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Αθηνών 23,2102465432

Λύση σε μια σημαντική εκκρεμότητα του
Κτηματολογίου αναφορικά με τα κοινόχρηστα και
κοινωφελή ακίνητα, ψηφίζεται στη Βουλή μετά
από τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τα
Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών. Το
ζήτημα αφορά άμεσα τον Δήμο Ελευσίνας και
για αυτό το λόγο η Δημοτική Αρχή, είχε προβεί
όλο το προηγούμενο διάστημα σε συγκεκριμένες
κινήσεις. 

Ειδικότερα, η ρύθμιση αφορά αποκλειστικά στα
κοινόχρηστα και κοινωφελή ακίνητα που
καταχωρίστηκαν στις κτηματολογικές εγγραφές
ως «άγνωστου ιδιοκτήτη». Σύμφωνα με την
προς ψήφιση διάταξη, προβλέπεται ότι αυτά τα
ακίνητα, μετά την οριστικοποίηση των κτηματολο-
γικών εγγραφών, περιέρχονται αυτοδικαίως κατά
κυριότητα στον οικείο ΟΤΑ. 

Με τον τρόπο αυτό, ένα σοβαρό ζήτημα που
απασχολούσε την Δημοτική Αρχή επιλύεται,
καθώς μεγάλος αριθμός ιδιοκτησιών, όπως
πλατείες, παιδικές χαρές και κλειστά γυμνα-
στήρια, που για δεκαετίες χρησιμοποιεί ο
Δήμος Ελευσίνας και χαρακτηρίζονται στο
Κτηματολόγιο ως αγνώστου ιδιοκτησίας, πλέον
επιστρέφουν στην κυριότητα του Δήμου. 

Το πρόβλημα είχε εντοπίσει από την πρώτη στιγ-
μή της ανάληψης των καθηκόντων της η Δημοτική
Αρχή του Αργύρη Οικονόμου, και για το λόγο αυτό
στις επαφές που είχε με τα συναρμόδια Υπουργεία
και την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων,
ζητώντας να δοθεί μία λύση προκειμένου να έχει
την απαραίτητη τυπικά αρμοδιότητα ο Δήμος να
προχωρήσει σε έργα στα κοινόχρηστα ακίνητα. 

Χαρακτηριστική, ήταν η τοποθέτηση του
Δημάρχου στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο.
Όπως, δήλωσε ο Αργύρης Οικονόμου: 

«Τα κοινόχρηστα και κοινωφελή ακίνητα που εμφ-
ανίζονταν ως αγνώστου ιδιοκτήτη, ήταν ένα πολύ
σοβαρό πρόβλημα που κληθήκαμε να λύσουμε.
Ένα από τα πολλά που βρήκαμε και μας εμπόδιζαν
να προχωρήσουμε με τους ρυθμούς που θέλαμε. 

Γιατί; Γιατί χωρίς την ιδιοκτησία των χώρων μας, ο
Δήμος μας όλα αυτά τα χρόνια μπορούσε για παρά-
δειγμα στα κλειστά γήπεδα και τις πλατείες που
χρησιμοποιεί για δεκαετίες ο Δήμος να προχωρά
μόνο σε έργα συντήρησης. Και αυτό ίσχυε για δεκα-
ετίες. 

Πλέον, με την τροπολογία που ψηφίζεται και την
ανάγκη της υποστηρίξαμε από την πρώτη στιγμή,
μπορούμε να ξεφύγουμε από την διαδικασία της
συντήρησης των παιδικών χαρών και των πλατειών
και να περάσουμε στη διαδικασία των μελετών και
της ένταξης τους σε προγράμματα. 

Ήταν μια ανάγκη που εντοπίσαμε και διεκδικούσα-
με από την πρώτη στιγμή. Μάλιστα πριν ακριβώς
ένα χρόνο είχαμε απευθυνθεί στους Υπουργούς
Οικονομικών και Εσωτερικών, καθώς επίσης και
στην Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας. Όλο
αυτόν τον καιρό έχουμε απευθυνθεί και έχουμε
προκαλέσει συναντήσεις μαζί με τον αρμόδιο Αντι-
δήμαρχο, τον κ. Μαυρογιάννη, σε όλους τους αρμό-
διους, τους Υφυπουργούς κ. Ταγαρά και κ. Στύλιο.
Στην προσπάθεια μας παρών και ο Αντιπρόεδρος
της Βουλής, ο κ. Μπούρας. 

Επιπλέον πριν από μια εβδομάδα προκαλέσαμε
τη συζήτηση στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
για αυτό το θέμα με την παρουσία της Διοίκησης του
Κτηματολογίου. 

Πρόκειται πραγματικά για μια τροπολογία που μας
«λύνει» τα χέρια». 

Τροπολογία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης: 
«Στους Δήμους περνάνε τα κοινόχρηστα ακίνητα που

εμφανίζονται ως αγνώστου ιδιοκτήτη»
Επιλύεται ένα σοβαρό ζήτημα για μεγάλο αριθμό ιδιοκτησιών στον δήμο Ελευσίνασς

Παραμένει ο κίνδυνος για την επιβολή έξτρα μέτρ-
ων στη Μύκονο αλλά και στην Ίο. Αυτό επιβε-
βαίωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας
Νίκος Χαρδαλιάς. Παράλληλα, τόνισε ότι ανησυχία
υπάρχει και για την Ζάκυνθο, την Τήνο, την Λευ-
κάδα, τη Σαντορίνη, την Πάρο και την Ρόδο.
Τα μέτρα που θα επιβληθούν εφόσον κριθεί απα-

ραίτητο, θα είναι τα ίδια με αυτά που επιβλήθηκαν
προ 15ημέρου στην Μύκονο δηλαδή η απαγόρ-
ευση κυκλοφορίας 1 μετά τα μεσάνυχτα με 6 το
πρωί. 
Παράλληλα, θα απαγορευτεί η μουσική σε όλα τα

μαγαζιά των νησιών αυτών ενώ όλα τα μαγαζιά θα
σερβίρουν μόνο καθήμενους πελάτες.
Συνεπώς, ορατό παραμένει το ενδεχόμενο επι

βολής απαγόρευσης κυκλοφορίας και απαγόρευ-
σης μουσικής στα μαγαζιά σε Μύκονο, Ίο κυρίως
και δευτερευόντως σε Ζάκυνθο, Τήνο, Λευκάδα,
Σαντορίνη, Πάρο και Ρόδο.

Επιβεβαίωση Χαρδαλιά: Πριν το lockdown και την
απαγόρευση κυκλοφορίας οκτώ νησιά
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ΟΔήμος Χαϊδαρίου ενημε-
ρώνει για τη διαδικασία
εμβολιασμού των πολιτών

κατά του Covid-19 κατ’ οίκον:
Ο κάθε πολίτης που δεν δύναται

να μετακινηθεί και επιθυμεί να πραγ-
ματοποιήσει τον  εμβολιασμό του
κατ’ οίκον, θα πρέπει να έρθει σε επι-
κοινωνία µε τον θεράποντα ιατρό
τ ο υ .

Ο θεράπων ιατρός συμπληρώνει
την αίτηση εμβολιασμού του ενδιαφ-
ε ρ ό μ ε ν ο υ .

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της
2ης ΥΠΕ σε συνεργασία με την Κοι-
νωνική Υπηρεσία του Δήμου Χαϊδα-
ρίου  προγραμματίζουν το ραντεβού
με τον πολίτη για τον εμβολιασμό
τ ο υ .

Ο εμβολιασμός κατ οίκον γίνεται
με το μονοδοσικό εμβόλιο της
Johnson & Johnson.

Οι κάτοικοι του Χαϊδαρίου μπορ-
ούν να επικοινωνούν για πληροφο-
ρίες με την Κοινωνική Υπηρεσία του
Δήμου, στα τηλέφωνα 213 2047225
και 213 2047267.

Ο
λοκληρώθηκε από το
Eθν ικό Δίκτυο Γον ιδιω-
ματικής Επιτήρησης του

ιού SARS-CoV-2, που λειτουρ-
γεί υπό το συν τον ισμό του
ΕΟΔΥ, η γον ιδιωματική αν άλ-
υση σε 2.024 δείγματα που
έχ ουν  επιλεγεί τυχ αιοποιημέν α
ή στοχ ευμέν α και αφορούν
στην  περίοδο 12 Μαΐου 2021
έως 20 Ιουλίου 2021. 

Α
πό τον  έλεγχ ο των
2.024 δειγμάτων , αν α-
δείχ θηκαν  συν ολικά

1.879 δείγματα με στελέχ η ειδι-
κού εν διαφέρον τος (Variants
Of  Concern – VOC), 80 δείγμα-
τα με στελέχ η υπό παρακο-
λούθηση (Variants Under
Monitoring).

Εκ των  1.879 δειγμάτων  με στελέχ η ειδικού εν διαφ-
έρον τος, τα 1.339 αφορούν  στο στέλεχ ος Delta, 440
αφορούν  στο Alpha, 99 αφορούν  στο Βeta και 1 αφο-
ρούν  στο Gamma. Εκ των  80 δειγμάτων  με στελέχ η
υπό παρακολούθηση, τα 77 αφορούν  στο στέλεχ ος
B.1.1.318 (Variant E484K) και 3 αφορούν  στο C.36.
Επιπλέον , αν ιχ ν εύθηκαν  4 στελέχ η Β.1.1 (Variant
E484K) και 1 στέλεχ ος B.1.620. (Πίν ακας 3).

Από την  έν αρξη λειτουργίας του Εθν ικού Δικτύου
Γον ιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2
μέχ ρι σήμερα έχ ουν  ελεγχ θεί στην  επικράτεια συν ολι-
κά 24.996 δείγματα από εγχ ώρια κρούσματα. Εξ αυτών
21.254 προέρχ ον ται από τυχ αία επιλογή δειγμάτων ,
2.948 προέρχ ον ται από στοχ ευμέν η λήψη ή επιλογή
δειγμάτων  και για 794 δείγματα δεν  είν αι διαθέσιμος ο
τρόπος επιλογής.

Μεταξύ των  21.254 τυχ αία επιλεγμέν ων  δειγμάτων
στην  επικράτεια, τα τέσσερα πιο συχ ν ά στελέχ η ειδι-
κού εν διαφέρον τος ή υπό παρακολούθηση που έχ ουν
απομον ωθεί είν αι το Alpha, με ποσοστό 71,07%, ακο-
λουθούμεν ο από το B.1.1.318 (Variant E484K) με
ποσοστό 10,54%, το Delta με ποσοστό 7,27% και το
Beta με ποσοστό 1,08%.

Από τα 2.948 δείγματα που έχ ουν  ληφθεί ή επιλεγεί
στοχ ευμέν α, έχ ουν  βρεθεί 2.786 στελέχ η ειδικού
εν διαφέρον τος ή υπό παρακολούθηση. Από τα δείγμα-
τα αυτά, 44,37% αφορούν  στο B.1.1.318 (Variant
E484K), 27,07% στο Delta, 16,04% στο Alpha, 6,78%
στο Beta, 0,14% στο C.36 και 0,10% στο Gamma.

Επιπλέον , έχ ουν  απομον ωθεί συν ολικά 202 στε-
λέχ η ειδικού εν διαφέρον τος ή υπό παρακολούθηση ή
εν διαφέρον τος από δείγματα εισαγόμεν ων  κρουσμά

των , εκ των  οποίων  111 αφορούν  στο Alpha, 75
στο Delta, 6 στο Beta, 4 στο Β.1.1.318 (Variant
E484K), 2 στο B.1.621 (VOI), 1 στο Eta, 1 στο Kappa,
1 στο C.36 και 1 στο B.1.623.

Η επιδημιολογική κατάσταση της Ελλάδας την
Πέμπτη 29 Ιουλίου

Κοροναϊός: 2.696 νέα κρούσματα και 9 θάνατοι
– Στους 157 οι διασωληνωμένοι 

Τα ν έα εργαστηριακά επιβεβαιωμέν α κρούσματα της
ν όσου που καταγράφηκαν  τις τελευταίες 24 ώρες είν αι
2.696, εκ των  οποίων  9 εν τοπίστηκαν  κατόπιν
ελέγχ ων  στις πύλες εισόδου της χ ώρας. Ο συν ολικός
αριθμός των  κρουσμάτων  αν έρχ εται σε 487.709 (ημε-
ρήσια μεταβολή +0.6%), εκ των  οποίων  51.2% άν δρ-
ες.

Με βάση τα επιβεβαιωμέν α κρούσματα των  τελευ-
ταίων  7 ημερών , 120 θεωρούν ται σχ ετιζόμεν α με
ταξίδι από το εξωτερικό και 1.577 είν αι σχ ετιζόμεν α με
ήδη γν ωστό κρούσμα.

Οι ν έοι θάν ατοι ασθεν ών  με COVID-19 είν αι 9, εν ώ
από την  έν αρξη της επιδημίας έχ ουν  καταγραφεί
συν ολικά 12.935 θάν ατοι. Το 95.1% είχ ε υποκείμεν ο
ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών  και άν ω. 

Ο αριθμός των  ασθεν ών  που ν οσηλεύον ται διασωλ-
ην ωμέν οι είν αι 157 (61.8% άν δρες). Η διάμεση ηλικία
τους είν αι 65 έτη. To 82.8% έχ ει υποκείμεν ο ν όσημα
ή/και ηλικία 70 ετών  και άν ω. Από την  αρχ ή της παν -
δημίας έχ ουν  εξέλθει από τις ΜΕΘ 2.802 ασθεν είς. Οι
εισαγωγές ν έων  ασθεν ών  Cov id-19 στα ν οσοκομεία
της επικράτειας είν αι 173 (ημερήσια μεταβολή -
11.73%). Ο μέσος όρος εισαγωγών  του επταημέρου
είν αι 167 ασθεν είς.

Η διάμεση ηλικία των  κρουσμάτων  είν αι 41 έτη
(εύρος 0.2 έως 106 έτη), εν ώ η διάμεση ηλικία των
θαν όν των  είν αι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).

Αυτοκτονία άνδρα
στην Ελευσίνα

Άνδρας 75 ετών αυτοκτόνησε τις
πρώτες πρωϊνές της Πέμπτης στις

οδούς Αλκιβιάδου και Κολοκο-
τρώνη στην Άνω Ελευσίνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφο-
ρίες η αυτοκτονία έγινε με καραμ-
πίνα. Περισσότερες λεπτομέρειες

για τα αίτια δεν έχουν γίνει γνωστά
καθώς διενεργειται έρευνα.

Δήμος Χαϊδαρίου: Εμβολιασμός πολιτών 
κατά του Covid-19 κατ’ οίκον

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΞΑΝΑ ΟΙ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΟΙ
Οι μεταλλάξεις «γονατίζουν» την Ελλάδα 
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Την Τετάρτη 28 Ιουλίου
2020 πραγματοποιήθηκε
συνάντηση στα γραφεία της

Περιφέρειας Αττικής του Περιφερει-
άρχη Αττικής και Προέδρου του
ΕΔΔΥΠΠΥ κ Γιώργου Πατούλη και
των Δημάρχων κ. Λάμπρου Μίχου
Δήμου Αγίας Βαρβάρας, κ. Αναστά-
σιου Μπινίσκου  Δήμου Δάφνης
Υμηττού, κ. Νικόλαου Μπάμπαλου
Δήμου Ηρακλείου Αττικής,  κ. Γρη-
γόριου Σταμούλη Δήμου Μεγαρέων,
κ. Σταύρου Τζουλάκη Δήμου Νέας
Σμύρνης, κ. Γεώργιου Παναγόπου-
λου Δήμου Σαλαμίνας, κ. Γεώργιου
Γιασημάκη Δήμου Ωρωπού, καθώς
και του Αντιδημάρχου Κοινωνικής
Πολιτικής και Αλληλεγγύης του
Δήμου Νέας Σμύρνης κ. Παναγιώτη
Γιατζίδη, για την επέκταση  του πιλο-
τικού προγράμματος ενίσχυσης των
ΚΕΠ Υγείας των Δήμων της Περιφέρ-
ειας Αττικής:  Αγίας Βαρβάρας, Δάφν-
ης - Υμηττού, Ηρακλείου Αττικής,
Μεγαρέων, Νέας Σμύρνης,
Σαλαμίνας και Ωρωπού, από το Περ-
ιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής,
στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα
Πρόληψης και Προσυμπτωματικού
Ελέγχου  των δημοτών και των
Κατοίκων του με Έμφαση στα μέλη
Ευάλωτων και Ειδικών ομάδων του
Πληθυσμού». 

Βασικός στόχος των ΚΕΠ Υγείας είναι
η ενημέρωση όλων των πολιτών και η
διοργάνωση προληπτικών εξετάσεων
για 11 κύρια νοσήματα, προτεινόμενα
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας,
για τα οποία έχει αποδειχθεί με μελέτες
πως η έγκαιρη προληπτική παρέμβαση
και ανίχνευση τυχόν συμπτωμάτων
κρίνεται αποτελεσματική και μπορεί να
σώσει ζωές. 

Σύμμαχος στην ευαισθητοποίηση των
πολιτών είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα
των ΚΕΠ Υγείας μέσω της οποίας εφα-
ρμόζονται διεθνή πρωτοκόλλα screening
του πληθυσμού με τα στελέχη των ΚΕΠ

Υγείας να επιβλέπουν το follow up της
διατήρησης της υγείας των Πολιτών.
Αυτοματοποιημένα το λογισμικό ενημε-
ρώνει τους πολίτες, μέσα από τον προ-
σωπικό τους προφίλ, σχετικά με τις
προληπτικές εξετάσεις που προτείνει ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την
ηλικία και το φύλο τους, καθώς και με την
πάροδο του χρόνου υπενθυμίζει την
επανεξέταση τους. 

Τα 11 νοσήματα στα οποία επικεν-
τρώνεται το ΚΕΠ Υγείας μέσα από το
λογισμικό είναι ο Καρκίνος του παχέος
εντέρου, ο Καρκίνος του τραχήλου της
μήτρας, ο Καρκίνος του μαστού, ο Καρ-
διαγγειακός κίνδυνος, το Ανεύρυσμα κοι-
λιακής αορτής, ο Καρκίνος του προ-
στάτη, το  Μελάνωμα, η Κατάθλιψη, η
Οστεοπόρωση η ΧΑΠ και η Άνοια. Οι
Πολίτες μπορούν να εγγραφούν στο
λογισμικό των ΚΕΠ Υγείας μέσα από την
πλατφόρμα στο site www.kepygeias.org 

Το Πιλοτικό Πρόγραμμα ενίσχυσης των
ΚΕΠ Υγείας ξεκίνησε τον Ιούλιο του
2020  όπου επιλέχθηκαν από την Περ-
ιφέρεια Αττικής 4 Δήμοι Πιλότοι, από 4
διαφορετικούς Περιφερειακούς Τομείς
(Αγίας Βαρβάρας, Δάφνης - Υμηττού,
Μεγαρέων και Νέας Σμύρνης), για να
συμμετάσχουν και να υλοποιήσουν ένα
νέο διευρυμένο μοντέλο με συγκεκριμέ-
νες πολιτικές και στόχους με σκοπό το
κάθε ΚΕΠ Υγείας να αποτελεί για τον
κάθε Δήμο τον Κεντρικό Θεσμό Συντονι-
σμού Δράσεων Πρόληψης για την Υγεία. 

Απολογιστικά το πρόγραμμα
έκλεισε το έτος με μεγάλη συμμε-
τοχή δημοτών, συγκεκριμένα φτά-
νοντας συνολικά τις 13.650 εγγρα-
φές δημοτών στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα των ΚΕΠ Υγείας, τους
166.000 Ωφελούμενους από δρά-
σεις ενημέρωσης και ευαισθητο-
ποίησης, και τους 5.226 Ωφε-
λούμενος από δωρεάν Ad Hoc
Εξετάσεις. 

Τώρα το πρόγραμμα επεκτείνεται και
σε άλλους περιφερειακούς τομείς με τη

συμμετοχή των Δήμων Ηρακλείου Αττι-
κής, Σαλαμίνας και Ωρωπού, καθώς ο
κάθε Περιφερειακός Τομέας διαμορ-
φώνεται από μοναδική και ιδιαίτερη
σύνθεση δημοτών / κατοίκων. Άρα
ποικίλουν οι ανάγκες των πολιτών που
επιθυμούν να έχουν τη καλύτερη δυνατή
πρόσβαση σε ποιοτικές και υψηλού επι-
πέδου υπηρεσίες υγείας και πρόληψης.
Επ’ αφορμής της συνάντησης για την
επέκταση του Πιλοτικού Προγράμματος
ο Περιφερειάρχης Αττικής υπέγραψε και
τη νέα Πιστοποίηση του Δικτύου από τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. 

Η ανανέωση της Πιστοποίησης στο
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του
Π.Ο.Υ, για την 7η Πενταετία του Προ-
γράμματος Υγιείς Πόλεις, ήρθε μετά από
επιτυχή αξιολόγηση της υποψηφιότητας
που υποβλήθηκε τον Οκτώβριο του
2020. Το Ελληνικό Δίκτυο έχει την χαρά
και την τιμή να είναι στην πρώτη Ομάδα
των 8 πρώτων πιστοποιήσεων που
έδωσε ο Π.Ο.Υ. σε Εθνικά Δίκτυα με
χρονική ισχύ έως το 2025 και ο Πρόεδρ-
ος του  Δικτύου Υγιών Πόλεων - Προα-
γωγής της Υγείας και Περιφερειάρχης
Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης, παρέλαβε
και προσυπέγραψε επισήμως το Πιστο-
ποιητικό  το οποίο έχει ήδη υπογράψει  ο
Περιφερειακός Διευθυντής του Π.Ο.Υ.
Ευρώπης  Dr Hans Henri P. Kluge. Για
την πιστοποίηση αυτή, ο ΠΟΥ
Ευρώπης, ενημέρωσε με κοινοποίηση
τους Υπουργούς Υγείας, Εσωτερικών
και Εξωτερικών καθώς και το Γραφείο
του στην Αθήνα. Να τονίσουμε ότι η Ευρ-
ωπαϊκή Περιφέρεια του Π.Ο.Υ. αριθμεί
σήμερα 32 Εθνικά Δίκτυα που βρίσκον-
ται σε διαδικασία Πιστοποίησης και το
Ελληνικό Δίκτυο είναι σήμερα το πολ-
υπληθέστερο σε αριθμό μελών Δίκτυο
του Π.Ο.Υ. Ευρώπης και χαίρει αναγ-
νωρισιμότητας και εκτίμησης για την
προώθηση της Πολιτικής Προαγω-
γής της Υγείας στο τοπικό επίπεδο.

Επέκταση Πιλοτικού Προγράμματος ενίσχυσης των ΚΕΠ Υγείας των
Δήμων  Αγίας Βαρβάρας, Δάφνης - Υμηττού, Ηρακλείου Αττικής,

Μεγαρέων, Νέας Σμύρνης, Σαλαμίνας και  Ωρωπού 

Έρευνα ΙΣΑ: Οι αρνητές του εμβολίουΈρευνα ΙΣΑ: Οι αρνητές του εμβολίου
απειλή για το τείχος ανοσίαςαπειλή για το τείχος ανοσίας

Το 68% των  πολιτών  εμπιστεύεται τα εμβόλια - Το 12%
των  μη εμβολιασμέν ων  θα μπορούσε ν α πεισθεί από
τον  οικογεν ειακό του γιατρό

Το 68% των πολιτών εμπιστεύεται τα εμβόλια, το 12% των
μη εμβολιασμένων θα μπορούσε να πεισθεί από τον οικογε-
νειακό του γιατρό, ενώ το 75% όσων δεν έχουν εμβολιαστεί δεν
φοβούνται τον ιό.

Τα στοιχεία προκύπτουν από έρευνα που πραγματοποίησε
η ALCO, για λογαριασμό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ),
σχετικά με τη στάση των πολιτών για την πανδημία και τον
εμβολιασμό.

Τα στοιχεία της έρευνας παρουσιάστηκαν από τον πρόεδρο
του ΙΣΑ Γιώργο Πατούλη, τον Α’ αντιπρόεδρο Φώτη Πατσουρά-
κο και τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας ALCO Κώστα
Παναγόπουλο, στο πλαίσιο διαδικτυακής συνέντευξης Τύπου.

Ειδικότερα, από το συνδυασμό των ευρημάτων της έρευνας,
προκύπτει ότι τα 2/3 του πληθυσμού ανησυχούν για την πορεία
της πανδημίας, θεωρούν ότι ο εμβολιασμός μπορεί να νικήσει
τον ιό, εμπιστεύονται τα εμβόλια και έχουν εμβολιαστεί ή
κλείσει ραντεβού.

Αντιθέτως το 1/3 δεν φοβάται την Covid-19 και δεν έχει εμβο-
λιαστεί. Πρόκειται περισσότερο για άνδρες, και άτομα ηλικίας
17 έως 44 ετών.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας αυτό το 1/3,
δείχνει ποσοτικά ικανό να εμποδίσει την επίτευξη ανοσίας
στην κοινωνία, πολύ περισσότερο όταν ένα μέρος του φαίνεται
να σκέπτεται να εμβολιαστεί, σε αντίθεση με έναν «σκληρό»
πυρήνα, της τάξεως του 40% που δηλώνει ότι δεν πρόκειται να
εμβολιαστεί και δείχνει αμετακίνητο στις απόψεις του, ανέφε-
ρε κατά την παρουσίαση της έρευνας ο κ. Παναγόπουλος.

Βασικό χαρακτηριστικό αυτής της ομάδας, είναι η πεποίθη-
ση ότι δεν απειλείται από τον ιό. Μόνο το 25% όσων δεν πρό-
κειται να εμβολιαστούν φοβούνται ότι μπορεί να αρρωστήσουν
σε αντίθεση με το 51% των εμβολιασμένων.

ΚΥΑ: Ενίσχυση 20 εκατ. ευρώ σε
περιφερειακά Μέσα Ενημέρωσης
που επλήγησαν από την πανδημία

Θ. Λιβάνιος: Στηρίζουμε την υγιή
λειτουργία τους

Με 20 εκ. ευρώ ενισχύονται οι εφημερίδες, τα περιοδι-
κά, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, καθώς και οι τηλεοπτικοί
σταθμοί της περιφέρειας, που επλήγησαν από τις επι-
πτώσεις τις πανδημίας.
Με κοινή υπουργική απόφαση του υφυπουργού στον

Πρωθυπουργό Θοδωρή Λιβάνιου και του αναπληρωτή
υπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη, μετά
από την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ύψος
της ενίσχυσης για κάθε μέσο θα υπολογιστεί βάσει των
εργοδοτικών εισφορών που καταβάλουν προς το ενιαίο
ταμείο επικουρικής ασφάλισης των δημοσιογράφων
(Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π).
Ο κ. Λιβάνιος δήλωσε ότι «το πρόγραμμα χρηματοδότ-

ησης αναμένεται να καλύψει το σύνολο των εργοδο-
τικών εισφορών του 2% προς τον ΕΔΟΕΑΠ για το χρο-
νικό διάστημα 1-12-2017 έως 31-12-2020, ενώ σε όσες
επιχειρήσεις έχουν ήδη καταβάλει τις σχετικές εισφορές,
θα καταβληθεί ισόποση ενίσχυση».
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Κλιματιζόμενοι χώροι του
Δήμου Ελευσίνας και του

Δήμου Χαϊδαρίου 
ενόψει του καύσωνα

Από την Πέμπτη 29/7/2021 μέχρι και την Κυρια-
κή 1/8/2021 και τις ώρες από 11.00π.μ. έως
08.00μ.μ., θα παραμείνουν ανοιχτοί για το κοινό
οι κλιματιζόμενοι χώροι που καθορίστηκαν για
να φιλοξενήσουν – προστατέψουν πολίτες σε
περίπτωση υψηλών θερμοκρασιών. 

Υποχρεωτική η χρήση μάσκας και η τήρηση απο-
στάσεων.
Οι κλιματιζόμενοι χώροι του Δήμου μας, είναι οι
εξής:
Δημοτικό διαμέρισμα Ελευσίνας:Δημαρχείο
Ελευσίνας, Χατζηδάκη & Δήμητρος,
τηλ.:2105537100
Δημοτικό διαμέρισμα Μαγούλας:Δημοτικό κατά-
στημα  Μαγούλας, Ηρώων Πολυτεχνείου 2,τηλ.
2132140412

Επίσης, ο Δήμος Χαϊδαρίου υπενθυμίζει  ότι
από χθες  Πέμπτη και για όσο διάστημα θα επι-
κρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες, λειτουργούν
κλιματιζόμενοι χώροι για την προστασία των ευά-
λωτων κοινωνικών ομάδων.
Οι κλιματιζόμενοι χώροι είναι:
- ΚΕ.Φ.Η. - Καρδίτσης 5, 08:00πμ - 15:00μμ.
- Δημαρχείο Χαϊδαρίου - αίθουσα Δημοτικού
Συμβουλίου, για όλο το 24ωρο.

Στους χώρους τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιει-
νής και ασφάλειας που προβλέπονται βάσει των
οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας
Υγείας (ΕΟΔΥ) για τον covid-19. Η χρήση μάσκας
είναι υποχρεωτική καθ’όλη την διάρκεια της παρ-
αμονής των πολιτών στο χώρο.

Λόγω των  υψηλών  θερμοκρασιών
που επικρατούν  και για όσο διαρκέ-
σουν  ο Δήμος Φυλής διαθέτει κλιμα-
τιζόμεν ες αίθουσες ως εξής:

Δημαρχ είο Άν ω Λιοσίων  : (όλο το
24ωρο)

Πν ευματικό Κέν τρο Ζεφυρίου:
(12:00 – 21:00) 

Δημαρχ είο Φυλής: (12:00 –
21:00) 

H χ ρήση μάσκας στις κλιματιζό-
μεν ες αίθουσες είν αι υποχ ρεωτική 

Συστήν ουμε, επίσης, σε όσους
δεν  έχ ουν  επείγουσα αν άγκη
μετακίν ησης και στους ηλικιωμέν ο-
υς ν α παραμείν ουν  σπίτια τους για
ν α προστατευθούν  από τον
καύσων α και γεν ικά ν α αποφύγουν
την  έκθεση στην  ύπαιθρο.

Εξαιτίας των  παρατεταμέν ων
ακραίων  συν θηκών  που επικρα-
τούν  στη Χώρα  υπάρχ ει πολύ
υψηλός  κίν δυν ος εκδήλωσης πυρ-
καγιών .

Για το λόγο αυτό, ο δήμος τίθεται
σε κατάσταση αυξημέν ης ετοιμότ-
ητας με εποχ ούμεν ες επιτηρήσεις
και κατά τις ν υχ τεριν ές ώρες

Υπεν θυμίζουμε ότι :

- απαγορεύεται το άν αμμα φωτιάς
για οποιοδήποτε λόγο σε υπαίθριο-
υς χ ώρους

- απαγορεύεται η επίσκεψη και η
παραμον ή σε δάση και δασικές
εκτάσεις  επίσης καθ όλη τη διάρ-
κεια του πολύ υψηλού κιν δύν ου
εκδήλωσης πυρκαγιάς

Παρακαλούνται οι δημότες :

- να αποφύγουν οι εργασίες
που ενδέχεται να προκαλέσουν
πυρκαγιά (π.χ. ηλεκτροσυγκόλ-
ληση, χρήση τροχού, κάπνισμα
μελισσών κλπ)

- να σταθμεύουν τα οχήματά
τους έτσι ώστε να μην
εμποδίζουν τα οχήματα έκτακτης
ανάγκης 

Στις γειτονιές του Δήμου Αχαρνών συνεχίζονται,
και αυτό το Σαββατοκύριακο  οι Κινηματογραφικές
Βραδιές του Δήμου Αχαρνών και της ΔΗΚΕΑ.

Η είσοδος για όλους είναι ΔΩΡΕΑΝ, με κράτηση
θέσεων στα τηλέφωνα της Δημοτική Κοινωφελής
Επιχείρηση Δήμου Αχαρνών – ΔΗΚΕΑ:Δευτέρα έως
Παρασκευή 09:00-14:00 στο 210-2478507�Σάββατο
και Κυριακή 09:00-14:00 στο 6936013476.Θα τηρ-
ούνται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα.

#acharnes#κινηματογράφος#cinema#movie#θερ-
ινοσινεμα#summer2021#summercinema#dimosac
harnon

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

Ανακοίνωση δήμου Φυλής για Κλιματιζόμενες αίθουσες 
και συστάσεις για την αποφυγή πυρκαγιών 

Η είσοδος για όλους είναι ΔΩΡΕΑΝ

Συνεχίζονται, και αυτό το 
Σαββατοκύριακο  οι Κινηματογραφικές

Βραδιές του Δήμου Αχαρνών
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Η πρώτη Aκαδημία Xορογραφίας γεννιέται
στην Ελευσίνα και αναζητά νέους καλλιτέχνες

Σ
το πλαίσιο
του προ-
γράμματος
M o v i n g

Europe της Ελευσίνα
2023 Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της
Ευρώπης, η ομάδα
σύγχρονου χορού
Αερίτες εγκαινιάζει
την πρώτη Ακαδημία
Χορογραφίας στην
Ελλάδα, την
U(R)TOPIAS και ανα-
κοινώνει πρόσκληση

συμμετοχής προς
εν δ ι α φ ερ ό μεν ο υ ς
καλλιτέχνες που
θέλουν να επεκ-
τείνουν τη δημιουρ-
γικότητα και τη γνώση
τους στην τέχνη της
χορογραφίας.

Μέσα από ένα διε-
τές πρόγραμμα
προβών και δημιουρ-
γικών εργαστηρίων με
καταξιωμένους χορο-
γράφους και επαγγε-
λματίες από τον χώρο

των τεχνών, από
Ελλάδα και  εξωτερ-
ικό, οι συμμετέχοντες
θα έχουν τη δυνατότ-
ητα να αναπτύξουν
τις συνθετικές τους
δεξιότητες και  να
δημιουργήσουν τη
δική τους site-specif-
ic χορογραφία, παρ-
ουσιάζοντάς την στο
ευρύ κοινό το 2023,
ως μέρος του προ-
γράμματος της Ελευ-
σίνα 2023 Πολιτιστι-

κή Πρωτεύουσα της
Ευρώπης.

Η περίοδος 
υποβολής των

αιτήσεων ξεκινά στις
28 Ιουλίου και 

ολοκληρώνεται στις
22 Αυγούστου 2021.

Το πρόγραμμα
Moving Europe της
Ελευσίνα 2023, επι-
κεντρώνεται  στους
νέους και στον χορό,
δημιουργώντας έναν
διάλογο ανάμεσα σε
Έλληνες και ξένους
καλλιτέχνες. Στόχος
του προγράμματος
είναι να δημιουργή-
σει μια διακριτή δρα-
στηριότητα στον
τομέα του χορού,
καλλιεργώντας έναν
τομέα της τέχνης του
χορού που δεν είναι
ανεπτυγμένος στην
Ελλάδα, να στηρίξει
τη δημιουργία νέων
και ανερχόμενων χορ-
ογράφων και να καλ-
λιεργήσει  ένα νέο
κοινό για τον χορό με
επίκεντρο την πόλη
της Ελευσίνας.

Μ
ε μεγάλη λαμπρότητα
πραγματοποιήθηκαν  το
Σάββατο 24 Ιουλίου 2021

στον  αύλειο χ ώρο του Λαογραφι-
κού Μουσείου της πόλης μας,  τα
εγκαίν ια της έκθεσης υφαν τικής
τέχ ν ης όρθιου αργαλειού  της εικα-
στικού Σταυρούλας Χαρμαλιά. Οι
πολίτες του Δήμου μας, που αγκά-
λιασαν  με θέρμη την  εκδήλωση,
είχ αν  την  χ αρά ν α θαυμάσουν  τα
υφαν τά έργα  που φιλοξεν ήθηκαν
στο Μουσείο του Ασπρόπυργου
μέχ ρι τις 28 Ιουλίου 2021. 

Την  εκδήλωση προλόγισε η
Αν τιδήμαρχ ος Κοιν ων ικής Προ-
στασίας, Παιδείας, Πολιτισμού &
Νεολαίας κ. Σοφία Μαυρίδη
τον ίζον τας τον  ρόλο του Λαογραφ-
ικού Μουσείου στη διάσωση και
την  αν άδειξη της πολιτιστικής
κληρον ομιάς του τόπου μας. 

Παράλληλα, συν εχ άρη την  εικα-
στικό κ. Χαρμαλιά για τα εκπληκτι-
κά της έργα, επισημαίν ον τας τη
δυσκολία παρασκευής τους,
καθώς η τεχ ν ική του όρθιου ή
αν δρομίσιου  αργαλειού αποτελεί

μία από τις δυσκολότερες μεθόδο-
υς ύφαν σης, γν ωστή από τα
Ομηρικά ακόμη χ ρόν ια.

Επισήμαν ε την  αξία του αργα-
λειού όχ ι μόν ο ως υφαν τικού
μέσου αλλά και ως σημαν τικού
στοιχ είου της λαϊκής μας παράδο-
σης.

Τιμητική πλακέτα απον εμήθηκε

από την  Αν τιδήμαρχ ο κ. Μαυρίδη,
στην  εικαστικό κ. Σταυρούλα Χαρ-
μαλιά, καθώς επίσης και στις
εθελόν τριες, κ.κ. Θεαν ώ Μιχ αλό-
λια και  Μαρία Μυλων ά για την
πολύτιμη βοήθειά τους στην  αν ά-
δειξη του Λαογραφικού Μουσείου
της πόλης μας κι εν  γέν ει της πολι-
τιστικής μας κληρον ομιάς.

Έκθεση Υφαντικής Τέχνης στο Λαογραφικό
Μουσείο του Δήμου Ασπροπύργου

ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ 
Αύξηση του κύκλου εργασιών και της 
κερδοφορίας το Α΄ εξάμηνο του έτους

Αύξηση του κύκλου εργασιών και των λειτουργικών
κερδών (EBITDA) το πρώτο εξάμηνο του 2021. Σημαν-
τική αύξηση των καθαρών κερδών
Σταθερό περιθώριο κερδοφορίας, παρά την αύξηση του
κόστους
O Όμιλος TITAΝ είναι μία από τις πρώτες εταιρίες του
κλάδου τσιμέντου διεθνώς της οποίας οι στόχοι μείωσης
εκπομπών CO2 επικυρώθηκαν από την πρωτοβουλία
Science Based Targets (SBTi)
Ολοκλήρωση της ακύρωσης του 5% των μετοχών της
TCI τον Ιούνιο του 2021 
Διατήρηση των θετικών προοπτικών για το 2021, χάρη
στις ενθαρρυντικές προοπτικές των αγορών δραστηριο-
ποίησης του Ομίλου

Όμιλος ΤΙΤΑΝ – Ανασκόπηση Α’ εξαμήνου 2021

Ο όγκος των πωλήσεων κινήθηκε ανοδικά σε όλες τις κατ-
ηγορίες προϊόντων το πρώτο εξάμηνο του έτους. Σε επίπεδο
Ομίλου, οι πωλήσεις τσιμέντου και κλίνκερ, συμπεριλαμβα-
νομένων των εξαγωγών, αυξήθηκαν κατά 11% λόγω αύξησης
της ζήτησης στις περισσότερες αγορές. Οι πωλήσεις αδρ-
ανών υλικών και έτοιμου σκυροδέματος αυξήθηκαν κατά 4%
και 5% αντίστοιχα.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα
€821,1εκ., παρουσιάζοντας άνοδο 4,4% έναντι του πρώτου
εξαμήνου του 2020, χάρη στη βελτίωση όγκων και τιμών. Η
εξασθένηση του αμερικανικού δολαρίου και των συνδεδεμέ-
νων με αυτό νομισμάτων περιόρισαν την αύξηση του κύκλου
εργασιών σε ευρώ. Σε τοπικά νομίσματα η αύξηση ήταν
11,7%. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα
€142,6 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 4,2% (και 10,3% σε τοπι-
κά νομίσματα), καθώς η άνοδος των τιμών ενέργειας και
ναύλων λειτούργησε ανασταλτικά. Τα καθαρά κέρδη μετά
από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας υπερδιπλασιά-
στηκαν και διαμορφώθηκαν στα €58,0 εκ. έναντι €22,4 εκ.
κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, υποβοηθούμενα από τη
σημαντική μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων. Αξίζει
να σημειωθεί ώστε να δοθεί μια πληρέστερη εικόνα, ότι οι
περισσότερες χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος δεν
ήταν μεταξύ των περιοχών που είχαν δεχτεί ισχυρό πλήγμα
στις αρχές της πανδημίας και κατά συνέπεια τα αποτελέ-
σματα του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2020 είχαν επι-
δείξει ανθεκτικότητα και είχαν βελτιωθεί σε σύγκριση με το
πρώτο εξάμηνο του 2019 

Οικονομικά Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου 2021

Οι επιδόσεις του δεύτερου τριμήνου κατέδειξαν περαιτέρω
τη θετική επίδραση από τα βελτιωμένα θεμελιώδη μεγέθη
των αγορών, την αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης
και τη συσσωρευμένη ζήτηση. Όπως αναφέρθηκε στην ανα-
κοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου του 2021,
τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του δεύτερου τριμήνου του
2021 θα ήταν κατά περίπου €10 εκ. υψηλότερα εάν το
εκτιμώμενο κόστος συντήρησης δεν είχε μετατεθεί στο δεύτε-
ρο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.
Tο δεύτερο τρίμηνο του 2021 ο ενοποιημένος κύκλος εργα-

σιών του Ομίλου σημείωσε αύξηση 12,2% σε σύγκριση με το
δεύτερο τρίμηνο του 2020 και διαμορφώθηκε στα €450,3 εκ.
Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) μειώθηκαν κατά 10,1%,
κυρίως λόγω της αναβολής της αναστολής λειτουργίας του
εργοστασίου στο Pennsuco στις ΗΠΑ και της μετάθεσης των
συναφών δαπανών στο δεύτερο τρίμηνο του 2021 αντί του
πρώτου τριμήνου το 2020, αλλά και λόγω της αύξησης των
τιμών ενέργειας και  ναύλων που είχαν αντίκτυπο σε διάφο-
ρες γεωγραφικές περιοχές. Τα καθαρά κέρδη μετά από
φόρους (NPAT) για το τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα €42,7 εκ.,
σε σύγκριση με €38,2 εκ. κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020.



Ημέρα... πληρωμών η
Παρασκευή 30η Ιουλίου 
Ημέρα... πληρωμών  η Παρασκευή 30η Ιουλίου

(τελευταία του μήν α) για τα επιδόματα του
ΟΠΕΚΑ .

Συν ολικά θα καταβληθούν  368.056.984 σε 1.530.880
δικαιούχ ους για το επίδομα παιδιού, επίδομα εν οικίου,
επίδομα γέν ν ας και γεν ικά για όλες τις υποχ ρεώσεις
του Οργαν ισμού.Ο ΟΠΕΚΑ έχ ει αν ακοιν ώσει ότι σήμε-
ρα Παρασκευή, 30 Ιουλίου, τελευταία εργάσιμη ημέρα
του μήν α, θα καταβάλλει τα εξής επιδόματα:

-Επίδομα Παιδιού: Δικαιούχ οι, 753.606 - 172.369.071
ευρώ

-Ελάχ ιστο Εγγυημέν ο Εισόδημα: Δικαιούχ οι, 230.244
- 50.539.420 ευρώ

- Επίδομα Αν απηρίας: Δικαιούχ οι, 172.369. –
71.304.154 ευρώ

- Επίδομα Στέγασης: Δικαιούχ οι, 243.226 -
29.839.595 ευρώ

- Επίδομα Στεγαστικής Συν δρομής: Δικαιούχ οι, 920 -
296.382 ευρώ

- Επίδομα Γέν ν ησης: Δικαιούχ οι, 12.085 -
12.144.604 ευρώ

- Επίδομα Αν αδοχ ής: Δικαιούχ οι, 205 - 90.059 ευρώ
- Επίδομα Ομογεν ών : Δικαιούχ οι, 6.600 - 232.640

ευρώ
- Επίδομα Αν ασφάλιστων  Υπερηλίκων (1296/1982):

Δικαιούχ οι, 19.640 - 6.648.910 ευρώ
- Επίδομα Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων :

Δικαιούχ οι, 15.296. 3.944.242 ευρώ

- Έξοδα κηδείας: Δικαιούχ οι, 129. - 103.015 ευρώ
- Συν εισφορά Δημοσίου - Πρόγραμμα Γέφυρα: Δικαι-

ούχ οι, 73.704 -20.359.889 ευρώ
- Συν εισφορά Δημοσίου - Κόκκιν α Δάν εια: Δικαι-

ούχ οι, 2850 - 179.003 ευρώ
- Προστατευόμεν α τέκν α θαν όν των  σε φυσικές

καταστροφές: Δικαιούχ οι, 6 – 6.000 ευρώ

Στην  ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ μπορείτε ν α αν αζητή-
σετε και ν α βρείτε οποιαδήποτε πληροφορία σχ ετικά
με τα επιδόματα και ν α εν ημερωθείτε για το τι δικαι-
ούστε.

8-θριάσιο Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το νέο «Εξοικο-
νομώ» για την ενεργειακή αναβάθμιση περισσό-
τερων από 50.000 κατοικιών, στο οποίο θεσπίζον-
ται κοινωνικά κριτήρια για τη στήριξη ευάλωτων
νοικοκυριών. Το νέο πρόγραμμα αναμένεται να
τεθεί σε λειτουργία τον Οκτώβριο με την ενεργο-
ποίηση της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων. Η
υποβολή αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά για χρο-
νικό διάστημα ενός μήνα από την καθορισμένη
ημερομηνία έναρξης και θα είναι ταυτόχρονη σε
όλη την Επικράτεια.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 632
εκατομμύρια ευρώ και μαζί με τη μόχλευση θα κιν-
ητοποιηθούν κεφάλαια πάνω από 1 δισ. ευρώ. Η
μέση εκτιμώμενη επιδότηση ανέρχεται στο 62%
της συνολικής δαπάνης, ενώ στόχος είναι η ενερ-
γειακή αναβάθμιση περισσότερων κατοικιών σε
ποσοστό 38% συγκριτικά με τον προηγούμενο
κύκλο του προγράμματος. 

Με το νέο σύστημα υποβολής αιτήσεων καταρ-
γείται η χρονική προτεραιότητα, ενώ οι αιτήσεις θα
βαθμολογούνται βάσει ενεργειακών, οικονομικών
και κοινωνικών κριτηρίων. Θα δοθεί προτεραιότ-
ητα σε νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα, σε
ΑΜΕΑ, μονογονεϊκές οικογένειες, μακροχρόνια
ανέργους, πολύτεκνους και σε νοικοκυριά με
αυξημένες ενεργειακές ανάγκες. Η εκτιμώμενη
ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας βάσει του προ-
τεινόμενου κόστους παρεμβάσεων θα αποτελέ-
σει το σημαντικότερο κριτήριο σε ποσοστό 50% και
ακολουθεί το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα σε
ποσοστό 15%. 

Ειδικά για φυσικά πρόσωπα και νοικοκυριά με
χαμηλά εισοδήματα, έχει προβλεφθεί ξεχωριστός
προϋπολογισμός που θα φτάσει τα 100 εκατομ-
μύρια ευρώ. Για φυσικά πρόσωπα με ατομικά
εισοδήματα έως 5.000 ευρώ και για νοικοκυριά με
οικογενειακά εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, η
επιδότηση θα ανέρχεται στο 75%. Επιπλέον, εισά-
γεται εγγυοδοσία για τον τραπεζικό δανεισμό τους
προκειμένου να προχωρήσουν σε παρεμβάσεις
για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών
τους. Σε περίπτωση εξάντλησης των πόρων για τη
συγκεκριμένη κατηγορία, υπάρχει πρόβλεψη να
δοθούν πρόσθετα κεφάλαια από τον συνολικό
προϋπολογισμό του προγράμματος για την
ένταξη επιπλέον ωφελούμενων.  

Το νέο «Εξοικονομώ» παρουσιάστηκε σήμερα
σε συνέντευξη Τύπου από τον Υπουργό Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, τη Γενική

Γρ α μ μ α τ έ α
Ενέργειας και
Ο ρ υ κ τ ώ ν
Πρώτων Υλών
του ΥΠΕΝ, Αλε-
ξ ά ν δ ρ α
Σδούκου και τον
πρόεδρο του
Τεχνικού Επι-
μ ε λ ητ ηρ ί ου
Ελλάδος, Γιώρ-
γο Στασινό. 

Ο Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας,
δήλωσε: «Την επόμενη πενταετία θα υλοποιήσο-
υμε ένα τεράστιο κύμα ενεργειακής αναβάθμισης
εκατοντάδων χιλιάδων νοικοκυριών, επιχειρήσεων
και δημοσίων κτιρίων και για τον σκοπό αυτόν θα
κινητοποιήσουμε περισσότερα από 3 δισ. ευρώ.
Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» αποτελεί ένα
σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της κλι-
ματικής αλλαγής, την επίτευξη των φιλόδοξων
στόχων που έχουμε θέσει για τη μείωση των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Επίσης, θα συμβάλλει καθοριστικά στην αντι-
μετώπιση της ενεργειακής ένδειας, με τον περιο-
ρισμό του κόστους ενέργειας για νοικοκυριά,
ενισχύοντας παράλληλα την ανάπτυξη με την
τόνωση του κατασκευαστικού κλάδου και τη δημιο-
υργία νέων θέσεων εργασίας. Για να κάνουμε
δικαιότερο και αποδοτικότερο το πρόγραμμα,
καταργούμε τη χρονική ιεράρχηση των αιτήσεων
και θεσπίζουμε ενεργειακά, κοινωνικά και εισοδ-
ηματικά κριτήρια. Όπως έχουμε ξαναπεί, η μάχη
κατά της κλιματικής αλλαγής, είναι μια μάχη που
δίνουμε όλοι μαζί. Αποτελεί σταθερή μας δέσμευ-
ση, που κάνουμε και πράξη, να μην αφήσουμε
κανέναν συμπολίτη μας πίσω καθώς οικοδομούμε
ένα καλύτερο περιβάλλον για όλους μας». 

Η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών
Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου, δήλωσε: «Το νέο
Εξοικονομώ μπαίνει σήμερα στη γραμμή της
αφετηρίας. Η ριζική ανανέωση του προγράμμα-
τος απαντά στις σύγχρονες ανάγκες για την ενερ-
γειακή αναβάθμιση των κατοικιών σε απόλυτη
ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την
κατα-

πολέμηση
της ενεργεια-
κής φτώχειας.
Συγχρόνως,
ανταποκρίνε-
ται στις νέες
απ α ιτήσε ις
για πιο
« έ ξ υ π ν α »
σ π ί τ ι α

(smarthomes), με την επιδότηση της εγκατά-
στασης έξυπνων συστημάτων διαχείρισης, τα

οποία συμβάλλουν στη μέγιστη δυνατή εξοικονόμ-
ηση ενέργειας. Με στόχο την ενεργειακή αναβάθ-
μιση 50.000 κατοικιών, αριθμός που ξεπερνά όλα
τα προηγούμενα προγράμματα, το «Εξοικονομώ»
συγκαταλέγεται μεταξύ των δράσεων με έντονα
αναπτυξιακό χαρακτήρα με άμεσο όφελος για
τους πολίτες, αλλά και την απασχόληση, καθώς
δημιουργεί άμεσα κύκλο εργασιών σε επιχειρή-
σεις και επαγγελματίες. Το νέο πρόγραμμα ανα-
μένεται μέσα στον επόμενο χρόνο να κινητοποιή-
σει πόρους σχεδόν 1 δισ. ευρώ». 

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός, δήλω-
σε: «Το νέο πρόγραμμα για την αναβάθμιση περ-
ισσότερων από 50.000 κατοικιών θα είναι πιο
δίκαιο και αποτελεσματικό, δεδομένου ότι για
πρώτη φορά το βασικό κριτήριο θα είναι η ενερ-
γειακή αναβάθμιση της κάθε κατοικίας και όχι η
ταχύτητα υποβολής της αίτησης που ίσχυε έως
τώρα. 

Πρόκειται για ουσιαστική αλλαγή την οποία είχε
προτείνει το ΤΕΕ εδώ και καιρό. Παράλληλα, στο
νέο «Εξοικονομώ» περιορίζεται η γραφειοκρατία,
καθώς η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου θα είναι
πλέον υποχρεωτική με αποτέλεσμα να μειώνεται
δραστικά ο αριθμός των δικαιολογητικών που θα
πρέπει να προσκομίζουν οι πολίτες. 

Με τον νέο τρόπο αξιολόγησης των αιτήσεων
διασφαλίζεται η απορρόφηση των διαθέσιμων
κονδυλίων στο σύνολό τους διότι εκτός από τις αιτή-
σεις που θα αξιολογηθούν θετικά θα υπάρχει και
λίστα επιλαχόντων, οι οποίοι θα εντάσσονται στο
πρόγραμμα όταν θα υπάρχουν διαθέσιμοι
πόροι». 

Οι σημαντικότερες αλλαγές στο νέο «Εξοι-

κονομώ» σε σχέση με τα προηγούμενα προ-
γράμματα συνοψίζονται ως εξής: 

Καταργείται η χρονική ιεράρχηση υποβο-
λής αιτήσεων.  

Δημιουργείται νέα κατηγορία μόνο για τα
ευάλωτα νοικοκυριά, ενισχύοντας τις πρωτο-
βουλίες καταπολέμησης της ενεργειακής
φτώχειας.  

Η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέρ-
γειας βάσει του προτεινόμενου κόστους παρ-
εμβάσεων θα αποτελέσει το σημαντικότερο
κριτήριο σε ποσοστό 50% και ακολουθεί το
ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα σε ποσοστό
15%.  

Επιτυγχάνεται υπέρβαση κατά 108% του
ετήσιου στόχου για την εξοικονόμηση ενέρ-
γειας από παρεμβάσεις σε κτίρια.   

Εκτιμάται ότι θα υπάρξει ενεργειακή αναβά-
θμιση 50.000 νοικοκυριών όταν το μεγαλύτερο
που έχει επιτευχθεί σε προηγούμενα προ-
γράμματα είναι περί τα 40.000 νοικοκυριά. 

Το πρόγραμμα εστιάζει στα πιο ενερ-
γοβόρα κτίρια και στις Περιφέρειες με περισ-
σότερο κρύο τον χειμώνα.  

Επανακαθορίζονται τα ποσοστά επιδοτή-
σεων με γνώμονα την εκτιμώμενη ετήσια εξοι-
κονόμηση ενέργειας ανά Kwh, βάσει του προ-
τεινόμενου κόστους παρεμβάσεων.   

Με στόχο την αποδοτικότερη απορρόφη-
ση κονδυλίων, η κατανομή τους θα γίνεται
ανά Περιφερειακή Ενότητα (νομός) και όχι
ανά Περιφέρεια όπως γινόταν στο παρελθόν.  

Αλλάζει το καθεστώς των ωφελούμενων,
καθώς δικαιούχοι μπορούν να είναι μόνο όσοι
έχουν εμπράγματο δικαίωμα στο ακίνητο το
οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία τους.  

Περιορίζεται ο αριθμός των αιτήσεων ανά
ωφελούμενο σε μία (1) αίτηση.  

Καταργούνται οι αιτήσεις αποκλειστικά για
παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους σε
πολυκατοικίες.  

Στοχεύοντας στην ψηφιοποίηση του κρά-
τους και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας,
η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου/Διηρημέν-
ης Ιδιοκτησίας καθίσταται υποχρεωτική και
επιδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος.  

Δημιουργείται λίστα επιλαχόντων για τη
διασφάλιση της απορρόφησης των διαθέσι-
μων πόρων και αύξηση των δικαιούχων.   

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το νέο «Εξοικονομώ» 
-Θεσπίζονται κοινωνικά κριτήρια για τη στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών  

Καύσωνας: Ευρεία σύσκεψη σήμερα
στην Πολιτική Προστασία 

Ευρεία σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί σήμερα 30
Ιουλίου, στις 11.30 υπό τον  υπουργό Προστασίας
του Πολίτη, Μιχ άλη Χρυσοχ οΐδη, και τον  υφυπο-
υργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχ είρισης
Κρίσεων , Νίκο Χαρδαλιά, στο Κέν τρο Επιχ ειρήσεων
της Πολιτικής Προστασίας (κτίριο Φάρος), για τον
συν τον ισμό όλων  των  συν αρμόδιων  φορέων  και
την  καλύτερη αν τιμετώπιση των  συν επειών  του
ισχ υρού κύματος καύσων α που αν αμέν εται ν α
πλήξει τη χ ώρα.

Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν , επίσης, από
πλευράς Πολιτικής Προστασίας, ο γεν ικός γραμμα-
τέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειος Παπαγεω-
ργίου και ο γεν ικός διευθυν τής Συν τον ισμού της
Γεν ικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Φοίβος
Θεοδώρου.

Επιπλέον , θα συμμετάσχ ουν  οι Περιφερειάρχ ες
των  13 Περιφερειών  της χ ώρας, εκπρόσωποι της
Κεν τρικής Έν ωσης Δήμων  και Κοιν οτήτων  (ΚΕΔΕ),
της Ελλην ικής Αστυν ομίας, του Πυροσβεστικού
Σώματος, του ΕΚΑΒ, της Εθν ικής Μετεωρολογικής
Υπηρεσίας (ΕΜΥ), καθώς και του ΔΕΔΔΗΕ.

Μετά το πέρας της σύσκεψης θα ακολουθήσουν
δηλώσεις.
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ΕΕΕΕππππιιιικκκκααααιιιιρρρροοοοπππποοοοίίίίηηηησσσσεεεε     χχχχθθθθεεεεςςςς    ΠΠΠΠέέέέμμμμππππττττηηηη
ηηηη     ΕΕΕΕ ΜΜΜΜΥΥΥΥ     ττττ οοοο     ΈΈΈΈ κκκκτττταααα κκκκττττ οοοο     ΔΔΔΔεεεε λλλλττττ ίίίί οοοο
ΕΕΕΕππππιιιικκκκίίίίννννδδδδυυυυννννωωωωνννν     ΚΚΚΚααααιιιιρρρριιιικκκκώώώώνννν    ΦΦΦΦααααιιιιννννοοοο----
μμμμέέέέννννωωωωνννν....
Ειδικότερα, ενημερώνει πως, σύμφωνα με τα

νεότερα προγνωστικά στοιχεία σχετικά με την
εξέλιξη του κύματος καύσωνα, το φαινόμενο
εξακολουθεί να είναι ένα επικίνδυνο, καθώς θα
έχει μεγάλη διάρκεια αλλά και διότι το θερμοκρ-
ασιακό εύρος (διαφορά μέγιστης - ελάχιστης
θερμοκρασίας) θα είναι μικρό.

Η κορύφωση αναμένεται στις αρχές της επό-
μενης εβδομάδας, εντούτοις οι πολύ υψηλές
θερμοκρασίες θα συνεχιστούν τουλάχιστον
μέχρι και την Παρασκευή 6 Αυγούστου.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες το επόμενο τριήμε-

ρο θα κυμανθούν στα ηπειρωτικά περί
τους 42 με 44 βαθμούς ενώ στη νησιω-
τική χώρα και τα παραθαλάσσια τμήμα-
τα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Υψηλή θα παραμένει η θερμοκρασία
και κατά τη διάρκεια των νυχτερινών
ωρών με τις ελάχιστες τιμές της πάνω
από τους 28 βαθμούς στις περισσότερ-
ες περιοχές.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την
εξέλιξη του φαινομένου και αναπροσα-
ρμογή των θερμοκρασιακών ορίων θα
γίνεται στα τακτικά και έκτακτα δελτία
καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ
(www.emy.gr) και τον λογαριασμό της
στο twitter (@EMY_HNMS)

- Τουλάχιστον έως 6/8 οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες
Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων

φαινομένων από την ΕΜΥ,
«σαρώνει» ο καύσωνας
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Ενοικιάζεται μονοκατοικία για οικία, 

γραφεία  ή ιατρεία, στην οδό Σαλαμίνος
42,στο κέντρο του Ασπροπύργου,

110 τετραγωνικων μέτρων. 
(ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΗ )

τηλ:6973900512

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  γυναίκα υπάλληλος για τηγάνι 

και λάντζα ( για Σαββατοκύριακα) 
ΚΑΙ βοηθός σερβιτόρου

(για Σαββατοκύριακα) από ψαροταβέρνα 
στην παραλία Ασπροπύργου

Επικοινωνία στο τηλ.:  2105575342

ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
1.ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ-ΧΗΜΙΚΟΣ
Η ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ -ΟΞΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ με έδρα την  Ελευσίν α ΑΤΤΙΚΗΣ ,
ζητά Oιν ολόγο ή Χημικό  για πλήρη απασχόληση.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Καλή γν ώση Η/Υ
Γν ώση Ξέν ων  Γλωσσών

2.ΠΩΛΗΤΡΙΑ
H ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ -ΟΞΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ με έδρα την  Ελευσίν α ΑΤΤΙΚΗΣ ,
ζητά Πωλήτρια με προϋπηρεσία στις πωλήσεις οίν ων , 
για πλήρη απασχόληση.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Αν εση στην  επικοιν ων ία
Γν ώση Ξέν ων  Γλωσσών
Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ

3.ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ-ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ
H ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ -ΟΞΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ με έδρα την  Ελευσίν α ΑΤΤΙΚΗΣ ,
ζητά Εργάτη αποθήκης-εμφιάλωσης, για πλήρη απασχόληση, 
έως 45 ετών

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ EMAIL:tripodakis.log@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ
ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ . ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1000-1200 ΕΥΡΩ
ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ . ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ

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

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

εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
Τηλ.  Επικοινωνίας 2105579069
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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.:  2132042718FAX:
2132042714e-mail :dperious-
promhth@fyli.gr

Άν ω Λιόσια,  29/07/2021
Αριθ. Πρωτ.:  23384

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Συν οπτικού Διαγων ισμού, 
για την  επιλογή αν αδόχου για
την  υπηρεσία «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΛΑΒΩΝ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΦΥΛΗΣ»
Α.Μ.:  217/2021, συν ολικού
εν δεικτικού προϋπολογισμού
74.400,00 € με Φ.Π.Α.24%

Ο Δήμαρχος Φυλής
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό Δια-
γωνισμό, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του Ν. 4412/2016, όπως τρο-
ποποιήθηκε με το Ν.4782/2021
(Α' 36), και με κριτήριο κατακύρ-
ωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφο-
ρά βάσει τιμής, για την ανάδειξη
αναδόχου για την παροχή υπηρ-
εσίας με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΛΑΒΩΝ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΦΥΛΗΣ» συν ολι-
κού εν δεικτικού προϋπολογι-
σμού 74.400,00€ συμπεριλαμβα-
ν ομέν ου του ΦΠΑ 24%
(60.000,00€ + Φ.Π.Α.24%

14.400,00€).
Η παρούσα σύμβαση αφορά τις
εργασίες για την συντήρηση και
την αποκατάσταση έκτακτων
βλαβών που συμβαίνουν στο
δίκτυο ύδρευσης του Δήμου
Φυλής.
Ειδικότερα η εν λόγω παροχή
υπηρεσίας περιλαμβάνει :                                                                                   
α) Τον εντοπισμό της βλάβης (εάν
είναι απαραίτητο με τη βοήθεια
σχετικής ειδικής συσκευής που
διατίθεται από το Δήμο).  
β) Την αποκατάσταση της βλάβης
στο δίκτυο συμπεριλαμβανομέ-
νων των απαιτούμενων υλικών.   
γ) Την αποκατάσταση του χώρου
πέριξ της βλάβης από ζημιές που
πιθανόν προκλήθηκαν από την
εργασία επιδιόρθωσης.              
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επι-
λαμβάνεται της αποκατάστασης
της βλάβης μέσα σε εύλογο χρο-
νικό διάστημα (τουλάχιστον
εντός 24ώρου και όχι μεγαλύτερο
του 48ώρου) από την ειδοποίησή
του για την ύπαρξή της.                                                                                                                                                            
Η συγκρότηση των συνεργείων
διεξαγωγής της εργασίας (χωμα-
τουργικά μηχανήματα, τεχνικό
προσωπικό κλπ) και η εξασφάλι-
ση των απαιτούμενων υλικών,
γίνεται με ευθύνη του φορέα που
αναλαμβάνει την εργασία, ο
οποίος ευθύνεται απέναντι του
Δήμου για την ακρίβεια των
στοιχείων και την εν γένει καλή
και σωστή εκτέλεση της εργασίας.                                                                                                                                    
Η υπηρεσία κατατάσσεται στους
ακόλουθους κωδικούς του Κοι-
νού Λεξιλογίου δημοσίων συμβά-
σεων CPV: Υδραυλικές Εργασίες
(45330000-9).
Προσφορές υποβάλλονται για το

σύνολο των υπηρεσιών.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
ανέρχεται στο ποσόν των
74.400,00€ συμπεριλαμβανομέ-
νου του αναλογούντος ΦΠΑ
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:
60.000,00€,  ΦΠΑ : 14.400,00€)
και θα καλυφθεί από τον Κ.Α.
25.6262.10016 του τακτικού
προϋπολογισμού του Δήμου για
το οικονομικό έτος 2021.

Η χρονική διάρκεια της σχετικής
σύμβασης θα αρχίζει από την ημε-
ρομηνία υπογραφής της και θα
λήγει στις 31/12/2021. 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κρι-
τήριο της πλέον συμφέρουσας
από οικονομική άποψη προσφο-
ράς, βάσει τιμής.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη
διαδικασία συνοπτικού διαγωνι-
σμού του άρθρου 117 του
ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε
με το Ν.4782/2021 (Α' 36), και
υπό τις προϋποθέσεις του νόμου
αυτού.
Η καταληκτική ημερομην ία παρα-
λαβής των  προσφ ορών  είν αι η
06/09/2021 ημέρα Δευτέρα και
ώρα 11:00 π.μ. 
O  διαγων ισμός  θα  διεξαχθεί
στο  Δημοτικό  κτήριο  που
βρίσκεται  επί  της  Πλατείας
Ηρώων , Άν ω Λιόσια, 13341
την  06/09/2021 ημέρα Δευτέρα
και από ώρα 10:00 έως 11:00
π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των
προσφ ορών ).

Οι προσφορές υποβάλλονται
στην έδρα του Δήμου Φυλής που

βρίσκεται  επί της  Πλατείας
Ηρώων, Άνω Λιόσια, Τ.Κ 13341.
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, 5, 6 και 7
και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσα-
ρτήματος I της ως άνω Συμφ-
ωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄
της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολ-
υμερείς συμφωνίες με την Ένωση
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη
διαδικασία σύναψης της παρ-
ούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς (προσφέροντες),  εγγυητι-
κή επιστολή συμμετοχής, για
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσο-
στό ύψους 2% της προϋπολογι-
σθείσας δαπάνης του διαγωνι-
σμού εκτός ΦΠΑ, ήτοι 1.200,00
ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης
οικονομικών φορέων, η εγγύηση
συμμετοχής περιλαμβάνει και τον
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των οικονο-
μικών φορέων που συμμετέχουν

στην ένωση. Η εγγύηση συμμε-
τοχής πρέπει να ισχύει τουλάχι-
στον για τριάντα (30) ημέρες μετά
τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς, ήτοι για διάστημα
τεσσάρων (4) μηνών από την επό-
μενη της διενέργειας του διαγωνι-
σμού, άλλως η προσφορά απο-
ρρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί, πριν τη λήξη της προσφ-
οράς, να ζητά από τους προσφέρ-
οντες να παρατείνουν, πριν τη
λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της
προσφοράς και της εγγύησης
συμμετοχής.
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 διαγω-
νισμού επισκεπτόμενοι την ιστο-
σελίδα του Δήμου Φυλής
http://www.fyli.gr. Η περίληψη της
Διακήρυξης, αναρτήθηκε στο
διαδίκτυο, στον ιστότοπο
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

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        
Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ Η Μ Ο Σ
ΦΥΛΗΣ                                                                        
Δ Ι Ε Υ ΘΥ ΝΣΗ
ΠΕ Ρ ΙΟΥ ΣΙΑΣ
&

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

Άν ω Λιόσια,  29/07/2021
Αριθ. Πρωτ.:   23386

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Συν οπτικού Διαγων ισμού, 
για την  επιλογή αν αδόχου για
την  υπηρεσία «α)
Επικαιροποίηση και
αν αβάθμιση του λογισμικού
επεξεργασίας Πράξεων
Εφ αρμογής που είν αι
εγκατεστημέν ο στους σταθμούς
εργασίας του Δήμου Φυλής,
εκπαίδευση του προσωπικού
στη χρήση του και συλλογή και
ομαδοποίηση όλων  των
στοιχείων  των  κυρωμέν ων
πράξεων  εφ αρμογής και των
διορθωτικών  τους. β)
Δημιουργία εν ιαίου ψηφ ιακού
αρχείου συμβατού με το
λογισμικό που χρησιμοποιείται
στις υπηρεσίες του Δήμου, στο
οποίο θα εν ταχθούν   οι
Κυρωμέν ες Πράξεις Εφ αρμογής
καθώς και οι διορθωτικές
πράξεις αυτών  για κάθε μία από
τις Πολεοδομικές Εν ότητες
«Ζωφ ριά Ι» και «Ζωφ ριά ΙΙ» , με
σκοπό την  εκτύπωση των
πράξεων  επιβολής εισφ οράς σε
χρήμα»
Α.Μ.:  182/2021, συν ολικού
εν δεικτικού προϋπολογισμού
74.040,65 € με Φ.Π.Α.24%

Ο Δήμαρχος Φυλής
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό
Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016,
όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.4782/2021 (Α' 36), και με

κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής, για την ανάδειξη
αναδόχου για την παροχή
υπηρεσίας με τίτλο «α)
Επικαιροποίηση και αναβάθμιση
του λογισμικού επεξεργασίας
Πράξεων Εφαρμογής που είναι
εγκατεστημένο στους σταθμούς
εργασίας του Δήμου Φυλής,
εκπαίδευση του προσωπικού στη
χρήση του και συλλογή και
ομαδοποίηση όλων των
στοιχείων των κυρωμένων
πράξεων εφαρμογής και των
διορθωτικών τους. β)
Δημιουργία ενιαίου ψηφιακού
αρχείου συμβατού με το
λογισμικό που χρησιμοποιείται
στις υπηρεσίες του Δήμου, στο
οποίο θα ενταχθούν  οι
Κυρωμένες Πράξεις Εφαρμογής
καθώς και οι διορθωτικές πράξεις
αυτών για κάθε μία από τις
Πολεοδομικές Ενότητες «Ζωφριά
Ι» και «Ζωφριά ΙΙ» , με σκοπό την
εκτύπωση των πράξεων
επιβολής εισφοράς σε χρήμα»
συνολικού ενδεικτικού
προϋπολογισμού 74.040,65€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
24% (59.710,20€ + Φ.Π.Α.24%
14.330,45€).

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι
α) Η επικαιροποίηση και
αναβάθμιση του λογισμικού
επεξεργασίας Πράξεων
Εφαρμογής που είναι
εγκατεστημένο στους σταθμούς
εργασίας του Δήμου Φυλής η
εκπαίδευση του προσωπικού στη
χρήση του και η συλλογή και
ομαδοποίηση όλων των
στοιχείων των κυρωμένων
πράξεων εφαρμογής και των
διορθωτικών τους. 
β)  Η δημιουργία ενιαίου
ψηφιακού αρχείου συμβατού με
το λογισμικό που
χρησιμοποιείται στις υπηρεσίες
του Δήμου, στο οποίο θα
ενταχθούν  οι  Κυρωμένες
Πράξεις Εφαρμογής καθώς και οι
διορθωτικές πράξεις αυτών για
κάθε μία από τις Πολεοδομικές
Ενότητες «Ζωφριά Ι» και
«Ζωφριά ΙΙ» , με σκοπό την

εκτύπωση των πράξεων
επιβολής εισφοράς σε χρήμα.

Στα πλαίσια της υλοποίησης των
έργων υποδομής στις περιοχές
επέκτασης του σχεδίου πόλης,
είναι απαραίτητη η οργάνωση
της διαδικασίας είσπραξης των
εισφορών σε χρήμα για τη
χρηματοδότησή τους.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την
ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας
αποτελούν η ικανότητα στη
χρήση του κατάλληλου
λογισμικού από το προσωπικό
της υπηρεσίας, μέσω της
εκπαίδευσής του και η εισαγωγή
όλων των δεδομένων στο ενιαίο
αρχείο της εφαρμογής. 

Εξαιτίας του ότι παρήλθε μεγάλο
χρονικό διάστημα από την
κύρωση των πράξεων εφαρμογής
έως σήμερα και της σύνταξης
πολλών διορθωτικών πράξεων,
είναι απαραίτητος ο συντονισμός
της συλλογής των απαραίτητων
στοιχείων και οργάνωσης της
πληροφορίας σε ενιαία ψηφιακή
βάση δεδομένων από την οποία
θα παραχθούν τα επιδοτήρια για
την είσπραξη των εισφορών. 

Επίσης λόγω του ότι  οι
κυρωμένες Πράξεις Εφαρμογής,
υλοποιήθηκαν από διάφορους
μελετητές με χρήση
διαφορετικών προγραμμάτων
και δομών δεδομένων, είναι
απαραίτητη η ομογενοποίηση
των στοιχείων τους και η
εισαγωγή τους στην ενιαία
ψηφιακή βάση δεδομένων. 

Η παροχή υπηρεσιών θεωρείται
εκτελεσθείσα μετά την
ολοκλήρωση κάθε
συμφωνηθείσας παροχής
υπηρεσιών με τη σύμφωνη
γνώμη της επιτροπής παραλαβής
της Αναθέτουσας Αρχής και την
εξόφληση του συμβατικού
τιμήματος και μετά την έκδοση
του τεχνικού δελτίου παροχής
υπηρεσιών από τον  οικονομικό
φορέα. 

Η διάρκεια υλοποίησης του
αντικειμένου της Σύμβασης

ορίζεται σε ογδόντα τρεις  (83)
ημέρες από την ημερομηνία
υπογραφής της. Η σύμβαση
δύναται να ολοκληρωθεί και σε
μικρότερο χρονικό διάστημα, ή
να παραταθεί εφόσον είναι
αναγκαίο. 
Η υπηρεσία κατατάσσεται στους
ακόλουθους κωδικούς του
Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων CPV: 72320000-4
Υπηρεσίες Βάσεων Δεδομένων.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
ανέρχεται στο ποσόν των
7 4 . 0 4 0 , 6 5 €
συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος ΦΠΑ
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:
59.710,20€,  ΦΠΑ : 14.330,45€)
και θα καλυφθεί από τον Κ.Α.
40-6142.10001 του τακτικού
προϋπολογισμού του Δήμου για
το οικονομικό έτος 2021. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το
κριτήριο της πλέον συμφέρουσας
από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει τιμής. Ο
διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη
διαδικασία συνοπτικού
διαγωνισμού του άρθρου 117
του ν.4412/16 όπως
τροποποιήθηκε με το
Ν.4782/2021 (Α' 36), και υπό τις
προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Η καταληκτική ημερομην ία
παραλαβής των  προσφ ορών
είν αι η 07/09/2021 ημέρα Τρίτη
και ώρα 11:00 π.μ. O
διαγων ισμός  θα  διεξαχθεί  στο
Δημοτικό  κτήριο  που  βρίσκεται
επί  της  Πλατείας Ηρώων , Άν ω
Λιόσια, 13341 την  07/09/2021
ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00
έως 11:00 π.μ. (ώρα λήξης
παράδοσης των  προσφ ορών ).
Οι προσφ ορές υποβάλλον ται
στην  έδρα του Δήμου Φυλής που
βρίσκεται  επί της  Πλατείας
Ηρώων , Άν ω Λιόσια, Τ.Κ
13341.

Δικαίωμα συμμετοχής στη
διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και,
σε περίπτωση ενώσεων

οικονομικών φορέων, τα μέλη
αυτών, που είναι εγκατεστημένα
σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,
στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6
και 7 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
πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Δεν απαιτείται εγγύηση
συμμετοχής, κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 72 του
Ν.4412/2016.
Προσφορές θα υποβληθούν
σύμφωνα με την αναλυτική
διακήρυξη. 

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
διαγωνισμού επισκεπτόμενοι την
ιστοσελίδα του Δήμου Φυλής
http://www.fy l i .gr. Η περίληψη
της Διακήρυξης, αναρτήθηκε στο
διαδίκτυο, στον ιστότοπο
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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Έλυσε την συνεργασία με τον
Πανελευσινιακό ο Θοδωρής

Τούσης

Μετά από συνάντηση μεταξύ της διοίκησης
και του Θοδωρή Τούση αποφασίστηκε η από
κοινού λύση της συνεργασίας των δύο πλε-
υρών.

Ο εμβληματικός αρχηγός του
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Α.Ο. αποχωρεί από την
ομάδα μετά από πολλά χρόνια παρουσίας και
προσφοράς.Η διοίκηση του Συλλόγου του
εύχεται καλή τύχη σε ότι ακολουθήσει.

Αρχηγέ σ'ευχαριστούμε για όλα!

7η θέση στους Ολυμπιακούς
αγώνες, για την αθλήτρια

τζούντο Ελισάβετ Τελτσίδου από
τις Αχαρνές

Εδωσε τον  καλύτερό της εαυτό, ν ίκησε
“βαριά” ον όματα του αθλήματος και έδειξε την
αγων ιστική της αξία. Η Ελισάβετ Τελτσίδου, η
αθλήτρια τζούν το, από τις Αχαρν ές μπορεί ν α

κατετάχθη στην  7η θέση αλλά κέρδισε τον
σεβασμό και την  αν αγν ώριση όλων  μας.

Στην  καν ον ική διάρκεια με τη Γερμαν ίδα
αθλήτρια, ο αγών ας έληξε χωρίς σκορ (0-0),

με την  Ελλην ίδα πρωταθλήτρια ν α έχει δεχθεί
δύο ποιν ές. Στο Golden score και έπειτα από
2:42, η Γερμαν ίδα αθλήτρια πήρε τη ν ίκη με
ιππόν  και μπήκε στη μάχη για το χάλκιν ο

μετάλλιο.

O AOK Πανελευσινιακός ανακοίνωσε τον Νίκο Κούτουλα

Η Διοίκηση του
Πανελευσινιακού ΑΟΚ
ανακοινώνει την έναρξη της
συνεργασίας της με τον αθλητή
Νίκο Κούτουλα (178cm , 1986)
Ο πολύπειρος πλέι μέικερ έχει
δείξει τις ικανότητες του πολλά
χρόνια τώρα στις εθνικές
κατηγορίες και  φέτος είναι
έτοιμος να ενισχύσει  τις
προσπάθειες του συλλόγου
μας στο Πρωτάθλημα της Β’
Εθνικής Ανδρών.
Νίκο , καλώς όρισες στην
οικογένεια του
Πανελευσινιακού. Να είσαι
υγιής και  επιτυχίες με το
ΣΤΑΧΥ στο στήθος !

SL2:  Εγκρίθηκε
ομόφωνα ο Οικονομικός
Απολογισμός

Πραγματοποιήθηκε χθές η
Τακτική Γενική Συνέλευση της
Ένωσης SL2, με βασικό θέμα
να είναι  ο Διοικητικός και
Οικονομικό Απολογισμό
περιόδου 2020-2021, ο
οποίος εγκρίθηκε ομόφωνα.
Πέρα από αυτό, η διοργανώτρια
παρουσίασε και την νέα μπάλα
του πρωταθλήματος για την
σεζόν 2021-2022, η οποία είναι
θα είναι η NikeFlight.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της
διοργανώτριας:
«Ολοκληρώθηκε η Γενική 

Συνέλευση των ΠΑΕ της Super
League 2 και  της Footbal l
League που αφορούσε την
αγωνιστική περίοδο 2020-
2021, όπου εγκρίθηκαν
ομόφωνα ο Οικονομικός και ο
Διοικητικός Απολογισμός.
Επίσης, μετά την πρόσκληση
ενδιαφέροντος, προκρίθηκε ως
επίσημη μπάλα του
πρωταθλήματος 2021-2022 η
Nike Flight.
Αποφασίστηκε τέλος, η άμεση
δημοσίευση πρόσκλησης
ενδιαφέροντος για την ασφάλιση
των ποδοσφαιριστών στην
αγωνιστική περίοδο 2021-
2022».
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Ανακοίνωσε τον Κυριάκο Αμαραντίδη 
ο Βύζας Μεγάρων

Η διοίκηση του Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ ανακοινώνει την ένα-
ρξη της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Κυριάκο
Αμαραντίδη.

Ο 24 ετών πλάγιος μεσοεπιθετικός ξεκίνησε την καρ-
ιέρα του από τα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού,
έχει αγωνιστεί στην Γερμανία με την Μανχάιμ, στην
Κέρκυρα (Β΄ Εθνική), στην Καλλιθέα (Γ’  Εθνική), στον
Ολυμπιακό U20, ενώ έχει φορέσει και την φανέλα της
Εθνικής Ελλάδας U17.

Ο Κυριάκος Αμαραντίδης βρέθηκε στα γραφεία της
ομάδας όπου υπέγραψε το δελτίο του στον Βύζαντα
παρουσία του Αντιπροέδρου Δημήτρη Παπαδόπουλου.

Καλωσορίζουμε τον Κυριάκο Αμαραντίδη στην ποδο-
σφαιρική οικογένεια του Βύζαντα και του ευχόμαστε να
έχει υγεία ώστε να βοηθήσει την ομάδα μας στην υλο-
ποίηση των στόχων της.

Το Σάββατο η κηδεία του Σάκη 
Κυριακόπουλου

Το Σάββατο 31/7
και ώρα 11:30 στον
Ιερό Ναό Αγίου
Δημητρίου Άνω
Λιοσίων η κηδεία του
Σάκη Κυριακόπου-
λου

Μετά το πέρας της
εξόδιας ακολουθίας
στον Ιερό Ναό του Αγ.
Δημητρίου το Σάββα-
το και τον ενταφιασμό
του θανόντος η οικο-
γένεια, οι συγγενείς
και οι φίλοι μπορούν
να τιμήσουν την
μνήμη του Σάκη Κυριακόπουλου για καφέ στο
καφενείο “ΤΣΩΛΙΑΣ “ στην μικρή πλατεία απέ-
ναντι από τον Αγιο Κωνσταντίνο.

Έξω από τον ιερό ναό θα βρίσκεται κουμπα-
ράς για το χαμόγελο του παιδιού, σίγουρα ο
Σάκης θα το ήθελε αυτό να βοηθήσει τα παιδιά
και είναι επιθυμία της οικογένειας.

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΤΟΥ

Γ.Σ. ΜΕΓΑΡΩΝ

Ο Γυμν αστικός Σύλλογος Μεγάρων
ολοκληρών ει με χ αρά μια δύσκολη
χ ρον ιά, γιατί έδωσε σε πολλά παι-
διά το ερέθισμα ν α κρατήσουν  την
προπόν ησή τους καθημεριν ά σε
υψηλά επίπεδα, διασφαλίζον τας
την  υγεία και την  προσωπικότητα
τους, σε καιρούς που η υγεία απο-
τελεί ύψιστο αγαθό.
Ευχ όμαστε καλό καλοκαίρι σε όλους
τους αθλητές μας και αν αμέν ουμε το
ν έο μας ραν τεβού τον  Σεπτέμβρη!

ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΤΗΣ: 
Μία επαγγελματική ομάδα έχει πολλά σκέλη

Τ
ο να
λε ι το -
υργ ή-

σει μία επαγγε-
λματική ομάδα
α π α ι τ ε ί τ α ι
πρώτα να
υπάρχουν οι
προϋποθέσεις

Διάφοροι επιχειρηματίες πετυχημένη στο είδος τους
κατά καιρούς τους βλέπεις να ασχολούνται με το επαγ-
γελματικό ποδόσφαιρο και οι περισσότεροι από αυτούς
καταφέρνουν να αποτύχουν πράγμα που αν το δεις
σοβαρά δεν θα μπορούσε να συμβεί με την ευκολία που
συμβαίνει.

Ο λόγος είναι ένας και μοναδικός κανείς δεν βάζει
μπροστά το επιχειρείν στην ομάδα το τραγικότερο ακόμα
είναι όταν βλέπεις την Ιστορία να επαναλαμβάνεται
ακόμα και όταν αλλάζουν τα πρόσωπα Όχι σας πληρο-
φορώ ότι δεν είναι ελληνικό φαινόμενο μόνο απλά στην
Ελλάδα και στην Κύπρο γίνεται με μεγαλύτερη ευκολία.

Κι αν δεν αλλάξει σύντομα δεν θα δείτε να αλλάζει και
το ποδόσφαιρο γιατί όπως και να το κάνουμε όλα αυτά
είναι αλληλένδετα.

Όταν η στρατηγική του κάθε επιχειρηματία που προ-
σπαθεί να ασχοληθεί με μία επαγγελματική ομάδα στο
τέλος είναι ακριβώς ίδια αλλά περιμένει να έχει καλύτερα
αποτελέσματα από τους προκατόχους του είναι άξιο απο-
ρίας.

Μία επαγγελματική ομάδα έχει πολλά σκέλη γιατί να
μην ξεχνάμε είναι εταιρεία πρέπει να δεις τα έσοδα τα
έξοδα και πρέπει να απαρτίζεται από μία σειρά ανθ-
ρώπων χρειάζεται και τεχνοκράτες και προπονητικό επι-
τελείο και ο καθένας να βάζει το δικό του κομμάτι.

Σε ένα αποτυχημένο μοντέλο προηγούμενων ετών θα
πρέπει για να μην πω επιβάλλεται να αλλάξεις μέχρι και
την καθαρίστρια ώστε να μειώσεις τις πιθανότητες να
βρεις κάτι που θα σου δημιουργήσει προβλήματα στην
ομάδα.

Θα πρέπει να δεις κατάματα τι έκαναν λάθος οι προ-
κάτοχοι σου και να μην κάνεις το ίδιο

Όπως θα έκανες και στην επιχείρησή σου έτσι απλά.

Aπόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ανανέωσε και ο Κώστας 
Σερταρίδης στον Μεγαρικό

Το Δ.Σ. του Α.Σ. Μεγαρικός ανανέωσε την συνερ-
γασία του με τον ΣΕΡΤΑΡΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ. Η
διοίκηση του εύχεται να έχει καλή ποδοσφαιρική
σεζόν, με υγεία και χωρίς τραυματισμούς.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Καράμπελας Κων/νος
Ο Γραμματέας Σωτηρίου Ιωάννης

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ:   ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ

Η αθλητική οικογένεια της Δυτ. Αττικής είναι ήδη πιο φτωχή μετά
την απροσδόκητη απώλεια σε τροχαίο, του προπονητή και
ιδρυτή του Ερμή Άνω Λιοσίων, Σάκη Κυριακόπουλου. Ένας ορα-
ματιστής και πραγματικός εργάτης των υποδομών και του ερα-
σιτεχνικού ποδοσφαίρου ο οποίος αποτελούσε και θα αποτελεί
παράδειγμα για όλους του νέους συλλόγους της Δυτικής Αττικής
που συμπορευθήκαμε μαζί του όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια.
Εκτός από συνοδοιπόρος στα αθλητικά δρώμενα του νομού μας
ήταν κι ένας νέος άνθρωπος που έφυγε από κοντά μας τόσο
άδικα.
Τα θερμά συλλυπητήρια του συλλόγου μας στην οικογένεια του.
Από το ΔΣ του Ευκλείδη Μεγάρων.
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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 επαγγελμα-
τικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύρ-
γου (πλησίον ΙΚΑ και στά-
σης λεοφωρείου), 126 τε-
ραγωνικά μέτρα, κατάλ-
ληλο για
φαρμακείο.Τηλέφωνο ε-
πικοινωνίας 6945106860

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

6945106860 (29.10.19)

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

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

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC, AIRCONDI-
TION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6
946288952

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

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

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

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

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

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

6986257643

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

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

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

Κυρία Ελληνίδα ανα-
λαμβάνει τη φύλαξη παι-
διών στις περιοχές Μάν-
δρας - Μαγούλας & Ελευ-
σίνας. Τηλ. 6979244790

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

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-
ΜΑΓΟΥΛΑ- ΜΑΝΔΡΑ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΚΙΝ 6947882562

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

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

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

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-
5573042. 
Fax: 210-5576988

"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 προϋπηρ-
εσία σε ex-van πώληση.
Επικοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email: in-
fo@dikomas.gr

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

ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΟ  ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.  ΘΕΣΗ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ,
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ
ΕΠΑΡΧΙΑ, ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΑΛΛΑ  ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ
Η ΓΝΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ.

ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εμπορική - τεχνική εταιρεία ζητά για μόνιμη εργασία
οδηγούς με ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης για πα-
ραδόσεις  εμπορευμάτων με οχήματα της εταιρείας.
Αρμοδιότητες

Παραλαβή και έλεγχος των εμπορευμάτων από τις
αποθήκες της εταιρείας

Παράδοση των εμπορευμάτων στους πελάτες της ε-
ταιρείας

Μέριμνα για την ορθή χρήση των οχημάτων
Ευθύνη για τη συντήρηση των οχημάτων
Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης.
Ευγένεια και ικανότητα επικοινωνίας
Συνέπεια και επαγγελματισμός
Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

ΘΕΣΗ  ΓΙΑ  ΠΡΑΤΗΡΙΟ  ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (ΑΝΤΛΙΕΣ)

Πρατήριο καυσίμων στην περιοχή της Μάνδρας ζητεί
Υπάλληλο.
Θέση πλήρους απασχόλησης 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή
Ευγένεια και ικανότητα επικοινωνίας
Συνέπεια και επαγγελματισμός

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ :

MAIL:   lzaphiri@sime.gr  ή genmanager@sime.gr
ΤΗΛ:   6937477291

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

S.I.M.E. Ε.Π.Ε.                                                                  
29ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο.Α.Θ.                                                                                                   

ΘΕΣΗ ΒΑΡΗ ΝΕΡΟ ΜΑΝΔΡΑ        
ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19600

ΤΗΛ: 210 5551723-4 FAX:210 
5551860 

AUTOGAS 1                           
29ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο.Α.Θ.                                                                                                

ΘΕΣΗ ΒΑΡΗ ΝΕΡΟ ΜΑΝΔΡΑ        
ΤΗΛ.: 210 5551055    

AUTOGAS 2 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΕΞΟΔΟΣ 2                                

ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΘΕΣΗ ΛΑΚΑ ΣΤΑΜΟΥ

ΒΙ.ΠΕ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΤΗΛ.: 210 5556926  
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ΟΔΗΓΟΙ Β,Γ, Δ, Ε ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ 
Επιθυμητά προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτή-
τως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι Διπ-
λώματος ADR
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα
Άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Μέσης Εκπαίδευσης
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Επιθυμητά Προσόντα

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

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45
ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτή-
τως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.  

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

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΕΛΑΦΡΑ,ΔΙΚΥΚΛΑ Κ ΒΑΡΕΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ
Επιθυμητά Προσόντα
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
ΑΕΙ, ΤΕΙ Μηχανολόγος-Ηλεκτρολό-
γος Μηχανικός
Απαραίτητα Προσόντα
Πολύ καλή γνώση Αγγλικής
γλώσσας

Γνώση  Microsoft Office 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ
Επιθυμητά Προσόντα                          

Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
ΑΕΙ, ΤΕΙ 
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ
Απαραίτητα Προσόντα
- Προηγούμενη εμπειρία στον τομέα
της τιμολόγησης – τουλάχιστον 2
έτη            - Άριστη γνώση χειρι-
σμού εφαρμογών MS Office
- Άριστη γνώση χρήσης προγράμ-
ματος ERP            - Καλή γνώση
Αγγλικών (επιπέδου FCE)            -
Οργανωτική & επικοινωνιακή
ικανότητα

ΑΝΤΡΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ
Επιθυμητά Προσόντα 
Ηλικία: έως 45 ετών                  
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ

Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι  Ι.Χ

ΠΩΛΗΤΡΙΑ
Επιθυμητά Προσόντα 
Ηλικία: έως 40 ετών                  
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
άνω
Επιθυμητό: κάτοχοι  Ι.Χ

Απαραίτητα Προσόντα
Προηγούμενη εμπειρία στις πωλή-
σεις οίνων                                                                                     
Καλή Γνώση Αγγλικών

ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ
Επιθυμητά Προσόντα 
Ηλικία: έως 40 ετών                  
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης 
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι  Ι.Χ

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

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

ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ..  ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος, Κάτω 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
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