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Άνω Λιόσια: Ταυτοποιήθηκε ο πιστολέρο
που «γάζωσε» κατάστημα και οικία

Tαυτοποιήθηκε ο ένοπλος που γάζωσε με
πιστόλι τις τζαμαρίες καταστήματος και οικίας, το
πρωί της Δευτέρας στα Άνω Λιόσια.

Ο ιδιοκτήτης του καφενείου αναγνώρισε τον
συνοδηγό του λευκού αυτοκινήτου που
πυροβόλησε με 9άρι πιστόλι το κατάστημά του.
Όπως είπε στους αστυνομικούς, με τον δράστη

είχε προσωπικές διάφορες αλλά ποτέ δεν
περίμενε πως η επιχείρηση του θα γίνονταν
στόχος ένοπλης επίθεσης. Έγιναν αναζητήσεις

στο σπίτι του φερόμενου δράστη, αλλά και
συγγενικών του προσώπων, όμως δεν βρέθηκε
για να συλληφθεί στα όρια του αυτοφώρου.
Την ένοπλη επίθεση είχαν καταγράψει κάμερες
ασφαλείας καταστημάτων της Λεωφόρου Φυλής.

Ήταν λίγο πριν από τις οκτώ το πρωί της
Δευτέρας, όταν ο οδηγός του λευκού οχήματος,
κάνει αναστροφή, σταματάει έξω από το καφενείο
με τους ναργιλέδες, και ο συνοδηγός γαζώνει τις
τζαμαρίες.

ΚΚ..  ΜΜηηττσσοοττάάκκηηςς::  ΑΑννοοιικκττόό  ττοο  εεννδδεεχχόόμμεεννοο  
γγιιαα  εεππιιππλλέέοονν  μμέέττρραα  μμεε  ππρρόόσσθθεεττοο  tteessttiinngg  

εεννόόψψεειι  ΧΧρριισσττοουυγγέέννννωωνν

Α
νοιχτό άφησε το ενδεχόμενο λήψης πρόσθετων μέτρων κατά του
κορωνοϊού ενόψει Χριστουγέννων ο Κυριάκος Μητσοτάκης
προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής. Παράλληλα, προα-

νήγγειλε νέα μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που βλέ-
πουν φουσκωμένους τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος και του
φυσικού αερίου.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε σχετική ερώτηση για την
πανδημία:

«Η μοναδική απάντηση στην Όμικρον αυτή τη στιγμή είναι
η επιτάχυνση των εμβολιαστικών μας προγραμμάτων, με
ιδιαίτερη έμφαση στις ενισχυτικές δόσεις. Στην Ελλάδα ήμασταν
από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που ανοίξαμε την ενισχυτι-
κή δόση για όλο τον πληθυσμό και είμαστε πολύ χαρούμενοι
με το πως εξελίσσεται το πρόγραμμα.

Αν χρειαστεί να πάρουμε επιπλέον μέτρα, όπως πρόσθετο
testing που θα εφαρμοστεί στην χριστουγεννιάτικη περίοδο
και να κερδίσουμε επιπλέον χρόνο για να ενισχύσουμε όσο το
δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Είναι μια μάχη ενάντια
στον χρόνο, αλλά κάθε εβδομάδα που κερδίζουμε πριν μας
χτυπήσει η Όμικρον, είναι κέρδος, γιατί θα μπορέσουμε να

έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό που θα ενισχυθεί».
Τόνισε ακόμα πως στη Σύνοδο Κορυφής «θα έχουμε την

ευκαιρία να κάνουμε μια αναλυτική συζήτηση για την πανδημία
καθώς υπάρχει ανησυχία για την μετάλλαξη Όμικρον η οποία
αργά ή γρήγορα θα πάει σε όλες τις χώρες. Είναι απολύτως
επιβεβλημένο να εντείνουμε την επιτάχυνση του εμβολιασμού
δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στην τρίτη δόση καθώς οι
επιστήμονες μας επιδεικνύουν υποδεικνύουν ότι σε αυτήν τη
φάση ότι είναι η καλύτερη γραμμή Άμυνας την οποία διαθέτο-
υμε».

Μέτρα στήριξης για ρεύμα και φυσικό αέριο

Ακόμη, ανακοίνωσε νέα μέτρα στήριξης για τις αυξήσεις στο
ρεύμα και το φυσικό αέριο:

«Στη Σύνοδο θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και τα
θέματα τα οποία αφορούν την Ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας
υπάρχει σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες μία έντονη ανησυχία
για τις αυξήσεις των τιμών του φυσικού αερίου είναι κάτι το
οποίο είχαμε συζητήσει και σε προηγούμενο Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο. Θα ζητήσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
εξετάσει όλες τις επιλογές έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν
ενδεχομένως παρεμβάσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και να
συγκρατηθούν οι αυξήσεις των τιμών του φυσικού αερίου».

Σε κάθε περίπτωση η ελληνική κυβέρνηση όπως έχει ήδη
κάνει εξακολουθεί να προνοεί έτσι ώστε να περιορίζει στο μετρό
του εφικτού της αύξησης των τιμών και στους λογαριασμούς
του φυσικού αίματος και του φυσικού αερίου.

Ακόμη, μίλησε «για ειδική πρόνοια για τους αγρότες μας»
ενώ προανήγγειλε πως «περισσότερες ανακοινώσεις θα έχω
την ευκαιρία να κάνω στη συζήτηση του προϋπολογισμού το
Σάββατο που μας έρχεται».
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Ά
σκηση αν τιμετώπισης περιστατικού θαλάσσιας
ρύπαν σης με την  ον ομασία «Ιππόκαμπος IV
2021» οργαν ώθηκε με επιτυχ ία (9/12) στη

θαλάσσια περιοχή του κόλπου της Ελευσίν ας , υπό τον
συν τον ισμό της Διεύθυν σης Προστασίας Θαλασσίου
Περιβάλλον τος (ΔΙ.Π.ΘΑ.Π.). Σκοπός της ήταν  η από
κοιν ού εκπαίδευση και συν εργασία των  αν τιρρυπαν -
τικών  σκαφών  του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την  αν τιμετώπιση
τυχόν  πραγματικού περιστατικού ρύπαν σης της θάλασ-
σας.

Συμμετείχ αν  τρία αν τιρρυπαν τικά σκάφη Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. των  Λιμεν ικών  Αρχών  Ελευσίν ας, Λαυρίου
και Πειραιά, καθώς κι έν α περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ..

Ειδικότερα, η άσκηση αφορούσε εικον ικό περιστα-
τικό διαρροής πετρελαιοειδών  στη θάλασσα κατόπιν
πρόσκρουσης δεξαμεν όπλοιου πλοίου, έμφορτου με
αργό πετρέλαιο, με άλλο δεξαμεν όπλοιο πλοίο
αν τίστοιχης χωρητικότητας, συν επεία της οποίας 

προκλήθηκε εισροή υδάτων  και βύθιση εν ός εκ των
πλοίων  σε σύν τομο χρον ικό διάστημα.

Αρχ ικά, πραγματοποιήθηκε ρίψη φράγματος από
δύο αν τιρρυπαν τικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με στόχο
τον  εγκλωβισμό της εικον ικής πετρελαιοκηλίδας.

Ακολούθως, έγιν αν  προσεγγίσεις από τα αν τιρρυ-
παν τικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με σκοπό την  απάν -
τληση ρυπασμέν ων  υδάτων  και την  περισυλλογή των
επιπλεόν των  πετρελαιοκηλίδων , εν ώ παράλληλα με
βάση το σεν άριο της άσκησης άλλο αν τιρρυπαν τικό
σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. παρέλαβε επιπρόσθετα υλικά
απορρύπαν σης από την  Κεν τρική Αποθήκη Υλικών
Απορρύπαν σης (Κ.Α.Υ.Α.) Ελευσίν ας, η οποία είχ ε
τεθεί σε πλήρη επιχ ειρησιακή ετοιμότητα.

Τέλος, αν απτύχ θηκε πλωτό φράγμα πν ευστού
τύπου, το οποίο και ρυμουλκήθηκε από τα αν τιρρυ-
παν τικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με σκοπό το σχηματι-
σμό U ως προς τη συγκέν τρωση πετρελαιοειδών  και
την  μετέπειτα περισυλλογή τους.

Εκστρατεία Ενημέρωσης «Street Work» για τον Εμβολιασμό και τις παροχές
των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Φυλής 

Σ
τα πλαίσια των  δράσεων , εν ημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Τοπι-
κής Κοιν ων ίας,  εργαζόμεν οι της Κοιν ων ικής Υπηρεσίας του Δήμου
Φυλής και του Διευρυμέν ου Κέν τρου Κοιν ότητας- Παράρτημα Ρομά με

αφορμή την  αύξηση των  κρουσμάτων   cov id-19 αλλά και την  δύσκολη κατά-
σταση που βιών ουμε όλοι, διοργάν ωσαν  με επιτυχ ία  εν ημερωτική δράση στο
δρόμο «street work». 

Έτσι το  τριήμερο 14 – 15 και 16  Δεκεμβρίου 2021 τα στελέχ η των  δομών
βρέθηκαν  και στις τρεις Δημοτικές Κοιν ότητες Ζεφυρίου – Φυλής και Άν ω
Λιοσίων  αν τίστοιχ α, στις κεν τρικές Πλατείες και στην  είσοδο του Δημαρχ είου,
όπου και εν ημέρωσαν  τον  κόσμο τηρών τας όλα τα μέτρα προστασίας, για τα
οφέλη του Εμβολιασμού καθώς και για την  πλούσια και πολυεπίπεδη δράση
των   Κοιν ων ικών  Δομών  του Δήμου Φυλής. 

Ταυτόχ ρον α διέν ειμαν  χ ρήσιμο εν ημερωτικό υλικό με αν αλυτικές πληροφο-
ρίες σχ ετικά με τα εμβόλια αλλά και τη λειτουργία των  Κοιν ων ικών  Δομών
καθώς και τις επιμέρους Υπηρεσίες που μπορούν  ν α απευθύν ον ται οι
συν δημότες,  αν άλογα με τα αιτήματα και τις αν άγκες τους. 

Κον τά στα Στελέχ η και στην  εν ημερωτική δράση τους βρέθηκε ο αν απληρ-
ωτής Δημάρχ ου Κοιν ων ικής Πολιτικής Γιώργος Αν των όπουλος, ο οποίος τόν ι-
σε ότι “Τηρών τας τις κατευθύν σεις του Δημάρχ ου Φυλής Χρήστου Παππού,
αν άλογες δράσεις εν ημέρωσης θα γίν ον ται αν ά τακτά διαστήματα, προκειμέ-
ν ου οι συμπολίτες καθώς και όσοι αν ήκουν  σε ευάλωτες ομάδες που χ ρήζουν
στήριξης, ν α έχ ουν  υπεύθυν η εν ημέρωση για τα οφέλη του εμβολιασμού αλλά
και για τις  δυν ατότητες  που προσφέρουν  οι Κοιν ων ικές Δομές”.  

Άσκηση αντιμετώπισης θαλάσσιας
ρύπανσης στον κόλπο της Ελευσίνας

Μετάλλαξη Όμικρον:
Αλλαγές για τα test 

εισόδου στην Ελλάδα

Ν
έα δεδομένα ανακοίνωσε η αναπληρώτρια
υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα σχετικά με
την ταξιδιωτική οδηγία που αφορά τα τεστ

για την είσοδο στη χώρα.

Στη διάρκεια της ενημέρωσης από το υπουργείο
Υγείας, η Μίνα Γκάγκα ανακοίνωσε ότι  στο
πλαίσιο της προσπάθειας ελέγχου της παν-
δημίας Covid-19, η χώρα μας θα δέχεται επισκέ-
πτες από όλες τις χώρες με την επίδειξη αρνητι-
κού μοριακού ελέγχου (PCR) 72 ωρών (αντί 48
ωρών όπως είχε ανακοινωθεί αρχικά), ή rapid
test 24 ωρών.

Τα τεστ αφορούν όλους όσοι είναι άνω των 5
ετών.

Σύμφωνα με τις χθεσινές ανακοινώσεις του υπο-
υργείου Υγείας, από το μέτρο εξαιρούνται οι ταξι-
διώτες που παρέμειναν στις χώρες για διάστημα
μικρότερο των 48 ωρών.
Το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ από την Κυριακή
19/12 και ώρα 06:00, όπως ανακοίνωσε το υπο-
υργείο Υγείας.
Η απόφαση κρίθηκε αναγκαία, καθώς η μετάλλαξη
Όμικρον εξαπλώνεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα σε
όλον τον πλανήτη.
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Γ. Πατούλης: «Έχουμε ηθικό και ιστορικό
χρέος προς τους Μαρουσιώτες, τους
Χαλανδριώτες και τις οικογένειες των
Αρβανιτών να τιμήσουμε και να αναγ-
νωρίσουμε τη συνεισφορά τους στην
Ελληνική Επανάσταση»  

Η Περιφέρεια Αττικής την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου τίμησε
με μια ιδιαίτερη εκδήλωση τη συμβολή των Αρβανιτών
της Αττικής στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 εστιά-
ζοντας στις περιπτώσεις των πόλεων Αμαρουσίου και
Χαλανδρίου. 

Ειδικότερα λίγο πριν την λήξη της επίσημης χρονιάς
των εορτασμών από τη συμπλήρωση των 200 χρόνων
από την Ελληνική Επανάσταση, η Περιφέρεια Αττικής
πραγματοποίησε ημερίδα στο Κέντρο Τέχνης Τύπου &
Πολιτισμού Αμαρυσία με θέμα «Έλληνες, Ρωμιοί,
Αρβανίτες: Οι χωρικοί της Αττικής στην Ελληνική Επα-
νάσταση. Η περίπτωση του Αμαρουσίου και του Χαλαν-
δρίου», φωτίζοντας ένα κομμάτι της ιστορίας το οποίο
δεν έχει αναδειχθεί.

Στην αξία της επετειακής εκδήλωσης που διοργάνωσε
η Περιφέρεια Αττικής αναφέρθηκε στον χαιρετισμό του ο
Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης: «Η συμβο-
λή των Αρβανιτών δεν έχει αποτιμηθεί μέχρι σήμερα με
συστηματικό τρόπο. Έχουμε ηθικό και ιστορικό χρέος
προς τους Μαρουσιώτες, τους Χαλανδριώτες και τις
οικογένειες των Αρβανιτών να τιμήσουμε και να αναγ-
νωρίσουμε τη συνεισφορά τους» σημείωσε και πρόσθε-
σε μεταξύ άλλων: «Στα απομνημονεύματά του ο Μακρυ-
γιάννης εξυμνεί τους Μαρουσιώτες για την πάνδημη
συμμετοχή τους στον Αγώνα που άρχισε  στις 15 Οκτω-
βρίου του 1821 και την καθοριστική συμβολή τους για
να σωθεί η Ακρόπολη από την πολιορκία του Κιου-
ταχή».   

«Στον Βόρειο Τομέα, έχουμε πραγματοποιήσει μια
σειρά εξαιρετικών εκδηλώσεων για να τιμήσουμε τον Απε-
λευθερωτικό Αγώνα. Είμαι χαρούμενη που στην ημερίδα
αυτή, φωτίσαμε μια αθέατη πλευρά της ιστορίας και είχα-
με την ευκαιρία να αντιληφθούμε τον τρόπο που έδρα-
σαν ντόπιοι, Ρωμιοί και Αρβανίτες, αγωνιζόμενοι μαζί
ως Έλληνες για την απελευθέρωση του Έθνους», ανέφ-
ερε η Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Βορείου Τομέα Αθη-
νών, Λουκία Κεφαλογιάννη. 

Στην ημερίδα απήυθυναν χαιρετισμούς ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης Οικονομικών Ν. Πέππας και ο Τομεάρχης
Πολιτισμού της Περιφέρειας Αττικής, Χ. Ρώμας .

Παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Αντιπεριφερειάρχης
Μεταφορών Βασίλης Γιαννακόπουλος, ο πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Σμυρνής,  οι Αντιδήμαρχοι
Αμαρουσίου Ε. Λέκκα, Στ. Τσιπουράκης, Ρ. Χαλιώτη, ο

Περιφερειακός Σύμβουλος Σπ. Ευσταθόπουλος, ο
Διοικητής του Νοσοκομείου «Παμμακάριστος» Θρ.
Λαδόπουλος, ο προϊστάμενος επιθεωρητών Εθνικής
Αρχής Διαφάνειας Ι. Κατσαγκόλης, η Γραμματέας του
Περιφερειακού Τμήματος Παπάγου Χολαργού Ερυθρ-
ού Σταυρού Αικ. Τούτουζα.

Ομιλητές της ημερίδας ήταν ο Αρχαιολόγος- Επίκουρ-
ος Καθηγητής του ΕΚΠΑ Γιώργος Πάλλης και ο Ιστορ-
ικός Ευρωπαϊκών Πολιτισμών Παναγιώτης Στουραϊτης.

Την εκδήλωση, η οποία μεταδόθηκε και διαδικτυακά
από τα μέσα δικτύωσης της Περιφέρειας Αττικής και την
ιστοσελίδα amarysia.gr, συντόνισε o Δημοσιογράφος,
Γιάννης Μπεθάνης. 

Τα συμπεράσματα, καθώς και οι ομιλίες της ημερίδας
θα εκδοθούν σε σχετικό έντυπο, το οποίο θα διανεμηθεί
στους Δήμους του Βορείου Τομέα.

Η Περιφέρεια Αττικής τίμησε τους Αρβανίτες της Αττικής για την 
καθοριστική συμβολή τους στην Ελληνική Επανάσταση του 1821

ENVIRA: Νέο, καινοτόμο 
προϊόν έτοιμου σκυροδέματος 
για βιώσιμες κατασκευές από 
τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ

H
ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ Δομικά Υλικά Α.Ε.,
μέλος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, παρουσίασε
πρόσφατα το ENVIRA - έν α ν έο,

καιν οτόμο προϊόν  έτοιμου σκυροδέματος που
είν αι φιλικό προς το περιβάλλον  και συμβάλλει
στη δημιουργία βιώσιμων  κατασκευών . Βασικό
χ αρακτηριστικό της καιν οτομίας του ENVIRA
είν αι ο ειδικός σχ εδιασμός της σύν θεσής του,
που το καθιστά διαπερατό από το ν ερό. 

Η ιδιότητά του αυτή, η οποία επιτρέπει στο
υδάτιν ο στοιχ είο ν α ρέει μέσα από τη μάζα
του, το τοποθετεί στην  πρώτη γραμμή μιας
ν έας γεν ιάς δομικών  υλικών  που είν αι
συμβατά με τις αρχ ές της βιωσιμότητας και του
περιβαλλον τικού σεβασμού. 

Σχ εδιασμέν ο κυρίως για χ ρήση σε εξωτερικά
δάπεδα, όπως σε χ ώρους στάθμευσης κλπ.,
το ENVIRA διευκολύν ει την  απορροή του
βρόχ ιν ου ν ερού, προκειμέν ου ν α
κατευθύν εται αυτό με φυσικό τρόπο προς το
υπέδαφος ή ν α συλλέγεται σε ταμιευτήρες,
αν άλογα με τη μελέτη και την  επιλογή της
υποβάσης/υποδομής. 

Η φυσική απορροή του ν ερού δεν
επιβαρύν ει τα δίκτυα απομάκρυν σης και
επεξεργασίας των  όμβριων  υδάτων , με
αποτέλεσμα ν α μειών εται η πιθαν ότητα
πλημμυρικών  φαιν ομέν ων . 

Η επιφάν εια δαπέδων  κατασκευασμέν ων
με ENVIRA είν αι πλήρως προσβάσιμη και
ασφαλής, με υψηλή λειτουργικότητα αν άλογα
με τη μελέτη και τις απαιτήσεις κάθε έργου.
Επίσης, η τελική εικόν α της επιφάν ειας στην
οποία χ ρησιμοποιείται το ν έο αυτό προϊόν
είν αι πολύ ελκυστική από αισθητικής πλευράς,
πράγμα που σημαίν ει ότι δεν  χ ρειάζεται
επιπλέον  επεξεργασία με άλλα υλικά. 

Τέλος, αξίζει ν α τον ιστεί το γεγον ός ότι το
ENIVRA παίζει καθοριστικό ρόλο στις
αειφόρες κατασκευές, αφεν ός διότι περιορίζει
την  απώλεια πολύτιμων  υδάτιν ων  πόρων  και
αφετέρου διότι η εφαρμοσμέν η επιφάν ειά του
προσφέρει βελτιωμέν η αν ακλαστικότητα στην
ηλιακή ακτιν οβολία, σε σύγκριση για
παράδειγμα με την  άσφαλτο. 

Έτσι, μειών εται το φαιν όμεν ο της αστικής
θερμικής ν ησίδας και περιορίζεται η αύξηση
της μέσης θερμοκρασίας στον  οικοδομικό
ιστό. Γι’ αυτό και αποτελεί εξαιρετική επιλογή
σε έργα που απαιτούν  υψηλές επιδόσεις κατά
το σύστημα LEED (Leadership in Energy  &
Env ironmental Design).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου στις 12:00 ο απολογι-
σμός πεπραγμένων της Αναπτυξιακής

Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου Φυλής για τον
πρώτο χρόνο της θητείας της στην αίθουσα

“Μελίνα Μερκούρη” 
Live  μετάδοση της εκδήλωσης θα γίνει μέσω της

ηλεκτρονικής διεύθυνσης:  
https://youtu.be/TEoyq9NbrZs 



Δώρισε τα φάρμακα που σου περισσεύουν

Συλλογή Φαρμάκων -Παραφαρμα-
κευτικού &Υγειονομικού Υλικού
Κυριακή 19/12/2021  στο Γραφείο

του Συλλόγου Δροσούπολης
Δ/νση Γρεβενών 16 Άνω Λιόσια-

Ώρα :17:00-20:00
Για πληροφορίες :2102487686-

6972053561
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Κανένα παιδί χωρίς δώρο αυτά τα
Χριστούγεννα

Συγκέντρωση Χριστουγεννιάτικων
δώρων σε όλους τους Δήμους της
Αττικής το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου
Λόγω της πανδημίας υπάρχουν
οικογένειες που στερούνται ακόμα
και τα βασικά αγαθά. 
Οι γιορτές πλησιάζουν και πολλοί
γονείς αδυνατούν να προσφέρουν
τα χριστουγεννιάτικα δώρα που
κάθε παιδί περιμένει.
To ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ και
φέτος δεν θα αφήσει κανένα παιδί
χωρίς το δώρο του.
Σε συνεργασία με όλους τους
Δήμους της Αττικής, το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ διοργανώνει δράση
συγκέντρωσης χριστουγεννιάτι-
κων δώρων, για τα παιδιά κάθε
Δήμου.

Η δράση πρόκειται να πραγματο-
ποιηθεί το Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου
2021, από τις 10:00 έως τις 14:00. 

Ο χώρος συγκέντρωσης θα είναι το
Δημαρχείο κάθε περιοχής.

Το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ θα
καλεί τους κατοίκους της Αττικής να
προσφέρουν για τα παιδιά του
Δήμου τους δώρα, παιχνίδια, παι-
διά βιβλία και ό, τι άλλο μπορεί να
ονειρευτεί κάθε παιδί.

Τα χριστουγεννιάτικα δώρα που θα
προσφερθούν θα πρέπει να είναι
καινούρια, ή μεταχειρισμένα, σε
άριστη κατάσταση, έτοιμα να χρησι-
μοποιηθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες,
μπείτε στο oloimaziboroume.gr

Συγκέντρωση Χριστουγεννιάτικων
δώρων στο Δημαρχείο Άνω Λιοσίων  

το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου

Πιστοί στο ραντεβού τους οι 
Εθελοντές Αιμοδότες του Δήμου
Φυλής 

Πιστοί στο ραντεβού τους οι Εθελοντές Αιμοδότες του
Δήμου Φυλής, συμμετείχαν στην καθιερωμένη Αιμοδοσία
που διοργάνωσε η Κοινωνική Υπηρεσία σε συνεργασία
με το ΘΡΙΑΣΙΟ Νοσοκομείο το πρωί της Πέμπτης 16
Δεκεμβρίου. 

Λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας οι Αιμοδότες
συμμετείχαν με τηλεφωνικά ραντεβού που κλείστηκαν το
προηγούμενο διάστημα, συμπληρώνοντας μάλιστα τον
απαιτούμενο αριθμό. 

Εργαζόμενοι του Δήμου Φυλής και συνδημότες έδωσαν
και αυτή τη φορά το “παρών” και λίγο από το αίμα τους, ως
το πολυτιμότερο δώρο, σε συνανθρώπους μας που το
έχουν ανάγκη. 

Στο χώρο της αιμοδοσίας που πραγματοποιήθηκε στην
αίθουσα “Μελίνα Μερκούρη” του Δημαρχείου Άνω
Λιοσίων προκειμένου να ευχαριστήσει τους Εθελοντές Αιμοδότες, το ιατρ-
ικό – νοσηλευτικό προσωπικό και τους εργαζόμενους της Κοινωνικής
Υπηρεσίας,  βρέθηκε ο αναπληρωτής Δημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής
Γιώργος Αντωνόπουλος,  ο οποίος τους μετέφερε και τις θερμές ευχαρι-
στίες του Δημάρχου Φυλής Χρήστου Παππού. 

“Παρά τις δύσκολες υγειονομικές συνθήκες και μέρες που διανύουμε
λόγω της πανδημίας, οι Εθελοντές  ανταποκρίθηκαν και αυτή τη φορά στο
κάλεσμα μας, με αποτέλεσμα ο αριθμός των ραντεβού να συμπληρωθεί
επαρκώς, γεγονός που μας ικανοποιεί και μας γεμίζει αισιοδοξία' τόνισε
σχετικά ο Γιώργος Αντωνόπουλος. 
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Χιονιάς… προ των πυλών στην Αττική 
- Ποιες περιοχές θα ντυθούν στα «λευκά»

Ήδη από τις προηγούμενες ημέρες έπε-
σαν οι πρώτες νιφάδες, με την Πάρθηνα
και τα Βίλια να ντύνονται για πρώτη

φορά στα λευκά φέτος

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από το
meteo, σήμερα αναμένονται νεφώσεις τοπικά
αυξημένες, με τοπικές βροχές στη Στερεά Ελλάδα,
στην Πελοπόννησο και στη Θράκη, καθώς επίσης
χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και νότιας
χώρας και σε χαμηλά υψόμετρα στη Θράκη.

Στον Έβρο θα σημειωθεί χιονόπτωση ή χιονόνε-
ρο ακόμη και σε πεδινές περιοχές. Παγετός θα
σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις νυχτερινές
και πρώτες πρωινές ώρες.

«Τσουχτερό» κρύο

Η θερμοκρασία, σε μικρή πτώση στα νησιά του
Αιγαίου, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστε-
ροσκοπείου Αθηνών, θα κυμανθεί από -2 έως 8
βαθμούς Κελσίου στη βόρεια Ελλάδα (στη δυτική
Μακεδονία από -3 έως 6 βαθμούς), 0 έως 12 βαθ-
μούς στην κεντρική και νότια Ελλάδα, 2 έως 12
βαθμούς στη δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από -3
έως 9 βαθμούς), 6 έως 14 βαθμούς στις Κυκλάδες
και στην Κρήτη, 6 έως 13 βαθμούς στα νησιά του
ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διε-
υθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 4-5 Μποφόρ και στο
νότιο Αιγαίο πολύ ισχυροί έως 6 Μποφόρ, ενώ στο
Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς 2-3
Μποφόρ.

Βροχές και στην Αττική -Πού θα χιονίσει
Νεφώσεις τοπικά αυξημένες, με τοπικές βροχές

και παροδικές χιονοπτώσεις στα γύρω ορεινά τις
πρωινές ώρες αναμένονται στην Αττική.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 10 βαθ-
μούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 2-3 βαθ-
μούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρ-
ειες διευθύνσεις ασθενείς 2-3 Μποφόρ και στα
ανατολικά έως 4 Μποφόρ τις πρωινές ώρες, βαθ-
μιαία όμως θα εξασθενήσουν.

Σχεδόν αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις,
αναμένεται στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα
κυμανθεί από 1 έως 8 βαθμούς Κελσίου. Οι άνε-
μοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν από βόρειες διε-
υθύνσεις ασθενείς έως μέτριοι 3-4 Μποφόρ.

Μαρουσάκης: Χιονιάς προ των πυλών
Με την σειρά του, ο μετεωρολόγος, Κλέαρχος

Μαρουσάκης κάνει λόγο για χιονιά προ των
πυλών, με χιονοπτώσεις να αναμένεται να
απασχολήσουν και τα ορεινά-ημιορεινά της Αττι-
κής, με ανοιχτό το ενδεχόμενο να χιονίσει και στα
βόρεια τμήματα του νομού σε χαμηλά υψόμετρα.

Με ανάρτησή του στο Facebook, ο Κλέαρχος
Μαρουσάκης τόνισε πως έρχεται ένα ακόμη
ισχυρό ψυχρό κύμα, με τη νέα κακοκαιρία να χαρ-
ακτηρίζεται από πυκνές χιονοπτώσεις, ισχυρές
βροχές και καταιγίδες, πολύ θυελλώδεις βοριάδες
και χαμηλές θερμοκρασίες.

ΠΡΟΣ: Κ. Δήμαρχο Μελετίου
Νικόλαο  

ΑΙΤΗΜΑ

Το τελευταίο διάστημα γινό-
μαστε όλοι μάρτυρες εκτεταμέ-
νων καταστροφών και βανδαλι-
σμών, στο κοιμητήριο του
Δήμου μας, λόγω έλλειψης
φύλαξης τις βραδινές ώρες.

Σπασμένες φωτογραφίες,
μάρμαρα και καντηλάκια, κλεμ-
μένα και λεηλατημένα μνήματα
αποτελούν καθημερινό φαινό-
μενο.

Η αξιοπρέπεια στην τελευταία
κατοικία των συνανθρώπων
μας, είναι ένα ζητούμενο που
στον Δήμο μας έχει  και αυτό
χαθεί.

Έχει τεράστιες ευθύνες η
διοίκηση του Δήμου, που ενώ 

γνωρίζει εδώ και καιρό για τις
ζημιές που γίνονται τις νυχτερι-
νές ώρες, απουσία φύλαξης,
δεν έχει προχωρήσει σε πρό-
σληψη μόνιμου προσωπικού.

Αιτούμαστε:
Άμεση προκήρυξη μόνιμου

προσωπικού φύλαξης, για την
24ώρη επιτήρηση του κοιμ

ητηρίου ιδιοκτησίας και
ευθύνης  του Δήμου Ασπρ-
οπύργου.

15/12/2021
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Δήμου Ασπροπύργου
Καμπόλη Ολυμπία
Μπακάλης Δημήτριος 
Τσοκάνης Αλέξανδρος 

ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 24ΩΡΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ
ΣΗΜΕΡΑ 

ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Η ΕΥΔΑΠ ανακοινώνει ότι, λόγω απαρ-
αίτητων τεχνικών εργασιών σε κεντρικό
τροφοδοτικό αγωγό ύδρευσης, θα σημει-
ωθεί πτώση της πίεσης έως και πλήρης
διακοπή της παροχής του νερού στο Δήμο
Ασπροπύργου και συγκεκριμένα στις περ-
ιοχές Σοφό, Μελίσσια, Ρουπάκι, Αγία Σοφία
(Φυλής), Λόφο Κυρίλλου και Άνω Φούσα.
Διάρκεια:  από τις 8:00 το πρωί της Παρ-
ασκευής 17 Δεκεμβρίου έως και τις 15:00
το απόγευμα της ίδιας ημέρας.
Επισημαίνεται ότι θα καταβληθεί κάθε
δυνατή προσπάθεια ελαχιστοποίησης της
διάρκειας των εργασιών και επαναφοράς
της υδροδότησης.
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Τα «Φωτεινά Ξυστά» των Beforelight
απέσπασαν το Βραβείο Gold και Platinum

Project στα Lighting Awards 2022
Η πρωτότυπη φωτιστική εγκατάσταση 

φιλοξενείται στην πλατεία της Αγίας Μαρκέλλας, το
κέντρο της Χιώτικης Κοινότητας της Άνω Ελευσίνας.

Για το έργο «Φωτεινά Ξυστά», που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της
2023 Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, η ομάδα
Beforelight απέσπασε Βραβείο Gold και Platinum Project στον

Πυλώνα 3 Καλλιτεχνική Δημιουργία (Art & Entertainment), στα Lighting
Awards 2022. Η πρωτότυπη φωτιστική εγκατάσταση φιλοξενείται στην πλα-
τεία της Αγίας Μαρκέλλας, το κέντρο της Χιώτικης Κοινότητας της Άνω Ελευ-
σίνας.

Τα Lighting Awards 2022 επιβραβεύουν την έμπνευση, τη δημιουργικότητα
και την καινοτομία των Ελλήνων Lighting Designers. Τις υποψηφιότητες
αξιολόγησε Κριτική Επιτροπή αποτελούμενη από καταξιωμένους Έλληνες
αρχιτέκτονες και επαγγελματίες από το χώρο του φωτισμού, ακαδημαϊκούς
από τα κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας και ανθρώπους με
υψηλή εξειδίκευση.

Λίγα λόγια για το έργο
Το έργο είναι αποτέλεσμα συμμετοχικού σχεδιασμού μέσα από εργαστήρια

με κατοίκους της Ελευσίνας και αντλεί έμπνευση από την ανθρωπολογική και
λαογραφική παράδοση της Χίου, και συγκεκριμένα από τη μεσαιωνική τεχνο-
τροπία των Χιωτών, τα λεγόμενα “Ξυστά”. Συγκεκριμένα, η παραδοσιακή
τεχνοτροπία των ξυστών προσόψεων στο Πυργί της Χίου, αποτελεί την πηγή
έμπνευσης της ομάδας, η οποία μετατρέπεται σε μία σύγχρονη κατασκευή.
Τα “ξυστά” την ημέρα, αλληλεπιδρούν με το φως του ήλιου και δημιουργούν
σκιές στην τυφλή όψη που βρίσκεται στο πίσω μέρος της εγκατάστασης.  

Τη νύχτα, τα ίδια “ξυστά” φωτίζονται και λειτουργούν ως σκοτεινές σιλουέτες,
σε αντίθεση με τα φωτεινά περιγράμματα κατά το μήκος της κατασκευής. Στο
σύνολο της η φωτιστική εγκατάσταση δημιουργεί νέες γεωμετρίες και φωτιστι-
κά παιχνίδια.

Η ιστορία του έργου
To έργο εξελίχθηκε σταδιακά από τον Σεπτέμβριο του 2019 μέσα από ένα

σύνθετο συμμετοχικό εργαστήριο το οποίο πραγματοποιήθηκε σε οκτώ
φάσεις, με συμμετέχοντες 15 κατοίκους της Ελευσίνας. Υπό την καθοδήγηση
των Beforelight, και τη συνομιλία με επιστήμονες, καλλιτέχνες και σχεδιαστές
φωτός, η ομάδα κατοίκων εξοικειώθηκε με τις έννοιες και τις χρήσεις του
φωτός σε διαφορετικά πλαίσια, με τις πολλαπλές δυνατότητες του φωτός ως
εκφραστικό μέσο, αλλά και ως εργαλείο δημιουργικών παρεμβάσεων στον
δημόσιο χώρο της γειτονιάς και της πόλης. Το αποτέλεσμα αυτού του εργα-
στηρίου αποτυπώνεται στη φωτιστική εγκατάσταση της Άνω Ελευσίνας.

Διαβάστε περισσότερα: https://bit.ly/3cSypwC
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Κορωνοϊός: 4.696 νέα κρούσματα – 82 στη Δυτική Αττική
96 θάνατοι – Στους 692 οι διασωληνωμένοι

Αν αλυτικά η αν ακοίν ωση του ΕΟΔΥ

Τα στοιχ εία που παρουσιάζον ται
αφορούν  περιστατικά από την  επιδ-
ημιολογική επιτήρηση της ν όσου από
το ν έο κορων οϊό (COVID19), με βάση
τα δεδομέν α που έχ ουν  δηλωθεί στον
ΕΟΔΥ και καταγραφεί μέχ ρι τις 16
Δεκεμβρίου 2021 (ώρα 15:00). Τα ν έα
εργαστηριακά επιβεβαιωμέν α κρούσμα-
τα της ν όσου που καταγράφηκαν  τις
τελευταίες 24 ώρες είν αι 4.696, εκ των
οποίων  10 εν τοπίστηκαν  κατόπιν
ελέγχ ων  στις πύλες εισόδου της χ ώρας.

Ο συν ολικός αριθμός των  κρουσμά-
των  αν έρχ εται σε 1.022.141 (ημερήσια
μεταβολή +0.5%), εκ των  οποίων
50.5% άν δρες. Με βάση τα επιβεβαιω-
μέν α κρούσματα των  τελευταίων  7 ημε-

ρών , 151 θεωρούν ται σχ ετιζόμεν α με
ταξίδι από το εξωτερικό και 3.116 είν αι
σχ ετιζόμεν α με ήδη γν ωστό κρούσμα.

Οι ν έοι θάν ατοι ασθεν ών  με COVID-
19 είν αι 96, εν ώ από την  έν αρξη της
επιδημίας έχ ουν  καταγραφεί συν ολικά
19.651 θάν ατοι. 1 Το 95.3% είχ ε υπο-
κείμεν ο ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών
και άν ω.

Ο αριθμός των  ασθεν ών  που
ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι είν αι
692 (60.5% άν δρες). Η διάμεση ηλικία
τους είν αι 64 έτη. To 81.2% έχ ει υπο-
κείμεν ο ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών
και άν ω. Μεταξύ των  ασθεν ών  που
ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι, 570
(82.37%) είν αι αν εμβολίαστοι ή μερικώς
εμβολιασμέν οι και 122 (17.63%) είν αι
πλήρως εμβολιασμέν οι. Από την  αρχ ή
της παν δημίας έχ ουν  εξέλθει από τις 

ΜΕΘ 3.645 ασθεν είς. Οι εισαγωγές
ν έων  ασθεν ών  Cov id-19 στα ν οσοκο-
μεία της επικράτειας είν αι 398 (ημερή-
σια μεταβολή +12.75%). 

Ο μέσος όρος εισαγωγών  του επτα

ημέρου είν αι 364 ασθεν είς. Η διάμε-
ση ηλικία των  κρουσμάτων  είν αι 38 έτη
(εύρος 0.2 έως 106 έτη), εν ώ η διάμεση
ηλικία των  θαν όν των  είν αι 78 έτη
(εύρος 0.2 έως 106 έτη).

ΑΣΕΠ: Έρχονται 2.147 προσλήψεις σε δήμους, φορείς, μουσεία και Κτηματολόγιο

Μέσα στις γιορτές
αναμένεται να απο-
σταλεί η προκήρυξη
του ΑΣΕΠ στο Εθνικό
Τυπογραφείο για 1.477
προσλήψεις σε δήμο-
υς.

Οι αιτήσεις αν αμέν εται ν α γίν ουν
από το ν έο έτος όπου θα δημοσιευθεί

και το ΦΕΚ.

Η προκήρυξη είν αι στις τελευταίες
υπογραφές πριν  οριστικοποιηθεί και

σταλεί στο Εθν ικό Τυπογραφείο.

469 φύλακες στα μουσεία της Αθήν ας
Η Γεν ική Διεύθυν ση Αρχ αιοτήτων

και Πολιτιστικής Κληρον ομίας αν α-
κοιν ών ει την  πρόσληψη, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέν ου
χ ρόν ου, συν ολικά τετρακοσίων  εξήν τα
εν ν έα (469) ατόμων  για την  κάλυψη
εποχ ικών  ή παροδικών  αν αγκών  σε
Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γεν ικής
Διεύθυν σης Αρχ αιοτήτων  & Πολιτιστι-
κής Κληρον ομιάς του υπουργείου Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, που εδρεύει
στην  Αθήν α της Περιφερειακής Εν ότ-
ητας Κεν τρικού Τομέα Αθην ών .

Οι ειδικότητες που ζητούν ται είν αι:
ΤΕ Λογιστικού, ΔΕ Φύλαξης-Πληροφ-
όρησης Ημερησίων  Φυλάκων  Αρχ αιο-
τήτων , ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης
Νυχ τοφυλάκων  Αρχ αιοτήτων  και ΥΕ
Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότ-
ητας.

Οι εν διαφερόμεν οι καλούν ται ν α
συμπληρώσουν  και ν α υποβάλουν
αίτηση-υπεύθυν η δήλωση ηλεκτρον ικά
στη διεύθυν ση:
https://sox.culture.gov .gr . 

Για την  είσοδο στην  εφαρμογή
συμπληρών ουν  τους προσωπικούς
κωδικούς taxisnet. Εν  συν εχ εία επιλέ-
γουν : «Διαγων ισμοί» → «Κάν τε
Αίτηση» προκειμέν ου ν α
συμπληρώσουν  τα πεδία της αίτησης,
όπως αυτά προβλέπον ται στο, κατά
περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ
1ΠΕ/ΤΕήΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ.

Κατόπιν  οι υποψήφιοι υποβάλουν
την  αίτηση ηλεκτρον ικά μαζί με τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά. Σε κάθε
περίπτωση για ν α θεωρείται έγκυρη η
συμμετοχ ή του/της υποψηφίου/ας στη
διαγων ιστική διαδικασία πρέπει η
αίτησή του/της ν α είν αι ΟΡΙΣΤΙΚΑ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ.

Προς διευκόλυν ση των  υποψηφίων
για την  ορθή υποβολή της αίτησης,
στον  σύν δεσμο
https://sox.culture.gov .gr βρίσκον ται
αν αρτημέν α τα εξής: Εγχ ειρίδιο Χρήσης
της ηλεκτρον ικής εφαρμογής, η παρ-
ούσα Αν ακοίν ωση ΣΟΧ 1/2021, το
Παράρτημα αν ακοιν ώσεων  Συμβάσεων
εργασίας Ορισμέν ου Χρόν ου (ΣΟΧ) με
σήμαν ση έκδοσης «10- 6-2021» και τα
Ειδικά Παραρτήματα: (Α1) Γν ώσης Η/Υ
με σήμαν ση έκδοσης «31-8-2021» και 

(Α2) Γλωσσομάθειας με σήμαν ση
έκδοσης «7-12-2020».

Για το ακριβές χ ρον ικό διάστημα
(ημέρες & ώρες) υποβολής των  ηλεκτρ-
ον ικών  αιτήσεων  θα δημοσιευτεί σχ ετι-
κή αν ακοίν ωση: στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
www.diav geia.gov .gr, στο διαδικτυακό
κόμβο του ΥΠΠΟΑ www.culture.gov .gr
και στο σύν δεσμο
https://sox.culture.gov .gr.

153 προσλήψεις στο Φεστιβάλ Κιν -
ηματογράφου Θεσσαλον ίκης

Την  πρόσληψη 153 ν έων  υπαλλήλων
αν ακοίν ωσε το Φεστιβάλ Κιν ηματογρά-
φου Θεσσαλον ίκης. Μέσω του ν έου
διαγων ισμού επιλέγον ται υποψήφιοι
Παν επιστημιακής, Τεχ ν ολογικής και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εν ώ θα
υπογραφούν  κυρίως συμβάσεις διάρκει-
ας πέν τε μην ών .

Οι θέσεις αφορούν  σε Θεσσαλον ίκη
και Αθήν α και σε κατηγορίες Παν επι-
στημιακής, Τεχ ν ολογικής και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι αιτήσεις υποβάλλον ται έως την
Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα
17:00. Οι εν διαφερόμεν οι καλούν ται ν α

συμπληρώσουν  την  αίτηση που είν αι
αν αρτημέν η στο site του ΦΕΣΤΙΒΑΛ
www.f ilmf estiv al.gr και ν α την  υποβά-
λουν  ηλεκτρον ικά.

Στη συν έχ εια, θα πρέπει ν α προσ-
κομίσουν  τα απαιτούμεν α για την  από-
δειξη των  προσόν των , των  λοιπών
ιδιοτήτων  τους και της εμπειρίας τους
δικαιολογητικά, στα γραφεία του Φεστι-
βάλ στη Θεσσαλον ίκη είτε στην  Αθήν α
(Θεσσαλον ίκη: Πλ. Αριστοτέλους 10,
6ος ορ. και Αθήν α: Διον υσίου Αρεο-
παγίτου 7, 2ος ορ.).

Η υποβολή των  δικαιολογητικών  θα
γίν εται καθημεριν ά από Δευτέρα έως
Παρασκευή από 10:00 – 17:00.

Είν αι δυν ατή η υποβολή των  δικαιο-
λογητικών  και ταχ υδρομικά με καταλ-
ηκτική ημερομην ία σφραγίδας ταχ υδρο-
μείου την  21 Δεκεμβρίου 2021. Στην
Αίτηση – υπεύθυν η δήλωση (ηλεκτρο-
ν ική) του υποψηφίου, πρέπει ν α
δηλών ον ται, επακριβώς, η χ ρον ική
διάρκεια και το είδος της εμπειρίας του
καθώς και τα στοιχ εία του εργοδότη,
φυσικού προσώπου ή της επων υμίας
της επιχ είρησης αν  πρόκειται για
ν ομικό πρόσωπο.

Προσλήψεις ΕΥΑΘ - Προκήρυξη
ΑΣΕΠ

Την  ίδια στιγμή τρέχ ει η προκήρυξη
του ΑΣΕΠ 60/22.11.2021/τ. ΑΣΕΠ)
που αφορά στην  πλήρωση με σειρά
προτεραιότητας 48 θέσεων  προσωπι-
κού με σχ έση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόν ου Παν επι-
στημιακής, Τεχ ν ολογικής και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης στην  Εταιρεία
Ύδρευσης και Αποχ έτευσης Θεσσα-
λον ίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ), σύμφων α με
το άρθρο 28 του ν . 4765/2021.

Η προθεσμία υποβολής των  ηλεκτρο-
ν ικών  αιτήσεων  συμμετοχ ής αρχ ίζει
στις 6 Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και
ώρα 08:00 και λήγει στις 21 Δεκεμβρίου
2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.
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Με τις αναμετρήσεις της 9ης αγωνι-
στικής συνεχίζεται το Σαββατοκύρια-
κο (18-19/12) το πρωτάθλημα της
Σούπερ Λίγκας 2, με την ΚΕΔ να
κάνει την Πέμπτη (16/12) γνωστούς
τους ορισμούς των διαιτητών και των
βοηθών τους.

1ος όμιλος

Σάββατο (18/12)

14.45 Απόλλων Πόντου -
Ολυμπιακός Β'

Διαιτητής: Καλατζής (Θεσσαλίας)

Βοηθοί: Νίκζας (Λάρισας), Μάνος
(Λάρισας)

4ος: Τακίδης (Κιλκίς)

17.00 Βέροια - Πανσερραϊκός
Διαιτητής: Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

Βοηθοί: Πραχάλης (Κοζάνης), Μπα-
λιάκας (Κοζάνης)
4ος: Πολυχρόνης (Πιερίας)

Κυριακή (19/12)
14.45 Θεσπρωτός - ΠΑΟΚ Β'
Διαιτητής: Μπεκιάρης (Καρδίτσας)
Βοηθοί: Μανασής (Τρικάλων), Φραγ-
κούλης (Πρέβεζας/Λευκάδας)

4ος: Μπαΐλης (Πρέβεζας/Λευκάδας)
14.45 Αναγέννηση Καρδίτσας -
Απόλλων Λάρισας
Διαιτητής: Λάμπρου (Εύβοιας)
Βοηθοί: Πριόνας (Εύβοιας), Κων-
στάντιος (Εύβοιας)

4ος: Μπούμπας (Ηπείρου)
14.45 Πιερικός - ΑΕΛ
Διαιτητής: Λεωνίδας (Τρικάλων)
Βοηθοί: Μποζατζίδης (Μακεδονίας),
Τυριακίδης (Μακεδονίας)

4ος: Τσιάρας (Καβάλας)
14.45 Καβάλα - Ολυμπιακός Βόλου
Διαιτητής: Πουλικίδης (Δράμας)
Βοηθοί : Χατζηνάκος (Δράμας),
Τσακίρης (Δράμας)
4ος: Τσιοφλίκη (Λάρισας)

17.00 Ξάνθη - Τρίκαλα
Διαιτητής: Βρέσκας (Πιερίας)

Βοηθοί : Μηνούδης (Πιερίας),
Βρούζος (Πιερίας)
4ος: Θεοχάρης (Θεσσαλίας)

2ος όμιλος

Σάββατο (18/12)

14.45 Παναθηναϊκός Β' - Χανιά

Διαιτητής: Ντάουλας (Δυτικής Αττικής)
Βοηθοί: Οικονόμου (Αχαΐας), Πλακάς
(Δυτικής Αττικής)

4ος: Αντωνίου (Αχαΐας)

Κυριακή (19/12)
14.45 Ρόδος - Ηρόδοτος

Διαιτητής: Βλάχος (Ανατολικής Αττι-
κής)
Βοηθοί : Βιτσεντζάτος (Ανατολικής
Αττικής), Ισακοβίδης (Λακωνίας)

4ος: Αλάμπεης (Αθηνών)

14.45 Επισκοπή - Αιγάλεω

Διαιτητής: Στάμος (Ηλείας)
Βοηθοί : Νατσιόπουλος (Μακε-
δονίας), Αηναλής (Μακεδονίας)
4ος: Νικολάου (Αθηνών)

14.45 ΑΕΚ Β' - Ο.Φ. Ιεράπετρας

Διαιτητής: Τσαγκαράκης (Χανίων)
Βοηθοί: Καλαμπόκης (Αιτωλοακαρ-
νανίας), Τσιλίκας (Αιτωλοακαρνανίας)
4ος: Ψυχουλάς (Βοιωτίας)
14.45 Καλαμάτα - Ζάκυνθος

Διαιτητής: Πουλόπουλος (Πειραιά)

Βοηθοί: Τσολακίδης (Αθηνών), Χρη-
στάκος (Πειραιά)
4ος: Μπαϊρακτάρης (Αθηνών)
14.45 Α.Ε. Καραϊσκάκης - Διαγόρας
Διαιτητής: Κατσικογιάννης (Ηπείρου)
Βοηθοί: Λιόντος (Ηπείρου), Διαμαν-
τής (Ηπείρου)

4ος: Τάσης (Ηπείρου)

14.45 Κηφισιά - Καλλιθέα
Διαιτητής: Βεργέτης (Αρκαδίας)
Βοηθοί: Κύριος (Αρκαδίας), Δέτση
(Αθηνών)
4ος: Δραγάτης (Ανατολικής Αττικής)
14,45 Εργοτέλης - Αστέρας Βλαχιώτη

Διαιτητής: Ανδριανός (Αχαΐας)
Βοηθοί: Φραγκιουδάκης (Λασιθίου),
Πάγκαλος (Λασιθίου)
4ος: Πατεμτζής (Ηρακλείου).

OOιι  δδιιααιιττηηττέέςς  σσττηηνν  99ηη  ααγγωωννιισσττιικκήή
ττηηςς  ΣΣοούύππεερρ  ΛΛίίγγκκααςς  22
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Την  πρόκριση στην  επόμεν η
φάση του Κυπέλλου ΕΣΚΑΝΑ πήρε
η ΝΕΜ, επικρατών τας στο τοπικό
ν τέρμπι του Παν ελευσιν ιακού με
68-62 για τη φάση των  «16» της
διοργάν ωσης.

ΝΕΜ και Παν ελευσιν ιακός,
«Φλόγα» και «Στάχ υ», Μεγαρίτες
και Ελευσίν ιοι, πάν τοτε φίλοι,
πάν τοτε συν οδοιπόροι, πάν τοτε
πρεσβευτές της προόδου, της
αλληλεγγύης, του αθλητισμού και
του πολιτισμού του τόπου μας και της Δυτ. Αττικής!
Σε έν α ακόμη παιχ ν ίδι διαφήμιση του ευ αγων ίζεσθαι οι
δύο ομάδες έδωσαν  θέαμα, απίστευτες φάσεις,
σασπέν ς και όμορφες εικόν ες σε απόλυτα αθλητικά
πλαίσια, στους εκατον τάδες οπαδούς που γέμισαν
ασφυκτικά την  ζεστή NEM BC ARENA.

Στο αγων ιστικό κομμάτι η ομάδα μας εκμεταλλεύτηκε
την  υπεροπλία της στο καλάθι, ιδιαιτέρως μετά και τον
τραυματισμό του Ρεκουν ιώτη, που ευχ όμαστε ν α είν αι
επιπόλαιος και έγιν ε η πρώτη χ ρον ικά ομάδα που προ-
κρίθηκε στους «8» του πολύ δύσκολου φετιν ού θεσμού
του Κυπέλλου της ΕΣΚΑΝΑ!
Εκεί θα κληθεί ν α αν τιμετωπίσει τον  ν ικητή του ζευγα-
ριού Ελευθερία Μοσχ άτου-Έσπερος.

MVP της αν αμέτρησης ο «έφηβος» Καλλιν ικίδης, που
έκαν ε έν α εκκωφαν τικό double double με 12π. και
14ριμπ. και βρισκόταν  παν τού και στις δύο πλευρές
του παρκέ συμπαρασύρον τας και όλους τους
συμπαίχ τες του, ως γν ήσιος αρχ ηγός.

Επόμεν η αν αμέτρηση για την  μας την  Κυριακή 19
Δεκεμβρίου στην  NEM BC ARENA, με τον  ΑΡΗ
ΝΙΚΑΙΑΣ, όπου θα δοθούν  και τα τελευταία αν αμ-
ν ηστικά δώρα από τον  platinum χ ορηγό μας, τη
Megara Resins και θα γίν ει και η κλήρωση για το τελευ-
ταίο Play Station από τον  Αν τιπεριφερειάρχ η Δυτ. Αττι-
κής και έν θερμο υποστηρικτή και φίλο της ομάδας Λευ-
τέρη Κοσμόπουλο, στον  οποίο με την  ευκαιρία ευχ ό-
μαστε Χρόν ια Πολλά για την  χ τεσιν ή γιορτή του!

O Aπόλλων Ποντίων 
Ασπροπύργου ευχαριστεί...

Ολο το Δ.Σ ο κόσμος και ολο το team
του Απόλλωνα Ποντίων Ασπροπύργου

ευχαριστεί θερμα τον Λευτέρη 
Ευσταθιάδη για όλα αυτα τα χρόνια που

πρόσφερε στην ομάδα σαν παίχτης 
σαν γυμναστής και σαν άνθρωπος που

ήταν εξαιρετικός.
Σταματάει την συνεργασία με την ομάδα

λόγο προσωπικών προβλημάτων.
Λευτέρη σε ευχαριστούμε για όλα.

ΕΠΣΔΑ: Τα γήπεδα οι αγώνες και η ώρα έναρξης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(11η αγωνιστική)

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ - Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ     ΜΑΓΟΥΛΑΣ    Σάββατο
18/12/21    15:00        
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ    Σάββατο
18/12/21    15:00        
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ     ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΦΥΛΉΣ    Σάββα-
το    18/12/21    15:00        
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ - ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ    Κυριακή    19/12/21    15:00        
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟY - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ     ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ    Κυριακή    19/12/21
15:00        
ΒΥΖΑΣ - ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ     ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ)    Κυριακή    19/12/21    15:00        
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ     ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ    Κυρ-
ιακή    19/12/21    15:00        
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ    Κυριακή
19/12/21    15:00        

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(11η αγωνιστική)

ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ    Σάββατο
18/12/21    15:00        
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. - ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ     ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ    Σάββατο    18/12/21    15:00        
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ - ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ     ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ    Κυριακή    19/12/21    11:00        
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ - ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ    Κυριακή    19/12/21    11:30        
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ - ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ     ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ    Κυριακή    19/12/21
11:30   

ΕΠΣΔΑ:
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Πειθαρχική Επιτρο-
πή της Ε.Π.Σ.Δ.Α.
αφού έλαβε υπόψη της
τις σχετικές διατάξεις
του άρθρου 10 του
Πειθαρχικού Κώδικα
της Ε.Π.Ο., καθώς
επίσης τα Φύλλα
Αγώνων του Πρωταθ-
λήματος της διοργάνω-
σης της Ε.Π.Σ.Δ.Α,
επιβάλλει ποινές σε
ποδοσφαιριστές σωμα-
τεία, τους παράγοντες
και τους αξιωματούχο-
υς ως εξής:

ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,
αρ.Δελτίου 

ΕΠΟ:1292620,
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ, 4(τέσ-
σερις) Αγωνιστικές και
χρηματικό πρόστιμο
120€

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
αρ.Δελτίου
ΕΠΟ:1316652,
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ, 1(μια)
Αγωνιστική και χρημα-
τικό πρόστιμο 10€

ΛΥΓΔΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
αρ.Δελτίου
ΕΠΟ:1430712, ΑΓΣ
ΒΥΖΑΣ, 1(μια) Αγωνι-
στική και χρηματικό
πρόστιμο 10€

ΔΟΥΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
αρ.Δελτίου
ΕΠΟ:1189405, ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ, 1(μια)
Αγωνιστική και χρημα-
τικό πρόστιμο 10€

ΚΥΠΕΛΛΟ: ΝΕΜ-ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 68-62 
και πάντα αγκαλιά!
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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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Στα “πεπραγμένα” του
Υπ. Εσωτερικών αναφ-
έρθηκε, μεταξύ άλλων, ο

Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών, Στέλιος
Πέτσας, στην ομιλια του στη
Βουλή, επί του Σχεδίου Νόμου
«Κύρωση του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού Οικονομικού
Έτους 2022».

Κυριότερα αναφέρθηκε σε, 

- Νέο νόμο για το ΑΣΕΠ

- Νόμο για τον εσωτερικό
έλεγχο

- Νέο εκλογικό νόμο για τους
ΟΤΑ

- Ρυθμίσεις για τις ληξιπρόθ-
εσμες οφειλές των ΟΤΑ

- Απόδοση τακτικών και
έκτακτων πόρων.

Για εμάς, ο ρόλος της Αυτο-
διοίκησης, των πόλεων και
των περιφερειών μας, στην
οικονομική ανάπτυξη και την
κοινωνική συνοχή είναι τριπ-
λός: Αναπτυξιακός, κοινω-
νικός και πολιτι-
στικός/αθλητικός.

-Αναπτυξιακός, γιατί κανένα
κεντρικό σχέδιο δεν μπορεί
να σχεδιαστεί και να υλοποι-
ηθεί ερήμην της τοπικής κοι-
νωνίας. Και πολύ περισσό-
τερο γιατί κανένα ανα-

πτυξιακό σχέδιο δεν αξιολο-
γείται στο κενό, αλλά κυρίως
από τους δείκτες απόδοσης
που μετράνε τη σημασία του
σε τοπικό και εθνικό επίπε-
δο.

-Κοινωνικός, γιατί καμία κεν-
τρική παρέμβαση όταν την
κοιτάς από ψηλά στο μάκρο
επίπεδο, δεν μπορεί να σου
δείξει πόσο ενισχύει την κοι-
νωνική συνοχή σε μίκρο
επίπεδο. Είναι πολύ διαφορ-
ετικό να παρατηρείς, επι-
βάτης σε ένα αεροπλάνο,
μια παρέμβαση για τους
βρεφονηπιακούς σταθμούς
σε όλη την επικράτεια, από
το να είσαι συνεπιβάτης σε
ένα λεωφορείο των ΚΤΕΛ
που μεταφέρει και τον τελευ-
ταίο μαθητή από το χωριό του
στο κοντινότερο σχολείο.

-Και πολιτιστικός/αθλητικός,
γιατί είναι άλλο πράγμα να
μιλάμε για την προστασία
της πολιτιστικής μας κληρο-
νομιάς χιλιάδων χρόνων και
άλλο πράγμα να μιλάμε για
την πυροπροστασία στις
Μυκήνες, ή την πρόσβαση
στην Αρχαία Ολυμπία ή στην
Αρχαία Μεσσήνη.
Θέλω εδώ να τονίσω ότι το
2022 θα είναι έτος αναμόρφ-
ωσης των ΚΑΠ. Σκοπός μας
είναι να άρουμε τις τυχόν
δυσλειτουργίες, να εξασφ-
αλίσουμε μια πιο δίκαιη
κατανομή και, ταυτόχρονα,

να αυξήσουμε το ποσό για
τους ΚΑΠ, έτσι ώστε, όπως
είπα πρωτύτερα, να αρχίσει
σταδιακά να αντιστρέφεται η
πορεία συρρίκνωσης των
τελευταίων ετών. Συνολικά
εκτιμώ ότι οι ΚΑΠ το 2022
μπορεί να αυξηθούν και τον
Ιανουάριο του 2023, όταν θα
αρχίσει να εκτελείται ο
Προϋπολογισμός αυτής της
εκλογικής χρονιάς, να έχο-
υμε μια σημαντική, περίπου
15% αύξηση, η οποία θα επι-
τρέψει να απορροφηθούν
χωρίς αναταράξεις μεταξύ
αστικών και περιφερειακών
δήμων, οι όποιες αναπροσα-
ρμογές κριτηρίων συναποφ-
ασισθούν στην κατανομή των
ΚΑΠ.
Παράλληλα, σε συνεννόηση
επίσης με το οικονομικό επι-
τελείο, εξετάζουμε αφενός τη
μείωση του επιτοκίου στα
δάνεια της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και
Δανείων και αφετέρου τη
δημιουργία ενός αποτελε-
σματικού μηχανισμού είσπρ-
αξης των οφειλών προς τους
Δήμους. 
Το τρίτο επίπεδο έχει να
κάνει με τις έκτακτες χρημα-
τοδοτήσεις, οι οποίες
σχετίζονται είτε με την παν-
δημία του κορωνοϊού είτε με
τις φυσικές καταστροφές.
Σταθήκαμε δίπλα στους
Δήμους για την αντιμετώπιση
της πανδημίας.  Διαθέσαμε

συνολικά 237,1 εκατ. ευρώ,
προκειμένου να στηρίξουμε
τις απώλειες εσόδων και την
αύξηση δαπανών για να
αντιμετωπιστεί η πανδημία. 
Επιπλέον, στηρίζουμε
εμπράκτως τους Οργανι-
σμούς Τοπικής Αυτο-
διοίκησης για την αντι-
μετώπιση των συνεπειών
που προκαλούνται από φυσι-
κές καταστροφές, πολλές
από τις οποίες είναι ξεκάθα-
ρο ότι συνδέονται με την κλι-
ματική κρίση. Το περασμένο
δωδεκάμηνο δόθηκαν από
τον τακτικό προϋπολογισμό
σε πληγέντες Δήμους της
χώρας συνολικά 11,5 εκατ.
ευρώ και από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων σε
Δήμους και Περιφέρειες της
χώρας 123,4 εκατ. ευρώ
(ΣΑΕ 055).
Το τέταρτο πεδίο δράσης
μας αφορά τα χρηματοδοτικά
εργαλεία για τους ΟΤΑ. Οικο-
νομική δύναμη πυρός του
υπουργείου είναι το πρόγρ-
αμμα «Αντώνης Τρίτσης» του
Υπουργείου Εσωτερικών,

όπου εντάσσουμε συνεχώς
νέα έργα που συμβάλλουν
στην ανάκαμψη της εθνικής
οικονομίας και δημιουργούν
νέες θέσεις εργασίας σε
κάθε γωνιά της Πατρίδας
μας.
Το πρόγραμμα αυτό
ξεκίνησε με αρχικό προϋπο-
λογισμό 2,5 δισ. ευρώ.  Με
διαδοχικές αυξήσεις διαμορ-
φώσαμε τον ονομαστικό
προϋπολογισμό του προ-
γράμματος στα 3,45 δισ.
ευρώ για εντάξεις έργων.
Παράλληλα, με τις συνέργει-
ες που προωθούνται με άλλα
χρηματοδοτικά εργαλεία,
όπως το ΕΣΠΑ και το Ταμείο
Ανάκαμψης, μεταφέρουμε
από το «Αντώνης Τρίτσης»
έργα ύδρευσης ύψους 222
εκατ. ευρώ στο ΕΣΠΑ, ενώ
δρομολογούμε την έκδοση
νέας πρόσκλησης, ύψους 225
εκατ. ευρώ, για έργα οδο-
ποιίας, με έμφαση στην οδική
ασφάλεια.
Αναφορικά με τον κοινωνικό
ρόλο της Αυτοδιοίκησης, από
το Υπουργείο Εσωτερικών,

χρηματοδοτούμε τους βρεφ-
ονηπιακούς σταθμούς και τα
Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών με
περίπου 310 εκατ. ευρώ
φέτος. Μια σημαντική
αύξηση από τα 279 εκατ.
ευρώ της προηγούμενης χρο-
νιάς. Επιπλέον, προκειμέ-
νου να καλυφθούν οι ανάγ-
κες, ιδίως για τα δημοτικά
ΚΔΑΠ, κάναμε πρόσθετη
παρέμβαση, σε στενή συνε-
ργασία με την ΚΕΔΕ και την
ΕΕΤΑΑ, με μία έκτακτη
χρηματοδότηση ύψους 10
εκατ. ευρώ.
Επίσης, σχεδιάσαμε τη νέα
δράση για «τις νταντάδες της
γειτονιάς». Μια δράση που
συμφιλιώνει την οικογενειακή
με την επαγγελματική ή/και
προσωπική ζωή. Που
ενισχύει οικονομικά και διευ-
κολύνει τις μητέρες να
πετύχουν την πλήρη επανέν-
ταξή τους στην αγορά
εργασίας και τη συνέχιση της
επαγγελματικής τους καρι-
έρας. Και που, παράλληλα,
μειώνει την αδήλωτη
εργασία, μέσω της ενθάρρυ-
νσης άνεργων, κυρίως,
γυναικών, κατόπιν πιστο-
ποίησης, να εργασθούν ως
παιδαγωγοί-φροντιστές. Το
έργο αυτό πρόκειται να υλο-
ποιηθεί σε πιλοτικό αρχικά
επίπεδο στις αρχές του 2022,
για να εφαρμοστεί κατόπιν
σταδιακά σε όλη την επικρά-
τεια.

Στέλιος Πέτσας: «Το 2022 θα είναι έτος αναμόρφωσης των ΚΑΠ»

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης 
Φωταγώγηση του Χριστουγεν ν ιάτικου Δέν τρου του Παραμυθοχωριού

στην  επίσημη έν αρξη λειτουργίας του.
Παρασκευή 17 Δκεμβρίου στις 19:00 στην  πλατεία Γκλιάτη
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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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