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ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
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Οσίου Παταπίου εν Λουτρακίω

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Καμπόλης Παναγιώτης Α.
Πλάτωνος 1, 2105572588

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΓΚΟΛΕΜΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ιερά Οδός 22, 2105546448

MANΔΡΑ
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ
Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232

Άνω Λιόσια
Δεληστάθη Μαρία Σ.28ης Οκτωβρίου 21, 

Ζεφύρι, 2102322141

ΑΧΑΡΝΕΣ
Τσανικλίδου Μαργαρίτα Δ.
Πάρνηθος 102, 2102476440

ΕΕππίίθθεεσσηη  ααγγέέλληηςς  ααδδέέσσπποοττωωνν  σσεε  6655χχρροοννοο  σσττοονν
ΠΠρροοαασσττιιαακκόό  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

Σε «δημόσιο κίνδυνο» μεταμορφώνεται το πρόβλημα της
παρουσίας αδέσποτων στην περιοχή

Όλο και περισσότερα προβλήματα παρουσιάζον ται με την  παρουσία αδέσποτων  στην  περιοχ ή μας. Εν ώ μέχ ρι
τώρα έχ ει δοθεί η αρμοδιότητα στους Δήμους ν α αν τιμετωπίσουν  το θέμα, αυτό παραμέν ει. Σε διάφορα σημεία
της περιοχ ής κάτοικοι μας έχ ουν  καταγγείλει πληθώρα περιστατικών  με τραυματισμούς από επιθέσεις σκύλων .
Μόλις χ θες στην  είσοδο του προαστιακού Ασπροπύργου τέσσερις αδέσποτοι σκύλοι επιτέθηκαν  και τραυμάτι-
σαν  έν αν  65χ ρον ο άν δρα.
Το θύμα έφερε ελαφρά τραύματα και αχ ρηστεύτηκαν  προσωπικά του αν τικείμεν α. Αμέσως μετά το περιστατικό
επισκέφθηκε φαρμακείο για αν τιτεταν ικό ορό και θα κιν ηθεί ν ομικά κον τά παν τός υπευθύν ου.
Σε επίσκεψη που κάν αμε στον  χ ώρο διαπιστώσαμε τη παρουσία μιας μεγάλης αγέλης σκύλων . Αν αμέν ουμε
έστω και τώρα κάποια παρέμβαση από τις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε ν α μην  καθιστούν  τέτοιοι χ ώροι «απαγορ-
ευτικοί» για τους πολίτες.

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::  ΤΤοονν  μμααχχααίίρρωωσσαανν  σσττοο
ππρρόόσσωωπποο  κκααιι  ττοουυ  άάρρππααξξαανν  ττοο  ττααξξίί

Τον χάρο με τα μάτια του είδε ταξιτζής που έκανε τη 
διαδρομή Άνω Λιόσια - Ασπρόπυργος

Η
ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της
Παρασκευής σε ερημική περιοχ ή
του Ασπροπύργου. Έν ας πελάτης

επιβιβάζεται στο ταξί από την  πλατεία
των  Άν ω Λιοσίων . Λέει στον  οδηγό ν α
τον  μεταφέρει μέχ ρι την  κεν τρική πλα-
τεία των  Αγίων  Αν αργύρων .

Σύμφων α με τα όσα κατέθεσε ο οδηγός
ταξί και θύμα της ληστείας, στη διαδρομή
ο πελάτης άλλαξε γν ώμη και του είπε ν α
πάν ε προς την  περιοχ ή Γκορυτσά στον
Ασπρόπυργο. Κάποια στιγμή έν α άλλο
άτομο έκαν ε ν όημα στο ταξί το οποίο
σταμάτησε και πήρε και δεύτερο πελάτη που πήγαιν ε
προς το ίδιο σημείο.
Ο οδηγός δεν  μπορούσε ν α φαν ταστεί ότι ήταν  μέρος
μιας καλοστημέν ης ληστείας. Οι δυο «πελάτες» οδήγ-
ησαν  τον  οδηγό σε ερημική τοποθεσία στην  Γκορυτσά
και εκεί του είπαν  ν α σταματήσει το όχ ημα και ν α σβή-
σει τη μηχ αν ή.
Ο «πελάτης» που καθόταν  πίσω έβγαλε έν α μαχ αίρι, το
κόλλησε στο λαιμό του οδηγού και του ζήτησε επιτακτι-
κά ν α του δώσει τις εισπράξεις. Ο 52χ ρον ος οδηγός
αν τέδρασε άν οιξε την  πόρτα και πετάχ τηκε έξω.
Ο ληστής πρόλαβε και χ αράκωσε τον  άν δρα στο αυτί
και στο μάγουλο. Στη συν έχ εια οι δυο ληστές έβαλαν
μπροστά το ταξί και εξαφαν ίστηκαν , εγκαταλείπον τας
τον  τραυματισμέν ο ταξιτζή στην  ερημιά.

Τον  πρόδωσαν  τα παπούτσια

Το θύμα κατάφερε ν α εν ημερώσει την  αστυν ομία και
άν δρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ χ τέν ισαν  την  περιοχ ή ν α
βρουν  το όχ ημα αλλά και τους δράστες. Τελικά κατάφε-
ραν  ν α εν τοπίσουν  τον  έν αν  από τους δυο ο οποίος
προχ ωρούσε – ώρα μετά – στο δρόμο με λασπωμέν α
παπούτσια. Κάτι που κίν ησε την  περιέργεια των
αστυν ομικών  αφού στην  περιοχ ή που έγιν ε η ληστεία
είχ ε λάσπες.
Ο άν δρας αν αγν ωρίστηκε από τον  οδηγό ταξί. Είν αι
έν ας 27χ ρον ος και είν αι εκείν ος που κρατούσε το
μαχ αίρι. Λίγη ώρα αργότερα οι αστυν ομικοί εν τόπισαν
και το κλεμμέν ο όχ ημα στη θέση Λάκκα – Γκολέμι. Το
όχ ημα είχ ε υποστεί φθορές όταν  παραδόθηκε στον
οδηγό του.
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«Παίρνει μπρος» το mega logistics 
center της HIG Capital στον Ασπρόπυργο
Μπορεί η συμφων ία εξυγίαν σης της Χαλυβουργίας

Ελλάδος υπό την  οποία πλέον  το εργοστάσιο του
Ασπροπύργου θα περάσει στα χ έρια της HIG Capital,
ν α έχ ει προγραμματιστεί ν α συζητηθεί στις 12 Ιαν ο-
υαρίου 2022 στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθην ών , εν
τούτοις το αμερικάν ικο f und σπεύδει ν α μη χ άσει
χ ρόν ο.

Όπως αποκάλυψε χ θες ο υπ. Αν άπτυξης και Επεν -
δύσεων  κ. Αδ. Γεωργιάδης μιλών τας στο ετήσιο
συν έδριο για τις προοπτικές της ελλην ικής οικον ομίας
που διοργαν ών ει το Ελλην οαμερικαν ικό Εμπορικό
Επιμελητήριο, οι εκπρόσωποι του f und έχ ουν  ήδη
σπεύσει ν α εκκιν ήσουν  τις διαδικασίες των  αδειοδο-
τήσεων  σε έν α σημαν τικό έργο μετατροπής της έκτα-
σης «φιλέτου» σε έν α μεγάλο logistic center 100.000
τ.μ. με προν ομιακή θέση στην  Αττική. Ο κ. Γεωργιάδ-
ης προσδιόρισε πως θα φθάσει τα 300 εκατ. ευρώ.

Η συμφων ία στην  οποία κατέληξαν  η Χαλυβουργία
Ελλάδος και οι πιστωτές που εκπροσωπούν  το 75,8%
του συν όλου των  απαιτήσεων  και το 99,9% των
εμπραγμάτως εξασφαλισμέν ων  απαιτήσεων  ουσιαστι-
κά αποτελεί και μον όδρομος για την  αν άταση της
άλλοτε κραταιάς βιομηχ αν ίας. Και τούτο διότι κατ’
ουσίαν  θα διαγράψει τα μισά σχ εδόν  χ ρέη της παρ-
αχ ωρών τας το έν α εκ των  δύο εργοστασίων  της, αυτό
του Ασπροπύργου, το οποίο μάλιστα εδώ και 8 χ ρό-
ν ια έχ ει σταματήσει ν α λειτουργεί.

Σημειωτέον  πως στα τέλη του 2020 ο δαν εισμός της
Χαλυβουργίας Ελλάδος έφταν ε τα 342.458.951,37
ευρώ.

Κεν τρικό ρόλο στην  ολοκλήρωση των  διαπραγμα-
τεύσεων  και διεργασιών  έπαιξε η HIG Capital, η εται-
ρεία priv ate equity  με έδρα το Μαϊάμι που διαχ ειρίζε-
ται συν ολικά 42 δισ. δολάρια και είν αι αρκετά εν εργή
τα τελευταία χ ρόν ια στη χ ώρα μας. Η εταιρεία μέσω
f und της σταδιακά εξαγόρασε δάν εια ον ομαστικής
αξίας περίπου 150 εκατ. ευρώ της Χαλυβουργίας Ελλά-

δος διαδοχ ικά σε έν α διάστημα περίπου δύο ετών
από τις Eurobank, Πειραιώς και Εθν ική (σσ με γεν ν αίο
discount ως 85%), αφήν ον τας τα υπόλοιπα 170 εκατ.
ευρώ στην  Alpha Bank.

Με βάση τη συμφων ία που υπεγράφη στα τέλη του
περασμέν ου Οκτώβρη η HIG Capital θα λάβει την
έκταση του εργοστασίου, που μεταξύ άλλων  κατέχ ει
και άδεια λιμεν ικών  υποδομών , και θα διαγράψει την
οφειλή.

Το αμερικαν ικό f und θέλει ν α κιν ηθεί γρήγορα στην
εκτέλεση του σχ εδίου του. Ως εκ τούτου προτίθεται
από τη στιγμή που θα περιέλθει στην  κυριότητά του η
έκταση του Ασπροπύργου ν α ξεκιν ήσει άμεσα το
επεν δυτικό σχ έδιο με διετή ορίζον τα για τη λειτουργία
σύγχ ρον ων  εγκαταστάσεων  logistics. Μάλιστα, δεδο-
μέν ης της στρατηγικής θέσης της έκτασης, θεωρεί ότι
εύκολα η εταιρική ον τότητα που θα το διαχ ειριστεί θα
καταστεί και πρωταγων ίστρια της αγοράς αφού όχ ι
μόν ο θα εξυπηρετεί την  αποθήκευση και διακίν ηση
εμπορευμάτων  εν τός Ελλάδας, αλλά και θα μπορεί ν α
εξελιχ θεί σε περιφερειακό διαμετακομιστικό hub με
άμεση σύν δεση με το λιμάν ι του Πειραιά.

Κιν ήσεις στα logistics
Αυτή δεν  είν αι η πρώτη επέν δυση από την  HIG

Capital στον  χ ώρο των  logistics στη χ ώρα μας. Στις
αρχ ές του έτους είχ ε αν ακοιν ώσει την  εξαγορά του
πλειοψηφικού ποσοστού της σε μία από τις παλαιότε-
ρες εταιρείες του κλάδου στη Βόρεια Ελλάδα, τη
Makios Logistics της οικογέν ειας Μακιού. Η εταιρεία
κατέχ ει ηγετική θέση στον  τομέα των  αποθηκών -
ψυγείων  στη Βόρεια Ελλάδα και υπηρεσιών  3PL. Διαθ-
έτει δύο μεγάλες εγκαταστάσεις στην  περιοχ ή της
Θεσσαλον ίκης, στο Καλοχ ώρι και τη Γέφυρα, καθώς
και θυγατρικές σε Βουλγαρία και Ρουμαν ία. Επίσης,
διαθέτει άδεια λειτουργίας σιδηροδρομικής επιχ είρη-
σης, την  οποία όμως δεν  έχ ει εν εργοποιήσει, εν ώ το
logistic center της στη Γέφυρα είν αι συν δεδεμέν ο με
το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Επίσης προ μην ών  φέρεται ν α προσέγγισε και την
εταιρεία Ορφεύς Βεϊν όγλου, αν  και πληροφορίες αν α-
φέρουν  πως η «βολιδοσκόπηση» διεκόπη πολύ
ν ωρίς.

Οι αρχ ικές επεν δύσεις

Γεν ικά η HIG Capital είν αι ιδιαίτερα δραστήρια στο
ελλην ικό real estate. Τον  Ιαν ουάριο του 2020, είχ ε
συν άψει στρατηγική συμμαχ ία με την  πιο δραστήρια
ίσως εταιρεία αν άπτυξης ακιν ήτων  των  τελευταίων
ετών  της χ ώρας, την  Dimand του επιχ ειρηματία
Δημήτρη Αν δριόπουλου. Στο πλαίσιο εκείν ο είχ ε εν ε-
ργοποιήσει μια αν οιχ τή γραμμή πίστωσης ύψους 150
εκατ. ευρώ για τα ν έα έργα αν άπτυξης ακιν ήτων  της
Dimand Real Estate.

Επίσης, την  τελευταία τριετία έκαν ε κάποιες αξιο-
σημείωτες κιν ήσεις γύρω από το τουριστικό real
estate στη χ ώρα μας. Μεταξύ άλλων , εισήλθε ως στρ-
ατηγικός επεν δυτής στην  εταιρεία May or Hotels &
Resorts, η οποία έχ ει στο χ αρτοφυλάκιό της τέσσερα
πολυτελή ξεν οδοχ εία στην  Κέρκυρα, και απέκτησε
δύο ξεν οδοχ εία στη Ρόδο, τα «Paradise Village» και
«Amilia Mare».

Σημειωτέον πως η πρώτη της επένδυση στην
Ελλάδα, είχε να κάνει με μια γνωστή βιομηχανία
μέσω της διαδικασίας αναδιάρθρωσης δανει-
σμού, τον όμιλο Μαΐλη, το 2014. Ο όμιλος τελικά
περιήλθε υπό τον έλεγχο της HIG σηματο-
δοτώντας και την έξοδό του από το Χ.Α.

ΚΕΔΕ: Διαδικτυακή συνάντηση εργασίας με τον Αθ. Εξαδάκτυλο 
Επιτάχυνση των εμβολιασμών & Κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων 

κοινωνικών λειτουργών που εργάζονται στις δημοτικές κοινωνικές δομές
Διαδικτυακή συν άν τηση εργασίας πραγματο-
ποιήθηκε χ θες με πρωτοβουλία του προέδρ-
ου της ΚΕΔΕ Δημήτρη Παπαστεργίου, τη
συμμετοχ ή του προέδρου  του Παν ελλήν ιου
Ιατρικού Συλλόγου Αθαν άσιου Εξαδάκτυλου,
του προέδρου  και του  αν τιπροέδρου της
Επιτροπής Υγείας της ΚΕΔΕ, Ιωάν ν η
Λυμπέρη, δημάρχ ου ΄Ηλιδας και  Γιάν ν η Ταγ-
καλέγκα, δημάρχ ου Λεβαδέων  και του γεν ι-
κού διευθυν τή της ΚΕΔΕ Γιάν ν η Καραγιάν -
ν η.
Αν τικείμεν ο της συν άν τησης ήταν  η συν ερ-
γασία και ο συν τον ισμός των  δράσεων
μεταξύ της ΚΕΔΕ και των  Δήμων  της χ ώρας
με τον  Παν ελλήν ιο Ιατρικό Σύλλογο και τους
κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους, προκειμέ-
ν ου ν α συμβάλλουν  στην  επιτάχ υν ση του
εμβολιασμού για Cov id-19 των  πολιτών ,
ιδιαίτερα σε περιοχ ές με χ αμηλό ποσοστό κάλυψης.
Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε εξετάστηκαν  οι
προτάσεις που έχ ει διατυπώσει ο Παν ελλήν ιος Ιατρικός
Σύλλογος για την  επίσπευση των  εμβολιασμών  αν ά την
επικράτεια.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου τόν ισε
πως οι δήμοι  θα εξακολουθήσουν  με όλα τα μέσα που
διαθέτουν  ν α συμβάλουν  στην  επιτάχ υν ση του εμβο-

λιασμού των  πολιτών , με στοχ ευμέν ες εκδηλώσεις και
λαμβάν ον τας υπόψη τις πολύ σωστές προτάσεις που
έχ ει διατυπώσει ο Παν ελλήν ιος Ιατρικός Σύλλογος.
Σημείωσε δε ότι, ιδιαίτερη προσπάθεια πρέπει ν α
καταβληθεί στην  περιφέρεια, σε απομακρυσμέν α χ ωριά
και οικισμούς, όπου έχ ουμε και τα μικρότερα ποσοστά
εμβολιασμού καθώς και ότι είν αι καθοριστική η συμβολή
της Εκκλησίας.
Σε ό,τι αφορά τους Δήμους συμφων ήθηκε ν α προωθ-

ηθούν  οι εξής δράσεις.
- Κιν ητοποίηση όλων  των  διαθέσιμων
κοιν ων ικών  λειτουργών  που εργάζον ται
στις δημοτικές κοιν ων ικές δομές προκει-
μέν ου ν α έρθουν  σε επικοιν ων ία με το
οικογεν ειακό, συγγεν ικό και φιλικό περι-
βάλλον  των  αν εμβολίαστων
ν οσούν των .

- Συν έχ ιση και εν ίσχ υση των  εν ημερω-
τικών  εκδηλώσεων  των  Δήμων  σε συν ε-
ργασία είτε με τους κατά τόπους Ιατρι-
κούς Συλλόγους, είτε με τον  ΠΙΣ.

- Συν τον ισμέν η προσπάθεια των
Δήμων  σε συν εργασία με τη Γεν ική
Γραμματεία Πρωτοβάθμιας Φρον τίδας
Υγείας για τον  εν τοπισμό των  περ-

ιοχ ών  με χ αμηλή εμβολιαστική κάλυψη και διοργάν ωση
εν ημερωτικών  συζητήσεων  με κλιμάκια εμβολιαστών
γιατρών  και Ιατρικών  Συλλόγων , οι οποίοι θα διεν ερ-
γούν  και τους εμβολιασμούς επί τόπου.

Το θέμα της επιτάχυνσης των εμβολιασμών αναμέ-
νεται να συζητηθεί και στο Διοικητικό Συμβούλιο
της ΚΕΔΕ, το οποίο συνέρχεται την Πέμπτη, 9
Δεκεμβρίου. 
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ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021 η «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ»

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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Κορωνοϊός: Σε λειτουργία τηλεφωνική γραμμή
ενημέρωσης των εγκύων στo «Αττικόν»

Τουλάχιστον πέντε
έγκυες ανεμβολιαστες
έχουν χάσει τη ζωή τους
λόγω επιπλοκών της
λοίμωξης Covid-19 στη
χωρα μας από την αρχή
της πανδημίας με το πιο
πρόσφατο θύμα του κορ-
ωνοϊού την 38χρονη Παρ-
θένα Κουτμερίδου.

Την  κρισιμότητα και την
ευαλωτότητα των  γυν αικών  κατά τη διάρκεια της κύησης σε σχ έση με τον  κορω-
ν οϊό και την  επιδημία που μαίν εται, την  έχ ουν  επισημάν ει πολλές φορές οι επι-
στήμον ες. Αυτός είν αι και ο λόγος που η  Εθν ική Επιτροπή εμβολιασμών  συστή-
ν ει επιμόν α την  χ ορήγηση  εμβολίων  mRNΑ στις εγκύους, με την  πρόεδρο κυρία
Μαρία Θεοδωρίδου ν α απευθύν ει συν εχ ώς εκκλήσεις διαβεβαιών ον τας πως είν αι
αποτελεσματικά και απόλυτα ασφαλή τόσο για τις εγκύους όσο και για τα έμβρυα.

Ωστόσο, η πραγματικότητα που διαμορφών εται σύμφων α με εκπροσώπους επι-
στημον ικών  εταιριών , είν αι διαφορετική. Όπως αν αφέρουν  στο protothema.gr,
πολλοί γυν αικολόγοι αποτρέπουν  τον  εμβολιασμό για τη λοίμωξη Cov id-19 των
εγκύων  που παρακολουθούν , εν ώ την  ίδια στάση κρατούν  ακόμη και γιατροί εμβο-
λιαστικών  κέν τρων . Έχ ουν  αν αφερθεί περιστατικά που επαγγελματίες υγείας σε
εμβολιαστικά κέν τρα σχ εδόν  αρν ούν ταν  ν α εμβολιάσουν  γυν αίκες που κυοφορ-
ούν  και πήγαν  ν α καν ουν  το εμβόλιο.

Τηλεφωνική γραμμή για την ενημέρωση των εγκύων και γενικώς των
γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας σε σχέση με τον κορωνοϊό και την πρόλ-
ηψη μέσω του εμβολιασμού, θέτουν σε λειτουργία τα νοσοκομεία "Ελπίς" και
"Αττικόν" σε συνεργασία με την Εταιρία Οικογενειακού Προγραμματισμού.

Στο εξής και κάθε μέρα, από τις 9 π.μ. εως τις 6 μ.μ., στην τηλεφωνική
γραμμή 213 203 91 42, ειδικοί θα απαντούν στα ερωτήματα, τους προβ-
ληματισμούς και τις απορίες όλων των ενδιαφερόμενων επάνω σε αυτό το
κρίσιμο ζήτημα.

Μ
αθητές του Δήμου Φυλής που συμμε-
τείχαν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Walk
the Global Walk κατέγραψαν τις απόψεις

τους και τις προτάσεις τους. Προχώρησαν στην
έκδοση ενός μικρού βιβλίου που περιλαμβάνει
άρθρα των μαθητών των σχολείων της δευτεροβά-
θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Φυλής για τον
Στόχο 13 Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ: Κλιματι-
κή Αλλαγή. 

Οι μαθητές προτείνουν τις δράσεις που θα υλο-
ποιούσαν για την κλιματική αλλαγή, αν γίνονταν
Πρωθυπουργοί, Δήμαρχοι ή Υπουργοί για μία
ημέρα. Η εικονογράφηση της έκδοσης έχει γίνει,
επίσης, από τους μαθητές και τις μαθήτριες.

Το βιβλίο με τις απόψεις των μαθητών μπορείτε
να το κατεβάσετε ολόκληρο σε αυτό τον σύνδεσμο:

h t t p s : / / f y l i . g r / w p - c o n -

tent/uploads/2021/12/Become-minister-for-one-
day.pdf

Οι απόψεις των μαθητών θα διανεμηθούν
επίσης εντύπως στις βιβλιοθήκες όλων των σχο-
λείων της Δυτικής Αττικής σε περιορισμένα
αντίτυπα για περιβαλλοντικούς λόγους, αφού μπο-
ρεί να το διαβάσει κανείς διαδικτυακά.

Ο Δήμαρχος Φυλής  υποστήριξε και χαιρέτισε
την έκδοση αυτή: «Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα
«Walk the Global Walk», που υλοποιήθηκε για
τρία χρόνια στα σχολεία της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης του Δήμου Φυλής, αποτέλεσε ένα
σημαντικό έναυσμα για την επικοινωνία και την
συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την
μαθητική κοινότητα του Δήμου μας. Χαιρετίζω με
συγκίνηση και αίσθημα ευθύνης την παρούσα
έκδοση που περιλαμβάνει τις προτάσεις των
μαθητών για τον τόπο μας». 

Στο φυλλάδιο μπορείτε να βρείτε και κατάλογο
Κινηματογραφικών Ταινιών με θέμα το Περιβάλ-
λον από τους μαθητές του 1ου Γυμνάσιου Ζεφ-
υρίου.

Με αυτό το φυλλάδιο κλείνει και ο κύκλος του
προγράμματος Walk the Global Walk με το οποίο
οι μαθητές του Δήμου μας τα τρία τελευταία χρόνια

ανέδειξαν τους προβληματισμούς τους ως προς
την Βιώσιμη Πόλη, την Κλιματική Αλλαγή και την
Ειρήνη & τη Δικαιοσύνη.  

Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι του προγράμματος
Βασίλης Ντάκουρης, Γεώργιος Βέλλης και Κατε-
ρίνα Ματρακούκα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε
θερμά την Action Aid Hellas, ως εταίρο του προ-
γράμματος, που αποτέλεσε πολύτιμο συνεργάτη
για την υλοποίησή του. Επίσης ένα ιδιαίτερο
ευχαριστώ στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής και ειδικά στην
κυρία Ξανθίππη Φουλίδη, η οποία αγκάλιασε το
πρόγραμμα από την πρώτη στιγμή. Και φυσικά
όλο το πρόγραμμα δε θα μπορούσε να υλοποιηθ-
εί χωρίς την υποστήριξη των δεκάδων καθηγητών
– εθελοντών και των εκατοντάδων μαθητών από τα
σχολεία του Δήμου Φυλής που αφιέρωσαν χρόνο,
διάθεση και μεράκι και ανέδειξαν τον Δήμο Φυλής
αναμφισβήτητο πρωταγωνιστή ανάμεσα σε δεκάδες
δήμους της Ευρώπης.

Δείτε  εδώ: https://www.youtube.com/watch?v
=lDwrdscKcL4 το animation για την κλιματική

αλλαγή που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προ-
γράμματος Walk the Global Walk..

ΟΟιι  ννέέεεςς  κκααιι  οοιι  ννέέοοιι  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΦΦυυλλήήςς  
εκφράζονται για την κλιματική αλλαγή και μας λένε τι θα

έκαναν αν γίνονταν πρωθυπουργοί για μία ημέρα

Την  παράταση του μηχ αν ισμού
"Συν -Εργασία” το 2022 εξετάζει η
κυβέρν ηση προκειμέν ου ν α συν εχ ίσει
η στήριξη των  επιχ ειρήσεων  που
επλήγησαν  από την  παν δημία.

Αυτό αν αφέρουν  καλά πληροφορ-
ημέν ες πηγές του Capital.gr από τα
συν αρμόδια υπουργεία τα οποία θα
αποφασίσουν  από κοιν ού σε σχ έση
με συγκεκριμέν ο θέμα αυτό.

Πιο συγκεκριμέν α, αυτό που βρίσκε-
ται στο τραπέζι, χ ωρίς όμως ν α έχ ει
ακόμα "κλειδώσει”, είν αι η συν έχ ιση
της "Συν -Εργασίας” ακόμα για 3 μήν ες,
δηλαδή έως τον  Μάρτιο του 2022.

Θετικοί, πάν τως, προς αυτό το
εν δεχ όμεν ο τάσσον ται κύκλοι επιχ ει-
ρήσεων , οι οποίοι σχ ολιάζουν  στο
Capital.gr πως έτσι όχ ι μόν ο θα στηρ-
ιχ θούν  οι επιχ ειρήσεις που είχ αν  μείω-
ση τζίρου κατά τουλάχ ιστον  20% κατά 

τη διάρκεια των  lockdowns και των  
άλλων  περιοριστικών  μέτρων  το

2020-2021, αλλά και συν εχ ίζουν  ν α
δέχ ον ται πιέσεις λόγω των  τρεχ όν των
περιοριστικών  μέτρων  εξαιτίας του
κορον οϊού (πχ  lockdown στους αν εμ-
βολίαστους) αλλά και του πληθωριστι-
κού κύματος.

Οι πιέσεις αυτές, σχ ολιάζουν  οι ίδιοι
επιχ ειρηματικοί κύκλοι, θα εν ταθούν
παραπέρα, σε περίπτωση που επεκ-
ταθούν , με οποιαδήποτε μορφή, και τα
περιοριστικά μέτρα εξαιτίας της πορείας
της παν δημίας σε συν δυασμό με το
εν δεχ όμεν ο πτώσης της ζήτησης λόγω
της ακρίβειας που φέρν ει η αύξηση των
διεθν ών  τιμών .

Υπεν θυμίζεται πως η ισχ ύς του
μηχ αν ισμού "Συν -Εργασία” λήγει στις
31 Δεκεμβρίου 2021.

""ΠΠααρράάθθυυρροο""  γγιιαα  ππααρράάτταασσηη
ττοουυ  ""ΣΣυυνν--ΕΕρργγαασσίίαα""  

κκααιι  ττοο  22002222



Ο Υπουργός
Δικαιοσύνης,
Κώστας Τσιάρ-
ας, ο Υφυπο-
υργός Δικαι-
οσύνης, Γιώρ-
γος Κώτσηρας
και ο Διε-
υ θ ύ ν ω ν
Σύμβουλος της
εταιρείας «Κτιρ-
ιακές Υποδομές» (πρώην «Θέμις
Κατασκευαστική»), Θανάσης Γιάννα-
ρης την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου, επισκέφ-
θηκαν το «Σπίτι του Παιδιού», στο
Παλαιό Φάληρο.

Μετά από συντονισμένες προσπάθει-
ες του Υπουργείου Δικαιοσύνης το «Σπίτι
του Παιδιού» στην Αθήνα, έχει πλέον
πλήρως ανακαινισθεί και οι υπάλληλοι
(που στεγάζονταν στο Υπουργείο Δικαι-
οσύνης) έχουν μετεγκατασταθεί στα νέα
γραφεία στο Παλαιό Φάληρο. 

Σε δήλωσή του ο κ. Τσιάρας μετά την
επίσκεψη ανέφερε: «Δημιουργούμε και
παραδίδουμε στη Δικαιοσύνη σύγχρονες
και αξιόπιστες δομές. Τηρούνται έτσι οι
δικονομικές εγγυήσεις υπέρ των
ανηλίκων και αποφεύγεται η δευτερογε-
νής θυματοποίησή τους».

Από την πλευρά του ο κ. Κώτσηρας
δήλωσε τα εξής: «Μετά από ενέργειες, 

συνεχείς παρεμβάσεις και διαρκή
συνεργασία με φορείς, όπως η εταιρεία

«Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» ρυθμίστηκαν
οι τεχνικές παράμετροι προς αντιμετώπι-
ση των πρακτικών δυσχερειών που
είχαν εντοπισθεί και πλέον το «Σπίτι του
Παιδιού» της Αθήνας τίθεται προς λειτο-
υργία με αποτελεσματικότητα και οργα-
νωτική επάρκεια.

Έγινε άρση των διοικητικών, κτιριακών
και οργανωτικών εμποδίων με σκοπό τη
βέλτιστη λειτουργία των Αυτοτελών Γρα-
φείων Προστασίας Ανήλικων Θυμάτων
(θεσμός «Σπίτια του Παιδιού»).

Καθιστούμε τη Δικαιοσύνη πιο φιλική
προς τα παιδιά μέσω της ακρόασης των
ανηλίκων σε ειδικό και φιλικό προς αυτά
περιβάλλον και ποινικών διαδικασιών
που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες
ανάγκες τους».

Τέλος, ο κ. Γιάνναρης ανέφερε ότι:  «η
εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.»
αγκαλιάζει τα παιδιά που έχουν ανάγκη
κρατικής μέριμνας».
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Εγκρίθηκε το Σχέδιο Φόρτισης 
Ηλεκτρικών Οχημάτων Δήμου Ελευσίνας

Ε
γκρίθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής το
Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων.Στο
πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης της ηλεκτρ-

οκίνησης κρίνεται απαραίτητη η λήψη μέτρων για την
υποστήριξή της, από πλευράς ΟΤΑ.

Έτσι, ο Δήμος Ελευσίνας, στοχεύει στην επέκταση
της χρήσης των οχημάτων χαμηλών και μηδενικών
εκπομπών, στην ανάπτυξη υποδομών επαναφόρτισης,
που θα είναι δημοσίως προσβάσιμοι αλλά και στη 

διαμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου για την αγορά
ηλεκτροκίνησης.

Μέσω του προγράμματος χωροθέτησης δημοσίως
προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών
οχημάτων κανονικής ή υψηλής ισχύος και θέσεων στά-
θμευσης, που εκπονείται από τους Δήμους, πρόκειται
ανοίξει ο δρόμος, προκειμένου και ο Δήμος να υλο-
ποιήσει τον σχεδιασμό για ανανέωση των δημοτικών
οχημάτων.

ΥΠΕΣ: Παράταση στις προσκλήσειςΥΠΕΣ: Παράταση στις προσκλήσεις
του Φιλόδημοςτου Φιλόδημος

Τ
ροποποιήσεις σε Προσκλήσεις Δράσεων  του Προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
ΙΙ”, με τις οποίες παρατείν εται η διάρκεια υλοποίησης των  δράσεων  αυτών
έως 31 Δεκεμβρίου 2022, εξέδωσε το ΥΠΕΣ.

Συγκεκριμέν α, εκδόθηκαν  οι εξείς τροποποιήσεις:

α) ΥΠ.ΕΣ. 88422/30.11.2021: 2η Τροποποίηση επιχ ορήγησης στο Πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον  άξον α προτεραιότητας «H τοπική αν άπτυξη και η προ-
στασία περιβάλλον τος» με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων  και λοιπών
οχ ημάτων  αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων  και αν ακυκλώσιμων  υλικών »

β) ΥΠ.ΕΣ. 88453/30.11.2021: 4η Τροποποίηση Πρόσκλησης ΙΧ για την  υπο-
βολή αιτήσεων  χ ρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον  άξον α
προτεραιότητας: «Κοιν ων ικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των
δήμων » με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών  και χ ώρων  υγιειν ής για την  πρόσβαση και
την  εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχ ολικές μον άδες».

γ) ΥΠ.ΕΣ. 88462/30.11.2021: 5η Τροποποίηση Πρόσκλησης VIII για την  υπο-
βολή αιτήσεων  χ ρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον  άξον α
προτεραιότητας: «Κοιν ων ικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των
δήμων » με τίτλο: «Εκπόν ηση μελετών  και υλοποίηση μέτρων  και μέσων  πυρο-
προστασίας στις σχ ολικές μον άδες της χ ώρας».

δ) ΥΠ.ΕΣ. 88495/30.11.2021: 7η Τροποποίηση Πρόσκλησης VΙ για την  υπο-
βολή αιτήσεων  χ ρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» στον  άξον α
προτεραιότητας:«Τοπική αν άπτυξη και προστασία του περιβάλλον τος» με τίτλο :
«Σύν ταξη / Επικαιροποίηση Γεν ικών  Σχ εδίων  Ύδρευσης (Masterplan) και
Σύν ταξη / Επικαιροποίηση Σχ εδίων  Ασφάλειας Νερού».

ε) ΥΠ.ΕΣ. 88536/30.11.2021: 7η Τροποποίηση Πρόσκλησης Ι για την  υποβο-
λή αιτήσεων  χ ρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον  άξον α
προτεραιότητας:«Η τοπική αν άπτυξη και η προστασία περιβάλλον τος» με τίτλο :
«Προμήθεια μηχ αν ημάτων  έργου ή/και συν οδευτικού εξοπλισμού».

στ) ΥΠ.ΕΣ. 88542/30.11.2021: 7η Τροποποίηση Πρόσκλησης V για την  υπο-
βολή αιτήσεων  χ ρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον  άξον α
προτεραιότητας: «Κοιν ων ικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των
δήμων » με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση
στεγάστρων , για την  δημιουργία ή και αν αβάθμιση των  στάσεων , για την
εξυπηρέτηση του επιβατικού κοιν ού των  δήμων  της χ ώρας».

Καλλωπι-
σμός και
σημαιοστο-
λισμός του
Ι. Ναού Αγ.
Ν ι κ ο λά ο υ
στην  Παρ-
αλία Ασπρ-
ο π ύ ρ γ ο υ
από συν ε-
ργεία του
Δήμου με
μέριμν α του αρμόδιου Αν τιδημάρχ ου κ. Μ. Ψωμιαδη &
του Προέδρου της περιοχ ής- Αν τιπροέδρου
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. κ. Αν τ. Κον αξή.

Αν  και σύμφων α με τις οδηγίες της Πολιτείας και ο
φετιν ός εορτασμός έγιν ε εν τελώς διαφορετικά και όλοι
μας είχ αμε τη δυν ατότητα ν α τιμήσουμε τον  Άγιο προ-
στάτη των  ν αυτικών  και της περιοχ ής μας τηρών τας
τα μέτρα προστασίας...... ο Δήμος μερίμν ησε εγκαίρ-
ως...όπως και στις άλλες θρησκευτικές τελετές...  αρχ ι-
κά το Τμήμα Πρασίν ου ν α προχ ωρήσει σε κούρεμα
και κλάδεμα του περιβάλλον τος χ ώρου του Ι. Ναού
αλλά και της παρακείμεν ης πλατείας και παιδικής
χ αράς (Κτήμα Ραπαν άκη) και έπειτα το Τμήμα Καθαρ-
ιότητας ν α καθαρίσει και ν α σημαιοστολίσει τους χ ώρ-
ους αυτούς.

Σε λειτουργία το «Σπίτι του Παιδιού» 
στην Αθήνα

Γ. Κώτσηρας: «Καθιστούμε τη Δικαιοσύνη πιο
φιλική προς τους ανηλίκους»

Καλλωπισμός, καθαρισμός και
σημαιοστολισμός του Ι. Ναού

Αγ. Νικολάου στην
Παραλία Ασπροπύργου 
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ΘΘαα  δδιιααρρκκέέσσεειι  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  μμιιαα  εεββδδοομμάάδδαα
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ: Ξεκινά σήμερα η διανομή τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής ΤΕΒΑ 

Η
Δ/ν ση της Κοιν ων ικής Προ-
στασίας, Παιδείας και Πολιτι-
σμού του Δήμου Φυλής, ως

επικεφαλής εταίρος της Κ.Σ. Δυτικής
Αττικής, πρόκειται ν α πραγματοποιή-
σει διαν ομή τροφίμων  και βασικής υλι-
κής συν δρομής (ΒΥΣ) στα πλαίσια του
Προγράμματος ΤΕΒΑ. 

Η διαν ομή θα ξεκιν ήσει από την
Τετάρτη 08/12/2021 και θα διαρκέσει
τουλάχ ιστον  μια εβδομάδα έως ότου
εν ημερωθούν  όλοι οι ωφελούμεν οι, οι
οποίοι θα λαμβάν ουν  μήν υμα προς
αποφυγή συγχ ρωτισμού λόγω Cov id-
19, σύμφων α πάν τα με τις υποδείξεις
του ΕΟΔΥ και της Διαχ ειριστικής
Αρχ ής του ΤΕΒΑ. 

ι ωφελούμεν οι θα προσέρχ ον ται
στην  Κοιν ων ική Υπηρεσία (Αθην ών
18)  με το ΑΜΚΑ και την  ταυτότητά

τους  ή με εξουσιοδότηση σε περίπτω-
ση που προσέλθει άλλος για ν α παρα-
λάβει τα προϊόν τα, θα πρέπει ν α φορ-
ούν  μάσκα υποχ ρεωτικά και ν α τηρ-
ούν  τις αποστάσεις του 1,5 μ. σύμφω-
ν α με τα υγειον ομικά πρωτόκολλα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Επισημαίν εται ότι λόγω των  μέτρων

λόγω Cov id-19 θα τηρηθούν  αυστηρά
τα μέτρα προστασίας. Παρακαλούν ται
οι ωφελούμεν οι ν α προσέρχ ον ται μόν ο
μετά από εν ημέρωση που θα δεχ θούν
από την  Κοιν ων ική Υπηρεσία του
Δήμου Φυλής. 

Ο Αν τιδήμαρχ ος 
Αν των όπουλος Γεώργιος                                                            

Ο Δήμαρχ ος                
Παππούς Χρήστος

Διαχείριση Συναισθημάτων: Eκπαιδευτική Ημερίδα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προ-
στασίας, του Κέντρου Κοινότητας και του 11ου Δημοτικού Σχολείου Ασπροπύργου

Η Διεύθυνση Κοινωνικής
Προστασίας και το Κέντρο
Κοινότητας του  Δήμου

Ασπροπύργου, σε συνεργασία με
το 11ο Δημοτικό Σχολείο Ασπρ-
οπύργου, συμμετείχαν σε εκπαι-
δευτική ημερίδα που δόθηκε στα
πλαίσια της διεξαγωγής Βιωματι-
κού Εργαστηρίου, σε μαθητές/-
τριες της Ε’ τάξης δημοτικού, με
κύρια θεματική ενότητα την
Διαχείριση Συναισθημάτων. 

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε
την Δευτέρα 29 Νοεμβρίου, στις
εγκαταστάσεις του 11ου Δημοτι-
κού Σχολείου, στο Ρουπάκι Ασπρ-
οπύργου. 

Υπεύθυνοι ομιλητές ήταν δύο
στελέχη του Κέντρου Κοινότητας, η
κοινωνική λειτουργός κα. Αιμιλία
Κουφοκώστα και η ψυχολόγος κα.
Κλειώ Καραμπούλα. Συμμετείχαν,
ακόμη, οι εκπαιδευτικοί πρωτοβά-
θμιας εκπαίδευσης των τμημάτων
της Ε’ Δημοτικού, η κα. Δέσποινα
Ιωαννίδου και ο κος Γεώργιος

Καψιμάλης. Κατά την διάρκεια του
Βιωματικού Εργαστηρίου, οι μαθη-
τές/ τριες παρακολούθησαν εκτενή
παρουσίαση powerpoint  μέσω
προβολής σε συσκευή προτζέκτο-
ρα. 

Πιο αναλυτικά, παρουσιάστηκαν
ορισμένες πληροφορίες θεωρητι-
κού υπόβαθρου αναφορικά με την
διαχείριση συναισθημάτων, ενώ
δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη διε-
ξαγωγή βιωματικών παιχνιδιών, με
πρωταρχικό στόχο την κατανόηση,
καθώς και τον έλεγχο αρνητικών
συναισθημάτων στην παιδική
ηλικία, όπως είναι ο θυμός. 

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού
και Νεολαίας κα Σοφία Μαυρίδη
συνεχάρη τα στελέχη της Διεύθυ-
νσης Κοινωνικής Προστασίας και
του Κέντρου Κοινότητας για την
υλοποίηση της εκπαιδευτικής ημε-
ρίδας και εξέφρασε την επιθυμία
ανάλογες δράσεις να πραγματο-
ποιούνται για γονείς κι εκπαιδευτι-

κούς, τονίζοντας παράλληλα τη
σημασία της συναισθηματικής δια-
λεκτικής στην ανάπτυξη κοινω-
νικών δεξιοτήτων των παιδιών και
στη διαμόρφωση υγιών σχέσεων. 

Μετά την ολοκλήρωση της ημε-
ρίδας, πραγματοποιήθηκε ανταλ-
λαγή απόψεων μεταξύ των στε-
λεχών του Κέντρου Κοινότητας
και  των εκπαιδευτικών, και
τονίστηκε η προθυμία για ενδεχό-
μενη μελλοντική συνεργασία.  
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Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας και ο Δημοτικός Οργανισμός
Αλληλεγγύης και Πολιτισμού 

τιμούν τη μνήμη του Μίκη Θεοδωράκη 

Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινό-
ης και ο Δημοτικός Οργανισμός Αλληλεγγύης και
Πολιτισμού τιμούν τη μνήμη του Μίκη Θεο-
δωράκη με τη χορωδία του Κ.Α.Π.Η Μάνδρας.

Σας προσκαλούν την Παρασκευή 10 Δεκεμ-
βρίου 2021 στις 18:30, στο Πνευματικό Κέντρο
"Μίμης Δούκας" για ένα ταξίδι στη μουσική της
προσωπικότητας που άφησε το αποτύπωμα της
στην καλλιτεχνική, πολιτική και πολιτιστική ζώη
της Ελλάδας και όχι μόνο. 

Τα άρµατα και τα λείψανα του Μάρκου Μπότσαρη
βγαίνουν από την κρύπτη τους για τρίτη φορά στα 200
χρόνια της Εθνικής Παλιγγενεσίας για να εκτεθούν
στο κοινό.

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
11:00   Υποδοχή των αρµάτων και των κειµηλίων του

Μάρκου Μπότσαρη και της Λένως Μπότσαρη στην
Πλατεία Ηρώων Ελευσίνας  παρουσία αρχών, φορέων,
συλλόγων και πολιτών.          

Κατάθεση στεφάνων.                                                             
Ποµπή µέσω της οδού Νικολαίδου συνοδεία αρχών,

φορέων, συλλόγων και λοιπών προσκεκληµένων.
Τοποθέτηση προς έκθεση των αντικειµένων στην αίθ-
ουσα «ΣΤΕΚΙ» του ΠΑΚΠΠΑ  ∆ήµου Ελευσίνας.

11:45    Στον αύλειο χώρο του ιερού ναού Αγίου Γεω-
ργίου Ελευσίνας θα ακολουθήσουν οι
χαιρετισµοί επισήµων και χορευτικά συγκροτήµατα
από όλη την Ελλάδα και την Ήπειρο θα χορέψουν σε
ενότητες χορούς της πατρίδας µας µε αφορµή τα 200
χρόνια από την Εθνική µας Παλιγγενεσία.

13:00    Πέρας εκδήλωσης Υποδοχής αρµάτων.
Επίσκεψη του χώρου των εκθεµάτων από το κοινό

µέχρι της 20:00.

Σε περίπτωση βροχής οι εκδηλώσεις υποδοχής θα
πραγµατοποιηθούν στο χώρο της ¨Ελαιουργικής¨
(πλησίον ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΥ)

19:00   Με αφορµή τα 218 έτη,  18 ∆εκεµβρίου 1803
– 18 ∆εκεµβρίου 2021 από  την αυτοθυσία των
γυναικών του Ζαλόγγου θα γίνει φωταγώγηση του
κτιρίου του ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου Ελευσίνας (Παγκά-
λου 11). 

Στον αύλειο χώρο του ιερού ναού Αγίου  Γεωργίου
Ελευσίνας µέλη εθιµοτοπικών συλλόγων θα κάνουν
αναπαράσταση του χορού του Ζαλόγγου.  

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
9:00   Επιµνηµόσυνη ∆έηση στον ιερό ναό Αγίου

Γεωργίου χοροστατούντος του Μητροπολίτη
Μεγάρων και Σαλαµίνος κκ. Κωνσταντίνου.

11:30 Οµιλία–Παρουσίαση     Αίθουσα «ΣΤΕΚΙ»,
ΠΑΚΠΠΑ (Παγκάλου 11)

«Αποσπάσµατα από τη συµβολή των  Σουλιωτών πριν
και κατά την Επανάσταση του ΄21»
Νίκος Ασηµακόπουλος Εκδότης, συγγραφέας, ιστορ-
ιοδίφης.                                      

«H Σουλιώτικη φορεσιά»
Κων/νος Παχής   Νοµικός,Ιστορικός, Ερευνητής                                                                                                                    

Για την πραγµατοποίηση της εκδήλωσης τηρούνται
τα κατά περίπτωση πρωτόκολλα υγείας και ασφάλειας
για τον covid-19                 

Τα άρµατα εκτίθενται για το κοινό στην αίθουσα
«ΣΤΕΚΙ» του ΠΑΚΠΠΑ (Παγκάλου 11)
το Σάββατο 18/12/21, 12:00 – 19:00 και την Κυριακή
19/12/21,  10:00 – 14:00.

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΕΚΚ∆∆ΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΖΖΑΑΛΛΟΟΓΓΓΓΟΟ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΜΜΑΑΡΡΚΚΟΟ  ΜΜΠΠΟΟΤΤΣΣΑΑΡΡΗΗ
Υποδοχή των αρµάτων και των κειµηλίων του Μάρκου Μπότσαρη και της Λένως Μπότσαρη στην Πλατεία Ηρώων 
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Ομόφωνη συμφωνία στο Ecofin για μετά το 2025 
Αλλάζουν όλα στον ΦΠΑ: Ποιοι συντελεστές θα μειωθούν στην Ελλάδα

Τη στήριξη της υποψηφιότ-
ητας του Νίκου Ανδρουλάκη
έναντι του Γιώργου Παπαν-
δρέου στον δεύτερο γύρο των
εσωκομματικών εκλογών του
ΚΙΝΑΛ γνωστοποίησε με
δήλωσή του ο Ανδρέας Λοβέρ-
δος.

Όπως τονίζει, μεταξύ άλλων:
«Οι δύο υποψήφιοι έχουν

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά,
πλεονεκτήματα και μειονεκτή-
ματα, όπως άλλωστε όλοι μας.
Ο ένας από τους υποψηφίους
έχει δοκιμαστεί και οι ελπίδες 

που γεννά το εγχείρημά του
είναι συνεπώς περιορισμένες.
Ο έτερος υποψήφιος δεν είναι
Βουλευτής στο ελληνικό Κοι-
νοβούλιο, με ό,τι αυτό συνεπά-
γεται . Ούτε στο χαρακτήρα
μου είναι, ούτε θεωρώ σωστό
ένας πολιτικός όπως εγώ να
επιχειρεί  να «καθοδηγήσει»
τις δεκάδες χιλιάδες πολιτών
που τον ψήφισαν.

Οι συμπολίτισσες και  οι
συμπολίτες μου, όμως, θα
γνωρίζουν πάντοτε τί σκέφτο-
μαι και τί  αποφασίζω. Και
επειδή είμαι πολιτικός θέσεων

και ουδέποτε έκρυψα τις από-
ψεις μου, δηλώνω ότι
αυτονόητα σέβομαι την πλει-
οψηφία της 5ης Δεκεμβρίου
και πως στις εκλογές της Κυρ-
ιακής 12 Δεκεμβρίου θα
ψηφίσω τον Νίκο Ανδρου-
λάκη, με την επισήμανση ότι
έως την ανακοίνωση της παρ-
ούσας δήλωσης δεν είχα την
παραμικρή επικοινωνία μαζί
του».

Ο κ. Λοβέρδος αναφέρει
επίσης ότι προσπάθησε «τόσο
ιδιωτικώς όσο και δημοσίως»
να αποτραπεί  ο δεύτερος
γύρος, υπονοώντας ότι εξέφρ-
ασε τη θέση πως ο κ. Παπαν-
δρέου θα έπρεπε να αποσυρθ-
εί  και  προς τον ίδιο τον
πρώην πρωθυπουργό, ενώ
ως προς την εκλογική διαδι-
κασία αφήνει αιχμές για τις
ουρές που παρατηρήθηκαν σε
πολλά εκλογικά κέντρα,
τονίζοντας: «Εκφράζω την
κατανόησή μου σε όσους δεν
μπόρεσαν να υπομείνουν την
πολύωρη αναμονή στις ουρές
κι έτσι δεν ψήφισαν, με ευθύνη
εκείνων που δεν ήθελαν περισ-
σότερες κάλπες».

Στήριξη Ανδρουλάκη έναντι του Γιώργου Παπανδρέου
ανακοίνωσε ο Ανδρέας Λοβέρδος

Κορωνοϊός: 7.009 νέα
κρούσματα, 99 θάνατοι, 697

διασωληνωμένοι

Σ
ε 7.009 αν έρχ ον ται τα ν έα κρούσματα κορω-
ν οϊού στη χ ώρα το τελευταίο 24ωρο, σύμφων α
με τον  ΕΟΔΥ.

Κατά το ίδιο διάστημα, κατεγράφησαν  99 θάν ατοι, με
τον  συν ολικό αριθμό των  ν εκρών  από την  εμφάν ι-
ση της παν δημίας ν α φτάν ει τους 18.815. 
Παράλληλα, σε 697 αν έρχ ον ται οι διασωλην ωμέν οι
ασθεν είς στις Μον άδες Εν τατικής Θεραπείας.
Το τελευταίο 24ωρο διεν εργήθηκαν  591.067 τεστ
(PCR και rapid), με τη θετικότητα ν α αν έρχ εται σε
1,18% (4,78% προχ θες).
Οι εισαγωγές ν έων  ασθεν ών  Cov id-19 στα ν οσοκο-
μεία της επικράτειας είν αι 405 (ημερήσια μεταβολή
+6.58%). Ο μέσος όρος εισαγωγών  του επταημέρου
είν αι 436 ασθεν είς.Η διάμεση ηλικία των  κρουσμά-
των  είν αι 38 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), εν ώ η διά-
μεση ηλικία των  θαν όν των  είν αι 78 έτη (εύρος 0.2
έως 106 έτη)».
Ο «χ άρτης» των  κρουσμάτων
Για ακόμη μία ημέρα η πλειον ότητα των  κρουσμάτων
(2.156) εν τοπίζον ται στην  Αττική. 1.048 κρούσματα
καταγράφον ται στη Θεσσαλον ίκη.

Οι ν έες λοιμώξεις στο Λεκαν οπέδιο και στην  ΠΕ
Νήσων , προέρχ ον ται αν ά Περιφερειακή Εν ότητα ως
ακολούθως:

273 από την  Αν ατολική Αττική 
262 από τον  Βόρειο Τομέα Αθήν ας 
165 από τη Δυτική Αττική 
260 από τον  Δυτικό Τομέα Αθήν ας 
642 από τον  Κεν τρικό Τομέα Αθήν ας 
241 από τον  Νότιο Τομέα Αθήν ας 
256 από τον  Πειραιά 
57 από τις Νήσους Αργοσαρων ικού 

Αλλάζουν όλα στον ΦΠΑ από το
2025, όπως συμφώνησαν ομόφω-
να οι Υπουργοί Οικονομικών της
ΕΕ στο ECOFIN!  

«Οι νέοι  κανονισμοί  αντικατο-
πτρίζουν τις τρέχουσες ανάγκες
των κρατών μελών καθώς και τις
πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ,
λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές
που έχουν επέλθει στις ανάγκες
αυτές από τότε που είχαν θεσπιστεί
για πρώτη φορά οι κανονισμοί»
αναφέρεται στην ανακοίνωση του
Συμβουλίου των Υπουργών Οικο-
νομικών.  

Το Συμβούλιο ενημέρωσε και
εκσυγχρόνισε τον κατάλογο των
αγαθών και των υπηρεσιών για τις οποίες επι-
τρέπονται μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ λαμβάνον-
τας υπόψη τον ψηφιακό μετασχηματισμό της
οικονομίας. «Η ενημέρωση του καταλόγου
βασίστηκε σε μια σειρά από αρχές, όπως το όφε-
λος του τελικού καταναλωτή και το γενικό συμφ-
έρον.

Ωστόσο, για να αποφευχθεί η διάδοση των μει-
ωμένων συντελεστών, το Συμβούλιο αποφάσισε
να περιορίσει τον αριθμό των ειδών στα οποία
θα μπορούσαν να εφαρμοστούν μειωμένοι συντε-
λεστές», επισημαίνεται  στην ανακοίνω-

ση.Προστέθηκε ακόμη  νέα διάταξη για την αντι-
μετώπιση πιθανών μελλοντικών κρίσεων ώστε να
επιτραπεί στα κράτη μέλη να ανταποκριθούν
γρήγορα σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως παν-
δημίες, ανθρωπιστικές κρίσεις ή φυσικές κατα-
στροφές.

Σε αντιστάθμισμα το Συμβούλιο συμφώνησε να
καταργήσει σταδιακά τους μειωμένους συντελε-
στές ΦΠΑ ή τις απαλλαγές σε ορυκτά καύσιμα
έως την 1η Ιανουαρίου 2030. Οι μειωμένοι συντε-
λεστές και οι εξαιρέσεις για τα χημικά λιπάσματα
και τα χημικά φυτοφάρμακα θα λήξουν έως την
1η Ιανουαρίου 2032. Επιπλέον, το Συμβούλιο

εισήγαγε στον κατάλογο αγαθά και
υπηρεσίες φιλικά προς το περι-
βάλλον για τα οποία επιτρέπονται
μειωμένοι συντελεστές, όπως ηλια-
κοί συλλέκτες, ηλεκτρικά ποδήλατα
και υπηρεσίες ανακύκλωσης απο-
ρριμμάτων.

Η απόφαση θα εισαχθεί στο Ευρ-
ωπαϊκό Κοινοβούλιο για δια-
βούλευση επί του τελικού κειμένου
μέχρι τον Μάρτιο και εν συνεχεία
αναμένεται να εγκριθεί επίσημα από
τα κράτη-μέλη.

Τι σημαίνει η απόφαση για
νέους μειωμένους συντελεστές
ΦΠΑ για την Ελλάδα 

Η Ελλάδα διαπραγματεύθηκε και πέτυχε να
μπαίνει χαμηλός ΦΠΑ - υπό την προϋπόθεση ότι
θα υπάρχει  ο απαραίτητος δημοσιονομικός
χώρος - στα εξής: 

•    Νησιά του Αιγαίου (σήμερα εφαρμόζεται
μόνο στα 5 νησιά με αυξημένες προσφυγικές
ροές)- Ουσιαστικά επανέρχεται το καθεστώς των
μειωμένων κατά 30% συντελεστών 

•    Αγροτικά μηχανήματα, βαμβάκι, φυτοφάρ-
μακα- λιπάσματα 

•    Νεόδμητα ακίνητα 
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Κατά συνέπεια, τα ενοποιημένα
συνολικά έσοδα της ΑΔΜΗΕ ΑΕ στο
εννεάμηνο 2021 ανήλθαν στα 213,9
εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 1,7%
έναντι 210,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο
2020 που οφείλεται εν μέρει στην
αύξηση της ζήτησης φορτίων από το 2ο
τρίμηνο και μετά, αλλά και από τον
επαναπροσδιορισμό των χρεώσεων
χρήσης συστήματος για το Απαιτούμε-
νο Έσοδο του 2021 που προχώρησε η
ΡΑΕ σε απόφασή1 της με ισχύ από την
1η Αυγούστου 2021. Σημειώνεται πως η
υποανάκτηση των αντίστοιχων
χρεώσεων των επτά πρώτων  μηνών
του έτους αναμένεται να ανακτηθούν
στο Απαιτούμενο Έσοδο του 2023. 

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων,
φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)
περιορίστηκαν κατά 1,8% σε ετήσια
βάση σε 146,5 εκατ. ευρώ έναντι 149,2
εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2020. Το
συγκρίσιμο EBITDA  του Ομίλου διαμο-
ρφώθηκε στα 146,0 εκατ. ευρώ, χαμ-
ηλότερα κατά 2,2% σε σχέση με το
αντίστοιχο ποσό του εννεαμήνου 2020,
εξαιρώντας τα ακόλουθα μη επανα-
λαμβανόμενα κονδύλια: 

α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειω-
μένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλ-
λήλους και συνταξιούχους της Εταιρ-
είας και προβλέψεις για αποζημίωση
προσωπικού συνολικού ποσού 0,5
εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης ποσού
0,3 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του
2020, 

β) επιβάρυνση λόγω αναδρομικής
χρέωσης ποσού 1,05 εκατ. ευρώ που
οφείλεται σε αμοιβές προς στο τεχνικό
προσωπικό από την εφαρμογή της
νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας
ΕΣΣΕ 2021-2024 το 3ο τρίμηνο 2021 

γ) απελευθέρωση πρόβλεψης για
κινδύνους και έξοδα ποσού 2 εκατ.
ευρώ έναντι αντίστοιχης απελευθέρω-
σης πρόβλεψης ποσού 0,2 εκατ. ευρώ
το εννεάμηνο 2020.

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ μειώθηκε κατά
14,3% και ανήλθε στα 72,1 εκατ., έναν-
τι 84,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2020,
κυρίως λόγω της αύξησης του ύψους
των αποσβέσεων κατά 14,5% ως
αποτέλεσμα της επέκτασης της Ρυθ-
μιζόμενης Περιουσιακής Βάσης της
ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Το συγκρίσιμο EBIT δια-
μορφώθηκε στα 71,7 εκατ. ευρώ, χαμ-
ηλότερα κατά 15% έναντι 84,3 εκατ.
ευρώ το εννεάμηνο 2020 μη συμπερι-
λαμβάνοντας τα  ανωτέρω έκτακτα -
μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων
διαμορφώθηκαν στα 65,1 εκατ. ευρώ,
χαμηλότερα κατά 18,4% έναντι 79,8
εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο 2020,
καθώς καταγράφηκε μείωση των
χρηματικών διαθεσίμων που διατηρεί
η Συγγενής Εταιρεία στην Τράπεζα
της Ελλάδας καθώς επίσης και αύξηση
του χρηματοδοτικού κόστους που
οφείλεται στην αύξηση του δανεισμού
του Ομίλου.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη το

εννεάμηνο 2021 ανήλθαν σε 58,6 εκατ.
ευρώ, χαμηλότερα κατά 1,4% έναντι
59,4 εκατ. το αντίστοιχο εννεάμηνο
2020, με την αύξηση να οφείλεται στην
θετική επίδραση ποσού 8,8 εκατ. ευρώ
λόγω της μείωσης της αναβαλλόμενης
φορολογικής υποχρέωσης που προέκ-
υψε από την εφαρμογή του νέου φορο-
λογικού συντελεστή2 για τον Όμιλο και
την ΑΔΜΗΕ ΑΕ .

Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ συνέχισε και για το
εννεάμηνο του 2021 την σταθερή πρόο-
δο των σημαντικών του έργων με τις
Επενδύσεις να καταγράφουν αύξηση
κατά 4,3% στα 241,8 εκατ. ευρώ έναντι
231,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίο-
δο του 2020, ενώ ο καθαρός δανεισμός
του διαμορφώθηκε στα 656,5 εκατ.
ευρώ.

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα του
Ομίλου το 3ο τρίμηνο του 2021 αυξήθη-
καν κατά 4,7%, σε σύγκριση με το
αντίστοιχο του προηγούμενου έτους και
διαμορφώθηκαν στα 76,0 εκατ. ευρώ.
Το έσοδο από Ενοίκιο Συστήματος
μεταφοράς ενισχύθηκε κατά 4,5%,
κυρίως λόγω της ανάκαμψης της ζήτ-
ησης φορτίων στο Σύστημα κατά το 2ο
και 3ο τρίμηνο του έτους αλλά και από
τον επαναπροσδιορισμό των
χρεώσεων χρήσης συστήματος από
την 1η Αυγούστου 2021. Ταυτόχρονα
από την 1η Αυγούστου, τα πάγια του
Συστήματος και του Δικτύου της Κρήτης
ενσωματώθηκαν στο ΕΣΜΗΕ με συνέ-
πεια στον υπολογισμό των χρεώσεων
χρήσης συστήματος να περιλαμβάνε-
ται και η χρέωση που προκύπτει από
τους καταναλωτές της Κρήτης προσα-
υξάνοντας τη συνολική χρέωση κατά
περίπου 1 εκατ. ευρώ μηνιαίως.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων,
φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)1 το
3ο τρίμηνο του 2021 ανήλθαν στα 49,8
εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση
κατά 4,7% σε ετήσια βάση έναντι 52,3
εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο 2020. Το
συγκρίσιμο EBITDA  του Ομίλου διαμο-
ρφώθηκε στα 51,8 εκατ. ευρώ, χαμηλό-
τερα κατά 0,2% σε σχέση με το
αντίστοιχο ποσό του 3ου τριμήνου του
2020, μη συμπεριλαμβάνοντας τα
ακόλουθα: α) πρόβλεψη για την
έκπτωση μειωμένου ρεύματος που
δίνεται σε υπαλλήλους και συντα-
ξιούχους της Εταιρείας και προβλέ-
ψεις για αποζημίωση προσωπικού
ποσού 0,04 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβ-
λεψης 0,02 εκατ. ευρώ για το 2020, β)
επιβάρυνση λόγω αναδρομικής χρέω-
σης στο τεχνικό προσωπικό, βάσει
νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας
ποσού 1,05 εκατ. ευρώ και γ) πρόβ-
λεψη για κινδύνους και έξοδα ποσού
0,9 εκατ. ευρώ έναντι απελευθέρωσης
πρόβλεψης ποσού 0,4 εκατ. ευρώ το
3ο τρίμηνο 2020. 

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ μειώθηκε κατά
21% και ανήλθε στα 24,2 εκατ., έναντι
30,7 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο 2020, ενώ
το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα

26,3 εκατ. ευρώ, έναντι 30,3 εκατ. ευρώ
το αντίστοιχο τρίμηνο ένα έτος πριν.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη το 3ο
τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε 17,7 εκατ.
ευρώ, μειωμένα κατά 11,8% έναντι
20,1 εκατ. το 2020, ενώ πρέπει να
σημειωθεί ότι ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ το 3ο
τρίμηνο του 2021 πέτυχε τροποποίηση
της από 24 Σεπτεμβρίου 2020 σύμβα-
σης του κοινοπρακτικού δανείου, με το
περιθώριο επιτοκίου να διαμορφώνε-
ται σε 1,9% (μειωμένο κατά 20 μονά-
δες βάσης από 2,10%) για την περίοδο
από 29 Σεπτεμβρίου 2021 έως 28
Σεπτεμβρίου 2022 και σε 1,70% (μειω-
μένο κατά 30 μονάδες βάσης από
2.00%) για τις επόμενες 4 περιόδους.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αναγ-
νωρισθεί έκτακτο χρηματοοικονομικό
έσοδο ποσού 2,9 εκατ. Ευρώ στο 3ο
Τρίμηνο του 2020.

Προοπτικές
Το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς

Ηλεκτρικής Ενέργειας βρίσκεται σε
τροχιά πλήρους ανάπτυξης. Έως το
2030 αναμένεται να έχουν διασυνδεθεί
με την ηπειρωτική χώρα όλα σχεδόν τα
νησιά του Αιγαίου διασφαλίζοντας αξι-
όπιστη, καθαρή και φθηνή ηλεκτροδότ-
ηση. Η πορεία των σημαντικότερων
έργων του Ομίλου ΑΔΜΗΕ έχει ως
εξής:

Νησιωτικές διασυνδέσεις 
Διασύνδεση Κρήτης – Αττικής: Η

«μεγάλη» διασύνδεση ύψους 1 δισ.
ευρώ προχωρά κανονικά. Οι έρευνες
βυθού έχουν ολοκληρωθεί και βρίσκε-
ται σε εξέλιξη η παραγωγή των καλω-
διακών τμημάτων καθώς και μέρος του
εξοπλισμού των Σταθμών Μετατρο-
πής στα εργοστάσια των αναδόχων. Η
πόντιση του πρώτου τμήματος του
ηλεκτρικού καλωδίου (μήκους 170 χλμ.)
ολοκληρώθηκε πρόσφατα από το υπε-
ρσύγχρονο καλωδιακό πλοίο “Aurora”
της Nexans και αυτή την περίοδο
πραγματοποιείται η εγκατάσταση των
υποβρύχιων καλωδίων οπτικών ινών
μεταξύ Κρήτης και Αττικής. Η εγκατά-
σταση των υποβρύχιων και χερσαίων
ηλεκτρικών καλωδίων αναμένεται να
έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του
2023. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμ-
μα, στο τέλος του 2021 θα ξεκινήσει η
κατασκευή του Σταθμού Μετατροπής
στην Κρήτη. Αντίστοιχα, στην Αττική η
έναρξη κατασκευής του Σταθμού
Μετατροπής τοποθετείται στις αρχές
του 2022. Το έργο χρηματοδοτείται με
ίδια κεφάλαια ύψους 200 εκατ. ευρώ
της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου
που υλοποιεί το έργο, Αριάδνη
Interconnection, μέσω τραπεζικού
δανεισμού 400 εκατ. ευρώ (από την
ΕΤΕπ και την Eurobank) καθώς και
ευρωπαϊκούς πόρους 400 εκατ. ευρώ.

Διασύνδεση Κρήτης – Πελοποννή-
σου: Η κατασκευή της «μικρής»
διασύνδεσης ολοκληρώθηκε κατασκε-
υαστικά τον Μάιο και τέθηκε σε λειτο-
υργία τον Ιούλιο του 2021. Ήδη από τον
πρώτο μήνα λειτουργίας της ενίσχυσε

σημαντικά της επάρκεια ισχύος και την
ενεργειακή ασφάλεια της Κρήτης εν
μέσω υψηλών θερμοκρασιών και
κατά τους ισχυρούς σεισμούς του φθι-
νοπώρου που έπληξαν το νησί. Σε
επίπεδο ελάφρυνσης των χρεώσεων
ΥΚΩ, είναι ενδεικτικό ότι για κάθε μέρα
λειτουργίας της διασύνδεσης, ανοίγει ο
δρόμος για την εξοικονόμηση 1 εκατ.
ευρώ σε ημερήσια βάση για όλους
τους καταναλωτές της χώρας, μέσω
των λογαριασμών ρεύματος.

Διασύνδεση Κυκλάδων: Η Δ’ Φάση
της διασύνδεσης των Κυκλάδων
(διασύνδεση Νάξου Σαντορίνης, Φολε-
γάνδρου, Μήλου και Σερίφου με το
Λαύριο) έχει ενταχθεί στο Εθνικό Σχέ-
διο Ανάκαμψης για χρηματοδότηση
ύψους  165 εκ. ευρώ. Το επόμενο διά-
στημα προβλέπεται να υπογραφούν
οι συμβάσεις με τους αναδόχους της
διασύνδεσης Σαντορίνης-Νάξου, την
Hellenic Cables για το καλωδιακό
τμήμα και την κοινοπραξία Damco
Energy-Xian Electric για τον Υπο-
σταθμό που θα κατασκευαστεί στη
Σαντορίνη. Αμέσως μετά θα προκ-
ηρυχθούν οι διαγωνισμοί για τα υπόλοι-
πα νησιά των νοτιοδυτικών Κυκλάδων:
την Φολέγανδρο, την Μήλο και την Σέρ-
ιφο.

Διασύνδεση Δωδεκανήσων και
νησιών ΒΑ Αιγαίου: Έως το τέλος του
2029 θα έχουν διασυνδεθεί όλα τα υπό-
λοιπα μεγάλα νησιά του Αιγαίου
(Δωδεκάνησα & ΒΑ Αιγαίο). Το έργο με
συνολικό προϋπολογισμό 2,3 δισ.
ευρώ, σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε
τρεις φάσεις:

1η Φάση: Διασύνδεση Κω-Ρόδου με
την ηπειρωτική χώρα -μέσω Κορίνθου-
και διασύνδεση Λήμνου-Λέσβου, μέσω
της Ανατολικής Θράκης. Ο ορίζοντας
ολοκλήρωσης των έργων αυτών είναι
το 2027

2η Φάση: Διασύνδεση Σκύρου-Εύβοι-
ας (Αλιβέρι), Λέσβου - Χίου, Κω-Σάμου
και Ρόδου-Καρπάθου, με στόχο ολοκ-
λήρωσης το 2028.

3η Φάση: Διασύνδεση
Λέσβου–Σκύρου και Χίου–Σάμου, έως
το 2029. 

Ιόνια Νησιά: Σε ό,τι αφορά τα Ιόνια
Νησιά, ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ δρομολογεί
την αναβάθμιση και αντικατάσταση
υφιστάμενων καλωδιακών συνδέσεων
με νέα έργα ύψους περίπου 100 εκ.
ευρώ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το
2025. Στα έργα αυτά περιλαμβάνεται
η αναβάθμιση των διασυνδέσεων
Κυλλήνης-Ζακύνθου, Ζακύνθου-Κεφα-
λονιάς, Κεφαλονιάς-Λευκάδας καθώς
και νέα διασύνδεση Ηγο-
υμενίτσας–Κέρκυρας.

Διεθνείς Διασυνδέσεις
Σημαντικός πυλώνας εμβάθυνσης

και εναρμόνισης της ελληνικής με την
ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργει-
ας είναι οι διεθνείς διασυνδέσεις. Σε
αυτή την κατεύθυνση, ο ΑΔΜΗΕ δρομο-
λογεί σημαντικά έργα σε συνεργασία
με τις γείτονες χώρες. 

Ειδικότερα, ο Διαχειριστής:
Προκήρυξε διαγωνισμό για τη δεύτε-

ρη διασύνδεση Ελλάδας-Βουλγαρίας
με εναέρια Γραμμή Μεταφοράς
400kV. Το έργο έχει ορίζοντα κατασκε-
υαστικής ολοκλήρωσης το Β’ εξάμηνο
του 2022.

Υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας
με τον Ιταλό Διαχειριστή Terna για
δεύτερη ενισχυτική διασύνδεση Ελλά-
δας-Ιταλίας, η οποία αυτή τη στιγμή
βρίσκεται σε στάδιο μελετών.

Ο ΑΔΜΗΕ, εξετάζει ανάλογα έργα
αναβάθμισης των υφιστάμενων δια-
συνδέσεων με την Αλβανία, τη Βόρεια
Μακεδονία και την Τουρκία. Παράλ-
ληλα, με την τεχνογνωσία που διαθέτει,
ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ συνδράμει στη δια-
σφάλιση της διαλειτουργικότητας των
διασυνδέσεων Αττικής–Κρήτης και
Κρήτης–Κύπρου, σε συνεργασία με
την Euroasia Interconnector. Επιπλέον,
έχει συστήσει τεχνικές ομάδες -από
κοινού με τον Αιγύπτιο Διαχειριστή-
προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η
μελέτη νέας υποβρύχιας διασύνδεσης
με την Αίγυπτο.

Στις 11 Μαΐου, επιτεύχθηκε ένα
σημαντικό ορόσημο στην πορεία
σύγκλισης της εγχώριας με τις γειτονι-
κές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας με τη
σύζευξη της Αγοράς Επόμενης Ημέρ-
ας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας.
Στις 22 Σεπτεμβρίου πραγματοποι-
ήθηκε επιτυχώς και η σύζευξη της
ελληνικής Ενδοημερήσιας Αγοράς με
τις αγορές της Ιταλίας και της Σλο-
βενίας. Επόμενος στόχος είναι η σύζε-
υξη της ελληνικής Ενδοημερήσιας Αγο-
ράς με την πανευρωπαϊκή αγορά
συνεχούς διαπραγμάτευσης (XBID)
στο σύνορο της Ιταλίας και της Βουλγα-
ρίας.

Grid Telecom
Η θυγατρική εταιρεία του ΑΔΜΗΕ,

Grid Telecom, αξιοποιώντας το οπτικό
δίκτυο του Ομίλου, ενισχύει την παρου-
σία της στην εγχώρια χονδρεμπορική
αγορά τηλεπικοινωνιών έχοντας
προχωρήσει ήδη σε σημαντικές εμπο-
ρικές συμφωνίες. H Grid Telecom σε
κοινοπραξία με την ΤΕΡΝΑ Ενεργεια-
κή διεκδικεί τα 4 από τα 7 τμήματα του
τηλεπικοινωνιακού  έργου ΣΔΙΤ Ultra-
Fast Broadband (UFBB), προϋπολογι-
σμού 700 εκατ. ευρώ. Πρόσφατα η Grid
Telecom σύναψε σημαντική εμπορική
συμφωνία με την ισπανική Islalink για
την διάθεση επίγειου οπτικού δικτύου
κορμού, προκειμένου το υποθαλάσσιο
καλωδιακό σύστημα IONIAN που ξεκι-
νά από την Ιταλία να επεκταθεί στον
Ελλαδικό χώρο. Η συνεργασία της
θυγατρικής του ΑΔΜΗΕ και της Islalink
σηματοδοτεί τη δημιουργία μιας νέας
εναλλακτικής διασύνδεσης με την
Ευρώπη που θα βοηθήσει την Ελλάδα
να μετατραπεί σε ένα σημαντικό τηλε-
πικοινωνιακό κόμβο στην Μεσόγειο,
δίνοντας έναυσμα για νέες επεν-
δύσεις σε ψηφιακές υποδομές.

Η ανοδική πορεία των εσόδων του Ομίλου που ξεκίνησε στο 2ο τρίμηνο του έτους, διατηρήθηκε στο 3ο
τρίμηνο και αναμένεται να συνεχιστεί και στο τελευταίο τρίμηνο του 2021, ενώ τα σημαντικά έργα που
έχουν δρομολογηθεί συνεχίζουν την απρόσκοπτη πορεία τους προς την υλοποίησή τους. 
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Aγγλικό σκορ οι
Παλαίμαχοι του Αστέρα

Μαγούλας
Αγγλικό σκορ στο Γηπ.Ρουμελιωτης αν άμεσα στις
ομάδες του Αστέρα Μαγούλας και του Ερμή
Κορυδαλλου, για το Πρωτάθλημα της Έν ωσης
παλαιμάχ ων  ποδοσφαιριστών  Πειραια...Τελικό σκορ 5-
5 !!!!!!!
Παρά τις πολλές ελλείψεις του Αστέρα Μαγούλας, στην
επιθεση((Μαυροειδής, Παγων ης,τραυματιες),και άλλους
τουλάχ ιστον  4-5 παίχ τες τραυματίες επίσης,ευτύχ ησε
ν α έχ ει σε μεγάλη μέρα τον  Τιπτιρη που σκόραρε 3
γκολ!!!!!
Τα άλλα δύο ο Μπαριαμογλου με εκπληκτικό γκολ
φάουλ,και ο Στραιτουρης με πέν αλτι!!!
Σημειωτέον  ο Αστέρας έχ αν ε 5 λεπτά πριν  την  λήξη με
3-5 !!!!!
Ισοφάρισε,και στην  τελευταία φάση του αγών α,ο
Οικον όμου σε κεν ό τέρμα μόν ος με τον
τερματοφύλακα, έστειλε την  μπάλα πάν ω του!!!!!
Θα κερδίζαμε κιόλας!!!!!
Άψογη η αγων ιστική συμπεριφορά του Ερμή
Κορυδαλλου, και πάν τα μέσα σε αθλητικά πλαίσια..
Έτσι πρέπει ν α είν αι τα παιχ ν ίδια των
Βετεράν ων ....Αν οιχ τά,χ ωρίς σκοπιμότητες, φίλαθλο
πν εύμα ,και ν α βγαίν ουμε από το γήπεδο γεροί και
σιδερεν ιοι...
Το αποτέλεσμα σε δεύτερη μοίρα...
Επόμεν ο ματς στον  Ασπρόπυργο με την  τοπική
ομάδα...Το Ντέρμπυ του Θριασίου...
Α Σ Τ Ε Ρ Α Σ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ..(Λιν αρδος)..Δήμας,Θεοδοσοπουλος,Ταμπ
ακακης, Χατζηδάκης, Μπακαλουμης,Στραιτουρης,
Τυρλης,Καραβερβερης, Τιπτιρης,Μπαριαμογλου,
Παπαδόπουλος, Οικον όμου, Δοβρης,Καλογήρου...
Πριν  το ματς εφαρμόστηκε το Υγειον ομικό Πρωτόκολλο
για τον  Cov id-19...

Νέο στραβοπάτημα ο Βύζας
Μεγάρων 2-2 με τον Εθνικό
Πανοράματος

Μετά από έν α σπουδαίο παιχ ν ίδι που κράτησε αμείω-
το το εν διαφέρον  των  φιλάθλων  ο Βύζας Μεγάρων  και
ο Εθν ικός Παν οράματος αν αδείχ θηκαν  ισόπαλοι 2-
2.(ημίχ ρον ο 0-2) στα πλαίσια της 9ης αγων ιστικής της
Α΄κατηγορίας.Παρά το ισόπαλο αποτελεσμα η ομάδα
του Βύζα παραμέν ει στην  πρώτη θέση της βαθμο-
λογίας.
Η ομάδα του Γιώργου Αδάκτυλου παρουσίασε έν α πολύ
καλογυμν ασμέν ο σύν ολο με καλούς ποδοσφαιριστές.
Είχ ε πολύ πειθαρχ ία στο παιχ ν ίδι της έπαιξε έξυπν α
με καλή άμυν α και ξαφν ικές αν τεπιθέσεις και κατάφερε
ν α προηγηθεί στο πρώτο ημίχρον ο με 0-2.
Στην  επαν άληψη το σκην ικό άλλαξε. Ο προπον ητής
του Βύζα Θοδωρής Παχ ατουρίδης πέρασε στον  αγών α
τους Λύγδα, Κόμπε, και Φρυγαν ά, με αποτέλεσμα ν α
αλλάξει όλη η ροή του παιχ ν ιδιού ν α πάρει τα ην ία του
αγών α ν α κάν ει ευκαιρίες  και κατάφερε ν α φέρει το
μάτς στα ίσια.

ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΚΟΛ:

13’ ΓΚΟΛΛΛΛΛ ο Γιάν ν η Κατσίκης κτύπησε το φάουλ
από πλάγια πετάχ τηκε στην  πορεία της μπάλας ο Τζα-
ν έτος και με κεφαλιά έκαν ε το 0-1.

36’  ΓΚΟΛΛΛΛΛΛ ο Τζαν έτος σούταρε έξω από την  περ-
ιοχ ή η μπάλα κτύπησε σε αμυν τικό του Βύζα και κατέλ-
ηξε στα δίχ τυα 0-2.

70’ ΓΚΟΛΛΛΛΛ ο Στρατιδάκης αν ατράπηκε μέσα στην
περιοχ ή από αμυν τικό του Εθν ικού και ο διαιτητής
Ντάουλας έδειξε την  άσπρη βούλα. Την  εσχ άτη των
ποιν ών  εκτέλεσε ο Σαχ όλι και μείωσε 2-1.

75’ ΓΚΟΛΛΛΛΛΛ ο Κων σταν τιν ίδης κτύπησε το κόρν ερ
από τα αριστερά και ο Φλέγγας με κεφαλιά έφερε το μάτς
στα ίσια 2-2.

Αξίζει ν α σημειωθεί ότι ο Βύζας είχ ε και δύο δοκάρια
στο 35’ και 50’ με τον  Θοδωρή Κων σταν τιν ίδη.

Επίσης ακολουθεί έν α πολύ δύσκολο πρόγραμμα για
τον  Βύζαν τα με πέν τε μάτς φωτιά που θα κριθούν
πολλά. Με ΠΑΟΚ(εκτός),
Ν.Πέραμο(εν τός),Σκορπιό(εκτός), ΑΟ Μίμα(εν τός), και
Αστέρα Μαγούλας(εκτός).
Από τον  αγών α απουσίασαν  οι τραυματίες Ρέν ος
Σταύρε και Κώστας Χατζημελετιάδης που είν αι τρα-
υματίες και κάν ουν  θεραπεία. Ακόμα στον  πάγκο των
αν απληρωματικών  δεν  ήταν  ο τερματοφύλακας Θεο-
δωρόπουλος για κάποιο του πρόβλημα που αν τι-
μετώπιζε.
Διαιτήτευσε ο Φώτης Ντάουλας. Βοηθοί: Χρήστος Πλά-
κας, Κώστας Οικον όμου. Παρατηρητής αγών α: Πάρις
Τσιμίκος. Γιατρός: Κώστας Οικον ομόπουλος.

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ (προπον ητής Θοδωρής  Παχ ατο-
υρίδης): Ποραν ίδης, Αμαραν τίδης, Φουρν άρης (53’
Λύγδας), Φλέγκας, Φυσαράκης (64’ Toworre), Μαν ώλης
(46’ Φρυγαν άς), Κων σταν τιν ίδης, Καραγιάν ν ης, Στρα-
τιδάκης, Σελμαν άι, Σαχ όλι.

Αν απληρωματικοί: Μαυρον άσος, Κουφής, Χαμπιλάι,
Δρυμούσης

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ(προπον ητής Γιώργος
Αδάκτυλος): Κολλιάκης, Καβάκος (90+ Βασίλης), Μιχ α-
ηλίδης, Πουλικίδης, Παν αϊλίδης, Τζαν έτος, Τσουτσάν -
ης, Γεγές, Μαν ασίδης Α. (83’ Αν δριώτης), Κατσίκης,
Γεωργιάδης.
Αν απληρωματικοί: Μαν ασίδης Δ., Γεωργαράς,
Montalban, Καλαμούτσος.

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Από τους Υπεύθυν ους του Εκπαιδευτι-
κού Προγράμματος Γιάν ν η Φατόλια &
Τάσο Στασιν όπουλο και τους συν εργά-
τες τους Παν αγιώτη Παυλίδη & Παν α-

γιώτη Γεωργιάδη
καλούν ται την  ΤΕΤΑΡΤΗ
8/12/2021 και ώρα 14.45
στο γήπεδο
΄΄ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ΄΄ για
ΦΙΛΙΚΟ ΑΓΩΝΑ οι ακόλο-
υθοι ποδοσφαιριστές με
αθλητική περιβολή
(άσπρη μπλούζα - μαύρο
σορτσάκι - άσπρες
κάλτσες - επικαλαμίδες):

ΑΛΑΜΑΝΟΣ (ΒΥΖΑΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ)

ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ (ΒΥΖΑΣ)
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

( Ε Θ Ν Ι Κ Ο Σ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)

ΓΚΙΝΗΣ (ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ (ΑΓΙΟΙ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ)

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ (ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ)
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ (ΕΡΜΗΣ)

ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ (ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΝΕΑ
ΠΕΡΑΜΟΣ)

ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ Α. (ΑΓΙΟΙ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ)

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ (ΕΡΜΗΣ)
ΜΑΡΝΕΖΟΣ (ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ)

ΜΑΥΡΙΔΗΣ (ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)

ΝΤΑΦΟΣ (ΕΡΜΗΣ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΥΝΑΜΗ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΚΟΡΠΙΟΣ)
ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ (ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ)
ΡΗΓΑΣ (ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ)

ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ (ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)

ΤΣΑΛΑΒΡΕΤΑΣ (ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ)
ΤΣΙΓΚΟΛΑΣ (ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ)
ΤΣΙΚΑΛΑΣ (ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ)
ΦΟΛΕΡΟΣ (ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ)
ΧΙΩΤΗΣ (ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΤΟ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΘΕΙ ΑΠΟ 

ΤΟΝ Ε.Ο.Δ.Υ., ΤΗΝ Ε.Π.Ο. ΚΑΙ ΤΗΝ
Ε.Π.Σ.Δ.Α, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Ο
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ
COVID-19.

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

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ
ΤΟΥΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ RAPID
TEST ΕΝΤΟΣ 48ΩΡΩΝ. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΟΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ,

ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ
ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥΣ.

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

EMAIL EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : GIANNISFA-
TOLIAS@GMAIL.COM

ΕΠΣΔΑ:  ΣΗΜΕΡΑ  ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ 
Κ15 (2007-2008)



12-θριάσιο Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

101 Δήμος  
Χαϊδα\
ρίου

Χαϊδάρι

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕ Οδηγών  Απορριμματο-
φ όρων  
[Γ  ́ή (C) κατηγορίας - Με
κάρτα ψηφ ιακού ταχογρά-
φ ου]

8 μήν ες 10

102 Δήμος  
Χαϊδα\
ρίου

Χαϊδάρι

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕ Χειριστών  Μηχαν ημά-
των  Έργου 

(Φορτωτή-Εκσκαφ έα α) 

8 μήν ες 1

103 Δήμος  
Χαϊδα\
ρίου

Χαϊδάρι

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕ Ηλεκτροτεχν ιτών
Οχημάτων  – Μηχαν ημά-

των  Έργου

8 μήν ες 1

104 Δήμος  
Χαϊδα\
ρίου

Χαϊδάρι

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΥΕ Εργατών  /τριών  Καθ-
αριότητας

(Συν οδοί Απορριμματοφ -
όρων / Αποκομιδή Απορρ-

ιμμάτων ) 

8 μήν ες 8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Χαϊδάρι, 01-11-2021      

Αρ. Πρωτ.: οικ. 18790

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
υπ' αριθμ. ΣΟΧ  2/2021

για την πρόσληψη προσω-
πικού με σύναψη 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ  
Έχοντας υπόψη:

� Τις διατάξεις των
άρθρων 37 - 42 του Ν.
4765/2021 «Εκσυγχρονισμός
του συστήματος προσλή-
ψεων στο δημόσιο τομέα και
ενίσχυση του Ανώτατου
Συμβουλίου Επιλογής Προ-
σωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-
2021), όπως ισχύει.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβα

ση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά είκοσι (20) ατόμων
για την κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών ανταπο-
δοτικού χαρακτήρα του
Δήμου Χαϊδαρίου, που εδρ-
εύει στο Χαϊδάρι της Περιφερ-
ειακής Ενότητας Δυτικού
Τομέα Αθηνών, και συγκεκρι-
μένα του εξής, ανά υπηρεσία,
έδρα, ειδικότητα και διάρκεια
σύμβασης, αριθμού ατόμων
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα
αντίστοιχα απαιτούμενα
(τυπικά και τυχόν πρόσθετα)
προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών  και λοιπά απαιτούμεν α (τυπικά & τυχόν  πρόσθετα) προσόν τα

101

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδι-
κοτήτων Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή
Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή
Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων
και Μοτοσικλετών ή πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπου-
δών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων
Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολ-
υκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκι-
νήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού
Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων  ή
ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα
Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και
Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του
Τομέα Οχημάτων ή  Τεχνικής Επαγγελματικής
Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας
Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του
ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανο-
τεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας,
δηλαδή: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος
Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή
Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματι-
σμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος
Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συστήμα-
τος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή
Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινή-
των ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτο-
κινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων
ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο
ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγε-
λματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου Α  ́ ή Β  ́ κύκλου σπουδών ή
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγ-
γελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν.
1346/1983 ή ν. 3475/2006  ή άλλος ισότιμος τίτλος
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτο-
κινήτου Γ ή (C) κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως
ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας
(ΠΕΙ).
δ) Κάρτα  Ψηφιακού  Ταχογράφου Οδηγού, η
οποία  να  είναι  σε  ισχύ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α  ́ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψ-
ηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής
μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδα-
πής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, 
β)  Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτο-
κινήτου Γ ή́ C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως
ισχύει), 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας
(ΠΕΙ).
δ) Κάρτα  Ψηφιακού  Ταχογράφου Οδηγού, η
οποία  να  είναι  σε  ισχύ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β  ́ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψ-
ηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης
(απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψ-
ηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος
απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής
του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργα-
στηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3)
ετών, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδει-
ας οδήγησης αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτο-
κινήτου Γ ή́ C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως
ισχύει), 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας
(ΠΕΙ). 
δ) Κάρτα  Ψηφιακού  Ταχογράφου Οδηγού, η
οποία  να  είναι  σε  ισχύ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ  ́ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψ-
ηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης
(απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψ-
ηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980

απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος
απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής
του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργα-
στηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών,
μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας
οδήγησης αυτοκινήτου.
β)  Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτο-
κινήτου Γ ή́ C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως
ισχύει), 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας
(ΠΕΙ).
δ) Κάρτα  Ψηφιακού  Ταχογράφου Οδηγού, η
οποία  να  είναι  σε  ισχύ.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφω-
να με την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια
οδήγησης αυτοκινήτου)
Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστο-
ποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαι-
τείται:
είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το
οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από
την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της
Περιφέρειας  στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η
κατοικία του ενδιαφερομένου,
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας
οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε
μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατ-
ηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαι-
τούνται από την ανακοίνωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας,
για την ενσωμάτωση μίας ή περισσοτέρων κατηγο-
ριών ή υποκατηγοριών κατοχής του ζητούμενου
από την ανακοίνωση Πιστοποιητικού Επαγγελμα-
τικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν
λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής
της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας
υπηρεσίας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επι-
κοινωνιών στην οποία να αναφέρονται:⦁ Το ονοματεπώνυμο και το όνομα
πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση⦁ Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την
οποία κατέχει καθώς και η νέα ισχύς της (έναρξη,
λήξη)⦁ Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ
που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την
ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη - λήξη)
και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε δια-
δικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατ-
ηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ.
Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσ-
κομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη από την
ανακοίνωση άδεια οδήγησης. 
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν
προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της
κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά
μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρό-
σφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να
συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας
υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας
να χορηγήσει τη βεβαίωση αυτή, λόγω καταστρο-
φής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί :⦁ η προσκόμιση της βεβαίωσης της
υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο
λόγος αδυναμίας καθώς και⦁ η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης
κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του υποψηφίου
στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία
αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής
άδειας οδήγησης που ζητείται από την ανακοίνω-
ση.
Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από
κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη
Νορβηγία ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτεν-
στάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος,
ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋ-
ποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας
άδειας οδήγησης του Π.Δ.. 51/2012, όπως ισχύει
(παρ. 6 άρθρο τρίτο Ν. 4383/2016_ΦΕΚ
72/20.4.2016/τ.Α )́. Στην περίπτωση που οι υπο-
ψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγ-
ησης αλλοδαπής (εκτός κρατών – μελών της Ευρ-
ωπαϊκής Ένωσης), για να γίνουν δεκτοί πρέπει να
προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης
αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης
ημεδαπής.

Οι υποψήφ ιοι/ες όλων  των
ειδικοτήτων  πρέπει ν α είν αι
ηλικίας από 18 έως 65 ετών .        

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη
των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β),
των λοιπών ιδιοτήτων τους και
της εμπειρίας τους οφείλουν να
υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά
είτε ταχυδρομικά όλα τα απαι-
τούμενα από την παρούσα ανα-
κοίνωση και το «Παράρτημα
ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφω-
να με τα οριζόμενα στην ενότητα
«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου Ι
του  ανωτέρω Παραρτήματος.
Τίτλοι, πιστοποιητικά και
βεβαιώσεις της αλλοδαπής που
απαιτούνται από την Ανακοίνω-
ση πρέπει απαραιτήτως να
συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα και να έχουν επικυρωθ-
εί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
«Παράρτημα Ανακοινώσεων
Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση
έκδοσης «10-6-2021» και ειδικό-
τερα στην τελευταία ενότητα του
Κεφαλαίου Ι με τίτλο
«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ». 
Σημειώνεται ότι από 1.9.2021
(κατάργηση μεταφραστικής
υπηρεσίας Υπουργείου Εξωτερ-
ικών 31/8/2021- άρθρο 478 παρ.
6 ν. 4781/2021), οι υποψήφιοι
μπορούν να αναζητούν και να
επιλέγουν μεταφραστή στη
διεύθυνση metafra-
seis.services.gov.gr ή μέσω της
εφαρμογής «Πιστοποιημένοι
Μεταφραστές» της Ενιαίας Ψηφ-
ιακής Πύλης gov.gr. 
Συγκεκριμένα, η πρόσβαση στην
εφαρμογή θα γίνεται ακολο-
υθώντας τα εξής βήματα:

πληκτρολόγηση της διεύθυνσης
www.gov.gr, επιλογή της κατ-
ηγορίας Πολίτης και καθημερ-
ινότητα, και στη συνέχεια επιλο-
γή Μεταφράσεις, Αναζήτηση
πιστοποιημένου μεταφραστή,
Είσοδος στην υπηρεσία.

Υποβολή αιτήσεων  συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση με
κωδικό, εντυπο ασεπ ΣΟΧ
2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν
μαζί με τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά είτε ηλεκτρονικά
( g r p r o s o p i k -
ouhaidari@gmail.com) είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επι-
στολή, στα γραφεία της υπηρ-
εσίας μας στην ακόλουθη
διεύθυνση:
Δήμος Χαϊδαρίου, Καραϊσκάκη
138, Τ.Κ. 12461, Χαϊδάρι, απε-
υθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθ-
ρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας
Νιδέλτσου Ειρήνης και κου
Λαγουδάκου Ηλία (τηλ. επικοι-
νωνίας: 2132047304,
2132047305).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομ-
ηνία της ηλεκτρονικής υποβο-
λής και στην περίπτωση απο-
στολής των αιτήσεων ταχυδρο-
μικώς το εμπρόθεσμο των αιτή-
σεων κρίνεται με βάση την ημερ-
ομηνία που φέρει ο φάκελος
αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτε-
ται στην αίτηση των υποψ-
ηφίων.
Η αίτηση συμμετοχής που θα
υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει
απαραιτήτως να εμφανίζεται
υπογεγραμμένη, με φυσική υπο-
γραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις
δεν γίνονται δεκτές.
Επισημαίνεται: ότι σύμφωνα με
το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανο-
νισμό Προστασίας Δεδομένων
(ΕΕ) 2016/679 γνωστό ως
GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή
τον Μάιο 2018, καθιερώνεται
ενιαίο νομικό πλαίσιο για την

προστασία των προσωπικών
δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη
της ΕΕ. 
Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή
των υποψηφίων στη διαδικασία
πρόσληψης με την οικειοθελή
υποβολή αίτησης με τα συνημμέ-
να σε αυτή δικαιολογητικά προς
τον Φορέα, συνεπάγεται τη
συναίνεση του υποψηφίου για
τη συλλογή και επεξεργασία των
δεδομένων προσωπικού χαρακ-
τήρα που τους αφορούν, καθώς
και για την ασφαλή διατήρησή
τους σε αρχείο (φυσικό ή ψηφ-
ιακό) για συγκεκριμένο σκοπό
και για όσο χρόνο απαιτείται,
προκειμένου να ολοκληρωθούν
οι νόμιμες διαδικασίες πρό-
σληψης. 

Οι φορείς οφείλουν να προστα-
τεύουν τα προσωπικά στοιχεία
των υποψηφίων από τυχόν
υποκλοπή προκειμένου να επιτ-
υγχάνεται η ασφαλής επεξερ-
γασία των δεδομένων προσωπι-
κού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι
διατηρούν το δικαίωμα ανάκ-
λησης της συναίνεσής τους ανά
πάσα στιγμή και κατόπιν υπο-
βολής σχετικής αίτησης προς το
Φορέα.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει
θέση υπεύθυνης δήλωσης και η
ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής
της είναι αποκλειστικά του
υποψηφίου. 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να
υποβάλει μία μόνο αίτηση και
για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας
προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρ-
ευση θέσεων διαφορετικών κατ-
ηγοριών προσωπικού σε μία ή
περισσότερες αιτήσεις συνεπάγε-
ται αυτοδικαίως σε κάθε
περίπτωση ακύρωση όλων των
αιτήσεων και αποκλεισμό του
υποψηφίου από την περαιτέρω
διαδικασία. 
Κατ’ εξαίρεση, σώρευση
θέσεων  δύο κατηγοριών  και
συγκεκριμέν α κατηγοριών  ΔΕ

και ΥΕ επιτρέπεται μόν ο όταν
στην  αν ακοίν ωση προβλέπον -
ται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ
που μπορεί ν α καλυφ θούν  επι

κουρικώς με εμπειρία και τίτλο
υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο
και θέσεις κατηγορίας ΥΕ,

σύμφ ων α με τα αν αφ ερόμεν α
στον  ΠΙΝΑΚΑ Β.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (αν ά
κωδικό θέσης). 

Στην   περίπτωση αυτή ο υποψή-
φ ιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρη-
σιμοποιήσει μία μόν ο αίτηση

στην  οποία θα αν αγράψει κατά
σειρά προτίμησης το σύν ολο
των  θέσεων  (κατηγοριών  ΔΕ
και ΥΕ) που επιδιώκει.

Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων δεν μπορεί να είναι
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών  και λοιπά απαιτούμεν α (τυπικά & τυχόν  πρόσθετα) προσόν τα

102

103

104

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)  Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων
εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β  ́ τάξης Δ’
του π.δ. 31/1990, ή άδεια χειριστή μηχανημάτων
έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β’ ειδικότητας 1 του Π.Δ.
113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθ-
ρου 2 της με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4
(Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β )́ υπουρ-
γικής απόφασης,  όπως τροποποιήθηκε  και
ισχύει (*),  
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασι-
τεχνική ή επαγγελματική,
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγ-
γελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγε-

λματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών
Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών
μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή  Ν.
3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών
μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην
απαιτούμενη άδεια μηχανοδηγού-χειριστή.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή δευτεροβά-
θμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και
αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδα-
πής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο
υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας
για την έκδοση  της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανω-
τέρω άδεια μηχανοδηγού - χειριστή χορηγήθηκε
βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς
είτε με  συνυπολογισμό και εμπειρίας (*).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α  ́ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιος/α

με τα ανωτέρω προσόντα)
α)  Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων
εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β  ́ τάξης Δ’
του π.δ. 31/1990, ή άδεια χειριστή μηχανημάτων
έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β’ ειδικότητας 1 του Π.Δ.
113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθ-
ρου 2 της με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4
(Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β )́ υπουρ-
γικής απόφασης,  όπως τροποποιήθηκε  και
ισχύει (*),  
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασι-
τεχνική ή επαγγελματική,
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος,  απολυτήριος
τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχο-
λής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος
τίτλος σχολής της αλλοδαπής, ο οποίος οδηγεί
στην απαιτούμενη άδεια μηχανοδηγού-χειριστή. 
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγ-
νωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημε-
δαπής ή αλλοδαπής,  υπό την προϋπόθεση ότι
ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας
για την έκδοση  της άδειας  υπηρεσίας, ότι η ανω-
τέρω άδεια μηχανοδηγού-χειριστή χορηγήθηκε
βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς
είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας (*).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β  ́ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιος/α
με τα ανωτέρω προσόντα)
α)  Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων
εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β  ́ τάξης Δ’
του π.δ. 31/1990, ή άδεια χειριστή μηχανημάτων
έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β’ ειδικότητας 1 του Π.Δ.
113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθ-
ρου 2 της με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4
(Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β )́ υπουρ-
γικής απόφασης,  όπως τροποποιήθηκε  και

ισχύει (*),  
β)  Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερα-
σιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτι-
κής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφ-
οιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού
σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτε-
ρης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολ-
υτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1
του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότι-
μος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία
τουλάχιστον τριών (3) ετών,  μετά την απόκτηση
της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*). 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ  ́ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιος/α
με τα ανωτέρω προσόντα)
α)  Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων
εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β  ́ τάξης Δ’
του π.δ. 31/1990, ή άδεια χειριστή μηχανημάτων
έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β’ ειδικότητας 1 του Π.Δ.
113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθ-
ρου 2 της με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4
(Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β )́ υπουρ-
γικής απόφασης,  όπως τροποποιήθηκε  και
ισχύει (*),  
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασι-
τεχνική ή επαγγελματική,
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτι-
κής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφ-
οιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού
σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτε-
ρης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολ-
υτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματι-

κής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1
του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότι-
μος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία
τουλάχιστον έξι (6) μηνών,  μετά την απόκτηση
της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*).

(*) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικα-
τέστησαν βάσει του π.δ.113/2012, εφόσον στην
νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια
και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν
να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμό-
διας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν
τα ανωτέρω στοιχεία. 
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να
προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της
εμπειρίας.
Για τα  θερμικά μηχανήματα  γίνονται δεκτές και οι
άδειες μηχανοδηγών χειριστών μηχανημάτων
εκτέλεσης τεχνικών έργων που χορηγήθηκαν
βάσει του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ 6/12.01.1976/τ.Α’).
Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από
κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από
τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το
Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό
έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι
προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατ-
ηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012,
όπως ισχύει (παρ. 6,  άρθρο τρίτο, Ν.
4383/2016_ ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α΄). Στην
περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγ-
γελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για
να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντι-
στοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις
επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτρο-
τεχνίτη αυτοκινήτων ή βεβαίωση ορθής
αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέ-
λματος  τεχνίτη αυτοκινήτων ειδικότητας
Ηλεκτροτεχνίτη,
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή
Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β'
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδι-
κού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή
Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθη-
τείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν.
3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχο-
λικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδα-
πής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε
τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος
σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλο-
δαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υπο-
ψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας
για την έκδοση  της άδειας ή βεβαίωσης,
υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης

επαγγέλματος ή βεβαίωση ορθής αναγ-
γελίας χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμέ-
νου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπο-
λογισμό και εμπειρίας

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α  ́ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υπο-
ψήφιος/α με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτρο-
τεχνίτη αυτοκινήτων ή βεβαίωση ορθής
αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέ-
λματος τεχνίτη αυτοκινήτων ειδικότητας
Ηλεκτροτεχνίτη,
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος,  απολυτήρ-
ιος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης
τεχνικής σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος
και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλο-
δαπής.          
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε
τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνι-
κής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος
υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την
έκδοση της άδειας ή βεβαίωσης, υπηρ-
εσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγ-
γέλματος ή βεβαίωση ορθής αναγγελίας

χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου
τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογι-
σμό και εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β  ́ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υπο-
ψήφιος/α με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτρο-
τεχνίτη αυτοκινήτων ή βεβαίωση ορθής
αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέ-
λματος τεχνίτη αυτοκινήτων ειδικότητας
Ηλεκτροτεχνίτη,
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον
υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( απολυτήριο
τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους
που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή
ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή
απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρ-
τισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία  του-
λάχιστον τριών (3) ετών,  μετά την απόκ-
τηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγ-

γέλματος ή βεβαίωσης ορθής αναγγελίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ  ́ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υπο-
ψήφιος/α με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτρο-
τεχνίτη αυτοκινήτων ή βεβαίωση ορθής
αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέ-
λματος τεχνίτη αυτοκινήτων ειδικότητας
Ηλεκτροτεχνίτη.

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο
τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους
που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή
ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή
απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρ-
τισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία  του-
λάχιστον έξι (6) μηνών,  μετά την απόκ-
τηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγ-
γέλματος ή βεβαίωσης ορθής αναγγελίας

Δεν  απαιτούν ται ειδικά τυπικά προσόν τα (τελευταίο εδάφ ιο περ. στ  ́παρ.1 άρθρου 40 του Ν. 4765/2021).

μικρότερη των δέκα (10) ημερών
(υπολογιζομένων ημερολογια-
κά) και αρχίζει από την επόμενη
ημέρα της τελευταίας δημοσίευ-
σης της παρούσας σε τοπικές
εφημερίδες ή της ανάρτησής της
στο χώρο ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματος του
Δήμου Χαϊδαρίου και στον δια-
δικτυακό τόπο αυτού
(www.haidari.gr), εφόσον η
ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέ-
στερη της δημοσίευσης στις
εφημερίδες. 
Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με
την παρέλευση ολόκληρης της
τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή

είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα
(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,
τότε η λήξη της προθεσμίας
μετατίθεται την επόμενη εργά-
σιμη ημέρα. 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζ-
ητήσουν τα έντυπα των αιτή-
σεων: α) στο δικτυακό τόπο του
ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκε-
κριμένα ακολουθώντας από την
κεντρική σελίδα τη διαδρομή:
Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες
Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρό-
νου ΣΟΧ, β) στα κατά τόπους
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονι-
κή τους διεύθυνση

(www.kep.gov.gr), απ' όπου
μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι
Ανεξάρτητες και άλλες αρχές
ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρ-
ική σελίδα του δικτυακού τόπου
του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν
πρόσβαση στα έντυπα μέσω της
διαδρομής: Πολίτες  Έντυπα –
Διαδικασίες  Διαγωνισμών
Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της
παρούσας αν ακοίν ωσης απο-
τελεί και το «Παράρτημα αν α-
κοιν ώσεων  Συμβάσεων
εργασίας Ορισμέν ου Χρόν ου
(ΣΟΧ)» με σήμαν ση έκδοσης

«10-06-2021», το οποίο περιλαμ-
βάν ει: i) τα δικαιολογητικά που
απαιτούν ται για την  έγκυρη
συμμετοχή των  υποψηφ ίων
στη διαδικασία επιλογής και ii)
οδηγίες για τη συμπλήρωση της
αίτησης – υπεύθυν ης δήλωσης
με κωδικό εν τυπο ασεπ  ΣΟΧ
2ΔΕ/ΥΕ, σε συν δυασμό με επι-
σημάν σεις σχετικά με τα
προσόν τα και τα βαθμολογούμε-
ν α κριτήρια κατάταξης των
υποψηφ ίων  σύμφ ων α με τις
ισχύουσες καν ον ιστικές
ρυθμίσεις·. Οι εν διαφ ερόμεν οι
μπορούν  ν α έχουν  πρόσβαση
στο Παράρτημα αυτό, μέσω του

δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμέν α
μέσω της ίδιας διαδρομής που
ακολουθείται και για την  αν αζήτ-
ηση του εν τύπου της αίτησης
δηλαδή:  Κεν τρική σελίδα
Πολίτες  Έν τυπα – Διαδικασίες
Διαγων ισμών  φ ορέων   Ορ.
Χρόν ου ΣΟΧ. 

Η αν ακοίν ωση με το «Παράρτ-
ημα αν ακοιν ώσεων  Συμβά-
σεων  εργασίας Ορισμέν ου Χρό-
ν ου (ΣΟΧ)» με σήμαν ση έκδο-
σης «10-06-2021», θα αν αρτηθ-
εί ολόκληρη στο χώρο αν α-

κοιν ώσεων  του δημοτικού
καταστήματος του Δήμου Χαϊδα-
ρίου και στην  ιστοσελίδα του
Δήμου www.haidari.gr 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ
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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 8 Δεκεμβρίου 2021


