, Αθηνών 18, 1ος
όροφος, τηλ. επικοι-
νωνίας 211 411 5223.

Για την είσοδό σας στην
υπηρεσία απαιτείται
πιστοποιητικό εμβολια-
σμού ή πιστοποιητικό
νόσησης ή Rapid test
(εντός 48 ωρών) ή P.C.R. (εντός 72 ωρών)  και μάσκα.
Τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να συνοδεύονται
από νόμιμο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει του αριθμού
πρωτοκόλλου.
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ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ- Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ- Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ξεκινά σημερα 15 Νοεμβρίου η υποβολή αιτήσεων 
για τα προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης

Δωρεάν Rapid Test σήμερα 15 
Νοεμβρίου στον Δήμο Αχαρνών

Σήμερα Δευτέρα 15 Νοεμβρίου ο ΕΟΔΥ θα προχωρήσει στη διενέργεια
Rapid Test για την ανίχνευση του κορωνοϊού.Η εξέταση θα είναι
ΔΩΡΕΑΝ για εμβολιασμένους και ανεμβολιαστους και θα πραγματοποι-
ηθεί από τις 09:00 το πρωί μέχρι τις 14:30 το μεσημέρι στην Πλατεία
Καράβου.Οι δημότες θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Θα πρέπει να έχουν μαζί τους το ΑΜΚΑ και την αστυνομική τους ταυ-
τότητα.

Θα πρέπει να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες που προβλέπονται από
τα υγειονομικά πρωτόκολλα (μάσκες, αποστάσεις ασφαλείας κτλ).

Η έκδοση ψηφιακής βεβαίωσης αποτελέσματος για τους διαγνωστι-
κούς ελέγχους πραγματοποιείται από την ψηφιακή πύλη gov.gr στο link
της περιγραφής.

Το ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ Δ.
Ελευσίνας και η Σχολή Επι-
στήμης Φυσικής Αγωγής &
Αθλητισμού, καθώς και το
ΠΜΣ της Σχολής “Αθλητικός
Τουρισμός, Οργάνωση
Δρωμένων, Χορός” του
Δημοκρίτειου Πανεπι-
στημίου Θράκης υπέγραψαν
μνημόνιο συνεργασίας με
στόχο την εκπόνηση μελετών
και  κοινών δράσεων σε
θέματα λειτουργίας και

διαχείρισης αθλητικών εγκαταστάσεων, διοργάνωσης πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων,
διδασκαλίας χορού και αθλητικών δραστηριοτήτων, διοργάνωσης δράσεων για τα ΚΑΠΗ, τους Βρεφ-
ικούς & Παιδικούς Σταθμούς και τα Ειδικά Σχολεία της περιοχής, καθώς και συνδιοργάνωσης ημε-
ρίδων.

Το ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ αναμένεται να υποδεχθεί φοιτητές της σχολής που θα πραγματοποιήσουν την
πρακτική τους άσκηση στον φορέα, καθώς και να συνεργαστεί με το πανεπιστήμιο σε όλα τα επίπε-
δα.

Μνημόνιο Συνεργασίας ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ-ΔΠΘΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Γραφείο  Κοιμητηρίου  του
Δήμου Φυλής, που βρίσκεται

στον  3ο όροφο της οδού
Δημαρχείου 21

(κτίριο πρώην super market-
έναντι 

Δημαρχείου Άνω Λιοσίων),  
θα παραμείνει κλειστό την 

Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Γεώργιος Κρητικός
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Εγκαινιάστηκε η Υπερσύγχρονη Θεατρική Σκηνή στο Ζεφύρι

Τα εικοσιέν α χ ρόν ια δραστηριότ-
ητας της Θεατρικής Ομάδας Ζεφ-
υρίου (ΘΟΖ) δεν  είν αι λίγα! Ειδικά
όταν  οι παραστάσεις στο σαν ίδι
είν αι δεκάδες και οι ηθοποιοί από 5
έως 85 ετών  που έχ ουν  πατήσει
πάν ω σε αυτό, εκατον τάδες! 

Αυτός ήταν  ο λόγος που ώθησε το
Δήμο Φυλής στην  κατασκευή μιας
σύγχ ρον ης θεατρικής σκην ής, τα
εγκαίν ια της οποία τελέστηκαν ,
μέσα σε γιορταστικό κλίμα, το
βράδυ της Παρασκευής 12 Νοεμ-
βρίου 2021.

Ήταν  μια λαμπρή βραδιά με πρωταγων ιστές τους πολύτι-
μους αν θρώπους της ΘΟΖ, στην  πολύχ ρον η διαδρομή
της. Αν θρώπους κάθε ηλικίας που καθοδήγησε, με μαε-
στρία, η σκην οθέτης Στέλλα Νικολοθαν άση. Με όπλα την
αστείρευτη έμπν ευση και τις σπουδές της στη Δραματική
Σχ ολή του Θεάτρου Τέχ ν ης, η Στέλλα έφερε κον τά της
τον  κόσμο και δημιούργησε έν α ευρύ θεατρόφιλο κοιν ό
στο Ζεφύρι και την  ευρύτερη περιοχ ή.

Αν έβασε, κάποιες φορές με δυσκολίες, δεκάδες παρα-
στάσεων  και δημιούργησε εξαιρετικούς θιάσους στους
οποίους συμμετείχ αν , με αν έλπιστη επιτυχ ία, οι καθημε-
ριν οί άν θρωποι του Ζεφυρίου. Αλλά και θεατρικές ομάδες
παιδιών  και εφήβων , από τις οποίες αν αδείχ θηκαν  εξαιρ-
ετικά ταλέν τα που πλαισιών ουν , σήμερα, τη ΘΟΖ, που,
συν  των  χ ρόν ω, εν τάχ θηκε στο δυν αμικό του Δήμου
Ζεφυρίου κι εν  συν εχ εία του Πολιτιστικού Οργαν ισμού
Δήμου Φυλής «Η ΠΑΡΝΗΘΑ».  Έχ ον τας δώσει δείγματα
γραφής κι έχ ον τας γράψει την  δική της ιστορία στα Πολι-
τιστικά δρώμεν α του τόπου, με ποιοτικές παραστάσεις
που έχ ουν  παιχ τεί σε θεατρικούς χ ώρους πολλών  δήμων
της Αττικής, ήταν  καιρός ν α εγκαταλείψει την  αίθουσα
εκδηλώσεων  του 1ου Δημοτικού Σχ ολείου Ζεφυρίου για
ν α φιλοξεν ηθεί σε έν α λειτουργικό και ατμοσφαιρικό θεα-
τρικό χ ώρο 

Μια ον ειρεμέν η Θεατρική Σκην ή που το σαν ίδι της θα
πάλλεται  από χ ορούς, γέλια, κλάματα, φων ές,
συγκίν ηση, υποκλίσεις, με αν τίτιμο το χ ειροκρότημα γιατί

ΝΑΙ! αυτός είν αι,
ο υπέροχ ος
κόσμος του
Θεάτρου. 

Τον  Αγιασμό
στη ν έα Θεατρική
Στέγη του Ζεφ-
υρίου τέλεσε ο
εφημέριος του
Ιερού Ναού της
Παν αγίας Γρηγορ-
ούσας π. Άγγελος
Καν έλλος. 

Την  κορδέλα των  εγκαιν ίων  έκοψαν  μαζί με τα μικρά των
θεατρικών  Εργαστηρίων  ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος
Παππούς και ο Πρόεδρος του Αθλητικού – Πολιτιστικού
Οργαν ισμού “Η ΠΑΡΝΗΘΑ” Γιώργος Μαυροειδής. 

Στη συν έχ εια το κοιν ό μπήκε εν τός της θεατρικής
Σκην ής που πραγματικά δεν  έχ ει ν α ζηλέψει τίποτα από
κεν τρικές σκην ές. Πολυτελές και φιλόξεν ο φουαγιέ, δια-
κοσμημέν ο με πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τις δεκά-
δες παραστάσεις της ΘΟΖ αλλά και των  Παιδικών  – Εφη-
βικών  Τμημάτων , ευρύχ ωρη Σκην ή και άψογα βελούδιν α
καθίσματα για το κοιν ό, υπερσύγχ ρον α συστήματα για
ήχ ο και φώτα, θα δημιουργήσει ν έα θεατρικά δεδομέν α για
την  πόλη. 

Κομβικό σημείο της εκδήλωσης το επετειακό βίν τεο του
Νίκου Χριστοδουλή, για τα 21 χ ρόν ια της ΘΟΖ που προβ-
λήθηκε στην  αρχ ή και κατόρθωσε ν α δώσει, μέσα σε 15
λεπτά, το στίγμα της ΘΟΖ και της πολύχ ρον ης προσφο-
ράς της στα πολιτιστικά πράγματα του τόπου.
Συμπύκν ωσε, με αριστοτεχ ν ικό τρόπο, μια ολόκληρη
θεατρική ζωή με εκατον τάδες πρωταγων ιστές, προ-
καλών τας στο κοιν ό συν αισθήματα χ αράς και
συγκίν ησης. 

Αρκεί ν α σκεφτεί καν είς πως κάποιοι είδαν  και θυμήθη-
καν  στιγμές από τα παιδικά, κι εφηβικά τους χ ρόν ια,
όν τας, πλέον , μαμάδες, μπαμπάδες ακόμη και παπ-
πούδες! Είτε συν εχ ίζουν  είτε όχ ι, το ταξίδι είν αι πάν τα
μαγικό! Είτε είσαι πάν ω, είτε απέν αν τι από τη σκην ή. 

Σ
ε ιδιαίτερα θετικό κλίμα πραγ-
ματοποιήθηκε η συνάντηση
του Διευθύνοντος Συμβούλου

του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας
(Ο.Λ.Ε.) Α.Ε. κ. Απόστολου Καμαρι-
νάκη με τον Δήμαρχο Χαϊδαρίου
Ευάγγελο Ντηνιακό, με θέμα την
συνεργασία των δύο πλευρών για
την ανάπτυξη της καινοτόμου θαλάσ-
σιας διαδρομής “Θαλάσσια Ιερά
Οδός”.

Κατά την συνάντηση, στην οποία
συμμετείχαν επίσης ο Αντιδήμαρχος
Πολιτισμού, Παιδείας και Απασχόλ-
ησης κ.Εμμανουήλ Πετούσης και ο
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
κ. Βασίλειος Καρατζαφέρης,
συζητήθηκαν οι προοπτικές ανάδειξ-
ης σημείων αναψυχής και πολιτιστι-
κού ενδιαφέροντος στον Δήμο Χαϊ-
δαρίου. 

Συγκεκριμένα, ολόκληρο τον Δήμο Χαϊδαρίου
διασχίζει η αρχαία Ιερά Οδός, κατά μήκος της
οποίας υπάρχουν σημαντικές θέσεις ιστορικού
ενδιαφέροντος, όπως η Βυζαντινή Μονή Δαφνίου

με τα εντυπωσιακά ψηφιδωτά και το λαξευμένο σε
βράχο αρχαίο Ιερό της Αφροδίτης, στην περιοχή
Αφαία Σκαραμαγκά. 

Οι εν λόγω αρχαιολογικοί χώροι βρίσκονται σε
πολύ μικρή απόσταση από την ακτή και το σημείο

όπου η χερσαία αρχαία Ιερά
Οδός “συναντά” την  Θαλάσσια
Ιερά Οδό, στο ύψος της
λίμνης Κουμουνδούρου, στα
διοικητικά όρια μεταξύ των
Δήμων Χαϊδαρίου- Ασπρ-
οπύργου. 

Η “Θαλάσσια Ιερά Οδός” που
προωθεί ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ αφορά
την χάραξη της νέας θαλάσσιας
σύνδεσης Πειραιά- Ελευσίνας
μέσω πλοιαρίων, που θα
εκτελούν ένα ειδικά σχεδια-
σμένο πρόγραμμα θαλάσσιας
περιήγησης και αναψυχής. 

Η νέα θαλάσσια διαδρομή θα
αποτελεί βάση για την ευρύτε-
ρη ανάπτυξη της πολιτιστικής

προβολής και τουριστικής προώθησης της Δυτι-
κής Αττικής.

Ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ συνεχίζει αντίστοιχες συναντήσεις
με τους υπόλοιπους επτά Δήμους, από τους
οποίους διέρχεται η Θαλάσσια Ιερά Οδός. 

Σύμπραξη Ο.Λ.Ε. ΑΕ – Δήμου Χαϊδαρίου
για την Θαλάσσια Ιερά Οδό 

Δήμος Αχαρνών
ΟΛΟΙ ΜΕΤΡΑΜΕ!
✅✅ Συμμετέχουμε στην 
Απογραφή, Στηρίζουμε το
Μέλλον! 

Η
συμμετοχ ή στην  Απογραφή έχ ει σημαν -
τικό αν τίκτυπο στην  οικον ομική και κοι-
ν ων ική αποτύπωση του Δήμου Αχ α-

ρν ών  δεδομέν ου ότι από αυτήν  εξαρτών ται
σημαν τικές εξελίξεις, ακόμα και το ύψος της
χ ρηματοδότησής του από τους Αυτοτελείς
Πόρους (ΚΑΠ). 
Διαδικασία Ηλεκτρον ικής Αυτοαπογραφής:
� Έν ας Απογραφέας της ΕΛΣΤΑΤ αφήν ει
στην  κατοικία σας έν αν  κλειστό αν ών υμο
φάκελο που περιέχ ει τον  «Μον αδικό Κωδικό
Απογραφής» της κατοικίας.
� Έν ας εκπρόσωπος του ν οικοκυριού σας,
έχ ον τας τον  «Μον αδικό Κωδικό Απογραφής»
και �τον  κωδικό του στο taxis μπορεί ν α
επισκεφτεί την  ψηφιακή πύλη www.gov .gr και
ν α απογράψει την  κατοικία και όλα τα μέλη
του ν οικοκυριού.
�Όσοι πολίτες, για οποιον δήποτε λόγο, δεν
μπορέσουν  ν α αυτοαπογραφούν  ηλεκτρον ικά
μέχ ρι και τις 26 Νοεμβρίου, θα απογραφούν
από τον  Απογραφέα της περιοχ ής τους με τη
διαδικασία της προσωπικής συν έν τευξης.
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Μ
ε μεγάλη συμμετοχ ή από όλη την  Ελλάδα
ξεκίν ησαν  την  Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2021 οι
εργασίες του 17ου Συν εδρίου του ΕΔΔΥΠΠΥ,

οι οποίες θα ολοκληρωθούν  αργά την  Παρασκευή, 12
Νοεμβρίου.

Το Συν έδριο φιλοξεν είται στο Δημοτικό Διαμέρισμα
Λαγκαδίων  του Δήμου Γορτυν ίας, όπου ο Δήμαρχ ος,
κ. Ευστάθιος Κούλης καλωσόρισε τους δεκάδες σύν ε-
δρους. Την  έν αρξη των  εργασιών  του Συν εδρίου κήρ-
υξε ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και Περιφερειάρχ ης
Αττικής, κ. Γιώργος Πατούλης τον ίζον τας τη σημασία
του Συν εδρίου και τον  ρόλο που παίζουν  οι 232
Δήμοι – Μέλη στην  αν τιμετώπιση της Παν δημίας του
Cov id-19 και της εφαρμογής των  οδηγιών  του Παγκό-
σμιου Οργαν ισμού Υγείας.

Στο χ αιρετισμό τους,  τόσο ο Υπουργός Υγείας, κ.
Θάν ος Πλεύρης όσο  και η Υφυπουργός, κ. Ζωή
Ράπτη αν αφέρθηκαν  στο σημαν τικό έργο της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και των  πρωτοβουλιών  που πήρε για
την  προάσπιση της Δημόσιας Υγείας τα τελευταία δύο
χ ρόν ια. 

Οι εργασίες του Συν εδρίου περιελάμβαν αν  14 θεμα-
τικές εν ότητες, όπου σε εκείν η για την  Διπλωματία
των  πόλεων  μίλησε ο Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, κ.
Νικόλαος Μελετίου. Στην  ομιλία του, περιέγραψε το
θεωρητικό υπόβαθρο της Διπλωματίας των  πόλεων  σε
Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο, αφού είν αι και
εκπρόσωπος της Κ.Ε.Δ.Ε. στον  Παγκόσμιο Οργαν ι-
σμό Ην ωμέν ων  Πόλεων  και Τοπικών  Αρχ ών  (UCLG). 

Συγκεκριμέν α, αν αφέρθηκε  στην  Αδελφοποίηση
και στη συν εργασία με το Δήμο Πλοϊέστι της
Ρουμαν ίας, στην  Αδελφοποίηση με το Δήμο Μεγίστης
με το ακριτικό Καστελόριζο και την  εθν ική σημαιο-
λογία, που αυτή περιλαμβάν ει.  Στη συμμετοχ ή στο
Δίκτυο Ελλην ικών  Δήμων  που διαθέτουν  Πον τιακή

Κοιν ότητα με στόχ ο την  αν άδειξη της Γεν οκτον ίας
των  Πον τίων , ως κύριο μέλημα  για την  αν αγν ώρισή
της από τη διεθν ή κοιν ότητα και τέλος στην  πρωτο-
βουλία σε συν εργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών
για την  Αδελφοποίηση με το Δήμο Βλαδικαφκάζ της
Ρωσίας και την  κοιν ότητα Ελλήν ων  Πον τίων  «Προμ-
ηθέας» που δραστηριοποιείται σ’ αυτόν . 

Στις επόμεν ες θεματικές εν ότητες τοποθετήθηκαν
Δήμαρχ οι, Αν τιπεριφερειάρχ ες, Επιστημον ικοί Συν ε-
ργάτες και Στελέχ η του ΕΔΔΥΠΠΥ από όλη την  Ελλά-
δα. Στο χ ώρο των  αν ακοιν ώσεων  και επιστημον ικών

πρωτοβουλιών  φιλοξεν ήθηκε
η έρευν α που διεξήγαγε η
Διεύθυν ση Κοιν ων ικής Προ-
στασίας και ο Οργαν ισμός
Άθλησης και Φρον τίδας,
Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας
του Δήμου Ασπροπύργου με
θέμα: «Διερεύν ηση της επιδ-
ημιολογικής εικόν ας και των
κοιν ων ικών  αν αγκών  και
αλλαγών  που προκύπτουν
ως απότοκα της εξάπλωσης
της παν δημίας του ν έου
κορον οϊού Cov id-19». 

Μια ευχ άριστη έκπληξη
περίμεν ε τον  Δήμαρχ ο
Ασπροπύργου, κ. Νικόλαο
Μελετίου, όταν  σε μια διακο-
πή του Συν εδρίου περιη-
γήθηκε στους δρόμους των
Λαγκαδίων  και συν άν τησε
ν τόπιους, που δραστηριο-
ποιούν ται επαγγελματικά
στον  Ασπρόπυργο  και

είχ αν  μια εγκάρδια συν ομιλία. 
Την  τελευταία μέρα του Συν εδρίου, ο Δήμος Ασπρ-

οπύργου βραβεύτηκε από το ΕΔΔΥΠΠΥ για το ΚΕΠ
Υγείας και τις κοιν ές δράσεις του με 145 Δήμους στην
Ελλάδα, για την  πρόληψη 9 βασικών  παθήσεων
σύμφων α με τον  Π.Ο.Υ.

Στις εργασίες του Συν εδρίου συμμετείχ ε και ο
Γεν ικός Γραμματέας του Δήμου , κ. Ευστάθιος Ρεστέμ-
ης , ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΕΔΔΥΠΠΥ, συν τον ίζον τας θεματική εν ότητα και
συμμετέχ ον τας στη Γεν ική Συν έλευση του Δικτύου.

Χ
ρήση της ευνοϊκής ρύθμι-
σης που προβλέπει αφο-
ρολόγητες γονικές παρ-

οχές και δωρεές για ακίνητα και
χρήμα για ποσά έως 800.000
ευρώ κάνουν δεκάδες χιλιάδες
φορολογούμενοι μεταβιβάζον-
τας στα παιδιά τους κινητή ή
ακίνητη περιουσία.

Ωστόσο, η ελλιπής ενημέρωση
δημιουργεί προβλήματα τα οποία
ενδεχομένως να πληρώσουν ακρι-
βά οι φορολογούμενοι καθώς έχουν
υποβληθεί χιλιάδες δηλώσεις δωρ-
εάς χρημάτων από γονείς σε παι-
διά χωρίς τα απαραίτητα δικαιο-
λογητικά. Συγκεκριμένα, μέσω
email ή απευθείας στις εφορίες οι
φορολογούμενοι ναι μεν αναφέρ-
ουν τα ποσά της δωρεάς αλλά
έχουν ξεχάσει και δυστυχώς έχουν
παραληφθεί δηλώσεις χωρίς να
φαίνεται ότι η μεταβίβαση των
χρηματικών ποσών έχει πραγματο-
ποιηθεί μέσω πιστωτικών ιδρυμά-
των. Οι φορολογούμενοι αυτοί θα
ελεγχθούν από την εφορία προκει-
μένου να διαπιστωθεί εάν η δωρεά

έχει όντως πραγματοποιηθεί μέσω
τραπεζών ή απευθείας από το…
στρώμα. Στην περίπτωση που δια-
πιστωθεί ότι απλώς κάποιοι ξέχα-
σαν να συνυποβάλουν το παρα-
στατικό μεταφοράς χρημάτων θα
κληθούν να το πράξουν, ενώ οι υπό-
λοιποι θα κληθούν να πληρώσουν
φόρο 10% και ενδεχομένως να
έχουν πρόσθετες κυρώσεις δεδο-
μένου ότι θα πρέπει να αποδείξουν
την προέλευση των χρημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του
capital.gr/τις προσεχείς μέρες θα
εκδοθεί διευκρινιστική εγκύκλιος
από την Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων με τις οποίες θα
παρέχονται διευκρινίσεις σε σειρά
ζητημάτων που απασχολούν τόσο
τις εφορίες όσο και τους φορολο-
γούμενους. Η πρώτη εντολή που θα
δοθεί στις εφορίες είναι να ξεκινή-
σουν μαζικούς ελέγχους σε όσους
ξέχασαν να συνυποβάλουν τα
παραστατικά που φαίνεται η
διακίνηση των χρημάτων. Σύμφωνα
με τον Γιώργο Χριστόπουλο φορο-
τεχνικό-οικονομολόγο, οι δωρητές
θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προ-

σεχτικοί έτσι ώστε να μην αναγκα-
σθούν να πληρώσουν φόρο 10%
για τις δωρεές που έχουν πραγμα-
τοποιήσει σε συγγενικά πρόσωπα
α΄ βαθμού.

Επίσης, με την εγκύκλιο θα δοθ-
ούν οδηγίες για τα εξής ζητήματα
που έχουν προκύψει:

1.    Μπορεί κάποιος πατέρας να
προχωρήσει σε δωρεά χρηματικού
από τράπεζα της Ελλάδας σε τρά-
πεζα του εξωτερικού όπου και δια-
μένει το παιδί του;  Η απάντηση που
θα δίνει η εγκύκλιος είναι ότι ο
νόμος επιτρέπει τις ανωτέρω δωρ-
εές υπό την προϋπόθεση ότι η
διακίνηση των χρημάτων γίνεται
μέσω των τραπεζών.

2.    Μπορεί κάποιος πατέρας που
διαμένει στο εξωτερικό να
προχωρήσει σε δωρεά στο παιδί
που μένει στην Ελλάδα; Η απάν-
τηση και σε αυτή την ερώτηση είναι
Ναι. Δηλαδή, από την τράπεζα του
εξωτερικού μπορεί να γίνει η
μεταβίβαση των χρημάτων σε
ελληνική τράπεζα.

3.    Τι
γίνεται με
τους Κοι-
νούς Λογα-
ριασμούς; Δηλαδή στην περίπτωση
που πατέρας και παιδί έχουν κοινό
λογαριασμό. 

Σε αυτή την περίπτωση μπορεί,
από τον κοινό λογαριασμό, ο
πατέρας να προχωρήσει σε
δωρεά στο παιδί υπό την προϋπόθ-
εση ότι το ποσό της δωρεάς θα
πρέπει να μεταφερθεί σε άλλο
τραπεζικό λογαριασμό που θα
ανήκει αποκλειστικά στο παιδί.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η
Οκτωβρίου είναι αφορολόγητες οι
γονικές παροχές χρηματικών
ποσών μέχρι 800.000 ευρώ καθώς
επίσης και οι δωρεές  χρηματικών
ποσών έως 800.000 ευρώ μεταξύ
συζύγων ή μερών συμφώνων
συμβίωσης ή από παππούδες ή
γιαγιάδες προς εγγόνια ή από παι-
διά σε γονείς. Δηλαδή το αφορολόγ-
ητο όριο των 800.000 ευρώ δεν θα
ισχύει μόνο για γονικές παροχές
και δωρεές ακινήτων και κινητών 

περιουσιακών στοιχείων αλλά
και για γονικές παροχές και δωρ-
εές χρημάτων προς τέκνα και λοι-
πούς στενούς συγγενείς.

Αυτό σημαίνει ότι από την 1η-10-
2021 θα ισχύει αφορολόγητο
800.000 ευρώ στη συνολική αξία
των περιουσιακών στοιχείων (ακι-
νήτων, οχημάτων, μετοχών, ομολό-
γων, λοιπών χρηματοοικονομικών ή
αποταμιευτικών – επενδυτικών
προϊόντων κ.λπ.) και των χρημα-
τικών ποσών που μεταβιβάζονται
εν ζωή από κάθε γονέα σε κάθε
παιδί, από τον ένα σύζυγο στον
άλλον, από παππούδες ή γιαγιάδες
προς εγγόνια ή από παιδιά σε
γονείς. 

Το αφορολόγητο ειδικά στις γονι-
κές παροχές θα ισχύσει ανά γονέα,
πράγμα που σημαίνει ότι και από
τους δύο γονείς θα μπορούν να
γίνουν εν ζωή προς κάθε παιδί
αφορολόγητες παροχές μέχρι
συνολικού ποσού 1.600.000 ευρώ.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΤΟ 17o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΔΔΥΠΠΥ

Νίκος Μελετίου: «Η Διπλωματία των πόλεων κι οι τεράστες 
προοπτικές της ευρωπαϊκής δικτύωσης των ελληνικών δήμων»

ΜΑΖΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΙΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

- Χιλιάδες δηλώσεις δωρεάς χρημάτων από γονείς 
σε παιδιά χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά...



Σ
τις 11/11/2021 πραγματοποιήθηκε γενική συνέλευση
των γιατρών του νοσοκομείου λόγω των σοβαρών
προβλημάτων του νοσοκομείου μας που το

οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην κατάρρευση, τα οποία
είναι η νοσηλεία ασθενών σε ράντζα που συνεχώς επι-
δεινώνεται, η μη επαρκής χρηματοδότηση καθώς και οι
ελλείψεις προσωπικού.

Απαιτούμε από τη διοίκηση του νοσοκο-
μείου, την 2η ΥΠΕ και την πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Υγείας την άμεση επίλυση
αυτών των προβλημάτων. Ειδικά το θέμα
των ράντζων είναι γνωστό σε όλους τους
παραπάνω υπευθύνους και είχε επίσης δια-
πιστωθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό
στην επίσκεψή του στο Αττικό ως αρχηγός
της αξιωματικής αν τιπολίτευσης στις
17/1/2019 οπότε είχε δηλώσει: «Δυστυχώς,
η κατάσταση που είδα στο Αττικό νοσοκο-
μείο δεν είναι αντάξια ενός πανεπιστημια-
κού νοσοκομείου στην Ελλάδα του 2019.
Ράντζα στους διαδρόμους, λίγοι νοσηλευτές,
εξοπλισμός ο οποίος δεν δουλεύει. Ένα
νοσοκομείο κόσμημα σε μια δύσκολη περ-
ιοχή της Αττικής, το οποίο δυστυχώς ακο-
λουθεί μια πτωτική πορεία».

Δυστυχώς κανένα μέτρο για την αντι-
μετώπιση της  περιγραφείσας από τον
πρωθυπουργό κατάστασης δεν έχει ληφθεί
μέχρι σήμερα. Αντίθετα η κατάσταση γίνεται
όλο και χειρότερη. Οι ασθενείς συνεχίζουν
να νοσηλεύονται σε ράντζα στους διαδρό-
μους του νοσοκομείου. Επισημαίνουμε σε

όλους τους υπευθύνους ότι είναι αδύνατο
να εκτελέσουμε το λειτούργημά μας και να
παρέχουμε στους ασθενείς μας την περίθ-
αλψη που έχουν απόλυτη ανάγκη κάτω
από αυτές τις συνθήκες. Η υπερπλήρωση
του νοσοκομείου με νοσηλεία αριθμού ασθ-
ενών που φτάνει το 150% των κανον ικών
κλινών του νοσοκομείου είναι επικίνδυνη,
τροφοδοτεί κύματα ενδονοσοκομειακής δια-
σποράς κορονοϊού και άλλων λοιμώξεων
από πολυανθεκτικά μικρόβια, οδηγεί σε
αδυναμία  παροχής των απαιτούμενων
υπηρεσιών μας, παρά τις υπεράνθρωπες
προσπάθειες του εξουθενωμένου προσω-
πικού.

Ταυτόχρονα, συνεχίζουν να μην αντιμε-
τωπίζονται τα προβλήματα των ελλείψεων
προσωπικού ενώ η χρηματοδότηση είναι
εξαιρετικά ανεπαρκής για την απαιτούμενη
λειτουργία του νοσοκομείου. Λόγω της
υποχρηματοδότησης και της υπερπλήρω-
σης του νοσοκομείου καθίσταται αδύνατο
να προσφερθεί θεραπεία σε ουσιώδη προβ-
λήματα υγείας των ασθενών.

Καλούμε όλους τους υπεύθυνους για
άμεση λήψη μέτρων ώστε να σταματήσει η
νοσηλεία των συμπολιτών μας σε ράντζα
στους διαδρόμους του νοσοκομείου που
προσβάλει κάθε στοιχειώδη αξιοπρέπεια.
Καλούμε επίσης τους υπευθύνους σε άμεση
χρηματοδότηση του νοσοκομείου για να
μπορέσει να ανταποκριθεί στο έργο του.
Καλούμε τέλος του υπευθύνους  στην

άμεση κάλυψη των κενών θέσεων σε ιατρ-
ικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Θεωρούμε τα παραπάνω απολύτως αναγ-
καία για να μπορέσουμε να προσφέρουμε
τις στοιχειώδεις υπηρεσίες υγείας στους ασθ-
ενείς συμπολίτες μας.

Αποφασίζουμε να προβούμε σε κινητο-
ποίηση από την έναρξη της γεν ικής εφημε-
ρίας την Τρίτη 16/11/2021 στις 8πμ, ώστε
να σταματήσουμε την νοσηλεία ασθενών

σε ράντζα στου διαδρόμους του νοσοκο-
μείου. Και δεν θα σταματήσουμε! Θα κλι-
μακώσουμε τις κινητοποιήσεις σε κάθε
εφημερία μέχρι την οριστική παύση αυτής
της αθλιότητας, Νοσηλεία και ιατρική σε ράν-
τζα στους διαδρόμους δεν γίνεται. Από εδώ
και στο εξής δεν θα μας έχετε συνένοχους
σε αυτό το απαράδεκτο καθεστώς.
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Στην  1η θέση μεταξύ των  37 μεσογει-
ακών  κρατών  αλλά και όλων  των  κρατών
της Ευρώπης κατατάσσεται η Ελλάδα ως
προς τη δριμύτητα (καταστροφικότητα /
μέση έν ταση) των  πυρκαγιών  το 2021, με
18.522,7 καμένα στρέμματα ανά μεγάλη
πυρκαγιά.

Στη 2η θέση κατατάσσεται η Τουρκία με
10.286,3 καμένα στρέμματα / ανά μεγάλη
πυρκαγιά και στην  3η θέση η Αλγερία με
7.925,1 καμένα στρέμματα ανά μεγάλη
πυρκαγιά. Στην  τελευταία (37η) θέση κατα-
τάσσεται η Δαν ία με 57,5 καμένα στρέμμα-
τα ανά μεγάλη πυρκαγιά.

Και όχ ι μόνο: φέτος στη χώρα μας κάη-
καν  πάνω από 1,5 εκατ. στρέμματα αγρο-
τοδασικών  εκτάσεων  σε περισσότερες
από 11.500 πυρκαγιές. Τα στοιχεία
συγκέν τρωσε σε σχετική έρευνά του ο
Ανδριανός Γκουρμπάτσης, αν τιστράτηγος-
υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος
ε.α. και νομικός, ειδικός ερευνητής-δικα-
στικός πραγματογνώμονας διερεύνησης
εγκλημάτων  εμπρησμού, όπως αυτά
προκύπτουν  από το E.F.F.I.S / EE.

Όπως διαπιστώνει ο κ. Γκουρμπάτσης, η
αντιπυρική περίοδος που ολοκληρώθηκε
στις 31 Οκτωβρίου 2021 «ήταν , δυστυχώς,
η 2η χειρότερη μετά το 2007 στην  ελλην ι-
κή ιστορία, με ιδιαίτερα καταστροφικά απο-
τελέσματα για το φυσικό περιβάλλον , ιδιοκ-

τησίες και γεν ικώς δομές και υποδομές, και
βεβαίως τον  θάνατο τριών  συνανθρώπων
μας από την  πυρκαγιά στις 3 Αυγούστου
στη Βαρυμπόμπη».

Πιο συγκεκριμένα, από την  01/01/2021
έως 31/10/2021 προκλήθηκαν  στην  Επι-
κράτεια συνολικά 11.535 αγροτοδασικές
πυρκαγιές, από τις οποίες αποτεφρώθη-
καν  συνολικά περισσότερα από 1.560.000
στρέμματα.

Το ίδιο διάστημα το 2020, ο αριθμός των
πυρκαγιών  ήταν  10.161, ενώ το 2019
ήταν  10.802 πυρκαγιές. Δηλαδή φέτος για
την  ίδια περίοδο σημειώθηκε ποσοστό
αύξησης των  πυρκαγιών  13,5% και 6,7%,
αντίστοιχα.

«Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι από τον
συνολικό αυτό αριθμό των  καμένων  στρ-
εμμάτων  για τη φετινή αν τιπυρική περίο-
δο, τα 1.303.070 στρέμματα κάηκαν  από
τις 78 μεγαλύτερες πυρκαγιές, όταν  ο μέσος
αριθμός καμένων  εκτάσεων  την  περίοδο
2020-2008 ήταν  207.550 στρέμματα κι ο
αριθμός πυρκαγιών  για την  ίδια περίοδο
42. Παρατηρείται, δηλαδή, φέτος ποσοστό
αύξησης του μέσου αριθμού των  καμένων
στρεμμάτων  527,8% και των  πυρκαγιών
85,7%» επισημαίν ει ο υπαρχηγός του
Πυροσβεστικού Σώματος.

«ΜΑΥΡΗ» ΠΡΩΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
1η θέση μεταξύ των 37 μεσογειακών κρατών 

με τις σφοδρότερες πυρκαγιές 
και τα περισσότερα καμένα στρέμματα 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΑΤΤΙΚΟΥ 
- ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16/11/2021
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Υ
στερα από έν α μέτριο παιχ ν ίδι που διεξήχ θει
στο δημοτικό στάδιο Ασπροπύργου για την  6η
αγων ιστική της Α΄κατηγορίας ο Ηρακλής Ελευ-

σίν ας απέδρασε με το τρίπον το από τον  Ασπρόπυρ-
γο με 0-1 επί της Εν ωσης και διασκεδάζον τας την  ήττα
της περασμέν ης αγων ιστικής από τον  Αστέρα
Μαγούλας.

Οι παίκτες του Χρήστου Παλλίδη ήταν  καλύτεροι
στον  αγων ιστικό χ ώρο είχ αν  την  κατοχ ή της μπάλας
και δημιούργησαν  ευκαιρίες.

Αν τίθετα η ομάδα της Εν ωσης του Γιάν ν η Καλιτζάκη
με ν έους παίκτες στην  σύν θεσή του προσπάθησε για
κάτι καλό εν ώ είχ ε και δοκάρι.

Το σφύριγμα της λήξης του διαιτητή Αν τι Χαμπηλάι και
των  βοηθών  Δεμερτζή-Καραγιάν ν η βρήκε τους φιλοξε-
ν ούμεν ους ν α φεύγουν  με τους τρείς βαθμούς της
ν ίκης.Αξίζει ν α σημειωθεί ότι αν τίπαλοι με την  πρώην
τους ομάδα βρέθηκαν  οι ποδοσφαιριστές της Εν ωσης
Γιώργος Αξιώτης, και Παν τελής Κατσάφαρος.

Η ν ίκη του Ηρακλή παν ηγυρίστηκε στο τέλος έξαλλα
από τους φιλάθλους του που βρέθηκαν  στο γήπεδο.

ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΚΟΛ

33′ ΓΚΟΛΛΛΛΛΛ ο Τσακουρίδης εκτέλεσε το φάουλ
πλάγια έξω από την  περιοχ ή η μπάλα πήρε μια περίε-
ργη τροχ ιά προσπάθησε ν α αποκρούσει ο τερματο-
φύλακας εν ώ του είχ ε κλείσει το οπτικό πεδίο ο Ρήγος
και κατέληξε στα δίχ τυα 0-1.

36′ συστό σούτ του Γκόρου έφυγε ξυστά άουτ από το
αριστερό κάθετο δοκάρι.

39′ σέν τρα του Τσακουρίδη η μπάλα έφτασε στον
Μπέγκου που από καλή θέση δεν  μπόρεσε.

55′ ο Λιόλιος βρέθηκε σε κάλη θέση για γκόλ αλλά δεν
μπόρεσε.

57′ ο Ζίου μέσα από την  περιοχ ή σούταρε και απέκρ-
ουσε με τα πόδια ο τερματοφύλακας της Εν ωσης.

59 κεφαλιά του Ρούπλλι(Εν ωσης) η μπάλα κτύπησε
στο κάθετο δοκάρι του τερματοφύλακα Κλαδά.

60′ φάουλ-σέν τρα του Τυρλή η μπάλα έφτασε στον
Συριόπουλο που σούταρε άουτ.

71΄ δυν ατό σούτ του Σαλλίτα έφυγε άουτ.
75′ ο Τσακουρίδης βρέθηκε σε καλή θέση για γκόλ

σούταρε και απέκρουσε σε κόρν ερ ο τερματοφύλακας
της Εν ωσης Μπουλούμπασης.

77΄σουτ φάουλ του Τυρλή απέκρουσε ο Κλαδάς.
86′ γυριστό σούτ του Ρούσσου απέκρουσε ο τερμα-

τοφύλακας της Εν ωσης.

Πολύ καλή απόδοση για τους γηπεδούχ ους είχ αν  οι
Τυρλής, Καρδάμης, Στύλλα, Πετσάι, Συριόπουλος. Από
τον  Ηρακλή ξεχ ώρισε το αμυν τικό δίδυμο Ορέστη
Ρήγου, Πουρής ,Ρούσσος, Τσακουρίδης, χ ωρίς ν α
υστερήσουν  οι υπόλοιποι.

Παρατηρητής αγών α ήταν  ο Στέλιος Τσακαλίδης. Ιατρ-
ός αγών α η Αν θή Βαρν ακιώτη.Παρατηρητής διαιτησίας
ήταν  ο Θοδωρής Τριαν ταφυλλίδης.

ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(Γιάν ν ης Καλιτζάκης):
Μπουλούμπασης, Αξιώτης, Τυρλής, Καρδάμης, Ρέτ-
ζος(46΄Ρούπλλι), Σαλλίτα, Νεστουράι(70΄Τσιρίκλος),
Στύλλα, Κατσάφαρος, Πετσάι.

ΠΑΓΚΟΣ: Νταλν τζι, Κουρουπάκης, Αν αγν ώστου,
Κον όμης, Κον όμης, Τζαχ ρήστας, Μέμεζας.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ(Χρήστος Παλλίδης): Κλαδάς,
Κον τοχ ρήστος, Μαριν όπουλος, Πουρής, Ρήγος,
Ρούσσος, Τσακουρίδης, Γκόρος, Λιόλιος, Ζίου, Μπέγ-
κου(77’my rta).

ΠΑΓΚΟΣ: Τουρλίδης, Πεπον ής, Ντεμιράι, Παρο-
τσίδης.

Ρεπορτάζ-Φωτό ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ο Ηρακλής Ελευσίνας με Τσακουρίδη απέδρασε από τον ΑσπροπύργοΟ Ηρακλής Ελευσίνας με Τσακουρίδη απέδρασε από τον Ασπροπύργο

Λευκή ισοπαλία στην Γκορυτσά 
Πυρρίχιος-Αστέρας Μαγούλας

Δεν  αν έδειξε ν ικητή το παιχ ν ίδι
για την  6η αγων ιστική στο γήπε-
δο Γκορυτσάς αν άμεσα στον
Πυρρίχ ιο Ασπροπύργου και του
Αστέρα Μαγούλας που το σφύριγ-
μα της λήξης του διαιτητή Κων -
σταν τιν ίδη που έχ ουν  παράπο-
ν α και οι δύο ομάδες τις βρήκε
ισόπαλες χ ωρίς γκολ.
Η ομάδα της Μαγούλας(φωτό) του
Γιάν ν η Μπότση παραμέν ει αήτ-
τητη στο πρωτάθλημα και βλέπει
με αισιοδοξία την  συν έχ εια.
Αξίζει ν α σημειωθεί ότι πρίν  την
έν αρξη του αγών α ο τερματοφύλακας του Αστέρα Τάσος Μικρός έν ιωσε εν οχ λήσεις
και ζαλάδες με αποτέλεσμα ν α μεταφερθεί στο ν οσοκομείο για εξετάσεις.
Λίγο πριν  την  λήξη της αν αμέτρησης τραυματίστηκε ο ποδοσφαιριστής του
Πυρρίχ ιου Αποστολόπουλος στον  αστράγαλο που πήγε και αυτός στο ν οσοκομείο.
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠΟΠΥΡΓΟΥ(Μιχάλης Κάσδαγλης): Τσέπερης, Μουστάκας(82′
Μερκάι), Λαουτάρης, Μαυρίδης, Τσιριγώτης, Παπαδόπουλος, Λάσκος(70′ Τσούλφας),
Αν θόπουλος(59′ Ερμπαλίδης), Αποστολόπουλος, Πιπερίδης Γ.(82′ Βαλμάς), Αγγελι-
δάκης.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ(προπον ητής Γιάν ν ης Μπότσης): Τσαπάρας, Μυρσιν ιάς,
Δούλος, Λογοθέτης, Χωραβάτης, Τσιαν άκας, Μπέχ λης, Τεπέτοβ, Παπακων σταν -
τίν ου(83′ Μπάλλα), Χαλκίδης(74′ Χιον ίδης), Απαζίδης(87′ Κέσοβ).

Ο Αστέρας
Ανω Λιοσίων
3-2 τον
Λέοντα

Για την 6η αγωνιστική
του πρωταθλήματος
της Β΄ΕΠΣΔΑ  ο
Αστέρας Ανω Λιωσίων
επικράτησε στο γήπε-
δο Πανοράματος του
Λέοντα με 3-2.
Τα τέρματα για τους νικητές σημείω-
σαν οι Καλαμιώτης Σ.(14′),
Τσίγκος(52′),  Καλαμιώτης Α.(63′).

Για λογαριασμό του  Λέοντα σκόραρ-
αν  οι Σαμπάνη(28′),  Λούφης(72′).

Διαιτητής ήταν  η Κωτσο-
νούρη.Βοηθοί: Κορέστη-Ανδρέου
ΛΕΩΝ: Δεληγιάννης, Νικολόπου-
λος(64′ Νικολάου), Γεωργακόπου-
λος, Λουκόπουλος, Κατσαρός(64′

λ.τρ. Μαλαματίνης), Σαμπάνη, Κουφ-
ουδάκης(34′ λ.τρ. Φλούδας), Μήτρ-
ου, Κορδεράς, Λούφης, Καρασαβ-
βίδης Χ.(64′ Γεροντίδης).

ΑΣΤΕΡΑΣ: Καλαμιώτης Π., Καλα-
μιώτης Σ., Καλαμιώτης Ε., Ρουσάκ-
ης, Καλαμιώτης Δ., Ντάνος Ε.(71′
Ντάνος Π.), Καλαμιώτης Α.(84′ Καλα-
μιώτης Χ.), Τσίγκος, Αξής, Τζεβελέ-
κος(76′ Κλιματιανός).
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Επέστρεψε στις επιτυχίες ο Απόλ-
λωνας Ποντίων Ασπροπύργου που
επικράτησε για την 6η αγωνιστική στο
γήπεδο Γιώργος Ρουμελιώτης στο
Καλυμπάκι Ελευσίνας της Λαμπερής
με 1-4.
Τα τέρματα για τους νικητές σημείω-
σαν οι  Αθανασιάδης(19′, 43′),  Σιδ-
ηρόπουλος Λ.  45′,  Παντελίδης 88′.
Για λογαριασμό της Λαμπερής το
τέρμα σημείωσε  ο Κακούσιος(78′).
Διαιτητής ήταν  ο Μιχάλης Δημόπου-
λος. Βοηθοί: Παύλος-Γιαπιτζόγλου.

ΛΑΜΠΕΡΗ: Γκούνας, Κακλαμάνης,
Λαμπράκος, Ρούπας(61′ Σιτσάνης),
Ντάουλας, Κακούσιος, Κόρμπης(85′
Τζάνος), Χατζής, Παππάς, Βλασσό-
πουλος(77′ Χαϊμανατζής), Χιονίδης.

ΑΠΟΛΛΩΝ: Στεφανίδης, Λαζαρίδης,
Παροτσίδης(61′ Μπαρντόκ),
Κομιώτης, Βουρνάζος, Νάκας(46′
Παντελίδης), Κουσίδης, Σιδηρόπου-
λος Λ., Μπινιάκος, Κωσταράς(61′
Σιδηρόπουλος Χ.), Αθανασιάδης(79′
Πρέσσας).

Ο Σταύρος Κομιώτης νέος προπονητής
στην ΠΑΟΚ Μάνδρας
Ο Σταύρος Κομιώτης με
(δίπλωμα UEFA C) είναι ο
νέος προπονητής του
ΠΑΟΚ Μάνδρας στην
θέση του Νίκου Τζαφέρη.
Ο εν λόγω τεχνικός είναι
γεννημένος το 1977, έχει
αγωνιστεί στο παρελθόν
σε ομάδες όπως είναι ο
Εθνικός Πειραιώς , η
Ζάκυνθος, η Προοδευτι-
κή , ο Ασπρόπυργος,
στους Αμπελόκηπους, στην Κόρινθο κλπ . Έχει αγωνιστεί στην
Α΄Εθνική με τον Εθνικό Πειραιώς και με την Προοδευτική.
Επίσης έχει συμμετοχές στο κύπελλο Ελλάδας και στην παλιά
Β΄Εθνική με τον Εθνικό. Είναι κάτοχος διπλώματος προπονητή
UEFA C).
Υ.Γ. Σαν προπονητής εχει δουλέψει Ασπρόπυργο ,Απόλλων
,Δύναμη, Μανδραικό.

Στην φωτό ο Σταύρος Κομιώτης στην μέση ανάμεσα στον πρόεδρο Τάσο
Δούκα(δεξιά),  και τον Δήμο Στέρπη.

ΑΝ.ΤΣ.

Επέστρεψε στις επιτυχίες ο Απόλλωνας
Ποντίων Ασπροπύργου

Ο Ακράτητος λύγισε με 2-1
τον Μεγαρικό

Σ
ε ανοδική πορεία
βρίσκεται ο Ακράτ-
ητος Ανω Λιοσίων

που ξεπέρασε το εμπό-
διο του σκληροτράχηλου
Μεγαρικού στο γήπεδο
Φυλής με 2-1 στα
πλαίσια της 6ης αγωνι-
στικής της Α΄κατηγορίας
στην Δυτική Αττική.
Προηγήθηκε η ομάδα του Παναγιώτη Λουμάκη με πέναλτι του Ρούμπου
στο 44′. Η ομάδα του Μεγαρικού έφερε το παιχνίδι στα ίσια στο 77′ με τον
Πέππα. Το τέρμα που έδωσε τους τρείς βαθμούς της νίκης σημείωσε πέντε
λεπτά πρίν την λήξη ο Ρεμούνδος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μεγαρικός ζήτησε πέναλτι στο 35′ σε ανατροπή
του Δρυμούση. Ενώ τελείωσε το μάτς με 10 ποδοσφαιριστές λόγω αποβο-
λής με δέυτερη κίτρινη κάρτα του Ελέζι 74′.

Διαιτήτευσε ο Αριστείδης Αλιάγας. Βοηθοί: Μανούρας Ν-Τσαγανού.

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ: Καραμαλίγκας, Σουρτζής, Ντερμίσι(32′ λ.τρ. Γκουβέρος),
Πετσίτης, Μηλούλης, Μπραΐλι(76′ Φιλίππου), Μυλοβάς(64′ Χριστο-
δούλου), Σγούρι, Ρούμπος, Μολίνα, Ρεμούνδος.

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ: Σκλιας, Ελέζι, Χριστοδουλίδης, Χιώτης(57′ λ.τρ. Χύτα),
Μαυρίδης, Πέππας, Τσολιάκος, Βασιλειάδης, Άλκος, Χάντης, Δρυμούσης.
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Δημοσιεύτηκεστην Εφημερίδα της Κυβέρνησης κοι-
νή υπουργική απόφαση που ορίζει ότι από 13η Νο-
εμβρίου 2021 στις 06:00 ως την 22η Νοεμβρίου
2021 στις 06:00 η τήρηση αποστάσεων και παρου-
σίας ενός ατόμου ανά 9 τ.μ. στα καταστήματα τροφίμων
(σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, φούρνοι, κρεοπωλεία,
ιχθυοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, κάβες...), στο πλαίσιο
των μέτρων κατά της διασποράς του νέου κορωνοϊού.
Για το λιανεμπόριο, τα κομμωτήρια κ.λπ. συνεχίζει να
ισχύει ότι οι πελάτες εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτι-
κής επίδειξης κατά την είσοδο στο κατάστημα πιστο-

ποιητικού εμβολιασμού, ή
πιστοποιητικού νόσησης, ή
βεβαίωσης αρνητικού διαγ-
νωστικού ελέγχου για τον
νέο κορονοϊό (PCR ή rapid
test). Οι ανήλικοι ηλικίας 4
ως 17 ετών μπορούν να πρ-
οσκομίζουν, εναλλακτικά,
δήλωση αρνητικού αυτο-
διαγνωστικού ελέγχου (self-

test).
Ειδικά για τις υπηρεσίες μα-
νικιούρ, πεντικιούρ, ποδο-
λογίας και  καλλωπισμού
νυχιών, προβλέπεται η ανά-
πτυξη διαχωριστικού πετά-
σματος από πλεξιγκλάς.
Επιπλέον, από τα σούπερ
μάρκετ, το λιανεμπόριο και
τα κομμωτήρια απαγορεύε-
ται η πώληση προϊόντων

κομμωτικής για επαγγελματική χρήση σε μη έχοντες
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κομμωτή-κουρέα. Η
πώληση των προϊόντων κομμωτικής για επαγγελματι-
κή χρήση επιτρέπεται μόνο με την προϋπόθεση έκ-
δοσης του προβλεπόμενου τιμολογίου και με την ταυ-
τόχρονη επίδειξη επαγγελματικής ταυτότητας.
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Η συνέχεια απο τη σελ. 3

Ο Δήμαρχος Φυλής επανέλαβε την πάγια θέση
του για σχεδιασμό από μηδενική βάση της διαχείρ-
ισης των απορριμμάτων προτείνοντας για μία
ακόμη φορά κάθε Δήμος να διαχειρίζεται τα δικά του
απορρίμματα, τονίζοντας: “Σέβομαι τους θεσμούς,
σέβομαι τους Δημάρχους, σέβομαι τους πολίτες.
Όμως σέβομαι και τον Δήμο μου γιατί πρέπει να α-
πεμπλακεί ο Δήμος Φυλής από τη διαχείριση των
απορριμμάτων. Και θα παλέψω γι΄αυτό”, διεμήν-
υσε προς πάσα κατεύθυνση ο Δήμαρχος Φυλής.

Αξίζει  να αναφερθεί ότι , κατά την επεισοδιακή
συνεδρίαση της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ τη Δευτέρα 8 Νο-
εμβρίου 2021, ενάντια στο αίτημα της ΠΕΔΑ και του
Δήμου Φυλής για απόσυρση του θέματος για τον α-
ποτεφρωτήρα, τάχθηκαν οι:

• Πρόεδρος του ΕΣΔΝΑ, Βασίλης Κόκκαλης
• Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής και

τακτικό μέλος της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Λευτέρης Κο-
σμόπουλος

• Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέ-
λος της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Ιωάννης Σμέρος

• Δήμαρχος Ραφήνας και τακτικό μέλος της
Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Ευάγγελος Μπουρνούς

Την πρόταση της ΠΕΔΑ και του Δήμου Φυλής για
την αναβολή του θέματος 6 ψήφισαν τα  τακτικά μέλη
της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ:

• Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς
• Πρώην Δήμαρχος και Δημοτικός Σύμβου-

λος Φυλής, Δημήτρης Μπουραΐμης
• Αντιπρόεδρος Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ και Δημοτικός

Σύμβουλος Κηφισιάς, Νικόλαος Χιωτάκης.

Νέο «μαύρο» ρεκόρ με 80 νεκρούς – 3.869
νέα κρούσματα και 536 διασωληνωμένοι

Τα ν έα εργαστηριακά επιβεβαιωμέν α κρούσματα κορον οϊού που καταγράφηκαν  τις τελευταίες 24 ώρες είν αι
3.869 , εκ των  οποίων  12 εν τοπίστηκαν  κατόπιν  ελέγχ ων  στις πύλες εισόδου της χ ώρας. Ο συν ολικός αριθμός
των  κρουσμάτων  την  Κυριακή αν ηλθε  σε 831.874, εκ των  οποίων  50,7% άν δρες. Με βάση τα επιβεβαιωμέν α
κρούσματα των  τελευταίων  7 ημερών , 118 θεωρούν ται σχ ετιζόμεν α με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.885 είν αι
σχ ετιζόμεν α με ήδη γν ωστό κρούσμα.
Οι ν έοι θάν ατοι ασθεν ών  με Cov id-19 είν αι 80, εν ώ από την  έν αρξη της επιδημίας έχ ουν  καταγραφεί συν ολικά
16.766 θάν ατοι. Το 95,3% είχ ε υποκείμεν ο ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών  και άν ω. Ο αριθμός των  ασθεν ών  που
ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι είν αι 536 (60,8% άν δρες). Η διάμεση ηλικία τους είν αι 65 έτη. To 84,1% έχ ει
υποκείμεν ο ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών  και άν ω. Μεταξύ των  ασθεν ών  που ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι,
446 (83,21%) είν αι αν εμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμέν οι και 90 (16,79%) είν αι πλήρως εμβολιασμέν οι.
Από την  αρχ ή της παν δημίας έχ ουν  εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.400 ασθεν είς. Οι εισαγωγές ν έων  ασθεν ών  Cov id-
19 στα ν οσοκομεία της επικράτειας είν αι 419 (ημερήσια μεταβολή +1,45%). Ο μέσος όρος εισαγωγών  του επτα-
ημέρου είν αι 416 ασθεν είς .Η διάμεση ηλικία των  κρουσμάτων  είν αι 38 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), εν ώ η διά-
μεση ηλικία των  θαν όν των  είν αι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).

Νέα μέτρα λόγω covid στα Σούπερ μάρκετ  έως 22/11 - Το ΦΕΚ

Επανήλθε  το μέτρο περιορισμού των πελατών που μπορούν να βρίσκονται
ταυτόχρονα μέσα στα καταστήματα τροφίμων.

48
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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

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

Ζητείται Υπάλληλος με δίπλωμα για μηχανάκι για
εξωτερικές εργασίες, από εταιρία με έδρα τον
Ασπρόπυργο. Απαραίτητα οι εκπληρωμένες  

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

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

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Επιθυμητά Προσόντα

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

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

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

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

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααμμίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ..  
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  &&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο
ΧΛΜ, 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
213 200640
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνομικό Τμήμα 210 55 46
674 - 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιμεναρχείο 210 55 42 454

Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόμιο Ελευσίνας 210 55 05
000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
Δασονομείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48
046
Ο. Α. Ε. Δ. 210 55 42
412
Δ. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108
210 55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.Δ.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42
299 - 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46
564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο Διανομής ) Κυπραίου
146 210 55 62 769
Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19
776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46
019

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47
215,  FAX : 210 58 19 841, email :
gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20
47 262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213
20 47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58
11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268
, 213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
: 213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20
47 344 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47
364 , 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47
251 , 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ
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