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Λευκή ισοπαλία στην Φυλή
Ακράτητος-Ασπρόπυργος

Εφυγε ο ΧρήστοςΤσουκαλάς

Οι αγώνες του Σαββατοκύρ-
ιακου στην Δυτική Αττική

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΗΜΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ & ΦΥΛΗΣ

ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ
ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

σσεελλ..    1111

Το εμβληματικό
κτήριο του 

παλαιού 
δημαρχείου

ζωντανεύει ξανά
στην Ελευσίνα

σσεελλ..  1133

Με μαθητές του 3ου
ΓΕΛ συναντήθηκε 

ο Δήμαρχος Χρήστος
Παππούς στο πλαίσιο 

του Προγράμματος
Erasmus+

ΥΠΕΣ: 28
εκατ. ευρώ

στους Δήμους

σσεελλ..  1133

σσεελλ..  55 σσεελλ..  77

σσεελλ..66

σσεελλ..  77

σσεελλ..  33

ΗΗχχηηρρόό  μμήήννυυμμαα
ΜΜηηττσσοοττάάκκηη  γγιιαα  ττοουυςς

εεμμββοολλιιαασσμμοούύςς  
– Σφίγγει ο κλοιός για
τους ανεμβολίαστους

σσεελλ..  22--1100

Σας καλώ  να γυρίσετε την πλάτη
στον φόβο και σε κάθε 

τσαρλατάνο που, για τη δική του
δημοσιότητα και προβολή, 

εμπορεύεται την άγνοια.
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6
μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Παγκόσμια Ημέρα Αν τρών
Παγκόσμια Ημέρα Δημόσιας Τουαλέτας
Παγκόσμια ημέρα κατά της κακοποίησης των  παιδιών
Προφήτου Αβδιού, Μαρτύρων  Αγαπίου και Άζη του
θαυματουργού

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Γκαραγκούνη Ευαγγελία Σ.Λιάκου Δημητρίου

12, Ασπρόπυργος, 19300, 2105576086 

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΓΚΟΛΕΜΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΙερά

Οδός 22, Ελευσίνα, 19200, 2105546448

MANΔΡΑ
Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 114, Μάνδρα,

19600, ΑΤΤΙΚΗΣ 2105550323

Άνω Λιόσια
Σανιδά Χρυσούλα Δ.Λεωφόρος Φυλής 47,

Φυλή - Χασιά, 13351, ΑΤΤΙΚΗΣ 2102411522

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΓΚΙΟΚΑ ΕΥΗΛ. Θρακομακεδόνων 127,
Αχαρνές, 13679, ΑΤΤΙΚΗΣ 2102430587

Ε
κτός όλων  των  κλειστών
χ ώρων  πέραν  της εστίασης
από τη Δευτέρα οι αν εμ-

βολίαστοι
Έκτακτο τηλεοπτικό μήν υμα

στον  ελλην ικό λαό απηύθυν ε ο
πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσο-
τάκης, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη
συγκυρία για την  πορεία της παν -
δημίας του κορον αϊού στη χ ώρα.

Ο πρωθυπουργός περιέγραψε
την  κατάσταση όπως έχ ει διαμορ-
φωθεί μέχ ρι σήμερα και παρουσία-
σε το ακριβές πλαίσιο έως τα Χρι-
στούγεν ν α, με τα τωριν ά τουλάχ ι-
στον  δεδομέν α, εν ώ αν αφέρθηκε
εκτεν ώς στο εμβολιαστικό πρόγρ-
αμμα.

Ολόκληρο το μήνυμα του Κ. Μητσοτάκη
Συμπολίτες μου,

Επικοιν ων ώ και πάλι μαζί σας για ν α παρουσιάσω
την  πραγματική κατάσταση της παν δημίας στη χ ώρα
μας. Να μοιραστώ τις σκέψεις μου για την  έξαρση του
τέταρτου κύματος που χ τυπά ολόκληρη την  Ευρώπη.
Αλλά και ν α αν ακοιν ώσω τις αποφάσεις της κυβέρν -
ησης για το πώς πρέπει ν α προχ ωρήσουμε μπροστά
από εδώ και στο εξής.

Η εμφάν ιση της μετάλλαξης Δέλτα δυστυχ ώς επι-
βράδυν ε τον  επίλογο του κορον οϊού σε όλο τον
κόσμο. Όμως παν τού, τώρα, το εμβόλιο δίν ει τη ν ίκη
στον  άν θρωπο και όχ ι στην  ασθέν εια. Στην  υγεία και
όχ ι στον  πόν ο. Στην  ελευθερία και όχ ι στους περιορ-
ισμούς. Γιατί όπου ο εμβολιασμός προχ ωρεί, ο ιός
υποχ ωρεί.

Το βλέπουμε ν α συμβαίν ει σε χ ώρες με μεγαλύτερα
ποσοστά θωράκισης από εμάς, ειδικά στις μεγαλύτερες
ηλικίες. Για παράδειγμα, στην  Πορτογαλία ή στη Δαν ία
μπορεί τα κρούσματα ν α αυξάν ον ται όμως εκεί τα
ν οσοκομεία και οι ΜΕΘ δεν  γεμίζουν  ασθεν είς. Ούτε
και οι απώλειες είν αι μεγάλες.

Σήμερα, έχ ουν  επιλέξει το εμβόλιο πάν ω από 7
εκατομμύρια Έλλην ες. Τρεις στους τέσσερις εν ήλικες.
Ωστόσο, 575.000 συμπολίτες άν ω των  60 παραμέ-
ν ουν  απροστάτευτοι και ξέρουμε ότι αυτούς χ τυπά
πιο σοβαρά ο ιός. Εν ώ σχ εδόν  1,5 εκατ. της ίδιας
ομάδας συμπλήρωσαν  6 μήν ες από τον  εμβολιασμό
τους. Αν  και προστατευμέν οι γίν ον ται πιο ευάλωτοι,
καθώς έχ ουν  λιγότερα αν τισώματα.

Η επιστήμη, άλλωστε, μας προειδοποιεί ότι με τον
καιρό η άμυν α του οργαν ισμού μας εξαν τλείται.
Συν επώς, γίν εται καθοριστική και η εν ισχ υτική δόση
του εμβολίου. Κι αυτό το στοιχ είο είν αι που
συμπληρών ει τον  κύριο στόχ ο μας: όλοι οι μεγαλύτερ-
οι ν α κάν ουν  την  πρώτη δόση και όλοι οι ήδη εμβο-
λιασμέν οι την  τρίτη.

Σε αυτά τα δεδομέν α κρύβεται και η αλήθεια για την
πίεση στο Σύστημα Υγείας: σχ εδόν  εν ν έα στους
δέκα ασθεν είς που δοκιμάζον ται, αυτή την  ώρα, στις
ΜΕΘ μας είν αι αν εμβολίαστοι. Και όσοι ν οσούν  σοβα-
ρά είτε δεν  εμβολιάστηκαν  καθόλου είτε δεν
εν ίσχ υσαν  την  άμυν α του οργαν ισμού τους με την
υπεν θυμιστική δόση.

Πρόκειται, λοιπόν , πράγματι για παν δημία αν εμ-
βολίαστων , αφού οι εμβολιασμέν οι ακόμα και ν α

ν οσήσουν  θα έχ ουν  ήπιες συν έπειες. Σκεφτείτε ότι
αν  είχ αμε τα ποσοστά θωρακισμέν ων  ηλικιωμέν ων
της Πορτογαλίας -και η Ελλάδα, θυμίζω, είν αι δεύτερη
στις μεγάλες ηλικίες στην  Ευρώπη- οι διασωλην ώσεις
θα ήταν  πέν τε φορές λιγότερες.

Ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, οι γιατροί και οι ν οσηλευ-
τές μας κρατούν  ετοιμοπόλεμες τις δομές υγείας με
υπεράν θρωπες προσπάθειες. Γι’ αυτό, μαζί με την
ευγν ωμοσύν η μου, επαν αλαμβάν ω τη δέσμευση πως
θα σταθώ δίπλα τους. Αν αγν ωρίζον τας ότι μαζί, μέσα
στην  περιπέτεια, χ τίζουμε το ν έο ΕΣΥ που όλοι θέλο-
υμε.

Κάν ω για ακόμα μία φορά έκκληση ν α σταματήσουν
ορισμέν οι ν α προσπαθούν  ν α αποκομίσουν  πρόσ-
καιρα οφέλη, κομματικοποιών τας το αν θρώπιν ο
δράμα. Σήμερα χ ρειαζόμαστε όσο ποτέ καθαρό μυαλό
και εν ότητα. Όχ ι εργαλειοποίηση του πόν ου και διγ-
λωσσία, αλλά συγκεκριμέν ες και ρεαλιστικές προτά-
σεις.

Η Ελλάδα θρην εί αχ ρείαστες απώλειες γιατί πολύ
απλά δεν  έχ ει τα ποσοστά εμβολιασμού άλλων  ευρω-
παϊκών  χ ωρών . Κι αυτό παρά την  άρτια εκστρατεία
που οργάν ωσε. Κυβέρν ηση και κοιν ων ία, όμως, υπο-
γράψαμε μαζί έν α συμβόλαιο τιμής: ν α μην  ξαν ακ-
λείσουμε, με ασπίδα το εμβόλιο. Και πρέπει ν α τηρή-
σουμε τους όρους αυτής της συμφων ίας.

Γιατί ας μην  ξεχ ν άμε και ότι επειδή, ακριβώς, δεν
περιορίσαμε την  οικον ομική δράση, η χ ώρα πέτυχ ε
την  τρίτη υψηλότερη ευρωπαϊκή επίδοση στην  αν ά-
πτυξη. Και τη μεγαλύτερη μείωση της αν εργίας, με τη
δημιουργία 180.000 ν έων  θέσεων  εργασίας. Και βέβαια
με τα σχ ολεία μας αν οιχ τά και ασφαλή, με τα πολλά
τεστ που κάν ουμε.

Συμπολίτες μου,

Όλα τα κράτη προσαρμόζουν  συν εχ ώς τη στάση
τους αν άλογα με τη συμπεριφορά του ιού, τις τοπικές,
δημογραφικές ιδιομορφίες, αλλά και την  ισορροπία
μεταξύ της επάρκειας εν ός μέτρου και της δυν ατότ-
ητάς του ν α εφαρμοστεί και ν α αποδώσει. Αυτή την
ευέλικτη πολιτική ακολουθούμε και εμείς στην  ελλην ική
πραγματικότητα.

Ήδη, οι τελευταίες πρωτοβουλίες μας έχ ουν  αποτέ-
λεσμα: τις τελευταίες εβδομάδες κλείστηκαν  πάν ω από
350.000 ραν τεβού για πρώτο εμβολιασμό.19:33

Και οι μισοί από όσους πολίτες έχ ουν  ήδη εμβολια-
στεί και έχ ουν  τη δυν ατότητα ν α κάν ουν  την  τρίτη
δόση, την  έκαν αν  ή την  έχ ουν  προγραμματίσει.

Ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη για
τους εμβολιασμούς – Σφίγγει ο

κλοιός για τους ανεμβολίαστους

Συνεχίζεται στη σελ.. 10



Ξ
εκινά η επίταξη προσωπικών υπηρεσιών ι-
διωτών γιατρών, σε βόρεια Ελλάδα και Θεσ-
σαλία, καθώς δημοσιεύτηκε η σχετική απόφα-

ση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση
που αφορά στην επίταξη προσωπικών υπηρεσιών ι-
διωτών γιατρών σε βόρεια Ελλάδα και Θεσσαλία.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπέγρα-
ψε χθες το  πρωί την απόφαση, σύμφωνα με την ο-
ποία ενεργοποιείται η διαδικασία επίταξης ιδιωτικών
ιατρών προκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους στο εθνικό σύστημα υγείας, γνωστοποίησε ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου κατά
την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. 

«Η στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση αποβ-
λέπει πρωτίστως στην υγειονομική ασφάλεια αλλά και
ταυτόχρονα στην ανάγκη να μην ξανακλείσει η οικο-
νομία και να μείνει ανοιχτή η κοινωνία», πρόσθεσε ο
κ. Οικονόμου, προσθέτοντας ότη «η πανδημία επιμέ-
νει» και «δημιουργεί ένα πλέγμα συνεπειών για την
πατρίδα μας».

Το ΦΕΚ
Σύμφωνα με την απόφαση εξουσιοδοτούνται ο υπο-

υργός Υγείας και η αναπληρώτρια υπουργό Υγείας,
όπως προβούν σε επίταξη προσωπικών υπηρεσιών
ιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμό
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, με έδρα εντός των Περ-
ιφερειών Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακε-
δονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Θεσ-
σαλίας, ειδικοτήτων Πνευμονολογίας, Παθολογίας και

Γενικής Ιατρικής, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.
4325/2015 (Α’  47), στο αναγκαίο μέτρο και για χρο-
νικό διάστημα ενός μηνός.

Η επίταξη αφορά τις προσωπικές υπηρεσίες ιατρών
παθολόγων, πνευμονολόγων και γενικών ιατρών, για
την αντιμετώπιση της πανδημίας. 

Όπως αναφέρεται, την επίταξη επιβάλλει η ανάγκη
αντιμετώπισης της πανδημίας, δεδομένου ότι  η
τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση της χώρας, η
πληρότητα κλινών κορωνοϊού COVID-19 στην εδαφι-
κή περιοχή της 3ης, της 4ης και της 5ης Υγειονομι-
κής Περιφέρειας και η καθημερινή μετατροπή νέων
κλινικών σε κλινικές COVID-19 καθιστούν επιτακτική
την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των δημό-
σιων δομών υγείας, για την περίθαλψη των νο-
σούντων από κορωνοϊό COVID-19.

Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021 θριάσιο-3

Ξεκινά η επίταξη ιδιωτών γιατρών
- Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ

Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού
των θανάτων από κορονοϊό 

προανήγγειλε ο πρόεδρος του
ΕΟΔΥ Θεοκλής Ζαούτης.

Δ
ύο βασικές παραμέτρους σε ότι αφορά την
καταγραφή θανάτων από την COVID- 19 προ-
ανήγγειλε σήμερα ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ

Θεοκλής Ζαούτης.

Πρώτα από όλα, αυτή τη στιγμή υπολογίζουμε από
όσους ασθενούν πόσοι πεθαίνουν. Η αλλαγή σε
αυτό το δείκτη θα έχει ως εξής: Θα υπολογίζουμε
από τους εμβολιασμένους που νόσησαν πόσοι
πέθαναν. Με την αλλαγή αυτή θα έχουμε μια σαφή
εικόνα της αποτελεσματικότητας του εμβολίου.

Δεύτερον, αυτή τη στιγμή η ΕΕ δεν έχει κοινό
τρόπο χαρακτηρισμού του ασθενούς που κατέληξε
από covid. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή ακολουθ-
ούμε την αρχική οδηγία του ΠΟΥ ότι όποιος είναι
θετικός σε COVID ανεξαρτήτως συννοσηροτήτων
και πεθαίνει ακόμη και τρεις μήνες μετά τη
νόσησή του θεωρείται θάνατος από COVID.

Στη Βρετανία έχουν διαφοροποιήσει αυτό το κρι-
τήριο και έχουν βάλει χρονικό περιθώριο από την
ημέρα της διάγνωσης τις 28 ημέρες, μετά από
αυτές δεν θεωρείται θάνατοςCOVID. Αντιστοίχως
στην Ισπανία θεωρείται θάνατος COVID μέχρι και
στις 30 μέρες από τη διάγνωση, ενώ τέλος στη
Δανία και τη Σουηδία θεωρούν ευθύς εξ αρχής
ασθενή μόνο αυτόν που βγήκε θετικός σε PCR
και δεν καταγράφουν κρούσματα από rapid τεστ.
Τα παραπάνω παραδείγματα δείχνουν ότι η Ελλά-
δα περιλαμβάνει ένα 20% περίπου περισσότερο-
υς θανάτους από COVID από αυτούς που κατα-
γράφουν οι υπόλοιποι.
Ο κ. Ζαούτης έκανε γνωστό ότι θα υπάρξει αίτημα
το ECDC ώστε να αποκτήσει όλη η Ευρώπη
ενιαίο σύστημα καταγραφής.

Μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα αποκάλυψη που
έκανε ο κ. Ζαούτης με τον καθηγητή Παρασκευή
είναι ότι τα ποσοστά κρουσμάτων σε παιδιά σχολι-
κής ηλικίας αυξήθηκαν μεν κατακόρυφα την 37η
εβδομάδα του έτους, δηλαδή κατά το άνοιγμα των
σχολείων, λόγω των τεστ που άρχισαν να διενερ-
γούνται, αλλά τις επόμενες εβδομάδες σταθερο-
ποιήθηκαν και ελαφρά μειώθηκαν. Δεν συμβαίνει
άρα μεγάλη ενδοσχολική διασπορά και άλλοι
δείκτες έδειξαν ότι η εκπαίδευση έχει το μεγαλύτε-
ρο ποσοστό έγκαιρης διάγνωσης (πρώτη μέρα
από συμπτώματά και νωρίτερα).
Τέλος, ο ΕΟΔΥ ξεκίνησε ήδη καταγραφές των
ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, που έχουν
αυξηθεί κατά 50% παγκοσμίως μέσα στην παν-
δημία. Ο λόγος είναι ότι οι ασθενείς με COVID
είναι βαριά νοσούντες και παραμένουν πολλές
ημέρες στις ΜΕΘ.

Τ
ην  καταν ομή ποσού 28.000.000,00 € από τους
Κεν τρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε
όλους τους Δήμους της Χώρας, για την  κάλυψη

λειτουργικών  δαπαν ών  των  σχ ολείων  τους αποφάσι-
σε το υπουργείο Εσωτερ-
ικών .

ΘΕΜΑ: Δ΄ Καταν ομή,
ποσού 28.000.000,00 € από
τους Κεν τρικούς Αυτοτελείς
Πόρους έτους 2021, σε όλους
τους Δήμους της Χώρας, για
την  κάλυψη λειτουργικών
δαπαν ών  των  σχ ολείων
τους.

Για την  καταν ομή αν ά
Δήμο ελήφθησαν
υπόψη δεδομέν α του Υπουρ-
γείου Παιδείας & Θρησκευμά-
των  για την  σχ ολική χ ρο-
ν ιά 2019-2020 που αφορούν

– στον  αριθμό των  μαθη-
τών  αν ά σχ ολική βαθμίδα,

– στον  αριθμό των  σχ ο-
λείων  και

– στον  αριθμό των  τμημά-
των  αν ά κλιματική ζών η

εν ώ συν εκτιμήθηκε και η
υλοποίηση του θεσμού του σχ ολικού τροχ ον όμου.

Με την  Απόφαση του Υπουργείου, ζητείται από τις
Αποκεν τρωμέν ες Διοικήσεις ν α μεριμν ήσουν  για την
«άμεση απόδοση» από τους ΟΤΑ χ ωρικής αρμοδιότ-
ητάς τους στις οικείες Σχ ολικές Επιτροπές ή Σχ ολικές
Εφορείες (στην  περίπτωση των  μειον οτικών  σχ ο-
λείων ), των  πιστώσεων  που τους διατίθεν ται, επι-
σημαίν ον τάς τους ότι πρέπει ν α προχ ωρήσουν

«επειγόν τως» σε όλες τις απαιτούμεν ες προς τούτο
εν έργειες.

Από τα καταν εμηθέν τα ποσά παρακρατούν ται για
την  εν ίσχ υση των  προϋπολογισμών  των  Δήμων , τα

ποσά που απαιτούν ται για την  κάλυψη των  δαπαν ών
των  μέσων  ατομικής
προστασίας του προσωπικού καθαριότητας με σύμβα-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέν ου χ ρόν ου
(ΙΔΟΧ) των  σχ ολικών  μον άδων  πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που προσλαμβάν εται
κατ΄ εφαρμογή του αρ.18 του ν .3870/2010 ως ισχ ύει.

ΥΠΕΣ: 28 εκατ. ευρώ στους Δήμους
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Σώος ο πιλότος
Μαχητικό αεροσκάφος F-16

της Πολεμικής Αεροπορίας
συνετρίβη στην Ανδραβίδα.

Μαχητικό αεροπλάνο F-16 κατέπεσε στην περ-
ιοχή της Ανδραβίδας, ενώ σύμφωνα με τις

πρώτες πληροφορίες, σώος είναι ο πιλότος,
καθώς πρόλαβε και εγκατέλειψε εγκαίρως το αερ-
οσκάφος.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ατύχημα
συνέβη κατά την απογείωση στη διάρκεια εκπαι-
δευτικής πτήσης.

Το μαχητικό ήταν F-16 Block 52- plus, από τα
πλέον σύγχρονα αεροσκάφη της Πολεμικής Αερ-
οπορίας. Αναμένεται έρευνα για τα αίτια της
πτώσης.

Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021 θριάσιο-5 

Σ
τη σύλληψη του αντιεμβολια-
στή δικηγόρου, Νίκου Αντω-
νιάδη, προχώρησε το βράδυ

της Τετάρτης η ΕΛΑΣ μετά από εισαγ-
γελική παραγγελία για «διασπορά
ψευδών ειδήσεων» και «διέγερση
σε ανυπακοή».

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, η

σύλληψη αφορούσε
βίντεο στο οποίο πρωτα-
γωνιστεί ο Νίκος Αντω-
νιάδης παραθέτοντας τις
απόψεις του κατά των
εμβολιασμών.

Σημειώνεται  ότι  λίγο μετά τη
σύλληψή του ο δικηγόρος Νίκος
Αντωνιάδης αφέθηκε ελεύθερος, και
έσπευσε να κάνει… l ive στο
Facebook για να ενημερώσει τους
ακολούθους του για τα όσα έγιναν τη
νύχτα της Τετάρτης. Όπως είπε έκανε
και ο ίδιος μήνυση στον εισαγγελέα

πρωτοδικών για «παράβαση καθή-
κοντος» και ζήτησε την κίνηση της
αυτόφωρης διαδικασίας σε βάρος
του!

Ο Νίκος Αντωνιάδης, είναι γνωστός
αντιεμβολιαστής που εκμεταλλεύτηκε
τον καιρό της πανδημίας για να δια-
σπείρει fake news στο Διαδίκτυο με
αντιεπιστημονικές αναρτήσεις.

Μεταξύ άλλων αναφέρεται στα νοσο-
κομεία ως «κολαστήρια» και στη
νοσηλεία των ασθενών ως «παρά-
νομη παρακράτηση» και παρότι δικ-
ηγόρος κάνει στους γιατρούς υπο-
δείξεις για το πότε και εάν πρέπει να

διασωληνώσουν έναν ασθενή.
Ο ίδιος  πριν συλληφθεί είχε κάνει

μια σειρά ακόμη αναρτήσεων επιτιθέ-
μενος στο διευθυντή της ΜΕΘ του
Παπανικολάου Νίκο Καπραβέλο, τον
οποίο απειλούσε με μήνυση για το
θάνατο της 51χρονης στη Θεσσα-
λονίκη, η οποία ακολουθώντας τις
«συμβουλές» πρώην επόπτη
υγείας, αρνήθηκε τη διασωλήνωνση.
Στην ίδια ανάρτηση, ο Αντωνιάδης,
επιχειρούσε να αποσείσει τόσο από
πάνω του όσο και από τον πρώην
επόπτη τυχόν ευθύνες για το θάνατο
της άτυχης γυναίκας.

Συνελήφθη για διασπορά ψευδών ειδήσεων
αντιεμβολιαστής δικηγόρος

Νίκαια: Πιτ μπουλ 
δάγκωσε δύο 

αστυνομικούς με εντο-
λή του αφεντικού του
Μπροστά σε μια νέα απόπειρα γυναικοκ-

τονίας βρέθηκαν αντιμέτωποι χθες οι αστυνο-
μικοί, στην περιοχή της Νίκαιας.Σύμφωνα με
πληροφορίες, μια γυναίκα 50 ετών, κατήγγει-
λε τον 40 ετών σύντροφό της ότι την φίμωσε
και ότι απείλησε να την σκοτώσει.Η καταγγέ-
λουσα, είχε έρθει και έμενε στο συγκεκριμένο
διαμέρισμα τους τελευταίους μήνες, για να
βρίσκεται δίπλα στον γιο της που μένει στη
διπλανή πολυκατοικία και του κρατούσε και το
παιδί.

Είχε έρθει από την Ρόδο όπου έμενε και
είχε σχέση περίπου 6 χρόνια με τον 40χρονο
σύντροφό της.Γείτονες αναφέρουν ότι δεν
είχαν ακούσει ποτέ τσακωμούς ανάμεσα στο
ζευγάρι.Εβαλε το σκύλο να δαγκώσει τους
αστυνομικούς

Αστυνομικοί του Α.Τ. Νίκαιας έφτασαν στην
οικία όπου διέμεναν και δέχτηκαν επίθεση
από το μεγαλόσωμο σκύλο του, ο οποίος
τραυμάτισε δύο αστυνομικούς στα πόδια. Οι
αστυνομικοί νοσηλεύονται στο 401 στρατιω-
τικό νοσοκομείο.Ο άνδρας συνελήφθη και θα
οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Σύμφωνα με τις
ίδιες πληροφορίες στο παρελθόν έχει εκτίσει
ποινή φυλάκισης για σοβαρά αδικήματα.



Με μαθητές του 3ου ΓΕΛ συναντήθηκε 
ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς στο πλαίσιο 

του Προγράμματος Erasmus+
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Εκπαιδευτικά και περιβαλλοντικά θέματα
είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν μαθη-
τές του 3ου Γενικού Λυκείου Άνω Λιοσίων

με τον Δήμαρχο Φυλής Χρήστο Παππού, ο οποίος
τους υποδέχθηκε στο Γραφείο του στο Δημαρχείο,
την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της
συμμετοχής των μαθητών του 3ου ΓΕΛ στο Ευρωπαϊ-
κό Πρόγραμμα Erasmus+2020 «Συμπράξεις ανταλ-
λαγών μεταξύ σχολείων ΚΑ229», με αντικείμενο τη
«Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή
ορθών πρακτικών», στον τομέα της Σχολικής
Εκπαίδευσης, και τίτλο «Sustainable Environment -
Reduce, Reuse, Innovate, Create -SERRIC».

Οι μαθητές του προγράμματος, συνοδευόμενοι από
τις Καθηγήτριες Ελένη Καμπόλη και Ευαγγελία
Τούντα, μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας του Προ-
γράμματος Erasmus+, συζήτησαν με τον Δήμαρχο για
την εκπαίδευση και το περιβάλλον και του έθεσαν σχε-
τικά ερωτήματα, στο πλαίσιο εργασίας τους για το
Πρόγραμμα Erasmus+ και ενόψει του εκπαιδευτικού
ταξιδιού που θα πραγματοποιήσουν στην Κύπρο από
τις 27 Νοεμβρίου έως τις 3 Δεκεμβρίου όπου θα 

συνεργαστούν με το Λύκειο Λινόπετρας Κύπρου
που είναι το συντονιστικό σχολείο της σύμπραξης του
Προγράμματος.

Ο Δήμαρχος υποδέχθηκε τους μαθητές εγκάρδια και
απάντησε σε όλα τους τα ερωτήματα φιλικά και με
αμεσότητα, δίνοντας σαφείς και ευθείς απαντήσεις για
την εκπαιδευτική και  περιβαλλοντική πολιτική του
Δήμου. Επίσης, ως Καθηγητής, συνέστησε στους
μαθητές να θέσουν στόχους και να σπουδάσουν αυτό
που επιθυμούν, καθώς και να σέβονται τα σχολεία
όπως σέβονται το σπίτι τους. 

Οι μαθητές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη
συνάντηση και τις απαντήσεις του Δημάρχου, ενώ οι
καθηγήτριες που τους συνόδευαν, μετέφεραν στον
Δήμαρχο Χρήστο Παππού, τις πολύ θετικές
εντυπώσεις που αποκόμισαν οι αντιπροσωπείες των
εταίρων σχολείων του Προγράμματος, από τη Σου-
ηδία, την Πορτογαλία, την Κύπρο και τη Γερμανία, για
την άμεση και καλή συνεργασία της Διοίκησης του
Δήμου Φυλής με την εκπαιδευτική κοινότητα.

Ολοκληρώνοντας τη συνάντηση, ο Δήμαρχος πρό-
σφερε συμβολικά, αναμνηστικά δώρα και  ευχήθηκε
στους μαθητές καλό ταξίδι. 

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

Εορτασμός Παναγίας 
Μεσοσπορίτισσας:

Αναβιώνει το έθιμο των πολυσπορίων

Στον λόφο του Αρχαιολογικού Χώρου
Eλευσίνας 

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, αναμένεται να
εορταστεί η Παναγία η Μεσοσπορίτισσα, στο
εκκλησάκι της Παναγίας, που βρίσκεται στον λόφο
του Αρχαιολογικού Χώρου.
Ο εορτασμός συνοδεύεται από ένα πανάρχαιο

έθιμο, αυτό των πολυσπορίων που συμβολίζει
τις σπονδές στη θεά Δήμητρα για καλή σοδειά.
Την παραμονή των Εισοδίων της Θεοτόκου, ο
ναός της Παναγίας της Μεσοσπορίτισσας θα
ανοίξει για να πραγματοποιηθεί ο εσπερινός
αλλά και η προσφορά άρτων.
Το έθιμο

Σύμφωνα με τον Λαογραφικό Σύλλογο Ελευ-
σίνας το «Αδράχτι» -κύριο υπεύθυνο για την
αναβίωση του εθίμου- στο ομώνυμο Λαογραφικό
Μουσείο της πόλης ετοιμάζονται τα πολυσπόρια.
Γυναίκες βράζουν στα σπίτια τους όσπρια και
στάρι, αναβιώνοντας την αγροτική παράδοση.
Όλες οι παρασκευές, πηγαίνουν στο Λαογραφικό
Μουσείο, όπου μέσα σε ένα καζάνι γίνεται η
«σύβραση», μαζί με πετιμέζι, ρόδι και σταφίδες. 
Το τελικό προϊόν, δηλαδή τα «πολυσπόρια»,

μοιράζεται σε πλαστικά ποτηράκια και μετά τον
Εσπερινό μοιράζεται στους παρευρισκόμενους.
Ο εορτασμός, θα πραγματοποιηθεί το Σάββα-

το 20 Νοεμβρίου στις 16:00 μ.μ. στον  Αρχαιο-
λογικό Χώρο, τηρουμέν ων  όλων  των  προβ-
λεπόμεν ων  υγειον ομικών  πρωτοκόλλων .
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Τροχαίο με δυο
τραυματίες στον κόμβο

«Παραδείσου» στην
Ελευσίνα

Τροχαίο ατύχημα με δυο τραυματίες, οι
οποίοι χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από
δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος,

σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (17.11) στην
Ελευσίνα.

Η σύγκρουση ήταν αρκετά σφοδρή και

σημειώθηκε στον κόμβο Παραδείσου – Ελευσίνας,
με κατεύθυνση από το Θριάσιο προς την Αθήνα.
Άμεσα ενημερώθηκαν και έσπευσαν στο σημείο
Τροχαία και Πυροσβεστική, έτσι ώστε να
βοηθήσουν τους εμπλεκόμενους.

Δώδεκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα
βρέθηκαν εκεί καθώς είχαν ενημερωθεί για δυο
εγκλωβισμένους, ωστόσο, όταν έφτασαν ο
συνοδηγός είχε καταφέρει να βγει από το όχημα
μόνος του. Για τον οδηγό στήθηκε επιχείρηση
απεγκλωβισμού, για την οποία μάλιστα ενημέρωσε
μέσα από το Twitter η Πυροσβεστική.

Σ
ε πλήρη εξέλιξη βρίσκε-
ται από το βράδυ της
Τρίτης 16 Νοεμβρίου η

ασφαλτόστρωση της Λεωφόρου
Φυλής.

Τι δυο πρώτες μέρες έγινε η
απόξεση  του φθαρμένου ασφα-
λτοτάπητα ενώ από το βράδυ
της Πέμπτης 18 Νοεμβρίου,
θα πέσει η καινούργια πίσσα.  

Οι εργασίες  πραγματοποι-
ούνται από το ύψος της συμβο-
λής της Φυλής με την οδό Κασ-
σιανής  πλησίον του Ιερού
ναού του Αγίου Δημητρίου και
θα φτάσουν ως και τον κόμβο

“Γαβαλά” στο Ζεφύρι. 
Όπως σημειώνει ο Αντιδήμα-

ρχος Τεχνικών Έργων Θανά-
σης Σχίζας, που βρέθηκε στο
σημείο των εργασιών τόσο κατά
την πρώτη βραδιά όσο και την
επομένη, 

“Παράλληλα με το νέο ασφα-
λτοτάπητα θα γίνουν και  οι
ενδεδειγμένες  ρήσεις στο
δρόμο, ώστε να είναι σε πλήρη
λειτουργικότητα τα νέα φρεάτια
συλλογής βρόχινων νερών
που έχουν τοποθετηθεί και να
εκλείψουν τα πλημμυρικά
φαινόμενα που εμφανίζονται σε
έντονες βροχοπτώσεις”. 

Οι εργασίες που θα ολοκ-
ληρωθούν το συντομότερο
δυνατό, πραγματοποιούνται
μετά τις 9 το βράδυ σύμφωνα
με τα όσα προβλέπει η νομοθ-
εσία, προκειμένου η διακοπή
της κυκλοφορίας να είναι ασφα-
λής και να ταλαιπωρήσει όσο το
δυνατό λιγότερο τους διερχό-
μενους οδηγούς 

Κι  όπως χαρακτηριστικά
τονίζει ο Δήμαρχος Φυλής που
βρέθηκε στον τόπο των εργα-
σιών το βράδυ της Τρίτης 16
Νοεμβρίου, “
Η όχληση είναι  προσωρινή
ενώ τα έργα μόνιμα!”

Αντικατάσταση του 
ασφαλτοτάπητα στη Λ. Φυλής 

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ & ΦΥΛΗΣ

ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σε μια δύσκολη συγκυριακά περίσταση λόγω
της έξαρσης της πανδημίας του κορονοϊού
στην χώρα μας, μέλη και φίλοι μας προσήλθ-

αν τη Κυριακή  14/11/2021 στον κατάλληλα διαμορφ-
ωμένο με τα ισχύοντα μέτρα ασφάλειας χώρο του
Κυνηγετικού Συλλόγου Αχαρνών, σε μια ακόμη αιμο-
δοσία δωρίζοντας ζωή, στο ίδιο πνεύμα εθελοντισμού
και προσφοράς που τους χαρακτηρίζει εδώ και αρκε-
τά χρόνια.

Ευχαριστούμε θερμά τους αιμοδότες που μας τιμή-
σανε με την παρουσία τους, καθώς και το προσω-
πικό του Ερυθρού Σταυρού για την μακροχρόνια και
άψογη συνεργασία.

Τη κλήρωση που ακολούθησε για μια Γενική άδεια
θήρας μεταξύ των αιμοδοτών κέρδισε η κα Ματσούκα
Ευαγγελία.
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Υπεγράφησαν και εστάλησαν προς
δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο οι
Υπουργικές Αποφάσεις, με τις οποίες καθ-
ορίζονται οι συντελεστές βαρύτητας των
πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων
Γενικού Λυκείου, Επαγγελματικού
Λυκείου, των ειδικών μαθημάτων και
πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδ-
ημαϊκό έτος 2022-2023, σύμφωνα με σχετι-
κή ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τον Νόμο
4777/2021 (Α΄25) ο συντελε-
στής βαρύτητας που
αποδίδεται σε κάθε ένα από
τα τέσσερα (4) πανελλαδικά
εξεταζόμενα μαθήματα εκφ-
ράζεται σε ποσοστό επί τοις
εκατό (%) και δεν μπορεί να
είναι μικρότερος του 20%. Το
άθροισμα των συντελεστών
αποδίδει το 100%

Αναλυτικά οι συντελεστές
βαρύτητας για ΕΠΑΛ και ΓΕΛ
στην ιστοσελίδα του υπουρ-
γ ε ί ο υ :

https://www.minedu.gov.gr/news/50746-18-
11-21-oi-syntelestes-varytitas-panelladika-
eksetazomenon-mathimaton

Στις περιπτώσεις των Σχολών, Τμημά-
των ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, στις
οποίες εξετάζονται δύο (2) ειδικά μαθήμα-
τα το άθροισμα των συντελεστών
βαρύτητας που τους αποδίδονται είναι το
20% και το ποσοστό που αποδίδεται σε
κάθε ένα από τα ειδικά μαθήματα δεν μπο-
ρεί να είναι μικρότερο του 8%. Τα ποσοστά 

που αποδίδουν τα ειδικά μαθήματα
προστίθενται στο 100% που αποδίδουν τα
τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα
μαθήματα

Συντελεστές βαρύτητας ΕΠΑΛ

Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική
απόφαση, για όσες σχολές ή τμήματα και
εισαγωγικές κατευθύνσεις για οποιονδή-
ποτε λόγο, δεν καθορίστηκαν με απόφαση
των οικείων συγκλήτων οι συντελεστές
βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμε-
νων μαθημάτων των Επαγγελματικών
Λυκείων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2022-
2023 και εφεξής, αποδίδονται ανά τομέα οι
εξής συντελεστές:

Νέα Ελληνικά: 25%

Μαθηματικά (Άλγεβρα): 25%

Μάθημα Ειδικότητας 1: 25%

Μάθημα Ειδικότητας 2: 25%.

Τη συγκέντρωση των συντελεστών
βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμε-
νων μαθημάτων των Επαγγελματικών
Λυκείων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
και εφεξής, όπως στον συνημμένο πίνακα.

Συντελεστές βαρύτητας ΓΕΛ

Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική
απόφαση, για τα ιδρύματα εισαγωγής που
δεν έχουν καθορίσει συντελεστές
βαρύτητας αποδίδεται 25% σε κάθε πανελ-
λαδικά εξεταζόμενο μάθημα ανά επι-
στημονικό πεδίο, για την εισαγωγή στις
οικείες σχολές, τμήματα και εισαγωγικές
κατευθύνσεις.

Τη συγκέντρωση των συντελεστών
βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμε-
νων μαθημάτων, των ειδικών μαθημάτων
και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή
στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των
Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχο-
λές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής
Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές
Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώμα-
τος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις
Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, το
ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής .

Πανελλαδικές 2022: Ποιοι είναι οι Συντελεστές Βαρύτητας
των μαθημάτων - Πώς "ρυθμίζουν" τις βάσεις εισαγωγής

Κ
ατασκευάστηκαν  μέσα σε
περίπου 4 μέρες 14 εν αλ-
λακτικά έργα ορειν ής υδρ-

ον ομίας, που μπορούν  ν α βοηθ-
ήσουν  ουσιαστικά στην  κατα-
κράτηση των  ομβρίων , για την
καλύτερη αν τιπλημμυρική θωρά-
κιση της ευρύτερης περιοχής 

Με την  παροχ ή υλικοτεχ ν ικής βοήθ-
ειας και εργατοτεχ ν ικού προσωπικού η
Περιφέρεια Αττικής συν έβαλε στην  υλο-
ποίηση της κατασκευής πιλοτικών
έργων  ορειν ής Υδρον ομίας και παρεμ-
βάσεων  εν ίσχ υσης της αν τιπλημμυρι-
κής θωράκισης που πραγματοποιήθη-
καν  στην  Βαρυμπόμπη με τη συμμε-
τοχ ή εξειδικευμέν ων  εθελον τών  επι-
στημόν ων  της Σλοβακίας.

Ειδικότερα, με εν τολή του Περιφερει-

άρχ η Αττικής Γ. Πατούλη και με τον
συν τον ισμό του  Εν τεταλμέν ου Περιφ-
ερειακού Συμβούλου Μητροπολιτικών
Υποδομών , Χωρικού Σχ εδιασμού και
Αν τιπλημμυρικών  Έργων  Θ. Κατσιγιάν -
ν η, συν εργεία με ειδικό εξοπλισμό
(αλυσοπρίον α, προστατευτικά κράν η,
εργαλεία), έν α φορτηγό, έν α μικρό ερπ-

υστριοφόρο, υδροφ-
όρο όχ ημα και τη
συν δρομή εργατο-
τεχ ν ικού προσωπι-
κού υλοποίησαν  σε
πιλοτικό επίπεδο μια
σειρά από παρεμβά-
σεις και υδρολογικά
έργα στην  περιοχ ή
της Βαρυμπόμπης,
με έμφαση στην  κοι-
λάδα πάν ω από την
είσοδο των  αν ακτόρ-
ων  του Τατοΐου.

Μέσα σε σύν τομο χ ρον ικό διάστημα
υπό την  καθοδήγηση, τις τεχ ν ικές
γν ώσεις και τη στεν ή συν εργασία των
Σλοβάκων  εθελον τών  κατασκευά-
στηκαν  14 εν αλλακτικά έργα διαφόρων
ειδών . Τα έργα αυτά μπορούν  ν α βοηθ-
ήσουν  στην  κατακράτηση των
ομβρίων  και στην  τροφοδότηση  των
υπόγειων  υδάτων  προκειμέν ου ν α
παραμείν ει  το ν ερό στον  υδροφόρο
ορίζον τα της περιοχ ής και ν α συμβάλει
στην  ταχ ύτερη αν αζωογόν ηση του
οικοσυστήματος.

Να σημειωθεί ότι η
παροχ ή τεχ ν ικής
βοήθειας από  εξειδι-
κευμέν ους εθελον -
τές Σλοβάκους επι-
στήμον ες, ήρθε σε
συν έχ εια της πρό-
σφατης επίσκεψης
του Πρωθυπουργού
της Σλοβακίας Ε.
Heger και την  επιτό-
πια αυτοψία που
είχ ε πραγματοποιή-
σει μαζί  με τον  Περ-
ιφερειάρχ η Αττικής Γ. Πατούλη, στις
καταστραμμέν ες από την  πυρκαγιά
περιοχ ές της Βαρυμπόμπης. Για το
συν τον ισμό της δράσης υπήρξε στεν ή
συν εργασία μεταξύ του αρμόδιου Εν τε-
ταλμέν ου της Περιφέρειας Αττικής Αθ.
Κατσιγιάν ν η με την  Πρέσβη της Σλο-
βακίας στην  Ελλάδα I. Hiricov a και τον
Κ. Αραβώση Γ.Γ. Φυσικού Περιβάλλον -
τος και Υδάτων  του Υπουργείου Περι-
βάλλον τος και Εν έργειας. 

Με αφορμή τη σχ ετική πρωτοβουλία
ο Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ. Πατούλης
επισήμαν ε σχ ετικά:Θέλω ν α εκφράσω
την  ικαν οποίησή μου για την  πολύ
γόν ιμη συν εργασία που είχ ε η Περιφ-
έρεια Αττικής με τα τεχ ν ικά κλιμάκια της
Σλοβακίας, τους οποίους και θέλω ν α
ευχ αριστήσω για άλλη μία φορά για την
πολύτιμη συν δρομή τους στη χ ώρα
μας, τις κρίσιμες στιγμές. 

Με συστηματική δουλειά και αξιο-

ποιών τας τη σημαν τική εμπειρία που
έχ ουν  σε τέτοιές περιπτώσεις κατασκε-
υάστηκαν  μέσα σε περίπου 4 μέρες 14
εν αλλακτικά έργα ορειν ής υδρον ομίας,
που μπορούν  ν α βοηθήσουν  ουσιαστι-
κά στην  κατακράτηση των  ομβρίων ,
για την  καλύτερη αν τιπλημμυρική
θωράκιση της ευρύτερης περιοχ ής της
Βαρυμπόμπης, που επλήγη από τις
πυρκαγιές του καλοκαιριού. Και σ΄ αυτή
την  πρωτοβουλία η Περιφέρεια Αττικής
ήταν  παρούσα συν δράμον τας τα σλο-
βακικά συν εργεία με τον  απαιτούμεν ο
τεχ ν ολογικό εξοπλισμό αλλά και εργα-
τοτεχ ν ικό προσωπικό.  Για εμάς οι
παρεμβάσεις αν τιπλημμυρικής θωράκι-
σης είν αι σε απόλυτη προτεραιότητα
και προς αυτή την  κατεύθυν ση εργαζό-
μαστε καθημεριν ά σε συν εργασία και
με συν αρμόδιους φορείς καθώς και με
τα αρμόδια υπουργεία, προκειμέν ου ν α
προασπίσουμε την  ασφάλεια των
πολιτών , χ ωρίς χ ρον οτριβές.

Με τη συνδρομή Τεχνικών κλιμακίων της Περιφέρειας Αττικής 

Eπιασαν δουλειά οι Σλοβάκοι εθελοντές στη
πληγωμένη Βαρυμπόμπη. 
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66  σσττοουυςς  1100  δδεενν  εεππιιββιιώώννεειι  μμεε  ττοονν  μμιισσθθόό  ττοουυ,,
11  σσττοουυςς  55  φφοοββάάττααιι  όόττιι  θθαα  ααπποολλυυθθεείί

ΤΤιι  ααπποοκκααλλύύππττεειι  έέρρεευυνναα  ττοουυ  ιιννσσττιιττοούύττοουυ  ««ΝΝίίκκοοςς  ΠΠοουυλλααννττζζάάςς»»  κκααιι  ττηηςς  PPrroorraattaa  γγιιαα  ττιιςς  σσττάάσσεειιςς  κκααιι
ττιιςς  εεμμππεειιρρίίεεςς  ττωωνν  ΕΕλλλλήήννωωνν  εερργγααζζοομμέέννωωνν

«
Ο εθνικός κλιματικός νόμος είναι ιστο-
ρικής σημασίας καθώς ορίζει το θεσμικό
πλαίσιο της χώρας μας για τη σταδιακή

μείωση των ανθρωπογενών εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου, με σκοπό την αντι-
μετώπιση της κλιματικής κρίσης και την επίτε-
υξη κλιματικής ουδετερότητας ως το 2050».
Αυτό δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, κατά την παρου-
σίαση, σε συνέντευξη τύπου, του νέου θεσμι-
κού πλαισίου που θα αποτελέσει τον οδικό
χάρτη για την πράσινη μετάβαση της χώρας
για τα προσεχή χρόνια.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σκρέκας:
«Θέλουμε η Ελλάδα να πρωταγωνιστήσει
στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση της
κλιματικής κρίσης», ενώ όπως έκανε γνωστό,
άμεσα ξεκινάει η δημόσια διαβούλευση του
νομοσχεδίου.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ.
Σκρέκας ανέφερε ότι η κοστολόγηση του
συγκεκριμένου πακέτου μέτρων, πρόκειται
να προσδιοριστεί άμεσα από την αναθεώρηση
του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το
Κλίμα. Ενώ πρόσθεσε ότι οι προκλήσεις για
την εφαρμογή του Κλιματικού Νόμου έχουν
να κάνουν αφενός με τη συνειδητοποίηση
των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής από
την κοινωνία τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρ-
ωπαϊκό επίπεδο και αφετέρου με την εξασφ-
άλιση των οικονομικών και των ανθρώπινων
πόρων για την υλοποίηση των φιλόδοξων
στόχων.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός ΠΕΝ Γ.
Αμυράς, τόνισε ότι με τον κλιματικό νόμο εισά-
γεται μία νέα αντιμετώπιση της οικονομίας και
κυρίως του περιβάλλοντος, με ιδιαίτερα ποσο-
τικά χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε δε, ότι αποτε-
λεί μία εκδοχή για το πώς θα προστατεύσουμε
την βιοποικιλότητα, καθώς αφορά τη ζωή μας
και το μέλλον των βιοτόπων μας.

Ειδικότερα, κατά την παρουσίαση που έκα-
ναν ο υπουργός ΠΕΝ Κώστας Σκρέκας και
ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλον-
τος και Υδάτων Κωνσταντίνος Αραβώσης, οι
ποσοτικοί στόχοι που καθορίζονται, με ιδιαίτε-
ρη έμφαση στη δυναμική διείσδυση των ΑΠΕ,
είναι οι εξής:

Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
κατά 55% έως το 2030 σε σχέση με το 1990.
Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
κατά 80% έως το 2040 σε σχέση με το 1990.
Κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. «Αυτό
σημαίνει ότι οι ρύποι που εκλύονται από τις
ρυπογόνες παραγωγικές δραστηριότητες
πρέπει να απορροφώνται πλήρως.
«Εάν είχαμε 100% ΑΠΕ, η οικονομία μας
δεν θα επηρεαζόταν καθόλου από τις διακ-
υμάνσεις των τιμών ενέργειας από τα ορυκτά
καύσιμα και θα μπορούσαμε να προσδιο-
ρίσουμε επακριβώς το κόστος της ενέργειας»,
ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σκρέκας. Ενώ
όπως έκανε γνωστό ο κ. Αραβώσης: «Οι
στόχοι και η πορεία επίτευξης των στόχων θα
επανεξετάζονται κάθε πέντε χρόνια, αρχής
γενομένης από το τέλος του 2024».

Ειδικότερα, με τον νέο κλι-
ματικό νόμο προβλέπονται
επίσης τα εξής:

Διακοπή λειτουργίας όλων
των λιγνιτικών μονάδων το
αργότερο έως τις 31 Δεκεμ-
βρίου 2028 με ρήτρα επανε-
ξέτασης το 2023 -με σκοπό
την επίσπευση- υπό την
προϋπόθεση της διασφάλι-
σης της επάρκειας ισχύος και της ασφάλειας
εφοδιασμού.
Από το 2023, οι δήμοι αναλαμβάνουν την
εκπόνηση Δημοτικών Σχεδίων Μείωσης
Εκπομπών Διοξειδίου του ‘Ανθρακα
(ΔηΣΜΕΔΑ), με στόχο μείωσης εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον
10% για το έτος 2025 και 30% για το έτος
2030, σε σύγκριση με το έτος βάσης 2019. Τα
ΔηΣΜΕΔΑ περιλαμβάνουν αναλυτική απογρ-
αφή των ενεργειακών καταναλώσεων και
εκπομπών CO2 για τα δημοτικά κτίρια, στά-
δια κλπ, το δημοτικό φωτισμό, τις δημοτικές
εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, τα
δημοτικά οχήματα κλπ.

Μέτρα για τα κτίρια

Από το 2023 προβλέπεται η απαγόρευση
καυστήρων πετρελαίου όπου υπάρχει δίκτυο
φυσικού αερίου σε νέες οικοδομές. Από το
2025 απαγόρευση εγκατάστασης καυστήρων
πετρελαίου θέρμανσης. Από το 2030
απαγόρευση χρήσης καυστήρων πετρελαίου

θέρμανσης. Όπως τόνισε ο κ. Σκρέκας στα
ήδη υπάρχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία,
όπως είναι το «Εξοικονομώ», η πλατφόρμα
του οποίου αναμένεται να ανοίξει σύντομα, το
ΥΠΕΝ ήδη σχεδιάζει και νέα, προκειμένου
να ενισχύσει τα νοικοκυριά στην ενεργειακή
μετάβαση, για την αντικατάσταση των ενερ-
γοβόρων συσκευών θέρμανσης.
Στα ειδικά κτίρια -βιομηχανίες, αποθήκες,
εμπορικά κτίρια κλπ- με κάλυψη μεγαλύτερη
των 500 τμ για τα οποία οι οικοδομικές άδει-
ες υποβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου
2023, εξαιρουμένων των τουριστικών καταλ-
υμάτων και των ναών, καθίσταται υποχρεω-
τική η τοποθέτηση συστημάτων παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά ή
θερμικά ηλιακά συστήματα σε ποσοστό που
αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της κάλυψης.

Προβλέπεται επίσης δυνατότητα εξαιρέσεων
σε μεμονωμένα κτίρια για λόγους μορφολογι-
κούς ή αισθητικούς ή σε περιοχές με θεσμοθ-
ετημένο καθεστώς προστασίας, όπως παρα-
δοσιακοί οικισμοί και διατηρητέα κτίρια.

Κλιματικός νόμος: Τέλος στους καυστήρες 
πετρελαίου από το 2030

Ο
ι εμπειρίες, αλλά και οι απόψεις των
εργαζομένων, πάνω σε επιμέρους
πτυχές της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα

καταγράφονται για δεύτερη χρονιά στην έρευνα
«Συνθήκες εργασίας στην Ελλάδα. Εμπειρίες και
στάσεις γύρω από την αγορά εργασίας για το
2021», που πραγματοποιεί το Ινστιτούτο Νίκος
Πουλαντζάς σε συνεργασία με την εταιρία Prorata.

Τα στοιχεία της έρευνας καταδεικνύουν την
εντεινόμενη ανασφάλεια των εργαζομένων, τη
δυσαρέσκειά τους για το ύψος του μισθού τους -
που δεν τους επιτρέπει να καλύψουν τις βασικές
ανάγκες τους - αλλά και την αρνητική τους στάση
απέναντι στις νέες ρυθμίσεις διευθέτησης του
εργάσιμου χρόνου.

Έν ας στους πέν τε φοβάται ότι θα χάσει τη
δουλειά του

Στην ερώτηση «πόσο πιθανό θεωρείτε να χάσε-

τε τη δουλειά - ή να μην ανανεωθεί η σύμβα-
ση- από την οποία κερδίζετε το μεγαλύτερο
μέρος του προσωπικού σας εισοδήματος
μέσα στον επόμενο ένα χρόνο;», το 22,2%
των εργαζομένων χαρακτήρισε το ενδεχόμενο
πολύ ή αρκετά πιθανό.

Η μεγαλύτερη ανασφάλεια εντοπίζεται, όπως
είναι προσφανές, μεταξύ των απασχολούμενων
με «μπλοκάκι» (55,9%) και δευτερευόντως
στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.

Έξι στους δέκα εργαζόμεν ους δεν  μπορ-
ούν  ν α τα βγάλουν  με τον  μισθό τους

Αναφορικά με το ύψος των αποδοχών τους, ένα
εξαιρετικά υψηλό ποσοστό (60,4%) των ερωτώμε-
νων απάντησε πως δεν μπορεί να καλύψει τις
ανάγκες του αποκλειστικά με το μισθό του, ενώ
μόλις ένας στους τέσσερις εκτιμά πως οι απο-
δοχές του είναι αντάξιες της ποσότητας και του
είδους της εργασίας που προσφέρει.

Η μεγάλη πλειοψηφία, μάλιστα, δεν αναμένει
καμία αξιόλογη βελτίωση της κατάστασης, καθώς
οι περισσότεροι (40,2%) εκτιμούν ότι ο μισθός
τους θα παραμείνει στάσιμος, ενώ η συντριπτική
πλειοψηφία (91,3%) απάντησε ότι οι μισθοί είναι
χαμηλοί και πρέπει να αυξηθούν.

Ως προς το ύψος του κατώτατου μισθού, τέλος,
φαίνεται πως υπάρχει μια οριζόντια συμφωνία ότι
αυτός είναι πολύ χαμηλός και ανεπαρκής.

Ανοικτή Εκδήλωση τού
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τη Δευτέρα στη

Μάνδρα 

Η
Οργάν ωση Μελών  Μάν δρας Ειδυλλίας και η
Νομαρχ ιακή Επιτροπή τού ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Δυτι-
κής Αττικής διοργαν ών ουν  αν οιχ τή πολιτική

εκδήλωση με θέμα:

«Αν οίγουμε διάλογο με την  κοιν ων ία για τα μεγάλα
προβλήματα.

Ποια η προοπτική του εν αλλακτικού σχ εδίου του
ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχ ία»

με ομιλητές τον  Δημήτρη Τζαν ακόπουλο, Γραμματέα
της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και Βουλευτή Α΄ Αθην ών  και
τον  Γιώργο Τσίπρα, Βουλευτή Δυτικής Αττικής και Αν .
Τομεάρχ η Εθν ικής Άμυν ας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22
Νοεμβρίου στις 7.00 το απόγευμα, στο Δημαρχείο
Μάν δρας (Στρ. Ν. Ρόκα 45, 19600).

Ποια είν αι η σημεριν ή κατάσταση που βιών ουν  οι
πολίτες σε βασικούς τομείς όπως υγεία, εργασία, παι-
δεία, ποια είν αι τα καθημεριν ά προβλήματα που αν τι-
μετωπίζουν  ιδιαίτερα οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής
και πώς αυτά διαμορφών ον ται από τις κυβερν ητικές
πολιτικές, ποια είν αι η πρόταση τού ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και
τι προβλέπει για την  ακρίβεια και την  αν τιμετώπιση
της παν δημίας, τι απαν τά στις σύγχ ρον ες προκλήσεις
αλλά και ποια προοπτική δημιουργεί το ν έο συγκροτ-
ημέν ο και επικαιροποιημέν ο σχ έδιο διακυβέρν ησής
του, είν αι μερικά από τα ζητήματα που θα συζητηθ-
ούν  με πολίτες και φορείς στην  αν οικτή εκδήλωση.

Σημειών εται ότι θα τηρηθούν  όλα τα προβλεπόμεν α
μέτρα ατομικής προστασίας για την  παν δημία.
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Αυτό αποδεικν ύει ότι η
προτροπή και η εν θάρρυ-

ν ση έχ ουν  μεγαλύτερη δύν αμη από τους γεν ικούς
αφορισμούς περί υποχ ρεωτικότητας. Γι’ αυτό πιστεύω
ότι και όσοι ακόμη διστάζουν  μπορούν  ν ’ αλλάξουν
άποψη, ακούγον τας τι λέν ε οι αν εμβολίαστοι που
ν όσησαν . Αυτοί που είδαν  τον  θάν ατο κατάματα στη
μον αξιά εν ός κρεβατιού της Εν τατικής.

Αισιοδοξώ, επίσης, ότι θα ζυγίσουν  πιο ψύχ ραιμα τα
πράγματα. Και θα αν τιληφθούν  ότι αν  εμβολιαστούν
και οι ίδιοι η ζωή τους θα γίν ει, επιτέλους, πολύ πιο
εύκολη. Χωρίς πρόσθετους περιορισμούς και οικον ομι-
κές επιβαρύν σεις, δίπλα στους αν θρώπους τους και
άν ετα μέσα στην  κοιν ων ία.

Ακριβώς εκεί αποσκοπούν  και τα συμπληρωματικά
μέτρα που αν ακοιν ών ω σήμερα:

Πρώτον , από την  επόμεν η Δευτέρα όλοι οι εν ήλικες
αν εμβολίαστοι πολίτες, πέραν  της εστίασης, δεν  θα
εισέρχ ον ται και σε άλλες κλειστές αίθουσες. Ούτε και
με την  επίδειξη τεστ. Σε σιν εμά, θέατρα, μουσεία ή
γυμν αστήρια, για παράδειγμα. Είν αι μία άμεση εν έρ-
γεια προστασίας και, ασφαλώς, μία έμμεση προτροπή
ν α εμβολιαστούν .

Όσον  αφορά τις λειτουργίες στις εκκλησίες, επαν α-
λαμβάν ω ότι οι πιστοί που δεν  θα έχ ουν  εμβολιαστεί
θα πρέπει ν α προσκομίζουν  αρν ητικό εργαστηριακό
τεστ. Αυτό, άλλωστε, προβλέπει και η εγκύκλιος της
Ιεράς Συν όδου την  οποία καλούν ται τώρα ν α επιτηρ-
ούν  οι φορείς της αλλά και, δειγματοληπτικά, η Πολι-
τεία.

Δεύτερον , το πιστοποιητικό εισόδου σε κλειστούς
χ ώρους για εμβολιασμέν ους άν ω των  60 ετών  παύει
ν α ισχ ύει επτά μήν ες -επαν αλαμβάν ω, επτά μήν ες-
από την  έκδοσή του. Θα δοθεί, δηλαδή, έν ας μήν ας
περιθώριο για τον  εμβολιασμό τους με την  3η δόση

μετά την  πάροδο του εξαμήν ου. Και αυτό γιατί τα
ιατρικά δεδομέν α δείχ ν ουν  ότι, με τον  καιρό, μειών ε-
ται η άμυν α του εμβολίου.

Τρίτον , στον  δημόσιο και ιδιωτικό τομέα επεκτείν ε-
ται το κυλιόμεν ο ωράριο. Ώστε ν α αποφεύγεται ο
συν ωστισμός, ιδίως τις ώρες προσέλευσης και
αποχ ώρησης, αλλά και ο πρόσθετος φόρτος σε συγκε-
κριμέν ες ώρες στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Βεβαίως,
με ειδικές πρόν οιες για εργαζόμεν ους με παιδιά στο
σχ ολείο.

Τέταρτον , οι έλεγχ οι θα συν εχ ιστούν , ακόμα πιο
εν τατικά. Δεν  υπάρχουν  «κορόιδα» και «έξυπν οι» σε
μία εθν ική μάχ η. Και σε αυτήν  πρέπει ν α μπουν  πιο
αποφασιστικά όλοι, αν αλαμβάν ον τας τις ευθύν ες
τους: το κράτος, η αυτοδιοίκηση, οι επιστημον ικοί
φορείς αλλά και οι επιμέρους επαγγελματικές εν ώσεις.

Και πέμπτον , αλλά πρώτης σημασίας, εν ισχ ύεται κι
άλλο το Εθν ικό Σύστημα Υγείας. Αξιοποιούν ται, ήδη,
ιδιωτικές Μον άδες Εν τατικής Θεραπείας. Και στις περ-
ιοχ ές μεγάλης πίεσης επιτάσσον ται και οι υπηρεσίες
ιδιωτών  γιατρών . Σήμερα, μάλιστα, υπέγραψα και τη
σχ ετική διάταξη. Εν ώ γίν ον ται προσλήψεις στη θέση
αν εμβολίαστων  υγειον ομικών  που παραμέν ουν  σε
αν αστολή.

Με αυτό το σχ έδιο προχ ωρούμε στο επόμεν ο
δίμην ο. Για ν α έχ ουμε φέτος καλύτερα Χριστούγεν ν α
από πέρυσι. Και μέχ ρι τότε οι συν εχ είς έλεγχ οι, τα
πολλά τεστ και τα μέτρα ατομικής προστασίας ν α
σταθεροποιήσουν  και ν α μειώσουν  τα κρούσματα. Και
οι εμβολιασμοί πρώτης και τρίτης δόσης, ιδίως στους
άν ω των  60, ν α μειώσουν  τις ν οσηλείες και τα θύμα-
τα.

Ειδικά για την  ισχ ύ των  πιστοποιητικών , μάλιστα,
με επιστολή μου προς την  Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής θα εισηγηθώ και η Ψηφιακή Ευρωπαϊκή

Βεβαίωση ν α είν αι έγκυρη μόν ον  αν  αν αγράφει και
την  τρίτη δόση μετά το εξάμην ο. Ώστε ν α αποφύγο-
υμε κάθε ρωγμή στο τείχ ος αν οσίας που έχ ει ήδη χ τι-
στεί στην  ήπειρό μας.

Συμπολίτες μου,

Πρόκειται, όπως διαπιστών ετε, για επιλογές εν θα-
ρρυν τικές και όχ ι κατασταλτικές. Με διάθεση πειθούς
και όχ ι αν τιπαράθεσης που γεν ν άει διχ ασμούς και
κοιν ων ικούς αυτοματισμούς.

Όπως έχ ω πει, περισσότερο από μία λάθος άποψη
με πληγών ει μία λάθος απώλεια. Γι’ αυτό και συν εχ ίζω
ν α σας καλώ ν α ακούσετε τη φων ή της πραγματικότ-
ητας γύρω μας: τον  θρήν ο για την  έγκυο και τα ν έα
παιδιά που χ άσαμε. Τα λόγια όσων  πίστεψαν  σε
ψέματα και έζησαν  τη φρίκη της Εν τατικής. Αλλά και
την  αγων ία των  γιατρών  μας.

Σας καλώ επίσης ν α γυρίσετε την  πλάτη στον  φόβο
και σε κάθε τσαρλατάν ο που, για τη δική του δημοσι-
ότητα και προβολή, εμπορεύεται την  άγν οια.

Η απειθαρχ ία στις εκκλήσεις των  ειδικών  δεν  είν αι
πράξη «αν τίστασης» στο κράτος, αλλά υποχ ώρηση
της λογικής και του κοιν ού συμφέρον τος. Παράδοση
στο σκοτάδι και στον  κίν δυν ο.

Και επαν αλαμβάν ω: αν  το σύν ολο των  μεγάλων  ηλι-
κιών  εμβολιαστεί, ο κορον οϊός θα μετατραπεί σε έν α
είδος εποχ ιακής γρίπης. Και αν  όλοι τηρήσουμε τους
καν όν ες ατομικής υγιειν ής, τότε ίσως εξαφαν ιστεί. Με
τη στάση του καθέν α μας στο σπίτι, στη δουλειά, στις
συν αν αστροφές μας, με το ν α γίν ουμε οι ίδιοι φύλακες
της υγείας μας.

Αυτό ακριβώς σας ζητώ ν α κάν ουμε. Επιστρατεύον -
τας ξαν ά τη σχ έση εμπιστοσύν ης Πολιτείας και
πολιτών , που φέρν ει θαυμαστά αποτελέσματα. Ακολο-

Συνεχίζεται από σελ.2



Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021 θριάσιο-11 

Εφυγε ο Χρήστος Τσουκαλάς

Ο Βύζας Μεγάρων θρηνεί
τον θάνατο του πρώην γενι-
κού αρχηγού επί προέδρου
Δημήτρη Τραγκουμανίδη
Χρήστο Τσουκαλά.
Ηταν από τους πρωτεργάτες
της ανόδου στην Β΄Εθνική
κατηγορία.
Συλλυπητήρια στους οικείους
του.Θα σε θυμόμαστε πάντα
Χρηστάρα. Καλό Παράδεισο.

Λευκή ισοπαλία στην Φυλή Ακράτητος-
Ασπρόπυργος

Ι
σόπαλο με 0-0 έληξε το
αναβληθέντα παιχν ίδι της
1ης αγωνιστικής για το πρω-

τάθλημα της Α’ ΕΠΣΔΑ.
Η ομάδα του ΑΠΟ Ακράτητου

είχε πολλές ευκαιρίες, ωστόσο
δεν κατάφερε να τις αξιοποιήσει
ορθά για να πετύχει θετικό απο-
τέλεσμα.

Διαιτήτευσε ο Χ.Μανούρας.
Βοηθοί: Χ.Πλάκας-Ν.Μανούρας.

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ(προπονητής
Παναγιώτης Λουμάκης):  Καρα-
μαλίγκας Ν., Γκουβέρος Γ.(60’
Φιλίππου Ι.) , Πετσίτης Δ.,
Μυλούλης Ο., Ντερμίσι Α.,
Σουρτζής Χ., Ζγούρη Π., Μυλόβας Π. (80’ Κωνσταντιν ίδης Χ.) , Molina L., Ρούμπος Ν.,
Ρεμούνδος Ι.

Tο πρόγραμμα της 3ης αγωνι-
στικής του Πρωταθλήματος
Betsson Super League 2, το Σαβ-
βατοκύριακο.

Α ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 20.11.2021 (15:00)
Π.Κ. Ρέντη, Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. Β  ́-

Α.Ε.Λ.
Δημοτικό Σερρών, Πανσερραϊκός – Α.Ο.

Τρίκαλα
Καυτανζόγλειο, Ηρακλής – ΠΑΟΚ Β΄

ΚΥΡΙΑΚΗ 21.11.2021 (15:00)
Δημοτικό Βέροιας, Ν.Π.Σ. Βέροια –

Ολυμπιακός Βόλου
Μακεδονικού, Απόλλων Πόντου – Νίκη

Βόλου

Δημοτικό Καρδίτσας, Αναγέννηση
Καρδίτσας – Αλμωπός Αριδαίας

Α΄ΔΑΚ Κατερίνης, Πιερικός – Α.Ο. Καβάλα
Ξάνθη Arena, Α.Ο. Ξάνθη - Θεσπρωτός
Ρεπό: Απόλλων Λάρισας

Β ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 20.11.2021 (15:00)
Δημοτικό Αιγάλεω, Αιγάλεω – Ο.Φ. Ιεράπε-

τρας
Δημοτικό Λιβαδειάς, Λεβαδειακός – Χανιά
Δ.Α.Κ. Γάλλου, Επισκοπή – Αστέρας

Βλαχιώτη
Δημοτικό Καισαριανής, Κηφισιά - Εργοτέλ-

ης
Δημοτικό Σπάτων, ΑΕΚ Β’ – Καραϊσκάκης

Αρτας
Δημοτικό Παραλίας, Καλαμάτα – Παναθη-

ναϊκός Β΄

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

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

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής  εμβό-
λιμης

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνι-
στικής του Πρωταθλήματος
Betsson Super League 2, αγωνι-
στικής περιόδου 2021-2022.

Α ΟΜΙΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.11.2021 (15:00)
Ανθή Καραγιάννη, Καβάλα – Α.Ο. Ξάνθη
Δημοτικό Αριδαίας, Αλμωπός Αριδαίας –

Πιερικός
Πανθεσσαλικό, Νίκη Βόλου – Αναγέν-

νηση Καρδίτσας
Νεάπολης Βόλου, Ολυμπιακός Βόλου –

Απόλλων Πόντου
Μακεδονικού, Π.Α.Ο.Κ. Β -́ Ν.Π.Σ. Βέροια
Δημοτικό Τρικάλων, Α.Ο. Τρίκαλα – Ηρακ-

λής
Αλκαζάρ, Α.Ε.Λ. – Πανσερραϊκός
Φιλιππούπολης, Απόλλων Λάρισας –

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. Β’
Ρεπό: Θεσπρωτός

Β ΟΜΙΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24.11.2021 (15:00)
Δημοτικό Αγίων Αναργύρων, Καραϊσκάκης

Αρτας- Καλαμάτα
Παγκρήτιο Στάδιο, Εργοτέλης – Α.Ε.Κ. Β΄
Δημοτικό Σπάρτης, Αστέρας Βλαχιώτη -

Κηφισιά
Δημοτικό Ρόδου, Διαγόρας - Επισκοπή
Δημοτικό Περιβολίων, Χανιά - Ρόδος
Δημοτικό Ζακύνθου, Α.Π.Σ Ζάκυνθος -

Λεβαδειακός
Βουζουνεράκειο Στάδιο, Ο.Φ. Ιεράπετρας

– ΠΑΣΑ Ηρόδοτος
Δημοτικό Πανιωνίου Γ.Σ.Σ., Καλλιθέα -

Αιγάλεω
Ρεπό: Παναθηναϊκός Β’

Οι αγώνες του
Σαββατοκύριακου
στην Δυτική Αττική

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(7η αγων ιστική)

Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ ΓΗΠΕΔΟ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Σάββατο 20/11/21
15:00

Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ –
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ)
Σάββατο 20/11/21 15:00

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ –
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ
ΦΥΛΉΣ Σάββατο 20/11/21 15:00

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ Σάβ-
βατο 20/11/21 15:00

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΒΥΖΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Σάββα-
το 20/11/21 15:00

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΝΕΑ
ΠΕΡΑΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Κυριακή 21/11/21
15:00

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ) Κυριακή
21/11/21 15:00
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟY –
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ Κυριακή 21/11/21

15:00

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(7η αγων ιστική)

ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΑΠΣ Ο
ΛΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Σάββατο 20/11/21

15:00

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ –
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ
Σάββατο 20/11/21 15:00

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ –
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Κυρ-
ιακή 21/11/21 11:30

Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ –
ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Κυρια-
κή 21/11/21 15:00

ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ – ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
Κυριακή 21/11/21 15:00

Οι αγώνες του Σαββατοκύριακου για
την 3η αγωνιστική στην Super

League 2



ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ
Τεχν ική Υπηρ-

εσία                                         
Κωστή Παλαμά & Καρκαβίτσα                                                                
13341 Άνω Λιόσια                                                                                                                                                                                                                                                
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 2482233
FAX: 210 2486196 
Email: dtexnyp@fyli.gr

Άνω Λιόσια 18/11/2021
Αριθ. Πρωτ. : 38024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΦΥΛΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε
ΖΕΦΥΡΙΟΥ

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει
ότι:
Προκειμένου να προβεί σε φανε-

ρή Μειοδοτική προφορική και φ-
ανερή Δημοπρασία σύμφωνα με
την υπ΄αριθμ. 270/81 Π.Δ και τον
εν ισχύ Ν.3463/06 ΦΕΚ
114/Α΄/08.06..06 «Κώδικας Δή-
μων και Κοινοτήτων» και τον Ν.
3130/28-3-2003 ΦΕΚ Α 76 για
την  «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΦΥΛΗΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε
ΖΕΦΥΡΙΟΥ», βάση της υπ’ αριθμ.
Μελέτης 16/2021 της Τεχνικής
Υπηρεσίας.

ΚΑΛΕΙ
Τους ενδιαφερόμενους που θέ-

λουν να συμμετάσχουν στη δημο-
πρασία, όπως εντός αποκλειστι-
κής προθεσμίας είκοσι ημερών (
20 ) από τη δημοσίευση της παρ-
ούσης να παραλάβουν τους αναλ-
υτικούς όρους διακήρυξης και να
υποβάλλουν ή να αποστείλουν
αίτηση ενδιαφέροντος για την
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΦΥΛΗΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε
ΖΕΦΥΡΙΟΥ» μαζί με φάκελο με ό-
λα τα δικαιολογητικά που
ζητούνται από την Διακήρυξη,
στη Δ/νση Περιουσίας & Προμηθ-
ειών του Δήμου, υπ΄όψιν της 

Εκτιμητικής Επιτροπής, στην
Δ/νση: Δημαρχιακό Μέγαρο Δή-
μου Φυλής, Πλατεία Ηρώων 1
Άνω Λιόσια Τ.Κ 13341 .       

Οι προσφορές ενδιαφέροντος
γίν ον ται δεκτές μέχρι και
09/12/2021 ημέρα Πέμπτη, εργά-
σιμες ημέρες και ώρες.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:
Ειδικότερα ενδιαφέρεται να μι-

σθώσει ένα έτοιμο προς χρήση
κτίριο με εμβαδόν περίπου 500
m2 , στη Δημοτική Ενότητα Ζεφ-
υρίου του Δήμου Φυλής, για κάλ-
υψη αναγκών των υπηρεσιών και
την καλύτερη εξυπηρέτηση των
δημοτών της Δ.Ε Ζεφυρίου.
Οι ελάχιστες προδιαγραφές- α-

νάγκες που πρέπει να καλύπτει
το προς μίσθωση κτίριο είναι:
Να βρίσκεται στην περιοχή της

Δ.Ε Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής,
σε κεντρικό σημείο, ώστε να έχει
εύκολη προσβασιμότητα στο
κοινό και να είναι συνολικής ε-
πιφάνειας περίπου 500m2 (ισό-
γειο και μέχρι δύο όροφοι).
Να διαθέτει οικοδομική άδεια.
Να διαθέτει μεγάλο υπόγειο, ε-

πιφάνειας περίπου 300 m2, που
θα χρησιμοποιηθεί ως αποθηκευ-
τικός χώρος.
Να διαθέτει μεγάλο, κατάλληλο

εξωτερικό ελεύθερο χώρο, περιφ-
ραγμένο, που θα χρησιμοποιηθεί
ως χώρος στάθμευσης των οχημά-
των και μηχανημάτων της Δ.Ε Ζε-
φυρίου.
Να διαθέτει ή να μπορεί να εγκα-

τασταθεί σε αυτό κλιματισμός,
ψύξη & θέρμανση, όπως επίσης
και εξαερισμός.
Να διαθέτει δεύτερη έξοδο, η ο-

ποία θα χρησιμοποιείται ως έξο-
δος κινδύνου.
Να διαθέτει πρόσβαση ΑΜΕΑ.
Τo προς μίσθωση κτίριο θα πρέ-

πει επίσης να είναι κατασκευασμέ-
νο σύμφωνα με το γενικό οικοδο-
μικό κανονισμό, να διαθέτει ανε-
ξάρτητη είσοδο, ηλεκτρισμό και
παροχή νερού με δικούς του ανε-
ξάρτητους μετρητές, σύστημα
πυρανίχνευσης και σύστημα πυρ-
ασφάλειας, να εξασφαλίζει επα-
ρκή φυσικό φωτισμό και αερισμό,
καθώς και τους απαραίτητους βο-
ηθητικούς χώρους (λεβητοστάσιο,
wc, αποθήκες κ.λπ.).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

12-θριάσιο Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021

Η ΕΤΕΜ ζητεί:Η ΕΤΕΜ ζητεί:

Εργάτες Παραγωγής για το εργοστάσιο της,
που βρίσκεται στη Μαγούλα Αττικής.

Οι κύριες αρμοδιότητες και τα καθήκον τα
είναι: 
Εκτέλεση των  εργασιών  σύμφων α με τις
οδηγίες που έχουν  δοθεί για τη θέση.
Τήρηση των  ισχυόν των  καν ον ισμών  και
προτύπων  ασφαλείας.
Τήρηση του προγράμματος παραγωγής.
Διασφάλιση της ποιότητας των  παραγόμε-
νων  προϊόν των .
Αναφορά στον  προϊστάμενο βάρδιας των
τεχ ν ικών  παρατηρήσεων  σχ ετικών  με

την  εύρυθμη λειτουργία των  μηχανών .
Οι υποψήφιοι, πρέπει ν α διαθέτουν  τα
ακόλουθα προσόντα: 

Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομηχαν ικές
και παραγωγικές μονάδες.
Συνέπεια, ομαδικότητα, προσαρμοστικότ-
ητα.
Οργάν ωση, ταχύτητα και διάθεση για ερ-
γασία.
Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.
Η θέση προσφέρει δυν αμικό περιβάλλον
εργασίας, διαρκή εκπαίδευση, βελτίωση και
ανάπτυξη προσόντων , πρόσθετη ασφαλι-
στική κάλυψη και ευκαιρίες εξέλιξης σε έ-
ν αν  δυν αμικό και συν εχώς αν απτυσσό-
μενο διεθνή όμιλο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2104898644 –
2104898520, 6974402644 – 6974402520
Email: HumanResources@etem.com

Ζητούνται εργάτες παραγωγής απο την εταιρία
ΕΤΕΜ στη Μαγούλα
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Σ
τόχ ος είν αι ν α αποτελέσει εκ ν έου το σημείο
αν αφοράς των  κατοίκων  της Ελευσίν ας και των
γύρω περιοχ ών

Τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021 ξεκίν ησαν  τα έργα
αν ακαίν ισης εν ός από τα πλέον  εμβληματικά κτήρια
της Ελευσίν ας, του Παλαιού Δημαρχ είου. Μέρος του
Αρχ αιολογικού χ ώρου επί του πεζόδρομου της Νικολα-
ΐδου, το Παλαιό Δημαρχ είο αποτελεί έν α κτήριο ορό-
σημο για την  πόλη της Ελευσίν ας και έν α από τα
πλέον  σημαν τικά έργα παρακαταθήκης που αφήν ει
στην  πόλη ο θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
της Ευρώπης.

Στόχ ος είν αι ν α αποτελέσει εκ ν έου το σημείο αν α-
φοράς των  κατοίκων  της Ελευσίν ας και των  γύρω
περιοχ ών , καθώς και των  επισκεπτών  της πόλης,
τόσο κατά τη διάρκεια της χ ρον ιάς του τίτλου της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, όσο και μετά την  ολοκλήρ-
ωσή της, οπότε και τότε θα περιέλθει στην  κυριότητα
του Δήμου Ελευσίν ας έως το 2040.

Ως μέρος της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της
Ευρώπης, αν αμέν εται ν α λειτουργήσει ως ο κεν τρικός
σταθμός της Ελευσίν α 2023, φιλοξεν ών τας στο ισόγειό
του το Κέν τρο Εν ημέρωσης (Inf ormation Point), το
Εκδοτήριο Εισιτηρίων  και το Πωλητήριο του θεσμού,
εν ώ ο πρώτος του όροφος θα μεταμορφωθεί σε έν αν
εν τυπωσιακό χ ώρο όπου θα στεγαστεί το Κέν τρο Τεκ-
μηρίωσης και έν ας χ ώρος συν αν τήσεων , εκθέσεων
και παρουσιάσεων .

Το έργο της ανακαίνισής του κτηρίου πραγμα-
τοποιείται με την ευγενική χορηγία της Μέτρον
Α.Ε.

Λίγα λόγια για το Παλαιό Δημαρχείο

Το κτήριο του Παλαιού Δημαρχ είου Ελευσίν ας απο-
τελεί έν α από τα σημαν τικότερα τοπόσημα της πόλης.

Πρόκειται για έν α διώροφο επιβλητικό κτήριο που
«ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΔΑΠΑΝΑΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΕΝ ΕΤΕΙ
1928 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΟΣ Ι. ΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ»
όπως μαρτυρά η μαρμάριν η επιγραφή στην  κύρια όψη
του. Βρίσκεται σε στρατηγική θέση, πολύ κον τά στην
κεν τρική πλατεία της Ελευσίν ας, την  Πλατεία Ηρώων ,
εν τός του αρχ αιολογικού χ ώρου με πρόσοψη στον
βασικό πεζόδρομο της πόλης, την  οδό Νικολαΐδου.
Είν αι έν α κτήριο περίοπτο, με φυγές προς όλες τις
διευθύν σεις.

Το κτήριο αρχ ικά λειτούργησε ως το Δημαρχ είο της
Ελευσίν ας, εν ώ το 2002 διαμορφώθηκε σε Κέν τρο

Επαγγελματικής Κατάρτισης. Τα τελευταία έτη χ ρησιμο-
ποιήθηκε από την  Εφορεία Αρχ αιοτήτων  Δυτικής Αττι-
κής ως χ ώρος μελέτης, συλλογής και αποθήκευσης
αρχ αιοτήτων .

Η στρατηγική θέση και η ιστορία του εν  λόγω
κτηρίου το κάν ει άκρως απαραίτητο ν α χ ρησιμοποιηθ-
εί ως κέν τρο αν αφοράς στην  Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης καθώς εν τάσσεται στους χ ώρους που
αν απτύσσον ται ή επαν εν εργοποιούν ται χ άρη στην
αν άληψη του θεσμού της Π.Π.Ε. από την  Ελευσίν α
και προγράμματα παρακαταθήκης για την  πόλη και
την  ευρύτερη περιοχ ή.

Το εμβληματικό κτήριο του παλαιού δημαρχείου
ζωντανεύει ξανά στην Ελευσίνα

Π
ρογράμματα για 19.400 αν έργους ξεκίν ησε ν α
«τρέχ ει» ο ΟΑΕΔ με την  έν αρξη υποβολής
των  αιτήσεων  από την  Παρασκευή 19 Νοεμ-

βρίου.

Αν αλυτικότερα τα προγράμματα ΟΑΕΔ που θα τρέ-
ξουν  μέχ ρι τέλος του έτους είν αι:

την  Παρασκευή 19 Νοεμβρίου στις 13:00 ξεκιν ούν
οι ηλεκτρον ικές αιτήσεις για το ν έο πρόγραμμα επιδότ-
ησης της εργασίας για την  πρόσληψη σε θέσεις πλήρ-
ους απασχ όλησης 3.400 αν έργων , πρώην  εργαζομέ-
ν ων  σε επιχ ειρήσεις των  Περιφερειών  Δυτικής Μακε-
δον ίας και Πελοπον ν ήσου που επλήγησαν  από τις
επιπτώσεις της απολιγν ιτοποίησης.

Απευθύν εται σε επιχ ειρήσεις που δραστηριοποι-
ούν ται στην  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδον ίας και στους
Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυν ίας, Σπάρτης,
Οιχ αλίας και Καλαμάτας που δεν  έχ ουν  μειώσει το
προσωπικό τους κατά το τρίμην ο πριν  την  αίτηση
συμμετοχ ής τους.

Η διάρκεια του προγράμματος είν αι 12-18 μήν ες. Το
ποσοστό επιχ ορήγησης μισθού και ασφαλιστικών
εισφορών  κυμαίν εται μεταξύ 75-100%, εν ώ το μην ιαίο
ποσό επιχ ορήγησης κυμαίν εται μεταξύ 700 - 933
ευρώ, αν άλογα με την  κατηγορία του αν έργου και του
κλάδου της επιχ είρησης που εργαζόταν .

Οι επιχ ειρήσεις που εν διαφέρον ται ν α συμμε-
τάσχ ουν  στο πρόγραμμα θα υποβάλλουν  την  αίτησή
τους αποκλειστικά ηλεκτρον ικά μέσω του Πληροφορια-

κού Συστήματος Κρατικών
Εν ισχ ύσεων  (ΠΣΚΕ) του
Υπουργείου Αν άπτυξης &
Επεν δύσεων  στη διεύθυ-
ν ση http://www.ependy -
seis.gr/mis.

Κατόπιν , οι εργασιακοί
σύμβουλοι του ΟΑΕΔ θα
υποδείξουν  στην
επιχ είρηση υποψηφίους,
σύμφων α με την  ειδικότ-
ητα και τα απαιτούμεν α
προσόν τα και η επιχ είρη-
ση θα επιλέξει μεταξύ των
υποψηφίων  για την  πρό-
σληψη.

Ο συν ολικός προϋπολο-
γισμός του προγράμματος
είν αι 48 εκατ. ευρώ.

τη Δευτέρα 22 Νοεμ-
βρίου στις 13:00 ξεκιν ούν
οι ηλεκτρον ικές αιτήσεις
για το ν έο πρόγραμμα
απόκτησης επαγγελματικής
εμπειρίας 2.000 αν έργων  18-29 ετών  στην  Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδον ίας (1.450 θέσεις) και στους Δήμους
Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυν ίας, Σπάρτης,
Οιχ αλίας και Καλαμάτας της Περιφέρειας Πελοπον ν ή-
σου (550 θέσεις).

Απευθύν εται σε επιχ ειρήσεις του ιδιωτικού τομέα,
σε επιχ ειρήσεις, φορείς και οργαν ισμούς του δημοσίου
που ασκούν  τακτικά οικον ομική δραστηριότητα,
καθώς και σε επιχ ειρήσεις τοπικής αυτοδιοίκησης
πρώτου και δεύτερου βαθμού που ασκούν  τακτικά
οικον ομική δραστηριότητα στις παραπάν ω περιοχ ές.

Η διάρκεια του προγράμματος είν αι 7 μήν ες και

στους συμμετέχ ον τες θα καταβάλλεται από τον  ΟΑΕΔ
μην ιαία αποζημίωση ίση με τον  ν όμιμο κατώτατο
μισθό, καθώς και αν αλογία δώρων  εορτών  και επιδό-
ματος αδείας. Ο συν ολικός προϋπολογισμός είν αι 14
εκατ. ευρώ.

ΟΑΕΔ: Ξεκινάει πρόγραμμα για 19.400 ανέργους
με μισθό έως 933 ευρώ 

- Από σήμερα οι αιτήσεις
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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.,πρ-
ος ενοικιαση ή πώληση
στα Νεόκτιστα Ασπρ-
οπύργου,τριφατσο με
εύκολη πρόσβαση προς
όλες τις  εθνικές
οδούς.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
φαρμακείο.Τηλέφωνο ε-
πικοινωνίας 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
Ασπροπύργου!Πληρο-
φορίες 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: ifonitonamea@g-
mail.com  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ /ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
16:30-22:00 ΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΤΑ ΒΑΡΗ, ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ,

CROSS TRAINING, FUNCTIONAL TRAINING Κ.ΛΠ.) ΚΑΙ ΕΜS KATA ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ.
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ Ό,ΤΙ ΖΗΤΗΘΕΙ. 

‘‘’’GGYYMM  WWAAYY’’’’    --  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ,,  ΔΔΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗ    
ΑΑΠΠΟΟΣΣΤΤΟΟΛΛΗΗ  ΒΒΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΟΟ  ssttaammaattiiaa..vvaassiillooppoouulloouu@@hhoottmmaaiill..ccoomm  

ήή  ττηηλλεεφφωωννιικκάά  σσττοο  221100  55557711116600

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΛΑΜ ΑΡΙΝΑΣ, Μ Ε ΒΑΣΙΚΕΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
ARGON, AΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Μ ΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μ Ε ΕΔΡΑ ΤΟΝ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6972807187

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ
ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ . ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1000-1200 ΕΥΡΩ
ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ . 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ. 2130993031, MAIL:
ktl.diametaforiki@gmail.com

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

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

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

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Επιθυμητά Προσόντα

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

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

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

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

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

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ
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