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Αγιασμός στην Ακαδημία του
ΠΑΟΚ Μάνδρας

Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ: Ο Ρατσισμός και οι 
διακρίσεις  δεν έχουν θέση στην ποδοσφ-

αιρική οικογένεια του Βύζαντα

Οι γκολτζήδες του πρωταθλήματος 
της Super League 2

Επιστρεπτέα Προκαταβολή:
Ποια ποσά επιστρέφονται και 

πότε - Παράταση 
για τα δικαιολογητικά

σσεελλ..    1111

ΝΕΟ ΣΟΚ !
87 θάνατοι σε μία

μόνο ημέρα
Α. Βατόπουλος:

Ανησυχητικό ότι έχουμε 
περισσότερους θανάτους από τα άλλα

ευρωπαϊκά κράτη. Πρέπει να διερευνηθεί

σσεελλ..  33  &&  99

ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ...ΧΡΥΣΟ
ΤΑ AΔΗΛΩΤΑ ΤΕΣΤ

Πιάστηκαν στοΠιάστηκαν στο
«ΕΡΓΑΝΗ» «ΕΡΓΑΝΗ» 

21.000 ανεμβολίαστοι 21.000 ανεμβολίαστοι 
εργαζόμενοιεργαζόμενοι

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ:
ΔΩΡΕΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΤΟ ΣΔΟΕ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΑΤΑΞΗ ΤΟΥ
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ 
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ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις      

Θερμοκρασία: Από 11  έως 20 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Πλάτωνας, Πλάτων, Πλατωνία, Πλατώνα

Πλάτωνος του Μεγαλομάρτυρα

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Καμπόλης Παναγιώτης Α.Πλάτωνος 1, 

2105572588

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Σαμπάνης Σπυρίδων Α.

Περικλέους 40 & Κοντούλη, 2105547581

MANΔΡΑ
Μαρτζέλης Χρήστος Ι.

Στρατηγού Ρόκκα  56, 2105555550

Άνω Λιόσια

Κεχαγιά Γεωργία Κ.Λεωφόρος Φυλής 75, 
Φυλή, 2102411911

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Φιλαδελφείας 237-239, Αχαρνές - Κόκκινος Μύλος,
2102316737

Τις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος
Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ επισκέφθηκαν ο
Πρόεδρος Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ και ο Διε-

υθύνων Σύμβουλος, κ.κ. Α. Ζηλιασκόπουλος και Δ.
Πολίτης, αντίστοιχα, όπου πραγματοποίησαν
ενημερωτική συνάντηση με τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο του Ο.Λ.Ε. ΑΕ, κ. Απόστολο Καμαρινάκη
για θέματα ανάπτυξης και αξιοποίησης του λιμένα
Ελευσίνας. 

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ακόμη ο
Project Manager ΤΑΙΠΕΔ, κ. Ν. Γιαμπανάς και ο
Νομικός Σύμβουλος ΤΑΙΠΕΔ, κ. Ευαγγ. Βεγίρης, ο
Τεχνικός Σύμβουλος του Ο.Λ.Ε. ΑΕ, κ. Ν. Φλώριος
(MARNET Α.Τ.Ε.), αρμόδιος για την εκπόνηση του
master plan του λιμένα Ελευσίνας, καθώς και στε-
λέχη του Οργανισμού.

Κατά την συνάντηση, ο Διευθύνων Σύμβου-
λος Ο.Λ.Ε. ΑΕ, κ. Απόστολος Καμαρινάκης ενημέρ-
ωσε αναλυτικά και διεξοδικά τη διοίκηση και τα στε-
λέχη του ΤΑΙΠΕΔ για τα μείζονα θέματα του λιμένα
Ελευσίνας και τις αναπτυξιακές προοπτικές του,
που προσεγγίζονται για πρώτη φορά ολιστικά στο
υπό εκπόνηση master plan. 

Ειδικότερα, ο κ. Καμαρινάκης χαρακτήρισε δυνα-
μικό τον χαρακτήρα των λιμενικών υποδομών της
Ελευσίνας, επισημαίνοντας την σημασία τους ως
κόμβο συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών
εν όψει και της σχεδιαζόμενης σύνδεσής με το σιδ-
ηροδρομικό δίκτυο.

Στα συγκριτικά πλεονεκτήματα του λιμένα Ελευ-
σίνας, μεταξύ άλλων, σημειώνονται:

Εγγύτητα με το εθνικό οδικό και σιδηροδρομικό
δίκτυο, καθώς και το Θριάσιο πεδίο όπου δημιουρ-
γείται το μεγαλύτερο κέντρο logistics στην Αττική.

Ισχυρή παρουσία πολλών βιομηχανικών μονά-
δων και επιχειρήσεων στην παράκτια ζώνη και την
ευρύτερη περιοχή.

Λειτουργία του στρατιωτικού αεροδρομίου στην
Ελευσίνα, το οποίο μελλοντικά μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί και για εμπορικούς σκοπούς.

Επίσης ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανι-
σμού αναφέρθηκε στην εξέλιξη του λιμένα
Ελευσίνας σε ενεργειακό κόμβο, όπως δρομο-
λογείται με την συμφωνία συνεργασίας μεταξύ
Ο.Λ.Ε. ΑΕ -

ΔΕΣΦΑ για την μεταφορά Υγροποιημένου
Φυσικού Αερίου (LNG) μέσω των λιμενικών
υποδομών της Ελευσίνας.

Αναφερόμενος στο μείζον ζήτημα των ναυαγίων
και εγκαταλελειμμένων πλοίων που βρίσκονται επί
σειρά ετών στην περιοχή, ο κ. Καμαρινάκης υπο-
γράμμισε την ανάγκη συνεργασίας όλων των
εμπλεκομένων φορέων για την εξεύρεση εφικτών
λύσεων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.
Παράλληλα, επεσήμανε τις προσπάθειες που έχει
καταβάλει ο Οργανισμός πετυχαίνοντας την οριστι-
κή απομάκρυνση εννέα ναυαγίων μέσα σε διά-
στημα λίγων μηνών, από τον Απρίλιο του 2020
μέχρι σήμερα. 

Η ενημερωτική συνάντηση συνεχίστηκε με
επίσκεψη στην Χερσαία Ζώνη Λιμένος Ελευσίνας,
όπου ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ έχει υλοποιήσει σειρά τεχνικών
έργων ανάπλασης εξωραΐζοντας την εικόνα του
παραλιακού μετώπου της πόλης. 

Ακολούθησε περιήγηση δια θαλάσσης με πλωτό
μέσο σε συγκεκριμένα σημεία στον κόλπο της Ελευ-
σίνας, από τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά μέχρι και τα
Ναυπηγεία Ελευσίνας, προκειμένου οι εκπρόσω-
ποι του ΤΑΙΠΕΔ να έχουν μία ολοκληρωμένη εικό-
να των χώρων αρμοδιότητας του Οργανισμού και
της εκτεταμένης ακτογραμμής, κατά μήκος της
οποίας δραστηριοποιούνται διυλιστήρια, ναυπηγι-
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Τ
ο επιδημιολογικό φορτίο στη χώρα δείχνει
σταθεροποίηση του παρόντος κύματος κορο-
νοϊού, την ώρα που επιστήμονες μιλούν και

γι' άλλο επιδημικό κύμα μέσα στο χειμώνα. Η καμ-
πύλη των δεικτών της πανδημίας όλο τον Νοέμβριο
δείχνει αύξουσα δυναμι-
κή. Οι εφημερίες των νο-
σοκομείων είναι δύσκο-
λες με το γεγονός πως η
Ελλάδα έχει περισσότε-
ρους θανάτους από τα
υπόλοιπα ευρωπαϊκά
κράτη να προβληματίζει.

Χθες ο ΕΟΔΥ ανα-
κοίνωσε 6.682 νέα κρ-
ούσματα, οι θάνατοι είναι
87, και 561 διασωληνω-
μένοι. To Rt για την επι-
κράτεια βάσει των κρου-
σμάτων εκτιμάται σε 1.11
(95% ΔΕ: 1.02 – 1.20).
Την εβδομάδα αναφο-
ράς, ς 08 Νοεμβρίου
2021 - 14 Νοεμβρίου το σύνολο των ασθενών ηλικίας
4-18 ετών είναι  10.729, αποτελώντας το 23%
(+4.55% από την προηγούμενη εβδομάδα) στο σύνο-
λο των κρουσμάτων (Iso Week 45). 

Το ποσοστό θετικότητας ήταν 1.77% σε σύνολο
2.613.039 εργαστηριακών ελέγχων (RT-PCR/Rapid-
Ag) και 0.50% σε σύνολο 2.528.885 αυτοδιαγνω-
στικών ελέγχων. Στο σύνολο των ελέγχων, το ποσο-

στό θετικότητας ήταν 0.90%. Οσον αφορά τα κρούσμα-
τα σήμερα διενεργήθηκαν 326.949 εργαστηριακά τεστ
με τον δείκτη θετικότητας στο 2,04%.

Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωλ-
ηνωμένοι, 466 (83.07%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερ-

ικώς εμβολιασμένοι και 95 (16.93%) είναι πλήρως
εμβολιασμένοι. 

Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις
ΜΕΘ 3.419 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών
Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 474
(ημερήσια μεταβολή +7.24%). 

Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι
421 ασθενείς.
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ΝΕΟ ΣΟΚ ! 87 θάνατοι σε μία μόνο ημέραΧρ. Σταϊκούρας: Και νέα στήριξηΧρ. Σταϊκούρας: Και νέα στήριξη
στα νοικοκυριά αν αυξηθούν οιστα νοικοκυριά αν αυξηθούν οι
τιμές ενέργειαςτιμές ενέργειας

Μ
εγαλύτερη στήριξη των νοικοκυριών σε
περίπτωση που αυξηθούν κι άλλο οι τιμές
της ενέργειας προανήγγειλε ο υπουργός

Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας στην
τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

«Εάν παραμείνουν ή οι τιμές αυξηθούν περισσό-
τερο, μπορεί η κυβέρνηση να αναγκαστεί -και
ορθώς, να επέμβει ακόμα περισσότερο φέτος»,
τόνισε χαρακτηριστικά.

Χαρακτήρισε προτεραιότητα τον περιορισμό των
δυσμενών συνεπειών που έχει στους οικογενεια-
κούς προϋπολογισμούς η ενεργειακή κρίση.

Μιλώντας για την ενεργειακή κρίση και  την
ακρίβεια, ανέφερε ότι είναι ένα πρόβλημα εξωγε-
νές και εντονότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις.
Πρόσθεσε ότι «φαίνεται να είναι παροδικό», ότι
αναμένεται να αποκλιμακωθεί μέσα στο πρώτο
τρίμηνο του 2022 αλλά ίσως να κρατήσει στα ενε-
ργειακά προϊόντα έως και το β’ τρίμηνο του 2022.

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ: ΔΩΡΕΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΔΟΕ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Τ
εχνολογικός εξοπλισμός αιχμής από
δωρεά της εταιρείας Παπαστράτος
παραδόθηκε την Τρίτη στο Σώμα Δίωξ-

ης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), παρουσία
του υφυπουργού Οικονομικών, Απόστολου
Βεσυρόπουλου, και της γενικής γραμματέως
Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιου-
σίας, Αθηνάς Καλύβα.

Ο νέος, προηγμένος τεχνολογικά εξοπλισμός
αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το ΣΔΟΕ,
στο καθημερινό έργο του για την περιστολή του
λαθρεμπορίου.

Το υπουργείο Οικονομικών δηλώνει πως έχει
αναλάβει  σημαντικές πρωτοβουλίες στο
πλαίσιο της περιστολής του λαθρεμπορίου,
ενός φαινομένου που πλήττει σοβαρά την οικο-

νομία, την επιχειρηματικότητα, αλλά και την
ίδια την κοινωνία.

Όπως σημειώνει, τα αποτελέσματα αυτής της
προσπάθειας είναι ήδη ορατά, εκπέμποντας ένα
ηχηρό μήνυμα για μηδενική ανοχή απέναντι στα
οργανωμένα δίκτυα του παράνομου εμπορίου.
Είναι ενδεικτικό πως μέσα σε σύντομο διάστημα
εξαρθρώθηκαν 13 πλήρως εξοπλισμένα εργο-
στάσια παραγωγής παράνομων τσιγάρων, ενώ
παράλληλα πραγματοποιήθηκαν δεκάδες
συλλήψεις.

Με αφορμή την παράδοση του εξοπλισμού
που δώρισε η εταιρεία Παπαστράτος στο
ΣΔΟΕ, ο υφυπουργός Οικονομικών, Απόστο-
λος Βεσυρόπουλος δήλωσε: «Από την πρώτη
στιγμή στείλαμε ένα σαφές μήνυμα. Δεν πρόκει-
ται να δείξουμε την παραμικρή ανοχή απέναντι
σε όλους αυτούς που θέτουν σε κίνδυνο την
οικονομία, τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων,
αλλά και την ασφάλεια των πολιτών. Μέσα από
ένα οργανωμένο πλέγμα πρωτοβουλιών και
δράσεων, δίνουμε καθημερινά τη μάχη για την
περιστολή του λαθρεμπορίου, φέρνοντας απτά,
μετρήσιμα αποτελέσματα. Ευχαριστώ θερμά την
εταιρεία Παπαστράτος για τη νέα, σημαντική
δωρεά κρίσιμου τεχνολογικού εξοπλισμού που
πραγματοποίησε».
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Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284



ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: Πότε θα
καταβληθεί το επίδομα αδείας
2021- Πώς υπολογίζεται

Εντός του Ιανουαρίου 2022 θα πραγματοποι-
ηθεί η καταβολή της αναλογίας του επιδόματος
αδείας 2021 στους εργαζόμενους που έχουν
ενταχθεί στο ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, σύμφωνα με ανα-
κοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων, μετά την ολοκλήρωση της
υποβολής δηλώσεων (Α και Β Φάση) από τις
επιχειρήσεις – εργοδότες για την ένταξη εργαζο-
μένων τους στον μηχανισμό για τον μήνα Δεκέμ-
βριο 2021.

Η ίδια διαδικασία είχε ακολουθηθεί και τον
προηγούμενο χρόνο λόγω του χαρακτήρα του
επιδόματος αυτού.

Υπενθυμίζεται ότι η αναλογία του επιδόματος
αδείας ανέρχεται, για κάθε μήνα ένταξης των
εργαζομένων στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, σε
1/25 επί της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρό-
νιας εργασίας των δικαιούχων εργαζομένων.

Συνεπώς, για τον υπολογισμό σε ετήσια βάση
του ποσού που καταβάλλεται σε κάθε εργαζόμε-
νο, λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα
υπαγωγής του στον μηχανισμό και τα καταβαλ-
λόμενα ποσά της οικονομικής ενίσχυσης
βραχυχρόνιας εργασίας. 

Άρα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία
υποβολής των δηλώσεων από επιχειρήσεις -
εργοδότες για όλους τους μήνες του χρόνου.
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Στο 13% μειώθηκε το
ποσοστό της αν εργίας
στη χώρα τον  Σεπτέμβριο
από 16,5% τον  Σεπτέμβρ-
ιο του 2020 και 13,9% τον
Αύγουστο του 2021,
σύμφων α με την  ΕΛΣΤΑΤ.

Σύμφωνα με την έρευνα
εργατικού δυναμικού της
Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής, οι άνεργοι ανήλθαν
σε 609.501 άτομα,
σημειώνοντας μείωση κατά

169.335 άτομα σε σχέση με τον
Σεπτέμβριο 2020 (21,7%) και κατά
45.571 άτομα σε σχέση με τον
Αύγουστο 2021 (7%).

Στις γυναίκες, το ποσοστό ανεργίας
ανήλθε σε 16,9% από 20,3% τον
Σεπτέμβριο πέρυσι και στους άνδρ-
ες σε 9,8% από 13,4%.

Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στην
ομάδα 15- 24 ετών η ανεργία διαμο-
ρφώθηκε σε 28% από 29,5% τον
Σεπτέμβριο 2020 και στις ηλικίες 25-
74 ετών σε 12,2% από 15,7%.

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε
4.081.787 άτομα, σημειώνοντας
αύξηση κατά 140.839 άτομα σε σχέση
με τον Σεπτέμβριο 2020 (3,6%) και
κατά 8.177 άτομα σε σχέση με τον
Αύγουστο 2021 (0,2%).

Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται
στο εργατικό δυναμικό ή «άτομα
εκτός του εργατικού δυναμικού»,
δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται
ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε
3.164.361 άτομα, σημειώνοντας
μείωση κατά 4.147 άτομα σε σχέση
με τον Σεπτέμβριο 2020 (0,1%) και
αύξηση κατά 34.792 άτομα σε σχέση
με τον Αύγουστο 2021 (1,1%).

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 13% η ανεργία στην Ελλάδα
- Μείωση κατά 3,5% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2020

Πιάστηκαν στο
«ΕΡΓΑΝΗ» 21.000
ανεμβολίαστοι
εργαζόμενοι,
φωτιά τα πρόστιμα
για τα rapid

Πάνω από 21.000 ανεμβολιάστοι
εργαζόμενοι εντοπίστηκαν από το
ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ να μην έχουν κάνει
το δεύτερο rapid test όπως ορίζει ο
νόμος.

Aυτό προέκυψε ύστερα από σχε-
τικό έλεγχο που έγινε στις
δηλώσεις που υποβλήθηκαν από
τις 18 Οκτωβρίου και μετά στην
ΕΡΓΑΝΗ. 

Οι  εν λόγω εργαζόμενοι δηλώθη-
καν στο Πληροφοριακό Σύστημα
ΕΡΓΑΝΗ μόνο για τη διενέργεια
του πρώτου rapid test, ενώ όπως
διαπιστώθηκε στη συνέχεια, δεν
καταχωρήθηκαν τα επαναληπτικά
rapid test που θα έπρεπε να
γίνουν για τις επόμενες τρεις εβδο-
μάδες.

Τον λόγο έχει το
Σώμα Επιθεώρη-
σης Εργασίας
(ΣΕΠΕ) που
σύμφωνα με την
Υπουργική Απόφ-
αση για τα rapid
test στους ανεμ-
β ο λ ί α σ τ ο υ ς
ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο υ ς
είναι αρμόδιο να
επιβάλλει πρόστι-
μα αφού πάρει το
τελικό αρχείο παρ-
αβατών από την
"ΕΡΓΑΝΗ ".

Τα πρόστιμα που
π ρ ο β λέ π ο ν τ α ι
στους εργαζόμε-
νους για κάθε
rapid test που

δεν ε΄χουν κάνει είναι 300 ευρώ
για τους πλήρως απασχολούμενους
και 150 ευρώ για τους μερικώς
απασχολούμενους.

Οι εργοδότες που εντοπιστούν ότι
απασχολούν εργαζόμενο με θετικό
rapid test στον κορονοϊό
πληρώνουν πρόστιμο 1.500 ευρώ,
αν δεν υποβάλουν την Υπεύθυνη
Δήλωση με την κατάσταση των
εργαζομένων που έκαναν rapid
test επιβάλλεται πρόστιμο 2.000
ευρώ και σε περίπτωση υποβολής
ψευδούς δήλωσης το πρόστιμο φτά-
νει τα 10.000 ευρώ.

Στη περίπτωση των μη δηλωμέ-
νων rapid test, το ΣΕΠΕ θα βρεθ-
εί στη θέση να επιβάλλει πρόστιμα
όχι μόνον σε εργοδότες αλλά και σε
εργαζόμενους που ως ανεμβολία-
στοι δεν εφάρμοσαν την απόφαση
για τα μέτρα προστασίας από τον
κορονοϊό. 

Η βεβαίωση του προστίμου από το
ΣΕΠΕ γίνεται αυτόματα και κοινο-
ποιείται στον εργαζόμενο με κάθε
μέσο (π.χ. ταχυδρομείο) στην
διεύθυνση κατοικίας του, στην
εργασία του, με email αλλά και στον
εργοδότη. 

Ο εργαζόμενος μπορεί να κάνει
αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά
ένσταση εντός 5 ημερών. Η ένστα-
ση εξετάζεται εντός 15ημέρου και
εφόσον απορριφθεί το πρόστιμο
βεβαιώνεται και αποστέλλεται στη
ΔΟΥ κατοικίας του παραβάτη.  

Σύμφωνα με την απόφαση που
καθιστά υποχρεωτικούς τους διαγ-
νωστικούς ελέγχους για κορονοϊό,
οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι του
ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να προ-
σέρχονται για εργασία με αρνητικό
αποτέλεσμα rapid 48 ωρών πριν
από την ανάληψη της εργασίας
τους.

Η διενέργεια των τεστ ξεκίνησε
από τις 18 Οκτωβρίου για μία φορά
την εβδομάδα και από τις 6 Νοεμ-
βρίου είναι 2 φορές την εβδομάδα.

Το θετικό αποτέλεσμα σημαίνει
καραντίνα για τον εργαζόμενο και
υποχρεώνεται να το δηλώσει στην
επιχείρηση και εκείνη με τη σειρά
της στην 'ΕΡΓΑΝΗ".

Το αρνητικό rapid test δηλώνεται
επίσης στην "ΕΡΓΑΝΗ" και ο
εργαζόμενος συνεχίζει να προ-
σέρχεται στην εργασίας του με το
αντίστοιχο πιστοποιητικό διαγνω-
στικού ελέγχου.

Ο έλεγχος θα πρέπει να επανα-
λαμβάνεται 1 ή 2 φορές την εβδο-
μάδα, εφόσον ο εργαζόμενος παρ-
αμένει ανεμβολίαστος.

Οι 21.000 περιπτώσεις που
εντοπίστηκαν δεν είχαν περάσει
στους εμβολιασθέντες γιατί τέτοιο
στοιχείο δεν προέκυψε από το ιστο-
ρικό διαγνωστικών ελέγχων των
εργαζομένων που καταχωρίζεται σε
ΗΔΙΚΑ και ΕΡΓΑΝΗ.

Ούτε κάποιος εξ αυτών εμφανίζε-
ται στις εξαιρέσεις που προβλέπει η
απόφαση καθώς δεν υπήρξε δήλω-
ση από τους εργοδότες ότι ανή-
κουν στις κατηγορίες που εξαιρ-
ούνται.
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Ένα από τα σημαντικότερα ποιήματα του Άγγελου
Σικελιανού, η Ιερά Οδός και αποσπάσματα ενός από
τα πιο σπάνια έργα του, της Ελευσίνιας Διαθήκης, θα

ακουστούν ζωντανά σε ερμηνεία της σπουδαίας ηθοποιού
Λυδίας Κονιόρδου, κάτω από το Ρολόι στον επιβλητικό Αρχαι-
ολογικό χώρο της Ελευσίνας. 

Η περφόρμανς θα είναι ορατή από τον πεζόδρ-
ομο της οδού Νικολαΐδου.

#ClockTowerVoices #LydiaKoniordou
#Mystery_2 

# 2 0 2 3 E l e u s i s
#2023ΕΛΕVΣΙΣ  #MysteriesOfTransition

Μια σειρά πρωτότυπων ηχητικών περφόρμανς, ερμηνείες κειμέ-
νων-ορόσημων της ελληνικής λογοτεχνίας από διακεκριμένους καλ-
λιτέχνες, σηματοδοτούν το Μυστήριο 2 | Λόγια του Ρολογιού, που
διοργανώνει η Ελευσίνα 2023 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης. Επιχρωματίζοντας το Ρολόι, το μνημειώδες τοπόσημο
της πόλης που δεσπόζει
στον λόφο του Αρχαιολογι-
κού Χώρου της Ελευσίνας,
τα Λόγια του Ρολογιού φιλο-
ξενούν στην τρίτη τους έκδο-
ση, την Κυριακή 21 Νοεμ-
βρίου 2021 στις 16.30, μια
σπουδαία ερμηνεύτρια των
κειμένων της ελληνικής
γλώσσας, τη Λυδία Κονιόρ-
δου. Σε μια ξεχωριστή απαγ-
γελία ορατή από τον πεζόδρ-
ομο της οδού Νικολαΐδου, η
καλλιτέχνις με την περίσσια
ευαισθησία, θα δώσει πνοή
στο αριστουργηματικό
ποίημα του Άγγελου Σικελια-
νού Ιερά Οδός, καθώς και σε
αποσπάσματα από την
Ελευσίνια Διαθήκη του, και
στο πλαίσιο ενός μουσικού διαλόγου με τον συνθέτη Τάκη Φαραζή,
θα αποκαλύψει πτυχές της ιστορίας αλλά και της μυθολογίας της
αγαπημένης πόλης του ποιητή, της Ελευσίνας και του εμβληματικού
δρόμου που οδηγεί σε αυτήν.

«Αφού τα σύμβολα δεν είναι δυνατά, παρά μονάχα εκεί όπου η
ζωή, είτε κρυφή είτε φανερή, είναι φτασμένη στην ανώτατη εσωτερ-
ική διάρκεια.» 

Η σχέση του Άγγελου Σικελιανού με την Ελευσίνα είχε ξεκινήσει
σε πολύ νεαρή ηλικία, όταν από τις πλαγιές του όρος Αιγάλεω είδε

το περίφημο όραμα με τους ιεροφάντες που κατευθύνονταν προς το
ιερό της θεάς Δήμητρας. Οι συναισθηματικοί και ιδεολογικοί του
δεσμοί με την πόλη εδραιώθηκαν χρόνια αργότερα, μέσα από τις
τακτικές του επισκέψεις στις φιλολογικές συναντήσεις και τα δείπνα
που οργάνωνε ο Γιώργος Δομέστιχος και η σύζυγός του Αμαλία,
ενώ δηλωτική της σύνδεσής του με την πόλη ήταν και η επιλογή του
να τελέσει τον γάμο του με την Άννα Καραμάνου, καρπό του σκαν-
δαλώδους έρωτά τους, στον μικρό βωμό του ιερού ναού της Ελευ-
σίνας, την Αγέλαστο Πέτρα.

Ο Άγγελος Σικελιανός γράφει την Ιερά Οδό το 1935 προσδίδον-
τας μυθολογία στον τόπο της Ελευσίνας, όπως ο τόπος αυτός είχε
προσδώσει μυθολογία στο ίδιο το έργο του ποιητή. Στον δρόμο που
οδηγούσε από την Αθήνα στην Ελευσίνα, με τις αρχαίες πομπές
των Ελευσίνιων να ακολουθούν, ο ποιητής μιλά για την απολύτρω-
ση του ανθρώπου από την καταπίεση και τον πόνο, μέσα από το
«συμβολικό δρώμενο». Στέλνει με τη δική του χαρακτηριστική
γλώσσα ένα παρήγορο μήνυμα ανάστασης και θριάμβου της ζωής,
για τον ξεπεσμό και την υποδούλωση που οδήγησε τον άνθρωπο η

αφροσύνη του να υποτάξει
τη Μάνα-Γη, το σύμβολο της
μητρότητας και της αγάπης.
Η Ιερά Οδός του Σικελιανού
είναι ένα ποίημα-όραμα για
τη μέρα της σωτηρίας και
της λύτρωσης, όταν η ψυχή
του ανθρώπου θα συμφι-
λιωθεί με τους αιώνιους
νόμους της ζωής και της
φύσης.

Τον Νοέμβριο και τον
Δεκέμβριο 1935 ο Άγγελος
Σικελιανός συντάσσει τέσ-
σερις διαλέξεις, την Ελευ-
σίνια Διαθήκη, και τις παρ-
ουσιάζει στον Πλαγινό Πευ-
κώνα της Ιεράς Οδού και
στο Τελεστήριο του Αρχαιο-
λογικού χώρου της Ελευ-
σίνας. 

Οι διαλέξεις του δια-
κρίνονται για τον όγκο και
την υποβλητικότητά τους,
αναδεικνύοντας την πόλη
ως πανανθρώπινο σύμβο-

λο κατά του αυταρχισμού, ως ιερό χώρο επανένωσης με τη Φύση
και τη Μητέρα Γη, και φανερώνοντας το έντονο ενδιαφέρον του
ποιητή για τα Μυστήριά του τόπου. Η Ελευσίνια Διαθήκη δημο-
σιεύεται το 1936 στο περιοδικό Νέα Γράμματα. 

“Τι, πια ωρίμασαν οι καιροί· κι ο χρόνος που στοιχειώνει τα
πάντα, λιώνει τη σιγή των αιώνων σαν το χιόνι.” Ελευσίνα, Νοέμβρ-
ιος 2021. Ο τόπος λατρείας μιας θεάς-Μητέρας. Ο κύκλος της ζωής.
Ο χρόνος -ο ίδιος-. Ο σιωπηλός και αεικίνητος πανδαμάτωρ·
Παρόν. 86 χρόνια μετά. Τα λόγια του ποιητή ακούγονται ξανά στον
τόπο τους, την Ελευσίνα. 

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

Τις πόρτες του ανοίγει στις 24
Νοεμβρίου 2021 

το Ελεύθερο Δημοτικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο (ΕΔΑΠ) Δήμου

Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Ο χειμερινός κύκλος θα αποτελείται από 3 δια-
λέξεις θετικών επιστημών, 2 ψυχολογίας και 3
ανθρωπιστικών επιστημών και θα διαρκέσει έως
και τις 9 Φεβρουαρίου 2021.

Η φοίτηση στο ΕΔΑΠ είναι δωρεάν. Σε όσους
παρακολουθήσουν ολοκληρωμένα τους κύκλους
γνώσης θα δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Οι διαλέξεις θα δίνονται από επιστήμονες, πανε-
πιστημιακούς δασκάλους και ερευνητές, μεταξύ
των οποίων ο αστροφυσικός Δρ. Κριμιζής Σταμά-
τιος, η μετεωρολόγος της ΕΜΥ Τσινιάρη Ελευθ-
ερία, ο καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) Ευθύμιος
Λέκκας , η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ Λιαντίνη
Νικολίτσα, ο πρώην Υφυπουργός Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων και πρ. Πρύτανης
του ΕΚΠΑ Θεοδόσιος Πελεγρίνης και η καθη-
γήτρια Ιστορικός του ΕΚΠΑ Ευθυμίου Μαρία.

Τα μαθήματα του ΕΔΑΠ θα πραγματοποιούνται
δια ζώσης, τηρώντας το ισχύον υγειονομικό
πρωτόκολλο για τα μέτρα προστασίας από τον
Covid-19, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου
Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, κάθε
Τετάρτη και από τις 19.00 έως τις 21.00.  Επι-
σημαίνεται ότι στην αίθουσα υπάρχει προσβα-
σιμότητα και σε ΑμεΑ.
Οι αιτήσεις συμμετοχής έχουν ξεκινήσει και θα

τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
Μπορείτε να εγγραφείτε ηλεκτρονικά στο link:
https://bit.ly/3o3ACKG
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ΧΧΑΑΪΪΔΔΑΑΡΡΙΙ  ::  ΕΕξξιιχχννιιάάσσθθηηκκαανν  22  
δδιιααρρρρήήξξεειιςς  κκαατταασσττηημμάάττωωνν  

ΕΕξιχνιάστηκαν από το Τμήμα Ασφά-
λειας Χαϊδαρίου δύο διαρρήξεις
που σημειώθηκαν σε τοπικά κατα-

στήματα.

Η πρώτη σημειώθηκε τον περασμένο
Σεπτέμβρη σε μεζεδοπωλείο στο κεντρικό
Χαϊδάρι κι η δεύτερη σε επιχείρηση  -
αρτοποιείο. 
Ο δράστης που συμμετείχε και στις δύο

περιπτώσεις ταυτοποιήθηκε μέσω γενετι-
κού και βιντεοληπτικού υλικού. Είναι ανή-
λικος 16 ετών,  κάτοικος πόλης της Δυτι-
κής Αθήνας.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του όμως έχει
απασχολήσει πολλές φορές τις αστυνομι-
κές αρχές για κλοπές.

Με αμείωτο ρυθμό προχ ωρούν  ο
ι εργασίες αποκατάστασης των

αθλητικών  εγκαταστάσεων  στο
Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου,
σύμφων α με τον   τεχ ν ικό προγρ-
αμματισμό του Οργαν ισμού Άθλ-
ησης και Φρον τίδας, Νεολαίας και
Τρίτης Ηλικίας. Συγκεκριμέν α,
γίν ον ται έργα αν έγερσης ν έας
εξέδρας, που θα φιλοξεν εί περισ-
σότερους θεατές και θα πληροί
όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας
για τους αθλητικούς χ ώρους.
Παράλληλα, προχ ωρούν  και τα 

έργα αν άπλασης στην  κεν τρική
είσοδο του Σταδίου με σκοπό
την  ασφαλή πρόσβαση του κοι-
ν ού. Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος
του Οργαν ισμού Άθλησης και
Φρον τίδας, Νεολαίας και Τρίτης
Ηλικίας, κ. Ιωάν ν ης Κατσαρός, τα
έργα θα ολοκληρωθούν  σε σύν το-
μο χ ρον ικό διάστημα, ώστε το
Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου
ν α συν εχ ίσει ν α αποτελεί πόλο
έλξης για τη ν εολαία και τους
κατοίκους της πόλης. 

Τέλος, υπεν θυμίζουμε ότι, η 

είσοδος τόσο  στις εγκαταστά-
σεις του Δημοτικού Γυμν αστηρίου
όσο και του Κλειστού Γυμν α-
στηρίου «Γεώργιος Θ. Τσόκας»
που λειτουργούν  εν τός του
Σταδίου πραγματοποιείται,
τηρών τας όλα τα προβλεπόμεν α
μέτρα προστασίας. Εφιστούμε την
προσοχ ή, για το χ ρον ικό διά-
στημα που θα εκτελούν ται τα
έργα,  οι εισερχ όμεν οι στο Στάδιο
ν α είν αι ιδιαίτερα προσεκτικοί και
ν α μην  πλησιάζουν  τους εργοτα-
ξιακούς χ ώρους. 

ΣΤΗΝΕΤΑΙ ΝΕΑ ΕΞΕΔΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 

Έργα ανάπλασης στο Δημοτικό 
Στάδιο Ασπροπύργου

ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ
ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ ΚΑΙ
ΡΕΒΥΘΟΥΣΑ
Η ΕΥΔΑΠ ανακοινώνει ότι, λόγω απαραίτητων
τεχνικών εργασιών σε κεντρικό τροφοδοτικό
αγωγό ύδρευσης, θα σημειωθεί πτώση της πίε-
σης έως και πλήρης διακοπή της παροχής του
νερού στο Δήμο Μεγάρων και συγκεκριμένα στις
περιοχές Πόλη Μεγάρων, Νέα Πέραμο, Βλυχάδα
και στη νήσο Ρεβυθούσα (εγκαταστάσεις φυσικού
αερίου).
Διάρκεια:  από τις 9.00 το βράδυ της Τετάρτης 17
Νοεμβρίου έως το πρωί της Πέμπτης 18 Νοεμ-
βρίου.
Επισημαίνεται ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή
προσπάθεια ελαχιστοποίησης της διάρκειας των
εργασιών και επαναφοράς της υδροδότησης.

ΠΠρρόόγγρρααµµµµαα  εεµµββοολλιιαασσµµοούύ  κκααττ’’  οοίίκκοονν  ααππόό
ττηη  ∆∆ηηµµοοττιικκήή  ΦΦρροοννττίίδδαα  ΑΑχχααρρννώώνν

ΑΑνταποκρινόµενος στις ανάγκες των πλέον
ευάλωτων δηµοτών του, ο ∆ήµος Αχαρνών
και η ∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών

(∆.Η.Φ.Α), σε συνεργασία µε την 1η Υγειονοµική
Περιφέρεια Αττικής (ΥΠΕ), υλοποιούν πρόγραµ-
µα κατ΄ οίκον εµβολιασµών κατά της COVID-19.

Το συγκεκριµένο πρόγραµµα αφορά πολίτες µε
δυσκολία µετακίνησης, µόνιµο κλινοστατισµό ή
βαριά ψυχική ή νοητική νόσο.

Ο εµβολιασµός πραγµατοποιείται από κινητές
µονάδες του ∆ήµου Αχαρνών, οι οποίες στε-
λεχώνονται µε Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσω-
πικό του Κέντρου Υγείας της 1ης ΥΠΕ κατόπιν
ραντεβού.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµµέτοχης µπορείτε να απευθύνεστε στην Κοινωνική
Υπηρεσία της ∆Η.Φ.Α. κατά τις εργάσιµες ηµέρες, από τις 9:00 π.µ. έως τις 14:00 µ.µ. στα τηλέφωνα:
210-2477900, 2114182469, 2114182460.
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Το θύμα είχε απασχο-
λήσει στο παρελθόν τις
Αρχές για διακίνηση ναρ-
κωτικών και εκτιμάται
πως το κίνητρο της επίθε-
σης πιθανόν να έχει να
κάνει με διαφορές που
σχετίζονται με αυτή την
δραστηριότητα

Επαγγελματική χαρακ-
τηρίζεται από τους αστυνο-
μικούς που ερευνούν την
υπόθεση, η εκτέλεση του
37χρονου Αλβανού έξω από
πρατήριο καυσίμων το
βράδυ της Τρίτης, που
σημειώθηκε επί της Λ.
Θηβών 181, στη Νίκαια.

Η επίθεση είχε μαφιόζικα
χαρακτηριστικά και καθώς
το θύμα που ήταν και
σύζυγος της Ελληνίδας
ιδιοκτήτριας του πρατηρίου, 

είχε απασχολήσει στο
παρελθόν τις Αρχές για
διακίνηση ναρκωτικών,
εκτιμάται πως το κίνητρο
της επίθεσης πιθανόν να
έχει να κάνει με διαφορές
που σχετίζονται με αυτή την
δραστηριότητα.

Οι άγνωστοι δράστες
επέβαιναν σε κλεμμένο

αυτοκίνητο, προσέγγισαν το
σημείο, σταμάτησαν και
ένας εξ αυτών άρχισε να
πυροβολεί με πιστόλι, με
αποτέλεσμα ο 37χρονος να
δεχτεί πυροβολισμούς στο
σώμα και στο κεφάλι και
ένας 33χρονος ομοεθνής του
και φίλος του που βρισκό-
ταν στο σημείο, να τραυμα-
τιστεί στο χέρι.

Αμέσως μετά οι δράστες
ανέπτυξαν ταχύτητα και
τράπηκαν σε φυγή και
εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο
διαφυγής επί της οδού Μυρ-
ιβήλη, κοντά στο Allou Fun
Park, όπου και του έβαλαν
φωτιά, για να εξαφανίσουν
τα ίχνη τους.

Την έρευνα για την υπόθ-
εση έχει αναλάβει το Τμήμα
Εγκλημάτων κατά Ζωής της
Ασφάλειας Αττικής, λαμβά-
νονται καταθέσεις από
αυτόπτες μάρτυρες και το
περιβάλλον του θύματος και
αναλύονται βιντεοληπτικά
υλικά από την γύρω περ-
ιοχή, σε μία προσπάθεια
των Αρχών να φτάσουν
στην ταυτοποίηση και τον
εντοπισμό των δραστών.

Νίκαια: Μαφιόζικο το χτύπημα στο πρατήριο καυσίμων

Τις προϋποθέσεις επιστροφής των κρατικών
ενισχύσεων που δόθηκαν μέσω  των επιστρε-
πτέων προκαταβολών καθορίζουν επτά υπουργι-
κές αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως .Παράλληλα μετράει
αντίστροφα ο χρόνος ώστε η ΑΑΔΕ να αναρτήσει
στους λογαριασμούς 700.000 επιχειρήσεων και
επαγγελματιών  τον τελικό λογαριασμο. Το ποσό
θα εμφανιστεί στις τυχόν λοιπές οφειλές της
επιχείρησης, στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ
www.aade.gr στην επιλογή «myAADE/ ο λογαρια-
σμός μου/Προσωποποιημένη πληροφόρηση/
Στοιχεία Οφειλών εκτός Ρύθμισης και Πληρωμή».

Ταυτόχρονα δίνεται νέα παράταση έως
τις 31 Δεκεμβρίου 2021 για την υποβολή
των δικαιολογητικών από τους δικαιούχο-
υς.

Όσοι έλαβαν επιστρεπτέα προκαταβο-
λή θα πρέπει να εξοφλήσουν το ποσό σε
60 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη δόση να
καταβάλλεται έως τις 31 Ιανουαρίου 2022
ενώ το ποσό της ενίσχυσης δεν επιβα-
ρύνεται με επιτόκιο.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις που επλήγ-
ησαν αποδεδειγμένα από τις πυρκαγιές
που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της
ελληνικής επικράτειας από 1η Μαΐου ως
και 2 Σεπτεμβρίου 2021, το επιστρεπτέο
ποσό, δεν επιστρέφεται.

Ποια ποσά επιστρέφονται
Σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις

τα ποσά επιστρέφονται ως εξής:

1.α) Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει ένα-
ρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2019, δεν
άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου
2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και έχουν
θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:

αα) Επιστροφή μόνο ποσοστού 25% της
ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των εσόδων από
πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του
2020 της επιχείρησης ξεπερνάει το 70% σε

σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και
υπηρεσιών του 2019 και η επιχείρηση παρου-
σιάζει ζημίες προ φόρων το 2020 και εφόσον
τηρήθηκε η υποχρέωση της παρ. 1 του άρθρου
11. Ειδικά οι εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ.
δεν απαιτείται να πληρούν το κριτήριο της
ζημίας προ φόρων.

ββ) Επιστροφή μόνο ποσοστού 33,3% της
ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των εσόδων από
πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του
2020 της επιχείρησης ανέρχεται τουλάχιστον σε
30% και ως 70% σε σχέση με τα έσοδα από
πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του 2019 και
καταγράφει ζημίες προ φόρων το 2020 και εφό-
σον τηρήθηκε η υποχρέωση της παρ. 1 του άρθ-
ρου 11. Ειδικά οι εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και
Κ.Τ.Ε.Λ. δεν απαιτείται να πληρούν το κριτήριο
της ζημίας προ φόρων.

γγ) Επιστροφή μόνο ποσοστού 50% της
ενίσχυσης, για τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν
εμπίπτουν στις υποπεριπτώσεις αα και ββ και
εφόσον τηρήθηκε η υποχρέωση της παρ. 1 του
άρθρου 11.

β) Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη
εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή άνοι-
ξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019
έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 ή έχουν μηδενικά
ακαθάριστα έσοδα το 2019:

αα) Επιστροφή μόνο ποσοστού 25% της
ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των εσόδων από
πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του
2020 της επιχείρησης ξεπερνάει το 30% σε
σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και
υπηρεσιών του 2019 και η επιχείρηση παρου-
σιάζει ζημίες προ φόρων το 2020 και εφόσον
τηρήθηκε η υποχρέωση της παρ. 1 του άρθρου
11. Ειδικά οι εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ.
δεν απαιτείται να πληρούν το κριτήριο της
ζημίας προ φόρων.

ββ) Επιστροφή μόνο ποσοστού 33,3% της
ενίσχυσης, για τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν
εμπίπτουν στην υποπερίπτωση αα και εφόσον
τηρήθηκε η υποχρέωση της παρ. 1 του άρθρου
11.

Ειδικά για επιχειρήσεις που τηρούν διαφορε-

τική χρήση από τη διαχειριστική χρήση που λήγει
την 31η Δεκεμβρίου, για τις περιπτώσεις (α) και
(β) ανωτέρω, για τον υπολογισμό των εσόδων
και της ζημίας του φορολογικού έτους 2020 λαμ-
βάνεται υπόψη η χρήση που λήγει από τις
01/07/2020 έως και τις 30/06/2021. Για τον υπολο-
γισμό των εσόδων του φορολογικού έτους 2019
λαμβάνεται υπόψη η χρήση που λήγει από τις
01/07/2019 έως και τις 30/06/2020.

Για την πλήρωση των προϋποθέσεων των
περιπτώσεων α και β το ύψος των εσόδων από
πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών
προκύπτει από τον κωδικό 500 της δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος (Ε3) φορολογικού
έτους 2019 και 2020, αντίστοιχα.

2. Το ποσό της ενίσχυσης δεν επιβαρύνεται
με επιτόκιο.

3. Για το χρονικό διάστημα ως την 31η Δεκεμ-
βρίου 2021 παρέχεται περίοδος χάριτος, κατά
την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρε-
ούται να επιστρέψει οιοδήποτε τμήμα της
ενίσχυσης.

4. Μετά την παρέλευση της περιόδου χάρι-
τος, το επιστρεπτέο ποσό της ληφθείσας
ενίσχυσης, είναι πληρωτέο σε εξήντα ισόποσες
άτοκες μηνιαίες δόσεις, εκάστης εξ αυτών
καταβλητέας την τελευταία εργάσιμη ημέρα του
μήνα. Ως ημερομηνία καταβολής της πρώτης
δόσης ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του
επόμενου μήνα από τη λήξη της περιόδου χάρι-
τος.

Εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα εφά-
παξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού της

ληφθείσας ενίσχυσης, πριν τη λήξη της περιό-
δου χάριτος, ήτοι πριν την 31η Δεκεμβρίου 2021,
με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού
της ληφθείσας ενίσχυσης. Το ποσό καταβάλλε-
ται εντός της ανωτέρω προθεσμίας και η
έκπτωση ισχύει ως την καταληκτική ημερομηνία
αυτή.

5. Στην περίπτωση της εφάπαξ επιστροφής
του ανωτέρω επιστρεπτέου ποσού μετά την
καταβολή του και εφόσον αυτή πραγματοποιηθ-
εί εμπρόθεσμα και σε κάθε περίπτωση πριν
την 31η Δεκεμβρίου 2021, το ποσό της επιστρο-
φής μειώνει το χορηγηθέν ποσό της ενίσχυσης
και

α) εφόσον η ενίσχυση έχει χορηγηθεί βάσει
του Προσωρινού Πλαισίου, δεν συνυπολογίζεται
στο όριο σώρευσης για το Προσωρινό Πλαίσιο,
της παρ. 1 του άρθρου 5 ή,

β) εφόσον η ενίσχυση έχει χορηγηθεί βάσει
του Κανονισμού de minimis, δεν συνυπολογίζε-
ται για το σκοπό υπολογισμού του ορίου σώρευ-
σης της παρ. 1 του άρθρου 5.

6. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν
αποδεδειγμένα από τις πυρκαγιές που
εκδηλώθηκαν σε περιοχές της ελληνικής επι-
κράτειας από 1η Μαΐου ως και 2 Σεπτεμβρίου
2021, το επιστρεπτέο ποσό, δεν επιστρέφεται.
Για το σκοπό αυτό αποστέλλονται στην ΑΑΔΕ
και στη ΓΔΟΥ από την οικεία περιφέρεια ή σε
περίπτωση αγροτικών εκμεταλλεύσεων από
τον ΕΛΓΑ, καταστάσεις με τα στοιχεία (ΑΦΜ,
Επωνυμία, Έδρα - υποκατάστημα) των επιχει-
ρήσεων ή των αγροτικών εκμεταλλεύσεων με
την οποία βεβαιώνεται ότι οι επιχειρήσεις ή οι
αγροτικές εκμεταλλεύσεις που περιλαμβάνον-
ται σε αυτές έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές
του προηγούμενου εδαφίου. 

Κατ' εξαίρεση για τις επιχειρήσεις που έχουν
έδρα ή υποκατάστημα στους Δήμους Μαντου-
δίου - Λίμνης - Αγίας Άννας και Ιστιαί-ας - Αιδ-
ηψού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι
επλήγησαν από την πυρκαγιά της 3ης
Αυγούστου 2021, το επιστρεπτέο ποσό, δεν επι-
στρέφεται.

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Ποια ποσά επιστρέφονται και 
πότε - Παράταση για τα δικαιολογητικά
Για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν αποδεδειγμένα από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της 
ελληνικής επικράτειας από 1η Μαΐου ως και 2 Σεπτεμβρίου 2021, το επιστρεπτέο ποσό, δεν επιστρέφεται

24ωρη Απεργία σε Μετρό, 
ηλεκτρικό και τραμ για το

δυστύχημα με τον 41χρονο 

Ακινητοποιημένα θα μείνουν σήμερα Πέμπτη,
το Μετρό, η ηλεκτρικός και το τραμ, ως ένδειξη
διαμαρτυρίας για τον εργοδηγό που σκοτώθηκε
στον ΗΣΑΠ την Τρίτη.
Οι εργαζόμενοι θέτουν ερωτήματα σχετικά με τα
μέτρα προστασίας που λαμβάνονται από την
ΣΤΑΣΥ αλλά και από την εργολαβική εταιρεία
που ανέλαβε τη συντήρηση των γραμμών.
Ζητούν να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση του
θανάτου του εργαζόμενου και να τιμωρηθούν οι
υπεύθυνοι.
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ΈΈκκτταακκττοο  δδιιάάγγγγεελλμμαα  σσήήμμεερραα  ααπποο  ττοονν  ΠΠρρωωθθυυπποουυρργγόό
γγιιαα  ττηηνν  εεππιιδδηημμιιοολλοογγιικκήή  έέξξααρρσσηη σσττηη  χχώώρραα

Οι υγεινομικοί είναι ξεκά-
θαροι: Πρέπει να εμβολια-
στεί όλος ο κόσμος.
Όποιο μέτρο περιορίζει
τον συνωστισμό και
συγχρωτισμό των ανθ-
ρώπων, είναι χρήσιμο",
επισήμανε ο πνευμονολο-
γος και καθηγητής της
Ιατρικής Σχολής του
ΕΚΠΑ, Θεόδωρος Βασι-
λακόπουλος, μιλώντας
στην ΕΡΤ.
Ο ίδιος είπε χαρακτηριστι-
κά ότι με περίπου 25.000
νέα εμβόλια, 10.000 ανο-
σοποιήσεις με φυσική
νόσο και 10.000
μολύνσεις ανά ημέρα,
"χρειαζόμαστε τουλάχι-
στον 4 μήνες για να φτά-
σουμε στο πολυπόθητο
τείχος ανοσίας. Θα υπάρ-
ξουν μεν αυξομειώσεις
αλλά θα συνεχίσουμε να
έχουμε απώλειες έως
τότε".

"Ειδικά για τους ηλι-
κιωμένους η τρίτη
δόση θα πρέπει να επι-
τραπεί να γίνει πιο
νωρίς"

Ο κ. Βασιλακόπουλος
σημείωσε ότι, ιδίως για
τους ηλικιωμένους ο
κίνδυνος σοβαρής νόσου
δεν αυξάνει στο εξάμηνο,
αλλά από το τετράμηνο,
τονίζοντας ότι αυτοί πρέ-
πει να εμβολιαστούν όσο
νωρίτερα γίνεται. "Δεν
είναι δύσκολο να τους
πείσουμε, γιατί έχουν ήδη
κάνει τις δύο πρώτες
δόσεις και είδαν ότι δεν
έπαθαν κάτι".
Ο καθηγητής υπογράμμι-
σε ακόμα: "Ο εμβολιασμέ-
νος, δεν είναι άτρωτος.
Αν δεχθεί μια τεράστια
επίθεση ισχυρής συγκέν-
τρωσης ιού και αν είναι
κάποιος άτυχος, που δεν
έχει αναπτύξει την τέλεια
ανοσολογική απόκριση
μπορεί να νοσήσει. Τα
μέτρα λειτουργούν και ως
κίνητρο, έτσι ώστε κάποι-
ος να πάει να εμβολια-
στεί".
Ερωτηθείς για τις
ελλείψεις γιατρών στα
νοσοκομεία της χώρας, ο
ίδιος τόνισε μεταξύ
άλλων: "Πολλά νοσοκο

μεία δεν έχουν καν πνε-
υμονολογι
κές κλινικές. Δεν είναι
κάτι που έγινε λόγω παν-
δημίας, ίσχυε πάντα".

Παπαϊωάννου: Δεν βλέ-
πουμε την επιθετική
αύξηση του ιού στα
λύματα που βλέπαμε
προηγουμένως
Από την πλευρά του, ο
πρύτανης του ΑΠΘ Νίκος
Παπαϊωάννου, επισήμανε
ότι είναι εμφανής, εν
μέσω της δύσκολης κατά-
στασης που βιώνει η
χώρα και η οποία είναι 

ακόμα μεγαλύτερη στην
βόρεια Ελλάδα, μια "χαρ-

αμάδα αισιοδοξίας" λόγω
της απουσίας, πλέον,
εκθετικής αύξησης της
συγκέντρωσης του ιού στα
λύματα που υπήρχε το
τελευταίο μεγάλο διά-
στημα. "Δεν μπορούμε
ωστόσο να είμαστε σίγο-
υροι. 
Ας περάσει κι αυτή η
εβδομάδα για να υπάρχει
και αυτή η προβολή της
επόμενες δέκα ημέρες.
Χρειάζονται τα εξής: εμβό-
λιο, αποφυγή συγχρωτι-
σμού, ατομική ευθύνη",
είπε ακόμα.

Βασιλακόπουλος: Ο εμβολιασμένος δεν είναι άτρωτος 
- Χρειαζόμαστε τουλάχιστον 4 μήνες ακόμη για το τείχος ανοσίας

Σ
ε έκτακτη δήλωση θα προχωρήσει σήμερα
Πέμπτη 18 Νοεμβρίου ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης

αναμένεται να αναφερθεί στην πορεία της παν-
δημίας του κορονοϊού και τις επιδημιολογικές
εξελίξεις, καθώς τα κρούσματα βρίσκονται σε εξαι-
ρετικά υψηλά επίπεδα και τα νοσοκομεία αντιμε-
τωπίζουν μεγάλη πίεση.

«Ξορκίζει» τα νέα μέτρα η κυβέρνηση

Το μήνυμα του πρωθυπουργού έρχεται την
ώρα που η κυβέρνηση βάζει «φρένο» στη σεναρ-
ιολογία για νέα μέτρα. Στο κυβερνητικό στρατόπε-
δο εκτιμούν πως τα μέτρα που έχουν ληφθεί θα
συγκρατήσουν την πορεία της πανδημίας και
θέλουν να δώσουν μια πίστωση χρόνου πριν
προχωρήσουν σε πιο σκληρές λύσεις.

Το μόνο σίγουρο είναι πως δεν προβλέπεται
χαλάρωση την περίοδο των εορτών, με τους περ-
ιορισμούς να διατηρούνται και τους ανεμβολία-
στους να οδηγούνται σε … ρεβεγιόν στο σπίτι.
Μάλιστα στόχος είναι σε όλη την εορταστική
περίοδο να υπάρξουν εντατικοί έλεγχοι για την
τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, καθώς
το κλίμα χαλάρωσης μπορεί να οδηγήσει σε έξα-
ρση των κρουσμάτων.  

Ο πρωθυπουργός είπε εξάλλου πως η κυβέρν-
ηση  δεν εξετάζει ένα πλήρες lockdown των ανεμ-
βολίαστων κατά τα πρότυπα της Αυστρίας. Υπενθ-
υμίζεται  πως στην Αυστρία οι πολίτες που δεν
έχουν κάνει το εμβόλιο μπορούν να μετακινούνται
μόνο για να πάνε στη δουλειά ή για να προμηθ-
ευτούν βασικά αγαθά (δεν έχουν πρόσβαση σε
άλλες υπηρεσίες ή δραστηριότητες).

Μάλιστα ανάλογα μέτρα προκρίνονται και σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες - σχετική συζήτηση
υπάρχει στη Γερμανία - καθώς η Ευρώπη βρίσκε-
ται αντιμέτωπη με ένα σφοδρό  τέταρτο κύμα της
πανδημίας. Είναι χαρακτηριστικό πως η Ολλανδία
οδηγήθηκε σε ένα μερικό lockdown - με εστιατόρ-
ια και καταστήματα να κλείνουν νωρίτερα - μετά την
έξαρση των κρουσμάτων.

Πάντως κυβερνητικά στελέχη  εκτιμούν πως τα
θετικά μηνύματα από το «μέτωπο» των εμβολια-
σμών μπορούν σε ένα βαθμό να συγκρατήσουν
την ανοδική πορεία των κρουσμάτων. Είναι χαρ-
ακτηριστικό πως χθες έγιναν σχεδόν 75.000
εμβολιασμοί , εκ των οποίων οι 20.000 ήταν για
την πρώτη δόση.

Α. Βατόπουλος:
Ανησυχητικό ότι έχουμε

περισσότερους 
θανάτους από τα άλλα

ευρωπαϊκά κράτη
- Πρέπει να διερευνηθεί

"Δεν  είν αι θέμα ατομικής ευθύν ης είν αι θέμα
ατομικής προστασίας, αν εξάρτητα από το τι θα
αποφασίσει η κυβέρν ηση", είπε ο κ. Βατόπου-
λος.

"Ο καθέν ας μας πρέπει ν α εν τείν ει τα μέτρα
προστασίας. Να φοράει μάσκα, ν α αποφεύγει
τους συν ωστισμούς, ν α αερίζει τον  χ ώρο που
βρίσκεται και όταν  ν ιώθει άσχ ημα ν α κάν ει έν α
τεστ για ν α δει αν  είν αι φορέας για ν α μπορέσει
ν α απομον ωθεί. Δεν  είν αι θέμα ατομικής
ευθύν ης είν αι θέμα ατομικής προστασίας, αν ε-
ξάρτητα από το τι θα αποφασίσει η κυβέρν ηση"
τόν ισε μιλών τας στο Πρώτο Πρόγραμμα, ο καθη-
γητής Μικροβιολογίας και μέλος της Επιτροπής
Εμπειρογν ωμόν ων  Υπουργείου Υγείας, Άλκης
Βατόπουλος.

Έν α καλό ν έο είν αι ότι έχ ει αυξηθεί ο ρυθμός
εμβολιασμού τις τελευταίες μέρες, υπογράμμισε ο
κ. Βατόπουλος, ωστόσο το αποτέλεσμα αυτό θα
φαν εί μετά από αρκετό καιρό, συν επώς τώρα
πρέπει ν α εφαρμόζον ται τα μέτρα. Αν αφορικά
με τη λήψη πρόσθετων  μέτρων , ο κ. Βατόπου-
λος σημείωσε ότι ακόμα δεν  έχ ει ολοκληρωθεί η
συζήτηση στην  επιτροπή.

Όσο αφορά στην  τρίτη δόση, η χ ορήγησή της
αποφασίστηκε ν α γίν εται στο εξάμην ο, σύμφω-
ν α με τον  κ. Βατόπουλο, γιατί πιστεύεται ότι
εκεί είν αι το peak των  αν τισωμάτων  και θα
κάν ει την  καλύτερη εν εργοποίηση. "Αν  απο-
δειχ θεί ότι μπορεί ν α γίν ει και ν ωρίτερα, θα το
κάν ουμε, είν αι θέμα επιστημον ικό".

Ο κ. Βατόπουλος, τέλος, επεσήμαν ε, ότι είν αι
αν ησυχ ητικό πως έχ ουμε περισσότερους θαν ά-
τους από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη και
αυτό είν αι κάτι που πρέπει ν α διερευν ηθεί.
Πάν τως, σημείωσε ότι είν αι πολύ σύν θετο το
ζήτημα αυτό και δεν  μπορεί ν α δοθεί μια ερμ-
ην εία άμεσα, εν ώ προσέθεσε ότι σε κάθε χ ώρα,
καταγράφηκαν  πολλοί θάν ατοι σε διαφορετικές
φάσεις και κύματα της παν δημίας.
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Οι γκολτζήδες του πρωταθλή-
ματος της Super League 2

Ο πίν ακας των  σκόρερ του Βορείου
ομίλου της Super League 2 μετά το
πέρας της 2ης  αγων ιστικής.

3 γκολ: Καν ίς (Παν σερραϊκός). 2 γκολ:
Πασάς (Βέροια), Ελευθεριάδης (Τρίκαλα),
Κουν τουριώτης (Ολυμπιακός Βόλου) 1
γκολ: Μπάτροβιτς (Ολυμπιακός Βόλου),
Κίτσος, Μπα, Βοΐλης (Ολυμπιακός Β’),
Χαν τζάρας (Πιερικός), Διαμαν τόπουλος
(Ξάν θη), Γκίν η (Αν αγέν ν ηση
Καρδίτσας), Καν ούλας, Λίταιν ας, Γιαν -
ν ίτσης (Απόλλων  Λάρισας), Ριζογιάν ν ης
(Τρίκαλα), Σαραν τίδης (Θεσπρωτός),
Ρόβας, Καράμπελας (Αλμωπός Αριδαίας),
Ογκμποε (ΑΕΛ), Μ. 

Παπαστεριαν ός (Ηρακλής), Ιν γκασον
(ΠΑΟΚ Β΄), Τζοβάρας, Τσουκαλάς (Νίκη
Βόλου), Ράμος (Βέροια)

Ο πίν ακας των  σκόρερ του Νοτίου
ομίλου της Super League 2 μετά το
πέρας της 2ης  αγων ιστικής.

2 γκολ: Κουϊρουκίδης (Διαγόρας Ρόδου) 1
γκολ: Σταματής (Καραϊσκάκης), Μακρυ-
δημήτρης (Ρόδος), Σωτηράκος, Ντορι-
βάλ, Καραγκούν ης, Οικον ομίδης (Κηφι-
σιά), Κοσίδης, Γιούσης, Χριστόπουλος
(ΑΕΚ Β'), Σιν γκ (Διαγόρας Ρόδου), Χατ-
ζησάββας (Ηρόδοτος), Αρν αρέλλης, Τριμ-
μάτης (Αιγάλεω), Βασιλόγιαν ν ης (Χαν ιά),
Νίκας, Νίλι, Δούμτσιος (Λεβαδειακός),
Λάμτσε (Αστέρας Βλαχ ιώτη), Κούατεν γκ
(Εργοτέλης), Μεσσιδόρο (ΟΦΙ),
Δούμτσης, Μουν ιέ (Καλλιθέα).

O αγιασμός της ακαδημίας του ΠΑΟΚ Μάνδρας

Διεξήχθει ο Αγιασμός της
Ακαδημίας του  ΠΑΟΚ
Μάνδρας στο φράγκειο
γυμναστήριο.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ..

Ευχαριστούμε θερμά όλους
τους γονείς
,προπονητές,παιδιά που
ήταν μαζί μας!!!!
Ιδιαίτερη τιμή μας έκανε η
διοίκηση του Δήμου μας με
τον Δήμαρχο κ. Στάθη να
είναι δίπλα στην ομάδα , την
ακαδημία και να μας στηρίζει εμπράκτως.
Ευχαριστούμε την κ. Κουτσοδήμα, τον κ. Παπαϊωάννου , την κ.
Αργυρίου , την κ. Διολέτη , τον κ. Ρόκκα , τον κ. Αδάμ για την παρουσία
τους και την στήριξη τους. Όλοι μαζί για ένα καλύτερο αύριο στον
αθλητισμό μας!!!!! Καλη αθλητική χρόνια χωρίς τραυματισμούς!!!

Σήμερα η κλήρωση
της 6η φάσης του
κυπέλλου Ελλάδος
Σήμερα στις 12:00 θα πραγματοποι-
ηθεί στις εγκαταστάσεις της Ε.Π.Ο.
στο Πάρκο Γουδή, χωρίς την παρ-
ουσία κοινού και δημοσιογράφων, η 
κλήρωση της 6ης φάσης του Κυπέλ

λου Ελλάδος 2021-22.
Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρης
μπαίνουν στη διοργάνωση  ενώ
υπενθυμίζεται ότι οι υπόλοιπες 12
ομάδες που θα μπουν στην κληρ-
ωτίδα είναι οι Παναθηναϊκός, ΟΦΗ,
Λαμία, Ιωνικός, Παναιτωλικός,
Βόλος, Λεβαδειακός, ΑΕΛ, Κηφισιά,
Νίκη Βόλου, Αναγέννηση Καρδίτσας
και Άγιος Νικόλαος.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ: Ταχεία ανάρρω-
ση στον Ανδριόπουλο και Λάμπρου

Στον Αγώνα της "4ης Αγωνι-
στικής" στο Δημοτικό Στάδιο
Ελευσίνας “Κοσμάς Παπανι-
κολάου" που πραγματοποι-
ήθηκε  ανάμεσα στον Πανε-
λευσινιακό και την Θύελλα
Ραφήνας είχαμε 2 τραυματι-
σμούς.
Σοβαρά τραυματίστηκε ο
20χρονος αμυντικός Γ.
Ανδριόπουλος και ακο-
λούθησε ο τραυματισμός του
έμπειρου μεσοεπιθετικού Σ.
Λάμπρου.
Η διοίκηση του Πανελευσι-
νιακού Α.Ο. και ο Πρόεδρος
Κ. Αθανασίου ευχόμαστε
καλή ανάρρωση στα 2 μέλη
της οικογένειας μας. Θα
είμαστε δίπλα σας έμπρακτα και σας περιμένουμε σύντομα πίσω να
στηρίξουμε με νίκες τον αγαπημένο “ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ”.

Ο Ρατσισμός και οι διακρίσεις δεν έχουν θέση στην
ποδοσφαιρική οικογένεια του Βύζαντα
Σύσσωμη η διοίκηση του Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ καταδικάζει κάθε μορφή ρατσισμού και ιδιαίτερα όταν  αυτή

προέρχ εται από φιλάθλους.
Το ατυχ ές περιστατικό που βιώσαμε όλοι την  Κυριακή κατά την  διάρκεια του αγών α ΒΥΖΑΣ – ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ,
δεν  μας αγγίζει.
Δηλών ουμε απερίφραστα ότι δεν  πρόκειται ν α αν εχ θούμε ξαν ά τέτοιου είδους συμπεριφορές, αφού ο ρατσισμός
και οι διακρίσεις δεν  έχ ουν  θέση στην  ποδοσφαιρική οικογέν εια του Βύζαν τα.

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος                                                                            Ο Γ. Γραμματέας

Ιωάν ν α Ρήγα                                                                           Αν τών ης Υψηλάν της
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ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ

ΣΩΜΑΤΟΣ-
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 
Α.Ε.Ν/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ασπρόπυργος, 18 Νοεμβρίου
2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Για την  πρόσληψη Έκτακτου
Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιω-
τικού Δικαίου Ορισμέν ου Χρό-
ν ου και με ωριαία αν τιμισθία
στην  Ακαδημία Εμπορικού Ναυ-
τικού (ΑΕΝ) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτι-
κού ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, προκειμέ-
νου να καλύψει παροδικές εκπαι-
δευτικές αν άγκες των  διδακ-
τικών ετών 2021-2022 και 2022-
2023 (χειμερινό και εαρινό εξάμ-
ην ο), επαν απροκηρύσσει την
πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτι-
κού Προσωπικού, με σύμβαση ε-
ργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου και ωριαία αντι-
μισθία, σύμφ ων α με τις διατά-
ξεις του άρθρου 14 του ν .
2638/1998 «Οργάνωση και λειτο-
υργία της ναυτικής εκπαίδευσης,
μισθολογικές ρυθμίσεις  για το
προσωπικό αυτής και άλλες δια-
τάξεις» (A  ́204), όπως έχει αντι-
κατασταθεί από το άρθρο 16 του
ν . 3153/2003 (Α  ́153), το άρθρο 9
του ν .3450/2006 (Α  ́64) και το άρ-
θρου 19 του ν . 4770/2021 και
κατόπιν  της αριθμ. πρωτ.
2904.4/81213/2021/05-11-2021
Απόφασης Υ.NA.N.Π./Δ.Δ.Υ. 4ο,
ανά ειδικότητα και  ανώτατο αρ-
ιθμό, ο οποίος τελικά θα διαμορφ-
ωθεί λαμβανομένου υπόψιν  του
αριθμού των  σπουδαστών  που
θα φοιτήσουν , ως κάτωθι:
Α.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
i. ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

α) Μέχρι τρεις (03) Πλοιάρχους
Α  ́τάξης Ε.Ν.
ii. ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
α) Ένα (01) Χημικό Μηχαν ικό ή

Χημικό μόν ο για το χειμεριν ό ε-
ξάμηνο.

2. EΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
i. ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
α) Έν α (01) Μηχαν ικό Α΄ ή Β΄

τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψ-
ηφίων Εργαστηριακό Συνεργάτη
Γεν ικών  και Τεχν ικών  Μαθημά-
των  ειδικότητας Μηχαν ολόγου
Μηχαν ικού ή Ναυπηγού Μηχα-
νολόγου Μηχαν ικού ή Μηχανολό-
γου ή Μηχαν ικού Παραγωγής και
Διοίκησης κλάδου ΠΕ ή ΤΕ κατά
τα οριζόμεν α στο Π.Δ. 50/2001,
ως ισχύει.

ii.ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κατόχους πτυχίου
ή διπλώματος Πανεπιστημιακής
ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ει-
δικότητας:
α) Μέχρι τρεις (03) Ναυπηγούς

Μηχαν ολόγους Μηχαν ικούς ή
Μηχαν ολόγους Μηχαν ικούς ή
Μηχαν ολόγους ή Μηχαν ικούς
Παραγωγής και Διοίκησης κλά-
δου ΠΕ ή ΤΕ κατά τα οριζόμεν α
στο Π.Δ. 50/2001, ως ισχύει.
β) Μέχρι δύο (02) Ηλεκτρολόγους

Μηχαν ικούς ή Ηλεκτρολόγους
Μηχανικούς και Μηχαν ικούς Η/Υ
ή Ηλεκτρον ικούς Μηχαν ικούς ή
Αυτοματιστές Μηχαν ικούς κλά-
δου ΠΕ ή ΤΕ κατά τα οριζόμεν α
στο Π.Δ. 50/2001, ως ισχύει.
γ) Έν α (01) Χημικό Μηχαν ικό ή

Χημικό μόν ο για το χειμεριν ό ε-
ξάμηνο.

Αντικείμενα διδασκαλίας:

Τα διδασκόμενα μαθήματα κατά
το ισχύον πλαίσιο διδασκαλίας ό-
πως αυτό ορίζεται: α) στους Κανο-
νισμούς Σπουδών των Ακαδ-
ημιών Εμπορικού Ναυτικού, ό-
πως εγκρίθηκαν με τις υπ’ αριθμ.:
2231.2-13/39590/2019/29-5-2019
ΚΥΑ (Β  ́2028) και Μ 3615.3/03/00
Κ.Υ.Α. (Β  ́1393), όπως ισχύουν,
β) στον Εσωτερικό Κανονισμό
των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυ-
τικού, όπως εγκρίθηκε με τη ν υπ’
αριθμ.: 2231.2-13/42286/2019/06-
6-2019 ΚΥΑ (Β  ́2240), γ) στα Ωρ-
ολόγια και Αναλυτικά Προγράμ-
ματα ΑΕΝ/ Π-Μ σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ.: 2231.2-
9/42341/2019/07-6-2019 Απόφα-
ση ΥΝΑΝΠ (Β  ́2321) και την υπ’
αριθμ. Μ 3615.1/01/13/09-9-2013
Απόφασης ΥΝΑ (Β  ́2303) και δ)
στην παρ.1 του άρθρου 19 του ν.
4770/2021.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα
να προβεί στην πρόσληψη  μέρο-
υς του αριθμού      προσωπικού
που επαναπροκηρύσσεται, σε πε-
ρίπτωση μεταβολής των εκπαιδευ-
τικών αναγκών,  εφόσον αυτή αι-

τιολογείται στο πρακτικό του οι-
κείου Συμβουλίου ΑΕΝ, χωρίς αυ-
τό να  εγείρει οποιαδήποτε α-
παίτηση από τους υποψηφίους. 
Η προκαλούμενη  δαπάνη του

Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσω-
πικού που θα προσληφθεί ως πρ-
ος την πληρωμή του υλοποιείται
σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία
και είναι  επιλέξιμη για συγχρημα-
τοδότηση από την Ευρωπαϊκή
Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρη-
σιακού προγράμματος
“ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗ ” του  ΕΣΠΑ
2014-2020.               

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής αιτή-
σεων λήγει σε δεκαπέντε (15) ημε-
ρολογιακές ημέρες από την επό-
μενη της  τελευταίας δημοσίευσης
της Επαναπροκήρυξης, στον
Τύπο ή στην ιστοσελίδα του Προ-
γράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Υπο-
υργείου (Αναζήτηση: Ανά
είδος/Πράξεις Οργανωτικού και
Διοικητικού Περιεχομέ-
νου/Προκήρυξη πλήρωσης θέ-
σεων), ήτοι την 03/12/2021, ημέρα
Παρασκευή. 

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δι-
καιολογητικά υποβάλλονται ή α-
ποστέλλονται ταχυδρομικώς    με
«ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ»
ή με courier στην Ακαδημία Εμπο-
ρικού Ναυτικού Ασπροπύργου,
ταχυδρομική διεύθυνση Παραλία
Ασπροπύργου, Ταχ. Κώδικας
19300 (Για το εμπρόθεσμο της
αίτησης λαμβάνεται υπόψη είτε ο
αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε,
εάν υποβλήθηκε στη Γραμματεία
της Ακαδημίας, είτε η ημερομηνία
της σφραγίδας του Ταχυδρομείου
- courier εάν εστάλη ταχυδρομικά). 
Εφιστάται η προσοχή των υποψ-

ηφίων στην ορθή, σύμφωνα με το-
υς όρους της παρούσας, συμπλήρ-
ωση της αίτησης. Σε περίπτωση
που υποψήφιος διαπιστώσει ο-
ποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη ή
επιθυμεί την τροποποίηση της
αίτησής του, οφείλει να υποβάλει
νέα αίτηση, εντός της οριζόμενης,
με την παρούσα, προθεσμίας.

Δικαιολογητικά που θα προσ-
κομίζονται μετά τη λήξη προθε-
σμίας υποβολής δικαιολογητικών
δεν γίνονται δεκτά. Στην κατά το
προηγούμενο εδάφιο απαγόρευ-
ση αποδοχής εκπρόθεσμων πι-
στοποιητικών ή δικαιολογητικών
περιλαμβάνονται και αυτά που
είναι συμπληρωματικά ή διευκρι-
νιστικά εκείνων που έχουν κατα-
τεθεί εμπροθέσμως.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδι-
κασίας πρόσληψης, τα υποβληθ-
έντα δικαιολογητικά των προ-
σληφθέντων θα παραμένουν στο
αρχείο της Υπηρεσίας. Στους
υποψηφίους που δεν προσελήφ-
θησαν,  τα δικαιολογητικά δύνα-
ται να επιστραφούν, κατόπιν σχε-
τικής αίτησης τους, μετά τη λήξη
του εκπαιδευτικού έτους για το ο-
ποίο είχε υποβληθεί υποψηφιότ-
ητα.

Γ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Στο πλαίσιο εφαρμογής Συστήμα-

τος Διαχείρισης Ποιότητας, οι εκ-
παιδευτές υποχρεούνται να
συμβάλουν στην επίτευξη των
στόχων της Πολιτικής Ποιότητας,
όπως αυτή περιγράφεται στο
ισχύον Εγχειρίδιο Ποιότητας της
ΑΕΝ. Επίσης, υποχρεούνται για
την εφαρμογή και τήρηση των
ισχυουσών διαδικασιών, Οδηγιών
και Εντύπων του Συστήματος
διαχείρισης Ποιότητας.

Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Περίληψη της επαν απροκήρ-
υξης αυτής δημοσιεύεται σε δύο
ημερήσιες και αν  δεν  υπάρχουν ,
σε εβδομαδιαίες τοπικές εφημε-
ρίδες της έδρας της
ΑΕΝ/Ασπροπύργου. Η δαπάν η
της δημοσίευσης  βαρύνει τις πά-
γιες προκαταβολές Κεφ αλαίου
Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ)
της ΑΕΝ που προκηρύσσον ται
οι θέσεις.
Πλήρες αν τίγραφ ο της επαν α-

προκήρυξης αποστέλλεται ηλεκ-
τρον ικά σε Π.Ν.Ο., Π.Ε.Π.Ε.Ν.,
Π.Ε.Μ.Ε.Ν., Π.Ε.Μ.Μ.Ε.Κ.Ε.Ν.,
Υ.ΝΑ.Ν.Π/Δ.Δ.Υ 4ο και τοιχοκολ-
λάται στο Κατάστημα της
ΑΕΝ/Ασπροπύργου και στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου
όπου εδρεύει η ΑΕΝ. Επίσης α-
ν αρτάται στην  ιστοσελίδα του
Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
(Αναζήτηση: Αν ά είδος απόφα-
σης/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και στην
ηλεκτρον ική διεύθυν ση
www.ynanp.gr. 
Πληροφορίες παρέχον ται όλες

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
από την  Ακαδημία Εμπορικού
Ναυτικού Ασπροπύργου στα
τηλέφ ων α 2105574171-3. –
Αρμόδιος ο Αν θυπασπιστής
Λ.Σ. ΡΟΖΗΣ Αντώνιος.

Ο Διοικητής  

Αντιπλοίαρχος Λ.Σ.
ΜΑΝΔΑΛΑΚΗΣ Ν. Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                             
ΔΗΜΟΣ

Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Α Σ
Α.Π. οικ.: 19659     

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIK/KΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                    

Δήμος Ελευσίνας, 16/11/2021   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ
–ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ
ΕΤΗ 2021-2022-2023 προϋπολο-
γισμού 124.066,96 € (συμπερι-
λαμβανομένου ΦΠΑ 24% )

Ο Δήμος Ελευσίν ας
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
εν δεικτικού προϋπολογισμού
124.066,96€ (συμπεριλαμβαν ο-
μένου Φ.Π.Α. 24% ) για την  υλο-
ποίηση της δαπάνης με κριτήρ-
ιο κατακύρωσης την  πλέον
συμφέρουσα από οικον ομικής
άποψης προσφορά μόνο βάσει
της τιμής ( χαμηλότερη τιμή ), ό-
πως προδιαγράφεται στην  αρ.
135/2020 Τεχν ική Προδιαγραφή
του Δήμου Ελευσίν ας, που
συνέταξε το Τμήμα Διαφάνειας,
Προγραμματισμού, Οργάνωσης
& Πληροφορικής.

Ο διαγωνισμός θα πραγμα-
τοποιηθεί με χρήση της πλατφ-
όρμας του Εθν ικού Συστήματος
Ηλεκτρον ικών  Δημοσίων
Συμβάσεων  ( Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ) μέ-
σω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov .gr 

Καταληκτική ημερομην ία και
ώρα υποβολής των  προσφ ο-
ρών  :  07/12/2021 και ώρα:
15:00.
Η διάρκεια της σύμβασης  ο-

ρίζεται σε  (2)  έτη  από την  υπο-
γραφή της με δικαίωμα παράτα-
σης, μετά από απόφαση των θ-
εσμοθετημένων οργάνων και ε-
φόσον  υπάρχει υπόλοιπο στον
προϋπολογισμό. Επίσης στην
περίπτωση απορρόφησης του
προϋπολογισμού πριν  την  λήξη
της σύμβασης, δύν αται ν α
συντελείται επειδή δεν  υπάρχει
πλέον  αντικείμενο.

Στο διαγων ισμό γίν ον ται
δεκτά φυσικά ή  νομικά πρόσω-
πα ημεδαπά ή αλλοδαπά,
εν ώσεις των  αν ωτέρω φ υ-
σικών ή νομικών προσώπων.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζε-
ται στο ποσοστό 1%  της προϋ-
πολογισμέν ης δαπάν ης χωρίς
τον  Φ.Π.Α., ήτοι  1.000,54€. 
Ο Διαγων ισμός δημοσιοποι-

είται ηλεκτρον ικά με την  ανάρτ-
ηση της προκήρυξης στο
ΚΗΜΔΗΣ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στη
διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov .gr του Εθ-
ν ικού Συστήματος Ηλεκτρο-
ν ικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Το πλήρες κείμενο της προκήρ-

υξης με τα συνημμένα μέρη της
(σε ηλεκτρον ική μορφή) διατίθε-
ται επίσης στην  ιστοσελίδα του
δήμου στη διεύθυν ση:
https://www.elefsina.gr/el/diakiri
xeis-diagonismoi.

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΡΓΥΡΙΟΣ Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

12-θριάσιο Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021

ΓΑΜΟΣ

Ο ΝΤΑΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ

ΣΑΡΑΝΤΑ ΑΝΒΑΝΙΑΣ  ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΑΙ
Η ΝΤΑΓΙΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΥΜΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΥΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ
ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΑΝΒΑΝΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΚΟΛΩΝΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΦΥΛΗΣ.



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.: 198

ΘΕΜΑ:Λήψη απόφασης επί της
υπ’αριθμ.19/2021 απόφαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θ-
έμα: «Λήψη απόφασης για την  α-
ποδοχή της μελέτης συγκέντρω-
σης και επεξεργασίας στοιχείων
χώρων στάθμευσης και αναβάθ-
μισης του κέν τρου του Ασπρ-
οπύργου, σύμφωνα με την  υπ’ α-
ριθ. πρωτ.: 22189/22-10- 2021 ει-
σήγηση της Δ/νσης Πολεοδομίας
και τεχν ικών έργων»

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’ α-
ριθμ.πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-04-
2005  Κοινή Υπουργική Απόφα-
ση (Β’ 539),το Δημοτικό
Συμβούλιο Ασπροπύργου, ύστε-
ρα από την υπ’αριθμ.: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 άρ-
θρου 184, παρ.1 του
Ν.4635/2019), και 167, παρ.12
του Ν. 3852/2010, (όπως έχουν
τροποποιηθεί με τις διατάξεις του
άρθρου 184, παρ.2 του
Ν.4635/2019).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νό-

μιμη απαρτία, δεδομένου ότι στην
έναρξη της συνεδρίασης, συμμε-
τείχαν 31 μέλη του Συμβουλίου.
Στο συγκεκριμένο θέμα, συνολικά
συμμετείχαν31από 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)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
19)
ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
20)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 
21)ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
22)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
23)ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
24)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
25)ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
26)ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

27)ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

28)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
29)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
30)ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
31)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1)ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
2)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’αριθμ.: 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’ 539και εισηγούμενος το 5οθέ-

μα της ημερήσιας διάταξης ,με
τίτλο:«Λήψη απόφασης επί 
της υπ’αριθμ.: 19/2021 απόφαση

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με
θέμα: «Λήψη απόφασης 
για την αποδοχή της μελέτης

συγκέντρωσης και επεξεργασίας
στοιχείων χώρων στάθμευσης 
και αναβάθμισης του κέντρου του

Ασπροπύργου, σύμφωνα με την
υπ’ αριθ. πρωτ.: 22189/22- 
10-2021 εισήγηση της Δ/νσης Πο-

λεοδομίας και τεχνικών έρ-
γων»έθεσε υπόψη των μελών την
υπ’ αριθμ.:19/2021  απόφαση
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με
ΑΔΑ:(6ΚΓ9ΩΨΝ-ΥΚ1)η οποία
έχει ως κάτωθι:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NOMOΣ   ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ   ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’

αριθ.6ης/ 2021
συν εδρίασης της Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής του
Δήμου Ασπροπύργου

Αριθ. Αποφ.:19
ΘΕΜΑ:Λήψη απόφασης για την
αποδοχή της μελέτης
συγκέντρωσης και επεξεργασίας
στοιχείων  χώρων  στάθμευσης
και αν αβάθμισης του κέν τρου
του Ασπροπύργου, σύμφωνα με
την  υπ’ αριθ. πρτ. 22189/22-10-
2021 εισήγηση της Δ/ν σης
Πολεοδομίας και τεχν ικών
έργων.

Στον Ασπρόπυργο και  στο
Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την
26η Οκτωβρίου2021 ημέρα
Τρίτηκαι ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε,
η δια περιφοράς συνεδρίαση,
σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
426/77233/13-11-2020 εγκύκλιο
του  Υπουργείου Εσωτερικών, η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωήςτου
Δήμου Ασπροπύργου, ύστερα
από την υπ’ αριθ.22300/22-10-
2021 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου & Αντιδημάρχου κ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, η οποία
νόμιμα δημοσιεύθηκε και
επιδόθηκε ηλεκτρονικά με e-mail
σε όλα τα μέλη της Επιτροπής

σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.3463/2006, των άρθρων 72, 75
και 225 του Ν. 3852/2010 όπως
αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα
77 & 116 του Ν. 4555/2018 και τα
άρθρα 2 & 3 του Ν.4623/2019.
καθώς επίσης και τις διατάξεις του
Ν.3463/2006 «Κ.Δ.Κ.».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
ν όμιμη απαρτία δεδομέν ου ότι
δήλωσαν  την  συμμετοχή τους,
μέσω ηλεκτρον ικού
ταχυδρομείου στη δια περιφοράς
6η συν εδρίαση σε σύν ολο
εννέα (9)μελώνπαρευρέθηκαντα
οχτώ (8)μέλη,απόν ταέν α (1)και
ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ.

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5. ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
6.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7.ΤΣΙΓΚΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
4.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
8.ΗΛΙΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ
1. ΚΑΜΠΟΛΗ  ΟΛΥΜΠΙΑ

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης
απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την
έναρξη της 6ηςδια περιφοράς
συνεδρίασης και εισηγούμενος
το1οθέματης ημερήσιας διάταξης
με  τίτλο«Λήψη απόφασης για την
αποδοχή της μελέτης
συγκέντρωσης και επεξεργασίας
στοιχείων χώρων στάθμευσης και
αναβάθμισης του κέντρου του
Ασπροπύργου, σύμφωνα με την
υπ’ αριθ. πρτ. 22189/22-10-2021
εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομίας
και τεχνικών έργων, που έχει ως
εξής:

Τον λόγο έλαβε ο δημοτικός
σύμβουλος κ. Αλέξανδρος
Τσίγκος και τοποθετήθηκε ως
εξής:
1. Στα Ο.Τ 50α, 51 και 52 να

καταργηθούν θέσεις στάθμευσης
ώστε να μεγαλώσει το πεζοδρόμιο
2. Στο Ο.Τ 30 να καταργηθούν οι

θέσεις στάθμευσης στην πλατεία
Καπετάν Μελέτη και να γίνουν
παρεμβάσεις ώστε να αναδειχθεί
το μνημείο.
3.  Να εξεταστεί η δημιουργία

μεγαλύτερων πεζοδρομίων στα
Ο.Τ 1 και 2.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα
μέλη να αποφασίσουν σχετικά με
το θέμα.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
μετά από διαλογική συζήτηση και
αφού έλαβε υπόψη:
1. Την τοποθέτηση του

Προέδρου κ. Παπαδόπουλου
Αναστάσιου,
2. Την τοποθέτηση του

δημοτικού σύμβουλου κ.
Αλέξανδρου Τσίγκου,
3. Την υπ’ αριθ. πρτ.22189/22-

10-2021εισήγηση της Δ/νσης
Πολεοδομίας και τεχνικών έργων,
4. Την μελέτη της Αρχιτέκτονα

Μηχανικού κ.
ΑιμιλίαΠέππαμετίτλο« ΜΕΛΕΤΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣΚΑΙΕΠΕΞΕΡΓ
ΑΣΙΑΣΣΤΟΙΧΕΙΩΝΧΩΡΩΝΣΤΑΘ
ΜΕΥΣΗΣΚΑΙΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣΚΕΝ
ΤΡΟΥΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»,
5. Την επιστολική ψήφο των

συμμετεχόντων,
6. Τις σχετικές διατάξεις των

Νόμων 3463/2006, 3852/2010,
4555/2018, 4623/2019,όπως
ισχύουν,

πέρασε σε ψηφ οφ ορία στην
οποίαΥΠΕΡ της αποδοχής της
μελέτης συγκέν τρωσης και
επεξεργασίας στοιχείων  χώρων
στάθμευσης και αν αβάθμισης
του κέν τρου του Ασπροπύργου,
σύμφωνα με την  υπ’ αριθ. πρτ.
22189/22-10-2021 εισήγηση της

Δ/ν σης Πολεοδομίας και
τεχν ικών  έργων , τάχθηκαν
οχτώ (8)  μέλη της Επιτροπής και
ονομαστικά οι κ.κ.:

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ.
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

4.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5. ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
6.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7.ΤΣΙΓΚΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
4.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
8.ΗΛΙΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Και
ΚΑΤΑ  ΟΥΔΕΙΣ 
Αποφασίζουν
ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίν ουν :Την  μελέτη

συγκέντρωσης και επεξεργασίας
στοιχείων  χώρων  στάθμευσης
και αν αβάθμισης του κέν τρου
του Ασπροπύργου, σύμφωνα με
την  υπ’ αριθ. πρτ. 22189/22-10-
2021 εισήγηση της Δ/ν σης
Πολεοδομίας και τεχν ικών
έργων.
Η αν ωτέρω απόφ αση  ν α

αποσταλεί στο Δημοτικό
Συμβούλιο.
Αφ ού συν τάχθηκε και

αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό
υπογράφ εται ως κατωτέρω,
πήρε δε αύξοντα αριθμό19.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ  ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ&
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ο επικεφαλής του συνδυασμού
«ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ -
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΩΡΑ» κος
Αγησίλαος Τσίγκος κατέθεσε
εγγράφως την αιτιολόγηση
ψήφου η οποία έχει ως εξής:
«Θέμα 5ο : 
Αιτιολόγηση ψήφου: Η μελέτη

βρίσκεται σε θετική κατεύθυνση
στην προσπάθεια που πρέπει να
γίνει  γ ια την αναβάθμιση του
Κέντρου του Δήμου μας
.Χρειάζεται να αναδειχθούν σε μία
ενιαία μελέτη οι πλατείες του
Κέντρου, Πλ. Δημαρχείου,Αγ.
Δημητρίου, Πλ. Ωρολογίου,
Ευαγγελιστρίας,  να αναδειχθούν
και να αποκτήσουν ενιαία
λειτουργικότητα σε συνδυασμό με
την Λ. Δημοκρατίας. Ήπια κίνηση
στην Λ. Δημοκρατίας και
πεζοδρόμηση της που θα δώσει τη
δυνατότητα πραγματικής
αναζωογόνησης, οικονομικής και
περιβαλλοντικής,  στο κέντρο του
Δήμου Ασπροπύργου.:Ψηφίζω
ΝΑΙ»

Ακολούθησε διαλογική
συζήτηση μεταξύ των μελών του
Δημοτικού Συμβουλίου των
οποίων οι απόψεις και
τοποθετήσεις τους αναλυτικά
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 υπ’ αριθμ.:19/2021

απόφαση Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής με ΑΔΑ:(6ΚΓ9ΩΨΝ-ΥΚ1)
Την πρόταση του επικεφαλής

του συνδυασμού
«ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ -
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΩΡΑ» κου
Αγησίλαου Τσίγκου
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’ αριθ. πρτ.
ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-04-2005

Κοινή Υπουργική Απόφαση
(Β’539) (Συνεδρίαση μέσω
τηλεδιάσκεψης)
Τις διατάξεις των άρθρων 67,  της

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

επικεφαλής των δημοτικών
παρατάξεων, και την διαλογική
συζήτηση μεταξύ των μελών του
Δ.Σ., όπως έχουν διατυπωθεί στα
πλήρη απομαγνητοφωνημένα
Πρακτικά της Συνεδριάσεως, 

πέρασε σε ψηφοφορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ τηςυπ’αριθμ.:
19/2021 απόφασης της
Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής με
θέμα: «Λήψη απόφασης για την
αποδοχή της μελέτης
συγκέντρωσης και επεξεργασίας
στοιχείων χώρων στάθμευσης και
αναβάθμισης του κέντρου του
Ασπροπύργου, σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. πρωτ.: 22189/22-10-
2021 εισήγηση της Δ/νσης
Πολεοδομίας και τεχνικών
έργων» τάχθηκαν είκοσι επτά
(27) 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
27)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΚΑΤΑ  ψήφισαν, δύο (2) μέλη
του συμβουλίου και ονομαστικά :

1) ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ          
2) ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ

και
Αποφασίζει
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίν ει την  υπ’

αριθμ.:19/2021 απόφ αση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με
θέμα: 
«Λήψη απόφ ασης για την

αποδοχή της μελέτης
συγκέντρωσης και επεξεργασίας
στοιχείων  
χώρων  στάθμευσης και

αν αβάθμισης του κέν τρου του
Ασπροπύργου, σύμφ ων α με
την  υπ’ αριθμ. πρωτ.:22189/22-
10- 2021 εισήγηση της Δ/ν σης
Πολεοδομίας και τεχν ικών
έργων»

Αφ ού συν τάχθηκε και
αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό
υπογράφ εται ως κατωτέρω,
πήρε δε αύξοντα αριθμό 198.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ  Γ. ΤΣΟΚΑΣ

Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021 θριάσιο-13  
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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 Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021


