
Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου Νικόλαος
Μελετίου από το βήμα Συνεδρίου της ΚΕΔΕ

Η μετάβαση στον ψηφιακό
μετασχηματισμό αποτελεί έργο πνοής

για την Αυτοδιοίκηση

Συνελήφθη ο αρχηγός
επικίνδυνης συμμορίας

στην Αγία Σωτήρα Αχαρνών

ΟΑΕΔ – Έξι στους δέκα
χωρίς δουλειά για πάνω

από 12 μήνες

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΙΝΕΤΑΣ:

Παράσταση διαμαρτυρίας
αύριο στην Αντιπεριφέρεια

Δυτ. Αττικής

-Ζητούν αμεση αντιπλημμυρική και
αντιπυρική θωράκιση
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OOι Παλαίμαχοι του Εθνικούι Παλαίμαχοι του Εθνικού
Πανοράματος 5-0Πανοράματος 5-0

Γενική Συνέλευση
ο Πανελευσινιακός

στις 27/10

Χρ. Στυλιανίδης: Θα αγοραστούν 7
Canadair μέσα στα επόμενα 5 χρόνια

Oι ασκήσεις εκκένωσης, η περίπτωση του Αλε-
ποχωρίου και η σημασία των ομάδων εθελοντών

σσεελλ..  1166 σσεελλ..    1111

 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΕΕΝΝΤΤΟΟΝΝΗΗ

ΔΔΙΙΑΑΜΜΑΑΡΡΤΤΥΥΡΡΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  
ΤΤΙΙΣΣ  ΣΣΥΥΓΓΧΧΩΩΝΝΕΕΥΥΣΣΕΕΙΙΣΣ

ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΣΣΕΕ  33
ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΑΑ

Καλεί το Υπουργείο Παιδείας να ακυρώσει
τις εξαγγελθείσες ενέργειες 

ΕΛΑΒΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ Η ONEX
Προς το τέλος του έτους 

το σχέδιο εξυγίανσης των Ναυπηγείων
Ελευσίνας στα αρμόδια δικαστήρια

σσεελλ..  33  

Σ. Τσιόδρας: Χωρίς τον
εμβολιασμό θα 

είχαμε 8.400 θανάτους
παραπάνω σσεελλ..  33σσεελλ..  33

σσεελλ..  22

σσεελλ..    88

σσεελλ..  55  

σσεελλ..  22
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Νεφελώδης   

Θερμοκρασία: Από 13  έως 21 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αρτέμιος, Αρτέμης, Άρτεμις, Αρτέμη, Αρτέμιδα,

Αρτεμία, Αρτεμισία, Γεράσιμος, Μάκης, Μικές, Μίκης, 
Διάν α, Ντιάν α,  Εν όη, Κερασιά, Κερασία

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Μαγγίνα Πηγή Ν.Μπότσαρη Μάρκου 2 & Λεωφόρος
Δημοκρατίας, Έναντι Δημαρχείου, 2105573484

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ

ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ
Παγκάλου 81,2105547602

MANΔΡΑ
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.Στρατηγού Ρόκα Ν. 84,

2105556375

Άνω Λιόσια
Ρεσβάνης Νικόλαος Ι.Παναγίας Γρηγορούσης 50 &

Μπότσαρη, Ζεφύρι, 2102387965

ΑΧΑΡΝΕΣ
Οικονομοπούλου Καλλιόπη Ι.

Αριστοτέλους 165, 2102403449

Το τριήμερο 14-16 Οκτωβρίου 2021, πραγ-
ματοποιήθηκε  στη Θεσσαλονίκη το Ετήσιο Τακ-
τικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδας.

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου και μέλος της Εκτελεστικής Επιτρο-
πής της ΚΕΔΕ, αφού χαιρέτισε την έναρξη του
συνεδρίου κατέθεσε τις απόψεις του στο Προε-
δρείο.  

«Σήμερα, η Πολιτεία στην οποία αναγ-
νωρίζουμε τις νομοθετικές παρεμβάσεις της
για να διοικηθούν οι Δήμοι, οφείλει να
αποδώσει επιτέλους στην Αυτοδιοίκηση
αυτό που δικαιούται και αξίζουν οι πολίτες
της. Άλλωστε είναι σαφές το μήνυμα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι η βάση των
Εθνικών Αναπτυξιακών Σχεδίων για την
επόμενη μέρα είναι η Τοπική Αυτο-
διοίκηση».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε επιγραμματικά
στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην αναβάθμιση των ηλεκτρο-
νικών υπηρεσιών, στην απλούστευση των διαδικασιών στους
Ο.Τ.Α. και στη δυνατότητα αξιοποίησης κάθε διαθέσιμης χρημα-
τοδότησης με την παράλληλη αξιοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων,
που προάγει την ανάπτυξη και ενισχύει την αποτελεσματικότ-
ητα των έργων. Τόνισε, την ανάγκη της Αυτοδιοίκησης για την
αξιοποίηση των εργαλείων ανάπτυξης με σταθερή και επαρκή
τεχνική βοήθεια περαιτέρω απλούστερη των διαδικασιών ανά-
θεσης και δημοπρασίας, ώστε άμεσα οι εμπεριστατωμένες και
ώριμες μελέτες να γίνονται Έργα Ανάπτυξης και Αναβάθμισης
όλων των επιπέδων της ζωής των πολιτών. 

Παράλληλα, σημείωσε τη συμμετοχή των Πράσινων Σχεδίων
των Δήμων, της Ηλεκτροκίνησης και των σημείων ΣΦΗΟ των
Ο.Τ.Α., της Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοτικών Κτηρίων και
των Σχεδίων Κυκλικής Οικονομίας ως Στρατηγική προτεραιότ-
ητα για την Πράσινη Ανάπτυξη  του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανά-

καμψης. Τέλος, αναφέρθηκε στη χρηματοδότηση των ΚΔΑΠ στο
ύψος των πραγματικών αναγκών, τις υπηρεσίες δόμησης που
πρέπει να παραμείνουν στους Δήμους αλλά και στην αύξηση
που προέκυψε από το ενεργειακό κόστος, το οποίο θα προκα-
λέσει αύξηση των Δημοτικών Τελών, στα Τέλη Καθαρισμού,
στην Ύδρευση, στην Άρδευση και στον Φωτισμό.

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου κατέληξε
στα εξής συμπεράσματα:

Πέρασαν τρία δύσκολα χρόνια για την αυτοδιοίκηση, που
παρά τις πρωτόγνωρες δυσκολίες, καταφέραμε να κρατήσο-
υμε όρθιες τις τοπικές μας κοινωνίες και να αποδείξουμε, ότι η
Τοπική Αυτοδιοίκηση ξέρει και αναλαμβάνει τις ευθύνες της
απέναντι στους πολίτες και το κράτος. Σε μια ανοιχτή συνεδρ-
ιακή συνεργασία όλοι μαζί τηρώντας τους κανόνες για την
προάσπιση της δημόσιας υγείας τοποθετηθήκαμε, ανταλλάξα-
με απόψεις, ακούσαμε προτάσεις, είδαμε σχέδια και προ-
γράμματα μέσα από ένα γόνιμο διάλογο.

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου  Νικόλαος Μελετίου απο το βήμα Συνεδρίου της ΚΕΔΕ 

Η μετάβαση στο ψηφιακό μετασχηματισμό 
αποτελεί έργο πνοής για την Αυτοδιοίκηση 

Μ
έχρι το τέλος του έτους
αναμένεται να κατατεθεί
το σχέδιο εξυγίανσης των

Ναυπηγείων Ελευσίνας στα αρμόδια
δικαστήρια, μετά την παράταση που
έλαβε η ONEX.

Αυτό το διάστημα συλλέγονται τα
απαραίτητα στοιχεία, υπό την επο-
πτεία της EY - η οποία διενήργησε
τον οικονομοτεχνικό έλεγχο - όπως ο
ισολογισμός, ο πίνακας των
πιστωτών και άλλα, προκειμένου να
δομηθεί ο φάκελος της εξυγίανσης.

Υπενθυμίζεται ότι το αρχικό πλάνο
προέβλεπε κατάθεση του φακέλου μέχρι το τέλος του Σεπτεμ-
βρίου και σε διαφορετική περίπτωση οι μετοχές που κατέχει η
ONEX, βάσει των συμφωνητικών μεταβίβασης, με τα οποία
έλαβε τον έλεγχο της "Νεώριον Συμμετοχών", θα επέστρεφαν
στους προηγούμενους κατόχους.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το capital.gr, νεότερες πληροφορίες
λένε πως δόθηκε παράταση για λόγους ανωτέρας βίας που
σχετίζονται με την πανδημία, με αποτέλεσμα να μην τίθεται
πρόβλημα επιστροφής των μετοχών και να προχωρούν τα διαδι-
καστικά για την αίτηση εξυγίανσης.

Από το περιβάλλον της Ελευσίνας διαρρέεται ότι οι πιστωτές
έχουν συμφωνήσει στο προτεινόμενο κούρεμα των υποχρ-
εώσεων, οι οποίες συνολικά ξεπερνούν τα 400 εκατ. ευρώ.

Όπως έχει πει ο επικεφαλής της ΟΝΕΧ, Πάνος Ξενοκώστας

στους εργαζόμενους, η εταιρεία θα
αναλάβει, με αμερικανική στήριξη,
συνολικά 235 εκατ. ευρώ από τα
χρέη που επιβαρύνουν τα ναυ-
πηγεία, ενώ έχει δεσμευτεί και για
πρόσθετες επενδύσεις 150-200
εκατ. ευρώ τα επόμενα δέκα χρό-
νια για την αναβάθμιση των υπο-
δομών.

Τα σενάρια

Την ίδια ώρα και με δεδομένο το
σχεδιασμό της ONEX για τη δημιο-

υργία δύο τμημάτων εντός του ναυπηγείου, του εμπορικού και του
αμυντικού, κυκλοφορούν ορισμένες πληροφορίες περί εμπλοκής
ενός νέου στρατηγικού partner που θα συνδράμει στο project της
εξυγίανσης.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες δείχνουν έναν από τους
μεγαλύτερους "παίκτες" της ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιομ-
ηχανίας, την ιταλική Fincantieri Group.Η εν λόγω εταιρεία έχει
αναπτύξει, εκτός των άλλων, ισχυρή συνεργασία με τις ΗΠΑ,
καθώς η θυγατρική της έχει αναλάβει την κατασκευή πλοίων για
το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό, ενώ είναι δραστήρια και στη
ναυπήγηση εμπορικών πλοίων.

Η συνεργασία με τις ΗΠΑ είναι κομβική, καθώς οι Αμερικάνοι
φαίνεται πως εξακολουθούν να στηρίζουν την εξυγίανση της
Ελευσίνας, παρά την ελληνογαλλική συμφωνία για τις φρεγάτες.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

ΕΛΑΒΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ Η ONEX
Προς το τέλος του έτους θα κατατεθεί το σχέδιο εξυγίανσης 
των Ναυπηγείων Ελευσίνας στα αρμόδια δικαστήρια
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΙΝΕΤΑΣ καλεί
όλες και όλους να συμμετάσχουν σε παράσταση διαμα-
ρτυρίας στη Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής
στην Ελευσίνα, την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου στις
11:00 κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης συνάν-
τησης με τον αντιπεριφερειάρχη Ελ. Κοσμόπουλο που
ορίστηκε με πρωτοβουλία της επιτροπής αγώνα.
Συνάντηση έξω από τα γραφεία της κοινότητας στις
10:00 και  αναχώρηση με πούλμαν.

Στη Κινέτα που έχει πληγεί από μία πυρκαγιά και δύο
πλημμύρες, τα βασικά έργα υποδομών που είναι επι-
βεβλημένα, έχουν μετατεθεί στο απώτερο μέλλον αφή-
νοντας απροστάτευτο το λαό και συνθλίβοντας τις ανάγ-
κες του.

Κάθε μέρα που περνάει διαπιστώνουμε την ανεπάρ-
κεια αλλά και τις μεγάλες καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά
την υλοποίηση των υποσχόμενων έργων για υδροδότ-
ηση και αντιπλημμυρική προστασία. 

Παρά τις εξαγγελίες και τις υποσχέσεις  το άκρως
αναγκαίο αν και αποσπασματικό έργο «κατεπείγουσες
εργασίες αποκατάστασης από τις καταστροφές των
πλημμυρών της 24-25 Νοεμβρίου 2019 στη Κινέτα»
που προγραμματίστηκε από την περιφέρεια Αττικής,
παραμένει ανεκτέλεστο  δημιουργώντας έντονη αγα-
νάκτηση.

Όμως αυτή η αγανάκτηση παγιδεύεται μέσα στη λαν -
θασμένη άποψη που καλλιεργείται σκόπι μα και
συστηματικά, ότι δήθεν για την κατάστα ση φταίει η γρα-
φειοκρατία και εκτονώνεται με την προσδοκία ότι όταν
ξεπεραστεί θα “δούμε μία Κινέτα που θα τρίβουμε τα
μάτια μας”

Φυσικά η κατάσταση αυτή δεν αποτελεί αναπόφευκτο

φυσικό φαινόμενο, αλλά είναι αποτέλεσμα της πολιτικής
που ασκήθηκε από τις εκάστοτε κυβερνήσεις μέχρι
σήμερα με κριτήριο τη λογική «κόστος - όφελος» για το
κεφάλαιο κι οδηγεί στην ανυπαρξία έργων αντιπ-
λημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας, σε περιοχές
όπου δεν συμφέρει οικονομικά να γίνουν.

Μπροστά σε αυτά τα μεγάλα προβλήματα η επιτροπή
αγώνα κατοίκων Κινέτας παλεύει για την άμεση υλο-
ποίηση  έργων  προτάσσοντας τις ανάγκες των
κατοίκων. Απαιτούμε 

Άμεση αντιπλημμυρική και αντιπυρική θωράκιση και
προστασία

Άμεση αποκατάσταση των ζημιών στο γεφύρι της
Πίκας 

Να ασφαλτοστρωθούν  όλοι οι δρόμοι της Κινέτας 
Υδροδότηση και σχετικές υποδομές αποχέτευσης σε

ΟΛΗ τη Κινέτα
Προσλήψεις  για την υποστήριξη 24ωρης λειτουργίας

του κέντρου υγείας Μεγάρων
Να δημιουργηθεί περιφερειακό ιατρείο Κινέτας ενταγ-

μένο στο κέντρο υγείας, στελεχωμένο με το απαραίτητο
υγειονομικό  προσωπικό.

Δημιουργία ανοιχτού πεζοδρομίου στο παράδρομο
της Ολυμπίας οδού για την εξυπηρέτηση των πεζών

Να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες για την ίδρυ-
ση σχολείου

Έργα προστασίας του δάσους  
Κατάργηση των τοπικών διοδίων 
Μείωση της τιμής του εισιτηρίου προαστιακού
Καθημερινή αποκομιδή απορριμμάτων 
Αποζημίωση ΟΛΩΝ των πληγέντων από τις κατα-

στροφές.                                         

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΙΝΕΤΑΣ: 
Παράσταση διαμαρτυρίας αύριο στην Αντιπεριφέρεια Δυτ. Αττικής 
-Ζητουν αμεση αντιπλημμυρική και αντιπυρική θωράκιση και αποκατάσταση των

ζημιών στο γεφύρι της Πίκας 

"Χωρίς τον εμβολιασμό θα είχαμε 8.400 θανάτο-
υς παραπάνω. Με τον εμβολιασμό έχουμε απο-
φύγει 5.560 νοσηλείες ΜΕΘ και 5.530 περίπου
διασωληνώσεις. Αν ειχαμε εμβολιάσει το 95% του
πληθυσμούς έως τα μέσα Ιουλίου θα είχαμε 1.200
λιγότερους θανάτους" δήλωσε μεταξύ άλλων  ο
καθηγητής Παθολογίας και Λοιμωξιολογίας της
Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, μέλος της Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας και
πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων,
Σωτήρης Τσιόδρας κατά τη διάρκεια της παρουσία-
σης μελέτης για την εμβολιαστική προσπάθεια της
Ελλάδας το τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι τα εμβόλια
είναι εξαιρετικά ασφαλή και αποτελεσματικά".

Ο κ. Τσιόδρας αναφέρθηκε επίσης εκτενώς σε
μελέτη που έχει εκπονηθεί σε μεγάλα νοσοκομεία
της χώρας με επικεφαλής τον ίδιο για τα αντισώμα-
τα και την ανοσία των εμβολιασμένων και των ατό-
μων που έχουν νοσήσει και έγινε δεκτή για
δημοσίευση.

Όπως εξήγησε, η μελέτη έγινε από την ανάγκη
να έχει η χώρα μας τα δικά της δεδομένα αποτελε-
σματικότητας των εμβολίων και κάποιες επιστημο-
νικές παρατηρήσεις που οδηγούν σε παρερμε-
νείες.

Ο καθηγητής υπογράμμισε ότι όσο αυξάνεται η
εμβολιαστική κάλυψη εμφανίζονται κρούσματα και
σε εμβολιασμένους, τονίζοντας ότι αυτό δεν
σημαίνει πως τα εμβόλια δεν δουλεύουν και δεν
είναι αποτελεσματικά. Ο κίνδυνος σε εμβολιασμέ-
νους να νοσήσουν από τους ανεμβολίαστους

μειώνεται κατά 11 φορές.
Ο κ. Τσιόδρας αναφέρθηκε επίσης στη μετάλ-

λαξη Δέλτα λέγοντας ότι προ Δέλτα η αποτελεσμα-
τικότητα των εμβολίων ήταν από 92% έως 98%,
μετά Δέλτα, από 71% έως 96%. Διατηρείται, δηλα-
δή, η αποτελεσματικότητα του εμβολίου και μετά τη
Δέλτα περίοδο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχει υψηλή αποτελε-
σματικότητα και για νοσηλείες σε ΜΕΘ στη μετά
Δέλτα περίοδο, από 91 έως 98%. Επίσης, τα
εμβόλια εμφανίζουν εξαιρετική αποτελεσματικότητα
σε όλες τις ηλικίες για νόσηση. "Έχουμε αποφύγει
περίπου 8.400 θανάτους στη χώρα μας με τους
εμβολιασμούς", υπογράμμισε ο καθηγητής.

Σ. Τσιόδρας: Χωρίς τον εμβολιασμό θα 
είχαμε 8.400 θανάτους παραπάνω

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΕΝΤΟΝΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
Καλεί το Υπουργείο Παιδείας να ακυρώσει

τις εξαγγελθείσες συγχωνεύσεις

Ο
Δήμος Χαϊδαρίου εκφράζει την  έν τον η διαμαρτ-
υρία του για την  απόφαση συγχ ων εύσεων
τμημάτων  σε 3 σχ ολεία Μέσης Εκπαίδευσης του

Χαϊδαρίου, που έχ ει ως αποτέλεσμα ν α δημιουργούν ται
τμήματα με 26 και 27 μαθητές. Εν ών ουμε τη φων ή μας
με τους μαθητές, γον είς και εκπαιδευτικούς που επι-
σημαίν ουν  ότι οι συγχ ων εύσεις αυτές αν τικειμεν ικά
υποβαθμίζουν  την  εκπαιδευτική διαδικασία εν ώ ταυ-
τόχ ρον α, μέσα στις συν θήκες της παν δημίας, εγκυμο-
ν ούν  κιν δύν ους για την  υγεία όλων .
Ο Δήμος Χαϊδαρίου καλεί το Υπουργείο Παιδείας ν α
ακυρώσει τις εξαγγελθείσες συγχ ων εύσεις, οι οποίες
προφαν ώς δεν  οφείλον ται σε έλλειψη διδακτικών  αιθ-
ουσών , καθώς τα μαθήματα έχ ουν  ξεκιν ήσει εδώ και
έν α μήν α. Η άμεση κάλυψη των  κεν ών  που υπάρχ ουν
σε εκπαιδευτικούς είν αι ο μόν ος τρόπος για την
συν έχ ιση της σχ ολικής χ ρον ιάς μέσα σε σωστές
συν θήκες διδασκαλίας και, κυρίως, με ασφάλεια για την
υγεία των  παιδιών  και των  οικογεν ειών  τους.
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Η συνέχεια από σελ. 2

Τι πετύχαμε λοιπόν σε
αυτό το Συνέδριο;

1)Την ώρα της παγκό-
σμιας κρίσης που χτύπησε
και τη χώρα μας με
συναίσθηση ευθύνης και
αλληλεγγύης, προετοιμασία,
διάθεση πόρων, ετοιμότητα
υπηρεσιών αποτελέσαμε το
βασικό κορμό μαζί με τους
υγειονομικούς  των μέτρων
κατά του Covid-19. Συνεχίζο-
υμε και υποστηρίζουμε το
εμβολιαστικό πρόγραμμα
της χώρας, ως πηδάλιο απο-
τελεσματικής γραμμής
άμυνας της κοινωνίας μας
απέναντι στον Covid 19.

2) Στηρίξαμε τις μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις στις
τοπικές μας κοινωνίες απαλ-
λάσσοντάς τες από την κατα-
βολή τελών, στηρίζοντας την
οικονομική τους επιβίωση.

3) Διεκδικήσαμε έκτακτη
οικονομική ενίσχυση για να
αναπληρώσουμε μέρος των
οικονομικών πόρων, που
απωλέσαμε λόγω Covid-19
αλλά και με τα Κέντρα Δημιο-

υργικής Απασχόλησης Παι-
διών πετύχαμε το ίδιο για να
καλύψουμε μέρος από το
κόστος της λειτουργίας του.

4)Διαχειριστήκαμε διοικητι-
κά και πολιτικά τις νομοθετι-
κές παρεμβάσεις του κράτο-
υς από το 2019 για να διασφ-
αλίσουμε την κυβερνησιμότ-
ητα στους Δήμους αφού ο
εκλογικός νόμος ήταν «κομ-
μένος και ραμμένος» για να
καταντήσουν οι πλειοψηφίες
που επέλεξαν οι πολίτες
όμηροι ισχνών μειοψηφιών.

5) Π ρ οε τοι μ α σ τήκ α μ ε
έγκαιρα και ανταποκριθήκα-
με στις απαιτήσεις του
«Φιλόδημου» και του
«Αντώνης Τρίτσης» με μελέ-
τες και προτάσεις ώριμες και
πλήρεις. Τα 6,1 δισεκατομ-
μύρια, που ζήτησε η Αυτο-
διοίκηση, είναι η απεικόνιση
ουσιαστικών αναγκών. Σε
πρώτη φάση, η εξαγγελία του
αναπληρωτή Υπουργού Εσω-
τερικών, κ. Πέτσα, για
αύξηση του προϋπολογισμού
στο πρόγραμμα «Αντώνης
Τρίτσης» με 1,5 δις, εάν υλο-
ποιηθεί θα καλύψει ένα ικανό
εύρος ώριμων έργων και
μελετών.

6)Προχωρήσαμε από κοι-
νού με την Εθνική Αρχή Διαφ-
άνειας σε ένα σύγχρονο
τρόπο λειτουργίας με τις δια-
δικασίες του Εσωτερικού
Ελέγχου αποδεικνύοντας, ότι
η Αυτοδιοίκηση δεν φοβάται τη
λογοδοσία και επιδιώκει τη
διαφάνεια.

7) Με τις προτάσεις μας,
το Υπουργείο Υποδομών
διαμόρφωσε έναν πολύ πιο
σύγχρονο και λειτουργικό
νόμο για τις δημόσιες Συμβά-
σεις και Προμήθειες των 4782
στη θέση του 4412.

Καταθέσαμε προτάσεις
και απόψεις για την υπο-
στήριξη της καθημερινότητας
του Πολίτη σε πλέον των 60
νομοσχεδίων, που όχι μόνο
έγιναν δεκτές αλλά διαμόρφ-
ωσαν ένα σύγχρονο περι-
βάλλον διοίκησης. Είναι θετι-
κή η ανταπόκριση από τον
Υπουργό Ψηφιακής Διακ-
υβέρνησης, κ. Κυριάκο Πιε-
ρρακάκη για την χρηματοδότ-
ηση της Αυτοδιοίκησης από το
Ταμείο Ανάκαμψης και το
Νέο ΕΣΠΑ, με την αρωγή και
άλλων Υπουργείων. Η μετά-
βαση στο ψηφιακό
μετασχηματισμό αποτελεί

έργο πνοής για την Αυτο-
διοίκηση. Τα πετύχαμε άραγε
όλα; Φυσικά και όχι. Πρώτα
από όλα γιατί το κράτος
αργεί να μας ακούσει, αργεί
να αντιληφθεί, ότι η πίεση
που ασκούμε και οι προτά-
σεις που διαμορφώνουμε
προέρχονται από την καθ-
ημερινή επικοινωνία μας με
τους πολίτες και από την
επίμονη προσπάθεια μας να
δίνουμε λύσεις σε πόλεις και
χωριά, που δυσκολεύονται σε
αυτή τη δύσκολη κοινωνική και
οικονομική πραγματικότητα. 

Η κινητικότητα που απο-
στεώνει τις υπηρεσίες μας
χωρίς τη σύγχρονη γνώμη
μας, η δεκαετής αναστολή
προσλήψεων στους ΟΤΑ, οι
ελλείψεις σε δημοτικούς
αστυνομικούς αλλά κυρίως
η γραφειοκρατία και οι
ατέρμονες καθυστερήσεις
της Δημόσιας Διοίκησης
για την υλοποίηση έργων
συνεχίζουν να αποτελούν
ανασταλτικούς παράγον-
τες στο έργο μας.

Όπως φυσικά και οι άνισοι
πόροι του κράτους προς την

αυτοδιοίκηση ανάλογα με τις
αρμοδιότητες «που της
φορτώνουν».

Το νομοσχέδιο για τα ζώα
συντροφιάς χρειάζεται τρο-
ποποιήσεις. Ο Δήμαρχος
μιας πόλης δεν μπορεί να
απολογείται σε φιλοζωϊκές
οργανώσεις που δύναται ως
πολιτική αγωγή στο νομοσχέ-
διο να εμπλέκουν τους
Δημάρχους σε δικαστικές
περιπέτειες.

Η ανισότητα κατανομής
των ΚΑΠ απαιτεί έναν νέο
δίκαιο τρόπο κατανομής.
Είναι προς τη σωστή
κατεύθυνση η τοποθέτηση του
αναπληρωτή Υπουργού, κ.
Πέτσα, τόσο για την έκδοση
συμπληρωματικής ΚΑΠ όσο
και για την αναμόρφωση των
ΚΑΠ, μέσα στο 2022, που
επιτέλους πρέπει να γίνει
πράξη. Το θέμα αποτελεί
χρόνια παθογένεια για αυτό
και θα συμβάλλουμε με ρεα-
λιστικές προτάσεις στην
επίλυσή του.  

Τέλος πρέπει να υπάρξει
σαφής προσδιορισμός αρμο-
διοτήτων ανάμεσα στην Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση του Α΄ και Β΄
βαθμού κυρίως για έργα

τοπικού χαρακτήρα, που
γίνονται χωρίς να τα έχουν
ζητήσει ή να τα γνωρίζουν οι
Δήμαρχοι.

Όσο με αφορά, θα ήθελα
να ευχαριστήσω την ηγεσία
του Υπουργείου Εσωτερικών
τους κ.κ. Υπουργό, Μάκη
Βορίδη και αναπληρωτή Υπο-
υργό Στέλιο Πέτσα γιατί
συμβάλουν πολιτικά στο
θεσμό της Αυτοδιοίκησης με
θετικό πρόσημο, πράγμα το
οποίο χρειάζεται ακόμη
μεγάλη προσπάθεια. Δεν θα
μπορούσα όμως να μην ανα-
φερθώ στη θετική πολιτική
παρουσία στην Αυτοδιοίκηση,
του πρώην Υπουργού Εσωτε-
ρικών και νυν Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη κ.
Τάκη Θεοδωρικάκου καθώς
και στον Υφυπουργό Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης, κ. Θεό-
δωρο Λιβάνιο. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαρ-
ιστήσω θερμά τον Πρόεδρο
της ΚΕΔΕ κ. Δημήτρη Παπα-
στεργίου για την πολύπλευρη
συμβολή του στο εν λόγω
Συνέδριο όσο και την ουσια-
στική προσφορά  του   εδώ
και δύο χρόνια στο τιμόνι της
ΚΕΔΕ.
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ΗΟλομέλεια του
Ανώτατου Δικα-
στηρίου, αποφά-

νθηκε της συνταγματικότ-
ητας της κατάργησης των
δώρων των συντα-
ξιούχων το 2013, απο-
ρρίπτοντας σχετική διεκ-
δίκηση συνταξιούχου
στρατιωτικού, ο οποίος
είχε δικαιωθεί πρωτόδικα. 

Πρόκειται για μια απόφαση
που ουσιαστικά «βάζει τέλος»
στις διεκδικήσεις περίπου
300.000 συνταξιούχων του
δημοσίου

Συνταγματική έκρινε το Ελεγ-
κτικό Συνέδριο την περικοπή –
κατάργηση που υπέστησαν το
2013, τα δώρα στους συντα-
ξιούχους του Δημοσίου Τομέα.

Η Ολομέλεια του Ανώτατου
Δικαστηρίου, αποφάνθηκε σχε-
τικά, απορρίπτοντας σχετική
διεκδίκηση συνταξιούχου στρα-
τιωτικού, ο οποίος είχε δικαιωθεί 

πρωτόδικα.Βασικό επιχείρημα
των δικαστών ήταν ότι αυτές οι
αποφάσεις που πάρθηκαν τότε
και είχαν ως αποτέλεσμα να
καταργηθεί το δώρο Χριστου-
γέννων, το δώρο Πάσχα και το
επίδομα αδείας για τους συντα-
ξιούχους του δημόσιου τομέα,
προέκυψαν από την ανάγκη της
χώρας να προχωρήσει το πρό-
γραμμα δημοσιονομικής προσα-
ρμογής.

Πρόκειται για μια απόφαση
που ουσιαστικά «βάζει τέλος»

στις διεκδικήσεις
περίπου 300.000
συνταξιούχων του
δημοσίου και βρίσκεται
σε πλήρη αντίθεση με
ανάλογη απόφαση του
Συμβουλίου της Επικρ-
ατείας (ΣτΕ), που όμως
αφορά τον ιδιωτικό
τομέα. Δικαστικές πηγές
θεωρούν δεδομένο ότι

αποτελεί προπομπό για ανάλο-
γες μελλοντικές αποφάσεις.

Πλέον οι διεκδικήσεις των
συνταξιούχων του δημοσίου,
περιορίζονται στο σκέλος των
περικοπών που υπέστησαν οι
κύριες συντάξεις, κατά τα μνημο-
νιακά έτη. 

Επίσης, αναμένεται απόφαση
του ΣτΕ για επικούρηση και
δώρα στον ιδιωτικό τομέα για να
κριθεί αν πρέπει να επιστραφ-
ούν αναδρομικά ποσά για το
11μηνο ανάμεσα στον Ιούνιο
2015 και τον Μάιο του 2016.

Άγρια δολοφονία γυναίκας στο Αιγάλεω 

Σοκ στο Αιγάλεω. Γυναίκα, ηλικίας
περίπου 55 ετών, βρέθηκε κατακρ-
εουργημένη, σε ισόγειο διαμέρισμα

της οδου Βεροίας.
Το θύμα εντοπίστηκε  μέσα σε μία λίμνη

αίματος και οι αστυνομικοί  ερευνούν όλα
τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες θανάτου.

Αυτό που ψάχνουν είναι ποιος ήταν ο
άνθρωπος που κάρφωσε το μαχαίρι στο
σώμα της γυναίκας για να της πάρει τη
ζωή και ποια ηταν τα κίνητρα του.

Οι αστυνομικοί αναζητούν τον γιο της
γυναίκας προκειμένου να δώσει εξηγήσεις
και να διαπιστωθεί αν έχει κάποια σχέση
με την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, ο γιος του θύματος είναι εκείνος που
ειδοποίησε την αστυνομία, αλλά στη συνέχεια εξαφανίστηκε.Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συγκεκριμένος
άνδρας ενδεχομένως παρουσιάζει ψυχολογικά προβλήματα.

Συνελήφθη 20χρονος
αρχηγός επικινδυνης

συμμορίας 
στην Αγία Σωτήρα Αχαρνών

Σ
ε ακόμα μια
σ η μ α ν τ ι κ ή
σ ύ λ λ η ψ η

προχώρησε  το Τμήμα
Ασφάλειας Αχαρνών.

Συγκεκριμένα, στα
χέρια των Ανδρών του
Τμήματος Αχαρνών
έπεσε ο 20χρονος
αρχηγός της συμμο-
ρίας των νεαρών Ρομά
της Αγίας Σωτήρας.

Οι Άνδρες της Ασφάλειας Αχαρνών μετά από μια
συντονισμένη επιχείρηση κατάφεραν να συλλά-
βουν τον αρχηγό της συμμορίας των νεαρών Ρομά
που είχαν γίνει ο φόβος και τρόμος στην περιοχή
των Αχαρνών και ειδικά στην περιοχή της Αγίας
Σωτήρας.

Οι Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Αχα-
ρνών είχαν συλλάβει πριν από καιρό τα μέλη της
συμμορίας για 26 ληστείες και 13 κλοπές, ενώ ο
αρχηγός τους στην τότε επιχείρηση είχε καταφέρει
να διαφύγει της σύλληψης και να συνεχίσει τις
ληστείες, ενώ συνολικά είχε κάνει 29 ληστείες και
15 κλοπές.

Η επικίνδυνη συμμορία δεν δίστασε να ληστέψει
ακόμα και ένα σχολικό λεωφορείο στο όποιο
υπήρχαν μέσα  νήπια. Η ίδια συμμορία υπό την
καθοδήγηση πάντα του αρχηγού τους λήστεψαν
και έναν διανομέα τον οποίο τραυμάτισαν πολύ
σοβαρά.

Μετά την σύλληψή του ο αρχηγός της συμμορίας
προχθες, απολογήθηκε στον ανακριτή και με τη
σύμφωνη γνώμη του Εισαγγελέα προφυ-
λακίστηκε.
Επίσης 2 ενήλικα μέλη αυτής της συμμορίας και 1
ανήλικο μέλος της έχουν ήδη προφυλακιστεί.

48

Ελεγκτικό Συνέδριο: Συνταγματική η κατάργηση
των δώρων στους συνταξιούχους του Δημοσίου
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ΗΑΕΚ ΒC πιστή επί σειρά ετών
στις δράσεις με πρωταγωνιστή
τον άνθρωπο ανακοινώνει, ότι

θα συνεργαστεί με «ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ»,
στα Άνω Λιόσια.

Εκπρόσωποι της ΑΕΚ ΒC
επισκέφθηκαν πρόσφατα τις
εγκαταστάσεις του Συλλόγου Γονέων
Κηδεμόνων και Φίλων Α.μεΑ. «ΤΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» στα Άνω Λιόσια με σκοπό τη γνωριμία και την εκδήλωση της έμπρακτης υποστήριξης της
καλαθοσφαιρικής ΑΕΚ προς τους Ωφελούμενους του Εργαστηρίου.

Σε πολύ φιλικό κλίμα συζητήθηκαν οι μελλοντικές δράσεις μεταξύ της ΑΕΚ ΒC και του Συλλόγου με
κοινό γνώμονα την ενσωμάτωση και την αλληλεπίδραση των Ωφελούμενων του Εργαστηρίου μέσω του
αθλητισμού, την ευαισθητοποίηση της κοινότητας, την αποδοχή και το σεβασμό της διαφορετικότητας.

Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Α.μεΑ. «ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ»» που στόχο έχει την
επαγγελματική κατάρτιση και την παροχή αξιοπρεπούς διαβίωσης μέσα από τη λειτουργία Στεγών
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης   ευχαριστεί  από καρδιάς την ΑΕΚ BC για την αμέριστη υποστήριξη του
έργου του.

Μ. Βορίδης: Ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρικής
και αποκεντρωμένης διοίκησης

Ο
αναπτυξιακός ρόλος του Δημοσίου και των ΟΤΑ δεν
μπορεί να επιτευχθεί χωρίς αξιολόγηση, εσωτερικό
έλεγχο, προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού,

ψηφιοποίηση, ενίσχυση των προϋπολογισμών και σωστή
κατανομή αρμοδιοτήτων, τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών κ.
Μάκης Βορίδης στο Olympia Forum II, το οποίο οργανώνεται
από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και την εφημερίδα
ΠΑΤΡΙΣ.

Ο υπ. Εσωτερικών υπογράμμισε ότι η αξιολόγηση στο Δημό-
σιο είναι απαραίτητη, αλλά για να έχει αποτέλεσμα θα πρέ-
πει να είναι ουσιαστική και έγκαιρη και, ακριβώς, σε αυτούς
τους τομείς στοχεύει η πολιτική της κυβέρνησης, ώστε να
ενισχυθεί η αξιοκρατία και η αποτελεσματικότητα. Εξάλλου,
όπως είπε ο κ. Βορίδης, το Δημόσιο και οι ΟΤΑ θα πρέπει να
εκτελέσουν τον αναπτυξιακό τους ρόλο. Παράλληλα,
εισέρχεται ο εσωτερικός έλεγχος, δηλαδή το αντίστοιχο
auditing που ισχύει στον ιδιωτικό τομέα, με κύριο στόχο τον
εντοπισμό σημείων που ενέχουν κινδύνους για διαφθορά.
Δηλαδή, σύμφωνα με τον κ. Βορίδη, ο εσωτερικός έλεγχος σε
κάθε φορέα έχει κυρίως προληπτικό χαρακτήρα και δευτε-
ρευόντως κατασταλτικό.

Ενίσχυση του επιστημονικού προσωπικού
Ωστόσο, ζωτικής σημασίας για τον αναπτυξιακό ρόλο του
δημοσίου και των ΟΤΑ είναι η ενίσχυση του επιστημονικού
προσωπικού. Προς αυτή την κατεύθυνση, οι νέες προσλή-
ψεις θα αφορούν κυρίως στην ανώτατη και τεχνολογική
εκπαίδευση. Μιλώντας ο κ. Βορίδης στο πάνελ του Φόρουμ,
με τη δημοσιογράφο του Alpha TV, Μαρία Νικόλτσιου,
εκτίμησε ότι σύντομα 1.000 μηχανικοί θα ενισχύσουν τους
ΟΤΑ και θα συμβάλουν στην ταχύτερη έκδοση οικοδομικών
αδειών, λόγω της αναθέρμανσης της ζήτησης στην αγορά
ακινήτων.

Η είσπραξη του ΕΝΦΙΑ
Αναφορικά με τον ΕΝΦΙΑ και την είσπραξή του από τους
δήμους, ο κ. Βορίδης απάντησε ότι θα πρέπει να μελετηθεί
ο τρόπος και ο σκοπός μιας τέτοιας κίνησης. Πέραν των
τεχνικών ζητημάτων που μπορεί να επιλυθούν, όπως είναι ο
εισπρακτικός μηχανισμός, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η
αξία των ακινήτων κάθε δήμου. Διότι αν η είσπραξη του
ΕΝΦΙΑ γίνει σε επίπεδο δήμου, τότε μπορεί να υπάρξουν
εκείνοι με τεράστια έσοδα και άλλοι με σχεδόν μηδενικά.
Εάν αποφασιστεί η συγκέντρωση σε ένα κεντρικό ταμείο,
όπως συμβαίνει σήμερα με τους ΚΑΠ, τότε θα πρέπει να
αξιολογήσουμε το σύστημα κατανομής.

Ο υπ. Εσωτερικών επεσήμανε ότι η ανάπτυξη των πόλεων
και της περιφέρειας απαιτεί εκσυγχρονισμό, ψηφιοποίηση,
αναβαθμισμένες υπηρεσίες προς τον πολίτη, αναθεώρηση
της πολιτικής προσλήψεων, ενίσχυση των προϋπολογισμών
στο πλαίσιο του δημοσιονομικού χώρου και ανακατανομή
των αρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρικής και αποκεντρωμένης
διοίκησης. Μάλιστα, για τη νέα κατανομή των ρόλων θα
υπάρξει νομοθέτημα μέχρι το τέλος του έτους, το οποίο θα
συζητηθεί με τους ΟΤΑ και αναμένεται να έχει ψηφιστεί
μέχρι τις αρχές του 2022 το αργότερο.

Το Olympia Forum II διεξάγεται στις 20-21 Οκτωβρίου 2021
στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα και στις 22-23 Οκτωβρίου
2021 στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδ-
ημίας στην Αρχαία Ολυμπία.

Διήμερη εθελοντική
αιμοδοσία στον 
Δήμο Ιλίου
Ο Δήμος Ιλίου διοργανώνει διήμερη εθελοντική
αιμοδοσία, την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου, ώρες
09:00 έως 16:00 και το Σάββατο 23 Οκτωβρίου,
ώρες 09:00 έως 14:00, στο Δημαρχείο Ιλίου.
Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά
κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού και όχι με
ελεύθερη προσέλευση, με την αυστηρή τήρηση
των οδηγιών του ΕΟΔΥ για την προστασία της
δημόσιας υγείας και όλων των προβλεπόμενων
μέτρων προστασίας.
Για τη συμμετοχή θα τηρηθεί σειρά προτεραιότ-
ητας και για ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι θα πρέ-
πει να επικοινωνούν με την Κοινωνική Υπηρεσία
του Δήμου Ιλίου στο τηλέφωνο 2102624090
(εκτός Τρίτης), ώρες 08.30 – 14.30.
Δίνεις αίμα, δίνεις ζωή!
Ενίσχυσε και εσύ την Τράπεζα Αίματος του
Δήμου Ιλίου.
Γίνε και εσύ εθελοντής αιμοδότης.

ΣΣυυννεερργγαασσίίαα  ττηηςς  ΑΑΕΕΚΚ  BBCC  μμεε  ««ΤΤΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙ»»  
σστταα  ΆΆννωω  ΛΛιιόόσσιιαα

Κοινός γνώμονας η ενσωμάτωση και αλληλεπίδραση των Ωφελούμενων
του Εργαστηρίου μέσω του αθλητισμού



Οι γιατροί της δημόσιας
περίθαλψης στα νοσοκο-
μεία, στα Κέντρα Υγείας,
στα περιφερειακά ιατρεία
και στο ΕΚΑΒ απεργούν
σήμερα 21 Οκτωβρίου,
μετά από απόφαση της
Ομοσπονδίας Ενώσεων
Νοσοκομειακών Γιατρών
Ελλάδας, ζητώντας την
επίλυση οικονομικών και
θεσμικών αιτημάτων.

Στην απεργιακή κινητο-
ποίηση συμμετέχει και η
Πανελλήνια Ομοσπονδία
Εργαζομένων στα Δημόσια
Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) με στάση
εργασία 8πμ - 3μμ στα νοσοκομεία Αττι-
κής και 24ωρη απεργία στα νοσοκομεία
της Περιφέρειας. Στις 8:30πμ η ΠΟΕΔΗΝ
θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση στην
πλατεία «ΜΑΒΙΛΗ» και θα ακολουθήσει
πορεία προς Μαξίμου, Βουλή, Υπουρ-
γείο Υγείας.

Η ΟΕΝΓΕ σε ανακοίνωσή της αναφέρει
«τραγικές ελλείψεις προσωπικού στα
νοσοκομεία», και «αναμονή για τα απλά
ιατρικά ραντεβού και για τα προγραμματι-
σμένα χειρουργεία να ξεπερνούν σε

αρκετές περιπτώσεις το ένα έτος,
σπρώχνοντας τους ασθενείς στους ιδιω-
τικούς ομίλους της υγείας». Εκτιμά ότι τα
σχέδια της κυβέρνησης για το «νέο ΕΣΥ»
σημαίνουν, «διατήρηση των τραγικών
ελλείψεων σε μόνιμο προσωπικό,
γενίκευση των ελαστικών εργασιακών
σχέσεων, νέα μείωση του αριθμού των
κρεβατιών, νέα λουκέτα και συγχω-
νεύσεις τμημάτων, κλινικών και νοσοκο-
μείων με 'κριτήριο' τη χιλιομετρική από-
σταση, την πληρότητα, κλπ., νέοι κόφτες
στις δωρεάν παροχές στους ασθενείς για
φάρμακα, θεραπεία και εξετάσεις».
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Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας
Διακοπή υδροδότησης λόγω τεχνικών εργασιών σε

κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό της ΕΥΔΑΠ 

Με έγγραφο  που απέστειλε στις 20/10/21 στο Δήμο  η ΕΥΔΑΠ, ενημε-
ρώνει για τη διακοπή υδροδότησης στη Δ.Ε. Μάνδρας λόγω
τεχνικών εργασιών σε κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό της, από το

βράδυ της Πέμπτης 21/10/21 στις 20:00 μέχρι το πρωί της Παρασκευής
22/10/21 στις 08:00.

Ο Δήμος κάνει έκκληση στους κατοίκους για λελογισμένη και προσεκτική
χρήση κατά τη διάρκεια της διακοπής, ενώ έλαβε διαβεβαίωση ότι θα καταβ-
ληθεί από την πλευρά των συνεργείων της ΕΥΔΑΠ κάθε δυνατή προσπάθεια
για την ταχύτερη επαναφορά της υδροδότησης ακόμη και πριν από την αναγ-
γελθείσα ώρα.  

WWee44AAllll::  ΔΔυυοο  δδεεννδδρροοφφυυττεεύύσσεειιςς  
σσττοονν  ΔΔήήμμοο  ΑΑχχααρρννώώνν

Δ
ύο δεν δροφυτεύσεις ταυτόχ ρον α
πραγματοποιήθηκαν  προχ θες
στον  Δήμο Αχ αρν ών  από την

ομάδα We4All. Δημιουργήθηκαν
πν εύμον ες πρασίν ου σε 2 σημεία της
πόλης που το έχ ει τόση  αν άγκη.

Μαζί μας ήταν  οι εργαζόμεν οι της
ν ομικής εταιρείας “Κυριακίδης – Γεωργό-
πουλος”, οι οποίοι δείχ ν ον τας την
ισχ υρή τoυς υποστήριξη στο περιβαλ-
λον τικό και κοιν ων ικό μας έργο και μη
φοβούμεν οι τη βροχ ή, φύτεψαν  αποτε-
λεσματικά τα δέν τρα στις Αχ αρν ές και
πραγματοποίησαν  εξαιρετική δουλειά.

Ευχ αριστούμε τον  Δήμο Αχ αρν ών ,
τον  Δήμαρχ ο κύριο Βρεττό Σπύρο, τον
Αν τιδήμαρχ ο πρασίν ου κύριο Νίκο
Ξαγοράρη και το επιτελείο τους για την
συν εργασία. Έχ ουμε πολύ δουλειά
ακόμα!Δημιουργούμε ν έους πν εύμον ες
πρασίν ου για την  χ ώρα και τον  πλα-
ν ήτη μας. 

Οι δράσεις αυτές αποτελούν  κομμάτι
της επιχ είρησης “Πράσιν η Αττική” της
We4All. 

Στόχ ος μας είν αι ν α δημιουργηθεί
έν ας μεγαλύτερος πν εύμον ας πρασίν ου
για τους πολίτες αλλά και ταυτόχ ρον α οι
δράσεις της We4All ν α αποτελούν  έν α
ακόμη βήμα κάθε φορά για την  αν άκαμ-
ψη του περιβάλλον τος σε επίπεδο δεν -
δροφύτευσης αλλά και καθαρισμού
δασών  και παραλιών . 

Είμαστε εδώ, μαζί με όλους εσάς και
τις εταιρείες τις Περιβαλλον τικής
Συμμαχ ίας της We4all για ν α κάν ουμε
τον  κόσμο μας πιο όμορφο, σε πείσμα
εκείν ων  που προσπαθούν  ν α τον
καταστρέψουν .

Κυρίως ευχ αριστούμε και κάθε έν αν
από εσάς. Είστε η οικογέν εια we4all.

Μπορείτε ν α παρακολουθήσετε και
ν α εν ισχ ύσετε το έργο μας εδώ:

F a c e b o o k :
https://www.f acebook.com/we4allof f ici
al/

I n s t a g r a m :
https://www.instagram.com/we4all_of f i
cial/?hl=el 

website: www.we4all.com

l i n k e d i n :
https://www.linkedin.com/company /we4
all 

t w i t t e r :
https://twitter.com/Of f icialWe4all 

Μείν ετε συν τον ισμέν οι. Μπορείτε ν α
δείτε τρόπους ν α μας υποστηρίξετε
εδώ: https://we4all.com/donate 

Μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον
καρκίνο του μαστού και ο Σύλλογος Εθελοντών
Θριάσιου Πεδίου σε συνεργασία με τη Διοίκηση
του Θριάσιου Νοσοκομείου την Κυριακή 17 

Οκτωβρίου προχώρη-
σαν στη συμβολική
φωταγώγηση του κτιρίου
του Λάτσειου Κέντρου
Εγκαυμάτων με το χαρακ-
τηριστικό ροζ χρώμα,
υπενθυμίζοντας τη
σημασία της πρόληψης
και της έγκαιρης διάγνω-
σης.          

Στο πλαίσιο της εκστρα-
τείας για την πρόληψη και
ενημέρωση για τον

Καρκίνο του μαστού, κάθε χρόνο πραγματοποι-
είται παγκοσμίως τοπρόγραμμα φωταγώγησης
σημαντικών κτηρίων-οροσήμων σε ροζ χρώμα,
με στόχο την ταχύτερη και ευρύτερη διάδοση της 

γνώσης για την πρόληψη, μεταφέροντας  τοαι-
σιόδοξο μήνυμα ότι η πρόληψη σώζει ζωές.

Στην εκδήλωση μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν ο
Διοικητής του Θριάσιου Νοσοκομείου κ.
Αντωνίου Δημήτρης, ο πρόεδρος του Συλλόγου
Εθελοντών Θριάσιου Πεδίου κ. Καλυμνάκης
Γιάννης, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής
κ. Κοσμόπουλος Λευτέρης , ο Δήμαρχος Ελευ-
σίνας  κ. Οικονόμου Αργύρης με τον κ. Παππά
Λεωνίδα (Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλω-
σης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου), η Αντιδήμα-
ρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτι-
σμού και Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου
(ΠΑΚΠΠΑ) κ. Γκιόκα Εύη Άνθη, και η Πρόεδρος
της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευ-
σίνας (ΚΕΔΕ) κ.  Στραϊτούρη Ζωή .

Μια συμβολική κίνηση για τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού.
Φωταγώγηση του Λάτσειου Κέντρου Εγκαυμάτων με το χαρακτηριστικό ροζ χρώμα

Σε 24ωρη απεργία σήμερα οι γιατροί και εργαζόμενοι
των δημόσιων νοσοκομείων



Τ
ην αγορά νέων εναέριων μέσων πυρόσβεσης σε
βάθος πενταετίας προανήγγειλε ο υπουργός
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,

Χρήστος Στυλιανίδης, κατά τη διάρκεια του «1st Καθημερινή
Summits -
ESG» που ξεκίνησε σήμερα. Όπως είπε ο κ. Στυλιανίδης σε
ορίζοντα 4-5 χρόνων θα αγοραστούν συνολικά 7 Canadair,
εκ των οποίων ένα θα προέρχεται από το πρόγραμμα της ΕΕ,
RESCEU. 

«Η Ελλάδα θα είναι η πρώτη που θα πάρει το
πρώτο αεροπλάνο Canadair από το RESCEU»,
ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερωτήσεις μαθητών και φοιτ-
ητών που προέρχονται από την πυρόπληκτη
Εύβοια ο κ. Στυλιανίδης τόνισε ότι οι άνθρωποι
στην Εύβοια βίωσαν ένα πολύ τραυματικό καλο-
καίρι, μία τραυματική εμπειρία, η οποία δυστυχώς
συνεχίζεται. «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρέπει
να σας απολογηθούμε εμείς οι μεγαλύτεροι που
λαμβάνουμε αποφάσεις για εσάς, τη νέα γενιά,
γιατί δεν μπορέσαμε να αποτρέψουμε αυτό που
έγινε», υπογράμμισε, ενώ προσέθεσε ότι αν στην
Εύβοια είχε γίνει ένας καλός καθαρισμός του
δάσους, υπήρχε μια άλλη διαχείριση του δάσους,
στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων, θα είχε
αποφευχθεί μεγάλο ποσοστό των επιπτώσεων. «Ο
ρόλος της πολιτείας σε ό,τι αφορά την επιτάχυνση
της αντίδρασης στην αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής είναι σημαντικός και την ίδια στιγμή πρέ-
πει να βρούμε και στρατηγικά μέτρα που θα
αποδώσουν, για να μην ξαναέχουμε Εύβοια και
Μάτι».

Ο κ. Στυλιανίδης εξήγησε ότι στο επίκεντρο του
υπουργείου βρίσκονται πρακτικά ζητήματα,

άμεσα και κρίσιμα μέτρα που πρέπει να ληφθούν
ώστε να μην «ξαναέχουμε άλλη Εύβοια ή άλλο
Μάτι». '

Όσον αφορά τα δάση χρειάζεται την επόμενη
περίοδο όπως είπε ο κ. Στυλιανίδης να φτιαχτούν
μεγάλες αντιπυρικές ζώνες καθώς επίσης και να
καθαριστούν τα δάση. Επιπλέον, όπως τόνισε,
όσοι άνθρωποι γνωρίζουν ή δουλεύουν στα δάση
θα χρειαστεί να αξιοποιηθούν. «Να τους αξιοποι-
ήσουμε και να φτιάξουμε ομάδες και επιχειρήσεις
που θα διαχειρίζονται το δάσος και ενδεχομένως
να τις συνδέσουμε και με μια λογική Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας, βιομάζας. Υπάρχουν ανάλογα
παραδείγματα αλλού, μπορούμε να τα αξιοποιή-
σουμε. Αυτό είναι το κομμάτι διαχείρισης του δάσο-
υς», σημείωσε.

«Την ίδια στιγμή θα πρέπει να κάνουμε κάτι ανά-
λογο με αυτό που κάναμε στο Αλεποχώρι που
φοβόμαστε ότι μια πλημμύρα μπορεί να μας δημιο-
υργούσε θύματα, εξαιτίας της μεγάλης ροής του
νερού διότι το δάσος είχε καεί», συμπλήρωσε και

εξήγησε ότι πρέπει να γίνουν ασκήσεις εκκένω-
σης του πληθυσμού και να ενημερωθεί ο κόσμος
ώστε να ξέρει τι κάνει την στιγμή της κρίσης. Ακόμη
αναφέρθηκε στην αξιοποίηση των εθελοντικών
ομάδων ενώ τονίζεται ότι χρειάζεται σύστημα και
οργάνωση γι' αυτές.

Παράλληλα μίλησε για το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ που,
όπως είπε, «προνοεί μια νέα σχολή Πολιτικής
Προστασίας εθελοντών. Εκεί ο κάθε εθελοντής θα
έχει μια εξειδίκευση που θα του δώσει ρόλο στην
κρίσιμη στιγμή»

«Η κλιματική κρίση είναι εδώ, τρέχει με ταχύτητα
για να μπορέσουμε να την προλάβουμε πρέπει να
κάνουμε άλματα, έχουμε μείνει πολύ πίσω. Τα
άλματα χρειάζονται να γίνουν με αγορά τεχνο-
λογίας, θα πάρουμε τα λεγόμενα early warning
systems, θα πάρουμε ανιχνευτές, είναι στο σχε-
διασμό, έχουν εγκριθεί, είναι στο Ταμείο Ανάκαμ-
ψης και στο ΕΣΠΑ. Πιστεύω ότι θα αναβαθμίσουμε
την ικανότητα της Πολιτικής Προστασίας αλλά αν
δεν είναι παρών ο πολίτης μέσα σε όλα αυτά, αν
η κοινωνία είναι απούσα δεν θα κάνουμε τίποτα.
Δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις αυτό που έρχεται
με τη λογική της τεχνολογίας ή των εναέριων
μέσων ή των μηχανημάτων. Αυτή η κρίση θέλει τον
πολίτη στο επίκεντρο και ειδικά τους νέους ανθ-
ρώπους», επισήμανε ο κ. Στυλιανίδης.

Σχετικά με τον «Μπάλλο» ο κ. Στυλιανίδης είπε
ότι ζώντας την εμπειρία του, μιλώντας με επι-
στημονικό δυναμικό της χώρας και κάνοντας και
προσωπική αυτοψία, φαίνεται ότι η Αττική χτίστηκε
άναρχα, με ρέματα που δεν έχουν οριοθετηθεί.
«Χρειάζεται μία πολύ συγκροτημένη πολιτική που

θα αφορά τη στρατηγική των αντιπλημμυρικών με
αρχή, μέση και τέλος», τόνισε ενώ προσέθεσε ότι
πρέπει να βρεθούν κι άλλες άμεσες λύσεις που
θα περιορίζουν το φαινόμενο και την ίδια στιγμή θα
πρέπει να δράσουν οι Δήμοι, οι Περιφέρειες.
«Όλος αυτός ο μηχανισμός να καθαρίζει τους δρό-
μους, να είναι έτοιμο, να μην αφήσουμε τα φερτά
υλικά να δημιουργούν το μεγάλο πρόβλημα και να
είμαστε έτοιμοι και στην κρίσιμη φάση», σημείωσε. 

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης ανέφερε ότι το
βράδυ της περασμένης Πέμπτης είχαμε 147 χιλιο-
στά βροχής στους Αμπελόκηπους και στα Πατή-
σια 150, στη Μάνδρα είχαμε 88 χιλιοστά.  Την ίδια
στιγμή η μετεωρολογική ένδειξη από τρία διαφορ-
ετικά συστήματα μετεωρολογικά έδειχνε ότι 3-6 το
πρωί της Παρασκευής υπήρχε περίπτωση να
φτάσουμε σε βροχόπτωση αθροιζόμενη με την
προηγούμενη στα 220-230 χιλιοστά. «Ευτυχώς οι
μετεωρολογικές ενδείξεις δεν επιβεβαιώθηκαν
πλήρως. 

Σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές πρέπει να δείχνεις
αποφασιστικότητα, δεν πρέπει να παίζεις με τις
ζωές των πολιτών», υπογράμμισε ενώ προσέθεσε
ότι αν επιβεβαιωνόταν η μετεωρολογική ένδειξη
και οι μετεωρολογικές προβλέψεις θα είχαμε 200-
300 νεκρούς.

«Κανείς μόνος του δεν μπορεί να αντιμετωπίσει
τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Αν αφο-
μοιώσουμε αυτή την πραγματικότητα ότι πρέπει να
είμαστε όλοι μαζί σε αυτή την αντιμετώπιση τότε
θα μειώσουμε τις επιπτώσεις», κατέληξε.

8-θριάσιο Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021

Χρ. Στυλιανίδης: Θα αγοραστούν 7 Canadair μέσα στα επόμενα 5 χρόνια
Oι ασκήσεις εκκένωσης, η περίπτωση του Αλεποχωρίου και η σημασία των ομάδων εθελοντών
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΣΕ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΝΕΣΩΣΙΜΕΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Λ. Κοσμόπουλος: « «Η Δυτική Αττική γυρίζει σελίδα στην διαχείριση των απορριμμάτων»

«Η Δυτική Αττική γυρίζει
σελίδα στην διαχείριση των
απορριμμάτων», δήλωσε ο
Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής
Αττικής μετά την υπογραφή
των συμβάσεων  ανάπλασης
της Χωματερής Φυλής σε
Πάρκο Πρασίνου και Ανα-
νεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(ΑΠΕ).

Σχετικά ο Αντιπεριφερει-
άρχης Δυτικής Αττικής Λευ-
τέρης Κοσμόπουλος ανέφε-
ρε: «Σήμερα η Δυτική Αττική
γυρίζει σελίδα στη διαχείρι-
ση απορριμμάτων, με ένα
έργο-ορόσημο για την περ-
ιοχή μας.

Πρόκειται για ένα σημαν-
τικό περιβαλλοντικό έργο, το
οποίο έχει ως στόχο του τη

μετατροπή ενός υποβαθμι-
σμένου  χώρου, σε ένα υπε-
ρτοπικό πόλο πρασίνου και
αναψυχής. 

Στην Περιφέρεια Αττικής
επιδιώκουμε και εργαζόμα-
στε με στόχο μια πράσινη
περιφέρεια, γυρίζοντας την
πλάτη σε πρακτικές υποβάθ-
μισης του περιβάλλοντος
που έχει πληγεί καταστροφι-
κά. Η Περιφέρεια Αττικής, ο
ΕΔΣΝΑ σε στενή συνερ-
γασία με τους Δήμους της
Δυτικής Αττικής και  τους
πολίτες προωθούμε ένα νέο
μοντέλο διαχείρισης των
απορριμμάτων, σε μια νέο
εποχή με βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής των συμπο-
λιτών μας».

Ο κ. Χατζηδάκης
εξήγησε πως αυτή τη
στιγμή εκκρεμούν
129.000 κύριες
συν τάξεις, εν ώ κάθε
μήν α εκδίδον ται
20.000 συν τάξεις.

Στόχος της κυβέρν -
ησης είν αι μέσα
στους επόμεν ους
μήν ες ν α φτάσουμε
στις 30.000 το μήν α.

Σχετικά με τις 444
συν τάξεις χηρείας
που εκκρεμούν , επα-

ν έλαβε ότι έχει δόση
εν τολή στον  διοικητή
του ΕΦΚΑ ν α κλείσει
το θέμα.

«Δεν  πρόκειται ν α
κάν ω πίσω σε αυτό»,
τόν ισε.

Τέλος, αν έφερε ότι
έχει στείλει περι-
πτώσεις υπαλλήλων
στο πειθαρχικό επει-
δή ταλαιπωρούν  τον
κόσμο και δεν
εξυπηρετούν  όπως
πρέπει.

Οι προϋποθέσεις για μετακίνηση εκτός
νομού την αργία της 28ης Οκτωβρίου -
Ποιοι υποχρεούνται να κάνουν rapid
test

Με τα μέτρα για τις μετακινήσεις εκτός
νομού να έχουν ισχύ έως τις 31 Μαρτίου
2022, τα ταξίδια αναψυχής - με αεροπλάνο,
πλοίο, λεωφορείο και τραίνο - θα γίνουν με
προϋποθέσεις και την 28η Οκτωβρίου.

Πιο συγκεκριμένα, οι ανεμβολίαστοι μπορ-
ούν να ταξιδέψουν σε όλη την Ελλάδα με
αρνητικό αποτέλεσμα rapid test, ενώ εμβο-
λιασμένοι και νοσήσαντες θα πρέπει να
έχουν μαζί τους το σχετικό πιστοποιητικό.

Τα παιδιά 12-17 ετών θα πρέπει και αυτά
να έχουν rapid test για τις μετακινήσεις εκτός
νομού, ενώ παιδιά 5 έως 12 ετών μπορούν να ταξιδεύουν με self test.

Υπενθυμίζετα πως όσοι δεν έχουν κάνει το εμβόλιο θα πρέπει να κάνουν rapid test σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέν-
τρα και όχι σε δημόσιες δομές, με την δαπάνη να βαρύνει τον πολίτη και το κόστος να ανέρχεται σε 10 ευρώ.

Θεόδωρος Σκυλακάκης: «Δεν μπορώ να εισηγηθώ έκτακτο επίδομα τα 
Χριστούγεννα λόγω σοβαρού ελλείμματος» 

Ν
α κόψει την κουβέντα περί επιπλέον μέτρων στήριξης των νοικοκυριών επιχείρησε εχθες με
παρεμβάσεις του ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης.«Η
κυβέρνηση αν θεωρήσει ότι πρέπει να πάρει κάποιο επιπλέον μέτρο, θα το πάρει. Ο αρμόδιος

όμως για τη δημοσιονομική πολιτική δεν εισηγείται δαπάνες», δήλωσε χαρακτηριστικά μιλώντας στον
ΣΚΑΪ 100.3, προσθέτοντας ότι «ολοκληρώσαμε με το επίδομα θέρμανσης».Σύμφωνα με τον κ. Σκυλα-
κάκη τα μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση είναι επαρκή μέχρι το τέλος του χρόνου, ενώ παρ-
εμβάσεις θα χρειαστούν πλέον μόνο για τις αρχές του 2022.

Νωρίτερα, μιλώντας στον ΑΝΤ1 είπε πως «με 7,3% έλλειμμα δεν μπορούμε να μειώσουμε τον ειδικό
φόρο κατανάλωσης» ενώ εκτίμησε ότι οι αυξήσεις των βασικών προϊόντων -πλην ρεύματος- θα
υποχωρήσουν πριν τον Απρίλιο.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο έκτακτου επιδόματος τις γιορτές για χαμηλόμισθους και χαμηλοσυντα-
ξιούχους, δηλαδή για ένα νέο κοινωνικό μέρισμα, είπε πως δεν είναι σε θέση να εισηγηθεί κάτι τέτοιο.

«Αυτή τη στιγμή είμαστε σε σοβαρό έλλειμμα συνεπώς δεν μπορώ να εισηγηθώ κάποιο επίδομα τις
γιορτές σε χαμηλοσυνταξιούχους και χαμηλόμισθους. Ο ρόλος μου είναι αυτός της εγκράτειας. Προ-
τιμούμε να βοηθούμε τα ευάλωτα νοικοκυριά παρά να πάρουμε έκτακτα μέτρα. Έχουμε δώσει ήδη
σημαντικές ενισχύσεις» είπε.

Κ. Χατζηδάκης: «Στο 
πειθαρχικό υπάλληλοι
του ΕΦΚΑ που 
ταλαιπωρούν τον κόσμο»

28η Οκτωβρίου: Μέτρα για μετακινήσεις 
με αεροπλάνο, πλοίο και ΚΤΕΛ
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ΈΈρρχχοοννττααιι  τταα  ΚΚΔΔΑΑΠΠ  ΈΈρρχχοοννττααιι  τταα  ΚΚΔΔΑΑΠΠ  SSTTEEMM  SSTTEEMM  μμεε  ψψηηφφιιαακκήή  ττεεχχννοολλοογγίίαα  γγιιαα  99..000000  έέφφηηββοουυςς  έέωωςς  1155  εεττώώννμμεε  ψψηηφφιιαακκήή  ττεεχχννοολλοογγίίαα  γγιιαα  99..000000  έέφφηηββοουυςς  έέωωςς  1155  εεττώώνν
Νέα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΚΔΑΠ από 12 ως 15 ετών με κύριο αντικε ίμενο τηΝέα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΚΔΑΠ από 12 ως 15 ετών με κύριο αντικε ίμενο τη

ψηφιακή τεχνολογία θα δημιουργηθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.ψηφιακή τεχνολογία θα δημιουργηθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ειδικότερα το υπουργείο Εργασίας και συγκεκριμέν α η
Υφυπουργός Εργασίας και Κοιν ων ικών  Υποθέσεων
Δόμν α Μιχ αηλίδου προωθούν  τη δημιουργία 150 Κέν -
τρων  Δημιουργικής Απασχ όλησης για παιδιά από 12
ως 15 ετών . Ο προϋπολογισμός είν αι 10 εκατ. ευρώ
και θα εν ταχ θούν  9.000 παιδιά αν ά έτος.

Σύμφων α με πληροφορίες του DNews τα ν έα ΚΔΑΠ
θα ον ομάζον ται ΚΔΑΠ STEM και θα παρέχ ουν  υπηρ-
εσίες δημιουργικής απασχ όλησης σε παιδιά 12 έως 15
χ ρον ών  μέσα από ψηφιακή τεχ ν ολογία και θετικές
επιστήμες (μαθηματικα, φυσική, ρομποτική κλπ. ).

Σύμφων α με πληροφορίες οι δράσεις βρίσκον ται
ακόμη στη διαδικασία του σχ εδιασμού. Η εν  λόγω
δραστηριότητα των  ΚΔΑΠ STEM καλύπτει πολλούς
τομείς, ιδιαίτερα από τις θετικές επιστήμες STEM
(Science, Technology , Engineering, Mathematics). Η
εν ασχ όληση αφορά πειράματα από τον  κόσμο της
Φυσικής και της Χημείας και δραστηριότητες από τον
κόσμο της Επιστήμης, της Τεχ ν ολογίας, της Μηχ αν ι-
κής, των  Μαθηματικών  και της Αρχ ιτεκτον ικής.

Τα παιδιά αν ακαλύπτουν  τη γν ώση μέσα από μια βιω-
ματική διαδικασία και έπειτα από τη δική τους παρέμ-
βαση σε απτά αν τικείμεν α. Αν απτύσσουν  αν τιληπτι-
κές ικαν ότητες, αν ακαλύπτουν  διαφορετικά φαιν όμε-
ν α, κατασκευάζουν  τρισδιάστατα μον τέλα, δημιουρ-
γούν  και διασκεδάζουν .
Για τη σύσταση των  ΚΔΑΠ προβλέπεται ότι οι φορείς
ίδρυσης και λειτουργίας των  Κ.Δ.Α.Π. δύν αται ν α
είν αι οι δήμοι και ν ομικά πρόσωπα αυτών , Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, σκοπός των  οποίων

είν αι η προστασία της παιδικής ηλικίας, τα Κέν τρα
Κοιν ων ικής Πρόν οιας, φυσικά πρόσωπα καθώς και
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού ή
μη χ αρακτήρα.
Παράλληλα πλέον  μπήκε έν α τέλος σε παράλληλες
χ ρήσεις και δραστηριότητες των  ΚΔΑΠ καθώς ορίζεται
ότι τα Κ.Δ.Α.Π. δεν  δύν αν ται ν α λειτουργούν  ως
φρον τιστήρια μαθημάτων  πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

ή ως φρον τιστήρια διδασκαλίας ξέν ων  γλωσσών  με
στόχ ο την  πιστοποίηση του επιπέδου επάρκειας των
γν ώσεων  των  παιδιών , η δε λειτουργία τους δεν
δύν αται ν α ταυτίζεται με αυτή των  αθλητικών  σωμα-
τείων , των  οργαν ωμέν ων  χ ώρων  άσκησης αποκλει-
στικά αθλητικών  δραστηριο τήτων , των  σχ ολών  κλασ-
σικού και σύγχ ρον ου χ ορού ή των  σχ ολών  εκμάθη-
σης πολεμικών  και συν αφών  τεχ ν ών .
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Γενική Συνέλευση 
ο Πανελευσινιακός στις 27/10

Οι ακαδημίες του Αία Σαλαμίνας 
ευχαριστούν τον Μανδραικό

Η ακαδημία του Αίαντα
Σαλαμίνας  ευχαριστεί τον
πρόεδρο ,την διοίκηση και
τους προπονητές του Μαν-
δραϊκού για το άριστο
επίπεδο συνεργασίας που
είχαμε στα μεταξύ μας
παιχνίδια και επιφυλασσό-
μαστε για ανάλογη φιλο-
ξενία στο νησί μας .

Στο πλευρό του 
Πανλιοσιακού Α.Ο η

διατροφολόγος 
Εφη Δέδε

Έν ας ακόμη σπουδαίος αν θρώπος, πετ-
υχ ημέν η επαγγελματίας και διακεκριμέν η
επιστήμον ας στο πλευρό της ομάδος
μας.
Η διατροφολόγος, Έφη Δέδε, βρίσκεται
επίσημα πια στο team συν εργατών  του
Παν λιοσιακού, με σκοπό την  διατροφική
συμβουλευτική και καθοδήγηση των  αθλ-
ητών  μας και τις απαραίτητες τακτικές
μετρήσεις σώματος και μεταβολισμού.
Στόχ ος μας, η υιοθέτηση υγιειν ού τρό-
που ζωής, η βελτίωση των  διατροφικών
συν ηθειών  των  παιδιών  και της φυσικής
τους κατάστασης.
Η Έφη ολοκλήρωσε τις σπουδές της το
2007 και εδώ και αρκετά χ ρόν ια διατηρεί

διαιτολογικό γραφείο στα Άν ω Λιόσια.
Παράλληλα, τον  Οκτώβρη του 2007 έως
τον  Δεκέμβρη του 2009 εργάστηκε εθε-
λον τικά στα Αθλητικά Τμήματα του
Δήμου Άν ω Λιοσίων , όπου διοργάν ωσε
ημερίδες με θέμα “Διατροφή & Αθλητι-
σμός” τον  Μάιο του 2008 και τον  Μάρτιο
του 2010.
Από το Σεπτέμβρη του 2008 είν αι εν ε-
ργό μέλος του Παν ελλην ίου Συλλόγου
Διαιτολόγων .
Από τον  Φεβρουάριο του 2009 είν αι
Επιστημον ική Διευθύν τρια του Κέν τρου
Διαιτολογικής Υποστήριξης & Μεταβολι-
κού Ελέγχ ου ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ στα
Άν ω Λιόσια Αττικής.
Από τον  Φεβρουάριο του 2010 εμφ-
αν ίζεται περιοδικά σε εκπομπές των
τηλεοπτικών  σταθμών  και αρθρογραφεί
συστηματικά σε ημερήσιες εφημερίδες
και σε περιοδικά. Από το 2004 έως σήμε-
ρα έχ ει παρακολουθήσει συν έδρια διατρ-
οφής, κλιν ικής Διαιτολογίας, παχ υσα-
ρκίας και τροφίμων .
Από το 2008 αρθρογραφεί στο περιοδικό
«Λόγω… διατροφής» και τον  Ιαν ουάριο
του 2010 αν ακηρύχ θηκε Περιφερειάρχ ης
Ελλην ικής Διατροφολογικής Εταιρείας.
Επίσης, είν αι συν εργάτης της Ομάδας
Logodiatrof is.gr και αρθρογραφεί στο
Νο1 portal Διατροφής & Υγείας.
Η είσοδό της στην  ομάδα έχ ει ιδιαίτερη
συν αισθηματική αξία για την  ίδια αλλά
και για εμάς, καθώς ο πατέρας της αν ήκε
στα ιδρυτικά μέλη της πρώτης ομάδας
του Παν λιοσιακού πριν  το 1960.
Έφη, σε ευχ αριστούμε και σε καλο-
σωρίζουμε!

Oι Παλαίμαχοι του Εθνικού Πανοράματος 5-0
Για το πρωτάθλημα Παλαιμάχων  3η
αγων ιστική ο Εθν ικός Παν οράματος
συν έτριψε το Μαρκόπουλο με 5-0.
Τα τέρματα σημείωσαν  οι: Αδάκτυλος
2, Μωραγιάν ν ης, Μάμαλης.

ΕΘΝΙΚΟΣ:   ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ,
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(46
ΦΟΥΣΕΚΗΣ)ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ(46
ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ),ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ(46

ΣΚΕΠΕΤΑΡΗΣ),ΜΠΙΡΠΑΝΑΓΟΣ,ΑΔΑΚΤΥΛΟΣ(46
ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ),ΓΙΑΓΤΖΗΣ,ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ,ΜΑΧΑΙΡΑΣ,ΜΑΥΡΟΣ(46 ΜΑΜΑΛΗΣ).
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ Η Μ Ο Σ
ΦΥΛΗΣ
Δ ι ε ύ θ υ ν σ η
Π ερι ου σ ί ας

και Προμηθειών

Άν ω Λιόσια, 20/10/2021
Αρ. πρωτ.: 33577

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
« Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  &
ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ  ΓΙΑ  ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ  ΤΗΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΤΩΝ
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ  ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ  ΦΥΛΗΣ» 

Ο Δήμαρχος Φυλής
Προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό
Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφρ-
αγισμένες προσφορές και με κρι-
τήριο κατακύρωσης την  πλέον
συμφέρουσα  από  οικονομική
άποψη  προσφορά  βάση  τιμής ,
για  την  προμήθεια  με  τίτλο
« Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  &
ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ  ΓΙΑ  ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ  ΤΗΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΤΩΝ
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ  ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ  ΦΥΛΗΣ».
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η
προμήθεια Ηλεκτρολογικών
Υλικών και Λαμπτήρων, απαρ-
αίτητων για  την κάλυψη των
αναγκών συντήρησης και αποκα-
τάστασης βλαβών του δικτύου
του οδικού δημοτικού  φωτισμού
και των ηλεκτρολογικών εγκατα-
στάσεων των δημοτικών κτιρίων,
από την υπηρεσία  Ηλεκτροφωτι-
σμού του Δήμου.
Αναλυτική περιγραφή του φυσι-
κού και οικονομικού αντικειμέ-
νου της σύμβασης δίδεται στη με
αριθμό 238/2021 μελέτη της Τ.Υ.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης
ανέρχεται στο ποσό των
480.588,00€ μη συμπεριλαμβα-
νομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη
αξία συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ: € 595.929,12) ΦΠΑ
115.341,12 €.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται
σε τρία (3) έτη
Φορέας χρηματοδότησης της
παρούσας σύμβασης είναι ο
Δήμος Φυλής. Η δαπάνη για την
εν
λόγω σύμβαση βαρύνει την με
Κ.Α.: 20.6662.10003 των τακ-
τικών προϋπολογισμών του
Δήμου
για τα οικονομικά έτη 2021, 2022
και 2023 ως εξής: Για το έτος
2021 με το ποσόν των 6.390,00€,
για το έτος 2022 με το ποσόν των
294.769,56€ και για το έτος 2023
επίσης με το ποσόν των
294.769,56€, συμπεριλαμβανο-
μένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσ-
σονται στους ακόλουθους κωδι-
κούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) :
- 31681410-0 «Ηλεκτρολογικό
Υλικό»,
- 31531000 -7 «Λαμπτήρες»,
- 50711000 -2 «Υπηρεσίες επισ-
κευής & συντήρησης ηλεκτρολο-
γικών εγκαταστάσεων» 
Η διαδικασία  θα  διενεργηθεί με
χρήση  της  πλατφόρμας  του
Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρο-
νικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) µέσω της διαδικ-
τυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
συστήματος, την  25-11-21 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. (Ημε-
ρομηνία και ώρα αποσφράγισης).  
Καταληκτική ημερομηνία υποβο-
λής προσφορών ορίζεται η 19-11-
21 και ώρα 16:00.μ.μ. 
Το πλήρες κείμενο της Διακήρ-
υξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρ-
ικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ). 
Περίληψη της παρούσας διακήρ-
υξης θα δημοσιευτεί στις εφημε-
ρίδες: ΘΡΙΑΣΙΟ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 
Περίληψη της παρούσας Διακήρ-
υξης όπως προβλέπεται στην
περίπτωση 16 της παραγράφου 4
του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010,
θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον

ι σ τ ό τ ο π ο
h t t p : / / e t . d i a v g e i a . g o v . g r
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο
διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυ-
νση: https://www.fyli.gr/ .
Το πλήρες κείμενο της παρούσας
Διακήρυξης θα καταχωρηθεί
ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :
http://www.promi theus .gov .gr.
όπου η σχετική ηλεκτρονική δια-
δικασία σύναψης σύμβασης στην
πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε
Συστημικό Αύξοντα Αριθμό :
141060
Η  διενέργεια  του  διαγωνισμού
διέπεται  από  τις  σχετικές  δια-
τάξεις  του  Ν.4412/2016  [δημό-
σιες συμβάσεις  έργων,  προμηθ-
ειών  και  υπηρεσιών-  προσαρ-
μογή  στις οδηγίες  2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ].
Δικαίωμα  συμμετοχής  στον  δια-
γωνισμό  έχουν  όλα  τα  φυσικά
ή  νομικά  πρόσωπα και ενώσεις
οικονομικών φορέων, που υπο-
βάλλουν κοινή προσφορά.
Ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφο-
ρών  είναι  για διάστημα τεσσάρ-
ων (4) μηνών από την επόμενη
της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής προσφορών (άρθρο 97
ν. 4412/2016). 
Οι  ενδιαφερόμενοι  προκειμένου
να  λάβουν  μέρος  στο  διαγωνι-
σμό  πρέπει  να  καταθέσουν  με
την προσφορά  τους  εγγύηση
συμμετοχής  ποσοστού  (2%) επί
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβα-
σης χωρίς το ΦΠΑ του διαγωνι-
σμού, ήτοι 9.611,76 €, εννέα
χιλιάδες εξακόσια έντεκα ευρώ
και εβδομήντα έξι λεπτά.
Για περισσότερες πληροφορίες
ως προς τα δικαιολογητικά
συμμετοχής και τη γνωστοποίηση
της διακήρυξης,  οι  ενδιαφερόμε-
νοι  μπορούν  να  απευθύνονται
όπως  αναφέρεται  παραπάνω
στην ηλεκτρονική  πλατφόρμα
www.promitheus.gov.gr, του
ΕΣΗΔΗΣ  το αργότερο δέκα (10)
ημέρες  πριν  από  την καταλ-
ηκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ Η Μ Ο Σ
ΦΥΛΗΣ
Δ ι ε ύ θ υ ν σ η
Π ερι ου σ ί ας

και Προμηθειών

Άν ω Λιόσια, 20/10/2021
Αρ. πρωτ.: 33491/20-10-2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΣΥ ΝΤΗΡ ΗΣΗ-ΚΑΘΑΡ ΙΣΜΟΣ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» 

Ο Δήμαρχος Φυλής
Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρο-
νικό διαγωνισμό με σφραγισμέ-
νες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης την  πλέον  συμφ-
έρουσα  από  οικονομική  άποψη
προσφορά  βάση  τιμής , για  την
παροχή υπηρεσιών  με  τίτλο
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ».
H  παρούσα  σύμβαση  αφορά
την  παροχή υπηρεσιών
συντήρησης και καθαρισμού του
δικτύου αποχέτευσης και
συντήρησης και καθαρισμού του
εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης
σε Παιδικούς και Βρεφονηπια-
κούς Σταθμούς, Σχολικές Μονά-
δες πρωτοβάθμιας και δευτεροβά-
θμιας εκπαίδευσης και σε κτίρια
και εγκαταστάσεις του Δήμου
Φυλής.
Αναλυτική περιγραφή του φυσι-
κού και οικονομικού αντικειμέ-
νου της σύμβασης δίδεται στη με
αριθμό 179/2021 μελέτη της Τ.Υ.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία
ανέρχεται στο ποσό των
120.000,00 € μη συμπεριλαμβα-
νομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη
αξία συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ: € 148.800,00).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται
σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από
την υπογραφή της σύμβασης.
Η Αναθέτουσα Αρχή κατά τη
διάρκεια ισχύος της σύμβασης
διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει
κατά 50% το αντικείμενο της παρ-
εχόμενης Υπηρεσίας για επιπ-
λέον έως δώδεκα (12) μήνες επί
του προϋπολογισμού της σύμβα-
σης  αναθέτοντάς του με τους
ίδιους όρους την εκτέλεση των
υπηρεσιών που περιγράφονται
στην παρούσα διακήρυξη . Το
δικαίωμα προαίρεσης, εφόσον

ασκηθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή, δεν μπορεί να υπερβεί το
50% του αρχικού προϋπολογι-
σμού, ήτοι 60.000,00 € χωρίς
ΦΠΑ. Η άσκηση του δικαιώματος
προαίρεσης, εφόσον αποφασισθ-
εί, θα γίνει πριν τη λήξη της
σύμβασης, με έγγραφη δήλωσή
της Αναθέτουσας Αρχής προς τον
ανάδοχο. Ο συνολικός προϋπο-
λογισμός της σύμβασης (συμπερι-
λαμβανομένων των δικαιωμάτων
προαίρεσης, εφόσον υπάρξουν),
ανέρχεται έως το ποσό των
180.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.
Φορέας χρηματοδότησης της
παρούσας σύμβασης είναι ο
Δήμος Φυλής. Η δαπάνη για την
εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με
Κ.Α.: 25.6262.10020 σχετική
πίστωση του τακτικού προϋπο-
λογισμού των οικονομικών ετών
2021-2022-2023-2024  του
Φορέα λαμβάνοντας ως δεδομένο
ότι έχει ενεργοποιηθεί η προαίρε-
ση και συγκεκριμένα:
- 18.600,00€ συμπερι-
λαμβανομένου ΦΠΑ 24% για το
έτος 2021
- 74.400,00€ συμπερι-
λαμβανομένου ΦΠΑ 24% για το
έτος 2022
- 74.400,00€ συμπερι-
λαμβανομένου ΦΠΑ 24% για το
έτος 2023
- 55.800,00€ συμπερι-
λαμβανομένου ΦΠΑ 24% για το
έτος 2024

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατα-
τάσσονται στους ακόλουθους
κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 
- 90400000-1 : Υπηρ-
εσίες αποχέτευσης
- 90470000-2 : Υπηρ-
εσίες καθαρισμού αποχετεύσεων
- 90641000-2 : Υπηρ-
εσίες καθαρισμού φρεατίων
υπονόμων
Προσφορές υποβάλλονται για το
σύνολο της υπηρεσίας.
Η διαδικασία  θα  διενεργηθεί με
χρήση  της  πλατφόρμας  του
Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρο-
νικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) µέσω της διαδικ-
τυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
συστήματος, την  10-11-2021
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.
(Ημερομηνία και ώρα αποσφράγι-
σης).  
Καταληκτική ημερομηνία υποβο-
λής προσφορών ορίζεται η 04-11-
2021 και ώρα 16:00.μ.μ. 
Το πλήρες κείμενο της Διακήρ-
υξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρ-
ικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ). 

Περίληψη της παρούσας διακήρ-
υξης θα δημοσιευτεί στις εφημε-
ρίδες: ΘΡΙΑΣΙΟ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ. 
Περίληψη της παρούσας Διακήρ-
υξης όπως προβλέπεται στην
περίπτωση 16 της παραγράφου 4
του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010,
θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον
ι σ τ ό τ ο π ο
h t t p : / / e t . d i a v g e i a . g o v . g r
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο
διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυ-
νση: https://www.fyli.gr/ .
Το πλήρες κείμενο της παρούσας
Διακήρυξης θα καταχωρηθεί
ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :
http://www.promi theus .gov .gr.
όπου η σχετική ηλεκτρονική δια-
δικασία σύναψης σύμβασης στην
πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε
Συστημικό Αύξοντα Αριθμό :
141307
Η  διενέργεια  του  διαγωνισμού
διέπεται  από  τις  σχετικές  δια-
τάξεις  του  Ν.4412/2016  [δημό-
σιες συμβάσεις  έργων,  προμηθ-
ειών  και  υπηρεσιών-  προσαρ-
μογή  στις οδηγίες  2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ].
Δικαίωμα  συμμετοχής  στον  δια-
γωνισμό  έχουν  όλα  τα  φυσικά
ή  νομικά  πρόσωπα και ενώσεις
οικονομικών φορέων, που υπο-
βάλλουν κοινή προσφορά.
Ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφο-
ρών  είναι  για διάστημα δώδεκα
(12) μηνών από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού
(άρθρο 97 ν. 4412/2016). 
Οι  ενδιαφερόμενοι  προκειμένου
να  λάβουν  μέρος  στο  διαγωνι-
σμό  πρέπει  να  καταθέσουν  με
την προσφορά  τους  εγγύηση
συμμετοχής  ποσοστού  (2%) επί
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβα-
σης χωρίς το ΦΠΑ του διαγωνι-
σμού, ήτοι 2.400,00 €, δύο χιλιά-
δες τετρακόσια ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες
ως προς τα δικαιολογητικά
συμμετοχής και τη γνωστοποίηση
της διακήρυξης,  οι  ενδιαφερόμε-
νοι  μπορούν  να  απευθύνονται
όπως  αναφέρεται  παραπάνω
στην ηλεκτρονική  πλατφόρμα
www.promitheus.gov.gr, του
ΕΣΗΔΗΣ  το αργότερο εννέα (9)
ημέρες  πριν  από  την καταλ-
ηκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

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

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

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)

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

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

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

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6
946288952

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΜΑΓΟΥΛΑ- ΜΑΝΔΡΑ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΚΙΝ 6947882562

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

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

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

ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθαρίστρια
γραφείων εταιρείας για
μερική απασχόληση 
(παρέχεται ασφάλιση)  
Συστάσεις απαραίτητες.
Τηλ. επικοινωνίας  
2144029500

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο  
«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με
δίπλωμα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γα-
λακτοκομικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής. Επιθυμητή προϋπηρ-
εσία σε ex-van πώληση.
Επικοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email: in-
fo@dikomas.gr

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

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

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

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

ήή  ττηηλλεεφφωωννιικκάά  σσττοο  221100  55557711116600

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΛΑΜ ΑΡΙΝΑΣ, Μ Ε ΒΑΣΙΚΕΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
ARGON, AΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Μ ΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μ Ε ΕΔΡΑ ΤΟΝ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6972807187

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

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

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Επιθυμητά Προσόντα

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

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

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

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

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

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ
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ΟΑΕΔ – Έξι στους δέκα χωρίς δουλειά για πάνω από 12 μήνες
Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον

μήνα Σεπτέμβριο 2021, ανήλθε σε 935.301 άτομα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΑΕΔ

Τ
ο σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση
εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Σεπτέμβριο 2021,
ανήλθε σε 935.301 άτομα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του

ΟΑΕΔ. Από αυτά 574.262 (ποσοστό 61,40%) είναι εγγεγραμμένα στο
μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12
μηνών και 361.039 (ποσοστό 38,60%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο
του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες
ανέρχονται σε 321.356 (ποσοστό 34,36%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε
613.945 (ποσοστό 65,64%).

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για
τον μήνα Σεπτέμβριο 2021, ανήλθε σε 11.991 άτομα. Οι άνδρες ανέρχον-
ται σε 4.244 (ποσοστό 35,39%) και οι γυναίκες σε 7.747 (ποσοστό
64,61%).

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Σεπτέμβριο
2021, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του
αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 137.197 άτομα, από τα οποία οι 133.718
(ποσοστό 97,46%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και

οι 3.479 (ποσοστό 2,54%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 43.721 (ποσοστό 31,87%) και οι γυναίκες σε 93.476 (ποσο-
στό 68,13%).

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 103.501 (ποσοστό 75,44%) είναι κοινοί, 1.329 (ποσοστό 0,97%) είναι οικοδόμοι, 3.479 (ποσοστό 2,54%)
είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 830 (ποσοστό 0,60%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 27.744 (ποσοστό 20,22%) είναι εκπαιδευτικοί, και 314
(ποσοστό 0,23%) είναι λοιποί.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΙΝΑΛ: Ο Γιώργος Παπανδρέου 
ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του 
- Ενημέρωσε τη Φώφη Γεννηματά

Επισήμως υπο-
ψήφιος για πρόε-
δρος του ΚΙΝΑΛ ο
πρώην  πρωθυ-
πουργός Γιώργος
Παπαν δρέου. 

Ο
π ρ ώ η ν
πρωθυπο-
υ ρ γ ό ς

Γιώργος Παπαν -
δρέου, έβαλε
τέλος στην
αγων ία πολλών
φίλων  του Κιν ή-
ματος Αλλαγής και
όχ ι μόν ο, αν α-
κοιν ών ον τας και
επισήμως την
υποψηφιότητά του για την  ηγεσία του
κόμματος.

Το απόγευμα της Τετάρτης, επι-
κοιν ών ησε με τη Φώφη για ν α την
εν ημερώσει για τις προθέσεις του σχ ετι-
κά με την  υποψηφιότητά του στις εκλο-
γές του ΚΙΝΑΛ, και εκείν η του ευχ ήθηκε
καλή επιτυχ ία, όπως και σε όλους τους
άλλους υποψηφίους.

Νωρίτερα, προηγήθηκε σύσκεψη στο
Ίδρυμα Αν δρέας Παπαν δρέου από τον
Γ. Παπαν δρέου και τους συν εργάτες
του, αμέσως μετά την  επιστροφή του
από την  Κων σταν τιν ούπολη.

Θυμίζουμε πως τη Δευτέρα, ο Γιώργος
Παπαν δρέου στην  προσωπική του
σελίδα στο Facebook είχ ε γράψει, με 

αφορμή την  συμπλήρωση 40 χ ρόν ων  
από την  ν ίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές

της 18ης Οκτωβρίου 1981:

"18 Οκτώβρη 1981

Ημέρα ν ίκης του Ελλην ικού λαού και
της Δημοκρατίας.

18 Οκτώβρη 2021
Αφετηρία ν έων  αγών ων  για ν α οικοδο-

μήσουμε μια προοδευτική προοπτική,
ν α οδηγήσουμε με σιγουριά τη χ ώρα σε
έν α μέλλον  με μεγάλες προκλήσεις,
αλλάζον τας οριστικά τη μοίρα του
Ελλην ικού λαού".


