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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, 

η θερμοκρασία από 15-27 βαθμούς Κελσίου

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,17,21,25,29

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ιάκωβος, Ιακωβίνα, Ζακελίνα *

Ιακώβου Αποστόλου του αδελφοθέου
Σάββατο 24 : Σεβαστιανή, Σεβαστή, Σέβη,

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΚΙΟΚΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΙΟΚΑ ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος Δημοκρατίας 20, 2105573243

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Στυλιαρά Ελένη Κ.
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 88, 2105541216

MANΔΡΑ
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.

Στρατηγού Ν. Ρόκα  84, 2105556375

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Τζώνης Κωνσταντίνος Ε.Κυκλάδων 31,
2102482990

ΧΑΪΔΑΡΙ
Κοντονής Αλέξανδρος - Ειρηναίος Ι.

Ιερά Οδός 310 & Κύπρου 2,2110122466

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι λοιμω-
ξιολόγοι με αφορμή τη ραγδαία αύξηση των
κρουσμάτων κοροναϊού στη χώρα μας,

προειδοποιώντας για τετραψήφιο αριθμό καθημερ-
ινών κρουσμάτων σε λίγο καιρό αν δεν εφαρμο-
στούν άμεσα νέα μέτρα.

Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του
ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, του οποίου οι
προβλέψεις για την εξέλιξη του κοροναϊού στη
χώρα μας έχουν αποδειχθεί έγκυρες, είπε χαρακ-
τηριστικά πως «είμαστε στο κακό σενάριο Έχει
αρχίσει και κλείνει το παράθυρο ευκαιρίας μέχρι τις
21 Οκτωβρίου που είχαμε πει».

Ο κ. Σαρηγιάννης τόνισε την αναγκαιότητα να
εφαρμοστούν νέα μέτρα για τον περιορισμό της δια-
σποράς του κορονοϊού στη χώρα μας, επι-
σημαίνοντας ότι δεν είναι αργά για να επιβληθούν οι
μάσκες παντού.

«Τέλος Νοεμβρίου, αν δεν πάρουμε μέτρα, τα
κρούσματα θα έχουν φτάσει τα 1.400 καθημερινά
και μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουμε 2.000
κρούσματα. Αν επιβάλλουμε το «μάσκα παντού», τα
καθημερινά κρούσματα θα πέσουν στα 170…
Μέχρι τέλος Νοεμβρίου οι θάνατοι, αν δεν παρθούν
μέτρα, θα έχουν φτάσει συνολικά τους 900».

«Αν επιβάλλουμε το «μάσκα παντού», τα καθημε-
ρινά κρούσματα θα πέσουν στα 170» επισήμανε
στο OPEN.

Επιπλέον, ο κ.
Σαρηγιάννης τόνι-
σε πως φέτος τον
χειμώνα δεν θα
πρέπει να προτι-
μήσουμε τα τζάκια
για τη θέρμανσή
μας, καθώς το
κάψιμο των ξύλων

μπορεί να εντείνει τη διασπορά του κορονοϊού.

Λινού: Πιθανό να πάμε σε τετραψήφιο αριθμό
κρουσμάτων

Πιθανό χαρακτήρισε το ενδεχόμενο να πάμε σε
τετραψήφιο αριθμό κρουσμάτων η καθηγήτρια
επιδημιολογίας ΕΚΠΑ, Αθηνά Λινού.

«Είναι πολύ πιθανό να πάμε σε τετραψήφιο
αριθμό κρουσμάτων σε έναν μήνα από σήμερα,
ίσως και σε 2.000 την ημέρα, αν δεν λάβουμε
μέτρα. Έπρεπε να είχαμε πάρει μέτρα νωρίτερα.
Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν έχει επιβληθεί η
μάσκα παντού» δήλωσε στον ΑΝΤ1 η καθηγήτρια
επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ Αθηνά Λινού.

«Φοβάμαι ότι δεν έχει μελετηθεί αν θα φέρει απο-
τέλεσμα το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας
μετά τα μεσάνυχτα», σχολίασε η κ. Λινού.
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Το επιχειρησιακό σύστημα FloodHub στη λεκάνη
απορροής Μάνδρας-Μαγούλας-Ελευσίνας 

Παρουσίασε αντιπροσωπεία επιστημόνων του Εθνικού Αστεροσκοπείου
Αθηνών στο Πολιτιστικό-Πνευματικό Κέντρο Μάνδρας «Μίμης Δούκας»

Τ
ο επιχ ειρησιακό
σ ύ σ τ η μ α
FloodHub στη

λεκάν η απορροής
Μάν δρας-Μαγούλας-
Ελευσίν ας παρουσίασε
αν τιπροσωπεία επι-
στημόν ων  του Εθν ι-
κού Αστεροσκοπείου
Αθην ών  στο Πολιτι-
στικό-Πν ευματικό Κέν -
τρο Μάν δρας «Μίμης
Δούκας».

Το συγκεκριμέν ο
σύστημα, μέσω των
τριών  (3) τηλεμετρικών
υδρομετεωρολογικών
σταθμών  οι οποίοι
εγκαταστάθηκαν  προ-
σφάτως στη Μάν δρα,
συλλέγει κάθε 5-15
λεπτά μετρήσεις για
δέκα (10) παραμέτρους (βροχ όπτωση, στάθμη ν ερού,
παροχ ή ν ερού, μέση επιφαν ειακή ταχ ύτητα υδάτων ,
διεύθυν ση αν έμου, ταχ ύτητα αν έμου, θερμοκρασία
αέρα, βαρομετρική πίεση, σχ ετική υγρασία, και ηλιακή
ακτιν οβολία), εν ισχ ύον τας τόσο την  πρόληψη όσο και
την  επιχ ειρησιακή αποτελεσματικότητα των  αρχ ών  σε
πραγματικό χ ρόν ο.

Την  παρουσίαση πραγματοποίησε αν τιπροσωπεία
του Κέν τρου Επιστημών  Παρατήρησης της Γης και
Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης BEYOND του Εθν ικού
Αστεροσκοπείου, με επικεφαλής τον  Δρ. Χάρη Κον τοέ,
σε συν εργασία με την  ερευν ήτρια Αλεξία Τσούν η.

Την  Περιφέρεια Αττικής εκπροσώπησε ο Αν τιπεριφ-

ερειάρχ ης Λευτέρης Κοσμό-
πουλος εν ώ το Πυροσβε-
στικό Σώμα ο υπαρχηγός,
Αν τιστράτηγος Ιάκωβος Κλε-
φτοσπύρος και ο διοικητής
Πυροσβεστικής Δυτικής
Αττικής Αρχ ιπύραρχ ος
Δημήτρης Πατράκης. 

Ο κύριος Κοσμόπουλος
συν εχ άρη το Δήμαρχ ο Χρή-
στο Ε. Στάθη για την  πρω-
τοβουλία και τη συν εργασία
με την  επιστημον ική
κοιν ότητα, και τους αν θ-
ρώπους του Bey ond,
τον ίζον τας ότι η Περιφέρεια
θα είν αι αρωγός σε
αν τίστοιχ ες εν έργειες για
την  προστασία όλης της
Δυτικής Αττικής.

Οι Αν τιδήμαρχ οι Παν αγιώτης Κολοβέν τζος, Ευαγγελία
Κουτσοδήμα, Σωτηρία Αργυρίου συν όδευσαν  το Δήμα-
ρχ ο Χρήστο Ε. Στάθη ο οποίος ευχ αρίστησε τους
Συλλόγους Εθελον τών  για την  παρουσία τους, τους
εκπροσώπους του Πυροσβεστικού Σώματος, τον ίζον -
τας την  αγαστή συν εργασία μεταξύ των  δύο πλευρών ,
όπως και το Διευθυν τή του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ, Δρ. Σπύρο
Βασιλάκο, το Διευθυν τή Ερευν ών  ΕΑΑ/ΙΑΑΔΕΤ, Δρ.
Χάρη Κον τοέ και την  ερευν ήτρια κα Αλεξία Τσούν η για
την  επιστημον ική κατάρτιση και τις γν ώσεις σε μια
σημαν τική προσπάθεια πρόληψης των  σφοδρών  καιρ-
ικών  φαιν ομέν ων  που κάν ουν  όλο και πιο συχ ν ά την
εμφάν ιση τους.



Π
ρόγραμμα επιδότησης από 65% έως και 100%
για ν οικοκυριά που μέν ουν  σε 22 δήμους της
Αττικής και θέλουν  ν α συν δεθούν  με το φυσικό

αέριο φέρν ει το ΕΣΠΑ.
Πιο συγκεκριμέν α προκηρύχθηκε ο δεύτερος κύκλος

της δράσης με τίτλο «Αν τικατάσταση συστημάτων  θέρ-
μαν σης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε
κατοικίες», προϋπολογισμού 4,6 εκατ. ευρώ και αφορά:

1.Καταν αλωτές με ατομικό εισόδημα έως 20.000 ευρώ
και οικογεν ειακό έως 30.000 ευρώ. Η κατηγορία αυτή
εν ισχ ύεται κατά 65%.

2.Δικαιούχ ους του επιδόματος κοιν ων ικής αλληλεγ-
γύης. 

Η συγκεκριμέν η ομάδα τυγχ άν ει 100% της επιδότ-
ησης για τις δαπάν ες αν τικατάστασης.

Οι 22 δήμοι που έχ ουν  επιλεγεί είν αι εκείν οι με χ αμ-
ηλή τη διείσδυση φυσικού αερίου:

Αγίου Δημητρίου, Αγίων Αναργύρων - Καματερού,
Αιγάλεω, Ασπρόπυργου, Δάφνης - Υμηττού,
Διονύσου, Ελευσίνας, Κερατσινίου - Δραπε-
τσώνας, Κορυδαλλού, Κρωπίας, Μάνδρας - Ειδ-
υλλίας, Μοσχάτου - Ταύρου, Νέας Ιωνίας, Νέας
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας, Ιλίου, Νίκαιας - Αγίου
Ιωάννη Ρέντη, Παλλήνης, Πειραιώς, Περιστερίου,
Πετρούπολης, Φυλής και Χαϊδαρίου.

Οι αιτήσεις υποβάλλον ται στην  Εταιρεία Διαν ομής
Αερίου (ΕΔΑ) Αττικής μέχ ρι τις 28 Μαΐου 2021.

Δικαίωμα συμμετοχ ής στη δράση έχ ουν  μόν ο φυσικά
πρόσωπα που πληρούν  σωρευτικά τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:

- Εχ ουν  δικαίω-
μα κυριότητας
(πλήρους ή
ψιλής) ή επικα-
ρπίας σε επιλέ-
ξιμη κατοικία, και
στις ειδικές περι-
πτώσεις που η
κατοικία αποκ-
τήθηκε μετά την
υποβολή της
τελευταίας φορο-
λογικής δήλωσης
ή παραχ ωρείται

δωρεάν , δικαίωμα συμμετοχ ής έχ ουν  μόν ο ο πλήρης
κύριος και ο επικαρπωτής (όχ ι ο ψιλός κύριος).

- Δεν  έχ ουν  συν άψει (τα ίδια ή οι συγκύριοι) σύμβα-
ση σύν δεσης με την  Εταιρεία Διαν ομής Αερίου (ΕΔΑ)
Αττικής ΜΑΕ μέχ ρι την  ημερομην ία προκήρυξης του
2ου κύκλου της δράσης.

- Πληρούν τα προαναφερόμενα εισοδηματικά
κριτήρια.

Μία κατοικία, προκειμέν ου ν α κριθεί επιλέξιμη στη
δράση, πρέπει ν α πληροί τις ακόλουθες προϋποθέ-
σεις:

- Είν αι μον οκατοικία, πολυκατοικία, ή μεμον ωμέν ο
διαμέρισμα.

- Χρησιμοποιείται ως κύρια. Δεν  είν αι επιλέξιμες
κατοικίες που εκμισθών ον ται.

- Βρίσκεται στην  Περιφέρεια Αττικής, σε σημεία με
δίκτυο χ αμηλής πίεσης φυσικού αερίου και διείσδυση
φυσικού αερίου σε επίπεδο δήμου έως 25%,

- Υφίσταται ν όμιμα, ήτοι φέρει σχ ετική οικοδομική.

n Διαθέτει σύστημα θέρμαν σης πετρελαίου εν  λειτο-
υργία ή θερμαίν εται από κεν τρικό σύστημα θέρμαν σης
πετρελαίου εν  λειτουργία. 

Για ν α είν αι επιλέξιμη η αλλαγή κεν τρικού συστήμα-
τος θέρμαν σης σε πολυκατοικία θα πρέπει τουλάχ ι-
στον  το 50% των  ιδιοκτησιών  ν α είν αι επιλέξιμες.

Οι δαπάν ες που χ ρηματοδοτούν ται αφορούν :

1. Εκπόν ηση μελέτης και επίβλεψης κατασκευής εσω-
τερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου.

2. Εν εργειακή επιθεώρηση υφιστάμεν ου συστήματος
θέρμαν σης πετρελαίου και έκδοση φύλλου αν άλυσης
καύσης υφιστάμεν ου συστήματος θέρμαν σης πετρε-
λαίου.

3. Εργασίες για την  έν αυση του καυστήρα φυσικού
αερίου και την  έκδοση φύλλου αν άλυσης καύσης.

4. Εργασίες εγκατάστασης σωλην ώσεων , καμιν άδας,
εργασίες λεβητοστασίου κ.λπ.

5. Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροβαν ών ,
αν ιχ ν ευτών  και υλικών  σχ ετικών  με τον  αερισμό και
την  απαγωγή καυσαερίων .

6. Προμήθεια υλικών  σωλην ώσεων  φυσικού αερίου
και καμιν άδα.

7. Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος καυστήρα
- λέβητα.

8. Εργασίες και υλικά υδραυλικής σύν δεσης.

Υπογραμμίζεται ότι ο ΦΠΑ είν αι επιλέξιμη δαπάν η.
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Δύσκολη θα είναι  για τους
δήμους η επόμενη χρονιά,
γιατί, σύμφωνα με το
προσχέδιο του προϋπολογι-
σμού για το 2021, προβλέπε-
ται σημαντική μείωση των
ΚΑΠ, που θα φτάσει στα 300
εκ. ευρώ. Αυτό υπογραμ-
μίστηκε από το ΔΣ της ΚΕΔΕ
στη προχθεσινή του συνε-
δρίαση όπου συζητήθηκε το
προσχέδιο του προϋπολογι-
σμού.

Αυτό υπογραμμίστηκε από
το ΔΣ της ΚΕΔΕ στη χθεσινή
του συνεδρίαση όπου
συζητήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Παράλληλα
επισημάνθηκε ότι θα υπάρξει αύξηση των μεταβιβάσεων λόγω
της υλοποίησης του ΕΣΠΑ.

Σύμφωνα με το προσχέδιο το 2021 προβλέπεται ότι η Αυτο-
διοίκηση θα μειώσει κατά 50% το έλλειμμά της σε σχέση με το
2020. Δυσμενής εξέλιξη είναι η πρόβλεψη για τις κοινωνικές
παροχές των ΟΤΑ , οι οποίες προβλέπεται ότι θα μειωθούν κατά
το 1/3 το 2021, σε σχέση με το 2020.

Με βάση τα παραπάνω
δεδομένα, το Δ.Σ. της η ΚΕΔΕ
αποφάσισε να ξεκινήσει επα-
φές με την πολιτική ηγεσία
τόσο του υπουργείου Εσωτε-
ρικών όσο και του υπουρ-
γείου Οικονομικών, ώστε να
επισημανθούν τα προβλήμα-
τα που θα δημιουργήσει στη
λειτουργία των δήμων την
επόμενη χρονιά η μείωση της
χρηματοδότησης μέσω των
ΚΑΠ.

«Με δεδομένο ότι ήδη και
φέτος οι δήμοι λειτουργούν
στα όρια τους, λόγω της μείω-
σης των εσόδων τους και της

αύξησης των δαπανών τους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν
οι επιπτώσεις της πανδημίας, αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να
συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά, ιδιαίτερα αν εξακολουθήσει
η υγειονομική κρίση να θέτει σε δοκιμασία τις τοπικές κοινωνίες
και οικονομίες. Ενώ θα επισημανθεί ότι χωρίς επαρκή οικονομι-
κή στήριξη και διασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας και βιω-
σιμότητας των Δήμων , δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει καμία
ουσιαστική αλλαγή προς την κατεύθυνση της πολυεπίπεδης
διακυβέρνησης» επισημαίνει η ΚΕΔΕ.

Πρόσθετους πόρους διεκδικεί η ΚΕΔΕ για το 2021 
– Πρόβλεψη του προϋπολογισμού για ‘’ψαλίδισμα ‘’μείωση των ΚΑΠ κατά 300 εκ. ευρώ

ΖΕΦΥΡΙ 
Ξεμπλοκάρει από τα γρανάζια της

γραφειοκρατίας, 
η δημιουργία των ισόπεδων κόμβων

στην είσοδο της πόλης

Ένα έργο ζωτικής σημασίας για το Ζεφύρι αλλά και
για το Δήμο Φυλής είναι η δημιουργία των ισόπε-
δων κόμβων στην είσοδο της πόλης. Από το

μακρινό 2012 έχει ενταχθεί στα έργα της Περιφέρειας
Αττικής η επέκταση της λεωφόρου Θηβών από το Ίδρυμα
Αναπήρων μέχρι την Αττική Οδό, φαίνεται ότι αυτό κόλ-
λησε στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. 

Με πρόσφατη απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή
της Περιφέρειας Αττικής έκανε δεχτή τη δωρεά του Δήμου
Φυλής, που σκοπό είχε να μπορέσει να ξεμπλοκάρει η
κατασκευή των ισόπεδων  κόμβων στο σημείο αφού το
αυξημένο κυκλοφοριακό φορτίο στο σημείο ταλαιπωρεί
δημότες και επισκέπτες. Αν και θα ακολουθήσουν τα τυπι-
κά δικαστήρια φαίνεται πως κάτι άρχισε να κινείται ώστε
να αλλάξει εικόνα η είσοδος της πόλης αλλά και η καθ-
ημερινότητα των κατοίκων.
Πάνω σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και η απόφαση

του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού και έδωσε και
αυτή το πράσινο φως για την κατασκευή ισόπεδου κόμ-
βου στην διασταύρωση της Λ. Φυλής με την Λ.Καματερ-
ού και κυκλικού κόμβου επί της οδού Παναγίας Γρηγορ-
ούσης με τις κατάλληλες ρυθμίσεις κυκλοφορίας με
διαχωριστικές νησίδες, νησίδες διοχέτευσης κυκλοφο-
ρίας, διαγραμμίσεις διαβάσεων πεζών.

πηγή:paraponofylis.blogspot.com

Φυσικό αέριο με επιδότηση από 65% έως 100%

Πρόγραμμα μέσω ΕΣΠΑ και για νοικοκυριά
σε  δήμους της Δυτικής Αττικής 
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ΓΑΜΟΣ 
Ο ΠΑΪΡΑΧΤΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ
ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η XHE-
SIANA XHEZAIRI TOY AGRON KAI ΤΗΣ ANILA ΤΟ
ΓΕΝΟΣ XHEZAIRI ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΙ
ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ  ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΣΤΟ KSAMILE ΑΛΒΑΝΙΑΣ

Κοροναϊός – ΑΠΘ : Σοκάρει η αύξηση 500% στο ιικό
φορτίο των λυμάτων της Θεσσαλονίκης
Έντονα αυξητική εξακολουθεί να καταγράφεται η συγκέντρωση του γον ιδιώματος του SARS-CoV-2 στα λύματα του πολεοδο-
μικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.
Την προηγούμενη εβδομάδα, ανάμεσα στις 12 και 14 Οκτωβρίου, η διεπιστημονική ομάδα ερευνητών του ΑΠΘ, που σε συνε-
ργασία με την ΕΥΑΘ αναλύει συστηματικά -ανά δύο ημέρες- δείγματα από τα υγρά αστικά απόβλητα στην είσοδο της Εγκατά-
στασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης, υπολόγισε μία δραματική αύξηση των φορέων του κορονοϊού στην πόλη –της
τάξης του 290% στο ιικό φορτίο των λυμάτων, όπου συνυπολογίζονται συμπτωματικοί και ασυμπτωματικοί φορείς.
Η τάση αυτή αποτυπώθηκε μετά από έξι ημέρες στα επιβεβαιωμένα κρούσματα για τη Θεσσαλονίκη που ανακοινώθηκαν από
τον ΕΟΔΥ.

Αύξηση 500%
Υπενθυμίζεται ότι όλο τον Σεπτέμβριο η συγκέντρωση του γον ιδιώματος του SARS-CoV-2 στα αστικά υγρά απόβλητα της Θεσ-
σαλονίκης ήταν οριακά αν ιχνεύσιμη από την ομάδα του ΑΠΘ.
Μάλιστα, στις 5 Οκτωβρίου η Θεσσαλονίκη κατέγραφε τη θετικότερη επίδοση με μόλις δύο ανακοινωθέντα κρούσματα σε σύνο-
λο 303 πανελλαδικά, ενώ μια εβδομάδα αργότερα στις 12 Οκτωβρίου ανακοινώθηκαν 6 κρούσματα. Στις  21 Οκτωβρίου, ανα-
κοινώθηκαν 181 κρούσματα στη Θεσσαλονίκη, σημαίνοντας συναγερμό στις υγειονομικές αρχές για την πορεία της πανδημίας
στην πόλη. Αυτή τη στιγμή και με ημερομηνία αναφοράς την 12η Οκτωβρίου 2020 στις μετρήσεις στα λύματα της πόλης παρ-
ατηρείται μία αύξηση της συγκέντρωσης του SARS-Cov-2 της τάξης του 500%.

Λιμενικό: Μπλόκο σε παράνομη
μεταφορά 50 προσφύγων στην Ιταλία

Μπλόκο σε παράν ομη διακίν ηση προσφύγων   έκα-
ν αν  τα ξημερώματα, στην  ακτή Αλων άκι της Πάργας,
λιμεν ικοί από την  Ηγουμεν ίτσα και την  Πρέβεζα.

Μπλόκο σε παράν ομη διακίν ηση προσφύγων   έκα-
ν αν  τα ξημερώματα, στην  ακτή Αλων άκι της Πάργας,
λιμεν ικοί από την  Ηγουμεν ίτσα και την  Πρέβεζα.

Κατά τη διάρκεια της κοιν ής επιχ είρησης των  δύο
λιμεν αρχ είων , μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληρο-

φοριών , εν τοπίστηκαν  περίπου 50 μεταν άστες, την
ώρα που επιβιβάζον ταν  σε ιστιοφόρο με προορισμό
την  Ιταλία.

Οι λιμεν ικοί συν έλαβαν  δύο Ουκραν ούς, οι οποίοι
βρίσκον ταν  στο σκάφος, και ακόμη τρία άτομα, τα
οποία μετέφεραν  τους μεταν άστες με οχ ήματα στην
ακτή.

Οι  πρόσφυγες που, σύμφων α με το ΑΠΕ, είν αι
κυρίως οικογέν ειες με αν ήλικα παιδιά, μεταφέρθηκαν
στο Κεν τρικό Λιμεν αρχ είο της Ηγουμεν ίτσας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προαν άκριση για την  υπόθε-
ση.
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Στην πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών
συμμετέχει ο Δήμος Φυλής 

– Μπλε θα φωταγωγηθεί το Δημαρχείο Άνω
Λιοσίων το βράδυ της 24ης Οκτωβρίου

Μ
ε φώτα
χρ ώμ ατο ς
μπλε θα

φωταγωγηθεί  το
Δημαρχείο στα Άνω
Λιόσια, το βράδυ
του Σαββάτου, 24
Οκτωβρίου 2020,
στο πλαίσιο της
συμμετοχής του
Δήμου Φυλής στην
π α ν ε υ ρ ω π α ϊ κ ή
πρωτοβουλία των
Ηνωμένων Εθνών
«Φωτίζουμε την
Ευρώπη με το
Μπλε των Ηνωμένων Εθνών».

Η 24η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως Ημέρα του ΟΗΕ και σηματοδοτεί την
επέτειο της έναρξης ισχύος του Χάρτη του Οργανισμού το 1945. Το βράδυ του
Σαββάτου, περισσότερα από 180 εμβληματικά κτίρια της Ευρώπης θα «ανά-
ψουν» μπλε -το επίσημο χρώμα των Ηνωμένων Εθνών- και μεταξύ αυτών και το
Δημαρχείο των Άνω Λιοσίων.

ΜΕΓΑΡΑ
Ξεκινά η υλοποίηση του έργου «Διεπιστημονικό Κέντρο 
Παρατηρήσεων Γεωπεριβάλλοντος & Γεωκαταστροφών»

ΟΔήμος Μεγαρέων πρωτοπορεί σε συνε-
ργασία με την εξειδικευμένη έδρα
UNESCO και την ερευνητική μονάδα

μεταφοράς τεχνολογίας και έξυπνων λύσεων του
πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ξεκινά την υλο-
ποίηση του έργου «Διεπιστημονικό Κέντρο Παρατ-
ηρήσεων Γεωπεριβάλλοντος και Γεωκαταστρο-
φών»! με σκοπό την Έγκαιρη Προειδοποίηση και
Θωράκιση της περιοχής μας από πιθανές φυσικές
καταστροφές.

Αρχίζει σε λίγες ημέρες η ανάπτυξη Δικτύου Σει-

σμολογικών Σταθμών, Σταθμών GPS, Ανιχνευ-
τικών Συστημάτων Κατολισθήσεων, Αισθητήρων
Καταγραφής και Μηχανισμών Έγκαιρης Προειδο-
ποίησης, για Πλημμυρικά Φαινόμενα, στα Μέγαρα
και σε όλη την ευρύτερη περιοχή του Δήμου ΚΑΙ
ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ.

Μια πρωτοποριακή, σε πανελλαδικό επίπεδο,
αντιμετώπιση των μεταβολών του Γεωπεριβάλλον-
τος και των Γεωκαταστροφών, ξεκινά στο Δήμο
Μεγαρέων.
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‘’Δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού’’

Σύσκεψη Δημάρχου Ελευσίνας με φορείς για νέες 
δράσεις κατά του COVID-19 .

Στο πλαίσιο διαρκούς επικοι-
νωνίας για την έγκαιρη λήψη
μέτρων προστασίας κατά του

κορονοϊού COVID-19, ο Δήμαρχος
Ελευσίνας κ. Οικονόμου συγκάλεσε
εχθές νέα σύσκεψη.  

Στην σύσκεψη συμμετείχαν ο Αντιδή-
μαρχος κ. Κουρούνης, ο Διοικητής του
Θριάσιου Νοσοκομείου κ. Αντωνίου, ο
Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Ελευ-
σίνας κ. Τσιαντός, η Διευθύντρια της
Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας κα.
Ζγαντζούρη. 

Μετά την αναλυτική ενημέρωση από
τον Διοικητή του Νοσοκομείου και τον
Διευθυντή του Κέντρου Υγείας για την
πορεία της υγειονομικής κρίσης αποφ-
ασίστηκε κοινή δράση Δήμου και
φορέων στον τομέα της πρόληψης, της
ενημέρωσης και της καταπολέμησης τυχόν κρουσμάτων, πάντα υπό τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. 

Xρειάζεται όλοι μας να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού.
Γι αυτό απευθύνουμε έκκληση και θερμή παράκληση προς όλους τους δημότες και συμπολίτες μας να

σεβαστούμε τους κανόνες υγιεινής ώστε να παραμείνουμε όλοι ασφαλείς και υγιείς. 
Αποφεύγουμε τον συνωστισμό, κρατάμε αποστάσεις, φοράμε μάσκες στους κλειστούς χώρους, ακολο-

υθούμε τις συστάσεις του ΕΟΔΥ. Χρέος όλων μας, να διατηρήσουμε την πόλη μας ΑΣΦΑΛΗ. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ.

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Χωρίς παρέλαση 
ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου
Περιορισμένες, λόγω αποφυγής μετάδοσης

του κορονοϊού, θα είναι οι εορταστικές
εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 28ης

Οκτωβρίου 1940. 

Με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, στις έδρες
των Δήμων θα τελεστεί Δοξολογία, σύμφωνα με τις
ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και κατάθεση στεφά-
νων με περιορισμένο αριθμό ατόμων, για λόγους προ-
στασίας της δημόσιας υγείας.

Ο Υπουργός καλεί τις κρατικές υπηρεσίες και τους
πολίτες να προχωρήσουν σε τριήμερο σημαιοστολισμό, 

από το πρωί της 26ης μέχρι το βράδυ της 28ης Οκτω-
βρίου 2020 και σε φωταγώγηση, το βράδυ της 27ης και
28ης Οκτωβρίου 2020, επισημαίνοντας τη σημασία της
επετείου. 

“Υπενθυμίζει την αντίσταση της Χώρας μας ενάντια
στο φασισμό και στο ναζισμό και τους αγώνες των λαών
για δημοκρατία και ανθρώπινη αξιοπρέπεια”, τονίζει
χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς τονίζει ότι ο Δήμος θα κινηθεί στο πλαίσιο που
έθεσε η Πολιτεία. “Τιμάμε, ιδιαίτερα σήμερα που απει-
λείται και πάλι η εθνική μας κυριαρχία, την αυτοθυσία και
τους αγώνες των προγόνων μας.

Ο φετινός εορτασμός θα είναι περιορισμένος, αλλά
είμαι βέβαιος ότι σύντομα θα τους αποδώσουμε τις τιμές
που τους αξίζουν”, πρόσθεσε. 

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

Σημαντικές διακρίσεις γιαΣημαντικές διακρίσεις για
Σπουδαστές του ΔημοτικούΣπουδαστές του Δημοτικού
Ωδείου Φυλής στον 5ο ΠανελΩδείου Φυλής στον 5ο Πανελ--
λήνιο Διαγωνισμό Μουσικήςλήνιο Διαγωνισμό Μουσικής

Σημαντικές διακρίσεις πέτυχαν οι τρεις σπουδαστές
του Δημοτικού Ωδείου Φυλής που συμμετείχαν στον 5ο
Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μουσικής που διεξήχθη στη
Συναυλιακή Αίθουσα του Ωδείου Φίλιππου Νάκα από
τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου υπό την αιγίδα του Ομίλου
UNESCO. 

Οι μαθητές που έλαβαν μέρος και διακρίθηκαν είναι
οι εξής: 

Κιθάρα ΕΠΑΙΝΟΣ :Νικόλαος Γερακάκης του Ευστρ-
ατίου 24 ετών - Καθηγητής: Στράτος Τρίβλος

Πιάνο: 7η θέση στην κατηγορία ενηλίκων:Νικόλας
Καλτουρουμίδης του Γεωργίου 23 ετών- Καθηγήτρια:
Ρούλα Λεβαντή

Πιάνο: 9η θέση στην κατηγορία ανηλίκων:Βενετία -
Παναγιώτα Λουκά του Κωνσταντίνου 17 ετών - Καθη-
γήτρια: Ρούλα Λεβαντή

Οι δύο καθηγητές Ρούλα Λεβαντή και Στράτος
Τρίβλος, το πρωί της Παρασκευής 22 Οκτωβρίου επισ-
κέφθηκαν το Γραφείο Δημάρχου Φυλής όπου  και
δέχθηκαν τα θερμά συγχαρητήρια του Χρήστου Παπ-
πού καθώς και του αναπληρωτή Δημάρχου και υπε-
υθύνου του Δημοτικού Ωδείου Φυλής,  Γιώργου
Αντωνόπουλου. 

Ο Δήμαρχος τους ζήτησε να μεταφέρουν τις ευχές
του, για μια λαμπρή μουσική σταδιοδρομία στους δια-
κριθέντες σπουδαστές και επεσήμανε πως ο Δήμος
Φυλής θα εξακολουθήσει να βρίσκεται στο πλευρό,
τόσο των μαθητών όσο και των καθηγητών του Δημο-
τικού Ωδείου Φυλής. 
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Τ
ην πορεία των θεμάτων της δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης εξέτα-
σαν, κατά τη διάρκεια σύσκεψης

που πραγματοποιήθηκε, το μεσημέρι της
Τετάρτης 21 Οκτωβρίου 2020, στη
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δυτικής Αττικής, ο Διευθυντής Αθανάσιος
Νικολόπουλος και ο Πρόεδρος της Δευτε-
ροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του
Δήμου Φυλής Νίκος Χατζητρακόσιας. Ο
Νίκος Χατζητρακόσιας ευχήθηκε κάθε
επιτυχία στο Διευθυντή, που έχει αναλά-
βει προσφάτως καθήκοντα και ζήτησε τη
συνεργασία του σε σειρά θεμάτων όπως:

1. Η ανέγερση του 5ου Γυμνασίου Άνω
Λιοσίων, την οποία ο Δήμος προγραμ-
ματίζει σε οικόπεδο κοντά στο Κλειστό
Γυμναστήριο της Δροσούπολης.

2. Η λειτουργία Λυκειακών Τάξεων στο
Εσπερινό Γυμνάσιο

3. Η έναρξη λειτουργίας του Ειδικού
Γυμνασίου που ήδη έχει ολοκληρωθεί η
ανέγερσή του.

4. Η συμπλήρωση κενών θέσεων
εκπαιδευτικών στα σχολεία του Δήμου
Φυλής

5. Η, από κοινού, εφαρμογή εκπαιδευ-
τικών προγραμμάτων για την προστασία

του περιβάλ-
λοντος και
κατά του
σ χ ο λ ι κ ο ύ
εκφοβισμού

6. Η κατα-
γραφή των
ο ρ γ ά ν ω ν
και των
υλικών που
χρειάζονται
τα σχολικά
εργαστήρια,
ώστε να
προχωρήσει
άμεσα ο Δήμος στην προμήθειά τους.

Ο Νίκος Χατζητρακόσιας δεν παρέλειψε
να ενημερώσει το Διευθυντή για τις ενέρ-
γειες του Δήμου Φυλής κατά την έναρξη
της σχολικής χρονιάς. Τόνισε ότι η
συντήρηση των σχολικών κτιρίων ολοκ-
ληρώθηκε, όπως κάθε χρόνο, τους καλο-
καιρινούς μήνες και ότι ήδη έχει διανεμ-
ηθεί στα σχολεία ηλεκτρονικός και αθλητι-
σμός εξοπλισμός, σύμφωνα με τις ανάγ-
κες που καταγράφηκαν από τους διευθυ-
ντές, στη λήξη της περσινής χρονιάς. Πρό-
σθεσε ακόμα ότι έχουν επιχορηγηθεί τα

σχολεία για
τις μικροανάγ-
κες τους και
ότι έχει ληφθ-
εί ιδιαίτερη
μέριμνα για
τον εφοδιασμό
τους με υγειο-
νομικό εξοπ-
λισμό, για την
π ρ ο σ τ α σ ί α
από τον κορ-
ονοϊό. Τέλος,
ζήτησε προ-
διαγραφές για

την προμήθεια στολών προστασίας για
τους καθηγητές που έχουν οριστεί
υπεύθυνοι για τον κορονοϊό στα σχολεία.

Από την πλευρά του ο Διευθυντής Αθα-
νάσιος Νικολόπουλος εξήρε τη συνερ-
γασία της Διεύθυνσης με το Δήμο Φυλής
και δήλωσε ότι θα συμβάλει για την εφαρ-
μογή του κοινού σχεδιασμού. Αναφορικά
με την κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευ-
τικών ανέφερε ότι φέτος έχουν μείνει
ακάλυπτες μόνο 18 θέσεις σε όλους τους
Δήμους της Διεύθυνσης και εκτίμησε ότι
σύντομα θα καλυφθούν κι αυτές. 

Ο Διευθυντής χαιρέτισε την πρόταση για
την ανέγερση του 5ου Γυμνασίου Άνω
Λιοσίων και τόνισε ότι θα λύσει χρόνια
προβλήματα. Πρόσθεσε ότι, ήδη, έχει
αποστείλει την Εγκύκλιο για τον προγρ-
αμματισμό της ίδρυσης νέων σχολείων
και αναμένει τη σχετική Απόφαση-πρότα-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου Φυλής. Για
την έναρξη λειτουργίας του Ειδικού
Γυμνασίου τόνισε ότι αναμένει την παρά-
δοσή του, ώστε να προκηρύξει θέση Διε-
υθυντή, ο οποίος θα διεκπεραιώσει τις
αναγκαίες διαδικασίες. Δήλωσε, επίσης,
θετικός για την ίδρυση μεταλυκειακών
τάξεων στο Εσπερινό Γυμνάσιο Άνω
Λιοσίων, όμως εξάρτησε τη λειτουργία
τους από την ύπαρξη ικανοποιητικού
αριθμού μαθητών. Τέλος, συμφώνησε για
την εκπόνηση προγραμμάτων στα σχο-
λεία, με τη συνεργασία της Διεύθυνσης
και του Δήμου.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο
Γενικός Γραμματέας του Δήμου Φυλής
Αργύρης Αργυρόπουλος και υπηρεσιακοί
παράγοντες της Διεύθυνσης, οι οποίοι
αναφέρθηκαν στο υψηλό επίπεδο συνερ-
γασίας με το Δήμο Φυλής και με το Νίκο
Χατζητρακόσια προσωπικά. 

Συνάντηση του Νίκου Χατζητρακόσια με το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας  
Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής Αθανάσιο Νικολόπουλο
Επι τάπητος τέθηκαν η έναρξη λειτουργίας του Ειδικού Γυμνασίου, η συμπλήρωση κενών στο σχολεία της
περιοχής και η  ίδρυση μεταλυκειακών τάξεων στο Εσπερινό Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων

Δωρεάν τεστ Covid-19 σε παιδεία και
προνοιακές δομές από την Περιφέρεια
Αττικής προτείνει ο Γ. Σγουρός

Ν
α καλύψει η Περιφέρεια Αττικής το κόστος των τεστ
Covid-19 σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και σε
ευαίσθητες προνοιακές δομές προτείνει ο Γ. Σγουρός

ενόψει της αύξησης των κρουσμάτων και της εντεινόμενης
ανησυχίας των πολιτών.

Όπως επεσήμανε ο κ. Σγουρός το τελευταίο χρονικό διάστημα
ολοένα και περισσότεροι πολίτες (εκπαιδευτικοί, γονείς μαθη-
τών κλπ) στον κύκλο των οποίων εντοπίζονται επιβεβαιωμένα
κρούσματα covid-19 προσφεύγουν σε ιδιωτικά εργαστήρια για
να κάνουν το τεστ αναλαμβάνοντας εξ ολοκλήρου το κόστος,
καθώς το Υπουργείο Υγείας καλύπτει τη δαπάνη μόνον υπό
συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ο Γιάννης Σγουρός προτείνει εφόσον το πρόβλημα είναι το
δημοσιονομικό κόστος (ή ακόμη κι αν δεν είναι αυτό) να αναλά-
βει η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Υγείας και
τον ΕΟΔΥ να
καλύψει αυτή τη
δαπάνη καθώς
διαθέτει επα-
ρκές αποθεμα-
τικό προϊόν της
χ ρ η σ τ ή ς
δι α χε ί ρ ι σ ης
των περασμέ-
νων ετών, προ-

κειμένου αφενός μεν να αμβλυνθεί η εντεινόμενη ανησυχία των
πολιτών, αφετέρου να μην επιβαρύνονται οι πολίτες με τέτοιου
είδους κόστη σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία.

Προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα με την εκτέλεση του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής ο Γιάννης Σγουρός
προτείνει να υπάρξει δραστική περικοπή σε δαπάνες που αφο-
ρούν σε πάσης φύσεως εκδηλώσεις και δημόσιες σχέσεις της
Περιφέρειας που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να περάσουν
σε δεύτερη μοίρα. ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΠΗΡΑΝ

ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΓΕΤΙΚΑ
ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Το δρόμο προς την φυλακή πήραν οι Νίκος
Μιχαλολιάκος, ο πυρήνας της εγκληματικής οργά-
νωσης «Χρυσή Αυγή», ο φυσικός αυτουργός της
δολοφονίας Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς, καθώς
και υψηλόβαθμα στελέχη της εγκληματικής οργά-
νωσης, μετά από ανακοίνωση που εξέδωσε πριν
από λίγο το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων.

Σύμφωνα με την απόφαση στην φυλακή
οδηγούνται οι: Νίκος Μιχαλολιάκος γενικός γραμ-
ματέας της Χρυσής Αυγής, ο ευρωβουλευτής
Γιάννης Λάγος, ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο Ηλίας
Παναγιώταρος, ο υπαρχηγός Χρήστος Παππάς,
Αρτέμης Ματθαιόπουλος και ο Γιώργος Γερμε-
νής.
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Ο
Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ. Πατούλης υπέγραψε
προχ θές σύμβαση στην  οποία προβλέπεται η
αν άθεση σε τεχ ν ική εταιρεία της εκτέλεσης

έργων  καθαρισμού των  ρεμάτων  στην  Περιφερειακή
Εν ότητα Αν ατολικής Αττικής, παρουσία εκπροσώπου
της αν αδόχ ου εταιρείας.

Τα έργα προϋπολογισμού 778.000 ευρώ, θα πρέπει
ν α έχ ουν  ολοκληρωθεί μέσα σε προθεσμία 12 μην ών .

Κατά την  υπογραφή της σύμβασης, ο κ. Πατούλης
επισήμαν ε πως με δεδομέν ο ότι τα θέματα που
σχ ετίζον ται με την  πολιτική προστασία είν αι προτερ-
αιότητα, είν αι αν αγκαία τα σχ ετικά έργα ν α εκτε-
λούν ται με αρτιότητα, ταχ ύτητα και εν τός χ ρον οδια-
γραμμάτων , χ ωρίς την  παραμικρή χ ρον οτριβή. 

Σε αυτό το πλαίσιο και με στόχ ο την  επισταμέν η
παρακολούθηση της κατάστασης των  ρεμάτων  κυρίως
αυτών  που είν αι σε ζών ες υψηλής επικιν δυν ότητας,
επικαλέστηκε το Παρατηρητήριο Καθαρισμού των
Ρεμάτων  που έχ ει δημιουργηθεί με πρωτοβουλία του.

Ειδικότερα, μέσω του Παρατηρητηρίου ελέγχ ον ται σε
καθημεριν ή βάση οι ρυθμοί υλοποίησης των  έργων  και
η κατάσταση των  ρεμάτων , καθώς συγκεν τρών ον ται
συγκριτικά στοιχ εία και φωτογραφικό υλικό της εικόν ας
που έχ ουν  τα ρέματα πριν  αλλά και μετά τις παρεμ-
βάσεις. 

Από την  πλευρά του ο εκπρόσωπος της αν αδόχ ου
εταιρείας δεσμεύτηκε για την  έγκαιρη υλοποίηση των

έργων , επισημαίν ον τας πως ήδη εκτελούν  εργασίες 3
συν εργεία, στις περιοχ ές του Μεν ιδίου, του Ωρωπού
και του Μαραθών α.

Σε δηλώσεις του ο κ. Πατούλης υπογράμμισε τα εξής:
«Οι δραματικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που
βιών ουμε πολύ συχ ν ά πλέον , δεν  μας αφήν ουν  το
παραμικρό περιθώριο για εφησυχ ασμό. Συν επείς στις
δεσμεύσεις μας ότι θα εν ισχ ύουμε συν εχ ώς τη θωρά-
κιση των  πόλεων  μας, καθημεριν ά εκτελούμε έργα
αν τιπλημμυρικής προστασίας, με έμφαση στους καθα-
ρισμούς των  ρεμάτων , κυρίως αυτών  που είν αι σε
ζών ες υψηλής επικιν δυν ότητας. 

Η εν ίσχ υση της πολιτικής προστασίας στην  Αττική
και η προστασία της ζωής και των  περιουσιών  των
πολιτών , είν αι στις απόλυτες προτεραιότητές μας και
προς αυτή την  κατεύθυν ση, ακόμα και σε αυτή την
πολύ δύσκολη υγειον ομική συγκυρία για τη χ ώρα μας
εργαζόμαστε και σχ εδιάζουμε καθημεριν ά, παρεμβά-
σεις. Με πράξεις και όχ ι λόγια, αποδεικν ύουμε καθ-
ημεριν ά πως μεριμν ούμε για την  καλύτερη προστασία
των  πολιτών ».  

Υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Αττικής η σύμβαση εκτέλεσης  καθαρισμού των
ρεμάτων στην Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, προϋπολογισμού 778.000 ευρώ

Ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας δεσμεύτηκε για την έγκαιρη υλοποίηση των έργων, επισημαίνοντας πως ήδη Ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας δεσμεύτηκε για την έγκαιρη υλοποίηση των έργων, επισημαίνοντας πως ήδη 
εκτελούν εργασίες 3 συνεργεία, στις περιοχές του Μενιδίου, του Ωρωπού και του Μαραθώνα.εκτελούν εργασίες 3 συνεργεία, στις περιοχές του Μενιδίου, του Ωρωπού και του Μαραθώνα.

Μ
ε τον πιο σαφή και κατηγορηματικό τρόπο, με
την επεξηγηματική τροπολογία που κατέθεσε
το Υπουργείο Εσωτερικών στο νομοσχέδιο

του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ξεκαθαρίζεται ποιους
αφορά η τροπολογία Κακλαμάνη. Τα παραπάνω
τονίζονται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερ-
ικών σχετικά με τη ρύθμιση που αφορά τις ποιν ικές
διώξεις των αιρετών.

Ο υπουργός Εσωτερικών, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος,
επισημαίνει ότι, πλέον, δεν μένει κανένα περιθώριο
παρερμηνειών ή σκιών και ότι πρόταγμα κάθε κυβε-
ρνητικής νομοθετικής παρέμβασης είναι η διαφάνεια
σε όλους και όλα.

Η τροπολογία έχει ως εξής:

Άρθρο 68
Ερμηνευτική διάταξη του άρθρου 67 του ν .

4735/2020

Η αληθής έννοια του άρθρου 67 του ν . 4735/2020 (Α’
197) καταλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο περι-
πτώσεις που έχουν ελεγχθεί από τις Υπηρεσίες

Δημοσιονομικού Ελέγχου του Γεν ικού Λογιστηρίου
του Κράτους και το Ελεγκτικό Συνέδριο έως τη λήξη του
προληπτικού ελέγχου και οι οποίες

κρίθηκαν νόμιμες πριν  την πληρωμή τους από τους
ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, εκτός εάν τα πρόσωπα που 

υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ανωτέρω
άρθρου προκάλεσαν δολίως τη θεώρησή τους ή εάν

διαπιστωθεί έλλειμμα ύστερα από κατασταλτικό έλεγχο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή των ελεγκτικών υπηρε-
σιών  της Γεν ικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών
Ελέγχων του Γεν ικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Αιτιολογική έκθεση

Όπως ρητά αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της
υπ’ αριθμ. 489/48 βουλευτικής τροπολογίας και η οποία
ενσωματώθηκε στο άρθρο 67 του ν .

4735/2020 «…δαπάνες οι οποίες εκτελέστηκαν
τόσο βάσει ενταλμάτων των Υπηρεσιών Δημοσιονο-
μικού Ελέγχου του Γεν ικού Λογιστηρίου του Κράτους
του Υπουργείου Οικονομικών, όσο και από τους ίδιο-
υς τους Ο.Τ.Α. και ελέγχθηκαν προληπτικώς από το
Ελεγκτικό Συνέδριο … Πρόκειται για δαπάνες η πληρ-
ωμή των οποίων κρίθηκε νόμιμη…».

Προς άρση οποιασδήποτε αμφιβολίας, με την παρ-
ούσα ρύθμιση, ορίζεται με τρόπο μη επιδεχόμενο
καμίας αμφισβήτησης ότι αφορά αποκλειστικά και μόνο
δαπάνες οι οποίες θεωρήθηκαν από τις Υπηρεσίες
Δημοσιονομικού Ελέγχου και το Ελεγκτικό Συνέδριο
και κρίθηκαν νόμιμες πριν  την πληρωμή τους.

Η αληθής έννοια της ως άνω διάταξης συν ίσταται
στο ότι, δεδομένου του τεκμηρίου νομιμότητας της
δαπάνης, όσον αφορά τόσο τους αιρετούς, όσο και
τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. που έλαβαν μέρος στη
διαχειριστική διαδικασία διενέργειάς της, δεν γεννάται
τυχόν δημοσιονομική, πειθαρχική ή ποιν ική ευθύνη
για αυτήν καθεαυτήν την πληρωμή της δαπάνης. Ως
εκ τούτου, η ποιν ική δίωξη αιρετών και υπαλλήλων
των Ο.Τ.Α. για την πληρωμή δαπανών που έλαβε
χώρα μετά τη θεώρηση των οικείων ενταλμάτων πληρ-
ωμής, αντιβαίνει στην ασφάλεια του δικαίου και στην
αρχή της νομιμότητας, εκτός βεβαίως εάν εμφιλοχώρη-
σαν δόλιες ενέργειες των ιδίων προς τον σκοπό της
θεώρησής τους

Τι είπε για την  τηλεργασίαΤι είπε για την  τηλεργασία
Βρούτσης : Τον Δεκέμβριο θα γίνει
restart σε όλο το ασφαλιστικό

Τ
ον Δεκέμβριο γίνει το restast σε όλο το ασφ-
αλιστικό προκειμένου να υπολογιστούν  οι
συντάξεις και τα χρόν ια στον  εργασιακό βίο,

δήλωσε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης
μιλώντας στο MEGA, τον ίζοντας ότι από αύριο
ξεκινά η καταβολή των  αναδρομικών  για 1.152

συνταξιούχους.
Χαρακτηριστικά είπε πως όσοι έχουν  πάνω από

30 χρόν ια εργασίας θα πάρουν  αναδρομικά 15
μηνών από την  1η Οκτωβρίου 2019 μέχρι το Δεκέμβρη

του 2020. Επιπλέον , θα διαμορφωθεί η νέα κύρια σύνταξη που αφορά
κυρίως τις επόμενες γεν ιές.

Για τις επιπτώσεις της πανδημίας στην  οικονομία της χώρας, τόν ισε
πως αυτές είναι τεράστιες. Ως εκ τούτου υπάρχει σχέδιο για ένα σταθε-
ρό πλαίσιο παρέμβασης και όχι έκτακτων  μέτρων . Η χώρα έχει χωριστεί
σε τέσσερις περιφερειακές ενότητες ανάλογα με τον  κίνδυνο και στη
βάση αυτών  λαμβάνονται τα μέτρα.
Μίλησε ακόμα για την  τηλεργασία, για την  οποία είπε ότι ήρθε για να

μείνει. Όπως υποστήριξε, «στην  επικείμενη μεγάλη εργατική διαρθρωτική
αλλαγή που θα γίνει (τον  Νοέμβριο), υπάρχει ένα καινούριο κεφάλαιο
που αφορά το θεσμικό πλαίσιο και την  κατοχύρωση της τηλεργασίας με
όρους και κανόνες».
Επίσης, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα Συνεργασία και τις αναστολές των
συμβάσεων, οι οποίες επεκτείνονται για ακόμα δύο μήνες.
Ακόμα, θα δοθεί ειδικό έκτακτο επίδομα σε δικηγόρους και οικονομολό-

γους, το οποίο υπολογίζεται μέχρι 400 ευρώ, είναι ακατάσχετο και δεν
συμψηφίζεται με άλλες οφειλές του δημοσίου. Το επίδομα αυτό θα δοθεί
μέχρι το τέλος του 2020.
Αναφορικά με τις οφειλές, εξήγησε πως δε θα υπάρξουν  νέες 120 δόσεις,
αλλά θα υπάρξει πρόβλεψη που θα αντιστοιχ ίσει τις ρυθμίσεις του υπο-
υργείου οικονομικών  με αυτές του υπουργείου εργασίας. Συγκεκριμένα,
στις επιχειρήσεις που έχουν  πληγεί και έχουν  χάσει τη ρύθμιση των  120
δόσεων , θα δοθεί δεύτερη ευκαιρία για να ξαναμπούν  στη διαδικασία της
ρύθμισης.
Σχετικά με τις κληρονομιές, είπε πως αφού καταβληθούν  τα αναδρομι-

κά, προετοιμάζεται ηλεκτρον ική πλατφόρμα για περιπτώσεις κληρονο-
μιών , όπου με αυτοματοποιημένη διαδικασία θα εξοφληθούν  οι κληρ-
ονόμοι δικαιούχοι των  κληρονομιών .
Τέλος, μίλησε για το επίδομα ανεργίας, για το οποίο είπε πως δεν

υπάρχει κάποια καινούρια ανακοίνωση, αλλά και για τους ξεναγούς και
καλλιτέχνες, οι οποίοι έχουν  μπει σε καθεστώς πληρωμής του ειδικού
επιδόματος.

Επεξηγηματική τροπολογία  κατέθεσε το Υπουργείο Εσωτερικών

Κανένα περιθώριο παρερμηνειών ή σκιών σχετικά με τη
ρύθμιση που αφορά τις ποινικές διώξεις των αιρετών.
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«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»: Κατά 100% θα καλύπτονται οι ασφαλιστικές εισφορές εργαζόμενων,
που δεν απασχολούνται και έχουν ενταχθεί στον Μηχανισμό ενίσχυσης 

Νέα τροπολογία κατατέθηκε στο
νομοσχέδιο Ρύθμιση Οφειλών και
Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας

Με την υπόψη τροπολογία αρμοδι-
ότητας του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, προβλέ-
πονται τα ακόλουθα:

1. Παρατείνεται από τη λήξη της
(15.10.2020). έως 31.12.2020, η ισχύς
του τετάρτου εδαφίου της περ. γ της παρ.
3 του άρθρου 31 του ν.4690/2020 και της
παρ.2 του άρθρου 123 του ν.4714/2020,
ως προς την κάλυψη από τον κρατικό
προϋπολογισμό κατά ποσοστό 100% του
συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών
που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον
οποίο οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται
και έχουν ενταχθεί στον Μηχανισμό
ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑ».

2. Καθορίζονται ανάλογα του επιδημιο-
λογικού επιπέδου (χαμηλό, μέτριο, υψηλό
και πολύ υψηλό) τα μέτρα που λαμβά-
νονται για την υποστήριξη των εργαζομέ-
νων σε επιχειρήσεις – εργοδότες των
Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) της
χώρας. Ειδικότερα:

α) Για τις Π.Ε. που εντάσσονται στην
κατηγορία «Πολύ υψηλό», προβλέπονται
τα κάτωθι:

Για όσες επιχειρήσεις τεθ-
ούν σε αναστολή λειτουργίας,
βάσει εντολής δημόσιας
αρχής, προβλέπεται υποχρ-
εωτική αναστολή των συμβά-
σεων εργασίας και δικαίωμα
αποζημίωσης ειδικού σκο-
πού στους εργαζόμενους
των εν λόγω επιχειρήσεων,
τουλάχιστον για δεκατέσσερις
(14) ημέρες και έως το διά-
στημα, κατά το οποίο ορίζεται
η αναστολή λειτουργίας.

Για επιχειρήσεις που πλήττονται σημαν-
τικά, βάσει Κωδικών Αριθμών Δραστηρι-
ότητας (ΚΑΔ), προβλέπεται ΐ) δυνατότητα
αναστολής των συμβάσεων εργασίας, με
αναγνώριση δικαιώματος αποζημίωσης
ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους των
εν λόγω επιχειρήσεων, τουλάχιστον για
δεκατέσσερις (14) ημέρες και έως το διά-
στημα, κατά το οποίο ορίζεται η αναστολή
λειτουργίας, Π) δυνατότητα ένταξης εργα-
ζομένων στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑ», για όσες συμβάσεις εργασίας
δεν τεθούν σε αναστολή και Hi) υποχρ-
εωτική εφαρμογή συστήματος εξ αποστά-
σεως εργασίας σε ποσοστό 40%.

β) Για τις Π.Ε. που υπάγονται στις κατ-
ηγορίες «Υψηλό», «Μέτριο» και «Χαμ-
ηλό» προβλέπεται:

– Δυνατότητα αναστολής των συμβά-
σεων εργασίας, για εργαζόμενους επιχει-
ρήσεων, βάσει ΚΑΔ,

– Δυνατότητα ένταξης εργαζομένων
στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», για
όσες συμβάσεις εργασίας δεν τεθούν σε
αναστολή,

– Υποχρεωτική εφαρμογή συστήματος
εξ αποστάσεως εργασίας, με διαβάθμιση
του ποσοστού, αναλόγως του επιπέδου
επικινδυνότητας της Π.Ε.

γ) Στους παραβάτες των ως άνω
υποχρεώσεων επιβάλλεται πρόστιμο
τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις

επέρχονται επί του κρατικού προϋπολογι-
σμού τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέ-
σματα:

1. Δαπάνη ποσού 35 εκατ. ευρώ
περίπου από την παράταση κάλυψης του
συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών
εργαζομένων που έχουν ενταχθεί στον
Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

2. Δαπάνη από την καταβολή:

– Αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους
εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, των
οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε
αναστολή.

– Οικονομικής ενίσχυσης στους εργαζό-
μενους του ιδιωτικού τομέα, λόγω έντα-
ξής τους στον Μηχανισμό ενίσχυσης της
απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

– Το ύψος της δαπάνης εκ των ως άνω
αιτιών δεν μπορεί να προσδιορισθεί, καθ-
όσον εξαρτάται από μη προβλέψιμους
παράγοντες, όπως η μελλοντική εξέλιξη
της πανδημίας στις Π.Ε της χώρας και ο
αριθμός των εργαζομένων, για τον οποίο
οι επιχειρήσεις-εργοδότες θα κάνουν
χρήση των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

3. Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων από
την επιβολή των προβλεπόμενων χρημα-
τικών προστίμων, σε περίπτωση παράβα-
σης των σχετικών υποχρεώσεων.
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Δωρεάν Υπηρεσίες Ψυχολόγου και 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης  για όλους,

από το Κέντρο Κοινότητας  Δήμου  Ασπροπύρ-
γου

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ασπροπύργου είναι το πρώτο
σημείο επαφής του πολίτη με την Κοινωνική Υπηρεσία του
Δήμου. Πρόκειται για μία νέα δομή που  υλοποιεί ο Δήμος Ασπρ-
οπύργου, μέσω προγράμματος που σχεδιάστηκε από το Υπουρ-
γείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αττικής (ΠΕΠ) 2014 – 2020. 
Στο Κέντρο Κοινότητας  του Δήμου Ασπροπύργου εκτός από τις
άλλες υπηρεσίες που προσφέρει στους πολίτες, ξεκίνησε και η
λειτουργία  των Δωρεάν Υπηρεσιών Ψυχολόγου και Συμβουλευτι-
κής για όλους τους δημότες. 
Συγκεκριμένα, θα παρέχεται ατομική και ομαδική συμβουλευτι-
κή για γονείς σε θέματα επικοινωνίας και διαπαιδαγώγησης, ατο-
μική συμβουλευτική σε ενήλικες, συμβουλευτική παιδιών και
εφήβων καθώς και ενημέρωση για θέματα ψυχικής υγείας.
Για τον προγραμματισμό ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθύνονται, καθημερινά στο Κέντρο Κοινότητας του
Δήμου, από τις 08:00 έως τις 15:00, στο  τηλέφωνο, 210
5575596 καθώς και με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος
στην παρακάτω διεύθυνση kentrokoinotitas@aspropyrgos.gr .  

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(5η αγωνιστι-
κή)

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ -
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
15:00   

ΝΤΑΟΥΛΑΣ Φ., ΠΑΥΛΟΣ Χ.,
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ.   

ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ - Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ     ΦΡΑΓΚΕΙΟ
16:00   

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Π.,
ΠΛΑΚΑΣ Χ.,
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν.   

ΚΥΡΙΑΚΗ (15:00)

ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ -
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ     ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ        

ΜΑΝΟΥΡΑΣ Χ., ΧΡΥΣΕΛΗΣ

Γ., ΦΟΥΡΚΑΣ Γ.

Σ Κ Ο Ρ Π Ι Ο Σ
ΦΥΛΗΣ -
Θ Ρ Α Σ Υ Β Ο Υ ΛΟ Σ
Φ Υ Λ Η Σ
Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ       

ΛΑΜΠΡΟΥ Β.,
ΠΛΑΚΑΣ Σ.,
ΚΟΡΕΣΤΗ Ζ.    

ΒΥΖΑΣ - Δ.Α.Ο
Ζ Ω Φ Ρ Ι Α Σ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ)        

ΑΛΙΑΓΑΣ Α.,
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Β., ΝΑΚΟΣ
Π.    

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ     ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ       

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Μ.,
ΠΑΥΛΟΣ Χ., ΚΑΝΤΑΝΟΛΕΩΝ
Α.    

ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ -
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ       

ΧΡΟΝΗΣ Γ., ΤΣΑΓΑΝΟΥ Δ.,
ΦΑΡΜΑΚΗΣ Κ.

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(5η αγωνιστι-
κή)

ΣΑΒΒΑΤΟ(16:00)
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. - ΠΑΟ

ΦΥΛΗΣ     ΓΗΠΕΔΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ       

ΓΙΑΠΙΤΖΟΓΛΟΥ Χ.,
ΚΟΡΕΣΤΗ Ζ., ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
Γ.   

ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. -
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ       

ΜΠΟΥΡΔΟΣ Ν.,
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΠΛΑΚΑΣ
Σ.   

ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
- ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΥΝΑΜΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ       

ΧΡΕΛΙΑΣ Θ.,
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Π., ΠΟΛΥΖΟΣ
Δ.   

Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ - ΑΠΣ Ο
ΛΕΩΝ     ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ   16:30   

ΛΑΜΠΡΟΥ Β., ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
Γ., ΗΛΙΑΣ Χ.   

ΚΥΡΙΑΚΗ(11:30)

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ -
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Α Σ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ       

ΜΠΟΥΡΔΟΣ Ν.,
ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Ε., ΠΟΛΥΖΟΣ
Δ.   

Α.Σ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ - ΚΡΙΟΣ
Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Υ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΜΕΓΑΡΩΝ        

ΝΑΚΟΣ Π., ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΣ
Δ., ΖEΪΜΠΕΚΗΣ Β.

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΡΓΩ
ΜΕΓΑΡΩΝ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ        

ΦΟΥΡΚΑΣ Γ.,
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΤΟΣΙΟΣ
Ι.

ΕΠΣΔΑ:  ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ 
ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ



Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΘΗΝΑ ΣΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΑΙΑΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ-ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ

Ο Ευστράτιος Μαχαίρας(φωτό) απο τον σύνδεσμο Αθή-
νας θα είναι ο διαιτητής της 3ης αγωνιστικής του 8ου
ομίλου Αίας Σαλαμίνας-Πανελευσινιακός. Βοηθοί:

Γουρνιάς-Τσολακίδης από τον ίδιο σύνδεσμο.
Στο άλλο παιχνίδι που θα γίνει στην Ραφήνα της Θύελλας με τον Ακράτητο θα
σφυρίξει ο Χουλιάρας από την Εύβοια με βοηθούς τους Σέρρα-Νέγρη.
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Ο Γ.ΚΑΠΟΥΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΟΝ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ Α.Ο

Το Δ.Σ. του
ΠΑΝEΛΕΥΣΙ-
ΝΙΑΚΟΥ Α.Ο.
ανακοινώνει
την έναρξη
της συνερ-
γασίας του
με τον Γιώρ-
γο Κάπουα.Ο
παλιός άσος της ομάδας ανα-
λαμβάνει χρέη τεχνικού διευθυ-
ντή.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΛΟΓΚΕΡΙ
ΣΤΟΝ ΑΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Το καλύτερο για το
τέλος άφησε η ομάδα του
Αίαντα Παραλίας αφού
ολοκληρώθηκε και
επίσημα η μεγάλη επιστρ-
οφή τού Χρήστου Κλογ-
κέρι!

Ο 31χρονος(3/11/1989)
κεντρικός μέσος επιστρέφ-
ει σε γνώριμα λημέρια
έχοντας φορέσει την
φανέλα του συλλόγου για
6 χρόνια με 2 ανόδους

στο λογαριασμό τού θα επιδιώξει και φέτος να προσθέ-
σει άλλη μια, ένας ποδοσφαιριστής κόσμημα που θα
ήθελε κάθε ομάδα να είχε στο δυναμικό της, με εξαιρε-
τικό ήθος και χαρακτήρα παράδειγμα για τα μικρότερα
παιδιά και ποδοσφαιρικα στοιχεία όπως η δύναμη και τα
τρεξίματα πού κάνει στο γήπεδο σίγουρα θα είναι μια
εξαιρετική επιλογή πού θα δώσει μεγάλη βοήθεια στο
ρόστερ του προπονητή Ηλία Αμπαζάι!

Καλή αρχή Χρήστο σού ευχόμαστε,και να κάνεις αυτό
που ξέρεις καλύτερα..

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΚΟΛΕΦΑΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Τ/Φ ΤΟΥ
ΕΥΚΛΕΙΔΗ ΜΕΓΑΡΩΝ

Ένας έμπειρος
και καταξιωμέ-
νος επαγγε-
λματίας γυμνά-
ζει τους τ/φ της
ομάδας μας, ο
Δημήτρης Μαρ-
κολέφας! Παλι-
ός τ/φ ο ίδιος
και απόφοιτος
της Γυμναστι-
κής Ακαδημίας.
Ήδη τα πρώτα
αποτελέσματα
της σκληρής

και μεθοδικής δουλειάς του φαίνονται στο γήπεδο!

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΜΙΩΤΗΣ ΣΤΙΣ 
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΥ

Ο Σταύρος Κομιώτης προστέθηκε στο τεχν ικό επιτελείο των
Ακαδημιών  του Μαν δραϊκού με (δίπλωμα UEFA C).

Ο εν  λόγω είν αι γεν ν ημέν ος το 1977, έχει αγων ιστεί στο
παρελθόν  σε ομάδες όπως είν αι ο Εθν ικός Πειραιώς , η Ζάκ-
υν θος, η Προοδευτική , ο Ασπρόπυργος, στους Αμπελόκηπο-
υς, στην  Κόριν θο κλπ . Έχει αγων ιστεί στην  Α΄Εθν ική με τον
Εθν ικό Πειραιώς και με την  Προοδευτική. Επίσης έχει συμμε-
τοχές στο κύπελλο Ελλάδας και στην  παλιά Β΄Εθν ική με τον
Εθν ικό. Είν αι κάτοχος διπλώματος προπον ητή UEFA C).
Καλώς ήρθες και καλή επιτυχία, Coach

Νέα παράταση έναρξης η Super
liga 2 στις..7 Νοεμβρίου..

Σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης δε ξεκιν άει
πρωτάθλημα Νοέμβρη μήν α εκτός φυσικά
.που αλλού στην  Ελλάδα..
Με τις ομάδες ν α έχουν  ξεκιν ήσει προετοι-
μασία στα τέλη Ιουλίου..και ν α έχουν  βαρεθεί
ν α κάν ουν  προπον ήσεις και φιλικά...
Με ομόφων η λοιπόν  απόφαση της λίγκας
αποφασίστηκε η έν αρξη αυτού του χιλιοταλαι-
πωρημέν ου πρωταθλήματος ν α πάρει και
άλλη παράταση στην  έν αρξη του η οποία θα
γίν ει στις 7 Νοεμβρίου..
Απίστευτο;;; κ όμως Ελλην ικό..
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6699778800887733009948

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

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284

Πωλείται οικία ισόγειο και πρώτος όροφος στο Παλαι-
οχώρι Μάνδρας σε 800 μέτρα οικόπεδο . Ανταλλαγή με
διαμέρισμα τηλέφωνο 6974 311 396. Τιμή συζητήσιμη
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ
Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η

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

Άν ω Λιόσια,  22/10/2020
Αριθ. Πρωτ.:  28999

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Δημόσιου Αν οικτό  Ηλεκτρον ικό

Διαγων ισμό, 
για την  αν άδειξη αν αδόχου για

την  προμήθεια
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ

ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»
Α.Μ.: 26/2020, συν ολικού

εν δεικτικού προϋπολογισμού
105.000,00€  περιλαμβαν ομέν ου

Φ. Π. Α. 24%    

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει
Δημόσιο Ανοικτό  Ηλεκτρονικό
Διαγωνισμό, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του Ν. 4412/2016 και με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής,
για την ανάδειξη αναδόχου για
την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», συνολικού
ενδεικτικού προϋπολογισμού
105.000,00€  περιλαμβανομένου
Φ. Π. Α. 24%. Η εκτιμώμενη αξία

της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό
των 67.928,50€ πλέον Φ.Π.Α.
24%  16.302,84€ ήτοι 84.231,34€
πλέον προαίρεσης  προϋπολογι-
σμού 20.768,66€ σύνολο
105.000€.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η
προμήθεια μέσων ατομικής προ-
στασίας για τις ανάγκες των εργα-
ζομένων  του Δήμου Φυλής. Η
παρούσα αφορά την Προμήθεια
Μέσων  Ατομικής Προστασίας
(Μ.Α.Π.)  για  τους δικαιούχους
εργαζομένους  του   Δήμου
Φυλής, ανάλογα   µε  την  ειδικότ-
ητα και  τη  φύση  της  απασχόλ-
ησης  του  κάθε  εργαζομένου,
σύμφωνα  με  την   Κοινή Υπουρ-
γική Απόφαση 43726 / 2019
(ΦΕΚ2208/Β΄/2019 «Παροχή
μέσων ατομικής προστασίας σε
υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. α  ́και β΄
βαθμού και των νομικών
προσώπων αυτών  και μέτρα
προληπτικής ιατρικής» και τις
καταστάσεις των υπαλλήλων που
διαβιβάστηκαν με το με αρ. πρωτ.
44272/1-11-2019 έγγραφο της
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρε-
σιών). 

Η χορήγηση μέσων ατομικής προ-
στασίας είναι υποχρεωτική   βάσει
νομοθεσίας για την ̟ προστασία
της ατομικής   ακεραιότητας των
εργαζομένων και την απρόσκο-
πτη εκτέλεση των καθηκόντων
τους. 
Η σύμβαση διαιρείται σε τρεις (3)
ομάδες. Τα προς προμήθεια είδη
κατατάσσονται στους ακόλουθο-
υς κωδικούς του Κοινού Λεξι-

λογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV) : 18100000-0  Ρουχισμός
επαγγελματικής χρήσης, ειδικός
ρουχισμός εργασίας και εξαρτή-
ματα. Η διάρκεια της σύμβασης
ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες. Η
σύμβαση θα ανατεθεί με το κρι-
τήριο της πλέον συμφέρουσας
από οικονομική άποψη προσφο-
ράς αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η καταληκτική ημερομην ία παρα-
λαβής των  προσφ ορών  είν αι η
09/11/2020 και ώρα 16:00.
Η διαδικασία θα διεν εργηθεί με
χρήση της πλατφ όρμας του
Εθν ικού Συστήματος Ηλεκτρο-
ν ικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είν αι προ-
σβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov .gr,
την  13/11/2020, ημέρα Παρασκε-
υή και ώρα 12:00.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδι-
κασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση
ενώσεων οικονομικών φορέων,
τα μέλη αυτών, που είναι εγκατε-
στημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημό-
σια σύμβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος I
της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν

εμπίπτουν στην περίπτωση γ  ́της
παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμε-
ρείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων,
συμπεριλαμβανομένων και των
προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή για
την υποβολή προσφοράς. Στις
περιπτώσεις υποβολής προσφο-
ράς από ένωση οικονομικών
φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτου-
σας αρχής αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον.  

Για την έγκυρη συμμετοχή στη
διαδικασία σύναψης της παρ-
ούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς (προσφέροντες),  εγγυητι-
κή επιστολή συμμετοχής, 2%
της προεκτιμόμεν ης αξίας της
σύμβασης (εν δεικτικός  προϋ-
πολογισμός), εκτός Φ. Π. Α.,

ποσού χιλίων  τριακοσίων
πεν ήν τα οκτώ ευρώ και πεν ήν -
τα επτά λεπτών  1358,57€. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονο-
μικών φορέων, η εγγύηση συμμε-
τοχής περιλαμβάνει και τον όρο
ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των οικονο-
μικών φορέων που συμμετέχουν
στην ένωση. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να
ισχύει τουλάχιστον για τριάντα
(30) ημέρες μετά τη λήξη του χρό-
νου ισχύος της προσφοράς του
άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης,
ήτοι για διάστημα τουλάχιστον
εννέα (9) μηνών από την επόμενη
της διενέργειας του διαγωνισμού,
άλλως η προσφορά απορρίπτε-
ται.

Προσφορές θα υποβληθούν
σύμφωνα με την αναλυτική δια-
κήρυξη. 

Γενικές πληροφορίες παρέχονται
και από το Τμήμα Προμηθειών
του Δήμου Φυλής, Διεύθυνση
Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ.

213 2042716, Fax. 213 2042714.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί
φορείς μπορούν να έχουν πλήρη
πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνι-
σμού επισκεπτόμενοι την ιστο-
σελίδα του Δήμου Φυλής
http://www.fyli.gr καθώς και  την
επίσημη  πλατφόρμα του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. Η
περίληψη της Διακήρυξης, ανα-
ρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστό-
τοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
και ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής, στη διεύθυνση (URL):
www.fyli.gr, δημοσιεύεται επίσης
στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα
με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων
στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον
ανάδοχο.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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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.,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 επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρ-
ος

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 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  

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  
ΓΓΙΙΑΑ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΞΞΕΕΝΝΗΗΣΣ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΑΑΣΣ  ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΣΣΥΥΓΓΚΚΟΟΛΛΛΛΗΗΤΤΕΕΣΣ,,
ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ  ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΔΔΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΤΤΕΕΣΣ  ΜΜΕΕ  ΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΟΟ  ΗΗ

ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΕΕΞΞΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΩΩΣΣ  ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ    ΣΣΕΕ  ΝΝΕΕΑΑ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ..    ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΕΕΡΡΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΚΚΑΑΛΛΟΟ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΛΛΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΔΔΟΟΧΧΕΕΣΣ..    ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΟΟΣΣ::  ΚΚΟΟΣΣ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΟΟΣΣ  66997755330044005522

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗΝ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΝΑΝΤΙ
ΓΗΠΕΔΟΥ 126 Τ.Μ. ΣΑΛΟΝΙ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

3 ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑ 2
ΜΠΑΝΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6945178800 κος ΣΤΕΛΙΟΣ.  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ΧΩΡΙΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
2105570474 ΚΑΙ 2105573734

ΓΑΜΟΣ 

Ο Κορυφίδης Θεόδωρος του Ιωάν ν ου και της
Έλεν ας το γέν ος Γιουν ούσοβα, γεν ν ηθείς

στον  Πειραιά, κάτοικος Δήμου Φυλής
και η Θεοδοσιάδη Νεφέλη του Ιωάν ν ου και

της Πασκαλ, το γέν ος Γιαϊτς ,
γεν ν ηθείσα στο Αμαρούσιον  Αττικής 

κάτοικος Δήμου Ιλίου, πρόκειται ν α παν τρευ-
τούν  με πολιτικό γάμο στο δημαρχείο Φυλής.
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

 Π Ι Τ Σ Α Δ Ο Ρ Ο Σ -
ΜΑΓΕΙΡΑΣ/ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου 
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Απαραίτητο: Γνώση Ιταλι-
κής κουζίνας
Επιθυμητό: Γνώση χρήσης
ξυλόφουρνου.

 ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα

Άδεια εργασίας προσωπι-
κού ασφαλείας
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:
Απόφοιτος Μέσης
Εκπαίδευσης

Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
ΟΧΙ Απαραίτητη

Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

 Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:
Κάτοχος πτυχίου ΕΠΑΛ ή
ΙΕΚ Μηχαν. Αυτ/των
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

 ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ –
Άνδρες
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-

ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι διπ-
λώματος Ι.Χ

 Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- Άνδρες
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.  και
γνώση χειρισμού κλάρκ

 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου 
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
όχι Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι διπ-
λώματος Ι.Χ. 

 ΟΔΗΓΟΙ Ε’
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ 
Επιθυμητά προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα
:Κάτοχοι Διπλώματος ADR
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

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 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  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ



16-θριάσιο Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 


