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Ο Κώστας Κρασώνης
νέος προπονητής στον Απόλλωνα

Ποντίων Ασπροπύργου

Το πρόγραμμα της Super
League 2 (3η αγωνιστική)

- Σε 95 φτωχές χώρες
Pfizer: Παραχωρεί τα

δικαιώματα για το χάπι
κατά του κορονοϊού

σσεελλ..    1111

Για να καλυφθουν οι ανάγκες
έως τις γιορτές 

των Χριστουγέννων

Από σήμερα η
δωρεάν προμήθεια

10 self test για
τους μαθητές  

σσεελλ..  33

8.129 νέα κρούσματα
κορονοϊού

– 80 θάνατοι, 547
διασωληνωμένοι

«Φλέγεται» για μια ακόμη μέρα η Αττική 

Κ. Μητσοτάκης: 
«Όχι» σε lockdown 
ανεμβολίαστων 

- Δεν θα ακολουθήσουμε το 
μοντέλο της Αυστρίας

Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 17:00

Σε διαβούλευση το σχέδιο Σε διαβούλευση το σχέδιο 
φόρτισης ηλεκτρικών φόρτισης ηλεκτρικών 

οχημάτων του οχημάτων του 
Δ. Ασπροπύργου Δ. Ασπροπύργου 

σσεελλ..  33

Ειδική μέριμνα θα ληφθεί για μονογονεϊκές οικογένειες,
πολυτέκνους και νοικοκυριά με ΑμεΑ.

ΕΕξξοοιικκοοννοομμώώ  22002211::  ΈΈρρχχεεττααιι  ττοονν
ΔΔεεκκέέμμββρρηη  μμεε  δδιιππλλόό  bboonnuuss

σσεελλ..  55 σσεελλ..  99

σσεελλ..33

σσεελλ..  22

σσεελλ..  33

σσεελλ..  55

Τα νοικοκυριά θα πρέπει να
αρχίσουν να προετοιμάζονται
από τώρα για την υποβολή των
αιτήσεων, ενώ οφείλουν να
γνωρίζουν πως  ο συνολικός
επιλέξιμος προς επιδότηση
προϋπολογισμός των εργασιών
δεν πρέπει να ξεπερνά τα
28.000 ευρώ.
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ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300 

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις      

Θερμοκρασία: Από 11  έως 20 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Γεν ν άδιος, Γεν άδιος

Παγκόσμια Ημέρα Χρόν ιας Αποφρακτικής Πν ευμον ο-
πάθειας

Διεθν ής Ημέρα Σπουδαστών
Αγίου Γεν ν αδίου πατριάρχ ου Κων σταν τιν ουπόλεως

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Χατζή Μαρία Ι.Θεμιστοκλέους 49, 

2105575331

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Στυλιαρά Ελένη Κ., Λεωφόρος 

Εθνικής Αντιστάσεως 88,2105541216

MANΔΡΑ
Ροκάς Δημήτριος Π.Σαλαμίνος 7, 
Εργατικές Κατοικίες, 2105541344

Άνω Λιόσια

ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΙονίου Πελάγους 42Β &
Πηνειού, 2102474311

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΦιλαδελφείας 

237-239, Αχαρνές - Κόκκινος Μύλος, 2102316737

Τα 50.000 αναμένεται να
φτάσουν τα νοικοκυριά
που θα επωφεληθούν

από τις επιδοτήσεις, σύμφωνα με
τον σχεδιασμό του υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για
το νέο Εξοικονομώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της
εφημερίδας «Τα Νέα» - και εν ανα-
μονή της δημοσίευσης του αναλ-
υτικού οδηγού εφαρμογής του
προγράμματος - το πρόγραμμα θα
ενισχυθεί με έξτρα κονδύλι ύψους
100 εκατομμυρίων ευρώ για τους
οικονομικά ασθενέστερους.

Την ίδια ώρα, το πρόγραμμα
προβλέπει αύξηση κατά 15% στα
όρια των δαπανών για μια ευρεία
γκάμα υλικών, προκειμένου να
αντιμετωπιστεί η εκρηκτική άνο-
δος που σημειώνεται στις τιμές των πρώτων υλών λόγω
ενεργειακής κρίσης.

Σημειώνεται πως, όπως στα προηγούμενα προγράμ-
ματα, έτσι και σε αυτό θα υπάρχουν χρηματοδοτικά εργα-
λεία για το κόστος των εργασιών ώστε να καλυφθούν με
τραπεζικό δανεισμό.

Τα νοικοκυριά θα πρέπει να αρχίσουν να προετοιμά-
ζονται από τώρα για την υποβολή των αιτήσεων, ενώ
οφείλουν να γνωρίζουν πως απαιτείται το Α' Πιστοποιη-
τικό Ενεργειακής Απόδοσης - που κατατάσσει την
κατοικία τους στην ενεργειακή τάξη με βάση τα σημερινά
χαρακτηριστικά του ακινήτου - καθώς και ότι ο συνολικός
επιλέξιμος προς επιδότηση προϋπολογισμός των εργα-
σιών δεν πρέπει να ξεπερνά τα 28.000 ευρώ.

Ποιες παρεμβάσεις επιδοτούνται
Αντικατάσταση κουφωμάτων
Τοποθέτηση θερμομόνωσης
Συστήματα ψύξης – θέρμανσης
Αναβάθμιση φωτισμού
Ποια είναι τα κριτήρια
Προϋπόθεση για την ένταξη ακινήτου στο πρόγραμμα

είναι να ανεβαίνει τρεις «ενεργειακές σκάλες».

Σχετικά με το εισόδημα το όριο είναι τα 50.000 ευρώ
για ατομικό και τα 60.000 ευρώ για οικογενειακό, ενώ
ειδική μέριμνα θα ληφθεί για μονογονεϊκές οικογένειες,
πολυτέκνους και νοικοκυριά με ΑμεΑ.

Ειδική μέριμνα θα ληφθεί για μονογονεϊκές οικογένειες,
πολυτέκνους και νοικοκυριά με ΑμεΑ.
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Για να καλυφθουν οι ανάγκες έως τις γιορτές των Χριστουγέννων

Από σήμερα η δωρεάν προμήθεια self
test για τους μαθητές  
Ανακοίνωση για τις νέες ημερομηνίες δωρεάν χορήγησης
self test σε μαθητές εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας προκει-
μένου να καλυφθούν οι ανάγκες έως τις γιορτές των Χρι-
στουγέννων
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας οι
μαθητές όλων των βαθμίδων θα προμηθεύονται από την
Τετάρτη 17 Νοεμβρίου ως και το Σάββατο 27 Νοεμβρίου,
δύο συσκευασίες με συνολικά δέκα (10) δωρεάν self test
από τα φαρμακεία.
Σημειώνεται πως αυτά τα self test πρόκειται να καλύψουν τις
ανάγκες ελέγχου από τις 23 Νοεμβρίου έως και τις γιορτές των Χριστουγέννων, προκειμένου να προ-
σέρχονται στο σχολείο σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών.

Το self-test πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση κάθε Τρίτη και Παρασκευή στο
σχολείο, καθώς ο προσυμπτωματικός διαγνωστικός έλεγχος για τον νέο κορονοϊό μέσω self test είναι
υποχρεωτικός για τους μαθητές και τις μαθήτριες.

Βεβαίωση αρνητικού self test οφείλουν να φέρουν οι μαθητές που δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολια-
σμού (για τους μαθητές 12 ετών και άνω), αλλά ούτε και βεβαίωση παρελθούσας νόσησης (τελευταίου
εξαμήνου), επομένως εμβολιασμένοι μαθητές δεν δικαιούνται δωρεάν self test.

Υπενθυμίζεται πως από την 1η Νοεμβρίου, η δήλωση και το αποτέλεσμα για τις δημόσιες σχολικές μονά-
δες καταχωρίζεται στη νέα πλατφόρμα edupass.gov.gr - και όχι στην πλατφόρμα του self-testing.gov.gr -
από την οποία εκδίδεται και η Σχολική Κάρτα.



«Παράθυρο» για τη
διενέργεια rapid test για την
είσοδο των ανεμβολίαστων
στα σούπερ μάρκετ άφησε η
αναπληρώτρια υπουργός
Υγείας, Μίνα Γκάγκα,
μιλώντας, αν και σημείωσε ότι
αυτή τη στιγμή δεν είναι στο
τραπέζι νέα μέτρα ανάσχεσης
των κρουσμάτων κορονοϊού. 

Τι είπε η Μίνα Γκάγκα
για τα νέα μέτρα

«Παρακολουθούμε τα
κρούσματα καθημερινά. Η
σύσταση είναι να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερες
επαφές. Το αν θα προχωρήσουμε σε περισσότερα
μέτρα, είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε με την
Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων. Αυτή τη στιγμή
πάντως δεν είναι στο τραπέζι περισσότερα μέτρα»,
επισήμανε μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Ερωτηθείσα σχετικά με το αν εξετάζεται η χρήση
διπλής μάσκας, ανέφερε ότι «δεν έχει κανένα νόημα
να φορέσουμε διπλή χειρουργική μάσκα, εκτός αν
είναι υφασμάτινη. Αν θέλουμε μεγαλύτερη προστασία,
πρέπει να φοράμε μάσκα FFP2».

΄΄Όσον  αφορά στα rapid test για την
προσέλευση ανεμβολίαστων στα σούπερ μάρκετ
τόν ισε πως είν αι έν α μέτρο που μπορεί ν α
συζητηθεί.΄́

Σε ό,τι αφορά στα rapid test για την προσέλευση στα
σούπερ μάρκετ, τόνισε ότι  «είναι ένα μέτρο που
μπορεί  να συζητηθεί , αλλά μέχρι  τώρα η
επιδημιολογική επιτήρηση δεν έχει  δείξει  ότι  η
επιμόλυνση γίνεται μέσα στα σούπερ μάρκετ, αλλά σε
χώρους που δεν τηρούνται μέτρα, σε συγκεντρώσεις
με πολύ κόσμο, πάρτι, γάμους κλπ». 
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« Μπορεί να συζητηθεί το rapid τεστ για 
τους ανεμβολίαστους στα σούπερ μάρκετ» 

– Τι είπε η Μίνα Γκάγκα

Γεωργαντάς: Ρεκόρ με
105.000 ραντεβού για την
τρίτη δόση εμβολίου

Συν ολικά 105.000 πολίτες έκλεισαν  ραν τεβού χ θες
για ν α κάν ουν  την  τρίτη δόση του εμβολίου κατά του
κορων οϊού, γεγον ός που αποτελεί ρεκόρ εγγραφών ,
δήλωσε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρν ησης
Γιώργος Γεωργαν τάς.Παράλληλα, αν έφερε μιλών τας
στον  ΣΚΑΪ 100,3 πως 27. 000 πολίτες έκλεισαν  ραν -
τεβού για την  πρώτη δόση.Ο

κ. Γεωργαν τάς δήλωσε, επίσης, ότι από την  Παρ-
ασκευή το βράδυ θα μπορούν  οι πλήρως εμβολιασμέ-
ν οι πολίτες ν α μπουν  στην  σχ ετική πλατφόρμα και
ν α κλείσουν  στους 5,5 μήν ες το ραν τεβού τους για
την  εν ισχ υτική δόση.Ο κ. Γεωργαν τας αν έφερε ότι,
τις επόμεν ες μέρες, θα αν οίξει η εφαρμογή για το
μητρώο εμβολισθέν των  και το μητρώο ν οσήσαν των
εξωτερικού.Εξήγησε, ακόμη, ότι με την  εγγραφή στο
μητρώο όσοι εμβολιάστηκαν  ή ν όσησαν  στο εξωτερ-
ικό θα μπορούν  ν α παίρν ουν  το ψηφιακό πιστο-
ποιητικό και στη συν εχ εία ν α κάν ουν  και την  τρίτη
δόση.

8.129 νέα κρούσματα κορονοϊού –
80 θάνατοι, 547 διασωληνωμένοι

Φ
λέγεται για μια ακόμη μέρα η Αττική καθώς
από τα 8.129 νέα κρούσματα που ανακοίνωσε
την Τρίτη  ο ΕΟΔΥ οι 2.025 μολύνσεις

εντοπίζονται στο Λεκανοπέδιο.

Την  ίδια ώρα στο κόκκιν ο παραμέν ουν  η Θεσσα-
λον ίκη με 1.345 κρούσματα , η Λάρισα με 374, η
Αχ αΐα με 308 και η  Κοζάν η με 189 κρούσματα.
Οι ν έοι θάν ατοι ασθεν ών  με COVID-19 είν αι 80, εν ώ
από την  έν αρξη της επιδημίας έχ ουν  καταγραφεί
συν ολικά 16.923 θάν ατοι.
Ο αριθμός των  ασθεν ών  που ν οσηλεύον ται διασωλ-
ην ωμέν οι είν αι 547 (61.4% άν δρες). Η διάμεση ηλικία
τους είν αι 64 έτη. 
Οι εισαγωγές ν έων  ασθεν ών  Cov id-19 στα ν οσοκο-
μεία της επικράτειας είν αι 442 (ημερήσια μεταβολή
+21.1%). Ο μέσος όρος εισαγωγών  του επταημέρου
είν αι 415 ασθεν είς.Η διάμεση ηλικία των  κρουσμάτων
είν αι 38 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), εν ώ η διάμεση
ηλικία των  θαν όν των  είν αι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106
έτη).

Σύμφων α με τη σχ ετική έκθεση, οι περιοχ ές που
εμφαν ίζουν  τα περισσότερα κρούσματα αν ά 100.000
κατοίκους είν αι οι εξής:
Κέρκυρας: 133,18  κρούσματα αν ά 100.000 πληθυ-
σμό
Λάρισας: 131,54 κρούσματα αν ά 100.000 πληθυσμό
Κοζάν ης: 125,84 κρούσματα αν ά 100.000 πληθυσμό
Θεσσαλον ίκης: 121,14κρούσματα αν ά 100.000
πληθυσμό
Πέλλας: 118,13 κρούσματα αν ά 100.000 πληθυσμό

Αν αφορικά με τον   αριθμό κρουσμάτων  στην  Αττική :
-Η Αττική συγκεν τρών ει 2.025 (Αν ατολική Αττική:
283, Βόρειος Τομέας Αθην ών : 295, Δυτική Αττική: 80,
Δυτικός Τομέας Αθην ών : 265, Κεν τρικός Τομέας Αθη-
ν ών : 597, Νήσων : 24, Νότιος Τομέας Αθην ών : 226,
Πειραιώς: 255 κρούσματα) 

Δρομολογήθηκε ένα από τα σημαντικότερα 
αντιπλημμυρικά έργα για τις Αχαρνές 

Μ
ετά από συνάντηση
του Δημάρχου Αχα-
ρνών Σπύρος Βρετ-

τός και  του Περιφερειάρχη
Γιώργος Πατούλης δρομολο-
γήθηκε ένα από τα σημαντικό-
τερα αντιπλημμυρικά έργα για
τις Αχαρνές. 

Πρόκειται για την κατασκευή
Συλλεκτήρα Σ2 και Δεξαμενής
Ανάσχεσης Δ2 στο Κεντρικό
Μενίδι. 

Ένα έργο που θα επιλύσει
πολλά προβλήματα και με το
οποίο ο Σπύρος Βρεττός
ασχολούνταν διαρκώς για την
προώθησή του. 

Η μελέτη που είχε χρηματο-
δοτηθεί  από την εταιρεία
«Αιγέας» του Αθανάσιου
Μαρτίνου, είχε κατατεθεί στην
Περιφέρεια τον περασμένο
Απρίλη και  πλέον έγινε το
τελευταίο βήμα με την έγκρισή 

της από την Οικονομική
Επιτροπή.      

Ο Δήμαρχος Σπύρος Βρετ-
τός ευχαριστεί τον κ. Πατούλη,
ο οποίος ανέλαβε τη δέσμευση

για τη δημοπράτηση και
κατασκευή του έργου, που
ήταν ήδη ενταγμένο στον
προϋπολογισμό της Περιφέρ-
ειας.
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Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284



«Στο Μεταναστευτικό έχουμε μία αυστηρή,
πλην όμως δίκαιη πολιτική» διεμήνυσε ο
πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε
συνέντευξη, που παρεχώρησε χθες στην εκπομ-
πή «Good Morning Britain» του τηλεοπτικού
δικτύου ITV. Ο πρωθυπουργός επίσης είπε πως
δεν θα επιβληθεί lockdown για ανεμβολίαστους
όπως στην Αυστρία.

«Όχι» σε lockdown τύπου Αυστρίας

Στο μέτωπο της διαχείρισης της πανδημίας του
κορονοϊού, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως η
κυβέρνηση δεν έχει σκοπό να ακολουθήσει το
μοντέλο της Αυστρίας, όπου επιβάλλεται ολικό
lockdown για τους ανεμβολίαστους, επεσήμανε
την αύξηση του ρυθμού εμβολιασμού τις τελευ-
ταίες δύο εβδομάδες, ενώ ενθάρρυνε με ζέση
τους Βρετανούς πολίτες να κλείσουν από τώρα
τις διακοπές τους στην Ελλάδα για το καλοκαίρι
του 2022.
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Τραγωδία με ένα νεκρό εργάτη
ηλικίας 41 ετών και δύο ακόμη τρα-
υματίες, οι οποίοι νοσηλεύονται στο
νοσοκομείο, σημειώθηκε τα ξημε-
ρώματα της Τρίτης στις γραμμές του
ΗΣΑΠ , μεταξύ ειδικής μηχανής
λείανσης και  επιβατικού συρμού
που δεν μετέφερε επιβάτες.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη
γραμμή 1 στις 04:05 όταν η ειδική

μηχανή λείανσης που είχε
ξεκινήσει από την Κηφισιά
παρουσίασε βλάβη στα
φρένα με αποτέλεσμα να
αρχίσει να κινείται ανεξέλεγ-
κτα προτού τελικά συγκρου-
στεί  με άλλο τρένο, στο
ύψος του σταθμού του
Αγίου Νικολάου, το οποίο
είχε τοποθετήσει  εκεί  η
αρμόδια υπηρεσία της

ΣΤΑΣΥ, προκειμένου να σταματήσει
την πορεία της.

Οι εργάτες προκειμένου να απο-
φύγουν την σύγκρουση αναγκά-
στηκαν να πηδήξουν από την ειδική
μηχανή λείανσης η οποία κινούνταν
με μεγάλη ταχύτητα, με τα τραγικά
αποτελέσματα.

Όπως είπε στην ΕΡΤ, ο Νίκος Χαι-

ρέτας, διευθύνων σύμβουλος της
ΣΤΑΣΥ, το δυστύχημα συνέβη στη
γραμμή 1 όταν ειδική μηχανή λείαν-
σης, που είχε ξεκινήσει από την
Κηφισιά, παρουσίασε βλάβη στα
φρένα με αποτέλεσμα να αρχίσει να
κινείται ανεξέλεγκτα. 

Τελικά συγκρούστηκε με άλλο
τρένο, στο ύψος του σταθμού του
Αγίου Νικολάου, το οποίο είχε
τοποθετήσει εκεί η αρμόδια υπηρ-
εσία της ΣΤΑΣΥ προκειμένου να στα-
ματήσει την πορεία της.

Η αν ακοίν ωση της ΣΤΑΣΥ
Την οδύνη τους για τον χαμό εν

ώρα καθήκοντος ενός συναδέλφου
τους επί σειρά ετών και μέλους της
οικογένειας των σταθερών συγκοι-
νωνιών, εκφράζουν με ανακοίνωσή

τους η διοίκηση και οι εργαζόμενοι
της ΣΤΑΣΥ.

Ο θανάσιμος τραυματισμός του
εργοδηγού, υπαλλήλου επιδομής
των Σταθερών Συγκοινωνιών, επή-
λθε το πρωί της Τρίτης 16/11/2021,
σε δυστύχημα που σημειώθηκε κατά
τη διάρκεια εργασιών λείανσης της
Γραμμής 1 του Μετρό. Αποτέλεσμα
του δυστυχήματος, ήταν ο ελαφρύς
τραυματισμός δύο ακόμη εργαζομέ-
νων, ενός υπαλλήλου της ΣΤΑΣΥ και
ενός υπαλλήλου της αυστριακής εται-
ρείας που εκτελούσε το έργο.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του
δυστυχήματος διενεργεί η ΣΤΑΣΥ σε
συνεργασία με τις Αρχές.

Η Διοίκηση της ΣΤΑΣΥ εκφράζει τα
ειλικρινή συλλυπητήριά της προς
την οικογένεια του εκλιπόντος.

Ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός μετά 
από σύγκρουση βαγονιών στον ηλεκτρικό.

Κ. Μητσοτάκης: «Όχι» σε 
lockdown ανεμβολίαστων 
- Δεν θα ακολουθήσουμε το 
μοντέλο της Αυστρίας

Η Pfizer επιτρέπει 
επισήμως την 
παραγωγή γενόσημων
του χαπιού της κατά
του κορονοϊού

Η Pfizer κατέληξε σε συμφωνία
δικαιωμάτων χρήσης η οποία θα επι-
τρέψει την παραγωγή γενοσήμων του
νέου φαρμάκου - χαπιού της κατά της
Covid-19 για 95 χώρες μεσαίου και
χαμηλού εισοδήματος, σε μια κίνηση
ανάλογη εκείνης της Merck για το δικό
της φάρμακο.

Σε ανακοίνωσή της την Τρίτη, η Pfizer
αναφέρει ότι υπέγραψε συμφωνία με
την υποστηριζόμενη από τα Ηνωμένα
Έθνη Δεξαμενή Πατεντών Φαρμάκων
(Medicines Patent Pool) προκειμένου να
επιτρέψει το πειραματικό χάπι της,
όταν πλέον θα έχει εγκριθεί από τις
εθνικές και περιφερειακές αρχές
φαρμάκων, να μπορεί να παραχθεί από
εταιρείες γενοσήμων και να διανεμηθεί
σε χώρες που αντιπροσωπεύουν το
53% του παγκόσμιου πληθυσμού. Η
μετοχή της Pfizer, σύμφωνα με το πρακ-
τορείο Bloomberg, υποχωρούσε 1% στις
ηλεκτρονικές προσυνεδριακές συναλ-
λαγές μετά την ανακοίνωση της
είδησης.
Η Pfizer δεν θα εισπράττει δικαιώματα
από πωλήσεις σε χώρες χαμηλού εισο-
δήματος, ενώ για εκείνες μεσαίου εισο-
δήματος δεν θα εισπράττει για όσο διά-
στημα η Covid-19 θα θεωρείται εκεί
κίνδυνος δημόσιας υγείας.

Η πολυαναμενόμενη συμφωνία θα μπο-
ρούσε να αυξήσει κατακόρυφα την
πρόσβαση σε ένα νέο όπλο για τη μάχη
ενάντια στην πανδημία του κορονοϊού.
Σε αντίθεση με την πρωτοπόρα και
"εξωτική" τεχνολογία mRNA του
εμβολίου της Pfizer και της BioNTech
κατά της Covid-19, οι τεχνικές παρα-

γωγής του χαπιού είναι ώριμες και από
χρόνια δοκιμασμένες, με πολλές εταιρ-
είες παραγωγής γενοσήμων να μπορ-
ούν να παράγουν με μικρό κόστος
"αντίγραφα" του φαρμάκου.
Το ιδιαίτερα αποτελεσματικό, σύμφωνα
με τις μελέτες, χάπι μπορεί να ληφθεί με
τα πρώτα συμπτώματα Covid και να
μειώσει τις πιθανότητες νοσηλείας ή
θανάτου κατά 89%. Ήδη η Pfizer έχει
υποβάλει αίτημα χορήγησης καθε-
στώτος επείγουσας χρήσης του φαρμά-
κου στις ΗΠΑ και σκοπεύει να πράξει
το ίδιο σύντομα και σε άλλες περιφέρ-
ειες ή χώρες.
Η Merck διαθέτει ένα επίσης πολλά
υποσχόμενο πειραματικό χάπι-φάρμα-
κο κατά της Covid-19, ονόματι molnupi-
ravir. Τον Οκτώβριο, ο αμερικανικός
φαρμακευτικός κολοσσός προχώρησε
σε ανάλογη συμφωνία με τη Δεξαμενή
Πατεντών Φαρμάκων η οποία καλύπτει
100 χώρες χαμηλού και μεσαίου εισο-
δήματος.
Η Merck η εταίρος της, Ridgeback
Biotherapeutics, έχουν ήδη υποβάλει
αίτημα έγκρισης του φαρμάκου τους
στην  Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμά-
κων (FDA) των ΗΠΑ, με τη σχετική
συνεδρίαση να αναμένεται εντός
Νοεμβρίου.



Επέτειος 17η Νοέμβρη - Ολα τα μέτρα: 
«Φρούριο» το Πολυτεχνείο -5.950 
αστυνομικοί επί ποδός
Στην τελική του ευθεία βρίσκεται ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της ΕΛ.ΑΣ.,

για τον φετινό εορτασμό της Επετείου του Πολυτεχνείου.Φέτος όσον αφορά τις
αστυνομικές δυνάμεις, παρουσιάζεται αύξηση 6-7%, με στόχο τη διασφάλιση
της νομιμότητας.

Συγκεκριμένα, 5.950 αστυνομικοί, από διάφορες υπηρεσίες, θα βρίσκονται
επί ποδός και αυτό για παν ενδεχόμενο, καθώς έχουμε βγει από lockdown
οπότε είναι πιθανό η συμμετοχή να είναι περισσότερη στις πορείες ενώ υπε-
νθυμίζεται ότι πέρυσι δεν επιτρέπονταν.

Στο πλαίσιο των μέτρων, σε καθεστώς φύλαξης θα τεθούν και κυβερνητικά
κτίρια, πρεσβείες και αστυνομικά τμήματα, ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο
να γίνουν στόχος καταδρομικών επιθέσεων. Για την αποτροπή τέτοιων ενερ-
γειών,  ενεργοποιήθηκε και το δίκτυο πληροφοριών της αστυνομίας, έτσι ώστε
οι δυνάμεις να διατεθούν ανάλογα με τον κόσμο και την επικινδυνότητα της
κάθε συγκέντρωσης, κάτι το οποίο αποφασίζεται από τους επιτελείς της
ΕΛ.ΑΣ.

Ο ρόλος της ομάδας «ΔΡΑΣΗ»

Σημαντικό ρόλο θα έχει η ομάδα
ΔΡΑΣΗ. Οι δυνάμεις της συγκεκρ-
ιμένης ομάδας θα βρίσκονται ανε-
πτυγμένες σε διάφορα σημεία,
όπως στα Εξάρχεια, τον Κολωνό
κα, λειτουργώντας υποστηρικτικά,
εάν κριθεί αναγκαίο, προς τις
διμοιρίες τάξης.

Την ίδια ώρα οι αστυνομικοί με τις
χαρακτηριστικές μπλε στολές, (ομάδα ΟΔΟΣ), θα παραταχθούν σε σημεία που
χαρακτηρίζονται χαμηλής επικινδυνότητας, για παράδειγμα μπροστά στο
Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Αστυνομικοί των ΜΑΤ με κάμερες με ειδικό κοντάρι

Στα μέτρα θα συμμετέχουν και 15 ομάδες των «Πανθήρων» της
ΕΛ.ΑΣ.Αστυνομικοί των ΜΑΤ, θα χρησιμοποιήσουν κάμερες με το ειδικό κον-
τάρι, προκειμένου να καταγράφεται η επιχείρηση τους, ώστε να διασφαλιστεί η
διαφάνεια και νομιμότητα κάθε διαδικασίας 

6 - θριάσιο                                                                                                                                                          Tετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021

Στη διαδικασία του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου η Υφυ-
πουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα
Μιχαηλίδου, τόνισε ότι η παρούσα Κυβέρνηση κατάφερε
να διορθώσει τα λάθη στην απουσία χορήγησης του
επιδόματος Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων
Υπερήλικων και να “ξεπαγώσει” τη χορήγηση επιδομά-
των σε εκατοντάδες ηλικιωμένους από το 2018 μέχρι και
σήμερα!

Όπως διευκρίνισε η Δόμνα Μιχαηλίδου “όχι μόνο δεν
διακόπηκε ποτέ η χορήγηση του επιδόματος στους ηλι-
κιωμένους δικαιούχους, αλλά καθορίστηκαν για πρώτη
φορά σαφή και αντικειμενικά κριτήρια για τη χορήγησή
του, με το νόμο 4756/2020”. Η πρότερη απουσία κριτ-
ηρίων χορήγησης του εν λόγω επιδόματος οδηγούσε για
χρόνια στη συχνή μη χορήγησή του – καθότι οι περιφε-
ρειακές διευθύνσεις του ΟΠΕΚΑ δεν μπορούσαν να
αξιολογήσουν αν οι ωφελούμενοι πληρούσαν τις προϋ-
ποθέσεις.

Αιτήσεις
Επιπλέον, σύμφωνα με το νόμο και με σκοπό τον δια-

φανή, αποτελεσματικό και γρήγορο έλεγχο, οι αιτήσεις
για το επίδομα θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω
πλατφόρμας του ΟΠΕΚΑ, η οποία θα ξεκινήσει την 1η
Ιανουαρίου 2022.

Με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες, δεν θα χρειάζεται να
προσκομίζουν δικαιολογητικά, εφόσον αυτά μπορούν να
αντληθούν μέσα από τη διασύνδεση της πλατφόρμας με
άλλες βάσεις δεδομένων.

Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Με διαφάνεια και αντικειμενικότητα, διορθώνουμε τα

λάθη του παρελθόντος, ενισχύουμε οικονομικά τους ηλι-
κιωμένους και ψηφιοποιούμε τις διαδικασίες. Ανα-
βαθμίζουμε τις υπηρεσίες, για το Επίδομα της Στεγαστι-
κής Συνδρομής με σκοπό την ελαχιστοποίηση της ταλαι-
πωρίας των συμπολιτών μας. Συνεχίζουμε να στοχεύο-
υμε στην κοινωνική ενδυνάμωση, αλλά και τη μείωση
της ακραίας φτώχειας. Κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως
δυνατό για να προστατεύουμε τους πιο ευάλωτους
συμπολίτες μας».

Ο ΟΠΕΚΑ είχε καταστεί η ενιαία αρχή καταβολής των
προνοιακών επιδομάτων στη χώρα. Συνέπεια αυτού
είναι και το γεγονός της σταδιακής ένταξης υπό τις αρμο-
διότητές του μιας σειράς επιδομάτων που απονέμονταν
πολλές δεκαετίες πριν. Μεταξύ των επιδομάτων αυτών
είναι και η Στεγαστική Συνδρομή Ανασφάλιστων Υπερ-
ηλίκων. Το Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής απευθύνε-
ται αποκλειστικά σε ηλικιακές ομάδες υπερηλίκων άνω
των 67 ετών, οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι και μισθώνουν
κύρια κατοικία.

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

48 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου 

Φέτος συμπληρών ον ται 48 χ ρό-
ν ια από την  εξέγερση του Πολ-
υτεχ ν είου. 
Από τις μέρες που ο λαός και η
ν εολαία βγήκαν  στο προσκήν ιο,
σήκωσαν  το αγων ιστικό τους αν ά-
στημα στην  χ ούν τα των  συν ταγ-
ματαρχ ών , στα ν τόπια και ξέν α
στηρίγματά τους, στους Αμερικα-
ν ούς και στο ΝΑΤΟ. 
Από τις μέρες που οι φοιτητές,
μαθητές, οικοδόμοι, απλοί άν θρω-
ποι του λαού, προχ ώρησαν  στην
κατάληψη του Πολυτεχ ν είου και με
μεγάλες λαϊκές εκδηλώσεις και πορ-
είες διαδήλων αν , κατά της
χ ούν τας, με συν θήματα «Ψωμί
Παιδεία Ελευθερία».Τα συν θήματα έξω οι ΗΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ που είχ αν
γραφτεί στις πύλες του Πολυτεχ ν είου, παραμέν ουν  επίκαιρα.
Η εξέγερση του Πολυτεχ ν είου που αποτέλεσε την  αρχ ή του τέλους της
χ ούν τας, διέψευσε όσους τότε υποστήριζαν  ότι η «Χούν τα είν αι
παν ίσχ υρη».Καν έν ας αν τίπαλος δεν  είν αι αν ίκητος. Ο λαός όταν
παλεύει μπορεί ν α φέρει τα πάν ω κάτω.

16/11/2021
ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΛΑΙΚΗ

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ

ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Επανέρχεται το «άγνωστο» επίδομα των
362 ευρώ για όσους είναι πάνω από 67 ετών
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ΑΑΡΡΙΙΩΩΝΝ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ::  
ΕΕππιισσττηημμοοννιικκήή  ΔΔιιάάλλεεξξηη  γγιιαα  ττηηνν

ψψυυχχοολλοογγίίαα  ττωωνν  ππααιιδδιιώώνν
ααθθλληηττώώνν

ΠΠααρρααμμέέννοοννττααςς  ππρρωωττοοππόόρροοιι  κκααιι  ππιισσττοοίί  σσττιιςς
δδεεσσμμεεύύσσεειιςς  ττοουυςς  τταα  μμεεήή  ττοουυ  ΔΔΣΣ  ττοουυ  ΣΣυυλλλλοογγοουυ
ΚΚοολλύύμμββηησσηηςς  ΑΑΡΡΙΙΩΩΝΝ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ  μμααςς  ττοο  ΣΣάάββββααττοο  1133//1111
ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκεε  μμεε  ααππόόλλυυττηη  εεππιιττυυχχίίαα  ηη  δδιιάάλλεεξξηη  μμεε
οομμιιλλήήττρριιαα  ττηηνν  ψψυυχχοολλόόγγοο  κκαα  ΡΡοοΐΐδδοουυ  ΦΦάάννννυυ..

ΟΟιι  ππααρρεευυρριισσκκόόμμεεννοοιι,,  γγοοννεείίςς  κκααιι  ααθθλληηττέέςς  εείίχχαανν  ττηηνν
εευυκκααιιρρίίαα  ππέέρραα  ααππόό  ττηηνν  ππααρροουυσσίίαασσηη  νναα  σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν
εεννεερργγάά  κκααιι  μμέέσσαα  ααππόό  εεπποοιικκοοδδοομμηηττιικκόό  δδιιάάλλοογγοο  νναα
ααπποοκκοομμίίσσοουυνν  πποολλύύττιιμμαα  σσυυμμππεερράάσσμμαατταα  κκααιι  γγννώώσσεειιςς
γγύύρρωω  ααππόό  ττηηνν  δδιιααχχεείίρριισσηη  ττηηςς  ψψυυχχοολλοογγίίααςς  ττωωνν  ππααιι--
δδιιώώνν..

ΤΤηηνν  εεκκδδήήλλωωσσηη  ππέέρραα  ααππόό  ττοο  ΔΔ..ΣΣ..  κκααιι  ττοο  ππρροοπποονν--
ηηττιικκόό  tteeaamm  πποουυ  ππααρρεευυρρέέθθηηκκαανν,,  ττίίμμηησσεε  μμεε  ττηηνν  ππααρρ--
οουυσσίίαα  ττοουυ  οο  ΑΑννααππλληηρρωωττήήςς  ΔΔήήμμααρρχχοοςς  κκοοςς  ΝΝίίκκοοςς  ΧΧααττ--
ζζηηττρραακκόόσσιιααςς  πποουυ  έέχχεειι  σσττααθθεείί  ααρρωωγγόόςς  σσττοονν  σσύύλλλλοογγόό
μμααςς  ααππ  ττηηνν  ππρρώώττηη  σσττιιγγμμήή,,  κκααιι  σσττηηρρίίζζεειι  όόλλεεςς  ττιιςς  ππρροο--
σσππάάθθεειιεεςς  μμααςς,,  δδεενν  θθαα  μμπποορροούύσσεε  νναα  λλεείίππεειι  ααππόό  μμίίαα
ττέέττοοιιαα  εεππιισσττηημμοοννιικκήή  σσυυννάάννττηησσηη..  

ΠΠέέρραα  ααππόό  ττοονν  χχααιιρρεεττιισσμμόό  πποουυ  ααππηηύύθθυυννεε,,  ώώννττααςς
εεκκππααιιδδεευυττιικκόόςς,,  χχάάρριισσεε  χχρρήήσσιιμμεεςς  σσυυμμββοουυλλέέςς  σσεε
όόλλοουυςς..

Έργα που χ ρηματοδοτούν ται από
πόρους της Περιφέρειας Αττικής και
συμβάλλουν   στην  βελτίωση της
ποιότητας ζωής των  κατοίκων  του
Ιλίου, επισκέφθηκε χ θες ο Περιφε-
ρειάρχ ης Αττικής Γ. Πατούλης. Τα
σχ ετικά έργα έχ ουν  προϋπολογι-
σμό 16,5 εκ. ευρώ και αφορούν
στην  αν άπλαση της Λεωφόρου
Αγίου Νικολάου (προϋπολογισμός
5,340 εκ. ευρώ), στην  αν έγερση
του Πολυδύν αμου Βιοκλιματικού
Κέν τρου για την  αν άπτυξη δομών
κοιν ων ικής φρον τίδας (προϋπολο-
γισμού 9,950 εκ. ευρώ) και στην
κατασκευή του Βρεφον ηπιακού
Σταθμού Νικόλαος Λιάκος (προϋ-
πολογισμού 1,16 εκ ευρώ). 
Κατά τη διάρκεια της επίβλεψης
των  έργων  ο Περιφερειάρχ ης Αττι-
κής συν οδευόταν  από τον  Αν τιπε-
ριφερειάρχ η Δυτικού Τομέα Αττικής
Α. Λεωτσάκο, την  Εν τεταλμέν η
Τεχ ν ικών  Έργων  Ε. Κοσμίδη, το
Δήμαρχ ο Ιλίου Ν. Ζεν έτο,  τον
Προϊστάμεν ο της Διεύθυν σης

Τεχ ν ικών  Έργων  της Περιφέρειας
Αττικής Α. Καλογερόπουλο, τους
εν τεταλμέν ους Περιφερειακούς
Συμβούλους, Χ. Αλεξαν δράτο και
Μ. Ζέρβα, τους Αν τιδημάρχ ους, Γ.
Φερεν τίν ο, Α. Τσιμόγιαν ν η, Γ.
Φραγκάκη και Α. Δημητρακο-
πούλου, τον  Πρόεδρο του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Γ. Χαραλαμπόπου-
λο καθώς και από υπηρεσιακά στε-
λέχ η της Περιφέρειας και του
Δήμου. 
Πριν  από την  επίσκεψη στα έργα
προηγήθηκε συν άν τηση στο γραφ-
είο του Δημάρχ ου στην  οποία
δόθηκε η ευκαιρία ν α συζητηθούν
ζητήματα που αφορούν  τόσο στη
διαδικασία ολοκλήρωσης των
έργων  που υλοποιούν ται με
χ ρηματοδότηση της Περιφέρειας,
όσο και των  έργων  που έχ ει αν άγ-
κη η περιοχ ή και μπορούν  ν α
χ ρηματοδοτηθούν  με τα κατάλληλά
βήματα ωρίμαν σης από πόρους της
Περιφέρειας Αττικής και του ν έου
ΠΕΠ.

Ειδική αν αφορά έγιν ε και σε έργα
που αφορούν  σε Ολοκληρωμέν ες
Χωρικές Επεν δύσεις μέσω ΕΣΠΑ. 

Ο Δήμαρχ ος Ιλίου Ν. Ζεν έτος
ευχ αρίστησε προσωπικά τον  Περ-
ιφερειάρχ η Γ. Πατούλη και όλα τα
στελέχ η της Περιφέρειας Αττικής
για τη στεν ή συν εργασία που
έχ ουν  καθώς και για τη σημαν τική
στήριξη της Περιφέρειας στην  υλο-
ποίηση έργων  που αλλάζουν  τη
ζωή και την  καθημεριν ότητα των
πολιτών . 

Ο Περιφερειάρχ ης Γ. Πατούλης
από την  πλευρά του δήλωσε ότι με
την  υλοποίηση υποδομών  και
βιοκλιματικών  κτιρίων  η Περιφέρεια
Αττικής συμβάλλει καθοριστικά στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής και
της ασφάλειας των  κατοίκων  του
Ιλίου και συν ολικά της Αττικής.
«Σήμερα επισκεφτήκαμε την  περ-
ιοχ ή του Ιλίου, όπου διαπιστώσαμε
τα βήματα που γίν ον ται για την
υλοποίηση σημαν τικών  έργων  και
υποδομών  που αφορούν  στη
βελτίωση της προσβασιμότητας, τη
δημιουργία εγκαταστάσεων  για τα
παιδιά, αλλά και φιλοξεν ίας των  ηλι-
κιωμέν ων . Πρόκειται για εγκατα-
στάσεις που υλοποιούν ται με όλες
τις σύγχ ρον ες προδιαγραφές και
συμβάλλουν  στην  ευζωία των
πολιτών . Ευχ αριστήσω θερμά τις
υπηρεσίες της Περιφέρειας, τους
συν αρμόδιους Αν τιπεριφερειάρχ ες,
τον  Δήμαρχ ο και τα στελέχ η του
για την  επιμέλεια που δείχ ν ουν
στην  απρόσκοπτη υλοποίηση και
ολοκλήρωση των  έργων ». 

Ο Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. του Δήμου Ασπροπύργου
καλεί τους μικρούς
μαθητές να γνωρίσουν
το ΣΚΑΚΙ 

Ο
Πρόεδρος του Οργανισμού Άθλησης και Φρον-
τίδας, Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας, κ. Ιωάννης
Κατσαρός και ο Σκακιστικός Σύλλογος Α.Σ.

«ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ» ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ προσκαλούν τα
παιδιά Νηπιαγωγείου και Δημοτικού του δήμου μας, το
Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2021 από τις 12:30-13:30 στη
σκακιστική λέσχη Γκορυτσάς (Πλατεία Γενοκτονίας Πον-
τίων), για να γνωρίσουν από κοντά, εντελώς δωρεάν, τις
ομορφιές του σκακιού, έχοντας την ευκαιρία μιας
πρώτης επαφής με το άθλημα.
Για πληροφορίες – κρατήσεις θέσεων μπορείτε να απε-
υθυνθείτε στην κ. Σωτηριάδου Ιωάννα (τηλ.
6934859620).
Για την παρακολούθηση του μαθήματος απαιτείται η
επίδειξη πρόσφατου self test.

Επίβλεψη από τον Γ. Πατούλη έργων που χρηματοδοτεί
στον Δήμο Ιλίου η Περιφέρεια Αττικής 

– Ο προϋπολογισμός τους ανέρχεται στα 16,5 εκ. ευρώ
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Ημερίδα ΕΕΤΑΑ –ΚΕΔΕ στα Γιάννενα για
το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Νέας προ-
γραμματικής Περιόδου και οι ευκαιρίες για
την Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση

«Η  περίοδος αυτή είναι πραγματικά εξαιρ-
ετική για τους Δήμους. Έχουμε τόσα προγράμ-
ματα και τόσα χρήματα, τα οποία ποτέ δεν
είχαμε ονειρευτεί. Που κολλάμε; Κολλάμε και
πάλι στο ότι τα πράγματα πάνε πιο αργά από
ό,τι θα θέλαμε, δεν έχουν αποκτήσει τη δυνα-
μική και την ορμή που απαιτούν οι περιστά-
σεις.

Για να έχει θετικό αποτέλεσμα αυτό το
momentum, για να μπορέσει δηλαδή η Αυτο-
διοίκηση να απορροφήσει χρήματα θα πρέπει
να αναπτύξουμε πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες
και να εμπλέξουμε περισσότερο τους Δήμο-
υς».

Τα παραπάνω υπογράμμισε ο πρόεδρος
της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου μιλώντας
χθες στα Γιάννενα στο πλαίσιο των ενημερω-
τικών ημερίδων που διοργανώνει  η ΕΕΤΑΑ σε
συνεργασία με την ΚΕΔΕ και τις Περιφερεια-
κές Ενώσεις Δήμων, με θέμα «Χρηματοδοτικά
Προγράμματα της Νέας Προγραμματικής
Περιόδου 2021 – 2027 και τις ευκαιρίες για
τους ΟΤΑ α΄ βαθμού».

Κατά την ομιλία του ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ
επικεντρώθηκε στα εξής σημεία: Στο νέο ρόλο
της ΕΕΤΑΑ και στα χρηματοδοτικά προγράμ-
ματα «Αντώνης Τρίτσης», Ταμείο Ανάκαμψης
και το νέο  ΕΣΠΑ.

Πάρα πολύ σημαντικό που η ΕΕΤΑΑ
ξαναβρίσκει το δρόμο της

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ αναφερόμενος στην
ΕΕΤΑΑ σημείωσε ως πάρα πολύ σημαντικό το
γεγονός ότι η ΕΕΤΑΑ ξαναβρίσκει το δρόμο
της μετά την περιδίνηση που είχε μπει στην
αρχή της χρονιάς, έτοιμη να βοηθήσει και πάλι
τους Δήμους σε σημαντικό βαθμό.

Ανέφερε δε  ως χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα τη μελέτη της ΕΕΤΑΑ για τις ΥΔΟΜ των
Δήμων, «που αποτελεί τη βάση για να μπορέ-
σουμε σήμερα με το υπουργείο Εσωτερικών
το υπουργείο Περιβάλλοντος και το ΤΕΕ να
φτιάξουμε ένα νέο τοπίο, πολύ πιο βιώσιμο για
τις ΥΔΟΜ της χώρας».

«Δεύτερο κομμάτι για το οποίο η ΕΕΤΑΑ
αρχίζει να παράγει έργο είναι το κομμάτι της
τεχνικής βοήθειας. Και πρέπει να το τρέξουμε
πιο γρήγορα», σημείωσε ο κ. Παπαστεργίου
συμπληρώνοντας:

«Δεν έχει ανάγκη οι μεγάλοι Δήμοι από τη
βοήθεια αυτή αλλά οι μικρότεροι, ορεινοί και
νησιωτικοί. Χρειάζονται, 20 που υπάρχουν
σήμερα αλλά και πολλοί περισσότεροι, 30,50
μηχανικούς για να μπορέσουν να ωριμάσουν
προτάσεις.

Συνεπώς και τα 2 εκ. που δώσαμε πέρυσι
από τους ΚΑΠ στην ΕΕΤΑΑ και ό,τι άλλο χρει-

αστεί να δώσουμε – εγώ
το δηλώνω ευθέως –
εφόσον αφορούν τεχνική
βοήθεια για μικρούς
Δήμους πρέπει να το
κάνουμε, παρότι
υπάρχει δέσμευση του
υπουργού Εσωτερικών
ότι μέχρι το Μάρτιο θα
μπορέσουμε -με προ-
σωρινούς πίνακες- να
έχουμε μηχανικούς στους
Δήμους.

΄Ηδη οι περισσότεροι
Δήμοι είδαν τις προσλή-
ψεις που είχαν ζητήσει
για τεχνικό προσωπικό,
για μηχανικούς να
προωθούνται. Εκτιμώ ότι

η γραφειοκρατία αποτελεί πάντα έναν ανα-
σταλτικό παράγοντα, μακάρι να υλοποιηθεί
αυτό το χρονοδιάγραμμα, μακάρι όντως μέσα
στο πρώτο τρίμηνο ή βαριά δεύτερο τρίμηνο
της νέας χρονιάς με προσωρινούς πίνακες να
έχουμε τους μηχανικούς ή κάποιους από τους
μηχανικούς που χρειαζόμαστε». 

Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»: Πρέπει
να τρέξουμε περισσότερο

Αναφορικά με το «Αντώνης Τρίτσης» ο
πρόεδρος της ΚΕΔΕ  σημείωσε ότι με τις αλλα-
γές στη μορφή του υπήρξε αρκετή καθυστέρη-
ση.

«Η  Διαχειριστική  Αρχή, τόνισε, κάνει πάρα
πολύ φιλότιμες προσπάθειες για να τρέξει το
έργο, εν αναμονή της ΚΥΑ η οποία  πρέπει να
εκδοθεί προκειμένου και οι Δήμοι που δεν
κατέθεσαν νωρίς, παρότι κατέθεσαν εμπρόθ-
εσμα, να μπορέσουν να τρέξουν έργα. Πολύ
παρήγορο είναι φυσικά το επιπλέον 1 δις  του

«Αντώνης Τρίτσης» για να φτάσουμε στο 4,1
δις ευρώ που ανακοινώθηκε στο συνέδριο της
ΚΕΔΕ από τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερ-
ικών Στέλιο Πέτσα».

Ταμείο Ανάκαμψης: Τα πράγματα
ακόμα δεν έχουν αποκτήσει τη δυναμική
και την ορμή που θέλουμε

Αναφορικά με το Ταμείο Ανάκαμψης
σημείωσε  πως «γνωρίζαμε ότι είναι εμπρο-
σθοβαρές, ότι πρέπει να τρέξουμε και η ΚΕΔΕ
το έκανε εγκαίρως καταθέτοντας προτάσεις,
την ώρα αυτή όμως βλέπουμε ότι τα πράγμα-
τα ακόμα δεν έχουν αποκτήσει τη δυναμική και
την ορμή που θέλουμε.

Οι προκηρύξεις, σύμφωνα με τον αναπληρ-
ωτή υπουργό Οικονομικών, θα βγούνε προς το
τέλος του χρόνου. Ενθαρρυντικό το γεγονός
ότι έχει εξειδικευτεί ήδη το κομμάτι των Smart
Cities και έρχεται και η προκήρυξη για τις
αναπλάσεις. Παρόλα αυτά πρέπει να τα
δούμε και πρέπει να βοηθηθούμε».

Νέο ΕΣΠΑ: Δεν μπορώ να φανταστώ και
αυτό το ΕΣΠΑ να τρέχει με τους δήμους
θεατές

Καταλήγοντας ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δ.
Παπαστεργίου υπογράμμισε:

«Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνουμε και
στο νέο ΕΣΠΑ και στο Ταμείο Ανάκαμψης
είναι να εμπλέξουμε περισσότερο τους Δήμο-
υς. Δεν μπορώ να φανταστώ και αυτό το
ΕΣΠΑ να τρέχει με τους δήμους θεατές μόνο σε
επίπεδο επιτροπών παρακολούθησης. Προφ-
ανώς θα τρέξει με τη δομή που τρέχει σήμερα,
αλλά θα πρέπει και στον σχεδιασμό αλλά και
στον χρονοπρογραμματισμό των προσκλή-
σεων να είμαστε εκεί και να έχουμε καλύτερη
άποψη για τον όλο σχεδιασμό».

ΚΕΔΕ - Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ:  Πρέπει να τρέξουμε περισσότερο για να απορροφήσει χρήματα 
η Αυτοδιοίκηση. Δεν μπορεί οι δήμοι να είναι θεατές  και σε αυτό το ΕΣΠΑ 

Μ
ε μεγάλη επιτυχ ία πραγματο-
ποιήθηκε ο χ ορογραφικός
περίπατος «Έν α Άλλο Μυστήρ-

ιο» (Un Autre My stère) της σπουδαίας
Γαλλίδας χ ορογράφου Julie Desprairies
στις 13 & 14 Νοεμβρίου στην  Ελευ-
σίν α.

Τη δράση παρακολούθησε -μεταξύ
άλλων - και ο Υφυπουργός Πολιτισμού
και Αθλητισμού, αρμόδιος για θέματα
Σύγχ ρον ου Πολιτισμού, κ. Νικόλας Για-
τρομαν ωλάκης.

Το Σάββατο 13 & την  Κυριακή 14
Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε ο
χ ορογραφικός περίπατος «Έν α Άλλο
Μυστήριο» (Un Autre My stère), σε
σύλληψη και χ ορογραφία  της σπου-
δαίας Γαλλίδας χ ορογράφου Julie
Desprairies, μια διοργάν ωση της Ελευ-
σίν α 2023 Πολιτιστική Πρωτεύουσα
Ευρώπης. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού
και Αθλητισμού, αρμόδιος για θέματα
Σύγχ ρον ου Πολιτισμού, κ. Νικόλας Για-
τρομαν ωλάκης επισκέφθηκε στις 14
Νοεμβρίου την  Ελευσίν α, για ν α παρα-
κολουθήσει την  πρωτότυπη αυτή
δράση, στην  οποία συμμετείχ αν  περ-
ισσότεροι από 100 κάτοικοι και μέλη
εθν οτοπικών  συλλόγων  της πόλης. Σε
μια αποκαλυπτική διαδρομή δύο χ ιλιο-

μέτρων  κατά μήκος των  αν εν εργών
σιδηροδρομικών  γραμμών , ο κ. Γιατρο-
μαν ωλάκης περιηγήθηκε στην  πόλη,
συν ομίλησε με τους κατοίκους για τους
κρυμμέν ους  θησαυρούς της πόλης,
από την  τοπική κηπουρική ως την
επηρεασμέν η από όλη τη Μεσόγειο
Θάλασσα χ ορευτική παράδοση, εν ημε-
ρώθηκε για τις διαφορετικές κοιν ότητες
που συν θέτουν  τον  πολιτιστικό και
καλλιτεχ ν ικό της πλούτο μέχ ρι και
σήμερα και ταξίδεψε στις χ ορευτικές και
μουσικές της παραδόσεις. 

Στην  εκδήλωση παρέστησαν  -μεταξύ
άλλων - ο Δήμαρχ ος Ελευσίν ας κ.
Αργύρης Οικον όμου, ο Αν τιδήμαρχ ος
της Ελευσίν α 2023 Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα (ΠΠΕ) κ. Φώτης Τατάκης,  η 

Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Δέσποιν α Γερ-
ουλάν ου, η Διευθύν ουσα Σύμβουλος κα
Ναν ά Σπυροπούλου και ο Γεν ικός Καλ-
λιτεχ ν ικός Διευθυν τής της ΠΠΕ, κ.
Μιχ αήλ Μαρμαριν ός, εκπρόσωποι του
καλλιτεχ ν ικού χ ώρου κ.ά.

Στόχ ος της δράσης ήταν  η αν άδειξη
της πλούσιας ιστορίας της Ελευσίν ας
μέσα από έν αν  χ ορογραφικό διάλογο
μεταξύ της παράδοσης και του σύγχ ρο-
ν ου χ ορού. Στη δράση Έν α Άλλο
Μυστήριο έλαβαν  μέρος 100 κάτοικοι
και συμμετέχ ον τες σε έξι εθν ικοτοπι-
κούς συλλόγους της Ελευσίν ας, η “Αγία
Μαρκέλλα” Χιακή Έν ωση Ελευσίν ας, ο
Σύλλογος Ηπειρωτών  Θριασίου Πεδίου,
“Η Μεγαλόν ησος” Έν ωση Κρητών
Ελευσίν ας, ο Παν ηπειρωτικός Σύν δε-

σμος Ελευσίν ας, ο Σύλλογος Μικρα-
σιατών  Ελευσίν ας, ο Σύλλογος Πελο-
πον ν ησίων  Ελευσίν ας, καθώς και
πέν τε Ελλην ίδες και Γαλλίδες χ ορεύτρ-
ιες σύγχ ρον ου χ ορού. 

Λίγα Λόγια για τη Julie Desprairies

Με περισσότερα από 30 in-situ έργα
στο εν εργητικό της, στην  Ευρώπη, τη
Βραζιλία και τη Μέση Αν ατολή, από
χ ορευτικές παραστάσεις, εγκαταστά-
σεις και v ideo χ ορού, μέχ ρι χ ορογραφ-
ημέν α πάρτι και εκθέσεις, η Julie
Desprairies δημιουργεί εδώ και 20 χ ρό-
ν ια χ ορογραφικά έργα στον  δημόσιο
χ ώρο. 

Έχ ον τας πραγματοποιήσει ήδη δυο
καλλιτεχ ν ικά residencies στην  Ελευ-
σίν α με τη συμμετοχ ή κατοίκων  και
εθν οτοπικών  συλλόγων , μέσω του
έργου της “Έν α Άλλο Μυστήριο”, η
Desprairies διερεύν ησε τον  ρόλο του
χ ορού σε σχ έση με τη σύγχ ρον η βοτα-
ν ική και τον  αστικό σχ εδιασμό, και
δημιούργησε μία εν σώματη χ αρτογρά-
φηση των  χ ορών , των  τραγουδιών  και
της μουσικής της Ελευσίν ας ως φόρο
τιμής όχ ι σε κάποια θεά, αλλά στους
ίδιους τους πολίτες της Ελευσίν ας.

Επίσκεψη του Υφυπουργού Πολιτισμού, Νικόλα Γιατρομανωλάκη στην Ελευσίνα 

Παρακολούθησε την πρωτότυπη δράση «Ένα Άλλο Μυστήριο» (Un Autre Mystère) της 
σπουδαίας Γαλλίδας χορογράφου Julie Desprairies 
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Σε διαβούλευση το σχέδιο Σε διαβούλευση το σχέδιο 
φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων 

του Δ. Ασπροπύργου του Δ. Ασπροπύργου 

Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών
Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) αφορά στη χωρ-
οθέτηση δημοσίως προσβάσιμων
σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών
Οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής
ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθμευ-
σης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων
του Δήμου. Τα Σ.Φ.Η.Ο. θα αποτε-
λούν ουσιαστικά τον Οδικό Χάρτη χωρ-
οθέτησης των δημοσίως προσβάσιμων
θέσεων στάθμευσης και φόρτισης ηλεκ-
τρικών οχημάτων, που αποτελεί και το
προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των
σχετικών υποδομών στην Ελλάδα,
ώστε να παρέχονται οι απαραίτητες
υποδομές για την ενθάρρυνση αγοράς
περισσότερων ηλεκτρικών οχημάτων,
τα οποία θα συμβάλλουν στη βελτίωση
της ποιότητας του αέρα εντός των
αστικών κέντρων και οικιστικών ιστών.
Κατόπιν της υπ’  αριθμόν πρωτ.
7970/16-11-2020 πρόσκλησης του
Πράσινου Ταμείου για την υποβολή
προτάσεων στο πλαίσιο του Χρηματο-
δοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περι-
βαλλοντικού Ισοζυγίου 2020» στον
Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια Φόρ-
τισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
(Σ.Φ.Η.Ο.)», ο Δήμος Ασπροπύργου
υπέβαλε πρόταση η οποία εγκρίθηκε
και εντάχθηκε στο πλαίσιο του Χρημα-
τοδοτικού Προγράμματος.  
Μετά από συνοπτικό διαγωνισμό, ανά-
δοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία
«DIADIKASIA BUSSINESS CON-
CULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε διακριτικό τίτλο DBC. 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι να γίνει
η χωροθέτηση δημοσίων προσβάσιμων
σημείων επαναφόρτισης Η/Ο κανονι-
κής ή υψηλής ισχύος και θέσεων στάθ-

μευσης Η/Ο, που εκπονείται από τους
δήμους εντός των διοικητικών τους
ορίων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
17 του ν. 4710/2020 «Προώθηση της
ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις»
(Α’  142).
Στο πλαίσιο της εκπόνησης του παρα-
δοτέου Π.1.Α. της υπηρεσίας  "ΣΧΕΔΙΟ
ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ" πραγματοποιήθηκε η
ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης,
η οποία περιλαμβάνει: 
Την καταγραφή των στοιχείων υπερ-
κείμενου σχεδιασμού και ειδικότερα
την ευρωπαϊκή νομοθεσία, τις εθνικές
στρατηγικές και στρατηγικές περιφερει-
ακού και επιπέδου.
Τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά της
περιοχής: Μελετήθηκαν τα θεσμοθετ-
ημένα πολεοδομικά σχέδια, οι υφιστά-
μενες χρήσεις γης και κυκλοφοριακά
ζητήματα όπως το σύστημα στάθμευσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάλυση
των πληθυσμιακών δεδομένων και
κατανομής της κατοχής οχήματος και
θέσεων στάθμευσης τα οποία θα αποτε-
λέσουν τη βάση για τη χωροθέτηση των
ηλεκτρικών φορτιστών.
Την καταγραφή των χώρων στάθμευ-
σης σε όλη την έκταση του Δήμου,
καθώς και ειδικές θέσεις στάθμευσης
Ι.Χ (όπως για παράδειγμα ΑμεΑ),
θέσεις ΤΑΧΙ, λεωφορείων και φορτοε-
κφορτώσεων. 
Την ανάλυση των υποδομών του οδι-
κού δικτύου, των ποδηλατοδρόμων,
των πεζοδρομίων και των μέσων μαζι-
κής μεταφοράς. 
Την καταγραφή των μελλοντικών
αναπλάσεων και κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων
Τη δημιουργία χαρτών σε περιβάλλον
G.I.S 

Στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου
Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
(Σ.Φ.Η.Ο.) για τον Δήμο Ασπροπύρ-
γου επισυνάπτεται το Παραδοτέο Π1β,
το οποίο αφορά τη Χωροθέτηση
Σημείων Επαναφόρτισης και Θέσεων
Στάθμευσης Η/Ο και Σενάρια Ανά-
πτυξης Δικτύου Σημείων Επαναφόρτι-
σης Η/Ο. 

Παρακαλούμε για τα τυχόν σχετικά σχό-
λια και παρατηρήσεις
(epitr_diavoul@0102.syzefxis.gov.gr,
tsokas.t@aspropyrgos.gr) έως τη
Δευτέρα 22 Νοεμβρίου και ώρα 17:00.

Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις σας
πρόκειται να συζητηθούν κατά τη διάρ-
κεια της διαβούλευσης που θα πραγμα-
τοποιηθεί διαδικτυακά την Τρίτη 23
Νοεμβρίου και ώρα 17:00, μέσω της

πλατφόρμας e-presence.gov.gr.
Η συμμετοχή όλων σας τόσο σε επίπεδο
αποστολής σχολίων και παρατηρήσεων
επί του παραδοτέου, όσο και σε επίπεδο
Διαβούλευσης κρίνεται απαραίτητη.
Ο Δήμος στην προσπάθεια του να
συγκροτήσει ένα ενεργό και δυναμικό
δίκτυο εμπλεκομένων φορέων που
συζητά και συν διαμορφώνει το μέλλον,
προσβλέπει στην ενεργή συμμετοχή και
στήριξη όλων σας, για την αποτελεσμα-
τική εκπόνηση του Σχεδίου.
Για τις ανάγκες της τηλεδιάσκεψης, θα
πρέπει να δηλώσετε στο Δήμο Ασπρ-
οπύργου, μέχρι τη Δευτέρα 22 Νοεμ-
βρίου 2021 (στην κ. Φιλοπούλου Ανα-
στασία 213-2006546 ή στην ηλεκτρονι-
κή διεύθυνση
epitr_diavoul@0102.syzefxis.gov.gr),
τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου (emailXXX) με την οποία θα
συμμετέχετε. 
Σε διαφορετική περίπτωση μπορείτε να
παρακολουθήσετε τη διεξαγωγή της
Διαβούλευσης, μέσω της διεύθυνσης
http://www.hellasnews.tv/live4 έχον-
τας τη δυνατότητα ερωτήσεων.

Με εκτίμηση,
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ

Το ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
(Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ είναι αναρτημένο
στον επίσημο ιστότοπο του Δήμου
Ασπροπύργου στο παρακάτω
link:

https://www.dimosaspropyrgou.g
r/media/2021/11/%CE%95%CE%99
%CE%A3%CE%97%CE%93%CE%97
%CE%A3%CE%97_%CE%91%CE%A
3%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%
A0%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE
%9F%CE%A3-1-min-1.pdf

Σ
το πλαίσιο της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα και την επέκταση
της χρήσης οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών και με βάση το νόμο
4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις», οι Δήμοι μητροπολι-

τικών κέντρων, οι μεγάλοι ηπειρωτικοί Δήμοι, οι Δήμοι πρωτευουσών περιφερειακών ενοτήτων,
καθώς και οι μεγάλοι και μεσαίοι νησιωτικοί Δήμοι της χώρας υποχρεούνται να συντάξουν
Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)

ΔΗΜΑΡΧΟΣΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ

Η συμμετοχή όλων σαςΗ συμμετοχή όλων σας
τόσο σε επίπεδο τόσο σε επίπεδο 

αποστολής σχολίων καιαποστολής σχολίων και
παρατηρήσεων παρατηρήσεων 

επί του παραδοτέου, όσοεπί του παραδοτέου, όσο
και σε επίπεδο και σε επίπεδο 

Διαβούλευσης κρίνεταΔιαβούλευσης κρίνετα
ι απαραίτητη.ι απαραίτητη.
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Κίνημα αρνητών και στην απογραφή 
– Μετ’ εμποδίων η διαδικασία
Φουλ της άρνησης στην Ελλάδα που έχει

γίνει τεράστια μόδα… Από τους αρνητές του
κορονοϊού… στους αρνητές των εμβολίων
και από εκεί στους αρνητές της απογραφής.

Πολλοί μάλιστα κάνουν λόγο για προσωπι-
κά δεδομένα, ενώ συνδέουν τη διαδικασία
της απογραφής με ελέγχους στους ανεμ-
βολίαστους και εφιστούν την προσοχή του
κόσμου.

Σε ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύω-
σης αναφέρεται:

«Προσοχή! Γυρνάνε και λένε ότι κάνουν
απογραφή ενημερωμένοι πόσα διαμερίσματα
έχει η οικοδομή, πόσα άτομα υπάρχουν.
Καρατσεκαρισμένα για ελέγχους ανεμβολία-
στων ώστε κατόπιν  θα αποστέλλονται κοι-
νων ικοί λειτουργοί, πιθανά δικηγόροι,
αστυνομία. Μην αφήνετε κανέναν να μπει
στην οικία σας και μην δίνετε καμία πληρο-
φορία και προσωπικά σας δεδομένα σε
κανέναν».

«Σίγουρα έχουν επηρεάσει και αυτά που
ακούγονται με το εμβόλιο για τσιπάκια και
νομίζουν  ότι με την  απογραφή θα
ξεχωρίσουν  οι εμβολιασμένοι από τους
ανεμβολίαστους. Άλλοι βέβαια, τα έχουν
βάλει μέχρι και με το ερωτηματολόγιο της απο-
γραφής, με τον φόβο μην τους πάρουν τα
παιδιά», σημείωσε η απογραφέας Μαρία
Γλαντζή.

«Γιατί ρωτάτε για τα παιδιά μου; Θα μου τα

πάρετε; Δεν θυμάμαι ακριβώς τι ρωτάγαμε το
2001, αλλά τέτοια αναλυτική αναφορά σε
βάζει σε ύποπτες σκέψεις… Ίσως χρησιμο-
ποιηθεί και για κάποια αν τιστοίχηση
στοιχείων ανάμεσα στις υπηρεσίες, δεν
ξέρω πάντως είναι άβολο», δήλωσε μία απο-
γραφόμενη.

«Ίσως κάποιες ερωτήσεις για αυτούς να
είναι λίγο υπερβολικές και για αυτό να το μεγε-
θύνουν έτσι», τόν ισε η απογραφέας Άννα
Σπαθαριώτου.

Το δύσκολο έργο 60.000 απογραφέων έχει
αρχίσει, οι αρνητές όμως… το βιολί τους.

«Άλλοι σου λένε ότι τα παίρνεις από το
κράτος, σε πληρώνω, πήγαινε πες έτσι στον
πρωθυπουργού. Και υπάρχει και η κατηγορία
που δεν θέλουν να απογραφούν γιατί δεν
θέλουν  να φαίνονται, έτσι μου είπαν
εμένα», πρόσθεσε η κ. Γλαντζή.

«Είμαι απογραφέας από την μέρα που
ξεκίνησε η απογραφή κτηρίων για το έτος
2021. Πραγματικά ο κόσμος μας όλος είναι
ένα μεγάλο λάθος. Να σέβεστε τα παιδιά που
μπήκαμε σε αυτό και προσπαθούμε και να
μην μας φέρεστε σαν τα σκουπίδια σας. Αν
και είκοσι χρόν ια μετά, το διαφημιστικό σποτ
της απογραφής του 2001 ίσως θυμίσει σε μερ-
ικούς τον πραγματικό σκοπό της», έγραψε
μία απογραφέας σε ανάρτηση της στο twitter.

Στάσεις εργασίαςΣτάσεις εργασίας
σε λεωφορεία καισε λεωφορεία και
τρόλεϊ την Πέμπτητρόλεϊ την Πέμπτη
Στάσεις εργασίας θα πραγματοποιή-

σουν οι εργαζόμενοι σε λεωφορεία
και τρόλεϊ την Πέμπτη 18 Νοεμ-
βρίου 2021, από την έναρξη της
βάρδιας ως τις 9:00 το πρωί, και
από τις 21:00 ως τη λήξη της βάρ-
διας.
Τις στάσεις εργασίας εξήγγειλαν το

Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ και
η Ένωση Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ,
ζητώντας άμεση απόδοση ευθυνών
για το τραγικό δυστύχημα στη γραμ-
μή 1 του Μετρό και συντήρηση των
υποδομών στους χώρους εργασίας.

Όπως αναφέρει η Ένωση Εργαζο-
μένων ΗΛΠΑΠ:

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας
συλλυπητήρια στην οικογένεια του
θανόντος εργαζομένου συναδέλφου
μας του ΗΣΑΠ. 

Ένας ακόμα εργάτης δεν γυρίζει
στην οικογένειά του από την εντατικο-
ποίηση της εργασίας, την επιλογή
της εργοδοσίας να μην παίρνει μέτρα
προστασίας στους χώρους δουλειάς.
Απαιτούμε: άμεση απόδοση ευθυ-
νών του τραγικού δυστυχήματος.
Πρόληψη και Συντήρηση των υπο-
δομών στους χώρους εργασίας».
Το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ

ζητά την απόδοση των ευθυνών και
την κατάργηση των εργολαβικών εται-
ρειών στους χώρους εργασίας.
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Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(1η αγωνιστική)

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-
ΔΟΞΑ     (ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΦΥΛΉΣ
15:15)    
ΜΑΝΟΥΡΑΣ Χ., ΠΛΑΚΑΣ Χ.,
ΜΑΝΟΥΡΑΣ Ν.    

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ (2η φάση)

ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ -
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
(ΔΥΝΑΜΗΣ 15:00)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Π., ΠΑΥΛΟΣ Χ.,
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Γ.(πρώτο μάτς 1-1)    

ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΒΥΖΑΣ
(ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
15:30)    
ΛΑΜΠΡΟΥ Β., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ν., ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Β.(πρώτο μάτς
0-2)

Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ -
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΗΣ(ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
(ΒΥΖΑ)     15:30   
HABILAJ A., ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Γ.,
ΑΣΠΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Χ.(πρώτο μάτς 5-0)

Ρεπορτάζ:  ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ο Κώστας Κρασώνης
νέος προπονητής στον
Απόλλωνα Ποντίων
Ασπροπύργου

Τον 58 χρονο Κώστα Κρασώνη
(16/6/1963) επέλεξε ο Απόλλων Πον-
τίων Ασπροπύργου  στον πάγκο της
ομάδος στην θέση του Θοδωρή
Παχατουρίδη.
Ο εν λόγω τεχνικός λάτρης της πειθ-

αρχίας, έχει εργαστεί στην Ένωση 

Πανασπροπυργιακού Δόξας, και σε
άλλες ομάδες,  ενώ ως ποδοσφαιρι-
στής αγωνίστηκε επαγγελματικά στην
Α’ Εθνική στον Παναθηναϊκό,
Διαγόρα Ρόδου και στον Αθηναϊκό.
Πρόκειται για έναν αξιόλογο άνθρω-
πο στο χώρο του ποδοσφαίρου,
πτυχιούχο Τμήματος Επιστήμης
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
(Τ.Ε.Φ.Α.Α.), με Μεταπτυχιακές Σπου-
δές (Master) στην Προπονητική,
κάτοχος Διπλώματος Προπονητή
Ποδοσφαίρου UEFA Β΄, Διεθνής
Επαγγελματίας Ποδοσφαιριστής (400
συμμετοχές σε Εθνικές Κατηγο-
ρίες),επί σειρά ετών Προπονητής
Ανδρικών Ομάδων & Τεχνικός Διε-
υθυντής Ακαδημιών Ποδοσφαίρου,
Τεχνικός Διευθυντής του Δικτύου
Σχολών PAO SOCCEER SCHOOLS,
Πρ. Επικεφαλής Ενωσιακός Προ-
πονητής Προεθνικών Ομάδων Ανα-
τολικής Αττικής.

Ρεπορτάζ:  ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΕΠΣΔΑ: Οι διαιτητές των 
σημερινών αγώνων κυπέλλου
και πρωταθλήματος

Το πρό-
γραμμα
της
Super
League 2
(3η αγω-
νιστική)

Αν ακοιν ώθηκε το
πρόγραμμα της
Super League 2 (3η
αγων ιστι-
κή).Αν αλυτικά:

Α ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 20.11.2021
(15:00)
Π.Κ. Ρέν τη,
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
Β΄ – Α.Ε.Λ.
Δημοτικό Σερρών ,
Παν σερραϊκός – Α.Ο.
Τρίκαλα
Καυταν ζόγλειο,
Ηρακλής – ΠΑΟΚ Β΄

ΚΥΡΙΑΚΗ 21.11.2021

(15:00)
Δημοτικό Βέροιας,
Ν.Π.Σ. Βέροια –
Ολυμπιακός Βόλου
Μακεδον ικού, Απόλ-
λων  Πόν του – Νίκη
Βόλου
Δημοτικό Καρδίτσας,
Αν αγέν ν ηση
Καρδίτσας –
Αλμωπός Αριδαίας
Α΄ΔΑΚ Κατερίν ης,
Πιερικός – Α.Ο.
Καβάλα
Ξάν θη Arena, Α.Ο.
Ξάν θη – Θεσπρωτός
Ρεπό: Απόλλων
Λάρισας

Β ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 20.11.2021
(15:00)
Δημοτικό Αιγάλεω,
Αιγάλεω – Ο.Φ. Ιερά-
πετρας
Δημοτικό Λιβαδειάς,

Λεβαδειακός – Χαν ιά
Δ.Α.Κ. Γάλλου, Επισ-
κοπή – Αστέρας
Βλαχιώτη
Δημοτικό Καισαρια-
ν ής, Κηφισιά – Εργο-
τέλης
Δημοτικό Σπάτων ,
ΑΕΚ Β’ – Καραϊσκάκ-
ης Αρτας
Δημοτικό Παραλίας,
Καλαμάτα – Παν αθη-
ν αϊκός Β΄

ΣΑΒΒΑΤΟ 20.11.2021
(18:00)
Παγκρήτιο, Ηρόδοτος
– Α.Π.Σ. Ζάκυν θος

ΚΥΡΙΑΚΗ 21.11.2021
(15:00)
Δημοτικό Ρόδου,
Ρόδος – Διαγόρας
Ρεπό: Καλλιθέα

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ



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.: 197

ΘΕΜΑ: Ορισμός Προέδρου του
Ν.Π.I.Δ. με την επωνυμία:
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ATTICA T.V.)»

Στον Ασπρόπυργο και στο Δημο-
τικό Κατάστημα, σήμερα την 09 Νο-
εμβρίου  2021, ημέρα ΤΡΙΤΗ και
ώρα 19:00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση μέσω τηλε-
διάσκεψης, σύμφωνα με την υπ΄ α-
ριθμ. 429/12-03-2020 Κοινή Υπο-
υργική Απόφαση Υπουργών Οικο-
νομικών, Εσωτερικών και Επικρα-
τείας (Β’ 850/13-03-2020), η οποία
αντικατέστησε 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,έγγραφη πρόσ-
κληση του Προέδρου Δημοτικού
Συμβουλίου, 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 

άρθρου 184, παρ.1 του
Ν.4635/2019), και 167, παρ.12  του
Ν. 3852/2010, (όπως έχουν τροπο-
ποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου
184, παρ.2 του Ν.4635/2019).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη

απαρτία, δεδομένου ότι στην ένα-
ρξη της συνεδρίασης, συμμετείχαν
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.

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 4ο θ-

έμα της ημερήσιας διάταξης ,με
τίτλο: «Ορισμός Προέδρου του 
Ν.Π.I.Δ. με την επωνυμία:

«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ATTICA T.V.)»

έθεσε υπόψη των μελών παρ-
αίτηση του Δημάρχου ως
Προέδρου του Ν.Π.I.Δ. με την ε-

πωνυμία: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ATTI-

CA T.V.)»

Λαβών τον λόγο ο Δήμαρχος ,
κος Νικόλαος Ι. Μελετίου, ορίζει
ως Πρόεδρο του Ν.Π.Ι.Δ. με την 
Επωνυμία: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΥΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(ATTICA 
T.V.)» 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 παραίτηση και πρόταση του

Δημάρχου κου Νικολάου Ι. Με-
λετίου,
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 Ορισμός Πρ-
οέδρου του Ν.Π.I.Δ. με την
επων υμία:  «ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
(ATTICA T.V.)» 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   παραίτηση  του Δημάρχου

ως Προέδρου του Ν.Π.I.Δ. με την
επων υμία:  «ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ATTICA
T.V.)»

και 

Ορίζει  ως 
ΠΡΟΕΔΡΟ του Διοικητικού

Συμβουλίου τον  Δημοτικό
Σύμβουλο , κο  ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΓΙΑ  

του Ν.Π.Ι.Δ. με την  επων υμία:
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ATTICA T.V.)»

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, και με
τις υπ’ αριθμ. 357/2019, 127/2020
& προγενεστέρες Α.Δ.Σ. 
το Διοικητικό Συμβούλιο του α-

ν ωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ασπρ-
οπύργου, διαμορφών εται ως ε-
ξής :

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΓΙΑΣ –

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΣΕΡΕΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4. ΧΑΤΖΗΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΦΑΙΗ – 
Εκπρόσωπος Κοινων ικού Φο-

ρέα.
5. ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ

6. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΝΗ
7.  ΜΑΥΡΑΚΗ- ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

8. ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9. ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2. ΜΑΛΕΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
3. ΚΟΡΟΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
5.ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6.ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
7. ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
8. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9. ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγ-
νώσθηκε το πρακτικό αυτό υπο-
γράφεται ως κατωτέρω, πήρε δε
αύξοντα αριθμό 197.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ  Γ. ΤΣΟΚΑΣ

12-θριάσιο Tετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021
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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 Tετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021


