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Εθνική Τράπεζα
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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: 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
Ιερομαρτύρων Κλήμεντος 

Πάπα Ρώμης και Πέτρου επισκόπου Αλεξανδρ-
είας, Ερμογένους επισκόπου Ακραγαντίνων

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΛΙΟΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΣΠ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Σαλαμίνος 17Α & Τσίγκου Α.,2105576927

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Κοντούλη 1, 2105542410

MANΔΡΑ
Πέππας Ιωάννης, Υψηλάντου 1 & Στρατηγού Ρόκα

Νικολάου, 2105555236

Άνω Λιόσια

Αναστόπουλος Σταμάτιος
Δημαρχείου & Στρατηγού Λιόση, 2102473654

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΤΟΥΡΤΙΔΟΥ ΝΙΚΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ

Πάρνηθος 23, 2102400178

Τριπλό «ανάχωμα» στην κρίση ακρίβειας, με
επιδότηση ρεύματος, επιδότηση θέρμανσης και
έκτακτο επίδομα σε πάνω από 2 εκατομμύρια
μικρομεσαίους, χαμηλοσυνταξιούχους αλλά και
άτομα με αναπηρία, υψώνει η κυβέρνηση καθώς,
τις αμέσως επόμενες ημέρες και εβδομάδες:

η κρατική επιδότηση στο ηλεκτρικό ρεύμα (9 ευρώ για
τον  Σεπτέμβριο, 18 για τον  Οκτώβριο και 39 για Νοέμ-
βριο-Δεκέμβριο) θα φαν εί στους λογαριασμούς που θα
εκδίδουν  όλες οι εταιρίες παροχ ής από τις 27 Νοεμ-
βρίου -και μέχ ρι τις αρχ ές του 2022.

πάν ω από 500.000 ν οικοκυριά θα λάβουν  προκατα-
βολή επιδόματος θέρμαν σης έως τις 10 Δεκεμβρίου.
Ήδη μέχ ρι χ θες είχ ουν  εγκριθεί 452.000 αιτήσεις και
όσοι θέλουν  ν α διεκδικήσουν  την  προκαταβολή πρέ-
πει ν α σπεύσουν  ν α εγγραφούν  στην  πλατφόρμα
My Θέρμαν ση της ΑΑΔΕ έως 29 Νοεμβρίου.

830.000 χ αμηλοσυν ταξιούχ οι θα λάβουν  στα τέλη
Δεκεμβρίου 250 ευρώ

173.000 δικαιούχ οι αν απηρικής σύν ταξης ΟΠΕΚΑ θα
λάβουν  250 ευρώ

203.000 οικογέν ειες – δικαιούχ οι του Ελάχ ιστου
Εγγυημέν ου Εισοδήματος θα εισπράξουν  «13ο επίδο-
μα» στις 15 Δεκεμβρίου, με έξτρα πληρωμή πριν  την
τελευταία του έτους στις 30 Δεκεμβρίου.

Με τις παροχ ές αυτές που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός
επιβεβαίωσε τις  πληροφορίες του newmoney  για έκτακ-
τες παροχ ές σε χ αμηλοσυν ταξιούχ ους, άτομα με
αν απηρία και ν οσοκομειακό προσωπικό. Με τη μισθο-
δοσία στα τέλη Δεκεμβρίου περίπου 100.000 ιατροί και
ν οσοκομειακοί ΕΣΥ και ΕΚΑΒ θα λάβουν  έκτακτο
επίδομα ίσο με 50% του βασικού μισθού τους (συν ολι-
κά 90 εκατομμύρια). «Κατά κεφαλήν » αν αλογούν  900
ευρώ στον  καθέν αν .

Οι κερδισμέν οι
Μαζί με το ν έο «πακέτο» μέτρων  στήριξης που αν α-

κοίν ωσε προχ θες ο πρωθυπουργός, οι παροχ ές του
Δεκεμβρίου υπολογίζεται ότι ξεπερν ούν  το 1 δισ. ευρώ.

Πολλαπλώς κερδισμέν οι βγαίν ουν  ιδιαίτερα οι κατω-
τατοσυν ταξιούχ οι, που ζουν  με κάτω από 600 ευρώ
τον  μήν α, αλλά μπορεί ν α λάβουν  στήριξη 250 ευρώ ή
500 ή έως και και πάν ω από 1.000 ευρώ.

11  δδιισσ..  εευυρρώώ  σσεε  22  εεκκααττοομμμμύύρριιαα  
ννοοιικκοοκκυυρριιάά  τταα  ΧΧρριισσττοούύγγεενννναα

Δ
ημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Κοιν ή Απόφαση των
Υπουργών  Οικον ομικών , Πολιτισμού και Αθλ-
ητισμού και Εσωτερικών  αν αφορικά με την

καταν ομή 1.149 θέσεων  για την  πρόσληψη
Πτυχ ιούχ ων  Φυσικής Αγωγής, με σκοπό τη στελέχ ω-
ση των  ΟΤΑ Α’ Βαθμού και των  ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ
αυτών , που θα υλοποιήσουν  Προγράμματα Άθλησης
για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2021-22.

Οι Πτυχ ιούχ οι Φυσικής Αγωγής επιλέγον ται βάσει
του Οργαν ωτικού Πλαισίου Π.Α.γ.Ο, (Β’ 461/2021) και
υπογράφουν  σύμβαση εργασίας με το φορέα υλο-
ποίησης του προγράμματος, διάρκειας έως (οχ τώ) 8
μήν ες, στην  οποία καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση,
βάσει της κείμεν ης ν ομοθεσίας.

416 μόνιμες προσλήψεις στις φυλακές

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών
αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής λήγει
στις 2 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα
14:00.
Το εμπρόθεσμο της αίτησης και των  δικαιολογητικών

κρίν εται με βάση την  ημερομην ία της ηλεκτρον ικής
υποβολής τους στο ΑΣΕΠ.

Η προκήρυξη αφορά στην  πλήρωση με σειρά προτε-
ραιότητας 416 θέσεων  μόν ιμου προσωπικού Δευτερο-

βάθμιας Εκπαίδευσης για την  στελέχ ωση των  κατα-
στημάτων  κράτησης του υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη.
Μέσω του διαγων ισμού επιλέγεται προσωπικό Δευτερ-

οβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικό Εξωτερικής
Φρούρησης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φύλαξ-
ης. Σημειών εται ότι στην  προκήρυξη μπορούν  ν α
λάβουν  μέρος (επικουρικά) υποψήφιοι με οποιοδήποτε
πτυχ ίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας
ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αν εξαρτήτως
ειδικότητας.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ
11..114499  θθέέσσεειιςς  γγυυμμνναασσττώώνν  σσττοουυςς  ΟΟΤΤΑΑ
Θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους

(Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2021-22
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Ε
πιταχύν ον ται οι διαδι-
κασίες για την  προώθη-
ση εν ός σημαν τικού

έργου, από αυτά που έχουν
χαρακτηριστεί ως «αιών ια», το
οποίο αναμένεται, μαζί με άλ-
λες υποδομές που θα γίν ουν
στην  ευρύτερη περιοχή, να α-
ν αβαθμίσει την  εικόν α της
Δυτικής Αττικής. Ο λόγος για τη
«Σύνδεση της Δυτικής Περιφ-
ερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω με
την  Εθν ική Οδό (Ε.Ο.) Αθη-
νών  - Κορίνθου και την  ολοκ-
λήρωση του Κόμβου Σκαρα-
μαγκά» που πλέον  έχει λάβει και «επίσημο» χαρακτήρα.

Προ ημερών μόλις δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα
της Κυβέρνησης (ημερομηνία 17/11) η απόφαση του
υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κ. Καραμαν-
λή, για τον επίσημο χαρακτηρισμός του έργου ως Εθ-
νικού Επιπέδου και για την ένταξή του στον προγρ-
αμματικό σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών.

Τι περιλαμβάνει
Το έργο «Σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου

Αιγάλεω με την  Εθν ική Οδό (Ε.Ο.) Αθηνών  - Κορίν θου και
ολοκλήρωση του Κόμβου Σκαραμαγκά», περιλαμβάνει την :

·       Ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου
Αιγάλεω στο τελευταίο τμήμα της μήκους 1,4χλμ. μέχρι την
Ε.Ο. Αθηνών  - Κορίνθου με την  κατασκευή του αν ισόπε-
δου ημικόμβου (Η/Κ) Σκαραμαγκά.

·       Αναβάθμιση του υφιστάμενου Αν ισόπεδου Κόμβου
(Α/Κ) Σχ ιστού με κατασκευή εν ός ακόμη υπερυψωμέν ου
κλάδου με ν έα γέφυρα υπεράνω της Εθν ικής Οδού (Ε.Ο.)
Αθηνών  - Κορίνθου.

·       Αναβάθμιση της Ε.Ο. Αθηνών  -Κορίνθου στο τμή-
μα της μεταξύ του Η/Κ Σκαραμαγκά και του Α/Κ Σχ ιστού με
αύξηση και αναδιαμόρφωση των  λωρίδων  κυκλοφορίας αυ-
τής.

·       Κατασκευή του ν έου Α/Κ Ναυπηγείων  επί της Λεω-
φόρου Σχ ιστού αν άν τη των  Ναυπηγείων  Σκαραμαγκά
που είν αι αν αγκαίος για την  κατάργηση του ισόπεδου
σηματοδοτημέν ου κόμβου στη διασταύρωση με Λεωφόρο
Σχιστού και του Ναυτικού Οχυρού Σκαραμαγκά καθώς και
την  ολοκλήρωση των  απαιτούμεν ων  κυκλοφοριακών  α-
παιτήσεων  του οδικού δικτύου της περιοχής. Στα πλαίσια
της κατασκευής του εν  λόγω Αν ισόπεδου Κόμβου αλλά και
της αν αβάθμισης του Α/Κ Σχ ιστού προβλέπεται και αν α-
διαμόρφωση της Λεωφόρου Σχ ιστού στο μεταξύ των  δύο
αυτών  κόμβων  τμήμα αυτής.

·       Κατασκευή του απαιτούμενου δικτύου συλλεκτήρων
όμβριων  της περιοχής που εν τάσσεται και εξυπηρετεί και
τα παραπάνω οδικά έργα.

·       Εργασίες μετατόπισης/προστασίας των  δικτύων
Ο.Κ.Ω. (Φυσικό Αέριο, Ελλην ικά Πετρέλαια, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.
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«Φως» στα τουνελ του Σκαραμαγκά μετά απο 20 χρόνια
ΠΠήήρρεε  εεππιισσήήμμωωςς  ««σσεειιρράά  ππρροοττεερρααιιόόττηηττααςς»»

ηη  ««ΣΣύύννδδεεσσηη  ττηηςς  ΔΔυυττιικκήήςς  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκήήςς  ΛΛεεωωφφόόρροουυ  ΑΑιιγγάάλλεεωω
μμεε  ττηηνν  ΕΕθθννιικκήή  ΟΟδδόό  ((ΕΕ..ΟΟ..))  ΑΑθθηηννώώνν  --  ΚΚοορρίίννθθοουυ»»

Έν α εμβληματικό έργο που ήταν  όν ειρο ετών  για τη
Συν οικία της Ζωφριάς Άν ω Λιοσίων  , μέρα με τη μέρα,
γίν εται πραγματικότητα, καθώς οι εργασίες για την  αν έ-
γερση του 8ου Δημοτικού Σχ ολείου, προχ ωρούν  με
ταχ ύτατους ρυθμούς.

Το πρωί της Δευτέρας 22 Νοεμβρίου στο σημείο των
εργασιών  βρέθηκε συν οδευόμεν ος από τους επιβλέ-
πον τες Μηχ αν ικούς ο Αν τιδήμαρχ ος Τεχ ν ικών  Έργων ,
Θαν άσης Σχ ίζας, ο οποίος κι εξέφρασε την  ικαν ο-
ποίησή του για την  πορεία του.

« Από την  πρώτη μέρα, υπό τις κατευθυν τήριες
οδηγίες του Δημάρχ ου Χρήστου Παππού, εργαστήκαμε
με μεθοδικότητα και καταφέραμε ν α ξεπεράσουμε τα
προβλήματα και σήμερα είμαστε στην  ευχ άριστη θέση
ν α πραγματοποιούμε αυτοψία σε έν α έργο που βρίσκε-
ται σε πλήρη εξέλιξη και γίν εται πράξη με γοργούς ρυθ-
μούς” δήλωσε σχ ετικά..

Το ν έο κτιριακό συγκρότημα περιλαμβάν ει 6/θέσιο
ολοήμερο Δημοτικό Σχ ολείο στο Οικοδομικό Τετράγων ο

Κ2211, μεταξύ των  οδών
Ερμού – Παν ός – Δαιδά-
λου – Νιόβης, σε οικόπε-
δο 2791,88 τ.μ. το οποίο
απαλλοτρίωσε η Διοίκηση
Χρήστου Παππού.

Η αν έγερση του 8ου
Δημοτικού Σχ ολείου ικα-
ν οποιεί το πολύχ ρον ο
αίτημα των  κατοίκων  της
Ζωφριάς για τη δημιουργία και δεύτερου Δημοτικού Σχ ο-
λείου στην  περιοχ ή, λόγω των  αυξημέν ων  αν αγκών
που παρατηρούν ται τα τελευταία χ ρόν ια.

Την  ικαν οποίησή του για την  πορεία των  εργασιών
αν έγερσης, εξέφρασε ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος Παπ-
πούς. «Τα έργα για την  αύξηση της δυν αμικότητας της
Σχ ολικής Στέγης στο Δήμο μας με την  κατασκευή ν έων
σχ ολικών  κτηρίων , αποτελούν  για τη Διοίκηση μας ,
βασική προτεραιότητα. 

Οι υπερσύγχ ρον οι Βρεφον ηπιακοί Σταθμοί στη Δρο-
σούπολη Άν ω Λιοσίων , στο Ζεφύρι και στη Δημοτική
Εν ότητα Φυλής, βρίσκον ται στο στάδιο της ολοκλήρω-
σής τους εν ώ παράλληλα με την  αν έγερση του 8ου
Δημοτικού Σχ ολείου, προχ ωρούν  με ταχ είς ρυθμούς οι
διαδικασίες για το 5ο Γυμν άσιο και το 3ο Λύκειο Άν ω
Λιοσίων . Ταυτόχ ρον α, με διαρκείς εργασίες συν τηρούμε
υψηλό το επίπεδο των  υποδομών  των  σχ ολικών
συγκροτημάτων  μας» αν έφερε σχ ετικά.

ΖΩΦΡΙΑ: Με ταχύτατους ρυθμούς η
ανέγερση του 8ου Δημοτικού Σχολείου 

Ικανοποιείται το πολύχρονο αίτημα των κατοίκων για τη 
δημιουργία δεύτερου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή, λόγω

των αυξημένων αναγκών που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια.

ΕΕγγκκααίίννιιαα  ΜΜοοννάάδδααςς
ΦΦρροοννττίίδδααςς  γγιιαα  ττηηνν

ΑΑσσφφάάλλεειιαα  ττωωνν  ΠΠααιιδδιιώώνν
σσττοο  ΠΠΓΓΝΝ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΟΟΝΝ

Τα εγκαίνια της Μονάδας Φροντίδας για την
Aσφάλεια των Παιδιών- «ΕΛΙΖΑ» τελέστηκαν στο
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»,
παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Αικατε-
ρίνης Σακελλαροπούλου.

Πρόκειται για τη δεύτερη Νοσοκομειακή Μον άδα- η
πρώτη λειτουργεί στο Γεν ικό Νοσοκομείο Παίδων  «Π. &
Α. Κυριακού» - με αν τικείμεν ο την  εξέταση αν ηλίκων
που έχουν  υποστεί βία ή υπάρχει υποψία για παρα-
μέληση/κακοποίηση και την  ολοκληρωμέν η αν τιμετώπι-
ση και φρον τίδα των  παιδιών  από διεπιστημον ική
ομάδα ειδικών . Η Μον άδα ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του
Σωματείου Eliza - Εταιρία κατά της Κακοποίησης του
Παιδιού.

Στην  ομιλία του, ο Υπουργός Υγείας επεσήμαν ε την
αν άγκη εν εργοποίησης και κιν ητοποίησης όλων - όχ ι
μόν ο των  Σωματείων , αλλά και της Πολιτείας, της κοι-
ν ων ίας, του κάθε πολίτη- έτσι ώστε όλα τα περιστατικά
κακοποίησης παιδιών  ν α καταγγέλλον ται εγκαίρως και
ν α αν τιμετωπίζον ται άμεσα, κάτι που, δυστυχώς, πολ-
λές φορές δεν  συμβαίν ει. Πρόσθεσε ότι το Νοσοκομείο
πρέπει ν α είν αι ο πρώτος σταθμός για έν α κακοποι-
ημέν ο παιδί, καθώς μόν ο εκεί  αυτά τα περιστατικά μπο-
ρούν  ν α διερευν ηθούν  και ν α αν τιμετωπιστούν  αποτε-
λεσματικά από εξειδικευμέν ους και κατάλληλα εκπαιδε-
υμέν ους επιστήμον ες και μετά ν α ακολουθεί  η κιν ητο-
ποίηση όλου του μηχαν ισμού με την  εμπλοκή της
Αστυν ομίας, της Δικαιοσύν ης κ.λπ.

Συν εχ ίζεται στη σελ. 13
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Συν εχ ίζεται από τη σελ. 2

169 μόν ιμες προσλήψεις στη ΔΕΗ

Οι εν διαφερόμεν οι που θέλουν  ν α διεκδικήσουν  μία από τις 169
μόν ιμες θέσεις εργασίας θα πρέπει ν α γν ωρίζουν  ότι έχ ουν  περιθώρ-
ιο για ν α υποβάλλουν  την  αίτηση τους έως και την  Παρασκευή 26
Νοεμβρίου 2021, και ώρα 14:00, καταθέτον τας παράλληλα και τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά.

Επιπλέον  οι υποψήφιοι πρέπει ν α γν ωρίζουν  ότι για όλες τις θέσεις
στην  προκήρυξη της ΔΕΗ, ζητούν ται και πρόσθετα προσόν τα (Απα-
ραίτητα ή και Επιθυμητά), τα οποία πρέπει ν α κατέχ ουν  οι υποψήφ-
ιοι μέχ ρι την  ημερομην ία λήξης της προθεσμίας υποβολής των  ηλεκ-
τρον ικών  αιτήσεων  και δικαιολογητικών .

Οι προκηρυσσόμεν ες θέσεις εργασίας στη ν έα προκήρυξη της ΔΕΗ
καταν έμον ται σε πολλές πόλεις της Ελλάδας.

Πιο συγκεκριμέν α, αν οικτές θέσεις θα υπάρχ ουν  στην  Αττική, την
Εύβοια, την  Ήπειρο, την  Πελοπόν ν ησο, την  Θεσσαλία, την  Μακε-
δον ία, την  Θράκη καθώς σε διάφορα ν ησιά, συμπεριλαμβαν ομέν ης
και της Κρήτης.

Κατηγορία Παν επιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε) - 37 θέσεις:
Ειδικοτήτων  απασχ όλησης: ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ,
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΕ κατεύθυν σης ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ/ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ.

Κατηγορία Τεχ ν ολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) - 39 θέσεις:
Ειδικοτήτων  απασχ όλησης: ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ TΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ TΕ,
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΤΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ.

Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) - 93 θέσεις
Ειδικοτήτων  απασχ όλησης: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΕ,

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΕ.

88110000  ννέέαα  κκρροούύσσμμαατταα,,  559977  δδιιαασσωωλληηννώώσσεειιςς  κκααιι  9911
θθάάννααττοοιι  ααππόό  κκοορροοννοοϊϊόό  

Ο
ΕΟΔΥ αν ακοίν ωσε χ θες Τρίτη ότι ο
αριθμός των  κρουσμάτων  ξεπέρασε για
ακόμη μια φορά τις 8.000, καθώς και τα

θλιβερά στοιχ εία των  91 θαν άτων  μέσα σε έν α
24ωρο και των  σχ εδόν  600 διασωλην ωμέν ων . 

«Τα ν έα εργαστηριακά επιβεβαιωμέν α
κρούσματα της ν όσου που καταγράφηκαν  τις
τελευταίες 24 ώρες είν αι 8.100, εκ των  οποίων
10 εν τοπίστηκαν  κατόπιν  ελέγχ ων  στις πύλες
εισόδου της χ ώρας. Ο συν ολικός αριθμός των
κρουσμάτων  αν έρχ εται σε 894.555 (ημερήσια
μεταβολή +0.9%), εκ των  οποίων  50.6% άν δρ-
ες. Με βάση τα επιβεβαιωμέν α κρούσματα των
τελευταίων  7 ημερών , 93 θεωρούν ται σχ ετιζό-
μεν α με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.355 είν αι
σχ ετιζόμεν α με ήδη γν ωστό κρούσμα.
Οι ν έοι θάν ατοι ασθεν ών  με COVID-19 είν αι
91, εν ώ από την  έν αρξη της επιδημίας έχ ουν
καταγραφεί συν ολικά 17.517 θάν ατοι. Το
95.4% είχ ε υποκείμεν ο ν όσημα ή/και ηλικία 70
ετών  και άν ω.
Ο αριθμός των  ασθεν ών  που ν οσηλεύον ται
διασωλην ωμέν οι είν αι 597 (60.8% άν δρες). Η
διάμεση ηλικία τους είν αι 65 έτη. To 80.7% έχ ει
υποκείμεν ο ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών  και
άν ω. Μεταξύ των  ασθεν ών  που ν οσηλεύον ται
διασωλην ωμέν οι, 492 (82.41%) είν αι αν εμ-

βολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμέν οι και 105
(17.59%) είν αι πλήρως εμβολιασμέν οι. Από
την  αρχ ή της παν δημίας έχ ουν  εξέλθει από τις
ΜΕΘ 3.464 ασθεν είς.
Οι εισαγωγές ν έων  ασθεν ών  Cov id-19 στα
ν οσοκομεία της επικράτειας είν αι 409 (ημερή-
σια μεταβολή +4.6%). Ο μέσος όρος εισαγωγών
του επταημέρου είν αι 432 ασθεν είς
Η  διάμεση ηλικία των  κρουσμάτων  είν αι 38
έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), εν ώ η διάμεση
ηλικία των  θαν όν των  είν αι 78 έτη (εύρος 0.2
έως 106 έτη).».

Τα κρούσματα  στην  Αττική
Στην  Αττική χ θες 23/11/2021 εν τοπίστηκαν
2.114 ν έα κρούσματα σύμφων α με τον
ΕΟΔΥ.Η καταν ομή των  κρουσμάτων  στην
Αττική σήμερα είν αι εξής:

Αν ατολική Αττική 257
Βόρειος Τομέας Αθην ών  290
Δυτική Αττική 88
Δυτικός Τομέας Αθην ών  267
Κεν τρικός Τομέας Αθην ών  644
Νότιος Τομέας Αθην ών  244
Πειραιάς 291
Νήσοι 33

Οι εισαγωγές4ν έων  ασθεν ών  Cov id-19 στα
ν οσοκομεία της επικράτειας είν αι 409 (ημερή-
σια μεταβολή +4.6%). Ο μέσος όρος εισαγωγών
του επταημέρου είν αι 432 ασθεν είς.

Διεν έργεια τεστ
Το τελευταίο 24ωρο πραγματοποιήθηκαν
25.586 μοριακά τεστ και 618.097 rapid test. Σε
σύν ολο 643.683 η θετικότητα υπολογίζεται σε
1,25%.



ΟΟι φωτιές φέρνουν αλλαγέςι φωτιές φέρνουν αλλαγές
στον «Οικισμό Πανόραμα»στον «Οικισμό Πανόραμα»
του Δήμου Μάνδρας – Ειδτου Δήμου Μάνδρας – Ειδ--

υλλίας. Έχοντας σύμμαχο τον καλόυλλίας. Έχοντας σύμμαχο τον καλό
καιρό, κάτοικοι της συνοικίας πραγκαιρό, κάτοικοι της συνοικίας πραγ--
ματοποίησαν  συνάντηση  σε ανοιχτόματοποίησαν  συνάντηση  σε ανοιχτό
χώρο, λαμβάνοντας όλα τα απαρχώρο, λαμβάνοντας όλα τα απαρ--
αίτητα μέτρα λόγω της πανδημίας.αίτητα μέτρα λόγω της πανδημίας.

Σημειώνουμε εδώ ότι στις 17 /11/21 κυκλο-
φόρησε ανακοίνωση του  ‘’Πανόραμα -
Εξωραϊστικός Σύλλογος Πανοράματος Μάν-
δρας Αττικής’’, που άφηνε αιχμές ότι μια
μικρή ομάδα πολιτών είχε ξεκινήσει πολέμο
εναντίον του τωρινού Δ.Σ. 

Την ανακοίνωση αυτή δημοσιεύουμε
αυτούσια όπως αναρτήθηκε και στην σελίδα
στο fb @panorama.mandra  · Κοινότητα

Με βάση αυτήν την ανακοίνωση κάτοικοι της περιοχής προγραμμάτισαν ανοιχτή
συγκέντρωση την Κυριακή 21/11/2021 , προκειμένου να ενημερωθούν όλοι για τις
εξελίξεις σχετικά με την προβληματική λειτουργία του ήδη υπάρχοντος Εξωραιστικού
Συλλόγου ιδίως μετά και τις τελευταίες αρχαιρεσίες στον εν λόγω Σύλλογο . 

Στην ανοιχτή συγκέντρωση υπήρχε έντονος προβληματισμός για τα προβλήματα της
περιοχής και σύμφωνα με πληροφορίες σύντομα αναμένεται να  ιδρυθεί νέος Εξωραι-
στικός Σύλλογος στον Οικισμό αφού μετά και τη μαζική παρουσία των κατοίκων συγκεν-
τρώθηκαν υπογραφές για την υλοποίηση αυτού του στόχου. 

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής  για την ίδρυση νέου Συλλόγου. 
Tην Κυριακή 21/11/2021 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η πρώτη ανοιχτή συνάντηση

κατοίκων της συνοικίας «Οικισμός Πανόραμα» του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας. Έχοντας
σύμμαχο τον καλό καιρό, η συνάντηση έγινε σε ανοιχτό χώρο, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα
μέτρα λόγω της πανδημίας.

Πέρα από τους παρευρισκόμενους, υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση και από οικιστές που είτε
λόγω προσωπικών είτε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν,
δήλωσαν όμως τη στήριξή τους στην προσπάθεια αυτή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με μέλη
της συντονιστικής επιτροπής.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η «γέννηση» ενός νέου εξωραϊστικού – πολιτιστικού συλλόγου,
μέλη του οποίου θα μπορούν να είναι όλοι οι ιδιοκτήτες γης και κατοικίας, καθώς και οι ενοικιαστές
κάτοικοι του οικισμού. Το καταστατικό του νέου συλλόγου, το οποίο θα συνταχθεί από δικηγόρο
(κάτοικο του οικισμού) και το περιεχόμενο του οποίου αποφασίστηκε από την ολομέλεια με δημο-
κρατικές διαδικασίες, θα είναι έτοιμο το ταχύτερο δυνατόν και θα τεθεί άμεσα στη διάθεση των οικι-
στών για διαβούλευση. Θα βασίζεται αποκλειστικά στις αποφάσεις της ολομέλειας και στη συνερ-
γασία των οικιστών, για την επίτευξη στόχων που αφορούν την αναβάθμιση και την προβολή της
περιοχής μας. 

Η επιτυχημένη αυτή δράση προέκυψε έπειτα από δυσαρέσκεια των κατοίκων της περιοχής για
την απουσία ουσιαστικής οργάνωσης των οικιστών, η οποία έγινε ακόμη πιο εμφανής το καλοκαίρι.
Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν, παρότι καταστροφικές, έφεραν και ένα καλό αποτέλεσμα: Συσπείρ-
ωσαν τον κόσμο, οδηγώντας τον στην αναζήτηση ενός συλλογικού οργάνου που να δρα δυναμι-
κά για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής όλων.   Ευχόμαστε μέσα από την πρωτοβουλία της
συντονιστικής επιτροπής η προσπάθεια αυτή να καρποφορήσει, ώστε ο “Οικισμός Πανόραμα” να
βρει την αίγλη και την αξία που του αρμόζει, μέσα από την αρμονική συνύπαρξη των κατοίκων του.

Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμαρχο Μάνδρας – Ειδυλλίας κ. Στάθη καθώς και τον κ. Παπα-
ϊωάννου για την άμεση ανταπόκριση τους στην παραχώρηση του Δημοτικού "περιπτέρου" και
ευχόμαστε μια υγιή και ειλικρινή μελλοντική συνεργασία για το καλό του τόπου μας!

Η συντονιστική επιτροπή Η συντονιστική επιτροπή 

Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021 θριάσιο-5 
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ΠΠααννόόρρααμμαα  ΜΜάάννδδρρααςς  ΠΠααννόόρρααμμαα  ΜΜάάννδδρρααςς  

Ίδρυση νέου εξωραϊστικού & πολιτιστικού Συλλόγου 
Πραγματοποιήθηκε η πρώτη ανοιχτή συνάντηση κατοίκων του Οικισμού 

Στην 8η Athens International
Tourism & Culture EXPO ’21 για
πρώτη φορά ο Δήμος Ελευσίνας

Σ
την 8η Athens International Tourism & Culture EXPO ’21 που θα διεξαχθεί στο
Ζάππειο Μέγαρο, 25-27 Νοεμβρίου, θα συμμετέχει για πρώτη φορά ο Δήμος
Ελευσίνας.

Η ΑΙΤΕ, ως το κορυφαίο σημείο συνάντησης τουριστικού
ενδιαφέροντος στην Ελλάδα, πρόκειται να φιλοξενήσει σημαν-
τικούς οργανισμούς, φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριο-
ποιούνται στον τουρισμό, παρουσιάζοντας υπηρεσίες, καινο-
τομίες και νέες τάσεις στον τουριστικό κλάδο.

Ταυτόχρονα, δίνεται στους συμμετέχοντες η ευκαιρία για
σύναψη συμφωνιών, συμμετοχή σε workshops και ανταλλα-

γή απόψεων και ιδεών με τους κορυφαίους του τουριστικού
κλάδου.

Ο Δήμος Ελευσίνας, μέσω της Αντιδημαρχίας Τουρισμού &
Διεθνών Σχέσεων, θα έχει ενεργή παρουσία στην έκθεση, με
δικό του περίπτερο, τόσο φυσικό όσο και ψηφιακό, από όπου
θα δίνονται όλες οι πληροφορίες για την πόλη και τις δράσεις
που διεξάγονται στο πλαίσιο της τουριστικής της προβολής, με
σκοπό η Ελευσίνα να αποκτήσει περαιτέρω εξωστρέφεια, να
προσελκύσει συνεργασίες στον τομέα της τουριστικής ανά-
πτυξης και να αποτελέσει προορισμό.

Στο αυτόνομο περίπτερο του Δήμου Ελευσίνας, θα συμμε-
τέχουν ως συνεκθέτες η Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2023, η
ΕΦΑΔΑ αλλά και επαγγελματίες του τουρισμού που δρα-
στηριοποιούνται στον Δήμο Ελευσίνας
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Συλλήψεις στους Θρακομακεδόνες και εξάρθρωση
εγκληματικής ομάδας που διέπραττε κλοπές αυτοκι-
νήτων

Εξαρθρώθηκε, από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά
Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής,
εγκληματική ομάδα που διέπραττε κλοπές αυτοκι-
νήτων στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο επιχείρησης που
πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της 5-11-2021
στους Θρακομακεδόνες, από αστυνομικούς της
ανωτέρω Υπηρεσίας, δύο ημεδαποί, ηλικίας 33 και
41 ετών, μέλη της οργάνωσης. Ταυτοποιήθηκε και
αναζητείται και έτερο μέλος.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για τα

αδικήματα, της εγκληματικής οργάνωσης, των
διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπής, πλαστογρα-
φία και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Ως προς τον τρόπο δράσης, τα μέλη της σπείρ-
ας κινούνταν συνήθως απογευματινές ώρες σε διά-
φορες περιοχές της Αττικής προς αναζήτηση
οχημάτων. Όταν τα εντόπιζαν, με την χρήση ειδι-
κού τεχνικού εξοπλισμού, τα αφαιρούσαν και τα
στάθμευαν προσωρινά σε απομονωμένα σημεία.

Μετά την πάροδο ικανού χρονικού διαστήματος
και αφού αυτά δεν είχαν ανευρεθεί από τις Αστυνο-
μικές Αρχές τα μετέφεραν σε έτερα σημεία (καβάτ-
ζες) όπου φρόντιζαν για την περαιτέρω διάθεσή
τους.

Δωρεάν Rapid Test την Κυριακή 28 Νοεμβρίου στην Πλατεία Δημαρχείου Άνω Λιοσίων από 9:00 – 15:00 
- Παρουσία κλιμακίου του ΕΟΔΥ για Rapid Test σε καθημερινή βάση έχει αιτηθεί η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής 

ΗΔιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Φυλής γνωστοποιεί στους Δημότες ότι την Κυριακή
28 Νοεμβρίου  2021 θα βρίσκονται στην Πλατεία Ηρώων (Δημαρχείου Άνω Λιοσίων) μονάδες του
ΕΟΔΥ για δωρεάν εξέταση Rapid Test για τη διάγνωση Covid 19.

Οι μονάδες θα κάνουν τα τεστ από τις 9:30 το πρωί έως τις 15:00.Θα τηρηθούν αυστηρά τα μέτρα ασφ-
αλείας.Όλοι οι συνδημότες που επιθυμούν να υποβληθούν σε Rapid Test, θα πρέπει να προσέρχονται στο
χώρο με προστατευτικές μάσκες και με τις προβλεπόμενες αποστάσεις.Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
γνωρίζουν το ΑΜΚΑ τους και να γνωστοποιήσουν τον αριθμό του τηλεφώνου τους, μέσω του οποίου θα
ενημερωθούν για το αποτέλεσμα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αναπληρωτής Δημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής Γιώργος Αντωνόπουλος,  έχει
αποστείλει  αίτημα προς τον ΕΟΔΥ για μόνιμη παρουσία κλιμακίου και δωρεάν Rapid Test  στο Δήμο
Φυλής,  σε καθημερινή βάση. 

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 

Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

Βγήκε από τη ‘’ναφθαλίνη’’
o Βιολογικός Καθαρισμός
στους Αγίους Θεοδώρους

Ξεκινάει το έργο για την αναβάθμιση, τον
εκσυγχρονισμό και τη λειτουργία της 

Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων 
προϋπολογισμού 900.000,00€.

Σε συν έχ εια της σύμβασης που υπέγραψε ο Περιφερ-
ειάρχ ης Πελοπον ν ήσου κ. Παν αγιώτης Ε. Νίκας, ο
Δήμαρχ ος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων  Θεοδώρ-
ων  κ. Γεώργιος Αλκ. Γκιών ης και ο εκπρόσωπος της
αν αδόχ ου εταιρείας, για την  υλοποίηση του σημαν τι-
κού αυτού έργου, στα τέλη Σεπτεμβρίου 2021, πραγ-
ματοποιήθηκε τις τελευταίες ημέρες παραλαβή των
σωλήν ων  για την  έν αρξη του έργου.Πρόκειται για έν α
έργο που εκκρεμούσε για 15 και πλέον  χ ρόν ια και
παρά τις μεγάλες δυσκολίες, η Περιφέρεια Πελοπον ν ή-
σου, ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχ ώρας – Αγίων
Θεοδώρων  και η Δ.Ε.Υ.Α.Λ.-Α.Θ. κατέβαλαν  κάθε
δυν ατή προσπάθεια προκειμέν ου ν α επιλυθούν  ορι-
στικά όλα τα προβλήματα και ν α ξεκιν ήσουν  οι διαδι-
κασίες για την  ταχ ύτερη υλοποίησή του.Με την  απο-
περάτωση των  εργασιών , ολοκληρών εται έν α σημαν -
τικό περιβαλλον τικό έργο που λειτουργεί προς όφελος
των  δημοτών  και της ευρύτερης περιοχ ής, αν αβαθμίζει
την  ποιότητα ζωής των  πολιτών  και δημιουργεί μια ν έα
προοπτική για τον  τόπο.
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Με ανακοίνωσή του το
Δημόσιο ΙΕΚ Μεγάρων
ευχαριστεί  το Δήμο
Μεγαρέων για την απόφ-
αση να συστήσει ειδικό
δρομολόγιο μεταφοράς
των σπουδαστών του
από και προς το σταθμό
του Προαστιακού από
την 22 Νοεμβρίου.

«Έτσι επιλύεται σε μεγάλο βαθμό
το θέμα της μετακίνησής τους και το
ΙΕΚ Μεγάρων γίνεται στην πράξη
κέντρο της δημόσιας και δωρεάν
επαγγελματικής κατάρτισης για όλο
τον νομό, ένας πόλος προσέλκυσης
σπουδαστών από όλους τους γειτνιά-
ζοντες δήμους.

Η διεύθυνση, οι σπουδαστές και οι
εκπαιδευτές του Δημοσίου ΙΕΚ
Μεγάρων θα θέλαμε από καρδιάς να
ευχαριστήσουμε το Δήμο Μεγαρέων
για τη στήριξή του αυτή και ιδιαίτερα
τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Φωτίου,
και επίσης στον βουλευτή της περιφ-
έρειας κ. Αθανάσιο Μπούρα για την
πολύ καίρια παρέμβασή του».

ΔΔΙΙΕΕΚΚ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΡΡΩΩΝΝ  
ΕΕιιδδιικκόό  δδρροομμοολλόόγγιιοο  μμεεττααφφοορράάςς  

ττωωνν  σσπποουυδδαασσττώώνν    ααππόό  κκααιι  ππρροοςς  ττοο  σσττααθθμμόό
ττοουυ  ΠΠρροοαασσττιιαακκοούύ  ααππόό  ττηηνν  2222  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ

Σ τις εργασίες της ημερίδας ενημέρωσης και συζήτησης για το νέο
Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττικής 2021-2027 παρευρέθηκε, την
Τρίτη 16 Νοεμβρίου, ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός. Στην

Ημερίδα πραγματοποιήθηκε ανοικτός διάλογος με στελέχη της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής επί των βασικών στόχων πολιτικής του νέου Περιφερ-
ειακού Προγράμματος για τη διαμόρφωση ενός στρατηγικού σχεδιασμού
για μία Αττική βιώσιμη.

«Ακούγοντας τις θέσεις του Περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη και των
άλλων ομιλητών επί των βασικών στόχων πολιτικής του νέου ΠΕΠ,
διαπίστωσα πως σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει
ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων
προκειμένου τα επόμενα χρόνια η Αττική να γίνει Έξυπνη, Πράσινη,
Συνδεδεμένη και Βιώσιμη. Όλοι μπορούμε και πρέπει να δουλέψουμε
σε αυτή την κατεύθυνση», ανέφερε ο κ. Βρεττός.

Στην ημερίδα της Περιφέρειας
για το νέο ΕΣΠΑ ο Δήμαρχος

Αχαρνών Σπύρος Βρεττός

Ε
γκρίθηκε από το Δημοτικό
Συμβούλιο ο Προϋπολο-
γισμός 2022 του Δήμου

Ιλίου, ύψους 48.411.011,85€, με
αμεσότητα και ευελιξία ώστε ν α
αν ταποκρίν εται σε έκτακτες
καταστάσεις

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός
ότι περιλαμβάνει τους απαιτούμε-
νους πόρους για τη λειτουργία
σημαντικών κοινωνικών δομών και
προγραμμάτων, αλλά κυρίως για τη
διεύρυνση και ενίσχυσή τους.  

Παράλληλα, εγκρίθηκε και  το
Τεχνικό Πρόγραμμα 2022, ύψους
17.704.183,90€, εκ των οποίων
ποσό 14.978.844,75€ αφορά νέα
έργα και μελέτες. Το νέο Τεχνικό
Πρόγραμμα είναι ρεαλιστικό και
υλοποιήσιμο, στοχεύοντας στην
Ανάπτυξη, τη συνεχή βελτίωση της
καθημερινότητας, της ασφάλειας
και της ποιότητας ζωής της τοπικής
κοινωνίας, αλλά και τη βέλτιστη
αξιοποίηση των διαθέσιμων
εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματο-
δοτικών εργαλείων.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Προϋ-
πολογισμός 2022 του Δήμου επέ-
στρεψε από το Παρατηρητήριο
Οικονομικής Αυτοτέλειας των

Ο.Τ.Α. για μια ακόμα φορά χωρίς
καμία παρατήρηση, αποδεικνύον-
τας ότι διαθέτει την απαιτούμενη
προσαρμογή στις νέες συνθήκες. 

Ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος
σημείωσε: «Ο Προϋπολογισμός
και το Τεχνικό Πρόγραμμα για το
2022 σχεδιάστηκαν να λειτουργή-
σουν με γνώμονα το δυσμενές
οικονομικό περιβάλλον που
έχουν δημιουργήσει η συνεχιζό-
μενη υγειονομική κρίση, η
πολύχρονη οικονομική κρίση και
οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε
συνδυασμό με τους μειωμένους
πόρους της. 

Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να
θέτουν στο επίκεντρο τον Άνθρω-
πο και τις ανάγκες του, να παραμέ-
νουν σταθερά προσανατολισμένοι
στη συνέπεια λόγων και έργων και
να έχουν ως στόχο την οικονομική
ευημερία και ανάπτυξη της πόλης
μας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά
τις υπηρεσίες του Δήμου που εξα-
κολουθούν, παρά τις δυσκολίες
και τους περιορισμούς, να επιτε-
λούν καθημερινά και αδιάλειπτα  το
έργο τους, με οργάνωση, αποτελε-
σματικότητα και αξιοπιστία».

Νίκος Ζενέτος
Κοινωνική Μέριμνα και Ανάπτυξη τα 
βασικά στοιχεία στον  Προϋπολογισμό 
και το Τεχνικό Πρόγραμμα 2022 
του Δήμου Ιλίου

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021 η «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ»
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Επιδείνωση των δεικτών της πανδημίας
καταγράφεται στην Δυτική Αττική, σύμφωνα με
το εβδομαδιαίο δελτίο κρουσμάτων κορωνοϊού
που καταγράφει η Γενική Γραμματεία πολιτι-
κής Προστασίας την Δευτέρα 22 Νοεμβρίου και
γνωστοποιεί ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής
Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος.

Στη Δυτική Αττική το σύνολο ενεργών κρου-
σμάτων είναι 680.

Σε νοσηλεία είναι 57 συμπολίτες μας και σε
απομόνωση κατ’ οίκον 623 άτομα.

Αναλυτικά τα κρούσματα ανά Δήμο:

Στον Δήμο Ελευσίνας το σύνολο ενεργών
κρουσμάτων είναι 137.

Στον Δήμο Ασπροπύργου, 133 ενεργά
κρούσματα.

Στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας, 44 ενεργά
κρούσματα.

Στον Δήμο Μεγαρέων, 112 ενεργά κρούσμα-
τα.

Στον Δήμο Φυλής, 254 ενεργά κρούσματα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Αττικής Λευτέρης
Κοσμόπουλος αναφέρει ότι: «Πρέπει να προ

σέχουμε, να τηρούμε τα μέτρα προστασίας
κατά του κορωνοϊού διότι δυστυχώς αυξάνον-
ται οι νοσηλευόμενοι συμπολίτες μας».

Αναλυτικά τα κρούσματα ανά Δήμο

"Ο ανεμβολίαστος που θα πάει στις
θρησκευτικές λειτουργίες και στα
υπόλοιπα μυστήρια υποχρεούται να
έχει rapid test μαζί του", είπε ο κυβε-
ρνητικός εκπρόσωπος.

"Δεν  εξετάζουμε υποχ ρεωτικότητα
εμβολιασμού, καμία κυβέρν ηση πουθε-
ν ά στον  κόσμο δεν  το έκαν ε", επισή-
μαν ε στον  ΣΚΑΪ κυβερν ητικός εκπρό-
σωπος, σημειών ον τας πως δεν  είν αι
εύκολο ν α λειτουργήσει ο υποχ ρεω-
τικός εμβολιασμός, γιατί πρόκειται για
θέμα συν επειών  αν  υπάρχ ει υποχ ρεω-
τικότητα.

Ερωτηθείς αν  υπάρχ ει εν δεχ όμεν ο
lockdown, σημείωσε ότι η μεγάλη προ-
σπάθεια που κάν ουμε είν αι η χ ώρα ν α
μην  ξαν ακλείσει.

"Δε φαίν εται στον  ορίζον τα το επό-
μεν ο διάστημα ότι θα αν αγκαστούμε ν α
παραμερίσουμε από αυτή τη στρατηγι-
κή, και θα κάν ουμε ό,τι δυν ατόν  για ν α
την  υποστηρίξουμε με τα μέτρα και
σημειακές βελτιώσεις εκεί που χ ρειάζε-
ται" διαβεβαίωσε ο ίδιος. "Δίν ουμε
μεγάλη μάχ η για ν α γίν ει η χ ώρα
αν οιχ τή στο κλίμα αν αζωπύρωσης της
παν δημίας και στην  άλλη κρίση με τις
αν ατιμήσεις".

Όπως σημείωσε αν αφορικά με τα
μέτρα στις εκκλησίες, η κυβέρν ηση
θεσμοθέτησε την  υποχ ρεωτικότητα
(των  τεστ και των  πιστοποιητικών ) η
κυβέρν ηση θα την  περιφρουρήσει, και
η εκκλησιά πρέπει ν α συμβάλλει με τις
δικές της δυν άμεις. "Οπουδήποτε
έχ ουν  ληφθεί δειγματοληπτικά μέτρα,
τα όργαν α της πολιτείας θα κάν ουν
ελέγχ ους… Θα επιβληθεί πρόστιμο
στον  πιστό, ο ιερέας δεν  είν αι ιδιοκ-
τήτης του ν αού. 

Ο αν εμβολίαστος που θα πάει στις
θρησκευτικές λειτουργίες την  Κυριακή
και στα υπόλοιπα μυστήρια υποχ ρε-
ούται ν α έχ ει rapid test μαζί του για
προστασία δίκη του και των  υπο-
λοίπων " διευκρίν ισε ο κυβερν ητικός
εκπρόσωπος. "Και η εκκλησία θα κάν ει
τη δουλειά της πιστεύω και το κράτος
θα κάν ει τη δουλειά του".

Όπως τόν ισε στη συν έχ εια, το
σύστημα υγείας είν αι στα όρια του, πιέ-
ζεται πάρα πολύ, αλλά δεν  έχ ει ξεπε-
ράσει τα όρια του. "Συν εχ ίζουμε την
τεράστια προσπάθεια και την  έκκληση
για μαζικό εμβολιασμό. Βασική μας στρ-
ατηγική είν αι η χ ώρα ν α μείν ει
αν οιχ τή…. Ό,τι γίν εται σημειακά θα
αφορά τους αν εμβολίαστους, με περισ

σότερους περιορισμούς για τη δίκη
τους προστασία και την  έμμεση πίεση
(για εμβολιασμούς) για ν α είμαστε ειλι-
κριν είς. 

Έχ ουμε πάρει μέτρα που δυσκο-
λεύουν  σταδιακά από το Σεπτέμβρη τις

συν αλλαγές τους και την  παρουσία
τους σε σειρά από δραστηριότητες".

"Δεν  είν αι πολλά ν α καν είς για τους
αν εμβολίαστους από δω και στο έξης
για ν α είμαστε ειλικριν είς", διευκρίν ισε
τέλος.

Νέα μέτρα στις εκκλησίες: 
Πρόστιμο μόνο στον πιστό αν είναι χωρίς rapid test, όχι στον ιερέα

Αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο τα
κρούσματα COVID-19 στη Δυτική Αττική
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Οι «κερδισμένοι» και οι «χαμένοι» του ΕΝΦΙΑ το 2022
Μία κλίμακα υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ, η

οποία θα διασφαλίζει μείωση -έστω και μικρή-
στους ιδιοκτήτες ακινήτων που βρίσκονται σε
περιοχές στις οποίες η τιμή ζώνης θα αυξηθεί
από την 1η Ιανουαρίου 2022, σχεδιάζει το
οικονομικό επιτελείο, εκτελώντας τη μία προ-
σομοίωση μετά την άλλη προκειμένου να
καταλήξει στους τελικούς συντελεστές. Η
πολιτική δέσμευση της κυβέρνησης είναι το
2022 στην πλειονότητά τους οι ιδιοκτήτες να
πληρώσουν λιγότερο ΕΝΦΙΑ.

Για τους ιδιοκ-
τήτες ακινήτων
στις περιοχές
όπου η τιμή
ζώνης είτε
μειώνεται είτε
παραμένει σταθε-
ρή από την αρχή
του επόμενου
έτους, η τήρηση
αυτής της
δέσμευσης είναι
δεδομένη. Σε
αυτές τις δύο κατ-
ηγορίες κατατάσ-
σεται περίπου το
45% των τιμών
ζώνης της χώρας.

Το ζητούμενο, πλέον, είναι για το υπόλοιπο
55%, στο οποίο υπάρχει αύξηση, ένα σημαν-
τικό μέρος -ουσιαστικά οι περιοχές που θα
έχουν ανατίμηση της τιμής ζώνης κάτω από
20% με 25%- να δουν τελικώς, έστω και
μικρή, ελάφρυνση παρά την αύξηση της τιμής
ζώνης. Η τελική κλίμακα αναμένεται να παρ-
ουσιαστεί τον προσεχή Ιανουάριο, μήνα κατά
τον οποίο προγραμματίζεται να κατατεθεί και
το νομοσχέδιο στη Βουλή, ώστε η έκδοση των

νέων εκκαθαριστικών να γίνει προς το τέλος
Φεβρουαρίου ή στις αρχές Μαρτίου και η ένα-
ρξη πληρωμής από το τέλος Μαρτίου.

Οι μεταβολές
Το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν κι άλλες

προσομοιώσεις, καθώς το οικονομικό επιτε-
λείο θέλει να «μετρήσει» τις συνέπειες της
νέας κλίμακας όχι ανά τιμή ζώνης αλλά ανά
ιδιοκτήτη. Ουσιαστικά θα πρέπει να προσμε-
τρηθεί η επίπτωση από την ενσωμάτωση του
συμπληρωματικού φόρου στον κύριο, αλλά

και το γεγονός ότι πολλοί ιδιοκτήτες έχουν
περισσότερες από μία ιδιοκτησίες στο όνομά
τους.

Αυτοί που αναμένεται να πληρώσουν περ-
ισσότερο ΕΝΦΙΑ το 2022 συγκριτικά με το
2021 είναι οι ιδιοκτήτες ενός ακινήτου σε περ-
ιοχή όπου επέρχεται πολύ μεγάλη αύξηση της
τιμής ζώνης. Στους χαμένους του 2022 θα
είναι κατά κύριο λόγο οι ιδιοκτήτες ακινήτων
στις ζώνες που μπήκαν για πρώτη φορά στο
αντικειμενικό σύστημα.

Για πρώτη φορά μπήκαν στο σύστημα
3.643 ζώνες (περίπου η μία στις τέσσερις) και
εκεί, στο 40% των περιπτώσεων έχει επέλθει
πολύ μεγάλη αύξηση, η οποία μεσοσταθμικά
φτάνει στο 41%. Τόσο μεγάλες αυξήσεις είναι
δεδομένο ότι δεν θα απορροφηθούν από τη
νέα κλίμακα και οι

ιδιοκτήτες θα πληρώσουν περισσότερο.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα; Μεγάλη

αύξηση κατά 229% εντοπίζεται σε τρεις ζώνες
της Μυκόνου, καθώς υπολογίζονταν μέχρι
σήμερα με τιμή 1.200 ευρώ και η τελική τιμή
τους διαμορφώνεται πλέον σε 3.800 και 3.950
ευρώ, ενώ σημαντικές αυξήσεις εντοπίζονται
σε ζώνες περιοχών, μεταξύ άλλων, όπως το
Λαγονήσι, από 750 σε 1.450 ευρώ (αύξηση
93%), το Μαρούσι, από 1.300 σε 2.000 ευρώ
(αύξηση 54%), το Χαλάνδρι, από 1.250 σε
1.900 ευρώ (αύξηση 52%), η Κέρκυρα, από
1.050 σε 1.600 ευρώ (αύξηση 52%), και η Νέα
Αλικαρνασσός, από 650 σε 900 ευρώ
(αύξηση 38%).

Η δημοσιονομική επίπτωση
Όπως αποκαλύφθηκε και από το τελικό

σχέδιο του προϋπολογισμού, με τον ΕΝΦΙΑ
του 2022 το Δημόσιο θα επιδιώξει να εισπρά-
ξει 2,5 δισ. ευρώ (περίπου 67 εκατ. ευρώ λιγό-
τερα συγκριτικά με το 2021). Αυτές τις ημέρες
το οικονομικό επιτελείο, σε συνεργασία με την
ΑΑΔΕ, ολοκληρώνουν τη μέτρηση των δημο-
σιονομικών επιπτώσεων που έχει η ενεργο-
ποίηση των νέων αντικειμενικών αξιών. Επει-
δή στο 55% των τιμών προκύπτει αύξηση, η
συνολική φορολογητέα αξία των ακινήτων
εκτιμάται ότι θα αυξηθεί πάνω από 70 δισ.
ευρώ, με αποτέλεσμα να προσεγγίσει τελικώς
τα 700 δισ. Ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι θα δημιουργηθεί και ένας
πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος της
τάξεως των 400-450 εκατ. ευρώ για να χρημα-

τοδοτήσει τις μειώσεις των συντελεστών της
νέας κλίμακας. Στην εξίσωση μπαίνει και
ακόμη ένας παράγοντας: η νέα κλίμακα θα
πρέπει να χρηματοδοτήσει και το κενό των
περίπου 600 εκατ. ευρώ που θα προκύψει
από την ενσωμάτωση του συμπληρωματικού
φόρου στον κύριο. Εξετάζεται ακόμη και το
ενδεχόμενο να απορροφηθεί στη νέα κλίμακα
η έκπτωση 10%30% που ισχύει σήμερα και η
οποία έχει δημοσιονομικό κόστος περίπου
600 εκατ. ευρώ. 

Αν αθροιστούν όλα αυτά τα δημοσιονομικά
στοιχεία, προκύπτει ότι ουσιαστικά ο φόρος
θα σχεδιαστεί από την αρχή και πρακτικά
αυτοί που μπορούν να είναι βέβαιοι ότι θα
πληρώσουν λιγότερα σε σχέση με το 2021
είναι αυτοί που έχουν μια ιδιοκτησία σε περ-
ιοχή όπου επέρχεται μείωση ή σταθερότητα
όσον αφορά στη μεταβολή της τιμής ζώνης.

Η εικόνα με τις ζώνες στο σύνολο της
χώρας

Η εικόνα με τις νέες τιμές ακινήτων στο
σύνολο της επικράτειας, η οποία από 1ης
Ιανουαρίου 2022 θα διαιρείται σε 13.808
ζώνες, διαμορφώνεται ως εξής:

Σε 2.860 ζώνες (δηλαδή στο 21% του συνό-
λου) παρατηρείται μείωση, με το μέσο ποσο-
στό της μείωσης να διαμορφώνεται στο
19,5%.

Σε 3.314 ζώνες, δηλαδή στο 24% του συνό-
λου, οι τιμές ζώνης έχουν παραμείνει αμετάβ-
λητες.

Σε 7.634 ζώνες, δηλαδή στο 55% του συνό-
λου, έχει καταγραφεί μέση αύξηση της τάξεως
του 19,5%.

Στις υφιστάμενες ζώνες, αυτές δηλαδή που
προϋπήρχαν της 1ης Ιανουαρίου 2022,
επέρχεται αύξηση σε περίπου 6.105 εκ των
συνολικά 10.165 ζωνών.

Με εσωτερικό έγγραφο που υπο-
γράφεται από την αναπληρώτρια υπο-
υργό Υγείας Μίνα Γκάγκα, δίνεται
οδηγία στα νοσοκομεία για τον περιο-
ρισμό των προγραμματισμένων τακ-
τικών χειρουργείων έως και 80%.

Από την οδηγία εξαιρούνται μονάχα
«οι αυστηρώς έκτακτες και επείγουσες
χειρουργικές επεμβάσεις καιθώς και
τα ειδικά νοσοκομεία». Παράλληλα και
σύμφωνα με την οδηγία, συνεχίζονται
τα θεραπευτικά προγράμματα ασθ-
ενών με χρόνια προβλήματα υγείας.

ΠΟΕΔΗΝ: Ηλικιωμένοι δεν
βρίσκουν κρεβάτι σε ΜΕΘ

Την ίδια ώρα, «δεκάδες διασωληνω-
μένοι παραμένουν εκτός ΜΕΘ στα

νοσοκομεία», τονίζει ο Μιχάλης Γιαννάκος της
ΠΟΕΔΗΝ, ενώ κάνει λόγο για ρεκόρ στο ΑΧΕΠΑ.

«Δεν έχουμε πια μόνο επιλογή ασθενών για
ΜΕΘ. Έχουμε επιλογή ασθενών για χορήγηση
υψηλής ροής οξυγόνου με μηχάνημα High Flow
λόγω έλλειψης μηχανημάτων ή ανεπάρκειας
οξυγόνου» επισημαίνει σε ανακοίνωσή του και
προσθέτει:

«Ηλικιωμένοι ασθενείς δεν διασωληνώνονται
καν αφού δεν υπάρχει προοπτική εξεύρεσης
κλινών ΜΕΘ».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «αρνητικό πανελλήνιο
ρεκόρ διασκορπισμένων σε κλινικές διασωληνω-
μένων ασθενών καταγράφει το ΑΧΕΠΑ με 11»,
ενώ επισημαίνει πως στο Κιλκίς «διασωληνώνουν
τον τέταρτο ασθενή».

ΚΚόόββοοννττααιι  σσττοο  ααπποολλύύττωωςς  ααππααρρααίίττηηττοο  τταα  τταακκττιικκάά  χχεειιρροουυρργγεείίαα
Έγγραφο της Μ. Γκάγκα για δραστική μείωση κατά 80% στα δημόσια νοσοκομεία καθώς η πανδημία επελαύνει
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Η
ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς από τον
ΑΔΜΗΕ συνιστά κρίσιμη παράμετρο για την
διείσδυση ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα. Μέσα από

έργα εγχώριων και διεθνών ηλεκτρικών διασυνδέσεων, ο
Διαχειριστής δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μία γρήγορη
και επιτυχημένη ενεργειακή μετάβαση.

Ο ΑΔΜΗΕ αυξάνει και επιταχύνει τις επενδύσεις του

Οι ηλεκτρικές διασυν δέσεις αποτελούν  πολύ σημαν τικό
στοιχ είο της εν εργειακής μετάβασης. Κατά αυτή την  έν ν οια ο
Διαχ ειριστής πρέπει ν α είν αι ο enabler αυτής της προσπάθειας.
Είν αι χ αρακτηριστικό ότι από τα 98 έργα που έχ ουν  συμπεριλ-
ηφθεί στη ν έα λίστα Έργων  Κοιν ού Εν διαφέρον τος της Ευρω-
παϊκής Έν ωσης, τα 61 αφορούν  ηλεκτρικές διασυν δέσεις και τα
6 έργα αποθήκευσης. Στις ΗΠΑ εγκρίθηκε χ ρηματοδότηση 65
δισ. ευρώ για την  εν ίσχ υση των  δικτύων  της χ ώρας, προκειμέ-
ν ου ν α διευκολυν θεί η αλλαγή του εν εργειακού μείγματος. Στην
Ελλάδα, ο ΑΔΜΗΕ έχ ει αυξήσει και επιταχ ύν ει τις επεν δύσεις
του. Η αύξηση της Ρυθμιζόμεν ης Περιουσιακής Βάσης λόγω των
επεν δύσεων  του Διαχ ειριστή αν έρχ εται σήμερα σε 30% σε
σχ έση με το 2017 και θα αγγίξει το 100% μέσα στα επόμεν α χ ρό-
ν ια.

Στη γραμμή εκκίνησης η Δ’ Φάση διασύνδεσης Κυκλάδων

Με τη διασύν δεση των  βορείων  Κυκλάδων  ν α έχ ει ολοκληρωθεί, ξεκιν ά πλέον  η
τέταρτη και τελευταία φάση του έργου. Τις επόμεν ες μέρες υπογράφουμε τη σύμβα-
ση για την  ηλεκτρική διασύν δεση Σαν τορίν ης-Νάξου, με συν ολικό προϋπολογισμό
άν ω των  100 εκατ. ευρώ. Το αμέσως επόμεν ο διάστημα ξεκιν ούν  οι διαγων ισμοί για
άλλα τρία ν ησιά, τη Φολέγαν δρο, τη Μήλο, και τη Σέριφο, έργα με προϋπολογισμό
άν ω των  300 εκατ. ευρώ.

Κρίσιμος ο ρόλος των διεθνών διασυνδέσεων

Για ν α μπορέσουμε ν α υπερβούμε τις προκλήσεις τις εν εργειακής μετάβασης πρέ

πει ν α υπάρχ ει μία αίσθηση σκοπού. Εκεί ακριβώς εν τάσσεται η συζήτηση που
γίν εται για το ρόλο των  διεθν ών  διασυν δέσεων , όπως η πρωτοβουλία για μεταφορά
πράσιν ης εν έργειας ακόμη και από την  βόρεια Αφρική. Με την  Δ/ν ουσα Σύμβουλο
του αν τίστοιχ ου Οργαν ισμού στην  Αίγυπτο έχ ουμε συστήσει τεχ ν ικές ομάδες προ-
κειμέν ου ν α ξεκιν ήσει άμεσα η μελέτη υποβρύχ ιας διασύν δεσης. Επίσης συμμε-
τέχ ουμε παρέχ ον τας τεχ ν ικές συμβουλές στη διασύν δεση αν άμεσα σε Κρήτη,
Κύπρο και Ισραήλ προκειμέν ου η ΝΑ Μεσόγειος συν ολικά ν α συν δράμει στην  πρά-
σιν η εν έργεια που απαιτείται ν α εισαχ θεί στην  Ευρώπη. Παράλληλα, βρίσκεται σε
εξέλιξη η διαγων ιστική διαδικασία για το ελλην ικό τμήμα της δεύτερης ηλεκτρικής
διασύν δεσης Ελλάδας-Βουλγαρίας (Νέα Σάν τα-Μαρίτσα) και προχ ωράμε τις μελέτες
για την  εν ισχ υτική υποβρύχ ια διασύν δεση Ελλάδας-Ιταλίας που θα κατασκευάσουμε
από κοιν ού με τον  Ιταλό Διαχ ειριστή, Terna. 

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284

Μ. Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Η ενεργειακή μετάβαση απαιτεί υπερβάσεις

Βασικά σημεία από την τοποθέτηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του
ΑΔΜΗΕ, στο συνέδριο CEO INITIATIVE 2021

((ααππόό  ααρριισσττεερράά))::  ΑΑννδδρρέέααςς  ΤΤααππρρααννττζζήήςς  --  AAVVIISS,,  ΑΑρριισσττοοττέέλληηςς  ΧΧααννττάάββααςς  --  EEnneell  GGrreeeenn
PPoowweerr  HHeellllaass,,  ΜΜάάννοοςς  ΜΜααννοουυσσάάκκηηςς  --  ΑΑΔΔΜΜΗΗΕΕ,,  ΠΠέέννννυυ  ΚΚοούύττρραα  --ΔΔηημμοοσσιιοογγρράάφφ--

οοςς//σσυυννττοοννίίσσττρριιαα,,  ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  ΜΜααύύρροοςς  --  ΔΔΕΕΗΗ  ΑΑννααννεεώώσσιιμμεεςς,,  ΓΓιιώώρργγοοςς  ΠΠεεχχλλιιββάάννοογγ--
λλοουυ  --  EEuunniiccee  EEnneerrggyy  GGrroouupp
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O Mεγαρικός 2-0 την Λαμπερή Ελευσίνας

Ο Μεγαρικός επέστρεψε στα επιτυχή
αποτελέσματα αφού επικράτησε για την 7η
αγωνιστική στο γήπεδο του Βύζα της Λαμπερής
Ελευσίνας με 2-0.

Τα τέρματα για την ομάδα του Ζήση Ζήκου
σημείωσαν οι Σερταρίδης(9′)  Κώνστας(33′).
Η ομάδα της Λαμπερής τελείωσε το παιχνίδι με 10
ποδοσφαιριστές λόγω αποβολής με δεύτερη
κίτρινη του Κακλαμάνη 65'.

Διαιτήτευσε ο Μανούρας Χ.

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ: Σκλιας, Χριστοδουλίδης,
Χιώτης(70′ Χατζής), Μαυρίδης, Πέππας(81′
Αγγελόπουλος), Κώνστας(70′ Χάντης Π.), Χάντης

Ο Πυρρίχιος νικητής στο γειτονικό ντέρμπι με την
Ενωση Ασπροπύργου

Επιστροφή στις ν ίκες για τον  Πυρρίχ ιο
Ασπροπύργου που επικράτησε για την
7η αγων ιστική στο γειτον ικό ν τέρμπι
την  Εν ωση με 3-0.
Τα τέρματα για την  ομάδα του Μιχ άλη
Κάσδαγλη σημείωσαν  οι Αγγελιδάκ-
ης(22′) , Μουστάκας(24′), Τσούλφ-
ας(77′).
Διαιτητής ήταν   ο Λάμπρου.Βοηθοί:
Φούρκας-Παπαδόπουλος.
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ: Τσέπερης, Μουστάκα, Παπαδόπουλος(82′ Σωπιάδης Α.), Πιπερίδης
Σ.(82′ Στεφαν ίδης), Τσιριγώτης, Μαυρίδης(70′ Μερκάι), Λάσκος(70′ Σωπιάδης Χ.),
Αν θόπουλος, Ερμπαλίδης, Πιπερίδης Γ., Αγγελιδάκης.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: Μπουλούμπασης, Αξιώτης, Τυρλής(68′ Ντάν τι), Καρδάμης,
Ρέτσος, Σαλέτα, Κομόν ης, Στύλλα, Ρούπλι(53′ Νεστουράι), Συριόπουλος, Πέτσας.
...Επόμεν ο παιχ ν ίδι για τον  Πυρρίχ ιο την  Κυριακή εκτός έδρας στα Μέγαρα με τον
Βύζα. Εν ώ ο Ασπρόπυργος αγων ίζεται την  Πέμπτη 25/11 με την  Λαμπερή Ελευ-
σίν ας εν ώ την  Κυριακή στο Παν όραμα με τον  Εθν ικό..

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ:  
Όλα καλά με τον Ανδρέα Ρεκουνιώτη

Ο τραυματισμός στο παιχ ν ίδι στη Νάξο του Αν δρέα
Ρεκουν ιώτη , ήταν  για όλους μας έν α σοκαριστικό
γεγον ός …
Ευτυχ ώς όλα πήγαν  καλά , με την  υγεία του Αν δρέα ν α
μην  διατρέχ ει καν έν αν  απολύτως κίν δυν ο.
Μετά την  παραμον ή του στο Κέν τρο Υγείας ΝΑΞΟΥ
όπου έγιν αν  οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις , πήρε
εξιτήριο και το απόγευμα  επέστρεψε  στην  Ελευσίν α ,
συν οδεία του Προέδρου Γιάν ν η Φιλίππου που απ την
πρώτη στιγμή βρέθηκε στο πλευρό του αθλητή !

Τέλος καλό όλα καλά !

Η διοίκηση του ΑΟΚΠ  ευχ αριστεί τους Ιατρούς και το Νοσηλευτικό προσωπικό του
ΚΥ ΝΑΞΟΥ .
Ακόμα  τους αν θρώπους του ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ «ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ» και προσωπικά τον
προπον ητή κ Λευτέρη Τσαουσίδη για το εν διαφέρον  και την  βοήθεια που παρείχ αν
!Τέλος ευχ αριστεί όλο τον  φίλαθλο κόσμο , για το εν διαφέρον  του για την  υγεία του
Αν δρέα και τα εκατον τάδες μην ύματα για περαστικά που λάβαμε.

Για την  5η αγων ιστική στον  2ο
Όμιλο της Β΄ Εθν ικής
Γυν αικών , στο Δημοτικό Γήπε-
δο ΕΑΚ Περιστερίου τα
κορίτσια του Πήγασου
Θριασίου της Αθην άς Ρεν -
τούμη γν ώρισαν  την  ήττα με
2-0 από τις Νέες του Ατρομή-
του
Επόμεν ος αν τίπαλος για τον
Πήγασο Θριασίου, στις 5
Δεκεμβρίου εκτός έδρας με τη
Νίκη Τραγαν ού.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγω-
ν ιστικής
Ατρόμητος Ζαρουχ λεΐκων -Νίκη
Τραγαν ού 1-3
Δόξα Πηγαδακίων -Ίκαρος
Πετρωτού 4-1
Εθν ικός Καλαμάτας-Αμαζόν ες
Κοριν θίας 5-0
Νέες Ατρομήτου-Πήγασος
Θριασίου 2-0

Η βαθμολογία(Σε 5
αγών ες)

Νέες Ατρομήτου 28-
1 15
—————————
—-
Δόξα Πηγαδακίων
12-4 12
Πήγασος Θριασίου
7-7 9
Νίκη Τραγαν ού 10-
15 9
Ίκαρος Πετρωτού
10-16 6
Εθν ικός Καλαμάτας
12-11 6
—————————————-
Ατρόμητος Ζαρουχ λεΐκων  5-15
3
Αμαζόν ες Κοριν θίας 0-15 0

Επόμεν η αγων ιστική (5 /12)

Νίκη Τραγαν ού-Πήγασος
Θριασίου
Εθν ικός Καλαμάτας-Δόξα Πηγα-
δακίων
Ίκαρος Πετρωτού-Ατρόμητος
Ζαρουχ λεΐκων
Αμαζόν ες Κοριν θίας-Νέες Ατρ-
ομήτου

ΕΠΣΔΑ: Ενας αγώνας 
πρωταθλήματος και τρείς 
κυπέλλου Τετάρτη-Πέμπτη
Τέσσερις αγών ες θα γίν ουν  την  Τετάρτη-Πέμπτη για
την  επαν αλητική 2η φάση κυπέλλου και πρωταθλήμα-
τος. Αν αλυτικά.

Πέμπτη 25/11/21

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(2η αγων ιστική)
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ – ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/11/2021

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ (2η φάση)

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΑΠΟ (ΔΗΜ. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 15:00)

ΒΑΤΣΙΟΣ Α., ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν.
(πρώτο ματς 4-3).

ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ – Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ
(ΦΡΑΓΚΕΙΟ 15:00)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Π., ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Β.,
ΦΑΡΜΑΚΗΣ Κ. (πρώτο μάτς 2-1

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
(ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν.Π 16:00)
ΜΑΝΟΥΡΑΣ Χ., ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Π., ΠΛΑΚΑΣ
Σ.(πρώτο μάτς 1-1)

Β΄ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: Ήττα για τον Πήγασο Θριασίου
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ΑΔΑ :  ΨΚ1ΡΩΗ3-4Ν9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ                                                  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ
ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Ημ/ν ία:23/11/21    

Αρ.Πρωτ.20486

Ο Δήμος Χαϊδαρίου προκηρύσσει
πλειοδοτική, φανερή και προφορι-
κή δημοπρασία για την «Εκμίσθω-
ση ισόγειου κυλικείου » άνευ εξοπ-
λισμού όπως αυτό περιγράφεται

παρακάτω:
Έκταση : ισόγειο κυλικείο συνο-

λικής επιφάνειας 16,55 τ.μ. 
Διεύθυνση : οδός ΚΟΡΥΤΣΑΣ 2-4

Χαϊδάρι - ΤΚ 12461
Είδος: Ισόγειο κυλικείο που

βρίσκεται στο Δημοτικού Κολ-
υμβητηρίου Χαϊδαρίου . 

Η μίσθωση θα είναι τριετούς (3)
διάρκειας με δυνατότητα παράτα-
σης για τρία (3) έτη και για δύο (2)
φορές ύστερα από αίτηση του μισθ-
ωτή, έξι (6) μήνες πριν τη λήξη της
σύμβασης και με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκ-
δηλώσουν ενδιαφέρον τουλάχι-
στον εντός της προθεσμίας των δέ-
κα (10) ημερών από την δημοσίευ-
ση της παρούσης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την
Τρίτη την  30/11/2021 , στο Δημα-
ρχείο Χαϊδαρίου και ώρα 10:00
π.μ..Υποβολή δικαιολογητικών
συμμετοχής την  ίδια μέρα δημο-
πρασίας στην  αρμόδια επιτροπή
από  09:00 π.μ έως 10:00 π.μ.. 

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφ-
οράς  (κατώτερο μην ιαίο μίσθω-
μα)  ορίζεται το πόσο των  450,00
ευρώ. Κάθε αύξηση της προσφο-
ράς από την  πρώτη και μετά θα
γίν εται κατά τριάν τα  (30,00€) ε-
υρώ.

Μαζί με την συμμετοχή τους οι εν-
διαφερόμενοι πρέπει να καταθέ-
σουν και εγγύηση συμμετοχής η ο-
ποία θα ανέρχεται  στο ποσό των
540,00 ευρώ.

Ο πλειοδότης και ακολούθως με-
τά την ολοκλήρωση της δημοπρ-
ασίας μισθωτής, υποχρεούται πέρ-
αν της κατάθεσης εγγυητικής επι-
στολής για την καλή εκτέλεση των
όρων της μισθωτηρίου και στην πρ-
οκαταβολή τριών (3) μηνιαίων μι-
σθωμάτων.

Η δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα
με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ-
ου 192 N. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και
του Π.Δ. 270/1981 και βάσει των
όρων που καθορίστηκαν από την
Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72
παρ.1 περ. Ε  ́του Ν. 3852/2010).

Το πλήρες κείμενο της προκήρ-
υξης για την παραπάνω δημοπρ-
ασία μπορούν να λάβουν οι ενδια-
φερόμενοι από το Τμήμα Εσόδων
του Δήμου Χαϊδαρίου που βρίσκε-
ται στο 2Ο όροφο του Δημοτικού
Καταστήματος,  τηλ. 21320407301
κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα και
από την ιστοσελίδα του Δήμου
www.haidari.gr.  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ                                      
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 

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

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΑΓΚΡΜΠΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΟΛΕΓΚ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΡΩΝΙΔΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΓΚΑΓΚΡΑ ΑΜΠΧΑΖΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΚΑΙ Η ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΜΑΣΜΑΝΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ

ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: 
Χορηγός Δράσης της Επιτροπής "ΕΛΛΑΔΑ 2021"

για τη σειρά ντοκιμαντέρ "Έλληνες, 
Πολίτες του Κόσμου"

Ο
Ό μ ι λ ο ς
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α
Π Ε ΤΡ Ε ΛΑ Ι Α ,

υποστηρίζει το έργο
της Επιτροπής "Ελλά-
δα 2021” και στέκεται
αρωγός στο Εθν ικό
Πρόγραμμα Δράσεων
και Εκδηλώσεων  που
έχ ει καταρτίσει για τα
200 χ ρόν ια μετά την
Επαν άσταση, ως χ ορηγός της πρωτότυπης σειράς ν τοκιμαν τέρ με τίτλο: "Έλλην ες,
Πολίτες του Κόσμου".

H ν έα αυτή παραγωγή έχ ει ως πρωταγων ιστές διακεκριμέν ους Έλλην ες που δημιο-
υργούν , προσφέρουν  και διαπρέπουν  στο εξωτερικό, αφήν ον τας το στίγμα τους
στην  πολιτική, κοιν ων ική, πολιτισμική και οικον ομική εξέλιξη κάθε χ ώρας που τους
φιλοξεν εί, εν ώ την  ίδια ώρα μοιράζον ται σκέψεις και οραματίζον ται τρόπους με τους
οποίους η διασπορά θα συν εισφέρει στην  επόμεν η, φιλόδοξη σελίδα που μπορεί
ν α γράψει ο Ελλην ισμός.

Το εγχ είρημα "Έλλην ες, Πολίτες του Κόσμου" φέρει τη σφραγίδα των  δημιουργών
Μαριάν ν ας Σκυλακάκη και Σύλβιας Κλιμάκη, εν ώ τη σκην οθεσία έχ ει αν αλάβει ο
Άγγελος Τσαούσης. Στη σειρά παρουσιάζον ται Έλλην ες κοσμοπολίτες που τίμησαν
την  Ελλάδα στους τόπους όπου σπούδασαν  και έζησαν , άν θρωποι που επέστρε-
ψαν  μπολιάζον τας τη χ ώρα με ν έες εμπειρίες, ιδέες και δυν ατότητες, αλλά και
συμπατριώτες μας που εξακολουθούν  ν α διαμέν ουν  στο εξωτερικό, συν εχ ίζον τας
όμως ν α επεν δύουν  στην  πατρίδα τους. Συν ολικά θα προβληθούν  8 ν τοκιμαν τέρ,
διάρκειας 30’ το καθέν α, στα οποία φιλοξεν ούν ται οι: Κίμων  Αγγελίδης, Κώστας
Γραμμέν ος, Μαρία Δεμερτζή, Ελίζα Κον οφάγου, Μιχ άλης Μπλέτσας, Ελευθερία
Ντεκώ, Νίκος Σταθόπουλος και Μάρθα Τσιγκάρη.

"Με σταθερή στήριξη στον  Πολιτισμό, ως βασικό πυλών α της στρατηγικής για την
εταιρική υπευθυν ότητα του Ομίλου, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αγκαλιάζουν  κάθε
δράση εθν ικού χ αρακτήρα που στοχ εύει στην  προβολή της ελλην ικής ιστορίας και
στην  προώθηση της πολιτιστικής μας κληρον ομιάς", επεσήμαν ε σε δηλώσεις της η
Διευθύν τρια Εταιρικής Ευθύν ης του Ομίλου ΕΛΠΕ κα Γεωργία Λασαν ιάν ου, προσθ-
έτον τας: "Για τον  επετειακό εορτασμό των  200 χ ρόν ων  από την  Επαν άσταση του
’21, συν εργαζόμαστε στεν ά με την  επιτροπή "ΕΛΛΑΔΑ 2021” και μέσα από τη
χ ορηγία της δράσης για τη δημιουργία της σειράς ν τοκιμαν τέρ "Έλλην ες, Πολίτες του
Κόσμου”, την  οποία ξεχ ωρίσαμε και επιλέξαμε, θελήσαμε ν α δώσουμε φων ή σε
αληθιν ές ιστορίες που προβάλλουν  τον  Ελλην ισμό, ως μια έν ν οια ζων ταν ή, ευρεία
και δυν αμική. Οι προσωπικές αυτές αφηγήσεις, επιβεβαιών ουν  την  ακλόν ητη
πεποίθησή μας ότι οι δυν ατότητες των  Ελλήν ων  και αυτού του τόπου για πρόοδο,
είν αι αν εξάν τλητες".

Η εκπομπή "Έλλην ες Πολίτες του Κόσμου" έκαν ε πρεμιέρα το Σάββατο 20 Νοεμ-
βρίου, στις 16:00 στον  ΑΝΤ1, εν ώ θα προβάλλεται κάθε Σάββατο και Κυριακή την
ίδια ώρα.

Μπορείτε ν α παρακολουθήσετε το v ideo προώθησης για τη σειρά ν τοκιμαν τέρ
"Έλλην ες Πολίτες του Κόσμου", στον  σύν δεσμο https://v imeo.com/646450202,
πληκτρολογών τας τον  ακόλουθο κωδικό πρόσβασης (Password): ΕΠτΚ_2021

Ο κ. Πλεύρης
αν αφέρθηκ ε
επίσης στο
Σχ έδιο για
την  Καταπο-
λέμηση της
Βίας κατά των
Παιδιών , το
οποίο βρίσκε-
ται σε τελικό
στάδιο υλο-
ποίησης και
περιλαμβάν ει
μια σειρά δρά-
σεων , οι οποίες θα καλύψουν  τα όποια κεν ά υπάρχ ουν  σε αυτό τον  τομέα σε
επίπεδο Πολιτείας.
Στην  εκδήλωση παραβρέθηκαν  ο Υπουργός Υγείας Θάν ος Πλεύρης, η Αν απ-
ληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίν α Γκάγκα, η Πρόεδρος του ΔΣ της εταιρίας  «ΕΛΙΖΑ»
Μαρίν α Καρέλλα, ο διοικητής του Νοσοκομείου «Αττικόν » Σπύρος Αποστολόπουλος,
ο Πρύταν ης του Εθν ικού και Καποδιστριακού Παν επιστημίου Αθην ών  (ΕΚΠΑ)
Θάν ος Δημόπουλος, η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και Υπεύθυν η της
Μον άδας Βάν α Παπαευαγγέλου και η Υπεύθυν η της πρώτης Μον άδας στο ΠΓΝΠ
«Π. & Α. Κυριακού» Αλεξάν δρα Σολδάτου.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3
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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 Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021

«Λέξεις μαχαιριές» το φετινό«Λέξεις μαχαιριές» το φετινό
μήνυμα της καμπάν ιας τηςμήνυμα της καμπάν ιας της

Γεν ικής Γραμματείας Ισότητας  Γεν ικής Γραμματείας Ισότητας  

Τ
α Συμβουλευτικά Κέντρα αναπτύσσουν
δράσεις πρόληψης για την εξάλειψη της
έμφυλης βίας ή/και των πολλαπλών δια-

κρίσεων κατά των γυναικών, και  ενημέρω-
σης/ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του
Δήμου Φυλής, λόγω της πανδημίας Covid-19,
έχει προγραμματίσει για την 25η Νοεμβρίου -
Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της Βίας κατά
των Γυναικών, ενημερωτική δράση «street work»
σε εξωτερικό χώρο για να αποφύγουμε τον
συνωστισμό.  

Συγκεκριμένα τα στελέχη του ΣΚ θα βρίσκονται
τις πρωινές ώρες της 25ης Νοεμβρίου σε κιόσ-
κι, με τις αφίσες και τα φυλλάδια της δομής μπρ-
οστά στην κεντρική είσοδο του Δημαρχείου
Φυλής ,για να ενημερώσουν τους πολίτες για τις
υπηρεσίες που παρέχει το ΣΚ σε γυναίκες θύμα-
τα βίας και πολλαπλών διακρίσεων και να μοιρά-
σουν τα φυλλάδια του Συμβουλευτικού Κέντρου.

Ακόμη κατά την διάρκεια της ενημερωτικής δρά-
σης,  αλλά και όλη την ημέρα, θα προβάλλεται στο
μεγάλο videowall του Δημαρχείου το ενημερω-
τικό διαφημιστικό βίντεο του Συμβουλευτικού
Κέντρου Γυναικών Δήμου Φυλής , το βίντεο της
Γενικής Γραμματείας Ισότητας  για το Δίκτυο των
Δομών μαζί με το βίντεο της νέας καμπάνιας  που
δημιούργησε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινω

νικών Υποθέσεων.
Το μήνυμα της καμπάνιας είναι «Λέξεις μαχαιρ-

ιές», λέξεις που οι γυναίκες ακούν συχνά είτε
από τον σύντροφό τους είτε από το οικογενειακό/
φιλικό τους περιβάλλον και τις κρατούν εγκλωβι-
σμένες  σε ένα τοξικό και κακοποιητικό περιβάλ-
λον. Το μήνυμα μας τις προτρέπει να «ακούν» τις
πράξεις και όχι τα λόγια, γιατί μετά από ένα
σημείο κάποιες λέξεις γίνονται μαχαιριές.

Ακολουθούν τα link από τα βίντεο.

https://www.youtube.com/watch?v=dEWOUC
WLTbU

https://www.youtube.com/watch?v=xEjQFLo6-
08

https://www.youtube.com/watch?v=hJsaLqAa
Neo

Τα Στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου
Ευαγγελία Πυρρώτη- Κοινωνιολόγος
Βίκυ Βεοπούλου-Ψυχολόγος
Πόπη Μηλιώνη-Κοινωνική Λειτουργός

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

Δράσεις για την 25η Νοεμβρίου- Παγκόσμια Ημέρα για την
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών» στον Δήμο Φυλής

Συνάντηση εργασίας του Υφυπουργού Δικαιοσύνης  με τον Υφυπουργό Πολιτισμού Ν. Γιατρομανωλάκη

ΓΓ..  ΚΚώώττσσηηρρααςς::  ««ΚΚοοιιννέέςς  δδρράάσσεειιςς  ττωωνν  ΥΥπποουυρργγεείίωωνν  ΔΔιικκααιιοοσσύύννηηςς  
--  ΠΠοολλιιττιισσμμοούύ  γγιιαα  ττηηνν  εεννίίσσχχυυσσηη  ττωωνν  ααννθθρρωωππίίννωωνν  δδιικκααιιωωμμάάττωωνν  κκααιι  ττηηνν

εεξξάάλλεειιψψηη  κκάάθθεε  μμοορρφφήήςς  ββίίααςς»»

Σ
υν άν τηση εργασίας με τον  Υφυπουργό Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού, αρμόδιο για θέματα
Σύγχ ρον ου Πολιτισμού, κ. Νικόλα Γιατρομαν ω-

λάκη, είχ ε την  Πέμπτη 18 Νοεμβρίου ο Υφυπουργός
Δικαιοσύν ης και Βουλευτής Δυτικής Αττικής της Ν.Δ.,
κ. Γιώργος Κώτσηρας.

Αν τικείμεν ο της συν άν τησης μεταξύ των  κ.κ.
Κώτσηρα - Γιατρομαν ωλάκη αποτέλεσε η σύμπραξη
του Υπουργείου Δικαιοσύν ης με το Υπουργείο Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού, επί των  θεματικών  τομέων
αρμοδιότητάς τους.

Οι δύο αρμόδιοι Υφυπουργοί διαπίστωσαν  την
κοιν ή πρόθεση διαμόρφωσης εν ός πεδίου αν άπτυξης
πρωτοβουλιών  και δράσεων  με στόχ ο την  προστασία,
υποστήριξη και εν ίσχ υση των  αν θρωπίν ων  δικαιωμά-
των  και ειδικότερα των  δικαιωμάτων  των  θυμάτων  μορ-
φών  βίας πάσης φύσεως, μέσα από την  τέχ ν η και την
αμεσότητα που μπορεί ν α προσφέρει η σύγχ ρον η
δημιουργία.

Μάλιστα, όπως τον ίστηκε, στο πλαίσιο αυτό σχ εδιά-
ζεται η άμεση υλοποίηση εν ός κοιν ού προγράμματος
δράσεων  και εν εργειών , που θα ξεκιν ήσουν  το αμέ-
σως επόμεν ο διάστημα.

«Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης
«Ελευσίν α 2023»: Το μεγάλο «στοίχημα» για

την  πόλη και την  τοπική κοιν ων ία»

Αξίζει ν α σημειωθεί ότι στην  ατζέν τα της συν άν -
τησης εργασίας μεταξύ των  κ.κ. Κώτσηρα-Γιατρομαν ω-
λάκη, βρέθηκε και η πορεία της διοργάν ωσης της Πολι-
τιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Ελευσίν α 2023».

Μετά το πέρας της συν άν τησης με τον  Υφυπουργό
Πολιτισμού, ο κ. Κώτσηρας αν έφερε σε δήλωσή του:

«Είχ α τη χ αρά ν α συν αν τηθώ με τον  Υφυπουργό
Πολιτισμού, αρμόδιο για θέματα Σύγχ ρον ου Πολιτι-
σμού, Νικόλα Γιατρομαν ωλάκη, με τον  οποίο συζητή-
σαμε μια σειρά θεμάτων  που άπτον ται των  αρμοδιοτή-
των  τόσο του Υπουργείου Δικαιοσύν ης όσο και του
Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Συμφων ήσαμε ότι τα δύο συν αρμόδια Υπουργεία
είν αι σε θέση ν α υλοποιήσουν  άμεσα έν α κοιν ό πρό-
γραμμα δράσεων  και εν εργειών , επικεν τρών ον τας
στην  υποστήριξη και εν ίσχ υση των  αν θρωπίν ων  

δικαιωμάτων , καθώς και στην
εξάλειψη κάθε μορφής βίας, με
οδηγό τις Τέχ ν ες και τον  Πολιτι-
σμό.

Παράλληλα, είχ αμε την  ευκαι-
ρία ν α συζητήσουμε με τον  κ.
Γιατρομαν ωλάκη και το θέμα της
εξέλιξης της διοργάν ωσης της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της
Ευρώπης «Ελευσίν α 2023», έν α
φιλόδοξο πολιτιστικό πρότζεκτ
που αποτελεί μεγάλο
«στοίχ ημα» για την  πόλη της
Ελευσίν ας και την  τοπική κοι-
ν ων ία».

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού
και Αθλητισμού κ. Νικόλας Για-
τρομαν ωλάκης δήλωσε τα εξής:

«Το Υπουργείο Πολιτισμού
και Αθλητισμού και οι επο-
πτευόμεν οι φορείς του ήδη αν α-

πτύσσουν  και στηρίζουν  προγράμματα που προά-
γουν  τον  διάλογο για τα αν θρώπιν α δικαιώματα, όπως
για παράδειγμα το Ad Libitum της Κρατικής Ορχ ήστρας
Αθην ών  και η δράση του Δικτύου Μουσείων  Σύγχ ρο-
ν ου Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ Οπτικοποιών τας την
αν θρωπότητα. Ωστόσο είν αι εξαιρετικά σημαν τικό ν α
προχ ωράμε σε μία πιο συστηματική προσέγγιση αλλά
και σύμπραξη σε κυβερν ητικό επίπεδο. Η συν άν τησή
μας με τον  Υφυπουργό Δικαιοσύν ης Γιώργο Κώτσηρα
και η διαπίστωση της κοιν ής αυτής αν τίληψης και
βούλησης για συν εργασία σε αυτό το πεδίο αν οίγει
ν έους δρόμους και δημιουργεί ν έες προοπτικές».


