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ΓΝ Ελευσίνας Θριάσιο:
«Η νοσηλεία των ασθενών
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ασφάλεια»

Απάντηση σε δημοσιεύματα
για ασθενείς σε κοντέινερ
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Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300 

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν:
6908604269,6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις      

Θερμοκρασία: Από 11  έως 20 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ματθαίος, Μαθιός, Μαθαίος, Ματθούλα,

Ματθίλδη, Θίλδα, Τίτα, Μαθούλα
Διεθνής Ημέρα Ανεκτικότητας

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Αντωνάρας Δημήτριος Γ.28ης Οκτωβρίου 49,

2105571663

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ

Παγκάλου 81, 2105547602

MANΔΡΑ
Γκίνη Γεωργία Π.

Κοροπούλη Βαγγέλη 1,  2105550309

Άνω Λιόσια

Καμπόλη Αικατερίνη Ι., Μητροπόλεως 52 & 
Κανελλοπούλου 2,2102475608

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΙΣ ΟΕ
Φιλαδελφείας 328, 2102316792

Ηέναρξη του νέου προγράμματος Κοινωφελούς
Εργασίας, για 25.000 θέσεις οκτάμηνης διάρκει-
ας θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Δεκεμβρίου.

Τότε οριοθετεί το υπουργείο Εργασίας τη δημοσίευση της
σχετικής πρόσκλησης από τον ΟΑΕΔ, για να ξεκινήσει η
διαδικασία υποβολής αιτήσεων, που θα ολοκληρωθεί
στις αρχές της νέας χρονιάς, με την τελική επιλογή των
δικαιούχων.

Οι προσλήψεις θα έχουν διάρκεια οκτώ μηνών και
αφορούν 25.000 θέσεις απασχόλησης που δημιο-
υργήθηκαν σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής
Πρόνοιας Περιφερειών, σε συνέχεια της υπογραφής της
σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης, Παιδείας, Εργασίας, Υγείας,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού, Ναυτιλίας,
Εσωτερικών και του υφυπουργού Ανάπτυξης.

Αφού δημοσιευθεί η δημόσια πρόσκληση από τον
ΟΑΕΔ στις αρχές Δεκεμβρίου, θα ξεκινήσει και η διαδι-
κασία υποβολής αιτήσεων από τους εγγεγραμμένους
ανέργους στο μητρώο του Οργανισμού, που έχουν
δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα. Η τοποθέτηση
των ωφελούμενων στις θέσεις αναμένεται να γίνει στις
αρχές του 2022.

Υπενθυμίζεται ότι η πάγια διαδικασία στα προγράμμα-
τα Κοινωφελούς Απασχόλησης είναι πρώτα να υποβάλ-
λονται οι αιτήσεις και στη συνέχεια να προκύπτει ένας
προσωρινός πίνακας ωφελουμένων.

O ΟΑΕΔ υποδέχεται τις ηλεκτρονικές αιτήσεις των
ωφελουμένων και καταρτίζει πίνακα κατάταξης ανέργων
κατά κλάδο και ειδικότητα, σύμφωνα με τα προβλεπόμε-
να κριτήρια επιλογής και κατάταξης (χρονικό διάστημα
συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, αναπηρία, ετήσιο
εισόδημα, αριθμός ανηλίκων τέκνων, εάν ο ωφελούμενος
είναι δικαιούχος Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
κ.ά.).

Ακολούθως υποβάλλονται ενστάσεις απ’ όσους συμμε-
τέχοντες στη διαδικασία θεωρούν ότι αδικήθηκαν και ειδι-
κή επιτροπή πραγματοποιεί τον έλεγχό τους.
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Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας Θριάσιο:
«Η νοσηλεία των ασθενών γίνεται με

απόλυτη ασφάλεια»
Απάντηση σε δημοσιεύματα 
για ασθενείς σε κοντέινερ
Όλο και χειροτερεύει η κατάσταση στα δημόσια νοσο-
κομεία, καθώς σε κάθε εφημερία δίνεται κυριολεκτικά
μάχη από τους γιατρούς ώστε να σωθούν όσο το
δυνατόν περισσότερες ζωές και ασθενείς να βρουν μία
διαθέσιμη κλίνη.
Απάντηση στις καταγγελίες για νοσηλεία ασθενών σε
κοντέινερ, εξέδωσε η Διοίκηση του Θριάσιου Νοσοκο-
μείου τονίζοντας τα ακόλουθα: 

Η αν ακοίν ωσή
Γεν ικό Νοσοκομείο Ελευσίν ας Θριάσιο: «Η ν οσηλεία των  ασθεν ών  γίν εται με απόλυτη ασφάλεια»

«Η ν οσηλεία των  ασθεν ών  στο Νοσοκομείο Θριάσιο γίν εται με απόλυτη ασφάλεια και σε καμία περίπτωση δεν
τέθηκε σε κίν δυν ο η υγεία των  ασθεν ών  καθώς τηρούν ται όλοι οι καν όν ες και οι διαδικασίες που έχ ει θέσει σε
ισχ ύ η Διοίκηση και το επιστημον ικό συμβούλιο του Νοσοκομείου», αν αφέρεται σε αν ακοίν ωση που εξέδωσε η
Διοίκηση του Θριάσιου.

Απαν τών τας στις συγκεκριμέν ες καταγγελίες για ν οσηλεία ασθεν ών  σε κον τέιν ερ, η Διοίκηση αν αφέρει πως
στο ν οσοκομείο έχ ει δημιουργηθεί χ ώρος εξέτασης περιστατικών  θετικών  στον  κορον οϊό «ως επέκταση του
χ ώρου των  ΤΕΠ, όπως άλλωστε προβλέπεται και από τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ προκει-
μέν ου ν α εξετάζον ται και ν α αν τιμετωπίζον ται οι θετικοί στη ν όσο ασθεν είς με ασφάλεια».

Όσοι ασθεν είς χ ρήζουν  εισαγωγής, μεταφέρον ται στις κλίν ες cov id του ν οσοκομείου στον  τέταρτο όροφο βάσει
των  υγειον ομικών  πρωτοκόλλων , συν εχ ίζει η αν ακοίν ωση και καταλήγει: «Αυτήν  την  στιγμή ν οσηλεύεται εκτός
ΜΕΘ με απόλυτη ασφάλεια έν α περιστατικό non-cov id το οποίο είν αι δηλωμέν ο στην  πλατφόρμα του ΕΚΑΒ».
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Μεγαλύτερη αύξηση κρουσμά-
των COVID-19 σημειώνεται στη
Δυτική Αττική αυτήν την εβδομά-
δα, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο
δελτίο κρουσμάτων κορωνοϊού
που καταγράφει η Γενική Γραμ-
ματεία πολιτικής Προστασίας την
Δευτέρα 15 Νοεμβρίου και γνω-
στοποιεί ο Αντιπεριφερειάρχης
Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κο-
σμόπουλος.

Στη Δυτική Αττική το σύνολο ε-
νεργών κρουσμάτων είναι 626.

Σε νοσηλεία είναι  46
συμπολίτες μας και σε απομό-
νωση κατ’ οίκον 580 άτομα.

Αναλυτικά τα κρούσματα ανά
Δήμο:

Στον Δήμο Ελευσίνας το σύνο-
λο ενεργών κρουσμάτων είναι
163.

Στον Δήμο Ασπροπύργου, 128 ενεργά κρούσματα.
Στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας, 41 ενεργά κρ-

ούσματα.
Στον Δήμο Μεγαρέων, 130 ενεργά κρούσματα. 
Στον Δήμο Φυλής, 164 ενεργά κρούσματα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Αττικής Λευτέρης Κο-
σμόπουλος αναφέρει ότι: «Εν μέσω νέου κύματος έ-
ξαρσης του κορωνοϊού, πρέπει να τηρούνται τα μέτρα
προστασίας, μάσκες, αποστάσεις, και όλα όσα ήδη
γνωρίζουμε για να αποφύγουμε περαιτέρω διασπο-
ρά του κορωνοϊού και  να προστατεύσουμε τους
συμπολίτες μας»».
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Ανησυχητική Αύξηση κρουσμάτων
COVID-19 στη Δυτική Αττική

Πλεύρης: Δεν αποκλείουμε κανένα
μέτρο για ανεμβολίαστους

Η
κυβέρν ηση, εφόσον  κριθεί αν αγκαίο, θα
λάβει οποιοδήποτε μέτρο χρειαστεί σε
ό,τι αφορά τους αν εμβολίαστους, διαμήν -

υσε ο υπουργός Υγείας Θάν ος Πλεύρης,
τον ίζον τας πως δεν  αποκλείεται καμία περαι-
τέρω παρέμβαση προς αυτήν  την  κατεύθυ-
ν ση, εφόσον  απαιτηθεί από τις συν θήκες.

Μιλών τας στον  τηλεοπτικό σταθμό Open και ερωτ-
ηθείς αν  βρίσκεται στο τραπέζι lockdown για τους μη
εμβολιασμέν ους, κατά το πρότυπο της Αυστρίας,
αν έφερε ότι τα όποια μέτρα «είν αι προστατευτικά,
όχ ι τιμωρητικά», δεδομέν ου -όπως εξήγησε- ότι η
πίεση στο ΕΣΥ προκύπτει από ασθεν είς που δεν
έχ ουν  εμβολιαστεί.

Είπε επιπλέον  ότι, ως προς τους αν εμβολίαστους,
η κυβέρν ηση θα λάβει οποιοδήποτε μέτρο χ ρειαστεί,
όσο κι αν  περιοριστικό είν αι.

Ο υπουργός Υγείας αν έφερε ότι «η κυβέρν ηση
συζητά αν  χ ρειάζον ται περισσότερα μέτρα στους
αν εμβολίαστους. Αυτά θα συζητηθούν  και στην  επι-
τροπή των  ειδικών  που θα συν εδριάσει την  Τρίτη ή
την  Τετάρτη». 

Διευκρίν ισε, δε, ότι «παρακολουθούμε τα κρούσμα-
τα που θα έρθουν . Παρά την  αύξηση, υπάρχ ουν
κάποια πιο εν θαρρυν τικά στοιχ εία, καθώς φαίν εται
πως τα κρούσματα εμφαν ίζουν  μία σταθεροποίηση.
Ωστόσο χ ρειάζεται παρακολούθηση».

Μέσα στην εβδομάδα η επίταξη

Σε ό,τι αφορά την  επιστράτευση ιδιωτών  γιατρών ,
ο υπουργός Υγείας αν έφερε ότι επιθυμία είν αι ν α
εξαν τληθεί η δυν ατότητα εθελον τικής συμμετοχ ής.
Πρόσθεσε ότι μέσα στην  εβδομάδα, εάν  δεν  καλυφ-
θούν  τα κεν ά, θα γίν ει και η διαδικασία της επίταξης
των  υπηρεσιών , συμπληρών ον τας πάν τως ότι ήδη οι
σύλλογοι έχ ουν  κιν ητοποιηθεί.

«Είμαστε έτοιμοι μέσα στην  εβδομάδα ν α καλύψο-
υμε τα κεν ά, πρώτα σε Θεσσαλία και Βόρεια Ελλάδα,
αλλά προτιμούμε τη συν εργασία» αν έφερε και
συμπλήρωσε ότι «σήμερα – αύριο ολοκληρών εται η
διαδικασία της εθελον τικής συμμετοχ ής».

Βόρεια Ελλάδα – Θεσσαλία: 700 κλίνες από τον
ιδιωτικό τομέα

Ο κ. Πλεύρης αν έφερε ότι υπάρχ ει πλήρης συν ερ-
γασία με τον  ιδιωτικό τομέα, καθώς πάν ω από 700
κλίν ες στην  Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλία έχ ουν
διατεθεί στο ΕΣΥ.

Πρόσθεσε ότι όλες οι κεν ές κλίν ες ΜΕΘ του ιδιωτι-
κού τομέα βρίσκον ται υπό τη διαχ είριση του ΕΚΑΒ
για non-COVID περιστατικά, εν ώ τόν ισε ότι υπάρχ ει
πλήρης σχ εδιασμός για την  Αθήν α, εφόσον  χ ρεια-
στεί.

Eπένδυση €180 εκατ. για τις φυλακές
στον Ασπρόπυργο

Ό
λοι οι μεγάλοι κατασ-
κευαστικοί όμιλοι θα
κατέβουν στο διαγω-

νισμό για τη κατασκευή των
νέων φυλακών στο Δήμο
Ασπροπύργου. Πρόκειται για
ένα έργο αξίας 180 εκατ. ευρώ,
που θα ολοκληρωθεί το 2025.

Το έργο περιλαμβάνει την
δημιουργία 12 όμοιων πτε-
ρύγων κρατουμένων και μία
ημιπτέρυγα, συνολικής χωρη-
τικότητας 2.000 κρατουμένων.
Στις υποδομές θα απασχο-
λούνται 650 συνολικά σωφρο-
νιστικοί υπάλληλοι και προ-
σωπικό άλλων ειδικοτήτων.

Οι νέες φυλακές του λεκανο-
πεδίου Αττικής, που θα είναι
και οι κεντρικές της χώρας, θα
κατασκευαστούν σε εκτός
σχεδίου περιοχή του Δήμου
Aσπροπύργου, στο δημόσιο
ακίνητο του «Πρώην Στρατο-
πέδου Aμερικανικής
Eυκολίας», συνολικού εμβα-
δού 103 στρεμμάτων. Σήμερα,
μέσα σε αυτό υπάρχουν ερει-
πωμένα παλιά κτίσματα και
υποδομές από την χρήση του
ως στρατιωτική εγκατάσταση.

Στο πρώην στρατόπεδο δεν θα
μετεγκατασταθούν μόνο οι
φυλακές Kορυδαλλού, αλλά
και η Διεύθυνση Mεταγωγών.

Εντός του συγκροτήματος θα
αναπτυχθούν και δύο όμοιες
κλινικές (Γενικής Νοσηλείας-
Ψυχιατρική Κλινική). Σε ξεχωρ-
ιστό χώρο θα λειτουργήσει το

ιατρείο των φυλακών, όπως
και τα εξωτερικά ιατρεία.

Προβλέπεται, επίσης, η λει-
τουργία σχολικού συγκροτή-
ματος σε δύο ορόφους, καθώς
και εργαστηρίων πρακτικής
εξάσκησης, αλλά και  Ιερού
Ναού.
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ΕΡΓΑΝΗ: Ανοίγει σήμερα 16/11 για την υποβολή
στοιχείων των επιχειρήσεων του πολιτισμού

Από σήμερα Τρίτη  έως και τις 30 Νοεμβρίου 2021 θα είν αι διαθέσιμο το Π.Σ.
«ΕΡΓΑΝΗ» σε επιχ ειρήσεις πολιτισμού. 

Συγκεκριμέν α, η πλατφόρμα αν οίγει για
τις επιχ ειρήσεις θεάτρων , μουσικών
σκην ών , χ οροθεάτρων , συν αυλιακών
χ ώρων  και χ ώρων  παραστάσεων ,
καθώς και τις επιχ ειρήσεις κιν ηματο-
γράφων  και διαν ομέων  κιν ηματογραφ-
ικών  ταιν ιών , οι οποίες έχ ουν  αιτηθεί
ν α λάβουν  την  οικον ομική εν ίσχ υση
που προβλέπεται στη σχ ετική Κοιν ή
Υπουργική Απόφαση.

Όπως αν αφέρεται σε αν ακοίν ωση του υπουργείου Εργασίας και Κοιν ων ικών
Υποθέσεων  οι δικαιούχ οι θα μπορούν  ν α προχ ωρήσουν  στην  υποβολή εγγράφων
και λοιπών  στοιχ είων , σύμφων α με τις οδηγίες στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».

Στη συνέχεια, προβαίνει στη σύζευξη
των ωφελουμένων με τις θέσεις απασχόλ-
ησης των επιβλεπόντων φορέων και των
υπηρεσιών τοποθέτησης, σύμφωνα με
τους οριστικούς πίνακες κατάταξης.

Δίνεται εν συνεχεία χρονικό διάστημα
λίγων ημερών για να αποδεχτούν την
τοποθέτησή τους όσοι προσλήφθηκαν και
να μεταβούν στον Φορέα που επελέγ-
ησαν για να ξεκινήσουν την εργασία τους
και να πραγματοποιηθεί η διαδικασία
πρόσληψης.

Τα δύο σκέλη της δράσης 188,6 εκατ.

Η δράση έχει συνολικό προϋπολογισμό
188,6 εκατ. ευρώ, συγχρηματοδοτείται
από το ΕΣΠΑ και τον ΟΑΕΔ και έχει δυο
σκέλη:

* Το πρώτο αφορά την τοποθέτηση σε
συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8
μήνες ανέργων εγγεγραμμένων στο
μητρώο του ΟΑΕΔ σε Δήμους, Περιφέρει-
ες, ΚΚΠΠ, συναφείς φορείς και υπηρεσίες
υπουργείων και άλλων φορέων.

* Το δεύτερο σκέλος αφορά πρόγραμμα
θεωρητικής κατάρτισης έως 150 ωρών σε
αδειοδοτημένα Κέντρα Διά Βίου Μάθη-
σης, που θα οδηγήσει σε πιστοποίηση
των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα
αποκτηθούν, συνιστώντας μια ενεργητική
πολιτική απασχόλησης. Η συμμετοχή
στην κατάρτιση (όπου έχουν προστεθεί
νέες θεματικές) είναι υποχρεωτική για
τους ωφελούμενους έως και 54 ετών και
προαιρετική για τους ωφελούμενους
ηλικίας 55 ετών και άνω. Η διαδικασία και
οι όροι υλοποίησης της κατάρτισης θα
εξειδικευθούν σε ξεχωριστή πρόσκληση
προς τους παρόχους κατάρτισης.

Επομένως, όσοι ενταχθούν σε δράσεις
κατάρτισης θα εργαστούν σε Δήμους,
Περιφέρειες και συναφείς φορείς για επτά
μήνες στο πλαίσιο του προγράμματος και
θα συμμετέχουν στην κατάρτιση για άλλον
έναν μήνα. Οι ωφελούμενοι άνω των 55
ετών θα εργαστούν για οκτώ μήνες.

Στόχος είναι η ενίσχυση της απασχόλ-
ησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε 

ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντι-
μετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού
(μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι με χαμηλά
προσόντα) και απαιτείται να εργαστούν σε
πρώτη φάση, σε «προστατευμένο περι-
βάλλον» προκειμένου να ενταχθούν στην
αγορά εργασίας και να αποφύγουν την
περιθωριοποίηση, διατηρώντας την
ικανότητα απασχόλησής τους. Παράλ-
ληλα το πρόγραμμα συνδέεται με την ανα-
βάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε οι
συμμετέχοντες να ενισχύονται κατά τη
διαδικασία ένταξής τους στην αγορά
εργασίας.

Ενίσχυση των περιφερειών

Ο υπουργός Eργασίας Κωστής Χατ-
ζηδάκης δήλωσε: «Ένα νέο πρόγραμμα
κοινωφελούς εργασίας έρχεται να
ενισχύσει τους Δήμους, ιδιαίτερα εκείνους
που επλήγησαν από τις καταστροφικές
πυρκαγιές του καλοκαιριού, αλλά και τις
Περιφέρειες και τα Κέντρα Κοινωνικής
Πρόνοιας. Ένα πρόγραμμα απασχόλ-
ησης για τους ανέργους όλων των ηλι-
κιών, που ταυτόχρονα καλύπτει στην
πράξη, τις ανάγκες των τοπικών κοινω-
νιών. 25.000 πολίτες, κυρίως μακροχρό-
νια άνεργοι, θα προσφέρουν πολύτιμη
εργασία σε Δήμους και Περιφέρειες σε
όλη τη χώρα. Αυτή τη φορά δίνουμε
ιδιαίτερη έμφαση στα αντικείμενα κατάρτι-
σης των συμμετεχόντων, που μαζί με την
κοινωφελή εργασία τους, θα ανα-
βαθμίσουν την ικανότητά τους να ενταχθ-
ούν στην αγορά εργασίας».

Κάλυψη μισθού και ασφάλειας

Ο ΟΑΕΔ καλύπτει το μισθολογικό
κόστος των ωφελούμενων που θα
απασχολήσει ο κάθε φορέας, καθώς και
τις ασφαλιστικές εισφορές. 

Οι καθαρές ημερήσιες αμοιβές των
ωφελούμενων ορίζονται στο 1/25 του καθ-
αρού ποσού του εκάστοτε ισχύοντος
κατώτατου μηναίου μισθού και δεν μπορ-
ούν να υπερβαίνουν το καθαρό ποσό του
κατώτατου μισθού, όπως ισχύει (650
ευρώ μικτά σήμερα, 663 ευρώ μικτά από
1η Ιανουαρίου 2022).

(πηγή: naftemporiki.gr/)

Συν εχ ίζεται από τη σελ. 2



Ο
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα
Σκρέκας, και ο Υφυπουργός Γιώργος Αμυράς,
συναντήθηκαν την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου,

στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον
Ευρωπαίο Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ωκεανών και
Αλιείας, Virginijus Sinkevicius. Στη συνάντηση
συζητήθηκαν κυρίως οι πρωτοβουλίες της ελληνικής
κυβέρνησης για την προστασία των δασικών οικο-
συστημάτων από τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης,
ενώ τονίστηκε η σημασία του νεοσύστατου θεσμού του
«Αναδόχου Αποκατάστασης και Αναδάσωσης» για την
ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών. Ο κ.
Sinkevicius ενημερώθηκε για την εξέλιξη των αντιδια-
βρωτικών έργων στις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας τα
οποία υλοποιούνται με χρόνο ρεκόρ.

O Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας
Σκρέκας ανέφερε μετά τη συνάντηση: 

“Με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Περιβάλλοντος, συζητή-
σαμε για τις δράσεις που έχουμε δρομολογήσει για να
αντιμετωπίσουμε τις οδυνηρές επιπτώσεις της κλιματικής
κρίσης. Παρουσιάσαμε στον κ. Sinkevicius τους βασι-
κούς άξονες της νέας πολιτικής για την προστασία των
δασικών οικοσυστημάτων μετά τις καταστροφικές πυρ-
καγιές του περασμένου Αυγούστου. Όπως τον
νεοσύστατο θεσμό του «Αναδόχου Αποκατάστασης και
Αναδάσωσης», την υπαγωγή των δασικών υπηρεσιών
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το νέο

νομοθετικό πλαίσιο με το οποίο υλοποιούνται ταχύτερα
έργα αποκατάστασης σε πυρόπληκτες περιοχές. 

Ενημερώσαμε τον Επίτροπο για την εξέλιξη των αντι-
διαβρωτικών έργων στις πυρόπληκτες περιοχές της
Βόρειας Εύβοιας, τα οποία υλοποιούνται με πολύ
μεγαλύτερη ταχύτητα σε σχέση με το πρόσφατο παρελθ-
όν”.

Μετά τη διεξοδική ενημέρωσή του στο Υπουργείο Περ-
ιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Sinkevicius τόνισε:

“Η Ελλάδα ετοιμάζεται για την κλιματική ουδετερότητα
ως το 2050. Η πρόσφατη αναγγελία ενός νέου κλιματι-

κού νόμου, νομοθετικών προτάσεων για την ενεργεια-
κή μετάβαση, την κλιματική αλλαγή και την κυκλική
οικονομία, αποδεικνύουν τη βούληση η φιλοδοξία της
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας να τεθεί στη σωστή
τροχιά. Ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν προκλή-
σεις, όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, η επεξεργασία
των αστικών λυμάτων και η διαχείριση των απορριμμά-
των. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τις ελληνικές
αρχές για να διασφαλίσουμε στον ελληνικό λαό ένα ασφ-
αλές και υγιές περιβάλλον”.

Αυτοψία στην Πάρνηθα

Η διήμερη επίσκεψη του Ευρωπαίου Επιτρόπου στην
Ελλάδα ολοκληρώθηκε με αυτοψία στο βουνό της Πάρν-
ηθας, με τη συνοδεία του Υφυπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Γιώργου Αμυρά, του Γενικού Γραμματέα
Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Κωνσταντίνου
Αραβώση. 

Στην Πάρνηθα, ο Ευρωπαίος Επίτροπος επιθεώρησε
την πρώτη από τις δύο περιοχές, από όπου θα ξεκινή-
σει το πρόγραμμα των πιλοτικών αναδασώσεων που
εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων, το οποίο
θα χρηματοδοτηθεί με 248 εκατ. ευρώ από το Ταμείο
Ανάκαμψης.

Η πρώτη πιλοτική αναδάσωση, που ξεκινά το αμέσως
επόμενο χρονικό διάστημα, καλύπτει συνολική έκταση
138 στρεμμάτων στο Ρέμα Χούνης και θα φυτευτεί με
20.700 φυτώρια Κεφαλληνιακής Ελάτης. Θα ακολουθή-
σει η περιοχή Ντράσιζα, συνολικής έκτασης 83 στρεμμά-
των με 16.600 φυτώρια, αντίστοιχα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των δύο πιλοτικών
αναδασώσεων της Πάρνηθας είναι συνολικού ύψους
398.000 ευρώ.

Στη συνέχεια ο κ. Sinkevicius επισκέφθηκε σημεία του
ελατοδάσους, όπου η φύση έχει αναγεννηθεί φυσικά
αλλά και περιοχές που έχουν αναδασωθεί τεχνητά μετά
την καταστροφική πυρκαγιά του 2007.

Στο Καταφύγιο Μπάφι, ο Ευρωπαίος Επίτροπος και ο
Υφυπουργός συναντήθηκαν με τον Πρύτανη του Πανε-
πιστήμιου Δυτικής Αττικής, Παναγιώτη Καλδή, με εκπρ-
οσώπους του Φορέα Διαχείρισης Πάρνηθας και Μη
Κυβερνητικών  Οργανώσεων. Συζήτησαν για την
ξεχωριστή οικολογική αξία του Εθνικού Δρυμού της
Πάρνηθας και για τις ευρύτερες δράσεις που δρομολο-
γούνται για την αειφορία των ελληνικών δασών, την
προστασία των οικοσυστημάτων και την διατήρηση της
βιοποικιλότητας.

Tρίτη 16 Νοεμβρίου 2021 θριάσιο-5 

Μέχρι το τέλος του μήνα, αναμένεται
να καταγραφούν από 100 έως 120
χιλιάδες κρούσματα και περίπου 700
θάνατοι, ενώ ο αριθμός των διασωλ-
ηνωμένων θα ανέβει στους 590-630,
σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέ-
λα.

Ο κ. Τζανάκης αναφέρθηκε και στον
θάνατο της 51χρονης που δεν ήθελε
να διασωληνωθεί μετά από συμβου-
λή επόπτη υγείας και είπε ότι σύμφ-
ωνα με τις πληροφορίες που έχει, ο

ένας στους τρεις επόπτες υγείας
είναι ανεμβολίαστος και κάλεσε το
σωματείο τους να ανακοινώσει τα
ποσοστά εμβολιασμού των μελών
του.

Νωρίτερα ο Νίκος Καπραβέλος,
Διευθυντής της ΜΕΘ στο Νοσοκο-
μείο «Παπανικολάου», έκανε λόγο
για αφόρητη πίεση στα νοσοκομεία, η
οποία συνεχίζει να αυξάνεται μέρα με
τη μέρα. Σχολιάζοντας τις δηλώσεις
του κ. Βασιλακόπουλου για ΜΕΘ
που δεν στελεχώθηκαν σωστά κι
αυτό συνέβαλε στο να χαθούν ζωές
ασθενών, εξήγησε ότι πολλές ΜΕΘ
κατά τη διάρκεια της πανδημίας
δημιουργήθηκαν από δωρεές αλλά
δεν υπήρχε το κατάλληλο προσω-
πικό ώστε να στελεχωθούν όπως

έπρεπε, οπότε είναι  φυσικό να
υπάρχουν προβλήματα στη λειτο-
υργία τους.

Για το ίδιο θέμα, ο κ. Τζανάκης είπε
ότι  όσο αυξάνεται  η πίεση στο
σύστημα τόσο μειώνεται η αποτελε-
σματικότητα των ΜΕΘ κι αυτό το είδα-
με σε προηγούμενα κύματα παν-
δημίας και στη Νέα Υόρκη και στο
Μπέργκαμο.

72 θάν ατοι, 551 διασωλην ωμέ-
ν οι και 6.950 κρούσματα

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμέ-
να κρούσματα της νόσου που κατα-
γράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες
είναι 6.950,

Οι νέοι  θάνατοι  ασθενών με
COVID-19 είναι 72, ενώ από την ένα-
ρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί
συνολικά 16.838 θάνατοι. Το 95,4%
είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία
70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι
551 (χθες 536). Η διάμεση ηλικία
τους είναι 64 έτη. To 84,2% έχει
υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70
ετών και άνω. Μεταξύ των ασθενών
που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι,
460 (83,48%) είναι ανεμβολίαστοι ή
μερικώς εμβολιασμένοι  και  91
(16,52%) είναι πλήρως εμβολιασμέ-
νοι. Από την αρχή της πανδημίας
έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.404
ασθενείς.

Ν. Τζανάκης: 700 ακόμα θάνατοι το Νοέμβριο, κορύφωση αρχές Δεκεμβρίου
Αρχές Δεκεμβρίου αναμένει την κορύφωση ο Ν. Τζανάκης, βλέπει τις διασωληνώσεις

να φτάνουν έως τις 630. Αφόρητη η πίεση δηλώνει ο Ν. Καπραβέλος.

Αυτοψία του Ευρωπαίου Επίτροπου Περιβάλλοντος Virginijus Sinkevicius 
στην Πάρνηθα, για την ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών



Ξεκίνησε, για άλλη μια χρονιά, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κυκλοφορ-
ιακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια» που σχεδιάστηκε και υλοποιείται από
τη Δημοτική Αστυνομία Αχαρνών με την έγκριση του υπουργείου, σε

νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια του Δήμου.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των
μαθητών σε θέματα κυκλοφορίας και ορθής συμπεριφοράς στο δρόμο με δια-
δραστικό τρόπο. Πρώτος σταθμός για φέτος ήταν το 8ο Δημοτικό σχολείο Αχα-
ρνών όπου οι μαθητές ενημερώθηκαν και ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα
ορθής κυκλοφορίας στους δρόμους μας.

Μία από τις προτεραιότητες του Δημάρχου Αχαρνών Σπύρου Βρεττού και του
Αντιδημάρχου Μιχάλη Βρεττού είναι η οδική ασφάλεια των δημοτών. Πεποίθη-
σή τους είναι ότι η διαπαιδαγώγηση των παιδιών στο σύστημα κυκλοφορίας
είναι αναγκαία καθώς τα βοηθά να μαθαίνουν τους κανόνες κυκλοφοριακής
αγωγής και κατά συνέπεια να τους σέβονται!

Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στο τηλέφωνο της
Δημοτικής Αστυνομίας (Τμήμα Αστυνόμευσης) 210-2415472.
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Σε εφαρμογή το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κυκλοφοριακή ΑγωγήΣε εφαρμογή το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κυκλοφοριακή Αγωγή
και Οδική Ασφάλεια» από τη Δημοτική Αστυνομία Αχαρνώνκαι Οδική Ασφάλεια» από τη Δημοτική Αστυνομία Αχαρνών

Η Περιφέρεια Αττικής διορ-
γανώνει Ημερίδα ενημέρω-
σης και συζήτησης επί του
νέου Περιφερειακού Προ-
γράμματος «Αττική 2021-
2027», αύριο Τρίτη 16 Νοεμ-
βρίου και ώρα έναρξης 09:00
το πρωί, στο Αμφιθέατρο της
Εθνικής Πινακοθήκης (Μου-
σείο Αλέξανδρου Σούτσου). 

Στην Ημερίδα θα πραγμα-
τοποιηθεί ανοικτός διάλογος
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
επί των βασικών στόχων
πολιτικής του νέου Περιφερ-
ειακού Προγράμματος, με
σκοπό τη διαμόρφωση ενός
στρατηγικού σχεδιασμού για
μία Αττική βιώσιμη, για την Αττική που
αξίζουμε.

Κεντρική ομιλία θα πραγματοποιήσει ο
Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης ενώ
χαιρετισμούς θα απευθύνουν κατά την
έναρξη της ημερίδας η Υπουργός Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού Λ. Μενδώνη και ο
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Α.
Γεωργιάδης. 

Θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις ανά
θεματική ενότητα (στόχο πολιτικής) από 

στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής της
Περιφέρειας και της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής,  αλλά και εκπροσώπους Υπουρ-
γείων, της Αυτοδιοίκησης και της ακαδ-
ημαϊκής κοινότητας.  

Την εκδήλωση θα μπορέσετε να παρα-
κολουθήσετε και διαδικτυακά μέσω ζωντα-
νής μετάδοσης στο παρακάτω link:
https://youtu.be/kYwX4jaHYuo 

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

Online Μαθήματα Lightroom στη Φωτογραφική
Λέσχη Ελευσίνας 

Ημερίδα για το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα
Αττική 2021-2027 «Για την Αττική που αξίζουμε»
16 Νοεμβρίου στο Αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης
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Συμπληρώθηκαν  4 χ ρόν ια (15/11) από την  αποφρά-
δα ημέρα που το καιρικό φαιν όμεν ο «Ευρυδίκη»
έπληξε τη Δημοτική Εν ότητα Μάν δρας το Νοέμβριο
του 2017.

Στη μν ήμη των  είκοσι τεσσάρων  θυμάτων  εκείν ης
της καταστροφής που υπέστη η Μάν δρα, η Δημοτική
Αρχ ή πραγματοποίησε την  Κυριακή 14 Νοεμβρίου
2021, τα αποκαλυπτήρια μν ημείου στην  είσοδο της
πόλης.

Την  εκδήλωση τίμησαν  με την  παρουσία τους εκπρ-
όσωποι του Κυβέρν ησης, του Κοιν οβουλίου και της
πολιτικής ζωής, των  Εν όπλων  Δυν άμεων , των  Σωμά-
των  Ασφαλείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και
πλήθος πολιτών .

Ο Δήμαρχ ος Χρήστος
Ε. Στάθης αν αφέρθηκε
στην  υλοποίηση της
συγκεκριμέν ης πρωτο-
βουλίας η οποία αποτέλε-
σε σκέψη του από την
πρώτη στιγμή της θητείας
της τρέχ ουσας Δημοτι-
κής Αρχ ής με τα παρα-
κάτω λόγια:

«Πέρασαν τέσσερα
χρόνια…

Τέσσερα χ ρόν ια από
το Νοέμβριο του 2017,
όταν  η Ελλάδα αγω-
ν ιούσε χ τυπημέν η από
το καιρικό φαιν όμεν ο με
όν ομα από την  αρχ αία
μυθολογία …

Η  Ευρυδίκη σάρων ε, από το Ναύπλιο μέχ ρι τη
Σύμη, από την  Κέρκυρα μέχρι την  Κρήτη...  

Προκαλών τας εικόν ες βιβλικής καταστροφής…
Προκαλών τας όπως και στη μυθολογία δάκρυα

θλίψης, που γίν ον ταν  θαρρ-
ούσες ορμητικοί χ είμαρροι…

15 Νοεμβρίου 2017
Η Μάν δρα, με γεν ν αιότητα,

πάσχ ιζε ν α σταθεί όρθια… τα
παιδιά της πάλευαν  με το θάν α-
το και αυτός παν ούργος ως
είν αι, κατάφερε ν α κλέψει είκοσι
τέσσερα (24) από αυτά…

«Η μν ήμη, όπου και ν α την
αγγίξεις,  πον εί», γράφει ο Σεφ-
έρης…

Η μν ήμη πον εί, όμως την  κρα-

τάμε πάν τα ζων τα-
ν ή για ν α ν ιώθουμε
κον τά μας, εκείν ο-
υς κι εκείν ες που
δεν  είν αι πια αν ά-
μεσα μας…

Για ν α τους αφιε-
ρώσουμε κάθε
προσπάθεια που
πρέπει ν α κάν ο-
υμε για ν α γίν ει ο

τόπος μας καλύτερος για τις γεν ιές που έρχ ον ται…
Στον  αρχ αιοελλην ικό μύθο, ο Ορφέας, οδηγών τας

την  Ευρυδίκη από τον  Κάτω Κόσμο βάδιζε μπροστά
της και δεν  έπρεπε ν α στρέψει το βλέμμα του προς
αυτή μέχ ρι ν α βγει στο φως…

Η κοιν ων ία μας βαδίζει μπροστά στην  επόμεν η
ημέρα, αλλά την  ίδια ώρα δεν  ξεχν ά…

Νιώθει την  αγάπη για τον  συν άν θρωπο, για τη γειτο-
ν ιά, για την  πόλη του ν α φουν τών ει…

Να γίν εται διαρκώς μεγαλύτερη αλλά και κιν ητήριος
δύν αμη αν άπτυξης και προόδου…

Η πρόοδος ακολούθησε τις απώλειες των  δικών  μας
αν θρώπων …

Τα έργα θωράκισης του Δήμου προχ ώρησαν  και υλο-
ποιήθηκαν  και θέλω ν α ευχ αριστήσω όλους όσους
συν έβαλαν  σε αυτή την  εξέλιξη…

Τους επιφαν είς αλλά και τους αφαν είς ήρωες…
Κύριοι Υπουργοί, κύριε Πρόεδρε, Αγαπητοί φίλες και

φίλοι…
Περιθώρια εφησυχ ασμού δεν  υπάρχ ουν … ούτε οι

πρόσφατες πυρκαγιές στην  ευρύτερη περιοχ ή των
Βιλίων , ούτε η κλιματική αλλαγή το επιτρέπουν …

Μα πάν ω από όλα εφησυχ ασμό δεν  επιτρέπει το
γκρίζο κεν ό που άφησε στον  τόπο μας ο χ αμός των
24 συμπολιτών  μας…

Αυτός ο μικρός βραχ όκηπος, εδώ αν άμεσα μας θα
μας το θυμίζει καθημεριν ά…

Και θα θυμίζει στον  επισκέπτη της πόλης όσα χ ρό-
ν ια κι αν  περάσουν  ότι η Μάν δρα λύγισε, γον άτισε,
αλλά είν αι ξαν ά όρθια…

Δυν ατή και με μν ήμη…
Βαδίζουμε γρήγορα μπροστά, αλλάζουμε σελίδα, αλλά

δεν  πετάμε την  προηγούμεν η στο πηγάδι της λήθης»
Στη σεμν ή αυτή τελετή, παρευρέθηκε ο Υπουργός

Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος
Στυλιαν ίδης εκπροσωπών τας την  Κυβέρν ηση. ο Αν τι-
πρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής Αττικής,
Θαν άσης Μπούρας, ο υφυπουργος Δικαιοσύν ης Γ.
Κώτσηρας, καθώς κι ο βουλευτής Δυτ.Αττικής Β. Λιά-
κος. 

Ο κ. Μπούρας δήλωσε ότι υπάρχ ει διαρκές και πραγ-
ματικό εν διαφέρον  από την  Κυβέρν ηση και τον
Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για την  επίλυση
όλων  των  προβλημάτων  που προέκυψαν  από τα
πλημμυρικά φαιν όμεν α, πάν τα σε συν εργασία με τους
φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.

44  ΧΧΡΡΟΟΝΝΙΙΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗΝΝ  ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΡΡΟΟΦΦΗΗ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ:

Τιμώντας τη μνήμη εκείνων που δεν είναι
ανάμεσά μας - Αποκαλυπτήρια του

Μνημείου για τα 24 θύματα της τραγωδίας 
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Δ
ράστης της δολο-
φον ίας της
69χ ρον ης από

τη Ν.Ιων ία Βόλου ο
39χ ρον ος που συν ελή-
φθη για τη δολοφον ία
της ν ον άς του.

Περίπτωση αν θρω-
ποκτον ίας που δια-
πράχ θηκε πριν  από 12
χ ρόν ια σε βάρος ημεδα-
πής στην  πόλη του
Βόλου εξιχ ν ιάστηκε από
την  Υποδιεύθυν ση
Ασφάλειας Βόλου, με
τον  δράστη ν α είν αι ο
ίδιος που δολοφόν ησε
την  75χ ρον η ν ον ά του
προ ημερών  στη Νέα
Ιων ία.

Σύμφων α με πληροφ-
ορίες του magne-
sianews.gr, ο 39χ ρον ος
που σκότωσε τη ν ον ά
του με 42 μαχ αιριές φέρ-
εται ν α διέπραξε τον
Αύγουστο του 2009 και
άλλη δολοφον ία, με θύμα
69χ ρον η. 

Το σοκαριστικό
στοιχ είο είν αι πως η

69χ ρον η ήταν  η μητέρα
του σημεριν ού του δικ-
ηγόρου, ο οποίος τον
υπερασπίστηκε στη
δολοφον ία της ν ον άς
του, που ομολόγησε.

Το έγκλημα της
69χ ρον ης ήταν  από το
2009 αν εξιχ ν ίαστο και ο
δικηγόρος δεν  είχ ε μάθει
ποτέ ποιος είχ ε δολοφο-
ν ήσει τη μητέρα του που
ο ίδιος είχ ε βρει τότε
μέσα σε «λίμν η» αίμα-
τος.

Η αν ακοίν ωση της
αστυν ομίας:

Εξιχ ν ιάσθηκε από
την  Υποδιεύθυν ση
Ασφάλειας Βόλου
περίπτωση αν θρωποκ-
τον ίας που διαπράχ θη-
κε πριν  από -12- χ ρόν ια
σε βάρος ημεδαπής
στην  πόλη του Βόλου.

Ειδικότερα, απογευμα-
τιν ές ώρες της 12-08-
2009 στο Βόλο,
69χ ρον η ημεδαπή

βρέθηκε ν εκρή στο
δάπεδο της οικίας της
από συγγεν ικό της πρό-
σωπο.

Όπως προέκυψε, η
θαν ούσα έφερε τραύμα-
τα από ν ύσσον  και τέμ-
ν ον  όργαν ο στην  αρι-
στερή κυρίως πλευρά
του σώματός της.

Από την  εν δελεχ ή
εξέταση των  στοιχ είων
προέκυψε ότι πρόκειται
για τον  ίδιο δράστη που
διέπραξε την  πρόσφατη
αν θρωποκτον ία σε
βάρος 75χ ρον ης ημεδα-
πής στο Βόλο , καθόσον
το γεν ετικό υλικό που
λήφθηκε από τον  ίδιο
ταυτίστηκε στα εργα-
στήρια της Διεύθυν σης
Εγκληματολογικών  Ερευ-
ν ών  με γεν ετικό υλικό
που βρέθηκε τότε στην
69χ ρον η.

Το συγκεν τρωθέν
υλικό υποβλήθηκε στον
κ. Εισαγγελέα Πλημμελει-
οδικών  Βόλου.

Π
ροθεσμία για να
απολογηθεί την
ερχόμενη Πέμπτη

ζήτησε και έλαβε, σύμφωνα
με πληροφορίες του
trikalavoice.gr, ο
Τρικαλινός αστυνομικός ο
οποίος κατηγορείται για
ασέλγεια της μόλις 4 ετών
κόρης του.

Σύμφων α με το ρεπορτάζ του
trikalav oice.gr, η υπόθεση
που έχ ει σοκάρει την  τοπική
κοιν ων ία «έσκασε» στις αρχ ές
της περασμέν ης εβδομάδας
όταν  και η μητέρα του
κοριτσιού-η οποία είν αι σε
διάσταση με τον  29χ ρον ο
αστυν ομικό από το 2018-τον
κατήγγειλε στην  αστυν ομία για
ασέλγεια, διακρίν ον τας
περίεργη συμπεριφορά στο
κοριτσάκι. 

Την  υπόθεση αν έλαβε άμεσα
το Εσωτερικών  Υποθέσεων ,
το κοριτσάκι εξετάστηκε από
ιατροδικαστή, εν ώ καθοριστική
φέρεται ν α είν αι η κατάθεση

παιδοψυχ ολόγου η οποία
επίσης το εξέτασε.

Ο 29χ ρον ος αστυν ομικός
απορρίπτει κάθε κατηγορία και
ο συν ήγορός του, Γιώργος
Παν αγιώτου σε δηλώσεις του
στο trikalav oice.gr σημειών ει
ότι ο πελάτης του “απορρίπτει
κάθε κατηγορία από αυτές που
του αποδίδον ται, πολύ δε
περισσότερο για αυτές τις
απεχ θείς πράξεις για τις οποίες
γίν ον ται αν αφορές”.

Ο ίδιος αφήν ει αιχ μές για τη
διαδικασία που ακολουθήθηκε
καθώς “εμείς από την  πλευρά
μας μόλις αποκτήσαμε
πρόσβαση στη δικογραφία η
οποία ωστόσο έχ ει ήδη
διαρρεύσει, προς μεγάλη μας
έκπληξη, στα ΜΜΕ
παραδίδον τας τον  πελάτη μας
βορά στο πλήθος. Θα
ακολουθήσουμε όλα τα έν δικα
μέσα και θα απαν τήσουμε
τεκμηριωμέν α σε όλα τα
ερωτήματα που προκύπτουν
στην  υπόθεση”.

Για το περιστατικό εξέδωσε
αν ακοίν ωση η ΕΛΑΣ:

«Α την  Υπηρεσία Εσωτερ-
ικών  Υποθέσεων  Σωμάτων
Ασφαλείας συν ελήφθη αστυν ο-
μικός δυν άμει εν τάλματος για
παράβαση των  άρθρων  339
«αποπλάν ηση παιδιών » και
345 «γεν ετήσια πράξη μεταξύ
συγγεν ών » του Ποιν ικού Κώδι-
κα.

Η υπόθεση διερευν ήθηκε στο
πλαίσιο σχ ετικής καταγγελίας
και το προαν ακριτικό υλικό
που συγκεν τρώθηκε υποβ-
λήθηκε στην  αρμόδια εισαγγελι-
κή Αρχ ή και παραπέμφθηκε σε
Αν ακριτή, ο οποίος και εξέδω-
σε το σχ ετικό έν ταλμα
σύλληψης».

Στον επόμενο εκκαθαριστικό της ΔΕΗ
η επιδότηση στο ρεύμα
Ο Υπουργός Εν εργείας και Περιβάλλον τος ξεκαθάρισε ότι η επιδότ-

ηση στους λογαριασμούς της ΔΕΗ θα αρχίσει ν α φαίν εται στους επό-
μεν ους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς

Στους επόμενους εκκαθαρι-
στικούς λογαριασμούς, οι
οποίοι  θα ξεκινήσουν να
εκδίδονται από το τέλος Νοεμ-
βρίου, θα φανεί η επιδότηση
στην ηλεκτρονική ενέργεια,
σύμφωνα με τις διευκρινίσεις
του Κώστα Σκρέκα. 

O υπουργός επανέλαβε πως
η επιδότηση θα ανέρχεται για
κατανάλωση 300Kw τον μήνα:

στα 9 ευρώ τον Σεπτέμβριο,
στα 19 για τον Οκτώβριο και
στα 39 για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο.
Η ρήτρα αναπροσαρμογής που θα κληθούν να πληρώσουν οι κατανα-

λωτές με μέση κατανάλωση 300Kw τον μήνα θα είναι 45 ευρώ, με την
επιδότηση από το κράτος να καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της επιβάρυ-
νσης.

Ο Κώστας Σκρέκας διαβεβαίωσε, παράλληλα, πως αν οι αυξήσεις στην
ηλεκτρική ενέργεια συνεχιστούν, η κυβέρνηση θα εξακολουθήσει να επιδο-
τεί τους καταναλωτές.

Ξεκαθάρισε, πάντως, πως δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί ολόκληρο το
ποσό της επιβάρυνσης των καταναλωτών. Μέρος της επιβάρυνσης για
όσα νοικοκυριά καταναλώνουν περισσότερα από 300 kw τον μήνα, έχει
ανακοινώσει ότι θα καλύψει η ΔΕΗ, ενώ κάτι ανάλογο έχει ζητηθεί και από
τους υπόλοιπους παρόχους.

Τέλος, ο υπουργός έκανε γνωστό πως τις επόμενες μέρες θα λειτουργή-
σει ένας 5ψηφιος αριθμός έκτακτης ανάγκης, τον οποίο θα μπορούν να
χρησιμοποιούν ευάλωτα νοικοκυριά σε περίπτωση που του κοπεί το
ρεύμα λόγω οφειλών, προκειμένου να γίνεται άμεση επανασύνδεση.

Την Πέμπτη η απολογία του αστυνομικού που 
κατηγορείται για ασέλγεια στο 4χρονο παιδί του

ΤΤΤΤέέέέλλλληηηη    κκκκυυυυκκκκλλλλοοοοφφφφοοοορρρρίίίίααααςςςς    2222000022222222::::
ΑΑΑΑννννοοοοίίίίγγγγεεεειιιι     ηηηη    ππππλλλλααααττττφφφφόόόόρρρρμμμμαααα    ––––
ΜΜΜΜεεεε    QQQQRRRR    ccccooooddddeeee    ηηηη    ππππλλλληηηηρρρρωωωωμμμμήήήή

Ανοίγει, σήμερα, η πλατφόρ-
μα για τα τέλη κυκλοφορίας
2022. Τα ποσά που θα κληθ-
ούν να πληρώσουν οι ιδιοκτή-
τες οχημάτων δεν αναμένεται
να είναι διαφορετικά σε σχέση
με την περασμένη χρονιά.
Η αξιοσημείωτη αλλαγή της
φετινής χρονιάς, ωστόσο,
είναι στον τρόπο πληρωμής

τους. Ειδικότερα, οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα πρέπει να
μπουν στην πλατφόρμα myCar της ΑΑΔΕ, χρησιμοποιώντας
τους κωδικούς του  Taxisnet και να επιλέξουν την ενότητα
«Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων».
Έως 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία - Τσουχτερό το πρόστιμο
όσων τα καταβάλλουν εκπρόθεσμα
Στη συνέχεια θα εμφανίζεται η επιλογή για την εμφάνιση του
ειδοποιητηρίου, το οποίο φέτος θα έχει και κωδικό QR (QR
code), με το οποίο θα μπορεί να γίνεται απευθείας πληρω-
μή, μέσω web banking.
Η προθεσμία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας θα
είναι η 31η Δεκεμβρίου 2021 -δίχως να υπολογίζονται τυχόν
παρατάσεις. Υπενθυμίζεται πως όσοι δεν καταβάλλουν
εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας θα κληθούν να
πληρώσουν τα διπλά.

Βόλος: Ο 39χρονος που σκότωσε τη
νονά του είχε δολοφονήσει και τη μητέρα
του δικηγόρου του



Η
μερίδα με θέμα “Master
Plan Λιμένα Ελευσίνας –
Στόχοι & Προοπτικές

Ανάπτυξης – Παρουσίαση Α’
φάσης Προγραμματικού
Σχεδίου” διοργανώνει ο Οργα-
νισμός Λιμένος Ελευσίνας ΑΕ,
στο πλαίσιο της εκπόνησης
του Master plan (Α’ φάση), με
στόχο την συλλογή απόψεων
από όλους τους συναρμόδιο-

υς φορείς.

Η ενημερωτική Ημερίδα
φιλοξενείται στον συνε-
δριακό χώρο του Εργα-
τοϋπαλληλικού Κέντρου
Ελευσίνας-Δυτικής Αττι-
κής (Χαριλάου 28, Ελευ-
σίνα) την Παρασκευή, 19
Νοεμβρίου 2021 και ώρα
11:30 έως 17:30.
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Μ
ήνυμα στις επιχειρήσεις για αυτο-
συγκράτηση έναντι των πληθωρι-
στικών πιέσεων, εστειλε ο Θ.

Σκυλακάκης: 
Την ανάγκη να «αντιμετωπιστούν από

τις επιχειρήσεις με ιδιαίτερη αυτο-
συγκράτηση» οι ανατιμήσεις μετέφερε
ο Αναπληρωτής ΥΠΟΙΚ Θεόδωρος
Σκυλακάκης. Και έκανε σαφές πως
«δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να
διακυβεύσουμε παρασυρόμενοι στον
φαύλο κύκλο των πληθωριστικών
προσδοκιών» την αναπτυξιακή πορεία.

«Οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων
και των πρώτων υλών, οι οποίες
δημιουργούν σημαντικά προβλήματα
στο διάστημα αυτό, θα πρέπει να αντι-
μετωπιστούν από τις επιχειρήσεις με
ιδιαίτερη αυτοσυγκράτηση σε ό,τι
αφορά την μεταφορά του σχετικού
κόστους στις τιμές καταναλωτή, και να
συνυπολογίσουν στις αποφάσεις τους
ότι έχουν μπροστά τους μια περίοδο
δυναμικής ανάπτυξης στην οποία θα
μπούμε από το 2022 και στα επόμενα
χρόνια, την οποία δεν πρέπει σε καμία 

περίπτωση να διακυβεύσουμε παρα
συρόμενοι στον φαύλο κύκλο των

πληθωριστικών προσδοκιών» δήλω-
σε ο κ. Σκυλακάκης.

«Κατεβάζει ρολά» σήμερα η εστίαση – 
24ωρη απεργία στον κλάδο
Ρολά κατεβάζουν σήμερα  16 Νοεμ-

βρίου, οι επιχειρήσεις εστίασης σε
όλη τη χώρα, σε μια συμβολική κίνηση
διαμαρτυρίας για τα νέα περιοριστικά
μέτρα, τα οποία ισχύουν από το προη-
γούμενο Σάββατο στον κλάδο, αλλά
κυρίως για το γεγονός ότι αυτά δεν
συνοδεύονται από κάποια αντισταθμι-
στικά μέτρα. 

Η απόφαση για την 24ωρη κινητο-
ποίηση, η οποία θα περιλαμβάνει και
συγκέντρωση διαμαρτυρίας την ίδια
ημέρα στις 12.00 το πρωί στο Σύνταγ-
μα, ελήφθη από την Πανελλήνια Ομο-
σπονδία Εστιατορικών και Συναφών
Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ), η οποία θα
προσπαθήσει να επιδώσει σχετικό
ψήφισμα και στον πρωθυπουργό, στο
Μέγαρο Μαξίμου.

Ο.Λ.Ε. ΑΕ: 
Ημερίδα για το Master Plan 
του Λιμένα Ελευσίνας

ΘΘ..  ΣΣκκυυλλαακκάάκκηηςς  --  ΑΑννααττιιμμήήσσεειιςς::  
ΣΣυυσσττάάσσεειιςς  σσττιιςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  γγιιααΣΣυυσσττάάσσεειιςς  σσττιιςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  γγιιαα
""ιιδδιιααίίττεερρηη  ααυυττοοσσυυγγκκρράάττηησσηη""ιιδδιιααίίττεερρηη  ααυυττοοσσυυγγκκρράάττηησσηη""

Αίτημα Μητσοτάκη στον Τζόνσον για 
επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα

Στη Ντάουνινγκ Στριτ σήμερα ο πρωθυπουργός 

Τ
ετ α τετ με τον  πρωθυπο-
υργό της Μεγάλης Βρε-
ταν ίας θα έχ ει την  Τρίτη

στο Λον δίν ο ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, ο οποίος θα
περάσει για πρώτη φορά ως
πρωθυπουργός το κατώφλι της
Ντάουν ιν γκ Στριτ.
Η συν άν τηση των  δύο ηγετών

έρχ εται σε έν α χ ρον ικό σημείο
που η ελλην ική κυβέρν ηση
ξεδιπλών ει μία πολυδιάστατη
εξωτερική πολιτική, τόσο στη
Γηραιά Ηπειρο, όσο και στις ΗΠΑ,
στην  Αφρική και την  Κεν τρική Ασία.
Στο επίκεν τρο βεβαίως της συν άν -
τησης των  δύο αν δρών  θα είν αι η
κατάσταση στην  Αν . Μεσόγειο, με τον
πρωθυπουργό ν α τον ίζει στον  Βρε-
ταν ό ομόλογό του την  αν αγκαιότητα ν α
σταματήσει η Αγκυρα την  προκλητική
συμπεριφορά στην  περιοχ ή. Την  ίδια
ώρα, σε μια συν άν τηση Αθήν ας – Λον -
δίν ου δεν  μπορεί ν α απουσιάζει το
Κυπριακό, με τον  Ελλην α πρωθυπο-
υργό ν α ξεκαθαρίζει για μία ακόμα φορά
την  άποψή του, πως ο μον αδικός τρό-
πος για την  επίλυση του Κυπριακού
είν αι η διζων ική δικοιν οτική ομοσπον -
δία στη βάση των  ψηφισμάτων  των
Ην ωμέν ων  Εθν ών .
Αυτό που επιδιώκει η Αθήν α από το

συγκεκριμέν ο ταξίδι είν αι ν α καταστή-
σει σαφές πως το γεγον ός της
αποχ ώρησης της Μεγάλης Βρεταν ίας
από την  Ε.Ε., δεν  επηρεάζει τις διμερ-
είς σχ έσεις, οι οποίες παραδοσιακά
είν αι πολύ στεν ές. Τούτο άλλωστε φάν -
ηκε από τον  προπομπό του ταξιδιού
του κ. Μητσοτάκη, που ήταν  η
επίσκεψη Δέν δια, η οποία συν ο-
δεύτηκε από την  υπογραφή του
μν ημον ίου καταν όησης για το στρατ-
ηγικό διμερές πλαίσιο, όπως ον ομά-
στηκε. 
Η συμφων ία καλύπτει μεγάλη γκάμα 

θεμάτων , από την  εξωτερική πολιτική
και την  άμυν α έως το εμπόριο και τις
επεν δύσεις. Εκείν ο ωστόσο που αν α-
μέν εται ν α συγκεν τρώσει όλα τα φώτα
της δημοσιότητας είν αι το αίτημα του
Ελλην α πρωθυπουργού στον  Βρεταν ό
ομόλογό του για επιστροφή των
Γλυπτών  του Παρθεν ών α. 
Η ξεκάθαρη πρόθεση του κ. Μητσο-
τάκη φάν ηκε την  Παρασκευή κατά την
ομιλία του στην  εκδήλωση της
UNESCO στο Παρίσι, όπου μεταξύ
άλλων  αν έφερε πως βάσει της πρόσφ-
ατης απόφασης από τη Διακυβερν ητική
Επιτροπή της UNESCO για την
προώθηση της επιστροφής των  πολιτι-
στικών  αγαθών  στις χ ώρες προέλευ-
σης, «που αν αγν ωρίζει ότι η υπόθεση
δεν  αφορά τη συν εν ν όηση μεταξύ
μουσείων , αλλά έχ ει διακυβερν ητικό
χ αρακτήρα», το θέμα αφορά πλέον  τη
βρεταν ική κυβέρν ηση.
Γι’ αυτό ο κ. Μητσοτάκης θα ζητήσει

διάλογο για το ζήτημα με τη βρεταν ική
πλευρά, σημειών ον τας στην  ίδια εκδή-
λωση πως φέτος που συμπληρών ον ται
200 χ ρόν ια από την  έν αρξη του
Αγών α για την  Αν εξαρτησία της Ελλά-
δας «είν αι η καλύτερη στιγμή για την
επιστροφή του τμήματος που λείπει και
την  επαν έν ωση των  Γλυπτών  του
Παρθεν ών α στη γεν έτειρά τους, την
Ελλάδα».
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Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(6η αγω-
νιστική)

ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓΟY – ΑΣΤΕΡΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ 0-0

ΕΝ . Π ΑΝ ΑΣ Π Ρ/ ΚΟΥ -
ΔΟΞΑ – ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0-1

ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ –
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ 1-
4

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ –
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 2-1

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ –
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 3-2

ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ – ΣΚΟΡΠΙΟΣ
ΦΥΛΗΣ 2-3

ΒΥΖΑΣ –
Θ Ρ Α Σ Υ Β Ο Υ Λ Ο Σ
ΦΥΛΗΣ 4-0

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Σ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – Α.Ο.
ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
0-1

Η ΒΑΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
18

2. ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ
18

3. ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 16
4. ΑΣΤΕΡΑΣ

ΜΑΓΟΥΛΑΣ 12
5. Α.Ο. ΜΙΜΑΣ

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 12
6. ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 10
7. ΕΘΝΙΚΟΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 10
8. ΑΠΟΛΛΩΝ

ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 8
9. ΗΡΑΚΛΗΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 7
10. ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 4
11. ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ

ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 4
12. Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 4
13. ΠΑΟ

Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Ω Ν
ΜΑΝΔΡΑΣ 2

14. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΦΥΛΗΣ 1

1 5 .
ΕΝ . Π ΑΝ ΑΣ Π Ρ/ ΚΟΥ -
ΔΟΞΑΣ 1

16. ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0

Η ΕΠΟΜΕΝΗ(7η αγω-
νιστική)

Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ –
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΑΠΟ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ –
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ –
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ – ΠΑΟ
Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Ω Ν
ΜΑΝΔΡΑΣ

Θ Ρ Α Σ Υ Β Ο Υ Λ Ο Σ
ΦΥΛΗΣ – ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
– ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
– ΒΥΖΑΣ

ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓΟΥ –
ΕΝ . Π ΑΝ ΑΣ Π Ρ/ ΚΟΥ -
ΔΟΞΑΣ

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(6η αγω-
νιστική)

ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ –
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2-3

ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. –
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 1-5

Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ – Α.Ο.
Α Τ Ρ Ο Μ Η Τ Ο Σ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2-2

ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΗΣ –
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 2-0

ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΣΠΡ. – ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ 1-1

Δ Υ Ν Α Μ Η
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ –
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
2-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 13

2. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΗΣ 13

3. ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΣΠΡ. 10

4. ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ 10

5. Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 10
6. ΑΣ ΔΥΝΑ.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 7
7. ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 7
8. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ

ΛΙΟΣΙΩΝ 6
9. ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 6
10 Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 4
11. ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 1
12. ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ

Α.Ο. 0

Η ΕΠΟΜΕΝΗ 7η αγω-
νιστική)

ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
– ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ

Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΑΣ ΔΥΝΑ.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ – ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
– ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.

ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ –
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ

Ρεπό: ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΣΠΡ., Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ

Επιμέλεια-Φωτό:Βύζας-
Θρασύβουλος

Α Ν Ε Σ Τ Η Σ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΕΠΣΔΑ: Τα αποτελέσματα η βαθμολογία 
και η επόμενη αγωνιστική

Ο Παν ελευσιν ιακός ΑΟ για την  4η αγω-
ν ιστική του 60υ ομίλου της Γ΄Εθν ικής
επικράτησε στο Δημοτικό Στάδιο
Κοσμάς Παπαν ικολάου της Θύελλας
Ραφήν ας με 2-0.
Τα τέρματα για την  ομάδα των  σταχ υοφ-
όρων  του Μουράτ Σεροπιάν  σημείωσαν
οι Ερέρα(8′) και Αν των ακόπουλου(43′).
Π ΑΝ ΕΛΕΥ Σ Ι Ν Ι ΑΚΟΣ (π ροπ ον ητ ής
Μουράτ Σεροπιάν ): Γκλώτσος, Αν δριό-
πουλος(10′ λ.τρ. Λώλος), 

Λάμπρου(25′ λ.τρ. Μπούσης), Συριόπου-
λος, Παπατζίκος, Μαρής, Μακρίδης(60′
Σεκούμπα), Αν των ακόπουλος(60′ Ξεν ο-
παν άγος), Ερέρα, Βεζιρτζόγλου, Λαζα-
ρίδης.

ΘΥΕΛΛΑ(προπον ητής Νίκος Μεσολόγ-
γης): Κουμής, Αράπης, Φύτρος, Μαν -
τζώρος, Αν δρίκος, Ντόσκας73′ Ζέκιο),
Γούλας, Μαρτίν ος, Δρόσης, Σου-
λταν ίδης, Παν τελίδης(59′ Δημητρίου).

Ο Πανελευσινιακός 2-0 την
Θύελλα Ραφήνας

Ο Βύζας Μεγάρων εύκολα
4-0 τον Θρασύβουλο

Ο Βύζας Μεγάρων συνεχίζοντας τον φρε-
νήρη καλπασμό του επικράτησε για την 6η
αγωνιστική του πρωταθλήματος της
Α΄κατηγορίας του φιλότιμου Θρασύβουλου
με 4-0 κάνοντας το 6Χ6.
Οι παίκτες του Λευτέρη Βασιλειάδη κυρ-
ιάρχησαν σε όλα τα μήκη και πλάτη του
γηπέδου και δίκαια επικράτησαν ενώ
χάνοντας και άλλες ευκαιρίες για γκολ.
Από την άλλη πλευρά το συγκρότημα της
Φυλής του Ζόραν Γέφτοβιτς προσπάθησε
για κάτι καλύτερο αλλά δεν μπόρεσε και
υπέκυψε στην ανωτερότητα του αντιπάλου
του.

ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ

6′ ΓΚΟΛΛΛΛΛ Ο Σαχόλι έδωσε την ασιστ στον
Στρατιδάκη που με πλασέ έκανε το 1-0
24′ ΓΚΟΛΛΛΛΛ Φάση καρμπόν όπως το πρώτο
ο Σαχόλι τροφοδότησε τον Κωνσταντινίδη που με
σούτ έκανε το 2-0.
40′ ΓΚΟΛΛΛΛΛ ο Στρατιδάκης έδωσε πολύ
ωραία πάσα στον Κωνσταντινίδη που ο τελευ-
ταίος πέτυχε το 3-0.

42′ ΓΚΟΛΛΛΛΛ ο Σαχόλι με εύστοχο κτύπημα
πέναλτι σε χέρι αμυντικού πέτυχε το 4-0.

75΄ο Σαχόλι τροφοδότησε τον Αμαραντίδη το
σουτ του τελευταίου σύριζα άουτ.
81′ ο Φρυγανάς που είχε μπεί νωρίτερα αλλα-
γή από πλάγια μπήκε στην μικρή περιοχή του
Θρασύβουλου έπισαε το σούτ άουτ.
84′ πολύ ωραία ενέργεια από τον Στρατιδάκη το
σούτ δεν βρήκε στόχο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν αγωνίστηκαν οι τρα-
υματίςες Κώστας Χατζημελετιάδης και Ρενέ
Σταύρε που κάνουν θεραπεία. Ενώ ο Τάσος
Φλέγγας κάθησε στον πάγκο.
Στο τέλος του αγώνα οι φίλαθλοι του Βύζα χειρ-
οκρότησαν τους παίκτες για την σπουδαία εμφ-
άνιση.

Χωρίς προβλήματα η διαιτησία του Γιώργου
Χρόνη. Βοηθοί: Πλάκας Σωτήρης -Αρβανιτάκης
Γιώργος. Παρατηρητής αγώνα Κώστας Βαλσα-
ράς. Ιατρός αγώνα Κώστας Οικονομόπουλος.

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ(προπονητής Λευτέρης
Βασιλειάδης): Πορανίδης, Λύγδας, Αμαραν-
τίδης, Φουρνάρης, Φυσαράκης(72′
Δρυμούσης), Μανώλης(46΄Κόμπε), Κωνσταν-
τινίδης, Καραγιάννης(72΄Μαυρονάσος), Στρα-
τιδάκης, Σελμανάι(63΄Φρυγανάς), Σαχό-
λι(77΄Χαμπιλάι).
ΠΑΓΚΟΣ: Θεοδωρόπουλος, Φλέγγας, Λεβεν-
τούρης, Σταμέλος.

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ(προπονητής Ζόραν Γέφτοβι-
τς): Ελθίνι, Κορκοβίλης(46′ SINGH RAI), Ευθ-
υμιάδης, Πετράκης, (Κοντούλης
Α(70’Λεβαντής), Βασιλείου, Μιχάλης, Χαλι-
μούρδας(26′ λόγω τραυματισμού Αλεξόπουλος),
Κοντούλης Γ, Καψάλας, Καμπόλης
Δ(79΄Μαρούσκος).

Ρεπορτάζ-Φωτό: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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Η Νέα Πέραμος αν και βρέθηκε να
χάνει 0-1 από τον ΑΟ Ζωφριάς
κατάφερε να κάνει στην συνέχεια
ολική ανατροπή και να επ ικρατή-
σει με 3-2.
Τα τέρματα για την ομάδα του Χάρη
Κοπιτσή σημείωσαν οι: Σεβαστής
43', Γκελάι 53' Τοπτίδης 57΄. Για
λογαριασμό των φιλοξενουμένων
σκόραραν οι Νικολάου 25' και
Ξενάκης με π έναλτι 67΄. Την
εσχάτη των ποινών κέρδισε ο Πλα-
τανιάς Γ.
Από το 60΄οι γηπεδούχοι αγω-
νιζόντουσαν με 10 παίκτες λόγ
αποβολής του Λημνιάτη με δέυτε

ρη κίτρινη κάρτα.
Διαιτητής ήταν  ο Λάμπ ρ-
ου.Βοηθοί: Χαμπ ιλάι-Καντανο-
λέων.

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ: Κεχαγιάς, Πνευμα-
τικάκης, Δράγασης, Γεωργιάδης,
Λημνιάτης, Λουκίδης(74 Κοκόση),
Τοπ τίδης, Γκελάι, Σεβαστής(68′
Νάκος), Δουκάκης, Καμπόλης.

ΖΩΦΡΙΑ: Πλατανιάς Ι., Κου-
τσούμπας, Καλαμάρας, Λάβδας,
Κούρτης(30′ λ.τρ. Ράγγος), Ξενάκ-
ης, Χαλέπλιαν, Ρεφενδάριος, Νικο-
λάου, Πλατανιάς Γ., Πυλαρινός(73′

ΚΛΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ
ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ Κ14

Την  ΤΕΤΑΡΤΗ 17/11/2021 και ώρα
14.45 στο γήπεδο ΄΄ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ΄΄
καλούν ται για προπόν ηση οι
ακόλουθοι ποδοσφαιριστές με
αθλητική περιβολή (άσπρη
μπλούζα – μαύρο σορτσάκι –
άσπρες κάλτσες):

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΣ

ΒΙΤΣΕΤΖΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΕΡΜΗΣ

ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΑΓΙΟΙ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΖΕΚΑ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ

ΚΑΜΕΝΙΔΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΟΝΤΙΩΝ

ΚΑΒΑΓΙΑΣ ΕΡΜΗΣ

ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΤΣΩΝΗΣ ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ

ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΑΝΔΡΕΟΥ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ

ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΕΡΜΗΣ

ΚΑΝΔΥΛΑΝΑΠΤΗΣ ΕΡΜΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΠΑΠΑΜΕΛΕΤΗΣ ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ

ΣΠΕΓΓΑΣ ΕΡΜΗΣ

ΣΥΨΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΤΖΟΜΑΚΗΣ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΑΓΙΟΙ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΤΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΔΥΝΑΜΗ

ΣΙΝΑΪ ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΦΕΤΦΑΤΣΙΔΗΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΦΛΙΑΤΟΥΡΑΣ ΕΡΜΗΣ

ΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΟΚ
ΜΑΝΔΡΑΣ

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.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ
ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΑ ΦΟΡΟΥΝ
ΜΑΣΚΑ.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ
ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ SELF – TEST ΕΝΤΟΣ
24ΩΡΟΥ.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ ΕΙΝΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΝΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ
ΤΟΥΣ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο ΑΘΛΗΤΗΣ ΝΑ
ΣΤΕΙΛΕΙ ΣΕ EMAIL ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΑΔΥΝΑΤΗ
ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ .

EMAIL EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : GIANN-
ISFATOLIAS@GMAIL.COM

Ολική ανατροπή η Νέα Πέραμος και με
10 παίκτες 3-2 την Ζωφριά

Οι γυναίκες του 
Πανελευσινιακού 52-46
στην Μάνδρα τον ΓΑΣΜ

Οι γυναίκες του Πανελευσινιακού
επικράτησαν  στο γειτονικό ντέρμπι
με τον Γυμναστικό Αθλητικό Σύλλογο
Μάνδρας με 46-52!!
ΓΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ -
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 46-52
Διαιτητές:Τζιμινίδης, Μπερέτσος
Δεκάλεπτα : 11-13, 20-24, 28-35, 46-
52
ΓΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ (Καραγάνης, Λινάρ-
δος Σ.): Κουτσοδήμου 2, Τσούμπου
12(2), Σωτηρίου 5(1), Σανταμούρη,
Μουζάκη 9, Γιαννικάκη, Πιτσάκη
18(2), Κουρτέση , Προέδρου, Τζινλ.
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (Κοσμά, Πρασ-
σά): Μεγαλούδη Κ. 7(1), Τσίρμπα 9,
Οικονόμου 7, Μπρίγκια, Κασαμπά,
Χαραλαμποπούλου 9(1), Πολυζώτη
3, Γιαννακούλια 13, Καλογρίδη, Κόν-
του 4, Αναστασοπούλου

ΜΠΑΣΚΕΤ

Πανελευσινιακός
ΑΟΚ - ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 

Διαιτητές: Ασλανίδης-Κουτσοδήμος-
Καραμπιτσάκος

Δεκάλεπτα: 21-15, 49-27, 63-40, 86-49

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ (Βούλγαρ-
ης): Νίκου 11, Κούτουλας, Καράμ-
πελας 19 (5), Πούρης 2, Θεοδοσίου

7 (1), Κρασάκης 8, Μαυρομιχάλης 2,
Λεκάκης 6, Παπαφλωράτος 16 (3),
Ρεκουνιώτης 11, Κατσανεβάκης,

Δενδρινός 4.

ΑO ΑΧΑΓΙΑ 82 (Μπερδέσης): Καφέζας
7, Κωτσαδάμ, Σέρμπος, Φραντζής

7, Οικονομόπουλος 13 (1), Ταρνάρ-
ης 5, Δαβάνης 10, Λυμπέρης Δ.,
Κατσόγιαννης 4, Μπαρδάκης 3.



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ   ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της με αριθμ.

27ης / 2021συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφ.: 194

ΘΕΜΑ: Αποδοχή παραίτησης &
Εκλογή Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ.
με την  επωνυμία: «ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»

Στον  Ασπρόπυργο και στο
Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα
την  09 Νοεμβρίου  2021, ημέρα
ΤΡΙΤΗ και ώρα 19:00 μ.μ., συνή-
λθε σε τακτική δημόσια συνεδρία-
ση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφ-
ωνα με την  υπ  ́αριθμ. 429/12-03-
2020 Κοιν ή Υπουργική Απόφα-
ση Υπουργών  Οικον ομικών ,
Εσωτερικών και Επικρατείας (Β’
850/13-03-2020), η οποία αντικα-
τέστησε την  υπ’ άριθμ. πρωτ.
ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-04-2005  Κοινή
Υπουργική Απόφαση (Β’ 539), το
Δημοτικό Συμβούλιο Ασπροπύρ-
γου, ύστερα από την  υπ’αριθ.
24536/08-11-2021,έγγραφ η πρ-
όσκληση του Προέδρου Δημοτι-
κού Συμβουλίου, κου
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ  Γ. ΤΣΟΚΑ,  σύμφ-
ωνα με την  διαδικασία των  δια-
τάξεων  των  άρθρων  67,  της

παρ. 51  (όπως έχουν  τροποποι-
ηθεί με τις διατάξεις του άρθρου
184, παρ.1 του Ν.4635/2019), και
167, παρ.12  του Ν. 3852/2010, (ό-
πως έχουν  τροποποιηθεί με τις
διατάξεις του άρθρου 184, παρ.2
του Ν.4635/2019).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ν ό-

μιμη απαρτία, δεδομέν ου ότι
στην  έν αρξη της συν εδρίασης,
συμμετείχαν  29  μέλη του Συμβου-
λίου. Στο συγκεκριμέν ο θέμα,
συνολικά  συμμετείχαν  29 από τα
33 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
3)  ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
4)  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ         
5)  ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
6) ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
7) ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
8)  ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
9)  ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
10)  ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11)  ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     
12)  ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
13) ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15)  ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
16)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17) ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18) ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
19) ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
20) ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
21)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
22)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
23)ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
24)ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
25)ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
26)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
27)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ    
28) ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
29) ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1)ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
2) ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 
3)ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
4)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Στην συνεδρίαση συμμετείχε  ο
Δήμαρχος κος Νικόλαος Με-
λετίου.
Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης

απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ. Θεμι-
στοκλής Γ. Τσόκας, κήρυξε την
έναρξη της μέσω τηλεδιάσκεψης

συνεδρίασης, σύμφωνα με την
υπ’αριθ. 429/12-03-2020 Κοινή
Υπουργική Απόφαση Υπο-

υργών Οικονομικών, Εσωτερικών
και Επικρατείας (Β’ 850/13-03-
2020), 
η οποία αντικατέστησε την υπ’ α-

ριθ. πρτ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-04-
2005  Κοινή Υπουργική Απόφα-
ση (Β’ 539 και εισηγούμενος το 1ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης ,με
τίτλο: «Αποδοχή παραίτησης & 
Εκλογή Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ.

με την επωνυμία: «ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», ΔΗΜΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»  έθεσε υπόψη
των μελών την υπ αριθμ. 24285/5-
11-2021  αίτηση παραίτησης της
Δημοτικού Συμβούλου και Πρ-
οέδρου  του Ν.Π.Δ.Δ. με την 
επωνυμία: «ΣΧΟΛΙΚΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», κας ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΠΗΛΙΧΟΥ.
Λαβών τον λόγο ο Δήμαρχος ,

κος Νικόλαος Ι. Μελετίου, απο-
δέχεται την ανωτέρω παραίτηση, 
σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν.

4555/2018 ,το οποίον αντικαθιστά
το άρθρο 54 του Ν.3852/2010 
και ορίζει ως Πρόεδρο του

Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία:
«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» τον Δημοτικό
Σύμβουλο ,
κο ΑΒΡΑΑΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση
μεταξύ των μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου των οποίων οι από-
ψεις και τοποθετήσεις τους αναλ-
υτικά είναι καταγεγραμμένες, στα

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά
της συνεδρίασης. 
Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το

Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την

προαναφερόμενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη:
Την εισήγηση του Προέδρου, κ.

Θεμιστοκλή Γ. Τσόκα, 
Την πρόταση του Δημάρχου κου

Νικολάου Ι. Μελετίου,
Την υπ αριθμ. 24285/5-11-2021

αίτηση παραίτησης της Δημοτικού
Συμβούλου και Προέδρου  του
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία:
«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», κας ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΠΗΛΙΧΟΥ.
Τις δ/ξεις του το άρθρο 41 του Ν.

4555/2018 ,το οποίον αντικαθιστά
το άρθρο 54 του Ν.3852/2010
Την υπ’αριθ. 429/12-03-2020

Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπο-
υργών Οικονομικών, Εσωτερικών
και Επικρατείας (Β’ 850/13-03-
2020), η οποία αντικατέστησε την
υπ’ αριθ. πρτ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-
04-2005  Κοινή Υπουργική
Απόφαση (Β’ 539) (Συνεδρίαση μέ-
σω τηλεδιάσκεψης)
Τις διατάξεις των άρθρων 67,  της

παρ. 51  (όπως έχουν τροποποι-
ηθεί με τις διατάξεις του άρθρου
184, παρ.1 του Ν.4635/2019), και
167, παρ.12  του Ν. 3852/2010, (ό-
πως έχουν τροποποιηθεί με τις
διατάξεις του άρθρου 184, παρ.2
του Ν.4635/2019),
Τις τοποθετήσεις των κ.κ. επικεφ-

αλής των δημοτικών παρατάξεων,
και την διαλογική συζήτηση με-
ταξύ των μελών του Δ.Σ., όπως
έχουν διατυπωθεί στα πλήρη απο-
μαγνητοφωνημένα Πρακτικά της
Συνεδριάσεως,

πέρασε σε ψηφοφορία, στην  ο-
ποία, ΥΠΕΡ της «Αποδοχή παρ-
αίτησης & Εκλογή Προέδρου του 
Ν.Π.Δ.Δ. με την  επων υμία:

«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», 
ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»,

τάχθηκαν  είκοσι έξι  (26) μέλη του
συμβουλίου, και ονομαστικά οι 
κ.κ.:

1) ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
3)  ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
4)  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ         
5)  ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
6) ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
7) ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
8)  ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
9)  ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
10)  ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11)  ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     
12)  ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
13) ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15)  ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
16)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17) ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18) ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
19) ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
20) ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
21)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
22)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
23)ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
24)ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
25)ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
26)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΛΕΥΚΟ ψήφισαν , τρία (3) μέλη
του συμβουλίου και ονομαστικά :

1)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ          
2)ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
3)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

και Αποφασίζει
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχεται την  υπ αριθμ

24285/5-11-2021  αίτηση παρ-
αίτησης της Δημοτικού
Συμβούλου και Προέδρου  του
Ν.Π.Δ.Δ. με την  επων υμία:
«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», κας ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΠΗΛΙΧΟΥ και 

Ορίζει  ως Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ.
με την  επωνυμία: 
«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» τον  
Δημοτικό Σύμβουλο , κο

ΑΒΡΑΑΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, και με
την  υπ’ αριθμ. 369/2019 προγενε-
στέρα Α.Δ.Σ.  η  Σχολική Επιτρο-
πή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
του Δ.Α., διαμορφώνεται ως εξής
:
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)
2. ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

(Δημοτικός Σύμβουλος)
3. ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

(Δημοτικός Σύμβουλος) με αναπ-
ληρωτή του τον  ΧΑΤΖΗ ΜΙΧΑΗΛ.
4. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ

(Πολίτης )
5. ΚΑΡΥΔΑ ΜΑΡΙΑ(Πολίτης)
6. ΝΤΑΡΑ ΕΛΕΝΗ (Πολίτης)
7. ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ(Πολίτης)
8. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΛΟΝΑ

(Πολίτης)
9. ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ

(Πολίτης)
10. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

(Πολίτης)
11. ΙΣΣΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 
12. ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

(Δ/ντρια 7ου Δημοτικού),

Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγ-
νώσθηκε το πρακτικό αυτό υπο-
γράφεται ως κατωτέρω, πήρε δε
αύξοντα αριθμό 194.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ  Γ. ΤΣΟΚΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ   ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της με αριθμ.

27ης / 2021συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφ.: 196

ΘΕΜΑ: Αποδοχή παραίτησης &
Εκλογή Προέδρου &  Αντιπροέδρ-
ου του Ν.Π.I.Δ. με την  επωνυμία:
««ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
(Κ.Ε.Δ.Α.)»

Στον  Ασπρόπυργο και στο
Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα
την  09 Νοεμβρίου  2021, ημέρα
ΤΡΙΤΗ και ώρα 19:00 μ.μ., συνή-
λθε σε τακτική δημόσια συνεδρία-
ση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφ-
ωνα με την  υπ  ́αριθμ. 429/12-03-
2020 Κοιν ή Υπουργική Απόφα-
ση Υπουργών  Οικον ομικών ,
Εσωτερικών και Επικρατείας (Β’
850/13-03-2020), η οποία αντικα-
τέστησε την  υπ’ άριθμ. πρωτ.
ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-04-2005  Κοινή
Υπουργική Απόφαση (Β’ 539), το
Δημοτικό Συμβούλιο Ασπροπύρ-
γου, ύστερα από την  υπ’αριθ.
24536/08-11-2021,έγγραφ η πρ-
όσκληση του Προέδρου Δημοτι-
κού Συμβουλίου, κου
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ  Γ. ΤΣΟΚΑ,  σύμφ-
ωνα με την  διαδικασία των  δια-
τάξεων  των  άρθρων  67,  της
παρ. 51  (όπως έχουν  τροποποι-
ηθεί με τις διατάξεις του άρθρου

184, παρ.1 του Ν.4635/2019), και
167, παρ.12  του Ν. 3852/2010, (ό-
πως έχουν  τροποποιηθεί με τις
διατάξεις του άρθρου 184, παρ.2
του Ν.4635/2019).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ν ό-

μιμη απαρτία, δεδομέν ου ότι
στην  έν αρξη της συν εδρίασης,
συμμετείχαν  29  μέλη του Συμβου-
λίου. Στο συγκεκριμέν ο θέμα,
συνολικά  συμμετείχαν  29 από τα
33 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
3)  ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
4)  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ         
5)  ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
6) ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
7) ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
8)  ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
9)  ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
10)  ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11)  ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     
12)  ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
13) ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15)  ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
16)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17) ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18) ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
19) ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
20) ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
21)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
22)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
23)ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
24)ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
25)ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
26)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
27)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ    
28) ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
29) ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1)ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
2) ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 
3)ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
4)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Στην  συνεδρίαση συμμετείχε  ο

Δήμαρχος κος Νικόλαος Με-
λετίου.
Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης

απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ. Θεμι-
στοκλής Γ. Τσόκας, κήρυξε την
έναρξη της μέσω τηλεδιάσκεψης

συνεδρίασης, σύμφωνα με την
υπ’αριθ. 429/12-03-2020 Κοινή
Υπουργική Απόφαση Υπο-

υργών Οικονομικών, Εσωτερικών
και Επικρατείας (Β’ 850/13-03-
2020), 
η οποία αντικατέστησε την υπ’ α-

ριθ. πρτ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-04-
2005  Κοινή Υπουργική Απόφα-
ση
(Β’ 539 και εισηγούμενος το 3ο θ-

έμα της ημερήσιας διάταξης ,με
τίτλο: «Αποδοχή παραίτησης &
Εκλογή Προέδρου &  Αντιπρ-
οέδρου του Ν.Π.I.Δ. με την επων-
υμία: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (Κ.Ε.Δ.Α.)» έθε-
σε υπόψη των μελών την υπ αρ-
ιθμ. 24283/5-11-2021  αίτηση  πα-
ραίτησης  του Δημοτικού
Συμβούλου και Προέδρου κου
ΠΑΝΤΕΛΗ ΣΑΒΒΙΔΗ & την υπ α-
ριθμ 24284/5-11-2021 αίτηση  πα-
ραίτησης  της Δημοτικού
Συμβούλου και Αντιπροέδρου,
κας ΣΟΦΙΑΣ  ΜΑΥΡΙΔΗ. 

Λαβών τον λόγο ο Δήμαρχος ,
κος Νικόλαος Ι. Μελετίου, απο-
δέχεται την ανωτέρω παραίτηση, 
σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν.

4555/2018 ,το οποίον αντικαθιστά
το άρθρο 54 του Ν.3852/2010 
και ορίζει ως Πρόεδρο του

Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία:
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
(Κ.Ε.Δ.Α.)» τον Δημοτικό Σύμβου-
λο, κο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ και ως Αντιπρ-
όεδρο τον Δημοτικό Σύμβουλο κο
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΓΙΑ. 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση
μεταξύ των μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου των οποίων οι από-

ψεις και τοποθετήσεις τους αναλ-
υτικά είναι καταγεγραμμένες, στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά
της συνεδρίασης. 
Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το

Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την

προαναφερόμενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη:
Την εισήγηση του Προέδρου, κ.

Θεμιστοκλή Γ. Τσόκα, 
Την πρόταση του Δημάρχου κου

Νικολάου Ι. Μελετίου,
Την υπ αριθμ. 24283/5-11-2021

αίτηση  παραίτησης  του Δημοτι-
κού Συμβούλου και Προέδρου
κου ΠΑΝΤΕΛΗ ΣΑΒΒΙΔΗ & την
υπ αριθμ 24284/5-11-2021 αίτηση
παραίτησης  της Δημοτικού
Συμβούλου και Αντιπροέδρου,
κας ΣΟΦΙΑΣ  ΜΑΥΡΙΔΗ. 
Τις δ/ξεις του το άρθρο 41 του Ν.

4555/2018 ,το οποίον αντικαθιστά
το άρθρο 54 του Ν.3852/2010
Την υπ’αριθ. 429/12-03-2020

Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπο-
υργών Οικονομικών, Εσωτερικών
και Επικρατείας (Β’ 850/13-03-
2020), η οποία αντικατέστησε την
υπ’ αριθ. πρτ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-
04-2005  Κοινή Υπουργική
Απόφαση (Β’ 539) (Συνεδρίαση μέ-
σω τηλεδιάσκεψης)
Τις διατάξεις των άρθρων 67,  της

παρ. 51  (όπως έχουν τροποποι-
ηθεί με τις διατάξεις του άρθρου
184, παρ.1 του Ν.4635/2019), και
167, παρ.12  του Ν. 3852/2010, (ό-
πως έχουν τροποποιηθεί με τις
διατάξεις του άρθρου 184, παρ.2
του Ν.4635/2019),
Τις τοποθετήσεις των κ.κ. επικεφ-

αλής των δημοτικών παρατάξεων,
και την διαλογική συζήτηση με-
ταξύ των μελών του Δ.Σ., όπως
έχουν διατυπωθεί στα πλήρη απο-
μαγνητοφωνημένα Πρακτικά της
Συνεδριάσεως, 

πέρασε σε ψηφοφορία, στην  ο-
ποία, ΥΠΕΡ της «Αποδοχής παρ-
αίτησης & Εκλογή Προέδρου &
Αντιπροέδρου του Ν.Π.Ι.Δ. με την

επων υμία:  «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (Κ.Ε.Δ.Α.)»
τάχθηκαν  είκοσι έξι  (26) μέλη του
συμβουλίου, και ον ομαστικά οι
κ.κ.
1) ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
3)  ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
4)  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ         
5)  ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
6) ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
7) ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
8)  ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
9)  ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
10)  ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11)  ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     
12)  ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
13) ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15)  ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
16)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17) ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18) ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
19) ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
20) ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
21)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
22)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
23)ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
24)ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
25)ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
26)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΛΕΥΚΟ ψήφισαν , τρία (3) μέλη
του συμβουλίου και ονομαστικά :
1)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ          
2) ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
3) ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

καιΑποφασίζει
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχεται 
την  υπ αριθμ. 24283/5-11-2021

αίτηση  παραίτησης  του Δημοτι-
κού Συμβούλου και Προέδρου του
Ν.Π.Ι.Δ. με την  επων υμία:
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
(Κ.Ε.Δ.Α.)» κου ΠΑΝΤΕΛΗ
ΣΑΒΒΙΔΗ & 
την  υπ αριθμ 24284/5-11-2021

αίτηση  παραίτησης  της Δημοτι-
κού Συμβούλου και Αν τιπροέδρ-
ου του Ν.Π.Ι.Δ. με την  επωνυμία:
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
(Κ.Ε.Δ.Α.), κας ΣΟΦΙΑΣ
ΜΑΥΡΙΔΗ. 
Και  Ορίζει  ως ΠΡΟΕΔΡΟ τον

Δημοτικό Σύμβουλο , κο
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
και 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ  τον  Δημοτικό

Σύμβουλο , κο ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΓΙΑ
του Ν.Π.Ι.Δ. με την  επων υμία:

«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
(Κ.Ε.Δ.Α.)» 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, και με

την  υπ’ αριθμ. 358/2019,135/21
προγενεστέρα Α.Δ.Σ. το 
Διοικητικό Συμβούλιο του αν ω-

τέρω Ν.Π.Ι.Δ. Δήμου Ασπροπύρ-
γου, διαμορφώνεται ως εξής :
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ –ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
–ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3.ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
4.ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5.ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
6.ΚΑΡΑΜΠΕΡΗ ΕΛΕΝΗ
7.Εκπρόσωπο εργαζομένων
και 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
2.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΜΑΥΡΑΚΗ ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ.

Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγ-
νώσθηκε το πρακτικό αυτό υπο-
γράφεται ως κατωτέρω, πήρε δε
αύξοντα αριθμό 196.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ  Γ. ΤΣΟΚΑΣ

12-θριάσιο Tρίτη 16 Νοεμβρίου 2021



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ   ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της με αριθμ.

27ης / 2021συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφ.: 195

ΘΕΜΑ: Αποδοχή παραίτησης &
Εκλογή Προέδρου &  Αντιπροέδρ-
ου του Ν.Π.Δ.Δ. με την  επων -
υμία:  «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»

Στον Ασπρόπυργο και στο Δημο-
τικό Κατάστημα, σήμερα την 09
Νοεμβρίου  2021, ημέρα ΤΡΙΤΗ
και ώρα 19:00 μ.μ., συνήλθε σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση μέσω
τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την
υπ  ́αριθμ. 429/12-03-2020 Κοινή
Υπουργική Απόφαση Υπουργών
Οικονομικών, Εσωτερικών και
Επικρατείας (Β’ 850/13-03-2020),
η οποία αντικατέστησε την υπ’ άρ-
ιθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-04-
2005  Κοινή Υπουργική Απόφα-
ση (Β’ 539), το Δημοτικό
Συμβούλιο Ασπροπύργου, ύστε-
ρα από την υπ’αριθ. 24536/08-11-
2021,έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου Δημοτικού Συμβου-
λίου, κου ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ  Γ.
ΤΣΟΚΑ,  σύμφωνα με την διαδι-
κασία των διατάξεων των άρθρων
67,  της παρ. 51  (όπως έχουν τρο-
ποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθ-
ρου 184, παρ.1 του Ν.4635/2019),
και 167, παρ.12  του Ν.
3852/2010, (όπως έχουν τροπο-

ποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρ-
ου 184, παρ.2 του Ν.4635/2019).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νό-

μιμη απαρτία, δεδομένου ότι στην
έναρξη της συνεδρίασης, συμμε-
τείχαν 29  μέλη του Συμβουλίου.
Στο συγκεκριμένο θέμα, συνολικά
συμμετείχαν 29 από τα 33 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
3)  ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
4)  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ         
5)  ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
6) ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
7) ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
8)  ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
9)  ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
10)  ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11)  ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     
12)  ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
13) ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15)  ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
16)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17) ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18) ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
19) ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
20) ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
21)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
22)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
23)ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
24)ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
25)ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
26)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
27)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ    
28) ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
29) ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1)ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
2) ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 
3)ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
4)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Στην  συνεδρίαση συμμετείχε  ο
Δήμαρχος κος Νικόλαος Με-
λετίου.

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης
απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ. Θεμι-
στοκλής Γ. Τσόκας, κήρυξε την
έναρξη της μέσω τηλεδιάσκεψης

συνεδρίασης, σύμφωνα με την
υπ’αριθ. 429/12-03-2020 Κοινή
Υπουργική Απόφαση Υπο-

υργών Οικονομικών, Εσωτερικών
και Επικρατείας (Β’ 850/13-03-
2020), η οποία αντικατέστησε την
υπ’ αριθ. πρτ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-
04-2005  Κοινή Υπουργική
Απόφαση
(Β’ 539 και εισηγούμενος το 2ο θ-

έμα της ημερήσιας διάταξης ,με
τίτλο: «Αποδοχή παραίτησης &
Εκλογή Προέδρου &  Αντιπρ-
οέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επων-
υμία: «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» έθεσε
υπόψη των μελών την υπ αριθμ.
24281/5-11-2021  αίτηση  παρ-
αίτησης  του Δημοτικού
Συμβούλου και Προέδρου του
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία:
«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» κου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΓΙΑ & την υπ αρ-
ιθμ 24282/5-11-2021 αίτηση  παρ-
αίτησης  του Δημοτικού
Συμβούλου και Αντιπροέδρου,
κου ΙΩΑΝΝΗ ΝΕΖΗ. 

Λαβών τον λόγο ο Δήμαρχος ,
κος Νικόλαος Ι. Μελετίου, απο-
δέχεται την ανωτέρω παραίτηση, 
σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν.

4555/2018 ,το οποίον αντικαθιστά
το άρθρο 54 του Ν.3852/2010 
και ορίζει ως Πρόεδρο του

Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία:
«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΟΥ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» την Δημοτικό

Σύμβουλο, κα ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΗΛΙΧΟΥ και ως Αντιπρόεδρο
τον Δημοτικό Σύμβουλο κο
ΑΒΡΑΑΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση
μεταξύ των μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου των οποίων οι από-
ψεις και τοποθετήσεις τους αναλ-
υτικά είναι καταγεγραμμένες, στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά
της συνεδρίασης. 

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την

προαναφερόμενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη:

Την εισήγηση του Προέδρου, κ.
Θεμιστοκλή Γ. Τσόκα, 
Την πρόταση του Δημάρχου κου

Νικολάου Ι. Μελετίου,

Την υπ αριθμ. 24281/5-11-2021
αίτηση  παραίτησης  του Δημοτι-
κού Συμβούλου και Προέδρου του
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία:
«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» κου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΓΙΑ & την υπ αρ-
ιθμ 24282/5-11-2021 αίτηση  παρ-
αίτησης  του Δημοτικού
Συμβούλου και Αντιπροέδρου,
κου ΙΩΑΝΝΗ ΝΕΖΗ. 

Τις δ/ξεις του το άρθρο 41 του Ν.
4555/2018 ,το οποίον αντικαθιστά
το άρθρο 54 του Ν.3852/2010

Την υπ’αριθ. 429/12-03-2020
Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπο-
υργών Οικονομικών, Εσωτερικών
και Επικρατείας (Β’ 850/13-03-
2020), η οποία αντικατέστησε την
υπ’ αριθ. πρτ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-
04-2005  Κοινή Υπουργική
Απόφαση (Β’ 539) (Συνεδρίαση μέ-
σω τηλεδιάσκεψης)

Τις διατάξεις των άρθρων 67,  της
παρ. 51  (όπως έχουν τροποποι-
ηθεί με τις διατάξεις του άρθρου
184, παρ.1 του Ν.4635/2019), και
167, παρ.12  του Ν. 3852/2010, (ό-
πως έχουν τροποποιηθεί με τις
διατάξεις του άρθρου 184, παρ.2
του Ν.4635/2019),

Τις τοποθετήσεις των κ.κ. επικεφ-
αλής των δημοτικών παρατάξεων,
και την διαλογική συζήτηση με-
ταξύ των μελών του Δ.Σ., όπως
έχουν διατυπωθεί στα πλήρη απο-
μαγνητοφωνημένα Πρακτικά της
Συνεδριάσεως, 

πέρασε σε ψηφοφορία, στην  ο-
ποία, ΥΠΕΡ της «Αποδοχής παρ-
αίτησης & Εκλογή Προέδρου &
Αν τιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. με
την  επων υμία: «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» τάχθηκαν είκο-
σι έξι  (26) μέλη του συμβουλίου,
και ονομαστικά οι κ.κ.

1) ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
3)  ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
4)  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ         

5)  ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
6) ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
7) ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
8)  ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
9)  ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
10)  ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11)  ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     
12)  ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
13) ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15)  ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
16)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17) ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18) ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
19) ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
20) ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
21)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
22)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
23)ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
24)ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
25)ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
26)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΛΕΥΚΟ ψήφισαν , τρία (3) μέλη
του συμβουλίου και ονομαστικά :

1) ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ          
2) ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
3) ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

και Αποφασίζει
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχεται 
την  υπ αριθμ. 24281/5-11-2021

αίτηση  παραίτησης  του Δημοτι-
κού Συμβούλου και Προέδρου του
Ν.Π.Δ.Δ. με την  επων υμία:
«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» κου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΓΙΑ & 
την  υπ αριθμ 24282/5-11-2021

αίτηση  παραίτησης  του Δημοτι-
κού Συμβούλου και Αν τιπροέδρ-
ου του Ν.Π.Δ.Δ. με την  επων -
υμία:  «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», κου
ΙΩΑΝΝΗ ΝΕΖΗ.  Και

Ορίζει  ως 
ΠΡΟΕΔΡΟ την  Δημοτικό

Σύμβουλο , κα ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΗΛΙΧΟΥ  και 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ  τον  Δημοτικό

Σύμβουλο , κο ΑΒΡΑΑΜ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ 

του Ν.Π.Δ.Δ. με την  επωνυμία:

«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, και με
την  υπ’ αριθμ. 355/2019 &
66/2021 προγενέστερες Α.Δ.Σ. το 
Διοικητικό Συμβούλιο του αν ω-

τέρω Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ασπροπύρ-
γου, διαμορφώνεται ως εξής :

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
(Πρόεδρος)

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΑΒΡΑΑΜ(Αντιπρόεδρος)
3. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
4. ΡΗΓΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
5. ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
6. ΣΑΜΨΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
7. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
8. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
10. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

11. ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
12. ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
13. ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
14. ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
15. ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3.   ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4.   ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑ
5.   ΠΕΣΣΙΡΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ
6.   ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΝΗ
7.   ΛΟΪΖΙΔΟΥ  ΕΛΙΣΑΒΕΤ
8.   ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9.   ΚΑΡΥΔΑ ΜΑΡΙΑ
10. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
11. ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
12. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13. ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
14. ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγ-
νώσθηκε το πρακτικό αυτό υπο-
γράφεται ως κατωτέρω, πήρε δε
αύξοντα αριθμό 195.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ  Γ. ΤΣΟΚΑΣ
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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 
γκαρσονιέρα στον
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Κυρία ζητά μικρό 
διαμέρισμα ή γκαρσονιέρα
για ενοικίαση στην περ-
ιοχή του Ασπροπύργου 
Τηλ. επικοινωνίας  
6977616480

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



16-θριάσιο Tρίτη 16 Νοεμβρίου 2021

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284


