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Αστέρας Μαγούλας 
Λύση συνεργασίας με 

τον προπονητή Γιάννη Μπότση
Οι γυναίκες του Πανελευσινιακού

42-31 εκτός τον ΑΟΝΑ

Στον Απόλλων Ποντίων 
Ασπροπύργου ο Νίκος Τζαφέρης

Λήγει σήµερα η διορία
υποβολής αιτήσεων για το

επίδοµα θέρµανσης

Οικογεν ειακή τραγωδία στο Καματερό: Οικογεν ειακή τραγωδία στο Καματερό: 

Νεκρά δύο παιδιά 12 και 13
ετών από φωτιά σε σπίτι

σσεελλ..  1100--1111

ΤΤοο  κκύύμμαα  
αακκρρίίββεειιααςς  ««χχττυυππάά»»  

ννοοιικκοοκκυυρριιάά  κκααιι
εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς

ΥΥΠΠΟΟΙΙΚΚ::  ΠΠιιθθααννόό  νναα  ξξεεππεερράάσσεειι  ττοο
55%%  οο  ππλληηθθωωρριισσμμόόςς  

ττοονν  ΔΔεεκκέέμμββρριιοο
––  ΈΈρρχχοοννττααιι  ππααρρεεμμββάάσσεειιςς  σσττήήρριιξξηηςς

σσεελλ..  22--99

ΡΡεεκκόόρρ  µµεε  113300  ννεεκκρροούύςς  κκααιι  55..773366  ννέέαα  κκρροούύσσµµαατταα  ΡΡεεκκόόρρ  µµεε  113300  ννεεκκρροούύςς  κκααιι  55..773366  ννέέαα  κκρροούύσσµµαατταα  
110088  σσττηη  ∆∆υυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή  --  ΣΣττοουυςς  770000  οοιι  δδιιαασσωωλληηννωωµµέέννοοιι110088  σσττηη  ∆∆υυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή  --  ΣΣττοουυςς  770000  οοιι  δδιιαασσωωλληηννωωµµέέννοοιι

Εθελοντική Αιμοδοσία
στη Γκορυτσά 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» & o Δήμος Ασπροπύργου 
ενώνουν τις δυνάμεις τους, για την ενίσχυση των

αποθεμάτων αίματος του Νοσοκομείου 
Παίδων «Η Αγία Σοφία». σσεελλ..  88

σσεελλ..  33

σσεελλ..  88

««ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΠΠΑΑΓΓΟΟ»»  
ηη  μμεεττααββίίββαασσηη  ττωωνν  

ΝΝααυυππηηγγεείίωωνν  ΣΣκκααρρααμμααγγκκάά
ΣΣττααμμααττάά  ηη  μμεεττααββίίββαασσηη  ττοουυ  αακκιιννήήττοουυ  ττηηςς  ΕΕΤΤΑΑΔΔ  

σσττοονν  ΓΓ..  ΠΠρροοκκοοππίίοουυ  μμέέχχρριι  νναα  ααπποοφφαασσίίσσεειι  ττοο  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ττηηςς  ΕΕππιικκρρααττεείίααςς
γγιιαα  ττηηνν  ΠΠρροοββλλήήτταα  44  πποουυ  δδιιεεκκδδιικκεείί  οο  ΔΔ..  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ..

σσεελλ..  22--1133

σσεελλ..  99

σσεελλ..  33

σσεελλ..  33
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ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6

μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ελευθέριος, Λευθέρης, Λευτέρης, Λεφτέρης, Ελε-

υθερία, Ρία, Λευθερία, Λευτερία
Ανθή, Ανθούλα, Άνθια, Άνθεια, Σύλβια

Σωσσάνα, Σωσάνα, Σωσάννα

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Νέζη Σοφία Χ.

Λεωφόρος Δημοκρατίας 50, 2105580394

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Σαμπάνης Σπυρίδων Α.

ΠΒιλλιώτης Νικόλαος Ε.Δήμητρας 17, 2105560049

MANΔΡΑ
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.

Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375

Άνω Λιόσια
Κόκα Ιρένα Π.

Αιγαίου Πελάγους 179, 2102475026

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΟΕ
Αθηνών 23, 2102465432

ΤΤοο  κκύύμμαα  αακκρρίίββεειιααςς  ««χχττυυππάά»»  
ννοοιικκοοκκυυρριιάά  κκααιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς

ΠΠήήρραανν  ««φφωωττιιάά»»  οοιι  ττιιμμέέςς  εειισσααγγωωγγώώνν  σσττηη  ββιιοομμηηχχααννίίαα  

Τ
ο κύμα ακρίβειας που πλήττει νοικοκυριά και επιχειρήσεις αναδεικνύεται στον μεγά-
λο πονοκέφαλο για την κυβέρνηση. Ο πληθωρισμός καλπάζει και τα καμπα-
νάκια πληθαίνουν, αναγκάζοντας το οικονομικό επιτελείο να εξετάζει επέκταση

των μέτρων για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών-
ειδικά στην ενέργεια. 

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία, που αποκαλύπτουν εντεινόμενες
πληθωριστικές πιέσεις, έρχονται από το μέτωπο της βιομηχανίας.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ τον Οκτώβριο ο γενικός δείκτης
τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία έκανε «άλμα» 33,9% σε
σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα. Να σημειωθεί δε ότι τον
Οκτώβριο του 2020 είχε συρρικνωθεί κατά 12,7% σε ετήσια
βάση. Ακόμη και σε μηνιαία  βάση, δηλαδή σε σύγκριση με τον
Σεπτέμβριο, ο δείκτης τιμών εισαγωγών αυξήθηκε κατά 4,8%
έναντι μείωσης της τάξης του 1,3% που είχε σημειωθεί τον
Οκτώβριο του 2020.
Οι αυξήσεις στις τιμές εισαγωγών της βιομηχανίας τείνουν να
«περνούν» λίγους μήνες αργότερα και στους καταναλωτές.   

Η εικόνα στο 12μηνο

Ο μέσος γενικός δείκτης του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2020 -
Οκτωβρίου 2021, σε σύγκριση με τον μέσο γενικό δείκτη του
δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2019 - Οκτωβρίου 2020, παρουσίασε
αύξηση 13,7% έναντι μείωσης 7,9% που σημειώθηκε κατά την
αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Ο δείκτης μετράει τις μεταβολές των τιμών των προϊόντων των

τομέων ορυχείων και μεταλλείων, μεταποίησης και ενέργειας
που εισάγονται από το εξωτερικό και μεταβιβάζονται, μέσω της
αγοράς τους, σε μονάδες - επιχειρήσεις του εσωτερικού, ανε-
ξάρτητα του κλάδου δραστηριοποίησης των μονάδων αυτών.

ΥΥΠΠΟΟΙΙΚΚ::  ΠΠιιθθααννόό  νναα  ξξεεππεερράάσσεειι  ττοο  55%%  οο
ππλληηθθωωρριισσμμόόςς  ττοονν  ΔΔεεκκέέμμββρριιοο  ––  ΈΈρρχχοοννττααιι

ππααρρεεμμββάάσσεειιςς  σσττήήρριιξξηηςς

Νέα μέτρα στήριξης με το βλέμμα στονΝέα μέτρα στήριξης με το βλέμμα στον
πληθωρισμπληθωρισμό ό 

Πλέγμα παρεμβάσεων για την στήριξη νοικοκυριών
και επιχειρήσεων έναντι του κύματος ανατιμήσεων σχε-
διάζει η κυβέρνηση, όπως ανέφερε ο υπουργός Οικο-
νομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ενώ δεν απέκλεισε περ-
αιτέρω άνοδο του πληθωρισμού τον Δεκέμβριο.

«Στον πάγο» η μεταβίβαση 
των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά

Ο Δήμος Χαϊδαρίου εκτιμά ότι η πώληση της προβλήτας 4 δεν είναι νόμιμη καθώς
αυτή αποτελεί ζώνη παραλίας και αιγιαλού

Στον «πάγο» μπαίνει η
μεταβίβαση του ακινήτου της
Εταιρείας Ακινήτων του
Δημοσίου (ΕΤΑΔ) στον εφοπλι-
στή Γιώργο Προκοπίου,
καθώς η Επιτροπή Αναστολών
του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας (ΣτΕ) έκανε δεκτή την
αίτηση του Δήμου Χαϊδαρίου
να μην υπογραφεί η σχετική
σύμβαση μέχρι να υπάρξει ορι-
στική απόφαση από το Ανώτατο
Δικαστήριο για την αίτηση
ακύρωσης του διαγωνισμού
που έχει υποβάλλει ο Δήμος.

Η εκδίκαση επί της ουσίας της
αίτησης ακύρωσης από το ΣτΕ έχει
προσδιοριστεί για τις 18 Ιανουαρίου 2022 και η έκδοση
της τελικής απόφασης αναμένεται εντός του 2022, το
οποίο σημαίνει πως ακόμη και αν η αίτηση απορριφθ-
εί, θα υπάρξει μια τουλάχιστον εξάμηνη καθυστέρηση
στην μεταβίβαση.

Σημειώνεται ότι ο Δ. Χαϊδαρίου προσέφυγε στο ΣτΕ
λόγω της Προβλήτας 4 στην Ακτή Σκαραμαγκά, η οποία
περιλαμβάνεται στο ακίνητο που δημοπρατήθηκε από
την Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ). Ο Δήμος
εκτιμά ότι η πώληση της προβλήτας δεν είναι νόμιμη
καθώς αυτή αποτελεί ζώνη παραλίας και αιγιαλού και
πρέπει να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση ο
κοινόχρηστος χαρακτήρας της και η ελεύθερη πρόσβα-
ση των πολιτών σε αυτήν.

O Δήμος Χαϊδαρίου υποστηρίζει ότι η προβλήτα αυτή
δεν είναι απαραίτητη για τα Ναυπηγεία, καθώς ποτέ

δεν χρησιμοποιήθηκε για δραστηριότητες σχετικές με τη
λειτουργία τους. Η συγκεκριμένη έκταση έμεινε ανεκμε-
τάλλευτη μέχρι το 2002, όπου εκμισθώθηκε σε εταιρεία
logistics για την τοποθέτηση containers, ενώ τον
Απρίλιο του 2016 δημιουργήθηκε στην επίμαχη προβ-
λήτα 4 κέντρο φιλοξενίας προσφύγων.

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία συμφερόντων Γ. Προ-
κοπίου έχει επικρατήσει στον διαγωνισμό της ΕΤΑΔ
υποβάλλοντας προσφορά ύψους 37,3 εκατ. ευρώ για
το ακίνητο επιφάνειας περίπου 332 στρεμμάτων, στο
οποίο περιλαμβάνεται και η Προβλήτα 4. Άλλη εταιρεία
του εφοπλιστή είχε επικρατήσει και στον διαγωνισμό
της ειδικής διαχείρισης της “Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ”
(ΕΝΑΕ), ο οποίος αφορούσε έκταση 320 στρεμμάτων
και τις βασικές εγκαταστάσεις του ναυπηγείου, με
δεσμευτική προσφορά ύψους 25,2 εκατ. ευρώ.

Συνεχίζεται στη σελ. 13

Συνεχίζεται στη σελ. 9
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Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

"ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ " 
Για τη δωρεά μυελού των οστών

Ο
Δήμος Μάν δρας-Ειδυλλίας, στηρίζον τας το έργο του

Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», προχωρά στην  πραγματο-
ποίηση εν ημερωτικής εκδήλωσης για τη σημασία της εθε-

λον τικής δωρεάς μυελού των  οστών .
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου στις

18.00 μ.μ. στο Πν ευματικό κέν τρο «Μίμης Δούκας» στη Μάν δρα
(Σακελλαρίου και Νικολαΐδου).

Θα ακολουθήσει εγγραφή ν έων  εθελον τών  δοτών  μυελού των
οστών , από τον  συν εργάτη ιατρό του Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ
ΕΛΠΙΔΑΣ» και συν τοπίτη μας, κ. Χρήστο Λεβέν τη.

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΗ
Χρηματοδότηση συνολικού ύψους 8,3 εκατ. ευρώ, από το ΥπΕΣ,  εξασφάλισε ο Δήμος Φυλής

Χ
ρηματοδότηση συν ολικού
ύψους 8,3 εκατ. ευρώ, από
το Υπουργείο Εσωτερικών ,

στο πλαίσιο του Προγράμματος
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, εξασφάλισε ο
Δήμος Φυλής, για την  εκτέλεση δύο
μεγάλων  έργων  εκσυγχ ρον ισμού
του δικτύου ύδρευσης των  Δημο-
τικών  Κοιν οτήτων  Άν ω Λιοσίων  και
Φυλής. Τις σχ ετικές συμβάσεις
υπέγραψε, το πρωί της Δευτέρας 13
Δεκεμβρίου 2021, στο Ταμείο Παρα-
καταθηκών  και Δαν είων , ο Δήμα-
ρχ ος Χρήστος Παππούς.

Η εξασφάλιση της χ ρηματοδότ-
ησης έγιν ε μέσα από εμπεριστατω-
μέν ες τεχ ν ικές μελέτες που υπέβα-
λε ο Δήμος Φυλής και αφορούν :

Η πρώτη, προϋπολογισμού 1,4
εκατ. ευρώ, στη βελτίωση της εν ερ-
γειακής απόδοσης, στην  εξοι-
κον όμηση εν έργειας και στην  εγκα-
τάσταση ευφυών  συστημάτων
διαχ είρισης του πόσιμου ν ερού,
μέσω της αν τικατάστασης 8
αν τλιών  και της τοποθέτησης εν ός
φωτοβολταϊκού συστήματος.

Η δεύτερη, προϋπολογισμού 6,9 εκατ. Ευρώ, στην
αν τικατάσταση 5,5 χ ιλ. αγωγών  αμιάν του, στη στεγα-
ν οποίηση 7 δεξαμεν ών , στην  τοποθέτηση 3 αν τλιών
για την  εν ίσχ υση των  αγωγών  με ν ερό προς Άγιο
Κυπριαν ό, Λεφάν τω, Δροσούπολη και Λίμν η, στην

εγκατάσταση συστήματος ελέγχ ου διαρροών , στην
αν αβάθμιση του Κεν τρικού Συστήματος Ελέγχ ου, στην
τοποθέτηση 11.500 ψηφιακών  υδρομέτρων  και στην
προμήθεια οργάν ων  μέτρησης των  διαρροών  στο
δίκτυο ύδρευσης. 

Με τα δύο ν έα έργα ο Δήμος Φυλής θα εκσυγχ ρον ίσει
τα ιδιόκτητα δίκτυα ύδρευσης στα Άν ω Λιόσια και τη

Φυλή, που αποτελούν  σημαν τικά
περιουσιακά στοιχ εία και πολύτιμα
εργαλεία για την  άσκηση περιβαλ-
λον τικής και κοιν ων ικής πολιτικής.
Σύμφων α με εκτιμήσεις, στο τέλος
της επόμεν ης χ ρον ιάς θα έχ ουν
ολοκληρωθεί οι διαγων ιστικές διαδι-
κασίες και θα έχ ουν  εγκατασταθεί
οι εργολάβοι. 

“Πρόκειται για δύο πολύ σημαν -
τικά έργα που θα εκσυγχ ρον ίσουν
τα δίκτυα ύδρευσης που έφτιαξαν
με προσωπική εργασία οι παπ-
πούδες μας. Δίκτυα που χ ρειαζό-
μαστε για ν α κάν ουμε πράξη την
αυτοτέλεια του Δήμου Φυλής σε
ν ερό, που μαζί με την  εν εργειακή
αυτοτέλεια αποτελούν  το μεγάλο
μας όραμα”, δήλωσε σχ ετικά ο Χρή-
στος Παππούς και πρόσθεσε. ”Τα
έργα αυτά είν αι δύο από τα δώδεκα
που έχ ουμε εν τάξει στο Πρόγραμ-
μα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, με συν ο-
λικό προϋπολογισμό πάν ω από 60
εκατ. ευρώ. Μαζί με τα υπό εκτέλε-
ση έργα κατατάσσουν  το Δήμο

Φυλής στις πρώτες θέσεις μεταξύ των  Δήμων  όλης της
Χώρας. Αυτό δεν  είν αι τυχ αίο. Οφείλεται στο γεγον ός
ότι καταθέσαμε εμπεριστατωμέν ες μελέτες σε όλους
τους άξον ες του προγράμματος και για το λόγο αυτό
αξίζουν  συγχ αρητήρια στους συν εργάτες μου και στους
εργαζομέν ους του Δήμου ”. 

Οικογενειακή τραγωδία στο Καματερό:
Νεκρά δύο παιδιά 12 και 13
ετών από φωτιά σε σπίτι

Τραγικό θάνατο βρήκαν δύο ανήλικα αδέλφια ηλικίας 12 και 13 ετών όταν απα-
νθρακώθηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε σε δώμα διώροφοης οικίας στην
οδός Ιθάκης στο Καματερό, όπου ζούσαν.

Από την πυρκαγιά υπέστη εγκαύματα ακόμη ένα αγόρι δύο ετών, αδελφάκι των
δυο νεκρών παιδιών, το οποίο διακομίστηκε και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου,
σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στο νοσοκομείο Παίδων Αγία
Σοφία.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, στο δώμα, περίπου 50 τμ, έμενε
μία πολύτεκνη οικογένεια Ρομά. Ο πατέρας ήταν αυτός που δήλωσε ότι τα παι-
διά του που απανθρακώθηκαν, είναι αγόρια ηλικίας 12 και 13 ετών.

Οι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος εκτιμούν ότι πιθανόν η φωτιά
προκλήθηκε από κάποια εστία που είχαν ανάψει για να ζεσταθούν αλλά λόγω
του ότι έχει καταστραφεί ολοσχερώς το δώμα θα χρειαστεί χρόνος για να βρεθ-
ούν τα απαραίτητα στοιχεία όσον αφορά τα αίτια της πυρκαγιάς.

Οι έρευνες του ανακριτικού τμήματος της Πυροσβεστικής για την τραγωδία
είναι σε εξέλιξη.
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Π
αρατείνονται οι συμβάσεις εργαζομένων που προσελή-
φθησαν για τις ανάγκες της πανδημίας. Για την επιτακ-
τική ανάγκη της παράτασης, είχε αποστείλει και επιστο-

λή ο Δήμαρχος Ελευσίνας, Αργύρης Οικονόμου ήδη από τις
αρχές Νοεμβρίου, στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Η συμβολή των υπαλλήλων στην καθαριότητα και την κοινω-
νική υπηρεσία είναι αδιαμφισβήτητα, βαρύνουσας σημασίας
για τις ανάγκες της καθημερινότητας, ιδίως σε μία περίοδο έξα-
ρσης της πανδημίας.

Έτσι, μετά και την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου
Εσωτερικών, οι εν λόγω συμβάσεις ορισμένου χρόνου ανα-
νεώνονται για 3 μήνες.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ελευσίνας, Αργύρης Οικονόμου:
«Είναι μία θετική εξέλιξη τόσο για τους συμβασιούχους όσο και
για τον Δήμο. Οι υπηρεσίες που παρείχε το προσωπικό το περ-
ασμένο διάστημα ήταν εξαιρετικά σημαντικές για τις ανάγκες των
υπηρεσιών του Δήμου μας και γι’ αυτόν τον λόγο, ζητήσαμε με
κάθε τρόπο την ανανέωσή τους. 

Το ίδιο θα πράξουμε και μετά το πέρας της παράτασης,
ελπίζοντας προφανώς, κάποια στιγμή, η εργασιακή αβεβαιότ-
ητα να αποτελεί παρελθόν για την κοινωνία μας».

Δήμος Ελευσίνας: Παρατείνονται οι συμβάσεις εργαζομένων 
για τις ανάγκες της πανδημίας

Αργύρης Οικονόμου: «Είναι μία θετική εξέλιξη τόσο για τους συμβασιούχους όσο και για τον Δήμο»

Ο Όμιλος TITAN αν αγν ωρίστηκε
από το CDP*, πρώην  Carbon
Disclosure Project (Πρόγραμμα
Δημοσιοποίησης Εκπομπών  Άν θ-
ρακα), ως μία από τις εταιρίες που
ηγούν ται διεθν ώς στην  αν τι-
μετώπιση της κλιματικής αλλαγής,
χ άρη στη διαφάν εια στη δημοσιο-
ποίηση των  περιβαλλον τικών  του
στοιχ είων  και στις δράσεις του
προς μια οικον ομία με ουδέτερο
αποτύπωμα άν θρακα. 

Η αξιολόγηση «Α-» κατατάσσει
τον  Όμιλο ΤΙΤΑΝ στο αν ώτατο
15% του συν όλου των  εταιριών  με
δημοσιευμέν α στοιχ εία παγκο-
σμίως και στις πέν τε (από συν ολι-
κά 27) εταιρίες τσιμέν του που
έχ ουν  πετύχ ει αν τίστοιχ η βαθμο-
λογία για το 2021. 

Οι εταιρίες που αν αγν ωρίζον ται
από το CDP ως ηγέτιδες αποτε-
λούν  πρότυπο για την  πληρότητα
των  δημοσιευμέν ων  περιβαλλον -
τικών  στοιχ είων  τους, την  αν αγ-
ν ώριση και διαχ είριση κιν δύν ων ,
την  ισχ υρή διακυβέρν ηση και την
εφαρμογή βέλτιστων  πρακτικών .  

Το 2021, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ αν έβα-
σε τον  πήχ η ακόμα ψηλότερα,
καθώς έγιν ε μία από τις πρώτες
εταιρίες του κλάδου τσιμέν του διε-
θν ώς της οποίας οι στόχ οι μείω-
σης εκπομπών  CO2 επικυρώθη-
καν  από την  πρωτοβουλία
Science Based Targets (SBTi), ως
συμβατοί με τα επίπεδα μειώσεων
που απαιτούν ται για την  επίτευξη 

των  στόχ ων  της Συμφων ίας του
Παρισιού. 

Επιπλέον , ο Τιτάν ας υπέγραψε
τη Δέσμευση «Business Ambition
f or 1.5°C», της οποίας ηγείται η
πρωτοβουλία Science Based
Targets (SBTi) σε συν εργασία με
το Οικουμεν ικό Σύμφων ο των
Ην ωμέν ων  Εθν ών  (UNGC) και τη
συμμαχ ία We Mean Business, για
τη συγκράτηση της αύξησης της
θερμοκρασίας του πλαν ήτη στους
1.5°C και την  επίτευξη μηδεν ικών
εκπομπών  άν θρακα (καθαρών )
έως το 2050. Με την  υπογραφή
αυτής της Δέσμευσης ο Τιτάν ας
συμμετέχ ει και στην  παγκόσμια
εκστρατεία «Race to Zero» της
Σύμβασης των  Ην ωμέν ων  Εθν ών
για την  Κλιματική Αλλαγή
(UNFCC), η οποία έχ ει ως στόχ ο
ν α εν θαρρύν ει ολοέν α και περισ-
σότερες εταιρίες, κυβερν ήσεις και
χ ρηματοπιστωτικά και εκπαιδευτι-
κά ιδρύματα ν α συν εργαστούν  και
ν α αν αλάβουν  δράση για έν αν
υγιέστερο πλαν ήτη με μηδεν ικές
εκπομπές άν θρακα.

(*) Το CDP είναι ένας διεθνής μη
κερδοσκοπικός οργανισμός που
παρέχει σε εταιρίες, πόλεις, κράτη
και περιφέρειες μια πλατφόρμα για
να δημοσιοποιούν στοιχεία σχετικά
με τις επιπτώσεις που επιφέρουν οι
δραστηριότητές τους στο κλίμα, τα
δάση και την ασφάλεια των υδάτων. 

Η παγκόσμια οικονομία θεωρεί το
CDP ως το «χρυσό» πρότυπο περι-
βαλλοντικής αναφοράς. Κατέχει το
πλουσιότερο και πληρέστερο σύνο-
λο δεδομένων στον κόσμο σχετικά με
τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρίες, οι
πόλεις, τα κράτη και οι περιφέρειες
μετρούν, κατανοούν και διαχειρίζον-
ται τις περιβαλλοντικές τους επι-
πτώσεις. 

Το CDP έχει ως στόχο να καταστή-
σει τις περιβαλλοντικές αναφορές
μια κυρίαρχη τάση στο οικονομικό
γίγνεσθαι παρέχοντας πολύτιμες
πληροφορίες και αναλύσεις για την
ανάληψη δράσεων που είναι πλέον
επιτακτικές, για έναν κόσμο ασφαλή
αναφορικά με το κλίμα και το νερό
και απαλλαγμένο από την
αποψίλωση των δασών.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ μεταξύ των εταιριών που ηγούνται 
της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής 

Εξόφληση
τελών
κυκλοφορίας
μέσω 
πιστωτικών
καρτών με έως και 12 άτοκες
δόσεις

Τη δυνατότητα εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας
μέσω πιστωτικών καρτών με έως 12 άτοκες μηναιίες
δόσεις δίνουν οι τράπεζες.
Τα τέλη κυκλοφορίας έχουν ανέβει από τις 20 Νοεμ-

βρίου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myCAR, της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μέσα από την πλα-
τφόρμα οι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν τη δυνατότητα να
θέσουν σε ψηφιακή ακινησία/κυκλοφορία το όχημά
τους, καταθέτοντας ψηφιακά τις πινακίδες του, χωρίς να
πρέπει να επισκεφθούν τη αρμόδια ΔΟΥ, να κατεβά-
σουν το ειδοποιητήριο για τα τέλη κυκλοφορίας, να
λάβουν βεβαίωση μη οφειλής τελών κυκλοφορίας, να
άρουν την ακινησία του οχήματός τους και να
πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας με το μήνα.
Η μοναδική αλλαγή που υπάρχει φέτος, όπως έχει ανα-

κοινωθεί, είναι ότι η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας
2022 θα γίνει με διαφορετικό τρόπο. Πιο συγκεκριμένα,
οι ιδιοκτήτες οχημάτων εισέρχονται στην πλατφόρμα
myCar της ΑΑΔΕ, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του
Taxis και επιλέγουν την ενότητα "Τέλη κυκλοφορίας
οχημάτων". Στη συνέχεια εμφανίζεται η επιλογή για την
εμφάνιση του ειδοποιητηρίου, το οποίο φέτος έχει και
κωδικό QR (QR code), με το οποίο θα μπορεί να γίνε-
ται απευθείας πληρωμή, μέσω web banking.
Η προθεσμία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας

είναι η 31η Δεκεμβρίου 2021. Για τους κατόχους πιστω-
τικών καρτών υπάρχει η δυνατότητα να εξοφλήσουν τα
τέλη κυκλοφορίας σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις, που
μπορεί να γίνει μέσω εναλλακτικών ψηφιακών δικτύων
των τραπεζών (όπως web banking, mobile banking),
του δικτύου των ΕΛΤΑ αλλά και άλλων εναλλακτικών
δικτύων όπως μέσω του δικτύου 3.000 και πλέον πρακ-
τορείων του ΟΠΑΠ, μέσω της της υπηρεσίας tora Wallet.



Το ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ ολοκ-
λήρωσε τον εξοπλισμό του
Α' ΚΑΠΗ Ελευσίνας με νέα
ντουλάπια σε όλους τους
χώρους του ΚΑΠΗ.
Με τη λήξη των μέτρων που
απαγορεύουν τις πολιτιστι-
κές-ψυχαγωγικές δραστηρι-
ότητες στα ΚΑΠΗ, θέλουμε
τα μέλη να βρουν έναν ανα-
νεωμένο και ευχάριστο
χώρο για να ξανασμίξουν!

Ενόψει των εορταστικών ημερών το Πνε-
υματικό Κέντρο Ασπροπύργου διοργανώνει
ΔΩΡΕΑΝ  χριστουγεννιάτική θεατρική παρά-
σταση για τα παιδιά της πόλης, με θέμα: «Η
εξαφάνιση του Άη Βασίλη» της Ελένης Καρβέ-
λα.

Η Πρόεδρος,  κ. Γεωργία Πηλιχού, σας
προσκαλεί όλους, το Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου
2021 και ώρα 11:30 στο Δημοτικό Κινηματοθ-
έατρο «Γαλαξίας» για να απολαύσετε από
κοντά τη Παιδική Σκηνή του Γιάννη Χριστό-
πουλου και να περάσετε 

ξέγνοιαστες και ευχάριστες στιγμές.  
Υπενθυμίζουμε ότι, για την είσοδο στον

χώρο του θεάτρου θα τηρηθούν όλα τα προβ-
λεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα που είναι
τα ακόλουθα:  

Υποχρεωτική  χρήση μάσκας για όλους.
Ενήλικες: Επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότ-

ητας και Πιστοποιητικού Εμβολιασμού ή
Νόσησης

Ανήλικοι 4 έως 17 ετών: Επίδειξη self-test
(τελευταίου 24ωρου) 
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Χιόνια στα Βίλια Αττικής 

Σ
τα λευκά ντύθηκαν  τα Βίλια Αττικής και η Ιπποκράτειος πολιτεία, ενώ
πυκνές χιονοπτώσεις σημειώνονται από το βράδυ της Δευτέρας (13.12)
στην Πάρνηθα. «Αν έχετε σκοπό να ανεβείτε στην Πάρνηθα να έχετε

αλυσίδες ή χιονολαστιχα. Ο καιρός σε 3 ώρες θα παρουσιάσει ραγδαία επι-
δείνωση. Υπάρχει πιθανότητα και να αποκλειστείτε», σημείωνε  σε ανάρτησή
του το Forecast Weather Greece.
Χιονοπτώσεις κατά διαστήματα σημειώθηκαν και στα Βίλια Αττικής το πρωί της
Τρίτης 14 Δεκεμβρίου 2021, όπως  ανέφερε και το Meteo GR σε ανάρτησή του
και δημοσιεύει σχετικό βίντεο.

ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ
ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

""ΗΗ  ΕΕΞΞΑΑΦΦΑΑΝΝΙΙΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΗΗ  ΒΒΑΑΣΣΙΙΛΛΗΗ""""ΗΗ  ΕΕΞΞΑΑΦΦΑΑΝΝΙΙΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΗΗ  ΒΒΑΑΣΣΙΙΛΛΗΗ""

Χριστουγεννιάτικα 
δρώμενα στη 
“Μαγική Πλατεία” 
των Αχαρνών
Φέτος τα Χριστούγεννα στις Αχα-

ρνές είναι μαγικά. Η κεντρική πλα-
τεία του Αγίου Βλασίου έχει μετα-
τραπεί σε μια πλατεία με πολλά
παιχνίδια και  χριστουγεννιάτικα
δρώμενα για τα παιδιά, από τη
από την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου
2021 μέχρι και την Πέμπτη 6 Ιανο-
υαρίου 2022. Φέτος περνάμε παρ-
αμυθένια Χριστούγεννα στις Αχα-
ρνές.

Τα ξωτικά του Άγιου Βασίλη και
οι ήρωες της Disney θα επισκεφ-
τούν την πόλη μας και θα μας προ-

σφέρουν μαγευτικές στιγμές. Τα
παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να
πάρουν μέρος σε Χριστουγεννιάτι-
κα εργαστήρια με πολλά παιχνίδια
και κατασκευές.

ΠΑΚΠΠΑ - Συνεχίζονται οι εργασίες αναβάθμισης των ΚΑΠΗ Ελευσίνας-Μαγούλας
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Δράση Εθελοντικής Αιμοδοσίας στον Δήμο Ασπροπύργου 
Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021 στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής - Γκορυτσά 

Τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου και ώρες 10:00 – 14:00, ο Δήμος
Ασπροπύργου και «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
συνδιοργανώνουν Δράση Εθελοντικής Αιμοδοσίας,

στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας τους και με κοινό στόχο την πρόληψη
αλλά και την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν τα παιδιά.

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση των
αποθεμάτων αίματος του Νοσοκομείου

Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Όλοι και όλες οι πολίτες του Δήμου
καλούνται να συμμετάσχουν στη δράση, ενώ
ειδική έκκληση απευθύνουμε στους εθελοντές
και στις εθελόντριες με ομάδα αίματος 0+,
δεδομένου ότι, στην τρέχουσα  περίοδο, το
Εθνικό Σύστημα Υγείας αντιμετωπίζει
αυξημένη ανάγκη για τον συγκεκριμένο τύπο
αίματος.

Η συγκέντρωση μονάδων αίματος θα
πραγματοποιηθεί με απόλυτη ασφάλεια στην
Κινητή Μονάδα «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» του Οργανι-
σμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», η οποία θα
είναι σταθμευμένη στο Πάρκο Κυκλοφοριακής
Αγωγής του Δήμου Ασπροπύργου (οδός
Γενοκτονίας, Γκορυτσά). 

Στη διοργάνωση της δράσης θα τηρηθούν
όλοι οι προβλεπόμενοι κανόνες για τη διασφ-
άλιση της ομαλής και ασφαλούς διεξαγωγής
τους, όπως αυτοί ορίζονται από το Εθνικό Κέν-
τρο Αιμοδοσίας-Ε.ΚΕ.Α. 

Συγκεκριμένα: 
Ραντεβού προκειμένου να αποφευχθούν

φαινόμενα συνωστισμού
Θερμομέτρηση κατά την είσοδο των αιμο-

δοτών και αντισηψία στα χέρια
Χορήγηση του προβλεπόμενου από τον

ΕΟΔΥ εξοπλισμού ατομικής προστασίας
(μάσκες, γάντια, αντισηπτικό) για το προσω-
πικό και τους εθελοντές αιμοδότες που θα
συμμετάσχουν

Απολύμανση στις καρέκλες αιμοδοσίας σε
κάθε αιμοδότη

Τήρηση των αποστάσεων μεταξύ των καρ-
εκλών αιμοληψίας, αλλά και σε όλη την οργά-
νωση του χώρου

Επαρκής αερισμός του χώρου
Όσοι ενδιαφέρονται και επιθυμούν, παρα-

καλούμε να επικοινωνήσουν έως τις 17/12 στα
παρακάτω τηλέφωνα για να προγραμ-
ματίσουν το ραντεβού τους, προκειμένου να
αποφευχθεί ο συνωστισμός και η ταυτόχρονη
παρουσία πολλών εθελοντών:

213-2006740/42/49 (Γραφείο Αντιδ-
ημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας,
Πολιτισμού και Νεολαίας  κας. Σοφίας
Μαυρίδη - Ώρες Επικοινωνίας 08:00-15:00)

Παρακαλούνται οι εθελοντές αιμοδότες να
έχουν μαζί τους την ταυτότητά τους καθώς και
τον ΑΜΚΑ τους.

Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, όσοι έχουν
ανάγκη από αίμα χρειάζονται τη στήριξή μας
και η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί ουσιαστι-
κή πράξη στήριξης και αλληλεγγύης. «Το
Χαμόγελο του Παιδιού» με πλήρη συναίσθη-
ση της ευθύνης του για την προστασία των
παιδιών και των οικογενειών τους έχει ως
βασική προτεραιότητα, εν μέσω και των τωρ-
ινών συνθηκών, κανένα παιδί με σοβαρό
πρόβλημα Υγείας, ασθενείς με χρόνια νοσή-
ματα όπως μεσογειακή αναιμία, νεφρική ανε-
πάρκεια, κακοήθη αιματολογικά νοσήματα,
θύματα τροχαίων ατυχημάτων να μη μείνουν
χωρίς αίμα. 

Στο πλαίσιο αυτό, «Το Χαμόγελο του Παι-
διού» σε συνεργασία με τους Δήμους και τα
Δημόσια Νοσοκομεία, στηρίζει το Υπουργείο
Υγείας και τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς,
στην τεράστια προσπάθεια που καταβάλλουν
την κρίσιμη αυτή περίοδο, ώστε να εξασφ-
αλίσουν σε υψηλό επίπεδο τα αποθέματα
αίματος.

Κ
αθορίζον ται με ΦΕΚ οι όροι
και προυποθέσεις της δια-
δικασίας για τη δωρεάν  ή με

μειωμέν ο εισιτήριο για τη
μετακίν ηση των  Μέσων  Μαζικής
Μεταφοράς

α) των  Ατόμων  με Αν απηρίες
(ΑμεΑ), και

β) των  πολυτέκν ων  και των
μελών  των  οικογεν ειών  τους, για
τo έτος 2022 με τα μέσα συγκοι-
ν ων ίας του ΟΑΣΑ, του ΟΑΣΘ. και
των  αστικών  και υπεραστικών
ΚΤΕΛ που είν αι μέλη των  ομο-
σπον διών  ΠΟΑΣ και ΠΟΑΥΣ

Μετακίν ηση με μειωμέν ο κόμι-
στρο των  πολυτέκν ων  και μελών
των  οικογεν ειών  τους

1. Εξασφαλίζεται το δικαίωμα
μετακίν ησης με καταβολή κομίστρ-
ου με μερική απαλλαγή 50% επί
του ισχ ύον τος κομίστρου στα
αστικά συγκοιν ων ιακά μέσα, περ-
ιοχ ής αρμοδιότητας Οργαν ισμού

Αστικών  Συγκοιν ων ιών  Αθήν ας-
ΟΑΣΑ (ΟΣΥ ΑΕ και ΣΤΑΣΥ ΑΕ),
καθώς και στα αστικά συγκοιν ω-
ν ιακά μέσα περιοχ ής αρμοδιότ-
ητας, Οργαν ισμού Συγκοιν ων ια-
κού Έργου Θεσσαλον ίκης
(ΟΣΕΘ), των  πολυτέκν ων  και
μελών  των  οικογεν ειών  τους, με
τη διάθεση από τον  ΟΑΣΑ ηλεκ-
τρον ικών  καρτών  μετακίν ησης και
με την  έκδοση μειωμέν ου εισιτ-
ηρίου ή κάρτας μετακίν ησης, από
τον  ΟΑΣΘ, στην  ως άν ω κατηγο-
ρία των  δικαιούχ ων .

2. Εξασφαλίζεται το δικαίωμα
μετακίν ησης με καταβολή κομίστρ-
ου με μερική απαλλαγή 50% επί
του ισχ ύον τος κομίστρου, στα
ΚΤΕΛ που αν ήκουν  στην  Παν ελ-
λαδική Ομοσπον δία Αυτοκιν ητι-
στών  Υπεραστικών  Συγκοιν ω-
ν ιών  (ΠΟΑΥΣ) και στα ΚΤΕΛ που
αν ήκουν  στην  Παν ελλαδική Ομο-

σπον δία Αστικών  Συγκοιν ων ιών
(ΠΟΑΣ), των  πολυτέκν ων  και
μελών  των  οικογεν ειών  τους, με
την  έκδοση μειωμέν ου εισιτηρίου
ή κάρτας μετακίν ησης, στην  ως
άν ω κατηγορία των  δικαιούχ ων .

3. Οι κατηγορίες δικαιούχ ων
μετακίν ησης με μερική απαλλαγή,
είν αι οι πολύτεκν οι γον είς και τα
μέλη των  οικογεν ειών  τους, οι
οποίοι είν αι κάτοχ οι δελτίου πολ-
υτεκν ικής ιδιότητας.

Για την  μετακίν ηση των  αν ω-
τέρω δικαιούχ ων , με μειωμέν ο
κόμιστρο μετακίν ησης, απαιτείται
η έκδοση προσωποποιημέν ων
ηλεκτρον ικών  καρτών
μετακίν ησης, οι οποίες εκδίδον ται
σύμφων α με τους καν όν ες του
Αυτόματου Συστήματος Συλλογής
Κομίστρου και με τους όρους και
τις προϋποθέσεις που τίθεν ται.

Οι δικαιούχοι για δωρεάν ή μειωμένο εισιτήριο στα
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Με ΦΕΚ καθορίζονται οι όροι και προυποθέσεις για τη δωρεάν ή 
με μειωμένο εισιτήριο μετακίνηση των πολυτέκνων και ΑμεΑ.



Λιγότερο από 1 εικοσιτετράωρο αποµένει  για την υποβολή αίτησης στην πλα-
τφόρµα της ΑΑ∆Ε «myΘέρµανση» για όσους ανήκουν στους δικαι-
ούχους του επιδόµατος θέρµανσης µε βάση τα νέα διευρυµένα εισοδ-

ηµατικά και περιουσιακά κριτήρια. Ο αριθµός των αιτήσεων που έχουν υποβ-
ληθεί έως τώρα στην πλατφόρµα της ΑΑ∆Ε «myΘέρµανση» ξεπερνά τις 807.000 ενώ
ήδη από την Παρασκευή των βράδυ 385.081 περσινοί δικαιούχοι είδαν στους τραπεζικούς
τους λογαριασµούς ως προκαταβολή τα ποσά που έλαβαν την περσινή χειµερινή περίοδο.

Το επόµενο χρονικό διάστηµα και έως το τέλος του
µήνα, το υπουργείο Οικονοµικών προγραµµατίζει
να καταβάλει το επίδοµα θέρµανσης τόσο στους
νέους δικαιούχους όσο και τα υπόλοιπο ποσό στους
παλαιούς, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν
καταχωρίσει τα απαιτούµενα στοιχεία στην πλατφ-
όρµα έως  και σήµερα Τετάρτη 15 ∆εκεµβρίου.

Σύµφωνα µε την  υπουργική απόφαση το επίδοµα
θέρµανσης καταβάλλεται σε τρεις δόσεις:

·       Έως τις 30 ∆εκεµβρίου 2021 στο σύνολο των αγο-
ρών που θα τιµολογηθούν έως τις 30 Νοεµβρίου και
υπό την προϋπόθεση ότι τα απαιτούµενα στοιχεία
έχουν καταχωρηθεί µέχρι και τις 15 ∆εκεµβρίου
2021.

·       Έως τις 28 Φεβρουαρίου για το σύνολο των αγο-
ρών που θα τιµολογηθούν έως τις 31 Ιανουαρίου
2021 και υπό την προϋπόθεση ότι τα απαιτούµενα
στοιχεία έχουν καταχωρηθεί έως και τις 15 Φεβρο-
υαρίου 2022.

·       Έως τις 29 Απριλίου 2022 για τις αγορές που
θα τιµολογηθούν έως τις 31 Μαρτίου 2022 και υπό
την προϋπόθεση ότι τα απαιτούµενα στοιχεία έχουν
καταχωρηθεί έως και τις 15 Απριλίου 2022.

Ειδικά για το φυσικό αέριο, τα δικαιολογητικά αγο-

ρών για την περίοδο 1/10/2021 έως 31/3/2022, µε
ηµεροµηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωµής
έως τις 16 Μαΐου 2022 θα καταχωρούνται έως τις  31
Μαΐου 2022 µε το αντίστοιχο ποσό επιδόµατος να
καταβάλλεται έως τις 15 Ιουνίου 2022.

Υπενθυµίζεται ότι το επίδοµα θέρµανσης χορη-
γείται για την κατανάλωση των επιδοτούµενων καυ-
σίµων θέρµανσης και θερµικής ενέργειας µέσω
τηλεθέρµανσης, για τα ακίνητα τα οποία θεωρούνται
κύρια κατοικία κατά το χρόνο υποβολής της
αίτησης, είτε αυτά µισθώνονται είτε είναι δωρεάν
παραχωρούµενα ή ιδιοκατοικούνται. Ειδικά για τη
χορήγηση του επιδόµατος θέρµανσης στους κατανα-
λωτές

-       καυσόξυλων και βιοµάζας, πρόσθετη προϋπόθ-
εση είναι το ακίνητο να βρίσκεται σε οικισµό µε
πληθυσµό ίσο ή κατώτερο των 3.,500 κατοίκων και ο
αντίστοιχος συντελεστής επιδότησης να είναι ίσος ή
µεγαλύτερος του 0,8

-       θερµικής ενέργειας µέσω τηλεθέρµανσης, ως
πρόσθετη προϋπόθεση τίθεται το ακίνητο να βρίσκε-
ται σε έναν από τους δήµους Σερρών, Εορδαίας,
Κοζάνης, Αµυνταίου ή Μεγαλόπολης.

Αίτηση
Η αίτηση υποβάλλεται στην πλατφόρµα της ΑΑ∆Ε,
«myΘΕΡΜΑΝΣΗ» , στην οποία θα πρέπει να ανα-
γράφονται κατά περίπτωση τα εξής στοιχεία:

– ο αριθµός Φορολογικού Μητρώου του αιτούντος
προσώπου – υπόχρεου φορολογικής δήλωσης,

– το ονοµατεπώνυµό του,

– ο αριθµός των εξαρτώµενων τέκ-
νων του,

– η ένδειξη αν πρόκειται για πολ-
υκατοικία, ο αριθµός παροχής
ηλεκτρικού ρεύµατος του ακινή-
του κύριας κατοικίας,

– η ταχυδροµική διεύθυνση που
αντιστοιχεί στη συγκεκριµένη
παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, αν
η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόµενη ή δωρεάν
παρα-χωρούµενη, καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκµισθω-
τή ή του δωρεάν παραχωρούντος,

– τα τετραγωνικά µέτρα κύριων χώρων της κύριας
κατοικίας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης,

– το είδος του επιθυµητού προς επιδότηση καυσίµου
θέρµανσης ή θερµικής ενέργειας,

– τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρο-
νικού ταχυδροµείου, αριθµός κινητού ή και σταθερ-
ού τηλεφώνου).

Προσοχή, πριν την οριστικοποίηση της αίτησης, θα
πρέπει να έχει δηλωθεί ο αριθµός λογαριασµού
ΙΒΑΝ, ο οποίος ανήκει στον δικαιούχο και στον
οποίο επιθυµεί να πιστωθεί το ποσό του επιδόµατος.

Για τα υπόλοιπα καύσιµα, εκτός του πετρελαίου θέρ-
µανσης, υποβάλλεται επιπρόσθετα ο αριθµός της
απόδειξης αγοράς ειδών καυσίµων ή κατανάλωσης
θερµικής ενέργειας µέσω τηλεθέρµανσης το
ποσό/αξία της συναλλαγής, ο Αριθµός Φορολογικού
Μητρώου και η επωνυµία της επιχείρησης –
πωλήτριας των ειδών καυσίµων θέρµανσης ή της

θερµικής ενέργειας.

∆εν είναι αποδεκτή η συµπλήρωση στην προσωπο-
ποιηµένη πληροφόρηση αριθµού λογαριασµού
(ΙΒΑΝ) που δεν ανήκει στον δικαιούχο του επιδό-
µατος. Επιπλέον, δεν είναι αποδεκτή η χρήση του
ίδιου αριθµού παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος για
περισσότερους από δύο δικαιούχους κατά το ίδιο
χρονικό διάστηµα.

Το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρµανσης πρέ-
πει να εκδοθεί στον ΑΦΜ του αιτούντος, δηλαδή
στον ΑΦΜ που αντιστοιχεί στους κωδικούς
ΤΑΧΙSnet µε τους οποίους θα υποβληθεί η ηλεκτρ-
ονική αίτηση.  
Στην περίπτωση πολυκατοικίας το παραστατικό
αγοράς πετρελαίου θέρµανσης πρέπει να εκδοθεί
είτε στον ΑΦΜ της πολυκατοικίας, εάν αυτός
υφίσταται, είτε στον ΑΦΜ που αντιστοιχεί στους
κωδικούς TAXISnet µε τους οποίους δηµιουργήθη-
κε το προφίλ της πολυκατοικίας.
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Λήγει σήµερα η διορία υποβολής 
αιτήσεων για το επίδοµα θέρµανσης

ΡΡεεκκόόρρ  µµεε  113300  ννεεκκρροούύςς  κκααιι  55..773366  ΡΡεεκκόόρρ  µµεε  113300  ννεεκκρροούύςς  κκααιι  55..773366  
ννέέαα  κκρροούύσσµµαατταα  χχθθεεςς  --  ΣΣττοουυςς  770000  ννέέαα  κκρροούύσσµµαατταα  χχθθεεςς  --  ΣΣττοουυςς  770000  
οοιι  δδιιαασσωωλληηννωωµµέέννοοιιοοιι  δδιιαασσωωλληηννωωµµέέννοοιι

Ο ΕΟ∆Υ ανακοίνωσε το απόγευµα της Τρίτης ότι τα νέα
κρούσµατα του κορονοϊού στη χώρα ανέρχονται σε 5.736. 

Οι νέοι θάνατοι ασθενών µε COVID-19 είναι 130, ενώ από
την έναρξη της επιδηµίας έχουν καταγραφεί συνολικά
19.475 θάνατοι. Το 95.3% είχε υποκείµενο νόσηµα ή/και
ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθµός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωµέ-
νοι είναι 700 (59.9% άνδρες). Η διάµεση ηλικία τους είναι 64
έτη. To 80.1% έχει υποκείµενο νόσηµα ή/και ηλικία 70 ετών
και άνω. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνω-
µένοι, 568 (81.14%) είναι ανεµβολίαστοι ή µερικώς εµβολια-
σµένοι και 132 (18.86%) είναι πλήρως εµβολιασµένοι. Από
την αρχή της πανδηµίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.625
ασθενείς.

ΤΤαα  κκρροούύσσµµαατταα    σσττηηνν  ΑΑττττιικκήή
Η κατανοµή των κρουσµάτων στην Αττική είναι εξής:
Ανατολική Αττική 224
Βόρειος Τοµέας Αθηνών 206
∆υτικής Αττικής 108
∆υτικός Τοµέας Αθηνών 255
Κεντρικός Τοµέας Αθηνών 565
Νήσων 33
Νότιος Τοµέας Αθηνών 157
Πειραιώς 238

ΣΣυυννττάάξξεειιςς::  ΘΘαα  γγίίννοουυνν  ννωωρρίίττεερραα  οοιι  
ππλληηρρωωµµέέςς  ((ηηµµεερροοµµηηννίίεεςς))
Οι πληρωµές για τις συντάξεις του Ιανουαρίου 2022

θα πραγµατοποιηθούν και φέτος νωρίτερα από τις
προβλεπόµενες ηµεροµηνίες.

Αιτία για την πρόωρη πληρωµή τους, οι γιορτές Χρι-
στουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Αλλαγές στις ηµεροµ-
ηνίες καταβολής µηνιαίων κύριων συντάξεων ΕΦΚΑ
έχει φέρει ο Νόµος 4611/2019 που ψηφίστηκε το Μάιο
του 2019.

Τι ορίζει ο Νόµος
Σύµφωνα µε το Νόµο, ως ηµεροµηνία καταβολής των

µηναίων κύριων συντάξεων του ΕΦΚΑ ορίζεται:
α) Για τους µισθωτούς η προτελευταία εργάσιµη

ηµέρα του προηγούµενου µήνα.
β) Για τους µη µισθωτούς η τέταρτη τελευταία εργά-

σιµη ηµέρα του προηγούµενου µήνα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι ηµεροµηνίες της παρ-
αγράφου 1 δύναται να διαφοροποιούνται µετά από
αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του ΕΦΚΑ και έγκριση του Υπουργού Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αλλαγές λόγω εορτών
Πάντως, όπως έχει καθιερωθεί από τα προηγούµενα

χρόνια θα καταβληθούν νωρίτερα, πριν από τις µέρες
των εορτών.

Oι ηµεροµηνίες για όλα τα Ταµεία
Το ΙΚΑ θα τις καταβάλλει Ιανουαρίου 2022
– Τη ∆ευτέρα 20 ∆εκεµβρίου (για τους συνταξιούχο-

υς που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9)
– Την Τρίτη 21 ∆εκεµβρίου (για τους συνταξιούχους

που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8)

Για τα υπόλοιπα Ταµεία θα πληρωθούν ως εξής:
Ο ΟΑΕΕ θα τις  καταβάλλει την Τετάρτη 22 ∆εκεµ-

βρίου 2021

Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την την
Τετάρτη 22 ∆εκεµβρίου 2021

Το ΕΤΑΑ (µη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντά-
ξεις την Τετάρτη 22 ∆εκεµβρίου 2021

Το ∆ηµόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέµ-
πτη 23 ∆εκεµβρίου 2021

Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις
την Πέµπτη 23 ∆εκεµβρίου 2021

Τα υπόλοιπα Ταµεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα
καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέµπτη 23 ∆εκεµβρίου
2021

Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων ∆υνάµεων, Σωµά-
των Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώµατος θα καταβ-
ληθούν την Πέµπτη 23 ∆εκεµβρίου 2021

Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα καταβάλει τις συντάξεις την
Πέµπτη 23 ∆εκεµβρίου 2021

Το ΕΤΑΤ θα καταβάλει τις συντάξεις την Πέµπτη 23
∆εκεµβρίου 2021

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις των Ανασφ-
άλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 24 ∆εκεµβρίου
2021 Επικουρικές Συντάξεις ΕΤΕΑΕΠ

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
σε συνεργασία µε την ∆ιοίκηση του e-ΕΦΚΑ αποφάσι-
σε η πληρωµή των κύριων και επικουρικών συντάξεων
να γίνεται στην ίδια ηµεροµηνία σε µόνιµη βάση.

Ως εκ τούτου οι επικουρικές συντάξεις µηνός Ιανο-
υαρίου του 2022 θα πληρωθούν ταυτόχρονα τις ίδιες
ηµεροµηνίες µε τις κύριες συντάξεις.
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Γ. Χατζηθεοδοσίου:
Τα μέτρα που θα 
αποτρέψουν ένα νέο κύμα
ακρίβειας μετά τις γιορτές
Πώς θα αποφευχθούν οι μεγάλες
ανατιμήσεις

Για νέο κύμα ακρίβειας μετά τις γιορτές, προειδο-
ποιεί ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελ-
ητηρίων Ελλάδος και του Επαγγελματικού Επιμελ-
ητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, σε
περίπτωση που δεν ληφθούν μέτρα. 

Όπως σημείωσε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, τον Νοέμ-
βριο σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο
πληθωρισμός έφθασε στο 4,8%, όταν τον Οκτώβρ-

ιο ήταν στο 3,4 % και
τον Σεπτέμβριο στο
2,2%:

«Όσο οι αυξήσεις στην
ενέργεια είναι  τόσο
υψηλές 180% πάνω το
φυσικό αέριο και 38%
αύξηση σε ηλεκτρικό
ρεύμα, αν δεν υπάρ-
ξουν μέτρα οι ανατιμή-
σεις προϊόντων μετά τις
γιορτές θα είναι μεγά-
λες καθώς το στοκ θα
εξαντληθεί και ευελπι-
στούμε ότι τι μέρες των
γιορτών θα αυξηθεί ο
τζίρος για να απορροφ-

ήσουμε ότι μπορούμε», δήλωσε χαρακτηριστικά. 

Ανέφερε ακόμη ότι η  μείωση του τζίρου την
περίοδο 2019-2221 σύμφωνα με έρευνες έφθασε
το 40%, συμπληρώνοντας παράλληλα ότι «αν δεν
ληφθούν μέτρα, το κύμα ακρίβειας θα μας ταλαι-
πωρήσει έως τον Απρίλιο με  Μάϊο». 

Τα μέτρα που προτείνει ο κ. Χατζηθεοδοσίου
είναι τα εξής: 

-Να μειωθεί το ΦΠΑ από 13 στο 6%  για το καλά-
θι της νοικοκυράς που θα δώσει ρευστότητα και
στις επιχειρήσεις.

-Να μην μπει ειδικός φόρος κατανάλωσης στην
ενέργεια και ειδικά στα καύσιμα.

-Η κυβέρνηση να πάρει ένα μέρος του κόστους
του ηλεκτρικού ρεύματος. 

«Επιβεβαιώνω ότι τον Δεκέμβριο ο πληθωρισμός θα είναι ακόμη υψηλότερος από τον Νοέμβριο.
Πολύ πιθανόν να δούμε μπροστά το "5" (σ.σ. στο ποσοστό), όταν σε άλλες χώρες βλέπουμε ποσο-
στά 7 και 8%. Είναι εξωγενές πρόβλημα» ανέφερε συγκεκριμένα μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό
ΣΚΑΪ. Αναγνώρισε παράλληλα πως το κύμα ακρίβειας είναι οξύτερο και διαρκεί περισσότερο από
ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί.

Επανέλαβε πάντως την εκτίμηση ότι το φαινόμενο θα είναι παροδικό και οι ανατιμήσεις σε
αγαθά και υπηρεσίες θα αρχίσουν να αποκλιμακώνονται έως το β' τρίμηνο του 2022 και στην
ενέργεια κυρίως το β' τρίμηνο.

«Παράθυρο» για κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και στο Δημόσιο από το 2023
Ερωτηθείς σχετικά ο κ. Σταϊκούρας άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο για κατάργηση από το 2023

της εισφοράς αλληλεγγύης και στον δημόσιο τομέα. «Ανάλογα με τον δημοσιονομικό χώρο στο
μέλλον και με βάση τις αλλαγές στο Σύμφωνο Σταθερότητας από το 2023, θα αξιοποιήσουμε αυτόν
τον χώρο κυρίως για περαιτέρω μειώσεις φόρων και εισφορών και τη στήριξη κρίσιμων τομέων,
όπως η Υγεία» ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά στην αύξηση του κόστους δανεισμού που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα, ο
υπουργός δήλωσε πως «απαιτείται ψυχραιμία, σύνεση και διορατικότητα». «Ουσιαστικά η Ελλάδα
θα βρίσκεται με κάθε τρόπο σε ευνοϊκό καθεστώς από την ΕΚΤ και στόχος είναι η απόκτηση επεν-
δυτικής βαθμίδας το αργότερο από το 2023» πρόσθεσε.

Για το επίδομα στους υγειονομικούς και στους συνταξιούχους είπε ότι έως τα Χριστούγεννα θα
γίνει η εκταμίευσή του.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2

Kρίσιμο το κρας τεστ των εορτών
για την πορεία της πανδημίας 

Η
πιο κρίσιμη ώρα για την αναζωπύρωση ή όχι της
πανδημίας τον φετινό χειμώνα είναι οι γιορτές των
Χριστουγέννων.

Και ενώ η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει -μαζί της και ο
συνωστισμός σε δρόμους και καταστήματα- έντονος είναι ο
προβληματισμός των επιστημόνων, καθώς οι σκληροί δείκτες
είναι σε υψηλά επίπεδα: Παρότι υπάρχει αποκλιμάκωση στα
κρούσματα, σημειώνεται «έξαρση» σε θανάτους και
διασωληνωμένους.

Το μεγάλο βάρος έχει πέσει στην αύξηση της εμβολιαστικής
κάλυψης για να αποφευχθούν νέα μέτρα. Η κυβέρνηση
αναμένει το ποσοστό του πληθυσμού που αναμένεται να
ολοκληρώσει τον εμβολιασμό το πρώτο δεκαήμερο του
Ιανουαρίου να φτάσει στο 70%. 

Την ίδια ώρα, αύριο ξεκινά ο εμβολιασμός των παιδιών 5-11
ετών, ενώ ήδη από χθες οι άνω των 60 ετών που δεν έχουν
κάνει την τρίτη δόση επτά μήνες μετά τη δεύτερη, θεωρούνται
ανεμβολίαστοι.

Σε μια προσπάθεια να σπεύσουν περισσότεροι πολίτες να
εμβολιαστούν, αλλαγές άρχισαν να ισχύουν και στο
πιστοποιητικό νόσησης, που ισχύει μόνο για τρεις μήνες και
μπορεί να εκδοθεί μόνον εφόσον έχει επιβεβαιωθεί με
μοριακό τεστ.

Τι θα κρίνει ενδεχόμενα νέα μέτρα από τη νέα χρονιά;

Τα ρεβεγιόν, τα πάρτι, ο συνωστισμός. Και το κατά πόσο θα
τηρηθούν τα ισχύοντα μέτρα, αφού πλέον έχει ξεκαθαριστεί ότι
Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά θα είναι όλα ανοιχτά.

Αν το χαλαρό κλίμα των εορτών οδηγήσει σε νέα αύξηση
κρουσμάτων, τότε θα συζητηθούν και νέα μέτρα, καθώς τότε θα
μπορεί να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για τη διασπορά του ιού.
Υπενθυμίζεται πως μέχρι την Παρασκευή διατίθενται δωρεάν
self test σε όλους τους ενήλικους, κάτι που θα επαναληφθεί και
μετά τις γιορτές ώστε να εντοπιστούν πιθανοί ασυμπτωματικοί
φορείς.

Ποιες θα είναι οι νέες αποφάσεις; 
Τα επικρατέστερα σενάρια είναι τα εξής:

Επέκταση της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών σε νέες
ομάδες. Εξάλλου, από τις 16 Ιανουαρίου όσοι πολίτες άνω των
60 ετών δεν έχουν κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου, θα
πληρώνουν διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ ανά μήνα.

Νέα μέτρα για ανεμβολίαστους θα μπουν εκ νέου στο
τραπέζι.

Αύξηση των τεστ για την εργασία (σε τρία τεστ ανά
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Στις 21/12 η κλήρωση της 3ης
φάσης του κυπέλλου 
στην Δυτική Αττική
Η κλήρωση της 3ης Φάσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων θα διε-
ξαχθεί την Τρίτη 21/12/2021 και ώρα 12:00μ.μ. χωρίς την παρουσία παρ-
αγόντων των ομάδων που συμμετέχουν καθώς υπάρχει περιορισμός όσο
αφορά την παρουσία των ατόμων στην αίθουσα της Ένωσης στο πλαίσιο της
προστασίας της Δημόσιας Υγείας από τον COVID-19 .
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Κυπέλλου παρουσία
των μελών του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Δ.Α.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ-ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ
ΤΡΙΓΛΙΑΣ / ΡΑΦΗΝΑΣ 88-73
Ο Πανελευσινιακός για τον 1ο όμιλο της 9ης αγωνιστικής στην
Β΄Εθνική ζορίστηκε για περίπου 22-23 λεπτά απέναντι στον
Αργοναύτη Ραφήνας , αλλά στο τέλος κατόρθωσε να πάρει τη
νίκη με 88-73. Η ομάδα της Ελευσίνας έκανε ένα σερί 13-0 από
το 22’ έως το 25’, ξέφυγε με 59-49 σε εκείνο το χρονικό σημείο,
έλεγξε το ματς από εκεί και πέρα. Οι "σταχυοφόροι" μεγάλωσαν
τη διαφορά στα τελευταία λεπτά, όταν ξέφυγαν ακόμα και με +20
στο 38’ (88-68).
Διαιτητές: Καλογερόπουλος Φ.-Σιδέρης-Τζίμης

Δεκάλεπτα :29-29, 46-47, 68-59, 88-73
Πανελευσινιακός (Βούλγαρης): Νίκου 12 (2), Κούτουλας 3 (1),
Καράμπελας 4, Πουρης, Θεοδοσίου 13 (4), Κρασάκης 4,
Μουμπάρακ 17 (2), Λεκάκης 2, Παπαφλωράτος 15 (3), Ρεκου-
νιώτης 12, Μαυρομιχάλης 3, Δενδρινός 3 (1)
Αργοναύτης Ραφήνας (Μπότης-Γιαννακόπουλος): Σγουρός 4,
Κυριακόπουλος 2, Συγγούνας 9, Κόρμπος, Γεραμάνης 22 (1),
Ντούσιας 7 (1), Ζακυνθινός 8, Κορομηλάς 4, Μητσάκης 2, Σβα-
ρνάς 5 (1), Βασιλείου, Σταμέλος 10 (2).

Οι γυναίκες του Πανελευσινιακού 42-31
εκτός τον ΑΟΝΑ
Συνέχεια στις νίκες για τη Γυναικεία  ομάδα του Πανελευσινιακού
με αντίπαλο την ομάδα του ΑΟΝ Αργυρούπολης και μάλιστα με
ανατροπή.
ΑΟΝΑ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ  31- 42
Διαιτητές: Γαρίνη-Μακρής
Δεκάλεπτα: 17-15, 21-27, 23-36, 31-42
ΑΟΝΑ (Ευαγγελινού, Φωκιανού): Ναββάρο , Παναγιωτίδη 5, Σαβ-
βίδου, Αντωνιουδάκη , Παπακωνσταντίνου Δ. 8, Δημακίδου,
Παπακωνσταντίνου Θ., Ιακωβίδου 5(1), Λαγού 5(1) ,Γεβοντιάν
6(2), Δόνα 2
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (Κοσμά): Μεγαλούδη Π., Τσίρμπα 4,
Οικονόμου 11, Κασαμπά, Χαραλαμποπούλου 2, Πολυζώτη 6,
Γιαννακούλια 11, Κόντου, Τσιούνη 5(1), Μπριγκιά 3(1).
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O Ακράτητος ΑΠΟ 
ανακοίνωσε

την Ναταλία Νικλαίδη

Η ομάδα του ΑΠΟ Ακράτητου,
βρίσκεται στην  ευχ άριστη θέση ν α
σας αν ακοιν ώσει την  έν ταξη της
Ναταλίας Νικολαΐδη στο δυν αμικό ως
διαιτολόγος- διατροφολόγος της
ομάδας.

Η Ναταλία Νικολαΐδη, Διαιτολόγος-
Διατροφολόγος είν αι MSc απόφοιτος
του Queen Margaret Univ ersity  of
Endinburg με εμπειρία άσκησης στον
κλάδο της διατροφής. Πέραν  του
ιδιωτικού γραφείου που διαθέτει, έχ ει
χ ρόν ια συν εργασία με την  Stars of
the Future όπως επίσης στο
παρελθόν  έχ ει συν εργαστεί με μεγάλες
εταιρείες 

συμπληρωμάτων  διατροφής,
ν οσοκομεία, ιατρούς, εταιρείες
τροφίμων  και τηλεοπτικούς σταθμούς.

Η συμβολή εν ός ειδικού επιστήμον α
υγείας- διατροφής στην  ομάδα, θα
δώσει μια επιπλέον  ώθηση καθώς το

κομμάτι της διατροφής είν αι άρρηκτα
συν δεδεμέν ο με τον  αθλητισμό και οι
επιδόσεις εξαρτών ται σε έν α πολύ
μεγάλο ποσοστό από τον  τρόπο
σίτισης των  παικτών .

Στην  ομάδα θα παρέχ εται
λεπτομερής αν άλυση σύστασης
σώματος, διατροφικές συμβουλές αλλά
και εξατομικευμέν α διαιτολογικά
προγράμματα προσαρμοσμέν α στις
αν άγκες του κάθε αθλούμεν ου.

Καλώς ήρθες Ναταλία στην
οικογέν εια του ΑΠΟ Ακράτητου!

Απέδρασε η ΝΕ Μεγαρίδος από το Ηράκλειο

Για την 9η αγωνιστική του 2ου ομίλου της Β Εθνική μπάσκετ η ΝΕ Μεγα-
ρίδος επικράτησε στο Ηράκλειο του ΟΦΗ 48-70.
ΟΦΗ - NE Mεγαρίδας 48-70
Διαιτητές: Κατραχούρας, Τηγάνης, Κουκουλεκίδης Β.
Δεκάλεπτα: 14-18, 21-38, 37-51, 48-70
ΟΦΗ (Ράλλης): Λιανός 4, Μποχωρίδης 14 (1), Μητρόπαπας 9 (1), Κοκο-
σάλης, Τσερκιτζόγλου, Μηλαθιανάκης, Καμπάκας 3, Αγαπιάδης 7 (1), Πρω-
τογεράκης 5, Λιουδάκης, Καψάλης 1, Θεοδωρίδης 3 (1), Πάλλης 2.
ΝΕ Μεγαρίδας (Μάνταλος): Παλαιοχωρίδης 11 (1), Γκάτζιας 9 (2), Γκόντγο-
υιν 1, Αγγελόπουλος 22 (2), Γερομιχαλός 10, Μπέμπης 6 (2), Νικολακό-
πουλος 3, Τζάιδας, Καλλινικίδης 2, Χάσα, Γκουαλτιέρι 3 (1), Εζόμο 4.

Ελεύθερος ο Κώστας Χατζηαντωνάκης
Ο 30 χρονος αριστερός μπακ
Κώστας Χατζηαντωνάκης έμεινε
ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ Μάν-
δρας και αναζητά τη νέα του
ποδοσφαιρική στέγη.
Εχει αγωνιστεί ακόμα στον
Ηρακλή Ελευσίνας, Λαμπερή
Ελευσίνας, Μανδραϊκό, Αίαντα Παραλίας και Ίκαρο Νεοκτίστων.

Στον Απόλλων Ποντίων
Ασπροπύργου ο Νίκος 
Τζαφέρης
Ο Νίκος Τζαφέρης θα είν αι βοηθός του
Νίκου Κρασών η στον  Απόλλων α Πον τίων
Ασπροπύργου. Ο εν  λόγω έχ ει δουλέψει με
επιτυχ ία στον  Ηρακλή Ελευσίν ας βοηθός
του Μιχ άλη Κατσάφαρου, και φέτος προ-
πον ητής στην  πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ
Μάν δρας.
Ο ίδιος τόν ισε: Τιμή ν α συν εργαστώ με
έν α καταξιωμέν ο προπον ητή όπως είν αι ο
κ. Κρασών ης. Θα κάν ω τα πάν τα για ν α
βοηθήσω την  ομάδα ν α πετύχ ει τους
στόχ ους της. Ευχ αριστώ την  διοίκηση του
Απόλλων α.

ΑΝ.ΤΣ.

 Λύση συνεργασίας με τον προπονητή Γιάννη Μπότση
Μετά από απόφαση του, το διοικητικό

συμβούλιο του Αστέρα Μαγούλας αν ακοιν ών ει τη
λύση της συν εργασίας της ομάδας με τον  μέχ ρι
πρότιν ος προπον ητή της Μπότση Γιάν ν η. Ευχ ό-
μαστε στον  κ. Μπότση καλή συν έχ εια στην  πορ-
εία του. Οι γεν ν αίες αποφάσεις είν αι επιβεβλημέ-
ν ες, ιδίως όταν  η ομάδα διαν ύει μια δημιουργική
χ ρον ιά, οικον ομικά υγιή & αποδεδειγμέν α επιτ-
υχ ημέν η! Συν εχ ίζουμε με πάθος & δυν αμισμό!

Παραίτηση του Γιάν ν η Μπότση από τον  Αστέρα
Μαγούλας

Κεραυν ός εν  αιθρία στον  Αστέρα Μαγούλας
αφού ο πετυχ ημέν ος προπον ητής Γιάν ν ης Μπό-

τσης και η έκπληξη του φετιν ού πρωταθλήματος ομάδα του υπέβαλε την  παραίτησή
του. Ο εν  λόγω τεχ ν ικός τόν ισε: <<Υπάρχ ει μεγάλη διαφορά,φιλοσοφίας και
αν τίληψης σε πολλά πράγματα.. πράγματα που είν αι πάν ω από εμέν α, πρώτα
σαν ,άν θρωπο και μετά σαν  προπον ητή,και έτσι λύν ουμε την  συν εργασία μας..
Αφήν ω την  ομάδα σε πολύ καλό επίπεδο γεν ικά…αφού μέσα από την  σκληρή δου-
λειά και τα τόσα πολλά προβλήματα που είχαμε,είμασταν  πολύ αν ταγων ιστικοί>>.

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΣΕ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΕ
ΑΕΚ ΚΑΙ ΠΑΣ ΑΓΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΟ
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ Η Κ-
13 ΤΟΥ Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ

Έν α πολύ εν διαφέρον  τουρν ουά διορ-
γαν ώθηκε  στο Εθν ικό Στάδιο Κορίν θου,
με οικοδεσπότη τον  ΠΑΣ Άγιος Γεώρ-
γιος, μέλους του Δικτύου Ακαδημιών  της
ΑΕΚ, με τη συμμετοχ ή της ομάδας Κ12
της ΑΕΚ και της αν τίστοιχ ης του ΑΟ
ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ που επίσης
είν αι μέλος του Δικτύου της ΑΕΚ.

Συν διοργαν ωτής ήταν  το Κέν τρο Πολιτι-
σμού, Αθλητισμού και Περιβάλλον τος
(ΚΕΠΑΠ) Κορίν θου.
Την  Ακαδημία της ΑΕΚ εκπροσώπησαν

ο Υπεύθυν ος Αν άπτυξης Δικτύου κ.
Ηλίας Κυριακίδης, τον  οποίον  ο ΠΑΣ
Άγιος Γεώργιος βράβευσε για την  προσφ-
ορά του.
Τα παιδιά της Ακαδημίας μας χ άρηκαν

πολύ που αν τιμετώπισαν  τους συν αδέ-
λφους τους της ΑΕΚ, εν ώ η αγων ιστική
τους παρουσία ήταν  εξίσου αξιοπρόσεκ-
τη.
Οι υπεύθυν οι της Ακαδημίας του Α.Ο.

ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ευχ αριστούν
θερμά τους υπεύθυν ους της Ακαδημίας
της ΑΕΚ,καθώς και τους οικοδεσπότες
του ΠΑΣ Άγιος Γεώργιος για την  υποδειγ-
ματική διοργάν ωση του τουρν ουά και τη
φιλοξεν ία που επεφύλαξαν  στις ομάδες
μας.Υπόσχ ον ται δε ν α αν ταποδώσουν .
ΜΟΝΟ ΜΙΜΑΣ!
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ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

48

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
είν αι: 
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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Σημειώνεται ακόμη πως ο Δήμος έχει ασκήσει κύρια
παρέμβαση και στην διαδικασία έγκρισης του πρακτι-
κού της ειδικής διαχείρισης από το Μονομελές Πρωτο-
δικείο Αθηνών, ζητώντας από το δικαστήριο να απο-
ρριφθεί η έκθεση του ειδικού διαχειριστή για το αποτέ-
λεσμα του διαγωνισμού, καθώς υποστηρίζει μεταξύ
άλλων ότι στα πωλούμενα περιουσιακά στοιχεία περι-
λαμβάνονται και ιδιοκτησίες συνολικής επιφάνειας
131.592 τμ που ανήκουν στο Δήμο και το Ελληνικό
Δημόσιο.

Η αίτηση αναστολής
Μαζί με την αίτηση ακύρωσης του διαγωνισμού

ο Δήμος Χαϊδαρίου είχε ζητήσει και την αναστολή
της μεταβίβασης του ακινήτου της ΕΤΑΔ στην
εταιρεία του Γ. Προκοπίου μέχρι την έκδοση ορι

στικής απόφασης του ΣτΕ, με το σκεπτικό πως
μεταξύ άλλων θα δημιουργούσε “βλάβη από τη
δημιουργία της νομικής και πραγματικής αυτής
καταστάσεως, η οποία παρίσταται δυσχερώς ανα-
στρέψιμη”.

“Κατά την άποψη του Δήμου, η απόφαση της
Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ, χωρίς προφανώς
να προκαταλαμβάνει την μελλοντική απόφαση του
ΣτΕ επί της ουσίας της αίτησης ακύρωσης, κατα-
δεικνύει ωστόσο ότι η αίτηση ακύρωσης του
Δήμου Χαϊδαρίου έχει στέρεα νομικά ερείσματα
και σοβαρές πιθανότητες να γίνει τελικά αποδεκτή
από το ΣτΕ”, σημειώνεται σε ανακοίνωση του Δ.
Χαϊδαρίου.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Διεύθυν ση Προμηθειών

Άν ω Λιόσια, 14/12/2021
Αρ. πρωτ.: 42481

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ»

Ο Δήμαρχος Φυλής
Προκηρύσσει Διεθν ή Αν οικτό
Ηλεκτρον ικό διαγων ισμό με
σφ ραγισμέν ες προσφ ορές και
με κριτήριο κατακύρωσης
εκείν ο της πλέον  συμφ έρουσας
από οικον ομική άποψη προσφ -
οράς, για την  προμήθεια με τίτλο
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ». (Α.Μ. 231/2021)
Η συνολική εκτιμώμενη αξία
συμπεριλαμβανομένου του

ποσού της προαίρεσης, ανέρχεται
στο ποσό των 482.645,38 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24
% (προϋπολογισμός χωρίς
Φ.Π.Α.: 338.461,00 € + Προαίρε-
ση (15%) 50.769,15 €, Φ.Π.Α.
93.415,23 €). 
Φορέας χρηματοδότησης της
σύμβασης είναι η Περιφέρεια Αττι-
κής, Κωδ. ΣΑ 2021ΕΠ0851004.
Η δαπάνη για την παρούσα
σύμβαση θα καλυφθεί από το
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο της ενταγμέν-
ης στο Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ «2014-2020»
Πράξης με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΤΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΝΩ  ΛΙΟΣΙΩΝ»
και κωδικό ΟΠΣ 5067495. 
Η δαπάνη για την εν λόγω
σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.:
62.7321.10001 σχετική πίστωση
του τακτικού προϋπολογισμού
του οικονομικού έτους 2021 του
Φορέα.
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η
προμήθεια και εγκατάσταση
υλικών/εξοπλισμού και συστημά-
των που περιγράφονται αναλυτι-
κά στην υπ’ αριθμ. 231 / 2021
Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Δήμου Φυλής, για την
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΝΩ

ΛΙΟΣΙΩΝ», η οποία περιλαμβάνει
το σύνολο των επεμβάσεων ενερ-
γειακής αναβάθμισης του κτιρίου
και την ένταξη συστημάτων ΑΠΕ.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσ-
σονται στους ακόλουθους κωδι-
κούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV): 
51110000-6   – Υπηρεσίες εγκα-
τάστασης ηλεκτρολογικού εξοπ-
λισμού
31500000-1   – Φωτιστικός εξοπ-
λισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες
42512300-1   – Συγκροτήματα
θέρμανσης, αερισμού και κλιματι-
σμού
31712331       – Φωτοβολταϊκά
στοιχεία
32441200-8   – Εξοπλισμός τηλε-
μετρίας και ελέγχου
45321000-3   – Εργασίες θερ-
μομόνωσης
45441000-0   – Υαλοτεχνικές
εργασίες
44221111-6   – Μονάδες διπλών
υαλοπινάκων
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται
σε δέκα (10) μήνες από την ημερ-
ομηνία υπογραφής της σύμβα-
σης.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων

(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προ-
σβάσιμη µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr
του συστήματος, την  31/01/2022,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00
π.μ (Ημερομην ία και ώρα Απο-
σφ ράγισης)
Καταληκτική ημερομην ία υποβο-
λής προσφ ορών  ορίζεται η
25/01/2022 και ώρα 16:00 μ.μ. 
Προκήρυξη της παρούσας σύμβα-
σης απεστάλη με ηλεκτρονικά
μέσα για δημοσίευση στις
09/12/2021 στην Υπηρεσία Εκδό-
σεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρ-
υξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρ-
ικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ). 
Προκήρυξη (περίληψη της παρ-
ούσας διακήρυξης) θα δημοσιευ-
τεί στις εφημερίδες: ΘΡΙΑΣΙΟ και
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ.
Προκήρυξη (περίληψη της παρ-
ούσας Διακήρυξης) όπως προβλέ-
πεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του
Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο
διαδίκτυο, στον ιστότοπο
h t t p : / / e t . d i a v g e i a . g o v . g r
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο
διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της

αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυ-
νση: https://www.fyli.gr/.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας
Διακήρυξης θα καταχωρηθεί
ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :
http://www.promi theus .gov .gr.
όπου η σχετική ηλεκτρονική δια-
δικασία σύναψης σύμβασης στην
πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε
Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:
145748.
Η διενέργεια του διαγωνισμού
διέπεται από τις σχετικές διατά-
ξεις του Ν.4412/2016 [δημόσιες
συμβάσεις έργων, προμηθειών
και υπηρεσιών- προσαρμογή στις
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ].
Δικαίωμα συμμετοχής στον δια-
γωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και ενώσεις
οικονομικών φορέων, που υπο-
βάλλουν κοινή προσφορά.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι για διάστημα δώδεκα (12)
μηνών από την επόμενη της της
καταληκτικής ημερομηνίας υπο-
βολής προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου
να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό
πρέπει να καταθέσουν με την
προσφορά τους εγγύηση συμμε-

τοχής ποσοστού (2% ) επί της
προϋπολογισθείσης δαπάνης
χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι έξι χιλιάδες
επτακόσια εξήν τα εν ν έα ευρώ
και είκοσι δύο λεπτά (6.769,22 €).
Για περισσότερες πληροφορίες
ως προς τα δικαιολογητικά
συμμετοχής και τη γνωστοποίηση
της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να απευθύνονται
όπως αναφέρεται παραπάνω
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
www.promitheus.gov.gr, του
ΕΣΗΔΗΣ μέχρι δώδεκα (12) ημέρ-
ες πριν από την καταληκτική ημε-
ρομηνία υποβολής προσφορών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

Ελληνικό Κτηματολόγιο: Πρόσβαση σε όλους 
στα ανοιχτά δεδομένα μέσω του data.ktimatologio.gr

Τ
ο Ελλην ικό Κτηματολόγιο σχ εδίασε και δημιούργησε μία πύλη αν οιχ τών  δεδομέν ων
(https://data.ktimatologio.gr) και σύν τομα θα διαθέσει τα πρώτα σύν ολα δεδομέν ων  ξεκιν ών τας από τη
μην ιαία εκτέλεση του προϋπολογισμού μέχ ρι την  καθημεριν ή λειτουργία του.

«Αυτό είν αι μόν ο η αρχ ή» δηλών ει το μέλος του ΔΣ του Ελλην ικού Κτηματολογίου Μιχ άλης Βαφόπουλος, ο
οποίος είν αι επιφορτισμέν ος με τα θέματα ψηφιακού μετασχ ηματισμού. «Πιστεύουμε στον  εμπλουτισμό του
περιεχ ομέν ου του μέσα από την  συν -δημιουργία, δηλαδή τις προτάσεις και την  εν εργή συμμετοχ ή των  άμεσα
εν διαφερόμεν ων  επαγγελματιών  και των  πολιτών ».

Το Ελλην ικό Κτηματολόγιο παράγει πλήθος αν οικτών  δεδομέν ων  τα οποία είν αι προσβάσιμα από τον  κάθε
εν διαφερόμεν ο, έχ ον τας δώσει προτεραιότητα σε δεδομέν α που η αν οικτή διάθεσή τους μπορεί ν α έχ ει προ-
στιθέμεν η αξία για τη δημόσια διοίκηση, την  κοιν ων ία, την  επιστημον ική κοιν ότητα και την  αγορά. Αποτελεί
στρατηγική απόφαση του Κτηματολογίου ο συν εχ ής εμπλουτισμός του σχ ετικού καταλόγου των  δεδομέν ων  για
την  περαιτέρω εν ίσχ υση της διαφάν ειας και του ψηφιακού μετασχ ηματισμού της χ ώρας.

Την  Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 στις 13:00, το Ελλην ικό Κτηματολόγιο και ο Οργαν ισμός Αν οιχ τών  Τεχ ν ολο-
γιών  (ΕΕΛΛΑΚ) θα παρουσιάσουν  διαδικτυακά τη συν εργασία τους για τα αν οιχ τά δεδομέν α με τη δημιουργία
της πύλης data.ktimatologio.gr συζητών τας τις προκλήσεις και τα επόμεν α βήματα με το Εθν ικό Σημείο Επαφ-
ής της Ελλάδας στην  «Σύμπραξη για την  Αν οιχ τή Διακυβέρν ηση» (OGP), στο πλαίσιο της ετήσιας συν διάσκε-
ψής της  που φέτος διοργαν ών εται στην  Κορέα.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί το εργαστήριο "Αν οιχ τά Δεδομέν α Ελλην ικού Κτηματολογίου: Ιδέες για και-
ν οτόμες υπηρεσίες και εφαρμογές" και οι προτάσεις που θα ακουστούν  θα αποτελέσουν  την  πρώτη ύλη για τη
συν διαμόρφωση μιας συλλογικής δέσμευσης για τα αν οιχ τά γεωδεδομέν α στο επόμεν ο σχ έδιο δράσης αν οιχ τής
διακυβέρν ησης της χ ώρας.

(Σύν τομος σύν δεσμος για συμμετοχ ή στο εργαστήριο https://bbb2.ellak.gr/b/ale-v la-8u3-t9w)

Κομισιόν: «Πράσινο φως»
για ενίσχυση επιχειρήσεων
στη Βόρεια Εύβοια - Οι
δικαιούχοι και τα ποσά

Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του
προσωρινού πλαισίου κρατικών
ενισχύσεων, ελληνικό πρόγραμμα ύψους

7,5 εκατ. ευρώ για τη στήριξη επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στους Δήμους Μαντουδίου-
Λίμνης-Αγίας Άννας και Ιστιαίας-Αιδηψού στην
Εύβοια και έχουν πληγεί λόγω της πανδημίας του
κορωνοϊού και των καταστροφικών πυρκαγιών του
καλοκαιριού.

Η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορη-
γήσεων, ενώ σκοπός του προγράμματος είναι η
παροχή στήριξης ρευστότητας σε εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στους δύο δήμους και έχουν
πληγεί από την πανδημία και τους περιορισμούς
που ισχύουν για τον περιορισμό της εξάπλωσης
του ιού.
Παράλληλα, η ανάκαμψη για αυτές τις εταιρείες
έχει τεθεί σε κίνδυνο από καταστροφικές πυρκαγι-
ές που ξέσπασαν τον Αύγουστο του 2021.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

Διατίθεται οικόπεδο εν-
τος σχεδίου
1573τ.μ.,προς ενοικιαση
ή πώληση στα Νεόκτιστα
Ασπροπύργου,τριφατσο
με εύκολη πρόσβαση πρ-
ος όλες τις  εθνικές  ο-
δούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελμα-
τικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύρ-
γου (πλησίον ΙΚΑ και στά-
σης λεοφωρείου), 126 τε-
ραγωνικά μέτρα, κατάλ-
ληλο για φαρμα-
κείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος
οροφος) στη διασταύρω-
ση Ασπροπύργου κοντά
στο ΙΚΑ 86 τετραγωνικά
μέτρα, σε οικογένεια που
να έχει σταθερή εργασία
Διατίθεται και για επαγγε-
λματικός χώρος

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)

Ενοικιάζεται επαγγε-
λματικός χώρος 105
τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαμίνος &
Κολοκοτρώνη). Δεν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρ-
ος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τμ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση Δεμερτζή πίσω
από το Δημοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολ-
υτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και
τον κόλπο του καραμαγ-
κά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC, AIRCONDI-
TION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6
946288952

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται Οικόπεδο
Στον Ασπρόπυργο στη
θέση Ρυκιά, σε τιμή
ευκαιρίας.
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6987305649

Πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύρ-
γου!Πληροφορίες
κ.σοφια
τηλ.6909156985

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή κα-
τάσταση, τιμή 
60.000€, συζητήσιμη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκα-
τοικία 100 τ.μ., ισόγεια,
προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό, α-
νοικτό πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση
'00, τιμή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-
στα, μονοκατοικία 90
τ.μ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.μ.,
καρποφόρα δέντρα, πω-
λείται λόγω ανάγκης, τιμή
20.000€τηλ: 2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ημιτελής μεζονέτα 162
τ.μ., 2 επίπεδα, ισόγεια,
γωνιακή, 4 υ/δ (το 1
master), 2 μπάνια, σε
οικόπεδο 183 τ.μ., πάρ-
κιν, αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626

Κυρία ζητά εργασία
εντός σπιτιού στις πε-
ριοχές  Ελευσίνα και
Ασπρόπυργο  Τηλ.
6995524143

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
ΕΤΩΝ 43 ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ
ΠΡΟΥΠΥΡΕΣΙΑ ΣΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΡΕΦΩΝ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΒΡΕΦΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ.
ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΙΝΟ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-

ΜΑΓΟΥΛΑ- ΜΑΝΔΡΑ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΚΙΝ 6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ
ΕΝΕΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ 
ΜΑΝΔΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6987708872

Ελληνίδα αποκλειστι-
κή με πείρα ζητά ερ-
γασία για φροντίδα ηλι-
κιωμένων στην περιοχή
του Θριασίου Πεδίου.Τηλ.
6971700804

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.

ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 

Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-
5573042. 
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
γκαρσονιέρα στον
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Κυρία ζητά μικρό 
διαμέρισμα ή γκαρσονιέρα
για ενοικίαση στην περ-
ιοχή του Ασπροπύργου 
Τηλ. επικοινωνίας  
6977616480

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο  
«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με
δίπλωμα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γα-
λακτοκομικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής. Επιθυμητή προϋπηρ-
εσία σε ex-van πώληση.
Επικοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email: in-
fo@dikomas.gr
Ζητούνται συνεργάτες
για πωλήσεις προϊόντων
σε εκθεσιακούς χώρους,
ηλικίας από 20 έως 35
ετών. Ώρες επικοινωνίας:
11 π.μ. έως 1 μ.μ. – κος
Ηλίας - Τηλ.: 210 24 70
341 - 694 43 88 304 –e-
mail: ifoniton-
amea@gmail.com  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

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

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

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

ήή  ττηηλλεεφφωωννιικκάά  σσττοο  221100  55557711116600

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΛΑΜ ΑΡΙΝΑΣ, Μ Ε ΒΑΣΙΚΕΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
ARGON, AΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Μ ΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μ Ε ΕΔΡΑ ΤΟΝ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6972807187

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ
ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ . ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1000-1200 ΕΥΡΩ
ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ . 

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

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

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

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

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Επιθυμητά Προσόντα

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

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

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

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

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

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ
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