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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Aραιές  νεφώσεις 

Η Θερμοκρασία από  22 - 32  βαθμούς Κελσίου

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
3,7,11,15,19,23,27

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ίων ας, Ιων άς, Ίων , Ιων ία

Διεθν ής Ημέρα Ειρήν ης
Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ

Προφήτου Ιων ά

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Νέζη Σοφία Χ.
Λεωφόρος Δημοκρατίας 50, 2105580394

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ηρώων Πολυτεχνείου 63, 2105546250

MAΝΔΡΑ

Πέππας Ιωάννης
Υψηλάντου 1 & Στρατηγού Ρόκα Νικολάου,

2105555236

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΟΕ΄
Μεγάλου Αλεξάνδρου 61, 2102484258

ΧΑΪΔΑΡΙ
Μελέκη Ευθαλία Ν.Θηβών 14 & Συνταγματάρχου

Γιαννούλη 14, 2105905451

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ
ΝΕΑ ΦΥΛΑΚΗ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

Σε λίγες μέρες πρόκειται ν α αν ατιν αχθούν  τα κτήρια της παλιάς βάσης του ΝΑΤΟ, 

προκειμέν ου ν α ξεκιν ήσει η κατασκευή του κέν τρου κράτησης  

Σε λίγες μέρες πρόκειται να ανατιναχθούν τα
κτήρια της παλιάς βάσης του ΝΑΤΟ στον Ασπρ-
όπυργο, προκειμένου να ξεκινήσουν οι
εργασίες για την κατασκευή του «νέου Κορυ-
δαλλού». 
Αυτό αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο «Βήμα
της Κυριακής», η γενική γραμματέας Σωφρονι-
στικής Πολιτικής, Σοφία Νικολάου. Η νέα φυλα-
κή, με συνολική χωρητικότητα 2.000 κρατουμέ-
νων, θα διαθέτει 12 πτέρυγες, σχολικά συγκρο-
τήματα, επτά δικαστικές αίθουσες, πτέρυγα
«ευάλωτων ομάδων» αλλά και επιχειρησιακό
κέντρο με πλήρη εποπτεία όλων των χώρων με
κάμερες, ενώ η κατασκευή της αναμένεται να
εισέλθει στην τελική της φάση στα τέλη του 2021.

Σύμφωνα με την κα Νικολάου, ιδιαίτερη έμφαση
δίνεται από το υπουργείο στην εντατικοποίηση
των ελέγχων στις φυλακές: «Τους τελευταίους
οκτώ μήνες πραγματοποιήθηκαν στις 34 ελληνικές
φυλακές 11.245 έλεγχοι, από τους οποίους οι
2500 το τελευταίο τρίμηνο. Ανάμεσα στα ευρήματα
ήταν 1.268 κινητά τηλέφωνα 453 μαχαίρια, αλλά και
πολλά πιστόλια, όπως αυτά που βρέθηκαν προ-
σφάτως στις φυλακές της Κέρκυρας».
«Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι στην περίπτωση
της εισαγωγής των δύο όπλων στην Κέρκυρα,
αλλά και της ποσότητας ναρκωτικών που βρέθηκαν
θαμμένα στο προαύλιο της Β' Πτέρυγας των
φυλακών Κορυδαλλού, υπήρχε πιθανόν συμμε-
τοχή επίορκων κρατικών υπαλλήλων» σημειώνει.
«Ωστόσο, προωθείται η άμεση ενεργοποίηση του
Σώματος Επιθεωρητών για να αρχίσουν διαρκείς
οικονομικοί έλεγχοι στις φυλακές, όπως και
αντίστοιχες οικονομικού τύπου έρευνες σε σωφρ-
ονιστικούς υπαλλήλους. Έχει υπάρξει μελέτη για
την τοποθέτηση συστήματος antidrone, αλλά και
αδρανοποιητών κινητών στα σωφρονιστικά κατα-
στήματα. Όμως συνεκτιμώνται και οι οικονομικές

παράμετροι, αφού υπολογίζεται ότι το συνολικό
κόστος προμήθειας τέτοιου είδους συστημάτων
ασφαλείας προσεγγίζει πιθανόν τα 500.000.000
ευρώ».

Μεγάλο πρόβλημα οι εκκρεμείς ΕΔΕ
Η κα Νικολάου, παραδέχεται ωστόσο παράλληλα,
πως μεγάλο πρόβλημα παραμένουν οι εκατοντά-
δες ημιτελείς εσωτερικές έρευνες - ΕΔΕ - που
πραγματοποιούνται  στις φυλακές, για τυχόν
ευθύνες κρατικών υπαλλήλων στις εισαγωγές ναρ-
κωτικών, όπλων και κινητών εντός των φυλακών.

Στην συνέντευξή της, η κα Νικολάου αναφέρεται και
στην ιατρική περίθαλψη των κρατουμένων, αλλά
και στη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας:
«Λόγω έλλειψης επαρκών ιατρικών υποδομών,
παρέχονται υπηρεσίες τηλεϊατρικής σε τέσσερα
καταστήματα κράτησης, ενώ αναμένεται η επέκτασή
του και στην φυλακή της Κω. Επιπλέον σχεδιά-
στηκε ειδικό πρωτόκολλο εκπαίδευσης κρατουμέ-
νων σε δεξιότητες γονικής παροχής (ακαδημία
γονέων) ενώ έχουν εγκριθεί για το νέο σχολικό
έτος, η δημιουργία δύο Επαγγελματικών Λυκείων
(ΕΠΑΛ) στα καταστήματα κράτησης Λάρισας και
Ελαιώνα Θηβών, καθώς και η δημιουργία νέας
ειδικότητας στα εκπαιδευτικά προγράμματα στις
φυλακές Κορυδαλλού για μαγειρική τέχνη, δηλαδή
οι κρατούμενοι να σπουδάζουν...Τέλος, στις φυλα-
κές λειτουργούν εργαστήρια ρομποτικής, αστρο-
νομίας, πληροφορικής, εκμάθησης ελληνικής και
αγγλικής γλώσσας, δημιουργικής γραφής, ρεφλε-
ξολογίας, επαγγελματικού προσανατολισμού,
μετεωρολογίας, αρχαιοτήτων διαμεσολάβησης-
διαπραγμάτευσης, κηπουρικής, κεραμικής, φρον-
τίδας και υγιεινής προσώπου, πλέξης και άλλες
σχετικές δραστηριότητες. Ακόμη θα ενισχυθεί η
δομή Επάνοδος μετασωφρονιστικής μέριμνας, με
το δίκτυό της να επεκτείνεται σταδιακά σε όλη την
Ελλάδα».

ΑΑννττίίσσττρροοφφηη  μμέέττρρηησσηη  γγιιαα  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττωωνν  εερργγαασσιιώώνν  γγιιαα  ττηη  δδηημμιιοουυρργγίίαα  ττοουυ
ννέέοουυ  ««ΚΚοορρυυδδααλλλλοούύ»»  κκααθθώώςς  όόππωωςς  αανναακκοοίίννωωσσεε  ηη  γγεεννιικκήή  γγρρααμμμμααττέέααςς  

ΣΣωωφφρροοννιισσττιικκήήςς  ΠΠοολλιιττιικκήήςς,,  ΣΣοοφφίίαα  ΝΝιικκοολλάάοουυ,,  σσύύννττοομμαα  ααρρχχίίζζοουυνν  τταα  έέρργγαα  γγιιαα
ττηηνν  κκαατταασσκκεευυήή  ττοουυ  ννέέοουυ  σσυυγγκκρροοττήήμμααττοοςς  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο..
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Φώτιος – Παναγιώτης Τατάκης, Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε.

ΚΚέέννττρραα  ΔΔηημμιιοουυρργγιικκήήςς  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  γγιιαα  όόλλοουυςς
Συνεχίζουμε να προσφέρουμε ποιοτικές και
αναγκαίες παροχές στα παιδιά χωρίς την

οικονομική επιβάρυνση των γονέων

Επιβεβαιώθηκε κρούσμα
κορωνοϊού στο Γυμνάσιο

Μάνδρας
ΔΗΜΟΣ: Τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες του σχετικού
πρωτοκόλλου του ΕΟΔΥ και ενημερώθηκαν όλοι οι αρμόδιοι φορείς. 

Ε
πιβεβαιώθηκε ή την  Παρασ-
κευστο τμήμα Γ´2 του
Γυμν ασίου Μάν δρας, θετικό

κρούσμα στον  κορον οιό. Αμέσως,
ακολουθήθηκαν  από τη Διεύθυν ση
του Σχ ολείου και τη Διεύθυν ση
Δημόσιας Υγείας και Κοιν ων ικής
Μέριμν ας της Περιφέρειας, οι προβ-
λεπόμεν ες διαδικασίες του σχ ετι-
κού πρωτοκόλλου του ΕΟΔΥ και
εν ημερώθηκαν  όλοι οι αρμόδιοι
φορείς. Αν αμέν εται η απόφαση της
Διεύθυν σης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης για την  λειτουργία του
συγκεκριμέν ου τμήματος και του
σχ ολείου.

Μετά απο σχ εδόν  15.000
κρούσματα στη χ ώρα μας, ερχ όμα-
στε ν α αν τιμετωπίσουμε και στο

Δήμο μας, την  πρωτόγν ωρη αυτή κατασταση με απολυτη υπευθυν ότητα. Ήδη προχ ωράμε σε ν έα απολύμαν ση
όλων  των  χ ωρων  του Κτιρίου του Γυμν ασίου και είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα για οποιαδήποτε περαιτέρω εν έρ-
γεια καταστεί αν αγκαία.

Επισης, εν ημερώθηκαν  από την  Διεύθυν ση του Σχ ολείου οι οικογέν ειες των  παιδιών  που φοιτούν  στο συγκε-
κριμέν ο τμημα και θα παραμείν ουν  στα σπίτια τους, όλα τα παιδιά. Εχ ει ήδη ξεκιν ησει η διαδικασία αν αγν ώρι-
σης και καταγραφής των  στεν ών  επαφών  του παιδιού, στον  σχ ολικό, οικογεν ειακό και κοιν ων ικό περίγυρο
καθώς και στις εξωσχ ολικές του δραστηριότητες, αθλητικές, κλπ.

Τα συν εχ ιζόμεν α μέτρα στο Δήμο  καθόλη τη διάρκεια της παν δημίας, οι επαν αλαμβαν όμεν ες απολυμάν σεις
αλλά και η αυστηρή τήρηση των  πρωτοκόλλων  του ΕΟΔΥ, σε συν δυασμο παν τα με την  ατομικη μας ευθυν η, θα
οδηγήσουν  στην  αποτελεσματική αν τιμετώπιση και περιορισμο του ιού.

Σε διαρκή συνεργασία με τους συνυπεύθυνους φορείς, ο Δήμος θα πάρει κάθε αναγκαίο μέτρο για την
προστασία και την ασφάλεια όλων και θα ενημερώνει έγκαιρα και έγκυρα τους πολίτες.

Με ιδιαίτερη αν ταπόκριση από
τους Δημότες μας, ολοκληρώθηκαν
οι αιτήσεις εκδήλωσης εν διαφέρον -
τος για τα Κέν τρα Δημιουργικής
Απασχ όλησης του Δήμου Ελευ-
σίν ας (Κ.Δ.ΑΠ.).

Πρόκειται για μία δράση που
αποσκοπεί στη δημιουργική και
εκπαιδευτική απασχ όληση των
μικρών  μας φίλων , κάν ον τάς τους 

ν α περν ούν  εποικοδομητικά τον
ελεύθερο χ ρόν ο τους.

Στόχ ος μας είν αι η δημιουργική
αξιοποίηση του ελεύθερου χ ρόν ου
των  παιδιών , η διεύρυν ση των
πν ευματικών  και γν ωστικών
οριζόν των  τους, μέσω επιμορφω-
τικών  κι εποικοδομητικών  δράσεων
και ερεθισμάτων , πάν τα με την
καθοδήγηση του έμπειρου προσω-
πικού που τα απαρτίζουν .

Αν αμφίβολα, η δωρεάν  συμμετοχ ή
στα Κέν τρα Δημιουργικής
Απασχ όλησης του Δήμου Ελευ-
σίν ας έγκειται στη σταθερή κοιν ω-
ν ική πολιτική που εφαρμόζει η Κοι-
ν ωφελής Επιχ είρηση, με γν ώμον α
πάν τα τον  άν θρωπο.

Με αίσθημα ευθύν ης, πλήρη
αν τίληψη της δύσκολης καθημερ-
ιν ότητας και των  οικον ομικών
δυσκολιών  αλλά και προσαρμο-
σμέν η στα ν έα δεδομέν α που επι-
τάσσει η «εισβολή» του Cov id-19
στη ζωή μας, η Κοιν ωφελής
Επιχ είρηση του Δήμου Ελευσίν ας
προσφέρει και θα συν εχ ίσει ν α
προσφέρει ποιοτικές και αν αγκαίες
παροχ ές προς τους Δημότες και
ιδίως προς τα παιδιά. 

Προς όλα τα παιδιά.
Μαζί και ασφαλείς!

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε.
Φώτιος – Παν αγιώτης Τατάκης

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις στα Διόδία Ελευσίνας,
λόγω εκτέλεσης εργασιών

Λόγω εκτέλεσης εργα-
σιών, κατά το χρονικό
διάστημα από την
07.00΄ ώρα της 21-09-
2020 έως την 20.00΄
ώρα της 26-10-2020
και καθ΄όλο το 24ωρο,
θα πραγματοποιείται
αποκλεισμός των τεσσάρων ακραίων δεξιών
λωρίδων κυκλοφορίας της πλατείας του Σταθμού
Διοδίων Ελευσίνας, περιοχής Δήμου Μάνδρας,
στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.
Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των
οχημάτων θα διεξάγεται, ως εξής:
Για τα οχήματα που κινούνται επί της Ν.Ε.Ο.Α.Κ
από το εναπομένον τμήμα του οδοστρώματος.
Για τα οχήματα που κινούνται επί της υπηρεσια-
κής λωρίδας από προσωρινή εργοταξιακή είσο-
δο.
Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από
τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την
υπάρχουσα οδική σήμανση.

ΠΠΑΑΝΝΩΩ  ΑΑΠΠΟΟ
ΟΟΛΛΟΟΥΥΣΣ  ΤΤΟΟ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙ

Όλοι μαζί μπορούμε...
και στον Ασπρόπυργο

Μεγάλη η ανταπόκριση στη χθε-
σινή Συγκέντρωση σχολικών
ειδών για τις Κοινωνικές Δομές
του Δήμου Ασπροπύργου...
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν Ο Μ Ι Κ Ο

Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ                 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                            
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ελευσίν α,  18 -09- 2020   
Αριθ. Πρωτ.: 1694

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
υπ' αριθμ. ΣΟΧ2/2020
για τη σύν αψη σύμβασης

εργασίας Oρισμέν ου Xρόν ου
μερικής απασχόλησης, με

ωριαία αποζημίωση, με κάλυψη
της δαπάν ης από τους κεν τρι-

κούς αυτοτελείς πόρους του
Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α., 
με τη διαδικασία του Π.Δ

524/80(ΦΕΚ 134/ Α/ 17-7-1980)

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Αν ακοιν ών ει

Την  πρόσληψη, με σύμβαση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορι-
σμέν ου Χρόν ου, εν ός  (01) ατό-
μου για την  κάλυψη εποχικών  ή
παροδικών  αν αγκών , με κάλ-
υψη της δαπάν ης από τους κεν -
τρικούς αυτοτελείς πόρους του
Νομικού Προσώπου  Δημοσίου
Δικαίου Πολιτισμού - Αθλητι-
σμού- Κοιν ων ικής Πολιτικής και
Προσχολικής Αγωγής, που εδρ-
εύει στην  Ελευσίν α και συγκεκρ-
ιμέν α στην  παρακάτω αν αφ ερό-
μεν η ειδικότητα και διάρκεια
σύμβασης, (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα
αν τίστοιχα απαιτούμεν α (τυπικά
και τυχόν  πρόσθετα) προσόν τα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν
ηλικία από 18 έως 65 ετών.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Tο Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α Δήμου
Ελευσίνας, εναρμονιζόμενο με τις
οδηγίες της Επιτροπής Εμπειρογ-
νωμόνων COVID-19 του Υπουρ-
γείου Υγείας, με πρωταρχικό
σκοπό τη διαφύλαξη της δημόσιας
υγείας, μέσω  ανάληψης μέτρων
πρόληψης κατά της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, σε χώρους
εργασίας, ενημερώνει τους ενδιαφε-
ρόμενους ότι η υποβολή των αιτή-
σεων διαμορφώνεται ως εξής: 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής, 

συνοδευόμενη από  τα δικαιο-
λογητικά τους, είτε μέσω ταχυδρο-
μείου, είτε μέσω εταιρείας ταχυμετα-
φοράς, στη διεύθυνση: Νομικό Πρό-
σωπο Δημοσίου Δικαίου Πολιτι-
σμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολι-
τικής και Προσχολικής  Αγωγής του
Δήμου Ελευσίνας (N.Π.Δ.Δ.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α.), Κίμωνος 11 & Παγ-
κάλου, 19200 Ελευσίνα (Υπόψη:
Γραφείου Προσωπικού), μέσα σε
προθεσμία δέκα (10) ημερολο-
γιακών ημερών από την επομένη
της δημοσίευσης της ανακοίνωσης
πρόσληψης, σε δύο τοπικές εφημε-
ρίδες του Νομού Αττικής. 

Επίσης, δύνανται να απο-
στείλουν την αίτηση,  στο e-mail:
gra.pros@pakppa.gr, της Υπηρ-
εσίας, με επισύναψη των σχετικών
δικαιολογητικών εγγράφων, απαρ-
αίτητα σκαναρισμένων, εντός της 

προαναφερόμενης προθεσμίας,
δηλ. εν τός δέκα (10) ημερολο-
γιακών ημερών, από την επομένη
της δημοσίευσης της ανακοίνωσης
πρόσληψης, σε δύο τοπικές εφημε-
ρίδες του Νομού Αττικής. Στην
περίπτωση αυτή, οι υποψήφιοι
ενημερώνονται από την Υπηρεσία,
για τον αριθμό πρωτοκόλλου υπο-
βολής της αίτησης, με απαντητικό e-
mail.  

Σε περίπτωση συστημένης απο-
στολής των δικαιολογητικών μέσω
Ε.Λ.Τ.Α. ή εταιρείας ταχυμεταφο-
ράς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων,
ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημε-
ρομηνία αποστολής εντός της προα-
ναφερόμενης προθεσμίας. Για
πληροφορίες σχετικά με τη  διαδι-
κασία της προκήρυξης και την υπο-
βολή των δικαιολογητικών, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απε-

υθύνονται στα τηλέφωνα 210-
5565619, 210-5565618, στις υπαλ-
λήλους: κα Λαμπρινή Καρρά και κα
Μαίρη Μητροπούλου, του Νομικού
Προσώπου. 

Η αναλυτική ανακοίνωση/προ-
κήρυξη είναι αναρτημένη στον
Πίνακα Ανακοινώσεων του Νομι-
κού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου
Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνι-
κής Πολιτικής                      και
Προσχολικής  Αγωγής Δήμου Ελευ-
σίνας (Κίμωνος 11 & Παγκάλου,
Ελευσίνα), και  στον Πίνακα του
Δήμου (Χατζηδάκη 41 και Δήμητρ-
ος) καθώς και ηλεκτρονικά στις ιστο-
σελίδες του Νομικού Προσώπου
www.pakppa.gr.  και του Δήμου,
www.elefsina.gr. 

Η προθεσμία υποβολής της
αίτησης είναι δέκα ημερολογιακές
ημέρες, ήτοι από                       22-
09-2020  έως και 01-10-2020.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την

Αίτηση τους πρέπει να υποβάλουν
υποχρεωτικώς τα εξής

δικαιολογητικά:
1.  Αίτηση.
2. Βιογραφικό σημείωμα, όπου

θα αναφέρεται η σχετική εκπαίδευ-
ση, η γενική προϋπηρεσία στο
Δημόσιο ή /και Ιδιωτικό τομέα (σε
χρόνια και μήνες) καθώς και αν
υπάρχει εμπειρία σε προηγούμενα
προγράμματα του Δήμου και των
Νομικών τους Προσώπων, ή
επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, ή
απόκτηση άλλων πτυχίων κ.λ.π.

3. Φωτοαντίγραφο των δύο
όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
ή της σχετικής προσωρινής βεβαίω-
σης της αρμόδιας αρχής ή των
σελίδων όπου αναγράφονται τα
προσωπικά στοιχεία σε διαβατήριο
ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβ-
λιάριο υγείας.

4.  Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή
απολυτηρίου λυκείου ή λοιπών
τίτλων σπουδών τους. 

5. Έγγραφα που να πιστοποιούν 

τη συμμετοχή σε καλλιτεχνικές
δράσεις (βεβαιώσεις, σεμινάρια,
κ.λ.π), για την ειδικότητα που απαι-
τείται.

6.  Πιστοποιητικό Οικογενειακής
Κατάστασης (πρόσφατο).

7.  Βεβαίωση προϋπηρεσίας
(βεβαίωση ημερών ασφάλισης από
το μητρώο του Ιδρύματος

Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΙΚΑ) ή
Πιστοποιητικό εμπειρίας στο αντι-
κείμενο της ειδικότητας.

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/1986, στην οποία να δηλώνε-
ται ότι: α) τα στοιχεία που

αναφέρονται στην αίτηση και στο
βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή,
β) για τους άνδρες ότι έχουν
εκπληρωθεί οι στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα,
γ)δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο
16 του Ν. 3584/2007 δ) σε περίπτω-
ση ανεργίας, το χρονικό διάστημα
κατά το οποίο είναι άνεργοι μαζί με
τη σχετική βεβαίωση ανεργίας από
τον ΟΑΕΔ ε) αν έχουν εργασθεί σε
δημόσια Υπηρεσία κατά το τελευ-
ταίο έτος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παραπάνω κατά-
λογος δικαιολογητικών είναι συνο-
πτικός και δεν  περιλαμβάνει ειδι-
κές περιπτώσεις απόδειξης κριτ-
ηρίων – ιδιοτήτων, για τις οποίες
μπορεί να απαιτούνται άλλα ή πρό-
σθετα δικαιολογητικά σύμφωνα με
την  αν ακοίν ωση. Σε κάθε
περίπτωση λοιπόν οι υποψήφιοι
πρέπει να διαβάσουν πλήρως και
με προσοχή την  αν ακοίν ωση
προκειμέν ου ν α εν ημερωθούν
λεπτομερώς και με ακρίβεια για το
σύνολο των δικαιολογητικών που
απαιτούνται για την  απόδειξη των
προσόντων που επικαλούνται. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α.

ΑΝΘΗ - ΓΚΙΟΚΑ ΣΕΒΑΣΜΙΑ 

Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών  και λοιπά απαιτούμεν α (τυπικά & τυχόν  πρόσθετα)
προσόν τα
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα ή πτυχίο οργάνου ή βεβαίωση σπουδών αναγνωρ-
ισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού.
Ελλείψει των προαναφερόμενων, θα ληφθούν υπόψη άλλοι συναφείς τίτλοι
σπουδών και θα υπολογισθεί  η εμπειρία.
Γεν ική προϋπηρεσία στο αν τικείμεν ο: Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρ-

εσία σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα
του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.
Επιθυμητή προϋπηρεσία στον Φορέα.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (αν ά κωδικό θέσης)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ Η Μ Ο Σ
ΦΥΛΗΣ                                                                                 
Δ ΙΕ Υ ΘΥ ΝΣΗ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυν ση :  Πλατεία
Ηρώων , Άν ω Λιόσια
Τηλ.: 2132042718
FAX: 2132042714
e-mail :dperiouspromhth@fyli.gr

Άν ω Λιόσια,  18/09/2020
Αριθ. Πρωτ.:  25402

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Συν οπτικού Μειοδοτικού Διαγω-

ν ισμού, για την  αν άδειξη
αν αδόχου για την  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ»

Α.Μ.: 145/2020, συν ολικού
εν δεικτικού προϋπολογισμού
59.993,10 € χωρίς Φ. Π. Α.

24%   (74.391,44€ με
Φ.Π.Α.24% )  

Ο Δήμος Φυλής διενεργεί συνο-
πτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τη
διαδικασία του άρθρου 117 του
ν. 4412/16 με κριτήριο κατακύρ-
ωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφο-
ρά αποκλειστικά βάσει της τιμής
για την ανάδειξη αναδόχου για
την ολοκλήρωση της προμήθειας
«Προμήθεια πιν ακίδων  οδικής
κυκλοφ ορίας» Α.Μ.145/2020

συν ολικού προϋπολογισμού
74.391,44€ (με Φ.Π.Α. 24% ). Ο
διαγων ισμός θα διεξαχθεί την
29/09/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα
11:00, (λήξη προσφ ορών ). 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να
συμμετάσχουν φυσικά (ατομικές
επιχειρήσεις) ή νομικά πρόσωπα
ή ενώσεις αυτών. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο δια-
γωνισμό είναι 1.199,86€ (χίλια
εκατόν  εν εν ήν τα εν ν έα ευρώ
και ογδόν τα έξι λεπτά) με ισχύ
τουλάχιστον  για τριάν τα (30)
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρ-
ου 2.4.5 της διακήρυξης. Το χρο-
νικό διάστημα δέσμευσης της
προσφοράς είναι 4 μήνες. Προ-
σφορές υποβάλλονται για το
σύνολο των υλικών προς προ-
μήθεια της σύμβασης. 
Η προμήθεια χρηματοδοτείται
από ίδιους πόρους του Δήμου
Φυλής με Κ.Α.30-6662.20012 με
χρονική διάρκεια εκτέλεσης της
ίση με τρεις (3) μήνες. Η πληρωμή
του αναδόχου θα γίνεται τμηματι-
κά με την εξόφληση του 100%
της αξίας του τιμολογίου, που θα
εκδίδεται κάθε φορά με την ολοκ-
λήρωση του κάθε παραδοτέου.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι
διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη,
άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην ιστοσελίδα του
Δήμου στο www.fyli.gr. Περαι-
τέρω πληροφορίες είναι διαθέσι-

μες από το Τμήμα Προμηθειών
του Δήμου Φυλής (αρμόδιος
υπάλληλος Καραγιάννη Χρύσα),
μετά από αίτημα που υποβάλλε-
ται από τους ενδιαφερόμενους
οικονομικούς φορείς μέσω email
στην διεύθυνση dperious-
promhth@fyli.gr. 
Επί ποινή αποκλεισμού, οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί
φορείς οφείλουν υποχρεωτικά
να προβούν στην αποστολή
email στην παραπάνω ηλεκτρο-
νική διεύθυνση με θέμα: «Αίτημα
συμμετοχής». Με την συγκεκρι-
μένη ενέργεια τους, αποδέχονται
τις γενικότερες συνθήκες που
αφορούν την εκτέλεση της προ-
μήθειας σύμφωνα με τα τεύχη της
μελέτης. Το αίτημα τους θα περι-
λαμβάνει τα εξής στοιχεία :
• τον τίτλο της προμήθ-
ειας στην οποία θα συμμε-
τάσχουν και την ημερομηνία διε-
νέργειας διαγωνισμού,
• επωνυμία του ενδιαφ-
ερόμενου οικονομικού φορέα,
• τηλέφωνο επικοι-
νωνίας, fax και email.
Περισσότερες πληροφορίες
δίδονται στο τηλέφωνο
2132042759.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ



Ο
ι αρμόδιοι φορείς προ-
σαν ατολίζον ται στην
παράταση της ελεύθερ-

ης κυκλοφορίας των  οχημάτων
εν τός του Δακτυλίου έως και τις
31 Οκτωβρίου του τρέχον τος
έτους. Οι τελικές αποφάσεις
αν αμέν εται ν α αν ακοιν ωθούν
σύν τομα, καθώς το Υπουργείο
Μεταφορών  και Συγκοιν ων ιών
βρίσκεται σε αν οιχ τό δίαυλο
επικοιν ων ίας με τον  Δήμο Αθη-
ν αίων .

Στόχ ος της επικείμεν ης,
όπως όλα δείχ ν ουν , αυτής
απόφασης είν αι ν α παροτρυ-
ν θεί το επιβατικό κοιν ό ν α
χρησιμοποιεί για τις μετακιν ή-
σεις του στο κέν τρο της πρω-
τεύουσας το ιδιωτικό του
αυτοκίν ητο με στόχο την  απο-
συμφόρηση των  Μέσων  Μαζι-
κής Μεταφοράς της πρωτεύου-
σας.

Αυτή τη στιγμή μάλιστα διε-
ρευνάται το ενδεχόμενο για
περαιτέρω παράτασης του
μέτρου έπειτα από την
ένταξη των πρώτων ΚΤΕΛ
στο δίκτυο του Οργανισμού
Αστικών Συγκοινωνιών Αθή-
νας, καθώς τα πρώτα ανα-
μένεται να εξυπηρετούν,
σύμφωνα με τις έως τώρα
πληροφορίες, τα δρομολό-
για της περιφέρειας της Αθή-
νας, σε περιοχές όπως η
Ελευσίνα, η Μάνδρα, ο
Ασπρόπυργος, η Γλυφάδα, η
Σαρωνίδα, η Βάρκιζα, οι
Θρακομακεδόνες και το
Κορωπί.

Θυμίζουμε ότι οι αρμόδιες
αρχ ές προχ ώρησαν  φέτος
στην  άρση του μέτρου του
Δακτυλίου τον  περασμέν ο
Μάρτιο, πολύ ν ωρίτερα απ’ ότι
προβλεπόταν , εξαιτίας της
παν δημίας του κορων οϊού.
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Εγκρίθηκε από το ΠΕΣΥ η έμπρακτη
στήριξη με ποσό  220.000 ευρώ 

στην  ευρωπαϊκή διοργάν ωση «2020 Basketball Champions
League Final 8», που θα διεξαχ θεί στην  Αθήν α

Μ
ετά από πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου
Πατούλη, συνεκλήθη σήμερα εκτάκτως  το Περιφερειακό
Συμβούλιο Αττικής, με μοναδικό θέμα τη λήψη απόφασης για την

οικονομική  ενίσχυση η μη της ευρωπαϊκής διοργάνωσης «2020 Basketball
Champions League Final 8».

Τελικά μετά από θετική εισήγηση του Περιφερειάρχη, πάρθηκε απόφαση
του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής και εγκρίθηκε η συμμετοχή της Περ-
ιφέρειας Αττικής με ποσό ύψους 220.000 ευρώ, στην ευρωπαϊκή διοργάνω-
ση «2020 Basketball Champions League Final 8», που θα διεξαχθεί το διά-
στημα από τις 30 Σεπτεμβρίου έως και τις 4 Οκτωβρίου 2020, στο
Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Νίκος Γκάλης στο ΟΑΚΑ.

Πρόκειται για μία  ευρωπαϊκή διοργάνωση διεθνούς ενδιαφέροντος,
μεγάλης εμβέλειας και εθνικής σημασίας, στην οποία θα συμμετάσχουν
οκτώ (8) ομάδες από τις χώρες της Γαλλίας, Ισπανίας, Ρωσίας, Τσεχίας,
Ισραήλ, Τουρκίας και Ελλάδας.

Παράλληλα με απόφαση του κ. Πατούλη, η Περιφέρεια Αττικής θα διαθέ-
σει στους διοργανωτές και 500 test ανίχνευσης κορωνοιού που θα διενεργή-
σουν τα εξειδικευμένα κλιμάκια της Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ και τα
οποία κρίνονται απαραίτητα βάσει του υγειονομικού πρωτοκόλλου της FIBA.

Η σχετική απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία.

Στοιχεία Αυγούστου: 
Αυξήθηκαν κατά 128.384
οι εγγεγραμμένοι άνεργοι μέσα σε ένα χρόνο

Αύξηση κατά 128.384
άτομα σημείωσε ο
αριθμός των εγγεγραμ-
μένων ανέργων τον
Αύγουστο του 2020 σε
σχέση με τον αντίστοιχο
περσινό μήνα ενώ
σημειώθηκε μείωση
των εγγεγραμμένων
ανέργων κατά 5.864
άτομα σε σχέση με τον
Ιούλιο του τρέχοντος
έτους.

Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με
κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Αύγουστο 2020, ανή-
λθε σε 1.036.582 άτομα.

Από αυτά 536.423 (ποσοστό 51,75%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό
διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 500.159 (ποσοστό 48,25%) είναι εγγεγρ-
αμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες
ανέρχονται σε 360.166 (ποσοστό 34,75%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 676.416 (ποσοστό
65,25%).

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Αύγουστο
2020, ανήλθε σε 53.551 άτομα. Οι άνδρες ανέρχονται σε 17.202 (ποσοστό 32,12%) και οι
γυναίκες σε 36.349 (ποσοστό 67,88%).

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Αύγουστο 2020, (αφορά τον αριθμό
των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 143.005 άτομα,
από τα οποία οι 135.984 (ποσοστό 95,09%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμέ-
νων και οι 7.021 (ποσοστό 4,91%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

Οι άνδρες ανέρχονται σε 52.253 (ποσοστό 36,54%) και οι γυναίκες σε 90.752 (ποσοστό
63,46%).

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 111.310 (ποσοστό 77,84%) είναι κοινοί, 1.686
(ποσοστό 1,18%) είναι οικοδόμοι, 7.021 (ποσοστό 4,91%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγ-
γελμάτων, 1.340 (ποσοστό 0,94%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 21.084 (ποσοστό
14,74%) είναι εκπαιδευτικοί, και 564 (ποσοστό 0,39%) είναι λοιποί.

Ο μεγαλύτερος αριθμός των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία καταγράφεται
στην Περιφέρεια Αττικής με 25.099 άτομα και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με
10.324 άτομα. Στην Περιφέρεια Αττικής αναλογεί το 46,87% από το σύνολο της χώρας και στην
Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας αναλογεί το 19,28%.

Θανάσης Λεβέντης
Καθηγητής Νευροχειρουργικής

Δέχεται κάθε Τρίτη & Πέμπτη 
12:00-14:00 στο Αττικό Πολυιατρείο 

(Πρώην Ιωνία) Χατζηδάκη 40 & Πάγκαλου -
Ελευσίνα Τηλέφωνο Επικοινωνίας 

6932439508 & 210 5545994

Πιθανή η ελεύθερη κυκλοφορία οχημάτων
στο Δακτύλιο έως και τις 31 Οκτωβρίου

Ενταξη των πρώτων ΚΤΕΛ στο δίκτυο του 
Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας

Θα εξυπηρετούν περιοχές όπως η Ελευσίνα, 
η Μάνδρα, ο Ασπρόπυργος, 
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Ε
ργασίες καθαρισμού στο ρέμα Εσχατιάς
πραγματοποιήθηκαν, από την Περιφέρεια
Αττικής και το Δήμο Φυλής. Πρόκειται για

τις ετήσιες εργασίες που φέτος άρχισαν νωρίτερα
εν όψει της κακοκαιρίας ΙΑΝΟΣ. 

Οι Αντιπεριφερειάρχες Δυτ. Αττικής Λευτέρης
Κοσμόπουλος και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης
Κόκκαλης ανταποκρίθηκαν, άμεσα, στο αίτημα του
Δημάρχου Χρήστου Παππού, στέλνοντας στο ρέμα
σκαπτικά μηχανήματα και φορτηγά, τα οποία καθάρ-
ισαν την κοίτη, εκριζώνοντας δέντρα και απομα-
κρύνοντας ογκώδη απορρίμματα που εμπόδιζαν
την ομαλή ροή των υδάτων. 

Μαζί τους εργάστηκαν μηχανήματα του Δήμου
Φυλής, τα οποία παραμένουν, μαζί με τα μηχανή-
ματα της Περιφέρειας,  σε επιφυλακή, μέχρι το
τέλος της κακοκαιρίας. Την όλη επιχείρηση
συντονίζει ο Αντιδήμαρχος Ζεφυρίου Γιάννης
Μαυροειδάκος. 

Φθινοπωρινή Συνεστίαση της Φιλότεχνης Λέσχης Αχαρνών 

την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου

Συνεργεία του Δήμου προχώρησαν 
σε καθαρισμό φρεατίων

πέριξ των σχολείων της Παραλίας
Ασπροπύργου

Με μέριμνα του Δημάρχου Ασπροπύργου κ. Νικ. Μελετίου, του
Αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Α. Παπαδόπουλου & του Προέδρου του
Συλλόγου κ. Αντ. Κοναξή συνεργεία του Δήμου προχώρησαν σε
καθαρισμό των φρεατίων που βρίσκονται πέριξ των σχολείων
της Παραλίας Ασπροπύργου καθώς και επί των οδών Αγ. Ανα-
ργύρων, Θουκυδίδη, Βαλτετσίου και Ελευθερίας (όπισθεν BP)
συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην αντιπλημμυρική προ-
στασία της περιοχής... Θερμές ευχαριστίες για τον έγκαιρο καθ-
αρισμό των φρεατίων...

Δυστυχώς διαπιστώθηκε για άλλη μια φορά ότι αν και κολ-
λιούνται, έχουν κλαπεί τμήματα των σχαρών των φρεατίων τα
οποία θα αντικατασταθούν τις επόμενες ημέρες... 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Το Διοικητικό συμβούλιο της Φιλότεχνης Λέσχης
σας προσκαλεί στην καθιερωμένη Φθινοπωρινή

Συνεστίαση της Λέσχης, που θα πραγματοποιηθεί
την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου ώρα 21.00 στην

ταβέρνα «Ο ΝΩΝΤΑΣ». 

Σας περιμένουμε να περάσουμε ένα ευχάριστο
βράδυ με τις γνώριμες και απαραίτητες αποστά-
σεις στα τραπέζια, να θυμηθούμε τα 20 Χρόνια της λειτουργίας της Φιλότεχνης, αλλά και την ανάγκη

για ένα δύσκολο ξεκίνημα για τη χρονιά που έρχεται. 

Δηλώσεις συμμετοχής: 
Ευτυχία Παράσχου 697 455 5741 Φανή Μίχα 694 856 2474 

Ειρήνη Μπαϊρακτάρη 697 273 2822 



«Το Υπουργείο Οικον ομικών ,
κατόπιν  εν τολής του Πρωθυπο-
υργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σε
συν εργασία με τα συν αρμόδια
Υπουργεία, ανακοινώνει συγκε-
κριμέν ες, άμεσες παρεμβάσεις για
την  αποζημίωση φυσικών  και
νομικών  προσώπων , νοικοκυρ-
ιών  και επιχ ειρήσεων , που
επλήγησαν  και πλήττον ται από
τα ακραία καιρικά φαινόμενα του
Μεσογειακού Κυκλώνα “Ιανός”.

Συγκεκριμένα:

1. Αναστολή φορολογικών
υποχρεώσεων.
Σε περιοχές που κηρύσσονται σε
κατάσταση Έκτακτης Αν άγκης
Πολιτικής Προστασίας για την
αν τιμετώπιση των  εκτάκτων
αναγκών  και τη διαχείριση των
συν επειών  που προκύπτουν
από έν τονα καιρικά φαινόμενα,
αναστέλλεται η πληρωμή όλων
των  εκκρεμών , βεβαιωμένων  και
ληξιπρόθεσμων  φορολογικών
υποχρεώσεων , τόσο για τις
επιχειρήσεις όσο και για τα φυσι-
κά πρόσωπα, για έξι μήνες.

2. Αποζημιώσεις για τις
πρώτες ανάγκες των νοικοκυρ-
ιών και για οικοσκευή.
Μέσω του Υπουργείου Εσωτερ-
ικών , σε συνεργασία με τις αρμό-
διες Περιφέρειες και τους Δήμους,
θα καταβληθούν  χρηματικά ποσά
ανάλογα με την  καταγραφή των
ζημιών .
Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο
Εσωτερικών , από την  1η Ιανουα-
ρίου 2018, έχει αν αλάβει την
αρμοδιότητα καταβολής των  επι-
δομάτων  αποζημίωσης των
πληγέν των  από φυσικές κατα-
στροφές.
Συγκεκριμέν α, το Υπουργείο
Εσωτερικών  είναι αρμόδιο για την
καταβολή των  παρακάτω αποζ-
ημιώσεων :
• Οικονομική εν ίσχυση, ποσού
600 ευρώ, σε κάθε νοικοκυριό
που έχει πληγεί η κύρια κατοικία
του, για την  κάλυψη των  πρώτων
αναγκών  του.
• Εκτός αυτού του ποσού, οι οικο-
γέν ειες που υπέστησαν  ζημιά και
είναι πολύτεκνες εν ισχύον ται με

επιπλέον  600 ευρώ.
• Επιπλέον  οικονομική εν ίσχυση
600 ευρώ λαμβάνουν  οι πληγείσες
οικογένειες για κάθε μέλος τους,
που είναι άτομο με ειδικές ανάγ-
κες.
• Οικονομική εν ίσχυση ποσού
μέχρι 6.000 ευρώ ανά νοικοκυρ-
ιό, για την  επισκευή ή την  αν τι-
κατάσταση οικοσκευής της κύριας
πληγείσας οικίας.
• Οικον ομική εν ίσχυση 4.500
ευρώ σε άτομα που υπέστησαν
αναπηρία από τραυματισμό στη
φυσική καταστροφή.
Αυτές οι οικονομικές εν ισχύσεις
πληγέν των  από φυσικές κατα-
στροφές είναι ακατάσχετες.
Η συνεργασία με το Υπουργείο
Εσωτερικών  είναι συνεχής και
στενή.

3. Αποζημιώσεις σε υποδομές.
Το Υπουργείο Υποδομών , μέσω
του Προγράμματος Δημοσίων
Επεν δύσεων , θα διαθέσει,
άμεσα, 1 εκατ. ευρώ σε κάθε
Δήμο που έχει πληγεί, για αποκα-
τάσταση του οδικού δικτύου.
Επιπλέον , το Υπουργείο Εσωτε-
ρικών  θα διαθέσει, μέσω του Προ-
γράμματος Δημοσίων  Επεν -
δύσεων , τις απαραίτητες οικονο-
μικές εν ισχύσεις στους πληγέν τες
Δήμους, για την  αποκατάσταση
των  υποδομών  που έχουν  κατα-
στραφεί.

4. Αποζημιώσεις σε αγρότες.
Μέσω του ΕΛΓΑ, θα προχωρήσει
άμεσα η καταγραφή των  ζημιών ,
ώστε να δοθούν  οι προβλεπόμε-
ν ες αποζημιώσεις στις αγροτικές
εκμεταλλεύσεις που έχουν
πληγεί, σε συν εργασία με το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Οι πιστώσεις θα διατεθούν
άμεσα, από το τακτικό
αποθεματικό του
Υπουργείου Οικον ο-
μικών .
Όσον  αφορά τις μη
ασφαλιστικά καλυπτό-
μενες ζημιές, οι οποίες
αφορούν  σε φυτικό,
πάγιο και αποθηκε-
υμέν ο κεφάλαιο,
δύναν ται, υπό προϋ-
ποθέσεις, να εν ταχθ-

ούν  σε προγράμματα Κρατικών
Οικονομικών  Εν ισχύσεων .

5. Εφάπαξ ενίσχυση, με τη
μορφή επιδόματος, σε φυσικά
πρόσωπα και επιχειρήσεις
που έχουν πληγεί.
Προβλέπεται χορήγηση έκτακτης
εφάπαξ εν ίσχυσης, με τη μορφή
επιδόματος, η οποία ανέρχεται
για τα πληγέν τα φυσικά πρόσω-
πα στο ποσό των  5.000 ευρώ
ανά κατοικία και για τα φυσικά και
νομικά πρόσωπα, των  οποίων  η
επιχείρηση επλήγη, στο ποσό
των  8.000 ευρώ ανά επιχείρηση.
Η οικον ομική εν ίσχυση που
καταβάλλεται στα πληγέν τα φυσι-
κά ή νομικά πρόσωπα που περι-
έρχον ται ή περιήλθαν  προσωρι-
νά ή μόν ιμα σε κατάσταση απρ-
όβλεπτης έκτακτης αν άγκης
εξαιτίας της θεομην ίας, ορίζεται ως
αφορολόγητη, αν εκχώρητη και
ακατάσχετη στα χ έρια του
Δημοσίου ή τρίτων .

6. Επιχορήγηση επιχειρήσεων
που έχουν πληγεί από θεομ-
ηνίες.
Σύμφων α με το υφιστάμεν ο
θεσμικό πλαίσιο, το Υπουργείο
Οικονομικών  είναι αρμόδιο για
την  αποζημίωση επιχειρήσεων
που έχουν  πληγεί από θεομ-
ην ίες.

Συγκεκριμένα, είναι υπεύθυνο για
επιχορήγηση 30% - 70% της
ζημίας για κτιριακές εγκαταστά-
σεις, μηχαν ολογικό εξοπλισμό,
πρώτες ύλες, εμπορεύματα και
φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και
ιδιωτικής χρήσης καταγεγραμμένα
ως κατεστραμμένα.
Απαιτείται, και θα υπάρξει, έκδο-
ση Κοινής Υπουργικής Απόφα-
σης των  Υπουργών  Οικον ο-
μικών , Αν άπτυξης και Επεν -
δύσεων , και Υποδομών  και Μετα-
φορών , αναφορικά με την  οριοθ-
έτηση περιοχών .
Το ύψος της επιχορήγησης βαρ-
αίν ει το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επεν δύσεων  και καταβάλλεται
στους δικαιούχους από τη Γεν ική
Διεύθυνση Οικονομικών  Υπηρε-
σιών  του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων .

7. Παροχή στεγαστικής συνδρ-
ομής σε φυσικά και νομικά
πρόσωπα, για την αποκατά-
σταση κτιρίων και κτιριακών
εγκαταστάσεων εντός της ορι-
οθετημένης περιοχής.
Με την  απόφαση οριοθέτησης
περιοχών , παρέχεται στεγαστική
συνδρομή για την  επισκευή/ανα-
κατασκευή των  κτιρίων  και κτιρ-
ιακών  εγκαταστάσεων , μέσω της
ΔΑΕΦΚ του Υπουργείου Υπο-
δομών  και Μεταφορών .

Η στεγαστική συνδρομή παρέχε-
ται σε φυσικά και νομικά πρόσω-
πα και καλύπτει το σύνολο της
εκτιμηθείσας ζημίας, με δωρεάν
κρατική αρωγή 60% και άτοκο
δάνειο 40%.Η κρατική αρωγή επι-
βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων .

8. Αναστολή ή ρύθμιση δανει-
ακών υποχρεώσεων στους
πολίτες των Δήμων που έχουν
πληγεί.
Επικοινωνήσαμε με την  Ελλην ι-
κή Ένωση Τραπεζών , εξετάζον -
ται κατά περίπτωση και θα δρο-
μολογηθούν  άμεσα μέτρα στήριξ-
ης των  πληγέν των  από τα πιστω-
τικά ιδρύματα.

9. Επιχειρήσεις των Δήμων
που έχουν πληγεί θα συμμε-
τέχουν στην Επιστρεπτέα Προ-
καταβολή ΙV, ώστε να ενισχυθ-
εί σε κάθε περίπτωση η ρευ-
στότητά τους.
Ειδικά για επιχειρήσεις και ελεύθε-
ρους επαγγελματίες που δραστηρ-
ιοποιούν ται στους δήμους που
έχουν  πληγεί, δεν  απαιτείται ως
προϋπόθεση για τη συμμετοχή
τους στον  4ο κύκλο της Επιστρε-
πτέας Προκαταβολής η μείωση
ποσοστού τζίρου και η χρήση
ταμειακής μηχανής.
Με αυτές τις 9 παρεμβάσεις, η
Κυβέρν ηση αποδεικν ύει, για
ακόμη μία φορά, ότι διαθέτει
άμεσα αν τανακλαστικά και υλο-
ποιεί συν τον ισμέν α, με
ταχύτητα, συνέπεια, υπευθυνότ-
ητα και αποτελεσματικότητα,
σημαν τικές παρεμβάσεις, ώστε
ν α αν τιμετωπίσει, σε εθν ικό
επίπεδο, τις οικονομικές και κοι-
νων ικές συνέπειες της φυσικής
καταστροφής».
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Καινούριοι, αναβαθμισμένοι χώροι 
υγιεινής στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου

Ένα πρόβλημα που ταλαιπωρ-
ούσε επί αρκετά χρόν ια την

σχολική κοινότητα του 7ου Γυμνασίου
Χαϊδαρίου επιλύθηκε. Οι παλιοί και
προβληματικοί από πολλές πλευρές
χώροι υγιεινής του Γυμνασίου αντικα-
ταστάθηκαν από καινούργιους, αισθη-
τικά και λειτουργικά αναβαθμισμένους.

Οι εργασίες της Τεχν ικής Υπηρεσίας
για την κατασκευή των νέων χώρων
υγιεινής στο 7ο Γυμνάσιο πραγματο-
ποιήθηκαν  μέσα στο καλοκαίρι,
παράλληλα με την ανακατασκευή της
στέγης του κτιρίου. Με την έγκαιρη
ολοκλήρωση όλων των εργασιών, οι
μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του 7ου
Γυμνασίου ξεκίνησαν την  σχολική
χρονιά σε ένα συνολικά ποιοτικότερο
κτιριακό  περιβάλλον.

Την  παρακολούθηση  και τον
συντον ισμό όλων των εργασιών που
υλοποιήθηκαν στο 7ο Γυμνάσιο είχαν
η Εντεταλμένη Σύμβουλος για τις σχο-
λικές υποδομές Κωνσταντίνα Χρονο-
πούλου και ο Εντεταλμένος Σύμβου-
λος Τεχν ικής Υπηρεσίας Βασίλης Καρ-
ατζαφέρης.

Οι υψηλής ποιότητας νέοι
χώροι υγιεινής στο 7ο Γυμνάσιο
κατασκευάστηκαν  από την
Τεχν ική Υπηρεσία του  Δήμου
αξιοποιώντας και  χορηγία της
Εταιρείας Ανακύκλωσης
Συσκευών, για την εξασφάλιση
της οποίας συνέβαλε και η Υφυ-
πουργός Παιδείας Σοφία Ζαχα-
ράκη.

Ο Δήμαρχος Βαγγέλης
Ντην ιακός δήλωσε σχετικά:
«Βρε θήκαμε αντιμέτωποι με
ένα χρόν ιο πρόβλημα που
απασχολούσε μαθητές, γονείς
και εκπαιδευτικούς του 7ου
Γυμνασίου. Μέσα στις συνθή-
κες οικονομικής στενότητας
που επικρατούν, αναζητήσαμε
και αξιοποιήσαμε νέες δυνατότ-
ητες,  στο πλαίσιο και του χορη-
γικού προσανατολισμού του
Δήμου.

Όταν υπάρχει θέληση και
αποφασιστικότητα, υπάρχουν
και  λύσεις σε όφελος της τοπι-
κής μας κοιν ων ίας».

Τα 9 μέτρα για ανακούφιση των πληγέντων από τον κυκλώνα Ιανός - Αποζημιώσεις και δικαιούχοι
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Νέα μέτρα από σήμερα στην Αττική: 
Οι αλλαγές για τηλεργασία, γάμους, βαφτίσεις, σινεμά, 
συναθροίσεις, ωράριο στο δημόσιο

Νέα μέτρα εφαρμόζονται από
την Δευτέρα 21/9 μετά την
έξαρση στα κρούσματα κορ-

ονοϊού στην Αττική. Όλες οι αλλαγές
για τηλεργασία σε ιδιωτικό και δημό-
σιο τομέα, σινεμά, γάμους –
βαφτίσεις και συναθροίσεις.

Με τα νέα μέτρα στην Αττική, αυτό
την Δευτέρα θα είναι κλειστά τα σινε-
μά, λιγότεροι σε γάμους και βαφτίσεις
, αλλά λιγότεροι εργαζόμενοι σε
Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, αφού
όπου είναι εφικτό προβλέπεται
υποχρεωτικά τηλεργασία στο 40%
των εργαζομένων. 

Τα νέα μέτρα στην Αττική
έχουν στόχο να μην πάμε σε
οριζόντιο lockdown, όπως προ
ολίγων μηνών.

Από την Δευτέρα, 21/9 ξεκινά ένα
από τα πλέον κρίσιμα 10ήμερα από
τότε που ο κορονοϊός μπήκε στην
ζωή μας και μετά την καραντίνα που
εφαρμόστηκε πριν από λίγους μήνες.
Η Αττική είναι στο «κόκκινο» και για
τον λόγο αυτό ο υφυπουργός Πολιτι-
κής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς
ανακοίνωσε νέα μέτρα για το λεκανο-
πέδιο.

Μπορεί τα νέα μέτρα να θυμίζουν
εποχές τις καραντίνας, αλλά όλα
δείχνουν πως αποτελούν ένα από τα
τελευταία βήματα πριν παρθούν απο-
φάσεις για οριζόντιο lockdown στην
Αττική εφόσον τα κρούσματα δεν
μειωθούν. Κι αυτό γιατί ήδη οι επιδ-
ημιολόγοι κρούουν κώδωνα κινδύνου
για να μην γίνει η Αθήνα... Μπέργκα-
μο.

Τα μέτρα θα βρίσκονται σε ισχύ
μέχρι και τις 4 Οκτωβρίου, με μεγάλο
στόχο να μειωθεί ο αριθμός των
κρουσμάτων της νόσου Covid-19 που
προκαλεί ο νέος κορονοϊός στο Λεκα-
νοπέδιο.

Όπως δήλωσε ο επίκουρος Καθη-
γητής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ
και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογ-
νωμόνων του υπουργείου Υγείας,
Γκίκας Μαγιορκίνης, σχεδόν διπλασιά-
στηκαν τα νέα κρούσματα στην Αττι-
κή τις τελευταίες δύο εβδομάδες με
το κέντρο της Αθήνας να είναι ιδιαίτε-
ρα επιβαρυμένο, ενώ ισχυρή είναι και
η διασπορά στους υπόλοιπους δήμο-
υς της Αττικής. Επισήμανε επίσης ότι
αυξητική είναι η τάση και των δια-
σωληνωμένων ασθενών καθώς διπ-
λασιάστηκαν σε λιγότερο από δύο
εβδομάδες.

Κορονοϊός: Τα νέα μέτρα Δευ-
τέρα 21 Σεπτεμβρίου

Τα έκτακτα μέτρα που θα ισχύσουν
από σήμερα , 21 Σεπτεμβρίου θα δια-
ρκέσουν έως τις 4 Οκτωβρίου στην
Αττική, είναι τα εξής:

Ανώτατο όριο ως 9 άτομα σε
συναθροίσεις σε κλειστούς και εξωτε-
ρικούς χώρους

Αναστέλλονται οι συναυλίες σε
κλειστούς και ανοιχτούς χώρους

Αναστέλλονται οι προβολές ταινιών
σε σινεμά

20 άτομα σε γάμους, βαφτίσεις,
κηδείες

Αποφασίζεται η διανομή θετικών
κρουσμάτων (π.χ. μετανάστες) η δια-
μονή σε ξενοδοχεία

Τηλεργασία στον ιδιωτικό και τον
δημόσιο τομέα υποχρεωτικά στο
40% όπου υπάρχει δυνατότητα

Μετακινήσεις για το δημόσιο τομέα
σε τρεις βάρδιες (07:00, 08:00,
09:00)

Εκτεταμένοι έλεγχοι σε χώρους
εργασίας και συναθροίσεων (π.χ,
σχολεία, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς,
νοσοκομεία).

ΕΝΦΙΑ 2020:
Έρχονται τα 

εκκαθαριστικά για 7,3
εκατ. ιδιοκτήτες 

Ανοίγει ο δρόμος για την ανάρτ-
ηση των εκκαθαριστικών του

ΕΝΦΙΑ.
Η κατάθεση στη Βουλή της τρο-
πολογίας που προβλέπει την

κατάργησή του από το 2020 για
10.000 φορολογουμένους που

είναι μόνιμοι κάτοικοι 28 ακριτικών
και μικρών νησιών με πληθυσμό
που δεν υπερβαίνει τους 1.200
κατοίκους και η υπογραφή της

υπουργικής απόφασης για την ανα-
προσαρμογή των αντικειμενικών
αξιών των ακινήτων σε 16 περ-

ιοχές, φέρνουν όλο και πιο κοντά
την ανάρτηση των εκκαθαριστικών.

Οι νέες αντικειμενικές τιμές θα
ισχύσουν αναδρομικά από τον
Οκτώβριο ή τον Δεκέμβριο του

2019 κατά περίπτωση και θα επιφέρ-
ουν ως επί το πλείστον μειώσεις
στον φετινό ΕΝΦΙΑ, αλλά και στον

φόρο μεταβίβασης για όσους
προχώρησαν στην αγορά ακινήτων
από τα τέλη του 2019 έως σήμερα.

Ταυτόχρονα και τα δημοτικά τέλη
θα αναπροσαρμοσθούν αναλόγως.

Μετά τις εξελίξεις αυτές, η ΑΑΔΕ
"τρέχει" για την ανάρτηση των

εκκαθαριστικών αφού το οικονο-
μικό επιτελείο επιδιώκει τα "ραβα-

σάκια" να φτάσουν εγκαίρως στους
7,3 εκατ. ιδιοκτήτες προκειμένου να
μην μεταβληθεί το χρονοδιάγραμμα
εξόφλησης του φόρου και η πρώτη

από τις έξι μηνιαίες δόσεις να
καταβληθεί κανονικά στα τέλη

Σεπτεμβρίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, με τα

σημερινά δεδομένα, δεν υπάρχει
λόγος μετάθεσης της ημερομηνίας
πληρωμής της πρώτης δόσης του
ΕΝΦΙΑ, δεδομένου ότι οι περισσό-

τεροι φορολογούμενοι θα
πληρώσουν τον ίδιο φόρο με

πέρυσι.
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ΝΝ..  ΚΚεερρααμμέέωωςς::  ΔΔεεκκττήή  ηη  ΓΓννωωμμοοδδόόττηησσηη
ττοουυ  ΝΝΣΣΚΚ  γγιιαα  ΔΔΟΟΑΑΤΤΑΑΠΠ  

- Ετοιμάζεται νέος νόμος για τις σπουδές εξ αποστάσεως

ΗΔΙΚΑ: 
Συνταγές φαρμάκων 
& παραπεμπτικά στο 
κινητό σας
-Τι πρέπει να κάνετε

Η
ΗΔΙΚΑ και το αρμόδιο υπουργείο ενημε-
ρώνουν ότι στο σύστημα της Ηλεκτρονι-
κής Συνταγογράφησης έχει ενσωματωθεί

η δυνατότητα άυλης συνταγογράφησης παρα-
πεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων. Οι πολίτες
οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν άυλη
συνταγογράφηση θα παραλαμβάνουν πλέον
ηλεκτρονικά εκτός από τις συνταγές φαρμάκων
και τα παραπεμπτικά τους μέσω μηνύματος στο
κινητό τους τηλέφωνο (sms) ή/και στο ηλεκτρο-
νικό ταχυδρομείο τους (email).

Οι πολίτες, για να εκτελέσουν ένα παραπεμ-
πτικό σε διαγνωστικό ιατρείο γνωστοποιούν τον
αριθμό του στο διαγνωστικό ιατρείο.

Εναλλακτικά, αν δεν έχουν διαθέσιμο τον αριθμό
του παραπεμπτικού, το διαγνωστικό ιατρείο
μπορεί να το αναζητήσει με βάση τον ΑΜΚΑ
τους. Σε αυτή την περίπτωση ο πολίτης λαμβά-
νει sms ή e-mail με κωδικό επιβεβαίωσης, τον
οποίο πρέπει να γνωστοποιήσει στο ιατρείο,
ώστε να προχωρήσει στην εκτέλεση του παρα-
πεμπτικού.

Η διαδικασία δήλωσης άυλης συνταγογράφη-
σης από τον πολίτη πραγματοποιείται μέσω της
διαδικτυακής πύλης gov.gr.

Για όσους πολίτες έχουν επιλέξει ήδη άυλη
συνταγογράφηση συνταγών φαρμάκων δεν
απαιτείται κάποια επιπλέον ενέργεια.

Ετοιμάζεται νέος νόμος για την
αναγνώριση του τίτλου σπου-
δών που ανακτούνται με εξ

αποστάσεως εκπαίδευση. Δεκτή έγινε
η Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβου-
λίου του Κράτους για τον ΔΟΑΤΑΠ. Τι
τόνισε η Υπουργός Παιδείας, Νίκη
Κεραμέως.

Δεκτή από την Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, έγινε
η υπ' αριθμ. 129/2020/10-8-2020
γνωμοδότηση του Νομικού Συμβου-
λίου του Κράτους (ΝΣΚ) αναφορικά με
την απόφαση του Διεπιστημονικού
Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) για την αναγνώριση
αλλοδαπών τίτλων σπουδών που αποκτήθηκαν εξ αποστάσεως, μετά από ερώτημα που υπέβαλε ο Υφυ-
πουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρμόδιος για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης, Βασίλης Διγαλάκης.

Η εν λόγω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. επιχειρούσε να επικαιροποιήσει το
πλαίσιο αναγνώρισης αλλοδαπών τίτλων σπουδών που αποκτήθηκαν με σπουδές εξ αποστάσεως, που
αφορούν τόσο τη διαδικασία όσο και τους όρους απόκτησης των εν λόγω τίτλων..Στη γνωμοδότηση του
ΝΣΚ επισημαίνεται ότι στη συγκεκριμένη απόφαση τίθενται ζητήματα νομιμότητας και ότι δεν μπορεί να
παράξει έννομα αποτελέσματα για τον πρόσθετο λόγο ότι ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στερείται οποιασδήποτε κανονι-
στικής αρμοδιότητας.

ADVERTISING

Σε συμμόρφωση με τη γνωμοδότηση ΝΣΚ, η απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ θα πρέπει να ανακληθεί, και η ηγεσία
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων – σε συνεργασία με τη διοίκηση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. – θα
προχωρήσει στην αναμόρφωση του πλαισίου αναγνώρισης αλλοδαπών τίτλων.

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε: "Σε συνεννόηση και συνεργασία με
τη διοίκηση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., θα προχωρήσουμε σύντομα στην αλλαγή του νομικού πλαισίου που διέπει
την αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων στη χώρα μας, στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού του, της προ-
σαρμογής του στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης
και της ευθυγράμμισής του με το διεθνές ακαδημαϊκό γίγνεσθαι."

ΓΓ..  ΒΒρροούύττσσηηςς::  ΠΠόόττεε  θθαα  κκααττααββλληηθθοούύνν  
τταα  ααννααδδρροομμιικκάά  ττωωνν  κκύύρριιωωνν  σσυυννττάάξξεεωωνν
«H επιδίωξή μας είναι τα αναδρομικά των

κύριων συντάξεων για τον δημόσιο και τον
ιδιωτικό τομέα αν είναι δυνατόν να πληρωθούν
και το δεύτερο δεκαήμερο του Οκτωβρίου» δήλωσε
ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Μιλών τας σε τηλεοπτική εκπομπή του OPEN, είπε
ότι η προσπάθεια που καταβάλλεται είν αι ν α κιν ηθούν
οι διαδικασίες όσο πιο γρήγορα γίν εται και εξήγησε ότι
η συγκεκριμέν η διάταξη για το Δημόσιο βρίσκεται στον
έλεγχ ο του Ελεγκτικού Συν εδρίου και στη συν έχ εια θα
κατατεθεί στη Βουλή έτσι ώστε ν α φτάσει στο
Υπουργείο Εργασίας για ν α κιν ηθεί η διαδικασία για ν α
γίν ουν  οι πληρωμές. Ο κ. Βρούτσης απαν τών τας σε
σχ ετική ερώτηση διευκρίν ισε ότι υπάρχ ει ειδική ρήτρα
ακατάσχ ετου.

Ο κ. Βρούτσης σημείωσε ότι, τον  Δεκέμβριο, θα
ακολουθήσει το δεύτερο «κύμα» αν αδρομικών . Όπως
είπε, τον  Δεκέμβριο, θα καταβληθούν  14 μην ών
αν αδρομικά κύριων  συν τάξεων  σε όσους έχ ουν
συμπληρώσει 30 έτη και πάν ω, εργασιακού βίου.

Μεταξύ άλλων , ο υπουργός Εργασίας αν αν έλαβε τη
χ θεσιν ή του τοποθέτηση ότι οι μισθοί και οι συμβάσεις
εργασίας δεν  αλλάζουν  με την  τηλεργασία που θα
εφαρμοστεί λόγω κορων οϊού εν ώ έκαν ε γν ωστό ότι θα
επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 ευρώ, εάν  η ιδιωτική
επιχ είρηση δεν  υποβάλλει στην  «ΕΡΓΑΝΗ» το ειδικό
έν τυπο για την  εξ αποστάσεως εργασία που θα αφορά
το 40% των  εργαζομέν ων  που μπορεί ν α εργαστεί με
τηλεργασία.
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EΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΟΝ ΒΥΖΑ Ο ΝΤΑΟΥΤ ΣΤΑΦΑΙ

Η Πρόεδρος και το Δ.Σ. της ομάδας του
Βύζαν τα αν ακοιν ών ουν  την  έν αρξη
της συν εργασίας με τον
ποδοσφαιριστή ΝΤΑΟΥΤ ΣΤΑΦΑΪ
Ο 17χρονος επιθετικός που επιστρέφει
στο Βύζαντα μετά από 2 χρόνια
«δανεισμού» στην ομάδα της
Μικρασιατικής, θα φορέσει για πρώτη
φορά τα κιτρινόμαυρα της αντρικής
ομάδας, καθώς από την  ηλικία των 7 ετών
αγωνίζονταν στα τμήματα υποδομής του
συλλόγου μας, ενώ συμμετείχε κάθε
χρόνο  και στις μεικτές της ΕΠΣΔΑ.
Καλωσορίζουμε το νεαρό ποδοσφαιριστή
στην «οικογένεια» του Βύζαντα και του
ευχόμαστε να έχει  υγεία και να δώσει τον καλύτερό του εαυτό βοηθώντας
στην προσπάθεια της ομάδας μας για την  επάνοδο στις εθνικές κατηγορίες.

Εκ του γραφείου Τύπου

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ 
ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ
Φιλικών  αν αμετρήσεων  συν έχεια και ακόμα έν ας δυν ατός αγών ας

για τα κορίτσια του Ακράτητου που αν ταποκρίθηκαν  σε πολύ μεγάλο
βαθμό σε έν α τεστ υψηλής δυσκολίας στο Γήπεδο Δύν αμης Ασπρ-
οπύργου  με τις Γυν αίκες του Περιστερίου.

Τα κορίτσια  του Παν αγιώτη Λουμάκη είχαν  ν α αν τιμετωπίσουν  μια
πολύ δυν ατή και έμπειρη ομάδα και παρά το ευρύ σκορ έδειξαν  πως η
ομάδα αν τέχει στα δύσκολα.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ(προπον ητής Παν αγιώτης Λουμάκης):  Τσομ-
παν οπούλου Ιλ., Μπαλή Αν τ., Παπαδοπούλου Θ., Μπαλή Αικ., Χάψα
Νικ., Γεωργαλά Γ., Παπαδοπούλου Ειρ., Τελιάκη Αθ., Νικολακοπούλου
Μ., Χριστοφορίδου Μ., Τσομπαν οπούλου Φ.

Αγων ίστηκαν  και οι: Αβραμίδου Χρ., Βασιλικούδη Α., Μπαλή Μαρ.,
Νάκου Αικ., Λουμάκη Ελ., Δήμου Αλ., Γκίτσα Φ., Πίν η Αικ., Τσομπαν ο-
πούλου Ζ.

ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΑΡΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Η διοίκηση ο προπον ητής και οι παίκτριες εύχον ται γρήγορα περα-
στικά στην  τερματοφύλακα  Ιλιάν αΤσομπαν οπούλου  και στην  χαφ
ΜαρίαΧριστοφορίδου που τραυματίστηκαν .

Ευχαριστούν  ακόμα τις Γυν αίκες Περιστερίου για τη φιλοξεν ία και
τους ευχόμαστε καλή αγων ιστική σεζόν  χωρίς τραυματισμούς.

Ο στράικερ του Ηρακλή Ελευσίνας
Παντελής Κατσάφαρος τόνισε για την
ομάδα την προετοιμασία και για το
νέο πρωτάθλημα.

<<Το σημαντικότερο είναι ότι έχο-
υμε ένα υγιής κλίμα,παίζουμε ο ένας
για τον άλλον και γενικά είμαστε όλοι
μια παρέα....
Έγιναν κάποιες προσθήκες από την

πλευρά της διοίκησης και του προ-
πονητη που είμαι σίγουρος ότι θα
βοηθήσουν σε μέγιστο βαθμό η
πορεία της ομάδας να είναι επιτ-
υχημένη!
Έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία

από 10 Αύγουστου και κάθε μέρα
δουλεύουμε στις προπονήσεις ώστε
να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε το
100% του εαυτού μας μέσα στο
γήπεδο!>>.

AN.TΣ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΑΣ: ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΕΙΝΑΙ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Ο 28χρονος πορτιέρο τού Αίαντα Παραλίας Χρή-
στος Γκούνας δήλωσε. <<Βλέπω την φετινή χρονιά
σαν ευκαιρία η ομάδα να κάνει καλή πορεία και να
κυνηγήσει την άνοδο το κλίμα της ομάδας είναι πάρα
πολύ καλό είμαστε μια πολύ καλή παρέα και φυσικά
με την καλή δουλειά και την εμπειρία του προπονητή
μας η ομάδα να καταφέρει να πετύχει τους στόχους
της, ο εν λόγω τερματοφύλακας έχει αγωνιστεί στο
παρελθόν στην Λαμπερή Ελευσίνας, Εθνικό Πανόρ-
αματος (πρωταθλητής) Β κατηγορία το 2018-2019 ,
και Αγίους Αναργύρους,.με την εμπειρία και την
ποδοσφαιρική τού νοοτροπία έχει να δώσει πολλά στον σύλλογο αλλά και στους μικρ-
ότερους αθλητές που αγωνίζονται,.Καλή ποδοσφαιρική χρονιά σου ευχόμαστε!

AN.ΤΣ.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΣ: ΕΧΟΥΜΕ
ΕΝΑ ΥΓΙΕΣ ΚΛΙΜΑ ΣΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ

Ο ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

Στον  επαν αληπτικό κυπέλλου Δυτικής Αττικής ο Πυρρίχ ιος επικράτησε της
Δύν αμης Ασπροπύργου με 2-1(πρώτος αγών ας 6-0) και πέρασε με τέρματα 8-1
στην  επόμεν η φάση του θεσμού.

Οι γηπεδούχ οι πήραν  προβάδισμα στο σκόρ με τον  Ι . Λαμπριν άτο 32'. Οι φιλο-
ξεν ούμεν οι έφεραν  το μάτς στα ίσια πέν τε λεπτά αργότερα με τον  Αγγελιδάκη για
ν α πάρουν  τη ν ίκη στο 77' με τον  Ερμπαλίδη.

Διαιτητής ήταν  ο Λάμπρου.Βοηθοί: Αν δρέου-Κορέστη.

ΔΥΝΑΜΗ(προπον ητής Λαμπριν άτος): Σιδηρόπουλος, Σταύρου, Κομιώτης(62’
Γερον ικολός), Παπαϊωάν ν ου, Λαμπριν άτος Γ,, Στυλίδης, Χαμηλόπουλος(62’ Αν τω-
ν ιάδης), Τζόκας(60’ Νταλίπης), Λαμπριν άτος Ι., Δαμίγος(84΄Αμαν ατίδης), Τριαν τα-
φύλλου(84’ Αν των όπουλος).

ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ(προπον ητής Μιχάλης Κάσδαγλης):  Σωπιάδης Θ., Μουστάκα,
Μερκάι(65’ Πιπερίδης Σ.), Βασιλειάδης, Τσιριγώτης(71’ Στάσης), Πιπερίδης Γ.,
Ερμπαλίδης, Τσούλφας(46’ Στύλα), Κέλι, Παπαδόπουλος, Αγγελιδάκης.



ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΥ:
Πρώτοι στο Ποδόσφαιρο -

πρώτοι και στην αλληλεγγύη

Η Ακαδημία του Μανδραϊκού, αντιπροσωπεία των
παιδιών, ο πρόεδρος κ. Χρήστος Παπακωνσταν-

τίνου, μέλη του ΔΣ του Μανδραϊκού και γονείς,
παρέδωσαν σχολικά είδη στον Δήμο της Μάνδρας

Ειδυλλίας για τα παιδιά που έχουν ανάγκη.

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020    θριάσιο-11

Ο ΑΟ MIMAΣ 3-0 ΤΟΝ
ΕΡΜΗ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Ο ΑΟ Μίμας Μικρασιατική Μεγάρων επικράτησε του Ερμή Ανω
Λιοσίων με 3-0 και πέρασε στην επόμενη φάση του κυπέλλου
στην Δυτική Αττική (πρώτο ματς 2-0).(Γεωργακής 36΄ Χαμπιλάι
56’ ,  ualeid 77’).

ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ

6’ Σούτ του Κοντογιάννη απέκρουσε ο Στρατιώτης.
20’ Μακρινό σο΄’υτ του Σαρσαρίδη απέκρουσε ο ο Στρατιώτης.
25’ Σέντρα σούτ του Μπαγδάτογλου απέκρουσε ο Δημητρίου.
29’ Φάουλ του Κορδέρα απέκρουσε ο Στρατιώτης και το δοκάρι.
36’ ΓΚΟΛΛΛΛΛ Ο Γεωργακής με διαγώνιο σούτ πέτυχε το 1-0.
44’ Κόρνερ του Γκουτσούλα η μπάλα έφτασε στον Μπαγδάτογ-
λου το σούτ άουτ.
45’ Σέντρα του Γκουτσούλα ο Μπαγδάτογλου δεν μπόρεσε.
56’ ΓΚΟΛΛΛΛΛ ο Χαμπιλάι 2-0
77’ ΓΚΟΛΛΛΛΛ ο Ualeid το 3-0.
82’ σούτ του Θεοφανίδη απέκρουσε ο Στρατιώτης.
Εκπληκτική εμφάνιση από τον 17χρονο γκολκίπερ της ομάδας
του Μίμα Θοδωρή Στρατιώτη που κράτησε το μηδέν σε καίρια
σημεία του αγώνα.
Χρόνο συμμετοχής πήρε και ο 16χρονος Γιάννης Παπανικόλας
κλέβοντας τις εντυπώσεις.

Διαιτητής Μανούρας Χ. Βοηθοί: Μανούρας Ν, Μπούρδος.

ΑΟ ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ(προπονητής Χάρης Κουστέρης):
Στρατιώτης, Μήτσος (70’Κυριακίδης), Τοπάλης( 61’( ualeid), Κήτ-
τας, Συριανός, Μαρουδής, Λύγδας, Γκουτσούλας(53’ Χαμπιλάι),
Μπαγδάτογλου, Ζουμπουρλής(70’ Τσιούνης),
Γεωργακής(61’Παπανικόλας).
ΕΡΜΗΣ ΛΙΟΣΙΩΝ(προπονητής Διονύσης Κυριακόπουλος):
Δημητρίου(35’ λόγω τραυματισμού Τσελέπης), Θάνος(57’ Στέφ-
ου), Κοκαβέσης(46’ Ιακωβίδης), Μάρκου, Κίσσας, Λακουμέν-
τας(57’ Πλατσίδας), Παπάζογλου(61’ Χατζηιωαννίδης), Κοντο-
γιάννης, Κορδέρας, Σαρσαρίδης, Θεοφανίδης.

ΕΠΣΔΑ:  ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜ ΑΔΩΝ Κ14-Κ15ΕΠΣΔΑ:  ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜ ΑΔΩΝ Κ14-Κ15

O
Πρόεδρος Υποδομών και Μικτών ομάδων της
ΕΠΣΔΑ κ. Κώστας Κουράτος και ο υπεύθυνος
Μικτών Χρήστος Σοφιανίδης προχωρήσαν σε μια

σημαντική συμφωνία για το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
της προεπιλογής των εθνικών ομάδων που θα εκπαι-
δεύονται τα παιδιά της Δυτικής Αττικής. 

Υπεύθυνος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα είναι
ο κ.Γιάννης Φατόλιας και Συντονιστές του προγράμματος
θα είναι ο κ.Τάσος Στασινόπουλος και ο κ.Παναγιώτης
Παυλίδης. 

Σε αυτό το έργο θα πλαισιώνονται από μια ομάδα ανθ-
ρώπων που όλοι μαζί με τις γνώσεις και την αξιοσέβαστη πορεία τους που έχουν στο αναπτυξιακό
ποδόσφαιρο ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουν, με νέες ιδέες να δώσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία
των παιδιών μια διαφορετική οπτική με στόχο να δημιουργήσουν πιο ολοκληρωμένους αθλητές, που
θα μπορέσουν να στελεχώσουν τις Εθνικές μας Ομάδες έχοντας σαν εφόδια όλα αυτά που χρειάζονται
οι αθλητές σε αυτό το επίπεδο.

Το Staff θα αποτελείται από τους εξής: Υπεύθυνος Εκπαιδευτικού Προγράμματος :Γιάννης Φατόλιας
Συντονιστές Εκπαιδευτικού Προγράμματος: Παναγιώτης Παυλίδης – Τάσος Στασινόπουλος Προπον-
ητής Κ-15 : Τάσος Στασινόπουλος Προπονητής Κ-14 : Γιάννης Φατόλιας Γυμναστής : Παναγιώτης Παυ-
λίδης Προπονητής Τ/Φ : Φραγκίσκος Χανιώτης Αναλυτής Προπόνησης-Αγώνα: Κώστας Αλεξίου Εξω-
τερικοί Συνεργάτες Ψυχολόγος-Επικοινωνιολόγος : Αχιλλέας Υφαντίδης Αθλίατρος Ορθοπεδικός -
Χειρουργός : Κώστας Ιντζόγλου Φυσικοθεραπευτής : Μπάμπης Καλογρίδης Διατροφολόγος : Θάλεια
Μαραγκοπούλου Εκπρόσωποι ΕΠΣΔΑ 1) Αργύρης Τσεβρενίδης 2) Μέγας Καραμπίνης 

Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο τους και όλοι μαζί στο τέλος να έχουμε καταφέρει να
βελτιώσουμε την παρουσία μας διπλά στα παιδιά και ταυτόχρονα την εκπαιδευτική τους διαδικασία.

O Δ.ΜΕΙΝΤΑΝΗΣ ΤΗΝ 1Η ΘΕΣΗ
ΣΤΟ ΠΑΝ.ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ

Ο Δημήτρης Μειν τάν ης αθλητής της ξιφασκίας από
την  Μάν δρα κατέκτησε την  πρώτη θέση στο
Παν ελλήν ιο Πρωτάθλημα Παμπαίδων  Ξίφους
Ασκήσεως που έγιν ε στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήν ας
"Σπύρος Λούης".
Mε σκληρή προπόν ηση, σχ έδιο και όραμα κατάφερε
ν α φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο του αθλήματος
στην  κατηγορία του.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Εκ μέρους του Συνδυασμού "Συνεργασία
Πολιτών", θέλουμε να εκφράσουμε δημόσια τα
θερμά μας συγχαρητήρια στο δικό μας παιδί,
αθλητή Ξιφασκίας Δημήτρη Μεϊντάνη,
Ευχόμαστε στον Δημήτρη ένα λαμπρό μέλλον με
πολλές χαρούμενες συγκινήσεις και χαμόγελα!!!

ΕΠΣΔΑ: OΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΙΚΗ

Στους αγώνες κυπέλλου που διεξήχθηκαν το Σαβ-
βατοκύριακο στην Δυτική Αττική σημειώθηκαν τα
εξής αποτελέσματα.
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 1-0(1-2)
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ - ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
3-0(2-0)
ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ 1-2(0-6)
ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ - ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ(ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ)    
Α.Σ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ - ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. 4-4
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ - ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0-3   (1-1)                        
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΑΓΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 3-2  (3-1)
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ – ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 1-0 (0-0)       
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 6-0 (5-0)         
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 5-0 (1-4)               
***ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ - ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.
(2-1)
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
4-0 (4-0)      
ΒΥΖΑΣ  ΜΕΓΑΡΩΝ- Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑ 1-0 (2-0)
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ (2-0)
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ - ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
2-2 (0-1)
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ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  AAddvviissoorr  SSeerrvviiccee
PPaacckk  ζζηηττάά  ππρροοσσωωππιικκόό::

.Άνδρες & γυναίκες για
picking και scanner 
.Άνδρες & γυναίκες για
ανειδίκευτη εργασία.
.Χειριστές μηχανημάτων
clark BT 
. Οδηγό με δίπλωμα Δ΄
κατηγορίας
. ηλεκτροσυγκολλητές 

Μισθός πολύ ικανοποιη-
τικός με ένσημα. 

Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 2105576682
Διεύθυνση γραφείου: 
Νίκης & Σπύρου Λούη 

(Γερμανικά), 
Ασπρόπυργος 19300
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Ζητούνται  αποθήκες
για αγορά

και ενοικίαση 
στον Ασπρόπυργο. 
Πληροφορίες στο
Μεσιτικό Γραφείο 

Μαντζουράτου Ελένη. 
Τηλέφωνο 6946971237

ΕΤΑΙΡΙΑ LOGISTICS ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ PICKER ΚΑΙ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

(ΚΛΑΡΚ - ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ) ΜΕ ΑΔΕΙΑ. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6981775804 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ
irokalli8@gmail.com

ΜΕΓΑΡΑ: 
Έναρξη εγγραφών στο ΣχολείοΔεύτερης Ευκαιρίας

Ξεκίν ησαν  οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας
Μεγάρων .

Όσοι εν διαφέρον ται ν α υποβάλουν  αίτηση για την  εγγρα-
φή τους στον  Α΄ Κύκλο Σπουδών  μπορούν  ν α προσέρχον -
ται στα γραφεία του ΣΔΕ (Μουσείου 1, Μέγαρα) καθημεριν ά
17:00 – 20:00 μέχρι τις 30 Σεπτέμβρη.

Τηλέφων ο επικοιν ων ίας:2296027568

Μον αδικές προϋποθέσεις για κάθε εν ήλικα είν αι το Απολυτήριο Δημοτικού και η θέλησή του
ν α ολοκληρώσει την  υποχρεωτική εκπαίδευση και ν α αποκτήσει απολυτήριο Γυμν ασίου σε
δύο χρόν ια.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ                            
Α /́ΘΜΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΠΛΗΡ.ΤΗΛ: 2102487895 -
2102486412   

Άνω Λιόσια  16/09/2020
Αρ. Πρωτ: 1044

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΕΝΙΑΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄/ΘΜΙΑΣ
ΕΚ/ΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ  ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 5ου
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

1.   Δικαίωμα συμμετοχής στον
πλειοδοτικό διαγωνισμό έχουν: α)
ιδιώτες, φυσικά  και δημοτικά ή
κοινοτικά νομικά  πρόσωπα, β)
Πολίτες των κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες
της Ελληνικής γλώσσας. Το
επίπεδο γλωσσομάθειάς τους για
την καλή εκτέλεση των
καθηκόντων τους διαπιστώνεται
από την Επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισμού.

2. Δεν γίνονται δεκτοί στο
διαγωνισμό: α) οι απασχολούμενοι
στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με
οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, β)
οι συνταξιούχοι. γ) όσοι έχουν
κώλυμα διορισμού στο  Δημόσιο,
σύμφωνα  με  τα  άρθρα  4, (παρ.
1, 2, 3,  και 4), 5, 7, 8 και 9 του Ν.
3528/2007 ΦΕΚ 26 τ.Α΄/9.2.07, δ)
όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης
άλλου κυλικείου Δημοσίου ή
Ιδιωτικού σχολείου.

3. Η σύμβαση για κάθε
κυλικείο ισχύει για εννέα(09)
χρόνια, αρχίζει από την 01/11/2020
και λήγει την 30/06/2029 του
ένατου χρόνου.

4. Τα δικαιολογητικά
συμμετοχής  στον πλειοδοτικό
διαγωνισμό είναι: α) Έγγραφη
αίτηση με πλήρη στοιχεία
πρωτοκολλημένη  στο Δήμο
Φυλής  για συμμετοχή του στο
διαγωνισμό.

β) Έγγραφη οικονομική
προσφορά που εμπεριέχει το
προσφερόμενο ποσό σε ευρώ
για κάθε μαθητή, η οποία θα
τοποθετείται σε ξεχωριστό από
τα άλλα  δικαιολογητικά  κλειστό
αδιαφανή φάκελο. 

Η προσφορά πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη χωρίς ξύσματα,
σβησίματα, προσθήκες,
διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση
μονογράφεται από τον
ενδιαφερόμενο. 

Η Επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισμού κατά τον έλεγχο αφού
καθαρογράψει τη διόρθωση, τη
μονογράφει και τη σφραγίζει. Η
προσφορά απορρίπτεται όταν
υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι
οποίες την καθιστούν ασαφή κατά
την κρίση της Επιτροπής
διενέργειας του διαγωνισμού. 

γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε
εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από
την αντίστοιχη σχολική επιτροπή. 

δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας του
ιδίου ή που προέρχεται από
πολυτεκνική οικογένεια από τον
αρμόδιο φορέα. ε) Πιστοποιητικό
φορολογικής ενημερότητας. 

στ) Πιστοποιητικό εισαγγελίας ότι
δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος. 

ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού
Μητρώου. η) Για τη συμμετοχή στο
διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό
εγγύησης το οποίο δεν μπορεί να

είναι κατώτερο των 300 Ευρώ ή
αντίστοιχη εγγυητική επιστολή. 

Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται
στους ενδιαφερόμενους
υποψήφιους μετά την κατακύρωση
του διαγωνισμού εκτός του
πλειοδότη στον οποίο
κατακυρώθηκε η παραχώρηση του
κυλικείου, ο οποίος πρέπει να
καταβάλει συμπληρωματικά
αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική
επιστολή που να καλύπτει
συνολικά  το  20% του  ετήσιου
μισθώματος ως εγγύηση καλής
εκτέλεσης της σύμβασης. Το ποσό
αυτό ή η εγγυητική  επιστολή
παρακρατείται καθόλη τη διάρκεια
της σύμβασης και επιστρέφεται
μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της
περιπτώσεως καταγγελίας ή
προώρου λήξης της σύμβασης,
οπότε καταπίπτει υπέρ της  Ενιαίας
Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας
Εκ/σης. θ) Υπεύθυνη δήλωση του
Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται
ότι δεν είναι ανάδoχοι
εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου
δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου. ι)
πιστοποιητικό μονογονεϊκής
ιδιότητας ια) Πιστοποίηση από τον
ΕΦΕΤ .ιβ) Πιστοποίηση μέσω
ΕΟΠΠΕΠ είτε μέσω εναλλακτικών
σχημάτων (ΕΣΥΔ).

Για τη συμμετοχή των δημοτικών ή
κοινοτικών νομικών προσώπων
απαιτούνται όλα τα ανωτέρω
δικαιολογητικά εκτός του
πιστοποιητικού Εισαγγελίας, της
υπεύθυνης δήλωσης του Ν.
1599/86 και του αποσπάσματος
ποινικού μητρώου. 

Απαιτείται όμως επιπλέον,
αποδεικτικό έγγραφο του
εξουσιοδοτούμενου να
συμμετάσχει στο διαγωνισμό
ατόμου. Τα παραπάνω
δικαιολογητικά θα υποβάλλονται
στις αρμόδιες για τη διενέργεια του
διαγωνισμού Επιτροπή, στο
Γραφείο Σχολείων.

Οι μισθωτές κυλικείων
υποχρεούνται: α) στη χρήση
Φορολογικής Ταμειακής Μηχανής
σύμφωνα με την εγκύκλιο του
ΥΠΕΠΘ Δ4/585/1991 και β) στην
έκδοση άδειας λειτουργίας
καταστήματος στο όνομα του
μισθωτή, ΦΕΚ 526/8-9-83.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Γραφείο Σχολείων του Δήμου
Φυλής (οδός Εγγονοπούλου 16),
στις 29/10/2020, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 10:00., ενώπιον της, για
το συγκεκριμένο σχολείο αρμόδιας
επιτροπής, συγκροτούμενης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
παρ. 7 της  υπ. αριθ. Δ4/355/1994
κοινής υπουργικής απόφασης:

Το ελάχιστο όριο προσφοράς
ορίζεται στα 4,00 Ευρώ ανά
μαθητή ετησίως 189 εργάσιμες
ημέρες και θα αποτελεί ποσό
εκκίνησης κατά τη διαδικασία του
πλειοδοτικού διαγωνισμού.

Η έγγραφη αίτηση και η έγγραφη
οικονομική προσφορά θα γίνονται
δεκτές από τις 21/09/2020 έως τις
29/10/2020 και ώρα 9:30 π.μ.                                                                                                             

Ο προσφέρων  θεωρείται ότι
αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους
της διακήρυξης.

Η αποσφράγιση των προσφορών
γίνεται δημόσια ενώπιον της
Επιτροπής διενέργειας του
διαγωνισμού. Όσοι
παρευρίσκονται στη διαδικασία
αποσφράγισης των προσφορών
λαμβάνουν γνώση των
συμμετασχόντων στο διαγωνισμό.

Αντιπροσφορές στους ανωτέρω
διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές.
Σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αρμόδιο όργανο για την
κατακύρωση του διαγωνισμού είναι
η  Ενιαία Σχολική Επιτροπή
Α΄/θμιας Εκ/σης Δήμου Φυλής. Η
Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας

Εκ/σης έχει το δικαίωμα να μην
κατακυρώσει το διαγωνισμό
εφόσον κρίνει τις προσφορές
απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε
λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του
διαγωνισμού ασύμφορο. Από την
επιτροπή συνεκτιμάται η τιμή
προσφοράς, η προϋπηρεσία, η
πολυτεκνική ιδιότητα, μονογονεϊκή
ιδιότητα, πιστοποίηση ΕΦΕΤ και
ΕΟΠΠΕΠ  και γενικά η εμπειρία
των διαγωνιζομένων και κάθε άλλο
ουσιώδες στοιχείο  που
εξασφαλίζει την καλή εκτέλεση της
σύμβασης.

Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου σε
περίπτωση που δεν διαθέτει
βεβαίωση παρακολούθησης
σεμιναρίου υγιεινής και ασφάλειας
τροφίμων του Ε.Φ.Ε.Τ.
υποχρεούνται να το
παρακολουθήσει προσκομίζοντας
τη σχετική βεβαίωση στην  Ενιαία
Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκ/σης
μετά την υπογραφή της
συμβάσεως εντός εύλογου
χρονικού διαστήματος.  

Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου
πρέπει να τηρεί αυστηρά τις
ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις
σύμφωνα με την αρ. ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ.
93828 (ΦΕΚ 1183/ 31-8-2006 τ.Β.)
απόφαση του αρμόδιου Υπουργού
Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, όπως αυτή
διαμορφώνεται κάθε φορά, με την
οποία καθορίζονται τα
προσφερόμενα είδη από τα
σχολικά κυλικεία.

Η παρουσία του εκμισθωτή στο
κυλικείο τις ώρες λειτουργίας του
είναι απαραίτητη. Δύναται να
επικουρείται από πρόσωπο, το
οποίο θα πληρεί τις σχετικές
προϋποθέσεις εργασίας.

Η μίσθωση των σχολικών
κυλικείων κατά οποιονδήποτε
τρόπο δεν υπάγεται στις διατάξεις
για τις εμπορικές μισθώσεις.

Οι εκμεταλλευτές των σχολικών

κυλικείων καταβάλλουν στην
Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας
Εκ/σης κατ’ έτος το ποσό που
συμφωνήθηκε, σε τρεις δόσεις, της
Πρώτης την 30η Νοεμβρίου, της
Δεύτερης την 28η Φεβρουαρίου και
της Τρίτης την 31η Μαΐου.

Για τον καθορισμό του μισθώματος
λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός
φοιτούντων μαθητών στις
ημερομηνίες που καταβάλλονται οι
δόσεις.

Κάθε παράβαση των όρων της
παρούσας θα πιστοποιείται από τα
μέλη της επιτροπής ελέγχου του
κυλικείου η οποία μπορεί να
εισηγείται στην Ενιαία Σχολική
Επιτροπή Α΄/θμιας Εκ/σης την
καταγγελία της σύμβασης που έχει
υπογραφεί για ουσιώδη λόγο που
οφείλεται στον υπεύθυνο ανάδοχο
του κυλικείου. 

Η  Ενιαία Σχολική Επιτροπή
Α΄/θμιας Εκ/σης κρίνει εάν
συντρέχει ή όχι λόγος καταγγελίας
της σύμβασης και αποφασίζει
αναλόγως αφού προηγουμένως
κληθεί να εκφράσει τις απόψεις του
ο εκμεταλλευτής του κυλικείου.

Όλοι οι παραπάνω όροι
θεωρούνται και είναι ουσιώδεις, η
δε παράβαση και ενός μόνο εξ
αυτών θα έχει σαν συνέπεια την
καταγγελία της σύμβασης.

Περισσότερες πληροφορίες
μπορούν να πάρουν οι
ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο
Α΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  του
Δήμου Φυλής, οδός
Εγγονοπούλου 16,  Άνω Λιόσια,
τηλ: 2102487895 & 2102486412.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της  Ε.Σ.Ε. Α΄/θμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Φυλής

ΚΡΕΜΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ



14-θριάσιο Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

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

Ενοικιάζεται επαγγε-
λματικός χώρος (ισόγειο)
στη διασταύρωση Ασπρ-
οπύργου (πλησίον ΙΚΑ
και στάσης λεοφωρείου),
126 τεραγωνικά μέτρα,
κατάλληλο 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 επικοι-

νωνίας 6974792931 κος
Σταύρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται κατά-
στημα 110 τ.μ. επί της
Λεωφόρου 
Δημοκρατίας και
πωλείται 
ο επαγγελματικός εξοπ-
λισμός του. Τηλέφωνο
ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς
6945334415

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τμ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση Δεμερτζή πίσω
από το Δημοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
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 6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται
(ενοικίαση ή πώληση)
κεντρικό κατάστημα
(Οδός Παγκάλου) 300τμ
+ 100τμ βοηθητικός
χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

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

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

Πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύργου!Πληρο-
φορίες κ.σοφια
τηλ.6909156985

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασ-
κευή γκαρσονιέρα 35
τ.μ., στον ημιώροφο, 1
υ/δ master, κατασκευή
'17, μπάνιο, προκασκευα-
σμενο, μεταφέρεται στο
χωρο σας, τιμή 6.500€,
συζητήσιμη , 10:00-
22:00-- 6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή

κατάσταση, 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 Ελληνίδα ανα-
λαμβάνει τη φύλαξη παι-

διών στις περιοχές Μάν-
δρας - Μαγούλας & Ελευ-
σίνας. Τηλ. 6979244790

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

"Εταιρεία καθαρισμών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια με δίπλωμα
οδήγησης, κάτοικο περ-
ιοχής θριασίου πεδίου.
τηλ: 210 5546957, 
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με
δίπλωμα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γα-
λακτοκομικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής. Επιθυμητή προϋπ-
ηρεσία σε ex-van
πώληση.  Επικοινωνία
10:00-17:00,
2105577698 , email: in-
fo@dikomas.gr

Ζητούνται συνεργάτες
για πωλήσεις προϊόντων
σε εκθεσιακούς χώρους,
ηλικίας από 20 έως 35
ετών. Ώρες επικοινωνίας:
11 π.μ. έως 1 μ.μ. – κος
Ηλίας - Τηλ.: 210 24 70
341 - 694 43 88 304 –e-
mail: ifonitonamea@g-
mail.com  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
AΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑ ΓΙΑ
ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
(ΠΡΩΙΝΗ) ΜΕ
ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ
6944203411

ΚΥΡΙΑ  ζητά εργασία  για
οικιακή βοηθός και

φύλαξη ηλικιωμένων
στην περιοχή της Δυτικής

Αττικής και Δυτικής
Αθήνας. Τηλ. 6944802271

Ενοικιάζεται ισόγειο διαμέρισμα
90τ.μ. στην Ελευσίνα, πλησίον
ΔΕΗ. Πλήρως αυτόνομο, χωρίς

κοινόχρηστα. 
Τιμή ενοικίασης 400€ 

Τηλ: 6937958083
Ώρες 8:00-13:00 και 18:00 - 20:00 

Πωλείται οικία ισόγειο και
πρώτος όροφος στο 

Παλαιοχώρι Μάνδρας σε 800
μέτρα οικόπεδο . Ανταλλαγή με

διαμέρισμα τηλέφωνο 
6974 311 396. 

Τιμή συζητήσιμη
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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 Ελευ-
σίνα, 210 556 0948

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
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 2 1 0
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  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

Το Γραφείο Απασχόλησης του
Δήμου Ασπροπύργου ενημε-
ρώνει τους ενδιαφερόμενους
ότι, ζητούνται οι παρακάτω
ειδικότητες:

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Άντρες 

Επιθυμητά Προσόντα: 
� Ηλικία: έως 40 ετών
� Εκπαιδευτικό Επίπεδο:
Απόφοιτοι Γυμνασίου-Απόφοιτοι
Λυκείου
� Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
� Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Επιθυμητά Προσόντα: 
� Ηλικία: έως 40 ετών
� Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό
Επίπεδο:Ανεξάρτητο
� Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
� Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ

ΑΔΕΙΑ)

Επιθυμητά Προσόντα: 
� Ηλικία: έως 45 ετών
� Προϋπηρεσία: Απαρ-
αίτητη
� Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ
ΚΛΑΔΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΖΗΤΑ 
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες 
Επιθυμητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 30 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτ-
ητο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ
Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλ-
ησης Δήμου Ασπροπύργου,
Σαλαμίνος 20, Όπισθεν Δημα-
ρχείου.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφ-
ικών: info@apasxolisiasp.gr

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ
ΚΛΑΔΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ
ΖΗΤΑ 
ΟΔΗΓΟΥΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
Άντρες 
Επιθυμητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λύκειο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ
Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι άδειας οδήγ-
ησης Γ κατηγορίας με ΠΕΙ,
γνώστες Αττικής.
Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλ-
ησης Δήμου Ασπροπύργου,
Σαλαμίνος 20, Όπισθεν Δημα-
ρχείου.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφ-
ικών: info@apasxolisiasp.gr

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ
ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΖΗΤΑ 
ΟΔΗΓΟΥΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Άντρες 
Επιθυμητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 50 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτ-
ητο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ
Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι διπλώματος
Γ κατηγορίας με ΠΕΙ
Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλ-
ησης Δήμου Ασπροπύργου,
Σαλαμίνος 20, Όπισθεν Δημα-
ρχείου.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφ-
ικών: info@apasxolisiasp.gr

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααμμίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  

ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ..  ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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Μ
ε νέα ημερομηνία έναρξης
την 30η Σεπτεμβρίου θα
φιλοξενηθεί η γλυπτική εγκα-

τάσταση της Ασπασίας Σταυροπούλου
«Άνθρωποι στον χρόνο» στον προ-
αύλιο χώρο του εμβληματικού Σαπωνο-
ποιείου των Χαριλάου και

Κανελλόπουλου, γνωστού και ως
Παλαιού Ελαιουργείου Ελευσίνας με
ιστορία 150 ετών.

Η έκθεση είναι σε επιμέλεια της εικα-
στικού Νάντιας Βλαχοπούλου και θα
διαρκέσει έως τις 18 Οκτωβρίου 2020.

Γεννημένη στη βιομηχανική ζώνη της
περιοχής, η Ασπασία Σταυροπούλου τα
τελευταία χρόνια έχει επικεντρώσει την
εικαστική της ενασχόληση στο Παλαιό
Ελαιουργείο και τους αφανείς ήρωες
του.

Οι «Άνθρωποι στον χρόνο» αποτε-
λούν τη συνέχεια μιας δουλειάς εν
εξελίξει, το πρώτο μέρος της οποίας
παρουσιάστηκε στην ατομική της έκθεση
«Ζωντανό Μνημείο» τον Απρίλιο του
2019 στο Πολιτιστικό Κέντρο «Λεωνίδας
Κανελλόπουλος».

Μελετώντας, μεταξύ άλλων σημαν-
τικών ιστορικών κειμηλίων, το
«Μητρώο Εργαζομένων του Σαπωνο-
ποιείου Ελευσίνας» ξεδιπλώθηκε μια
ολόκληρη εποχή:

Πρόσωπα και ιστορίες ανθρώπων με
διαφορετική καταγωγή, καταβολές και

πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, που κλήθη-
καν να συνεργαστούν και να αφομοι-
ωθούν σε έναν νέο κοινό τόπο. Το
εγχείρημα πραγματεύεται την έννοια
της οικονομικής μετανάστευσης, με
εύλογο τον παραλληλισμό στο σήμερα,
καθώς το μεταναστευτικό κύμα δεν έχει
σιγάσει, εξακολουθώντας να αναζητεί
ευημερία και καλύτερες συνθήκες
διαβίωσης.

Δίνοντας έμφαση στη διαφορετικότητα
των ανθρώπων, η γλυπτική σύνθεση
αναπτύσσεται ως μία ανομοιογενής
ενότητα από αφαιρετικές φιγούρες σε
φυσική διάσταση.

Σαν σε μια στιγμή που πάγωσε στο
χρόνο, χειρώνακτες εργάτες του Σαπω-
νοποιείου φιλοτεχνημένοι από πέτρα,
ξύλο, τσιμέντο και οξειδωμένο σίδερο
ταυτίζονται με τις ταπεινές πρώτες ύλες
τις οποίες κατεργάζονταν, γέννημα και
απόρροια της φθοράς, σε μια αέναη
αποδόμηση και αναδόμηση του περι-
βάλλοντος χώρου.

Μοιάζει η θέση τους να ήταν πάντα
εκεί, καθώς συγχέονται με την ζωντανή
παρουσία των επιγόνων τους, σημερ-
ινών κατοίκων και επισκεπτών, στο
τώρα. Στο έργο υπογραμμίζεται ιδιαίτε-
ρα η παρουσία των εργατριών, δεδομέ-

νου ότι το ένα τρίτο του δυναμικού του
εργοστασίου ήταν γυναίκες. Ανάμεσά
τους, η υπερφυσική φιγούρα της
«Μνήμης», φέρει στο σώμα της τα ξεθ-
ωριασμένα και δυσανάγνωστα πρόσω-
πα τους, όσα σώζονται από το μητρώο
εργαζομένων.

Σιωπηλή και επιβλητική, ως άλλη
«φεύγουσα κόρη», υποβάλλει την ταυ-
τόχρονη αίσθηση υλικού και άυλου,
παρουσίας και απουσίας, κρατώντας
ζωντανή τη σχέση της με τις τρεις
βαθμίδες του χρόνου: παρελθόν,
παρόν, μέλλον.

Η Ασπασία Σταυροπούλου μαθή-
τευσε δίπλα στον γλύπτη Γ. Ζογ-
γολόπουλο, ο οποίος ήταν ο
πρώτος που αναγνώρισε την δου-
λειά της και την παρότρυνε να
συνεχίσει. 

Έχει επίσης παρακολουθήσει μαθ-
ήματα γλυπτικής και καλλιτεχνικής
φωτογραφίας με δασκάλους τους Ν.
Τρανό, Π. Κοκκινιά και Α. Βούτσα
στην Α.Σ.Κ.Τ και έχει συμμετάσχει σε
πλήθος σεμιναρίων.

Έχει στο ενεργητικό της έξι ατομι-

κές εκθέσεις, αρκετές συμμετοχές σε
ομαδικές, καθώς και τέσσερις επιμέ-
λειες εικαστικών εκθέσεων. Γλυπτά
της φιλοξενούνται σε γκαλερί της
Αθήνας και κοσμούν το κτήριο του
Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Ελευσίνας.

Επιμέλεια έκθεσης: Νάντια Βλαχο-
πούλου

Διοργάνωση: Κοινωφελής
Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας

INFO: Παλαιό Ελαιουργείο
Κανελλοπούλου 1, Παραλία Ελευ-

σίνας
Τηλ.: 210 55 65 613-621
Διάρκεια: 30 Σεπτεμβρίου – 18

Οκτωβρίου 2020

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα -
Κυριακή 18:00-22:00

Είσοδος ελεύθερη
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα:

kedelefsinas.gr

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεω-
τική καθ' όλη τη διάρκεια παραμο-
νής σας στον χώρο διεξαγωγής της
έκθεσης.

«Άνθρωποι στον χρόνο»
Έκθεση Ασπασίας Σταυροπούλου

Νέα ημερομην ία έναρξης η 30η ΣεπτεμβρίουΝέα ημερομην ία έναρξης η 30η Σεπτεμβρίου

Ελ.Βενιζελου  Ασπρόπυργος τηλ .210 5574284


