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Ο Αστέρας Μαγούλας 3-1 τον
Εθνικό Πανοράματο

Πέρασε και από την Ελευσίνα
ο Βύζας Μεγάρων 3-0 τον Ηρακλή

Πολυβόλο ο Κριός Ασπροπύργου
9-0 τον Πανλιοσιακό

Ο Υφυπουργος Δικαιοσύνης Γ. Κώτσηρας, η
Υφυπουργός Εργασίας Μ. Συρεγγέλα και ο Αθ.

Μπούρας στο Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης
Γυναικών Θυμάτων Βίας Ελευσίνας

Ενίσχυση του θεσμικού «οπλοστασίου»
για την προστασία των θυμάτων

κάθε μορφής βίας»
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Νέα μέτρα σε ισχύ
απο σήμερα 

Το νέο ωράριο στα εμπορικά 
καταστήματα, και πως θα ψωνίζουν
οι ανεμβολίαστοι πολίτες  που θα

απαγορεύεται η είσοδός τους.
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Μητροπολίτη Αθηναγόρα για την

αποκατάσταση του Ι.Ν. Αγίου
Βλασίου Αχαρνών

Αυτοψία του αναπληρωτή Υπουργού 
Εσωτερικών  στον σεισμόπληκτο

Καθεδρικό Ναό, ο οποίος παραμένει 
κλειστός απο τον Ιούλιο του 2019
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Φιλαδελφείας 41,2102448787

Να αν οίξει τον  δρόμο για τον  εμβολιασμό, ο οποίος
σε 68 από τις 74 Περιφερειακές Εν ότητες της χ ώρας,
σύμφων α με τον  χ άρτη που αποκαλύπτει ο “Ε.Τ.” της
Κυριακής, βρίσκεται σε ποσοστά κάτω του 70% στον
γεν ικό πληθυσμό, επιδιώκει η κυβέρν ηση με το ν έο
μίγμα μέτρων  για τους αν εμβολίαστους που τίθεν ται σε
ισχ ύ από σημερα. 

Αν  και η εικόν α είν αι καλύτερη στους πολίτες ηλικίας
άν ω των  60 ετών , 24 Περιφερειακές Ενότητες
βρίσκονται κάτω από το φράγμα του 70%, με την
Ευρυτανία να είναι καθηλωμένη στο 37%.

Ακολουθούν  η Φωκίδα με 52% και η Αρκαδία με 59%,
εν ώ στο “κόκκιν ο” του εμβολιαστικού χ άρτη βρίσκον ται
πολλές περιοχ ές της Βόρειας Ελλάδας (Κιλκίς, Δράμα,
Σέρρες, Χαλκιδική, Πέλλα, Πιερία, Φλώριν α, Αρτα,
Καβάλα, Γρεβεν ά). Σε 30 περιοχ ές της χ ώρας, η ηλικια-
κή κατηγορία των  60 ετών  και άν ω έχ ει εμβολιαστεί σε
ποσοστό από 70% έως 78% και μόλις σε 19 Περιφερει-
ακές Εν ότητες ξεπερν ούν  το 80%.

Στην  πλειον ότητά τους πρόκειται για ν ησιωτικές περ-
ιοχ ές, οι οποίες φαίν εται ότι συμμετείχ αν  μαζικά στο
πρόγραμμα “Γαλάζια Ελευθερία”, εν ώ έν ας από τους
λόγους των  υψηλών  ποσοστών  που καταγράφουν ,
ιδιαίτερα κάποια ν ησιά, όπως για παράδειγμα η Ικαρία
(102%), η Κάρπαθος (103%) και η Μήλος (109%), είν αι
το γεγον ός ότι πολλοί τουρίστες ή ιδιοκτήτες εξοχ ικών
κατοικιών  επέλεξαν  ν α εμβολιαστούν  κατά τη διάρκεια
των  καλοκαιριν ών  διακοπών  τους.

Για τη διατήρηση αυτών  των  ποσοστών  και δεδομέ-
ν ου ότι αυτή είν αι η κατηγορία πολιτών  που κιν δυν εύει
περισσότερο από τον  ιό, ο πρωθυπουργός τόν ισε την
αν άγκη αν αμν ηστικής δόσης ξεκαθαρίζον τας ότι το
πιστοποιητικό εμβολιασμού σε κλειστούς χ ώρους για
εμβολιασμέν ους άν ω των  60 ετών  παύει ν α ισχ ύει
επτά μήν ες από την  έκδοσή του.

Ουραγός η Ευρυτανία

Στον  γεν ικό πληθυσμό, όπως φαίν εται στον  εμβο-
λιαστικό χ άρτη της Ελλάδας που παρουσιάζει σήμερα ο
“Ε.Τ.” της Κυριακής, ουραγός στο πρόγραμμα “Γαλάζια
Ελευθερία” είν αι και πάλι η Περιφερειακή Εν ότητα
Ευρυταν ίας. Χαμηλά ποσοστά, όμως, παρουσιάζει σε
όλες τις ηλικιακές κατηγορίες και η Βόρεια Ελλάδα, με το
Κιλκίς, την  Πιερία και τη Δράμα ν α εμφαν ίζουν  ποσο-
στά εμβολιασμού κάτω από 50% και άλλες 12 Π.Ε.
(Σέρρες, Πέλλα, Χαλκιδική, Θεσσαλον ίκη, Εβρος, Φλώρ-
ιν α, Ξάν θη, Καβάλα, Γρεβεν ά, Ροδόπη, Καστοριά, Λάρ-
ισα) ν α μην  ξεπερν ούν  το 60%, γεγον ός που αποτ-
υπών εται και στην  ασφυκτική πίεση που δέχ εται το
Εθν ικό Σύστημα Υγείας το τελευταίο διάστημα.

Στην  πρωτεύουσα, αρν ητική πρωτιά στους εμβολια-
σμούς έχ ει η Δυτική Αττική με 45%, ακολουθούν  η
Αν ατολική Αττική με 55%, ο Δυτικός Τομέας Αθην ών  με
62%, ο Κεν τρικός και Νότιος Τομέας με 66% και 67%
αν τίστοιχ α, εν ώ την  κούρσα σέρν ει ο Βόρειος Τομέας
με 72%.

Αν τίθετα, μόλις 6 Περιφερειακές Εν ότητες έχ ουν
καταφέρει ν α υπερβούν  το 70%, με πρωταθλήτρια τη
Μύκον ο (80%) και ακολουθούν  η Σαν τορίν η (79%), η
Μήλος (75%), η Πάρος (73%) και η Κως (73%).

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»

Οι 24 περιοχές με τους περισσότερους
ανεμβολίαστους στην Ελλάδα

ΛΛεεκκααννοοππέέδδιιοο  ΑΑττττιικκήήςς::  
ΑΑρρννηηττιικκήή  ππρρωωττιιάά  σσττοουυςς  εεμμββοολλιιαασσμμοούύςς

ηη  ΔΔυυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή  μμεε  4455%%

Εμβολιασμοί: Αύξηση των ραντεβού για πρώτη και τρίτη δόση

Α
ύξηση εμφανίζουν οι εμβολιασμοί κατά της covid-19, μετά την λήψη μέτρων για την
αναχαίτιση της πανδημίας, τόσο για την πρώτη όσο και για την τρίτη δόση, ενώ αναμέ-
νεται νέα ώθηση τις επόμενες μέρες.  Ήδη από τα προηγούμενα μέτρα φαίνεται ότι

υπάρχει μια ένταση στους εμβολιασμούς, δήλωσε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Τα προ-
γραμματισμένα ραντεβού μέχρι χθες (για όλες τις δόσεις εμβολίου) ξεπερνούν τις 900.000.

Ειδικά η τρίτη δόση κινείται σε πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς και το μήνυμα που δίνεται με
την επιλογή λήξης της ισχύος του πιστοποιητικού εμβολιασμού στους 7 μήνες για τους άνω των
60 ετών από 13 Δεκεμβρίου, είναι ότι αυτοί οι πληθυσμοί οι οποίοι βρίσκονται σε μια ηλικιακή
ομάδα και κινδυνεύουν πολύ περισσότερο θα πρέπει να σπεύσουν να εμβολιαστούν.

Καθημερινά την τελευταία εβδομάδα περίπου 70.000 πολίτες κατά μέσο όρο, κλείνουν ραν-
τεβού για την τρίτη δόση. Αναμένεται περαιτέρω ώθηση μετά το άνοιγμα της πλατφόρμας στο
emvolio.gov.gr, για τον έγκαιρο προγραμματισμό ραντεβού για την αναμνηστική δόση 15 μέρες
νωρίτερα από την συμπλήρωση 6μηνου από την δεύτερη δόση. Εκτιμάται ότι τα ραντεβού θα
ξεπεράσουν τις 90.000. 

Ήδη έχουν εμβολιαστεί με την τρίτη δόση πάνω από 900.000 πολίτες. Υπενθυμίζεται ότι η
χορήγηση τρίτης δόσης θα γίνεται με την συμπλήρωση 6μηνου από την δεύτερη δόση με τα εμβόλια Pfizer ή AstraZeneca ή Moderna.
Η αναμνηστική δόση γίνεται με mRNA εμβόλιο της Pfizer ή μισή δόση του εμβολίου της Moderna. Σε όσους εμβολιάστηκαν με το
μονοδοσικό εμβόλιο Johnson & Johnson η αναμνηστική δόση γίνεται στους δύο μήνες μετά τον εμβολιασμό τους, με τα εμβόλια
Pfizer, Moderna (μισή δόση) και το εμβόλιο της Johnson & Johnson. Στην ειδική ομάδα των ανοσοκατασταλμένων η αναμνηστική δόση
γίνεται ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού τους.

Η αναγκαιότητα της τρίτης δόσης υπαγορεύεται από τη βαθμιαία μείωση των αντισωμάτων της χυμικής ανοσίας, αλλά και την
λοιμογόνο δράση και τη μεταδοτικότητα των μεταλλάξεων του ιού. Η χορήγηση της ξεκίνησε στη χώρα μας το Σεπτέμβριο και
στοχεύει στην ενίσχυση της ανοσίας, η οποία μειώνεται μετά την πάροδο 6 μηνών και στην μακρότερη διάρκεια της προστασίας.
Αυξάνει την αντισωματική απάντηση, ιδιαίτερα σημαντική για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και μειώνει το ποσοστό της λοίμωξης
από τον κορονοϊό.



Σ
ύμφωνα με το ν έο κλιματικό νόμο, που αναμένεται
το αμέσως επόμεν ο διάστημα ν α εμφαν ιστεί σε
δημόσια διαβούλευση, η ύπαρξη ασφαλιστηρίου

συμβολαίου θα αποτελεί προϋπόθεση για την  ηλεκτροδότ-
ηση του ν έου κτιρίου.

Ζών ες υψηλής τρωτότητας είν αι εκείν ες που αν τιμε-
τωπίζουν  υψηλό κίνδυνο πλημμύρας ή είναι κον τά σε δα-
σικές περιοχές, οπότε αν τιμετωπίζουν  υψηλό κίν δυν ο
πυρκαγιάς. Δεν  αποκλείεται μάλιστα, η υποχρεωτικότητα
αυτή να επεκταθεί στο εγγύς μέλλον  και σε περιοχές που
βρίσκον ται σε ιδιαίτερα σεισμογενείς ζώνες. 

Σύμφων α με πληροφορίες της «Η», σε ζών η δυν ητικά
υψηλού κινδύνου πλημμυρών  αναμένεται να περιλαμβά-
νον ται δήμοι και οικισμοί της Αττικής με συνολικό πληθυ-
σμό πάνω από 3 εκατομμύρια, όπως οι Δήμοι στη λεκάνη
του Κηφισού (π.χ . Αθήνα - Πειραιάς), τα Μεσόγεια, τα Μέ-
γαρα και η ν έα Πέραμος, Ασπρόπυργος, Ελευσίν α, Μαρ-
αθώνας, Νέα Μάκρη, Σαρων ίδα, Ανάβυσσος κ.α.     

Αξίζει να σημειωθεί πως με βάση στοιχεία του περασμέ-
νου Σεπτεμβρίου, μόλις το 15% των  κατοικιών  και το 20%
των  επιχ ειρήσεων  είν αι ασφαλισμέν ες με τις βασικές
καλύψεις (Φωτιά, Πλημμύρα, Αστική Ευθύν η κλπ), και οι
περισσότερες εξαιτίας στεγαστικού δανείου.

Ποιες περιοχές της Αττικής είναι στην  «κόκκινη» ζώνη
Σε ζών η δυν ητικά υψηλού κιν δύν ου πλημμυρών  περι-

λαμβάν ον ται δήμοι και οικισμοί της Αττικής με συν ολικό
πληθυσμό πάνω από 3 εκατομμύρια κατοίκους. 

Το Σχέδιο Διαχείρισης Κιν δύν ων  Πλημμύρας των  Λε-
κανών  Απορροής Ποταμών  του Υδατικού Διαμερίσματος 

Αττικής, που φέρει τη σφραγίδα της Ειδικής Γραμματείας
Υδάτων  κι έχει γίν ει ν όμος του κράτους οριοθετεί Ζών ες
Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμυρών  εν τός Αττικής.

Οι 8 Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμυρών  εν -
τός Αττικής, έχουν  συνολική έκταση πάνω από 600 τ.χλμ
και αν τιστοιχούν  σχεδόν  στο 20% της συνολικής έκτασης
του Λεκανοπεδίου.

Αναλυτικά οι περιοχές είναι: 

Λεκάνη ποταμού Κηφισού: Το μεγαλύτερο πρόβλημα εν -
τοπίζεται στη λεκάνη απορροής του Κηφισού που έχει έκ-
ταση 213 τ.χλμ. και περιλαμβάνει 41 δήμους της Αττικής,
μεταξύ των  οποίων  η Αθήν α και ο Πειραιάς. Το 61,14% της
λεκάνης του Κηφισού χαρακτηρίζεται ως έκταση «υψηλής
τρωτότητας» από πλημμύρες. Στο ακραία δυσμεν ές σε-
νάριο το ποσοστό ανεβαίν ει στο 96,28%.
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ: 
Υποχρεωτική η ασφάλιση κτιρίων σε
8 «κόκκινες» περιοχές  απο το 2025
Υψηλής τρωτότητας οι ζώνες ΜεγάρωνΥψηλής τρωτότητας οι ζώνες Μεγάρων

- Ν. Περάμου & Ασπροπύργου - Ελευσίνας- Ν. Περάμου & Ασπροπύργου - Ελευσίνας

Νέα μέτρα σε ισχύ απο
σήμερα 

Το νέο ωράριο στα εμπορικά
καταστήματα, και πως θα ψωνίζουν
οι ανεμβολίαστοι πολίτες  που θα

απαγορεύεται η είσοδός τους.

Ν
έα έκτακτα μέτρα τίθεν ται σε ισχ ύ από σήμερα
Δευτέρα (22/11) . Πρόκειται για ν έα μέτρα τα
οποία φέρν ουν  αλλαγές στο ωράριο των  εμπορ-

ικών  καταστημάτων  αλλά και στον  τρόπο με τον  οποίο
θα ψων ίζουν  όσοι πολίτες δεν  έχ ουν  πιστοποιητικό
εμβολιασμού ή ν όσησης.

Βάσει του ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε το μεσημέρι του
Σαββάτου, τα έκτακτα μέτρα αφορούν  το σύν ολο της
Επικράτειας και έχ ουν  ισχ ύ για το διάστημα από τη
Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη
Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.

Όσον  αφορά τα καταστήματα λιαν ικού εμπορίου, από
τη Δευτέρα (22/11), δυν ατότητα πρόσβασης έχ ουν  οι
εμβολιασμέν οι ή εν τός των  τελευταίων  έξι (6) μην ών
ν οσήσαν τες από τη ν όσο Cov id-19 και οι αν εμβολία-
στοι εν ήλικοι συμπολίτες μας που έχ ουν  υποβληθεί σε
διαγν ωστικό έλεγχ ο με PCR ή rapid test πριν  από την
παρουσία τους στο κατάστημα.

Αν αφορικά με τα σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα
αγοράς τροφίμων  (όπως κρεοπωλεία, ιχ θυοπωλεία,
φούρν οι, ζαχ αροπλαστεία και κάβες), η πρόσβαση
καταν αλωτών  είν αι δυν ατή χωρίς έλεγχ ο. 
Ωστόσο, στην  περίπτωση αυτή ισχ ύει ο επιπρόσθε-

τος περιορισμός μέγιστης δυν ατής ταυτόχ ρον ης παρ-
ουσίας πελατών  εν τός του καταστήματος στο 1 άτομο
αν ά 9 τετραγων ικά μέτρα.

Αλλαγή ωραρίου στο λιανεμπόριο - Τι ισχύει για τα
σούπερ μάρκετ

Επίσης, τροποποιείται το ωράριο λειτουργίας των
καταστημάτων  λιαν ικού εμπορίου, τα οποία στα αστι-
κά κέν τρα θα είν αι αν οικτά κάθε ημέρα από τις 10:00
το πρωί μέχ ρι τις 21:00 το βράδυ, τις καθημεριν ές. Το
μέτρο αυτό δεν  αφορά στα σούπερ μάρκετ, τα κατα-
στήματα αγοράς τροφίμων  (όπως κρεοπωλεία, ιχ θυο-
πωλεία, φούρν οι, ζαχ αροπλαστεία και κάβες) και τα
φαρμακεία.
Εξακολουθούν  ν α βρίσκον ται σε ισχ ύ τα πρώτα μέτρα

προστασίας, όπως η χ ρήση προστατευτικής μάσκας
σε όλους τους εσωτερικούς χ ώρους, συμπεριλαμβαν ο-
μέν ων  και των  χ ώρων  εργασίας και σε όλους τους εξω-
τερικούς χ ώρους όπου παρατηρείται συν ωστισμός,
όπως και ο καν όν ας της τήρησης αποστάσεων  εν άμι-
σι μέτρου μεταξύ των  ατόμων  (έν α άτομο αν ά 2 τ.μ.)
σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χ ώρους, είτε αμιγείς για
πλήρως εμβολιασμέν ους και ν οσήσαν τες κατά το
τελευταίο εξάμην ο είτε μικτούς.

Συν εχ ίζεται στη σελ.. 11

Έ
ν ας ακόμα από τους δράστες της
επίθεσης σε πλήρωμα οχ ήματος της
Πυροσβεστικής, που είχ ε γίν ει την

27 Οκτωβρίου 2021 στο Πέραμα, συν ελήφ-
θη, με βάση έν ταλμα σύλληψης που είχ ε
εκδοθεί σε βάρος του, προχ τες το απόγευμα
στη Φυλή.

Πρόκειται για έν αν  23χ ρον ο Ρομά, ο
οποίος εν τοπίστηκε από αστυν ομικούς της
ομάδας ΔΙΑΣ και προσήχ θη στο αστυν ομικό
τμήμα Φυλής, όπου και συν ελήφθη, καθώς
εκκρεμούσε σε βάρος του το έν ταλμα
σύλληψης με την  κατηγορία της απόπειρας
αν θρωποκτον ίας κατά συν αυτουργία και για
ληστεία κατά συν αυτουργία.

Σύμφων α με τη δικογραφία που έχ ει
σχ ηματιστεί για την  υπόθεση, από την  Ασφ-
άλεια Πειραιά, ο 23χ ρον ος κατηγορείται ότι
από κοιν ού με άλλα άτομα, πρωιν ές ώρες της
27-10-2021 επιτέθηκαν  σε πυροσβεστικό όχ ημα στη
Λεωφόρο Σχ ιστού στην  περιοχ ή του Περάματος, στο
οποίο προξέν ησαν  φθορές και στη συν έχ εια επιτέθη-
καν  με ιδιαίτερη βιαιότητα στον  συν οδηγό πυροσβέ-
στη, τον  οποίο τραυμάτισαν , εν ώ παράλληλα αφαίρε-
σαν  το τσαν τάκι του οδηγού.

Σημειών εται ότι η επίθεση έγιν ε τη μέρα της κηδείας

του 20χ ρον ου Ρομά που έπεσε ν εκρός από τις σφαίρ-
ες των  αστυν ομικών  στο Πέραμα.

Στο πλαίσιο της έρευν ας και πάλι με έν ταλμα
σύλληψης είχ ε συλληφθεί στις 12 Νοεμβρίου έν ας
ακόμα από τους συμμετέχ ον τες στην  επίθεση, εν ώ
εκκρεμούν  και άλλα εν τάλματα σύλληψης για άτομα που
έχ ουν  ταυτοποιηθεί.

Ο 23χ ρον ος οδηγήθηκε στον  αρμόδιο Εισαγγελέα.

Συνελήφθη 23χρονος στη Φυλή για 
απόπειρα ανθρωποκτονίας και ληστεία

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ.4
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Οι αν ήλικοι από τεσσάρων  (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών  δύν αν ται ν α προσ-
κομίζουν , εν αλλακτικά, δήλωση αρν ητικού αυτοδιαγν ωστικού ελέγχ ου (self -test)

Ζωντανά θεάματα και ακροάματα, λοιπές παραστατικές τέχνες
Τήρηση των  υγειον ομικών  πρωτοκόλλων  που εκδίδον ται από τη Γεν ική Γραμματεία
Σύγχ ρον ου Πολιτισμού και αν αρτών ται στην  ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού.

Λειτουργία των  κλειστών  χ ώρων  (περιλαμβαν ομέν ων  των  γηπέδων ) μόν ο για πρό-
σωπα που έχ ουν  εμβολια-
σθεί ή ν οσήσει κατά το
τελευταίο εξάμην ο, σύμφω-
ν α με τις παρ. 2 και 3 του
άρθρου 9, με τήρηση των
μέτρων  του πίν ακα Α
(πλην  του σημείου 2 του
πίν ακα αυτού) και με τους
ακόλουθους καν όν ες:

Οι θεατές εισέρχ ον ται κατό-
πιν  υποχ ρεωτικής επίδειξ-
ης κατά την  είσοδο:

[α] πιστοποιητικού εμβολια-
σμού, σύμφων α με την
παρ. 2 του άρθρου 9, ή

[β] πιστοποιητικού ν όσησης, σύμφων α με την  παρ. 3 του άρθρου 9.

Οι αν ήλικοι από τεσσάρων  (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών  δύν αν ται ν α προσ-
κομίζουν , εν αλλακτικά, δήλωση αρν ητικού αυτοδιαγν ωστικού ελέγχ ου (self test)

Κινηματογραφικές προβολές
Τήρηση των  υγειον ομικών  πρωτοκόλλων  που εκδίδον ται από τη Γεν ική Γραμματεία
Σύγχ ρον ου Πολιτισμού και αν αρτών ται στην  ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού.

Λειτουργία κλειστών  κιν ηματογραφικών  αιθουσών  (δωδεκάμην ης λειτουργίας) μόν ο
για πρόσωπα που έχ ουν  εμβολιασθεί ή ν οσήσει κατά το τελευταίο εξάμην ο

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Ι Κ Α
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

Ελευσίν α 19/11/2021    

Κ α τ α γ γ ε λ ί α
Προς κάθε αρμόδιο 

Να ανακληθεί τώρα η
τιμωρία στο στρατιώτη
που συμμετείχε στην

πορεία του
Πολυτεχνείου!

Το σωματείο μας καταδικάζει την  απα-
ράδεκτη και προκλητική τιμωρία που
επιβλήθηκε στο στρατιώτη που συμμε-
τείχ ε στην  πορεία του Πολυτεχ ν είου.

Η κυβέρν ηση της ΝΔ, το Υπουργείο
Εθν ικής Άμυν ας, αλλά και η Διοίκηση
του Κέν τρου Εκπαίδευσης Ειδικών
Δυν άμεων  (ΚΕΕΔ) στο Μεγάλο Πεύκο
φέρουν  τεράστιες ευθύν ες για την
απόφαση αυτή, αφού επιβάλλουν  ποιν ή
σε στρατιώτη που άσκησε Νόμιμο
Συν ταγματικά κατοχ υρωμέν ο δικαίωμά
του, συμμετέχ ον τας στη μεγαλειώδη
πορεία για τον  εορτασμό της εξέγερσης
του Πολυτεχ ν είου, τιμών τας την  αν τι-
δικτατορική πάλη του λαού μας εν άν τια
στις ΗΠΑ, στο ΝΑΤΟ, στην  ΕΕ.

Γίν εται γι’ ακόμη μια φορά φαν ερό ότι τα
συν θήματα του Πολυτεχ ν είου “Έξω το
ΝΑΤΟ – Έξω αι ΗΠΑ” εξακολουθούν  ν α
εν οχ λούν . Αποδεικν ύεται ότι ο αγών ας
του λαού και των  ν έων  στρατευμέν ων
που υπηρετούν  τη θητεία τους, εν άν τια
στην  εμπλοκή της χ ώρας μας στους
πολεμικούς σχ εδιασμούς των  ΗΠΑ –
ΝΑΤΟ – ΕΕ αποτελεί καρφί στο μάτι της
κυβέρν ησης, των  κομμάτων  του ευρ-
ωατλαν τισμού, καθώς και όλων  όσων
ταυτίζον ται και προμοτάρουν  τη χ υδαία
κι επικίν δυν η κυβερν ητική προπαγάν -
δα περί της δήθεν  ασφάλειας και σταθε-
ρότητας από τη συμμετοχ ή της χ ώρας
στους σχ εδιασμούς αυτούς.

Το σωματείο μας στέκεται στο πλευρό
των  παιδιών  του λαού που υπηρετούν
τη στρατιωτική τους θητεία. 
Εκφράζουμε την  αλληλεγγύη μας και
στεκόμαστε δίπλα σε όλους τους στρα-
τιώτες που αγων ίζον ται και διεκδικούν
τα δικαιώματά τους!

Απαιτούμε η ποιν ή που αν ακοιν ώθηκε
στον  καταδρομέα, για τη συμμετοχ ή του
στον  αν τιιμπεριαλιστικό εορτασμό του
Πολυτεχ ν είου, ν α αν ακληθεί άμεσα!

Εν τολή  Διοίκησης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        
Ν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ                                                                  

Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δ. ΓΚΑΤΖΗΣ



Ύστερα από συνεχεις  και προσωπικές ενέργειες του
δημάρχου Σπύρου Βρεττού και του Αντιδημάρχου των
Τεχνικών Υπηρεσιών Νικόλαου Δαμάσκου και σε συνε-
ργασία με την ανάδοχο εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΑΤ του έργου
διευθέτησης του ρέματος Εσχατιάς, θα κατασκευαστούν
σε όλους σχεδόν τους δρόμους- οδούς που καταλήγουν
στο ρέμα Εσχατιάς άνω των 600 φρεατίων υδροσυλλο-
γής ομβρίων υδάτων με αναμονή σωλήνα για τη μελ-
λοντική επέκταση τοποθέτησης των φρεατίων αυτών
κατά μήκος όλων των προαναφερόμενων οδών.

Η παραπάνω κατασκευή, που σημειωτέον δεν προβ-
λεπόταν στη συμβατική υποχρέωση της εταιρείας
ΙΝΤΡΑΚΑΤ, θα αποτελέσει το πρώτο ουσιαστικό βήμα
για την επίλυση του χρόνιου αντιπλημμυρικού προβλή-
ματος των περιοχών Νεάπολης και Αγίου Πέτρου που
βρίσκονται πέριξ του ρέματος Εσχατιάς.

Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τις ενέργειες που
προβαίνει η Δημοτική Αρχή με όλους  τους εμπλεκόμε-
νους φορείς (Υπουργείο Υποδομών-Περιφέρεια Αττι-
κής) για τη δημοπράτηση των έργων Σ1-Δ1 και Σ2-Δ2
θα επιλύσουν κατά μέγιστο βαθμό το χρόνιο πρόβλημα
αντιπλημμυρικής θωράκισης της πυκνής οικιστικής
ζώνης του Δήμου Αχαρνών.

Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 θριάσιο-5 

Μια σημαν τική  περιβαλλον τική πρωτο-
βουλία αν έλαβαν  μαθητές -καθηγητές και
γον είς του 4ου Γυμν ασίου Άν ω Λιοσίων ,
στο πλαίσιο της εθελον τικής δράσης
“Let’s do it Greece” στην  οποία συμμε-
τέχ ει το Σχ ολείο τους.

Έτσι το πρωί της Κυριακής 21 Νοεμ-
βρίου 2021 με τόπο συν άν τησης το
προαύλιο του 4ου Γυμν ασίου της Ζωφρ-

ιάς κι έχ ον τας τον  απαρ-
αίτητο εξοπλισμό προχ ώρη-
σαν  στη συλλογή αν ακ-
υκλώσιμων  απορριμμάτων
σε χ ώρους γύρω από το
Σχ ολείο και Πλατείες της
Ζωφριάς, προκειμέν ου ν α
δώσουν  το δικό τους περι-

βαλλον τικό μήν υμα.
Το κάλεσμα άλλωστε  το έλεγε ξεκάθα-

ρα! “Σας περιμέν ουμε όλους ν α συμβά-
λουμε στη μείωση του περιβαλλον τικού
αποτυπώματος στα Άν ω Λιόσια,  ν α
γίν ουμε εμείς και τα παιδιά μας, η αλλαγή
που περιμέν ουμε!”

Κον τά τους σε αυτή τη σημαν τική
δράση βρέθηκε από την  πρώτη στιγμή ο
Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχ ολικής

Επιτροπής του Δήμου Φυλής Νίκος Χατ-
ζητρακόσιας ο οποίος διέθεσε υποστηρ-
ικτικό υλικό και χ αιρέτησε την  πρωτο-
βουλία. 

“Ο εθελον τισμός είν αι πράξη εσωτερι-
κής αν άγκης. Χωρίς ν α μας υποχρεών ει
καν είς,  μπαίν ουμε μπροστά και δίν ουμε
το  παράδειγμα. 

Η  συμβολή των  συμπολιτών  και των
παιδιών  μας στην  υπόθεση
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ είν αι πολύτιμες. Χωρίς
την  ευαισθητοποίηση του κόσμου τίπο-
τα δεν  μπορεί ν α προχωρήσει ουσιαστι-
κά σε αυτόν  τον  τομέα” τόν ισε μεταξύ
άλλων  ο Νίκος Χατζητρακόσιας δίν ον τας
τα θερμά του συγχ αρητήρια στα παιδιά,
τους καθηγητές και τους γον είς τους.
Τόν ισε επίσης,  πως αποτελεί δέσμευση

και κατεύθυν ση του Δημάρχ ου Χρήστου
Παππού ο Δήμος Φυλής ν α είν αι πάν τα
θερμός υποστηρικτής σε κάθε σημαν τι-
κή περιβαλλον τική  δράση,  όπως η
συγκεκριμέν η.

Κον τά στα παιδιά βρέθηκε επίσης ο
Πρόεδρος των  Παιδικών  Σταθμών  Άν ω
Λιοσίων  Παν αγιώτης Καμαριν όπουλος
για ν α τους εκφράσει τα συγχ αρητήρια
καθώς και την  υποστήριξή του σε ότι του
ζητηθεί.

Στην   δράση των  παιδιών  εξάλλου
βοήθησε η Εν ορία του Αγίου Γεωργίου
Ζωφριάς αλλά και ο Εξωραϊστικός – Πολι-
τιστικός Σύλλογος της Ζωφριάς που
διαχ ρον ικά έχ ει δώσει δείγματα γραφής
στην  υπόθεση αν ακύκλωση.

Περιβαλλοντική Δράση από το 4ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων 

“Γίνε η αλλαγή που περιμένεις!”

Συνάντηση Στ. Πέτσα και 
Μητροπολίτη Αθηναγόρα για την

αποκατάσταση του Ι.Ν. Αγίου
Βλασίου Αχαρνών

Αυτοψία του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών  
στον σεισμόπληκτο Καθεδρικό Ναό, ο οποίος παραμένει

κλειστός απο τον Ιούλιο του 2019

ΟΣεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου,
Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθη-
ναγόρας δέχθηκε την Παρασκευή

19/11/2021 τις μεταμεσημβρινές ώρες στο γρα-
φείο του τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερ-
ικών κ. Στέλιο Πέτσα και τον Δήμαρχο Αχαρνών
κ. Σπυρίδωνα Βρεττό.

Κατά τη συνάντηση τους, η οποία πραγματο-
ποιήθηκε σε πολύ θερμό και εγκάρδιο κλίμα, ο
Σεβασμιώτατος και ο Δήμαρχος Αχαρνών έθε-
σαν υπόψη του κ. Υπουργού αίτημα τους, ανα-
φορικά με το έργο αποκατάστασης και λειτο-
υργίας του Ιερού Καθεδρικού Ναού του Αγίου
Βλασίου Αχαρνών, ο οποίος παραμένει κλει-
στός μετά το σεισμό του Ιουλίου του 2019.
Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη σπουδαιότητα
του συγκεκριμένου έργου για την τοπική κοι-
νωνία των Αχαρνών σε θρησκευτικό, πνευμα-
τικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό επίπεδο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ιερός Καθεδρικός Ναός του
Αγίου Βλασίου είναι ο παλαιότερος Ναός της Ιεράς
Μητροπόλεως Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως,
καθώς επίσης Πολιούχος και Προστάτης της πόλεως
των Αχαρνών.

Ο Αν. Υπουργός Εσωτερικών κ. Πέτσας άκουσε με

μεγάλη προσοχή το αίτημα του Σεβασμιωτάτου και του
Δημάρχου Αχαρνών, και δεσμεύτηκε ότι σε σύντομο
χρονικό διάστημα, των αμέσως επόμενων ημερών, και
σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου Αχαρνών θα
εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το έργο της αποκατά-
στασης και λειτουργίας του Ιερού Ναού.

Ο Σεβασμιώτατος και ο Δήμαρχος Αχαρνών από την
πλευρά τους, ευχαρίστησαν τον Αν. Υπουργό Εσωτερ-
ικών για την προθυμία και τη δέσμευση του για το
συγκεκριμένο έργο.

Ακολούθησε επίσκεψη τους, στον Ιερό Ναό του Αγίου
Βλασίου, στην κεντρική πλατεία των Αχαρνών, προκει-
μένου ο κ. Υπουργός να διαπιστώσει την κατάσταση
στην οποία βρίσκεται ο Ιερός Ναός, το μέγεθος και την
έκταση των ζημίων.

Κατά τη συνάντηση και την επίσκεψη έλαβαν μέρος
από πλευράς της Ιεράς Μητροπόλεως ο Πρωτοσύγκελ-
λος αυτής και ο Πρόεδρος και τα μέλη του Εκκλησιαστι-
κού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Αγίου Βλασίου. Από
πλευράς του Δήμου Αχαρνών, ο Προέδρος του Δημοτι-
κού Συμβουλίου και πλήθος Αντιδημάρχων. Τον Υπο-
υργό, τέλος, συνόδευαν στενοί συνεργάτες του.

ΑΧΑΡΝΕΣ: Άνω των 600 
φρεατίων υδροσυλλογής 
ομβρίων υδάτων στους
δρόμους που καταλήγουν 
στο ρέμα Εσχατιάς
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Σε εξέλιξη βρίσκεται
η Απογραφή
2021 με τους

ανθρώπους της
Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), στον
Δήμο Φυλής, να εργάζονται
πυρετωδώς. 

Αξίζει να σημειωθεί
ότι πολυπληθές κλι-
μάκιο με επικεφαλής
την Επόπτη της
ΕΛΣΤΑΤ και Υπεύθυ-
νη της Γενικής Απο-
γραφής Κτιρίων –
Πληθυσμού και
Κατοικιών  για τους
Δήμους Φυλής και
Ασπροπύργου Μαλαματή Ποδαρά, έχει εγκατα-
σταθεί στο Δήμο Φυλής από τον περασμένο
Σεπτέμβρη και εργάστηκε σκληρά για το προπαρ-
ασκευαστικό στάδιο καθώς και για την απογραφή
κτιρίων. 

Ο Δήμος Φυλής για τις ανάγκες της απογραφής,
έχει παραχωρήσει στο κλιμάκιο της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής ασφαλές και σύγχρονο κτίριο
στο κέντρο των Άνω Λιοσίων για τη στέγασή του
ενώ στηρίζει σε ότι του ζητηθεί το μεγάλο και
πολύτιμο έργο της απογραφής.

Επισημαίνεται ότι οι Τομεάρχες που έχουν ορι-
στεί από την ΕΛΣΤΑΤ είναι κάτοικοι του Δήμου
Φυλής.Την προηγούμενη εβδομάδα στο Δημα-
ρχείο Άνω Λιοσίων και στην αίθουσα εκδηλώσεων
“Μελίνα Μερκούρη”, η επικεφαλής της Απογραφ-
ής σε Φυλή και Ασπρόπυργο   Μαλαματή Ποδαρά
με την συμμετοχή και συμπολιτών μας Τομεα-
ρχών πραγματοποίησε με επιτυχία και μεγάλη
συμμετοχή εκπαιδευτικά σεμινάρια στους απογρ-
αφείς του τόπου που σταδιακά θα χτυπούν τις
πόρτες μας για την απογραφή πληθυσμού και
κατοικιών. Ανάλογα σεμινάρια τα οποία θα είναι
και τα τελικά, θα γίνουν και την Παρασκευή 19
Νοεμβρίου.  

Η ηλεκτρονική απογραφή για όσους το επιθ-
υμούν που διεξάγεται με προσωπικό μυστικό
κωδικό για την κάθε οικία και διανέμεται   σε σφρ-
αγισμένο φάκελο από τους απογραφείς, θα ολοκ

ληρωθεί αν δε δοθεί νέα παράταση, στις 26
Νοεμβρίου. 

Από εκεί κει ύστερα οι απογραφείς θα αρχίσουν
να χτυπούν κουδούνια και πόρτες έχοντας μαζί
τους το έντυπο ερωτηματολόγιο στο οποίο θα
πρέπει να απαντήσουμε. 

Τονίζεται ότι δεν θα ζητηθούν  ευαίσθητα προ-
σωπικά δεδομένα και οι πληροφορίες  που
παρέχονται στην ΕΛΣΤΑΤ είναι εμπιστευτικές. 

Εξυπακούεται πως για λόγους ασφαλείας και
εμπιστοσύνης, οι απογραφείς της ΕΛΣΤΑΤ φέρ-
ουν, εκτός από την αστυνομική τους ταυτότ-
ητα, ειδική κονκάρδα με το σήμα της ΕΛΣΤΑΤ, στην
οποία αναγράφονται τα στοιχεία τους, καθώς
και έντυπο ορισμού με τη φωτογραφία τους και
σφραγίδα της ΕΛΣΤΑΤ. Επίσης είναι υποχρεωμέ-
νοι να τηρούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προ-
στασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς της νόσου του Κορωνοϊού
COVID-19. 

Για κάθε απορία και λεπτομέρειες σχετικά με
την Απογραφή 2021 μπορείτε να επισκέπτεσθε το 

https://www.statistics.gr/census-2021-process

Ακολουθεί ο σύνδεσμος με το κατατοπιστικό
video της ΕΛΣΤΑΤ 

https://youtu.be/fJnD9m954Rw

Καθημερινά έως τις 30 Νοεμβρίου
Δράσεις ενημέρωσης 

για τις κοινωνικές δομές
του Δήμου Αχαρνών

Δράσεις ενημέρωσης σχετικά με τις κοινωνικές δομές
που λειτουργεί ο δήμος Αχαρνών και τις παροχές τους
πραγματοποιεί καθημερινά έως τις 30 Νοεμβρίου, η
Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής με τον αρμόδιο αντιδή-
μαρχο Γιώργο Πετάκο.

Στην Πλατεία Αγίου Νικολάου, από τις 08:00 π.μ έως
τις 14:00 μ.μ, κλιμάκια από το Διευρυμένο Κέντρο
Κοινότητας του τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων
Κοινωνικής Προστασίας, παρέχουν πληροφορίες στους
δημότες σχετικά με τα προγράμματα πρόνοιας και κοι-
νωνικής ένταξης που υλοποιούνται στον δήμο Αχαρνών
και ενημερώνουν δικαιούχους που ανήκουν στις ευπαθ-
είς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες για την ένταξή τους
στα προαναφερόμενα προγράμματα.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΕ ΙΛΙΟΝ

ΑΧΑΡΝΕΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ

Νεες προκηρύξεις θεσεων εργασίας  για την υπο-
βολή αιτήσεων και δικαιολογητικών.
- 30 συμβάσεις στον δήμο Αχαρνών: Οκτάμηνη
απασχόληση για οδηγούς απορριμματοφόρων,
τεχνικούς ηλεκτρονικούς, φύλακες και εργάτες
καθαριότητας (Αιτήσεις έως την Δευτέρα 29 Νοεμ-
βρίου)
- Υδραυλικοί και εργάτες νεκροταφείου θα υπο-
γράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας στον δήμο
Ιλίου (Αιτήσεις έως την Δευτέρα 29 Νοεμβρίου)
- 34 προσλήψεις στον δήμο Λουτρακίου-Περ-
αχώρας-Αγίων Θεοδώρων: Για οκτώ μήνες θα
απασχοληθούν οδηγοί απορριμματοφόρων, ηλεκ-
τρολόγοι και εργάτες καθαριότητας/συνοδοί απο-
ρριμματοφόρων (Αιτήσεις έως την Πέμπτη 25
Νοεμβρίου)



Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 θριάσιο-7

Πλήθος πολιτών στην 1η Εκπαιδευτική Ημερίδα Εθελοντών από τον  Σύλλογο
Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας «Πατέρας»

Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη η πρώτη Εκπαιδευτική Ημερίδα Εθελοντών που διοργάνωσε ο Σύλλογος Εθε-
λοντών Πολιτικής Προστασίας «Πατέρας» με την υποστήριξη του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα Εθελοντών Νέου Βουτζά – Προ-
βαλίνθου, την Ομάδα Εθελοντών Μεγαριτών και την ΕΕΕΔ Εθελοντών Αττικής.
Πλήθος πολιτών είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί και να λάβει χρηστικές πληροφορίες σε θέματα πρώτων
βοηθειών αλλά και των πρώτων ενεργειών για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.
Η υλοποίηση της πρώτης Εκπαιδευτικής Ημερίδας Εθελοντών παρείχε στους συμμετέχοντες πολίτες τη

δυνατότητα επαφής με τη δράση του Εθελοντή και τη σημασία της ενώ προήγε και τη συνεργασία των εθελοντικών ομάδων και συλλόγων.

Τ
ο Συμβουλευτικό Κέν τρο Ελευσίν ας που παρέχ ει
στις γυν αίκες – θύματα βίας δωρεάν  υπηρεσίες
ψυχ οκοιν ων ικής και ν ομικής στήριξης, επισκέφ-

θηκαν  σήμερα η Υφυπουργός Εργασίας και Κοιν ω-
ν ικών  Υποθέσεων , αρμόδια για τη Δημογραφική Πολιτι-
κή και την  Οικογέν εια, Μαρία Συρεγγέλα και ο Υφυπο-
υργός Δικαιοσύν ης, αρμόδιος για θέματα Διεθν ούς
Συν εργασίας & Αν θρωπίν ων  Δικαιωμάτων  και Βουλευ-
τής Δυτικής Αττικής, Γιώργος Κώτσηρας, παρουσία του
δημάρχ ου Ελευσίν ας, Αργύρη Οικον όμου.

Οι δύο Υφυπουργοί συν αν τήθηκαν  με το επιστημο-
ν ικό προσωπικό του Συμβουλευτικού Κέν τρου και το
συν εχ άρησαν  για τη μεγάλη βοήθεια που προσφέρει σε
γυν αίκες που έχ ουν  υποστεί οποιαδήποτε μορφή βίας,
καθώς και για τις δράσεις εν ημέρωσης και ευαισθητο-
ποίησης που διοργαν ών ουν  με θέμα την  πρόληψη και
καταπολέμηση της βίας.

Όπως αν έφερε η κ. Συρεγγέλα, το Συμβουλευτικό Κέν -
τρο Ελευσίν ας, το οποίο στηρίζει δεκάδες γυν αίκες,
αποτελεί μέρος εν ός ολοκληρωμέν ου Δικτύου υπηρε-
σιών  πρόληψης και αν τιμετώπισης της έμφυλης βίας. Σε
όλη την  Ελλάδα υπάρχ ουν  43 Συμβουλευτικά Κέν τρα
που προσφέρουν  υποστήριξη στις γυν αίκες - θύματα
βίας και τις βοηθούν  ν α συν εχ ίσουν  τη ζωή τους σε
ν έες βάσεις.

Στα Συμβουλευτικά Κέν τρα απευθύν ον ται τόσο οι
γυν αίκες που έχ ουν  βιώσει περιστατικά έμφυλης και
εν δοοικογεν ειακής βίας όσο και τρίτα πρόσωπα, όπως
συγγεν είς ή φίλοι της γυν αίκας που κακοποιείται. Χαρ-
ακτηριστικό είν αι ότι περισσότερα από 4.500 άτομα,
γυν αίκες - θύματα βίας, αλλά και πρόσωπα από το
συγγεν ικό και φιλικό τους περιβάλλον , έχ ουν  απευθυ-
ν θεί από την  αρχ ή του χ ρόν ου στα Συμβουλευτικά
Κέν τρα του Δικτύου της ΓΓΔΟΠΙΦ για ν α ζητήσουν
συμβουλές και καθοδήγηση από εξειδικευμέν ους
ψυχ ολόγους και κοιν ων ικούς λειτουργούς.

«Οφείλουμε ν α σπάσουμε τη σιωπή μας και ν α εν θα-
ρρύν ουμε τόσο τα θύματα όσο και τα τρίτα πρόσωπα
που είν αι μάρτυρες κακοποιητικών  συμπεριφορών  ν α
καταγγέλλουν  περιστατικά βίας και αποτρόπαιες πρά-
ξεις που παραβιάζουν  τα αν θρώπιν α δικαιώματα»,
δήλωσε η υφυπουργός κ. Συρεγγέλα. Και πρόσθεσε ότι
«πρέπει όλοι και όλες ν α αν αγν ωρίζουμε τα περιστατι-
κά κακοποίησης που λαμβάν ουν  χ ώρα δίπλα μας, ν α
προσεγγίζουμε τα θύματα με διακριτικότητα και σεβα-
σμό και ν α τα συμβουλεύουμε ν α αποκαλύπτουν  βίαι-
ες συμπεριφορές, προστατεύον τας έτσι την  αν θ-
ρώπιν η ζωή και αξιοπρέπεια και βάζον τας έν ας τέλος
στο έγκλημα της βίας».

Ο Υφυπουργός Δικαιοσύν ης & Βουλευτής Δυτικής
Αττικής της Ν.Δ., Γιώργος  Κώτσηρας τόν ισε τα εξής:
«Το Συμβουλευτικό Κέν τρο Ελευσίν ας υλοποιεί  μια
σημαν τική κοιν ων ική δράση, με στόχ ο την  πρόληψη
και καταπολέμηση της βίας κατά των  γυν αικών . Η Πολι-
τεία συν δράμει μέσω της θέσπισης καν όν ων  για την
εν ίσχ υση της πρόληψης και αν τιμετώπισης της βίας
τόσο κατά των  γυν αικών  όσο και γεν ικότερα κατά των
ευάλωτων  ομάδων  του πληθυσμού. 

Στο Υπουργείο Δικαιοσύν ης με τις θεσμικές πρωτο-
βουλίες στοχ εύουμε στην  προστασία των  ευάλωτων
θυμάτων . Αμφότερα τα δύο Υπουργεία, αν αλαμβάν ο-
υμε δράσεις και πρωτοβουλίες με στόχ ο την  εν ίσχ υση
του θεσμικού «οπλοστασίου» για την  προστασία των
θυμάτων  κάθε μορφής βίας».

Αν αλυτικά όλα τα Συμβουλευτικά Κέν τρα - Γεν ική
Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογεν ειακής Πολιτικής
και Ισότητας των  Φύλων  (isotita.gr)

Ο Υφυπουργος Δικαιοσύνης Γ. Κώτσηρας και η Υφυπουργός Εργασίας Μ. Συρεγγέλα
στο Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Ελευσίνας

Ενίσχυση του θεσμικού «οπλοστασίου» για την προστασία
των θυμάτων κάθε μορφής βίας»

Αθανάσιος Μπούρας

Ειδική αναφορά στην
ολομέλεια της Βουλής,
την Πέμπτη 25 Νοεμ-

βρίου, στη Διεθνή ημέρα
για την εξάλειψη της

βίας κατά των
γυναικών. 

Να σημειωθεί οτι ο Αντιπρόεδρος
της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής
Αττικής, κ. Αθανάσιος Μπούρας
συμμετείχε στη επίσκεψη στο
Συμβουλευτικό Σταθμό Υποστήριξης
Γυναικών Θυμάτων Βίας στην Ελευ-
σίνα που πραγματοποιήθηκε με
πρωτοβουλία της Υφυπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, αρμόδια για θέματα Δημογρα-
φικής Πολιτικής και Οικογένειας, κας
Μαρίας Συρεγγέλα.

Κατά τη συνάντηση, ο κ. Μπούρας 

πήρε το λόγο, και αφού ευχα-
ρίστησε την Υφυπουργό για την παρ-
ουσία της, τόνισε ότι ένιωσε καθήκον
και υποχρέωση  να παρευρεθεί
σήμερα σε αυτήν την επίσκεψη, προ-
κειμένου να εκφράσει τη στήριξή του
στις δράσεις του Συμβουλευτικού
Κέντρου Ελευσίνας για τις οποίες το
προσωπικό του Κέντρου δίνει καθ-
ημερινό αγώνα.  

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής

Θεσμών και Διαφάνειας, ο κος
Μπούρας συμμετέχει ως μέλος στην
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα
του Ανθρώπου όπου συχνά τις συνε-
δριάσεις απασχολούν θέματα αναφο-
ρικά με την κακοποίηση των
γυναικών. 

Ο κος Μπούρας τόνισε το γεγονός
ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρ-
είται αύξηση περιστατικών ενδοοικο-
γενειακής βίας. Το γεγονός αυτό
προβληματίζει και επιβάλλει την
αφύπνιση των γυναικών, την ευαι-
σθητοποίηση ολόκληρης της κοι-
νωνίας και πρωτίστως την ανάπτυξη
δομών που μπορούν να προσφέρ-
ουν ψυχοκοινωνική, νομική και
οικονομική στήριξη των θυμάτων. 

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής
ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους
ότι κατά την τελευταία συνεδρίαση
της Διάσκεψης των Προέδρων, μέλος
της οποίας είναι ο κ. Μπούρας, απο-
φασίστηκε ομόφωνα να γίνει ειδική
αναφορά στην ολομέλεια της Βουλής,
την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου, στη Διεθνή
ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά
των γυναικών. 
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Εγκρίθηκε από το Πρόγραμμα
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» η χρημα-
τοδότηση του Δήμου Χαϊδα-
ρίου με το ποσό των
2.281.553,86 € για το έργο
«Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στον
Δήμο Χαϊδαρίου».

Με τη χρηματοδότηση αυτή ο
Δήμος θα προμηθευτεί τα παρα-
κάτω ηλεκτροκίνητα οχήματα:

- Τρία νέα λεωφορεία για την
Δημοτική Συγκοινωνία, με του-
λάχιστον 20 θέσεις καθημένων
και  θέση για αναπηρικό
αμαξίδιο.

- Δυο μεγάλα σάρωθρα για
την Υπηρεσία Καθαριότητας.

- Δυο μικρά ανοικτά ανατρ-
επόμενα φορτηγά για  την
Υπηρεσία Καθαριότητας, το 

καθένα με ωφέλιμο φορτίο τουλάχιστον 700
κιλών.

- Δυο επιβατικά  οχήματα για τις ανάγκες των
Υπηρεσιών του Δήμου, κυρίως σε επιβλέψεις
έργων και εξωτερικών εργασιών.

Επίσης θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια και
εγκατάσταση των σταθμών φόρτισης για όλα τα
οχήματα.

Με την προμήθεια αυτών των ηλεκτροκίνητων
οχημάτων, ο Δήμος μας θα συμβάλλει στην προ-
στασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση
ενέργειας ενώ παράλληλα θα επιτύχει σημαντική
μείωση του συνολικού κόστους για την αγορά
καυσίμων.  

Με την προτεραιότητα που δώσαμε στο συγκε-
κριμένο έργο της ηλεκτροκίνησης, αποδεικνύο-
υμε στην πράξη τη βούλησή μας να κάνουμε το
Χαϊδάρι  μια Πράσινη Πόλη, φιλική στους
κατοίκους της και στο φυσικό περιβάλλον.

Εγκρίθηκε από το  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» η
χρηματοδότηση 2.281.553,86 € 

για το έργο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στον
Δήμο Χαϊδαρίου»

Τ
ις παρατηρήσεις που αφορ-
ούν  στο υπό διαβούλευση
ν ομοσχέδιο «Αθλητικός

Εθελον τισμός, Αθλητισμός Αν α-
ψυχής και Άθληση για Όλους,
Πν ευματικός Αθλητισμός, Ηλεκτρ-
ον ικός Αθλητισμός (e-sports),
Εργασιακός Αθλητισμός και λοι-
πές τροποποιήσεις της αθλητικής
ν ομοθεσίας», και ειδικότερα σε
ότι αφορά τα προγράμματα «΄Αθλ-
ηση για Όλους» διατύπωσε η
Επιτροπή Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού της ΚΕΔΕ κατά την  πρόσφ-
ατη  συν εδρίασή της.

Η Επιτροπή στο κείμενο παρατ-
ηρήσεων υπογραμμίζει ότι τα προ-
γράμματα «Άθληση για όλους»
(Π.Α.γ.Ο και Ε.Α.γ.Ο) «είναι από
τους πιο πετυχημένους θεσμούς
που υλοποιούνται  με κεντρική
ευθύνη του υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού δια της Γενι-
κής Γραμματείας Αθλητισμού σε
συνεργασία με τους Οργανισμούς
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
άλλους φορείς. Αποτελούν θεμέλιο
λίθο Κοινωνικής Πολιτικής που
αποτελεί βασική αρμοδιότητα των
Δήμων και για το λόγο αυτό οφείλει
να συνεχιστεί η υλοποίησή τους με
κεντρικό φορέα την Τοπική Αυτο-
διοίκηση».

Τονίζει ότι «με τις ρυθμίσεις του
υπό διαβούλευση νομοσχεδίου
ουσιαστικά καταργούνται τα εν λόγω
προγράμματα, τα οποία προσφέρ-
ουν υγεία και ευεξία σε χιλιάδες
συμπολίτες μας, που δεν έχουν την
ευχέρεια να καταφύγουν σε γυμνα-
στήρια για να αθληθούν.

Αποκλείονται από την άθληση
όλες οι ομάδες με περιορισμένη
οικονομική δυνατότητα, αφού δεν
μπορούν να καταφύγουν απαραίτητα
σε γυμναστήρια και  ιδιωτικούς
συλλόγους και απουσιάζει πλήρως
η Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Επισημαίνει ότι «οι δήμοι της
χώρας προσφέρουν χρόνια τώρα
προγράμματα ποιοτικής άθλησης σε
χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας υλο-
ποιώντας την αναγκαιότητα της δια
βίου άσκησης με ελάχιστο κόστος
και  εκατοντάδες γυμναστές
πτυχιούχοι  Φυσικής Αγωγής
απασχολούνται σε αυτά».

Ζητά την τροποποίηση των προ-
τεινόμενων διατάξεων του «Μέρους
Β» του υπό διαβούλευση
νομοσχεδίου με στόχο:

την ενίσχυση του ρόλου των
Δήμων στην εφαρμογή των Προγρ-
αμμάτων Άθλησης για Όλους με
κεντρικό πυλώνα τις στοχευμένες
δράσεις που ήδη υλοποιούνται με

επιτυχία όλα αυτά τα χρόνια
τη συνέχιση και την αύξηση της

χρηματοδότησης των Προγραμμά-
των Άθλησης για Όλους ,προκειμέ-
νου ο πολίτης να έχει πρόσβαση σε
υψηλού επιπέδου αθλητικές υπηρ-
εσίες με χαμηλή οικονομική συμμε-
τοχή του τελευταίου ή και δωρεάν
στην περίπτωση ειδικών προγραμ-
μάτων κ.ά., γιατί αποτελούν κοινωνι-
κή επένδυση

την εφαρμογή των Προγραμμάτων
Άθλησης για Όλους με συστηματική
επιστημονική καθοδήγηση, η οποία
κατοχυρώνεται  αποκλειστικά από
Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής

Υπογραμμίζει ακόμη την αναγκαι-
ότητα άμεσης έγκρισης από τη Γενι-
κή Γραμματεία Αθλητισμού της πρό-
σληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγω-

γής με σκοπό τη στελέχωση των
ΟΤΑ Α΄& Β΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ
και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιή-
σουν Προγράμματα Άθλησης για
Όλους την περίοδο 2021-2022.

Θεωρεί επιβεβλημένη την έκδο-
ση σχετικής ΚΥΑ για να ανταπεξέλθ-
ουν οικονομικά οι δήμοι στην πρό-
σληψη πτυχιούχων Φυσικής Αγω-
γής και ζητά την εφαρμογή του
ισχύοντος οργανωτικού πλαισίου
για την λειτουργία των Προγραμμά-
των Άθλησης για Όλους και για τη
φετινή περίοδο, με ταυτόχρονη
πραγματοποίηση της διαδικασίας
κατάθεσης νέων προτάσεων και
αξιολόγησης του προγράμματος και
των προτάσεων για τον σχεδιασμό
της λειτουργίας του τις επόμενες
περιόδους.

Ζητά τροποποίηση διατάξεων στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του υφυπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΚΚΕΕΔΔΕΕ  ::  ΕΕννίίσσχχυυσσηη  ττοουυ  ρρόόλλοουυ  ττωωνν  ΔΔήήμμωωνν  σσττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  ττωωνν  ΠΠρροογγρρααμμμμάάττωωνν
ΆΆθθλληησσηηςς  γγιιαα  ΌΌλλοουυςς  κκααιι    ααύύξξηησσηη  ττηηςς  χχρρηημμααττοοδδόόττηησσηηςς
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ΧΧρρ..  ΣΣττααϊϊκκοούύρρααςς::  ΟΟ  ννέέοοςς  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμόόςς  δδεενν
θθαα  έέχχεειι  κκααννέένναα  κκααιιννοούύρριιοο  φφόόρροο

Η πρόσθετη μείωση του ΕΝΦΙΑ θα είναι της τάξης των 60 εκατ. ευρώ 

Λάρισα: 35 μαθητές κινδυνεύουν
να χάσουν τη χρονιά λόγω 
αρνητών γονιών
Μεγάλο κίνδυνο να χρειαστεί να επαναλάβουν την σχολική
χρονιά διατρέχουν 35 μαθητές από σχολεία της Λάρισας,
σύμφωνα με το skai.gr.
Οι διευθυντές των σχολείων επικοινώνησαν με τους γονείς,
ενημερώνοντάς τους ότι τα παιδιά πρόκειται να υπερβούν
το όριο απουσιών και θα χρειαστεί επαναλάβουν την σχο-
λική χρονιά.
Όπως φαίνεται, οι γονείς αρνούνται να στείλουν τα παιδιά
τους σχολείο, μη αποδεχόμενοι το υγειονομικό πρωτό-
κολλο που ισχύει στις εκπαιδευτικές δομές για τον κορο-
νοϊό.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για περίπου 10 μαθητές που
ανήκουν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσια.
Λύκεια), ενώ οι υπόλοιποι 25 προέρχονται από τον χώρο
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης(Δημοτικά, Νηπιαγωγεία).
Σύμφωνα με πληροφορίες οι διευθυντές των σχολείων
έχουν ήδη επικοινωνήσει με τους γονείς των εν λόγω
μαθητών, ενημερώνοντας τους ότι αν περάσουν τα Χρι-
στούγεννα και τα παιδιά δεν έρθουν στο σχολείο,  θα έχουν
υπερβεί το όριο απουσιών και θα χάσουν την σχολική
χρονιά.

Στα οικονομικά δεδομένα που θα φέρει ο κρα-
τικός προϋπολογισμός για το 2022, αναφέρθηκε ο
Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Σταϊκούρας σύμφωνα με
το skai.gr, ο νέος προϋπολογισμός δεν θα έχει
κανένα καινούριο φόρο, ενώ αντιθέτως θα περι-
έχει πρόσθετες μειώσεις φόρων και θα περιλαμ-
βάνει μικρό δημοσιονομικό περιθώριο για επιπ-
λέον μείωση του ΕΝΦΙΑ ,παράλληλα με την υφι-
στάμενη μείωση.

Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε ο υπουργός η
πρόσθετη μείωση του ΕΝΦΙΑ θα είναι της τάξης
των 60 εκατ. ευρώ, χωρίς να αποκαλύπτει για την
ώρα ποιοι θα ωφεληθούν από την εν λόγω μείω-
ση: 

Μέχρι τα τέλη Γενάρη θα ξέρουμε ποιοι θα
ωφεληθούν από την μόνιμη μείωση του συνολι-
κού ΕΝΦΙΑ", σημείωσε, τονίζοντας ότι τον Μάρτιο
του 22 θα μπουν οι αντικειμενικές, θα αλλάξουν οι
κλίμακες και  οι  συντελεστές και  παράλληλα
υπάρχει σχέδιο ο ΕΝΦΙΑ να πληρώνεται σε δέκα
δόσεις."Φτάνουμε πολύ πιο κοντά στην προεκλο-

γική μας  δέσμευση για 30% μείωση του ΕΝΦΙΑ",
σχολίασε ο ίδιος.Παράλληλα, ο κ. Σταϊκούρας ανα-
φέρθηκε συνοπτικά στις υπόλοιπες ρυθμίσεις
που θα περιλαμβάνονται στον νέο προϋπολογι-
σμό:

- Μείωση του φόρου όλων των επιχειρήσεων
στο 22% από 29%.

- Νόμιμη μείωση προκαταβολής φόρου  όλων
των επιχειρήσεων από το 100%  στο 80 %  και στα
φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική
δραστηριότητα στο 55%.

- Νόμιμη μείωση της φορολόγησης των φυσικών
προσώπων στα χαμηλά στρώματα στο 9%

- Νόμιμη μείωση της των ασφαλιστικών εισφο-
ρών κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες.

- Κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισο-
δήματα από τον ιδιωτικό τομέα.

- Όλες οι μειώσεις ΦΠΑ μέχρι τον Ιούνιο 2022.

Πλέον υπάρχουν τα δεδομένα στην οικονομία
για αύξηση του κατώτατου μισθού μέσα στο 2022

Κληθείς να απαντήσει στο ερώτημα για ενδεχό-
μενη 2η αύξηση του κατώτατου μισθού μέσα στο
2022 , ο Υπ. Οικονομικών δήλωσε ότι πλέον
υπάρχουν τα δεδομένα στην οικονομία όπως
αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό για την εν
λόγω αύξηση: "Το πόση θα είναι αυτή θα εξαρτηθ-
εί από τη διαβούλευση που θα γίνει το επόμενο
διάστημα με τους φορείς από το υπουργείο
εργασίας, την εισήγηση που θα κάνουν εκείνοι
στο υπουργό εργασίας και την εισήγηση που θα
κάνει εκείνος στο υπουργικό συμβούλιο", τόνισε
ο ίδιος.

Τραγωδία στο Κερατσίνι: 
Μία σύλληψη για τον θάνατο

8χρονης που εγκλωβίστηκε σε
μεταλλική πόρτα

Στη σύλληψη
εν ός ατόμου με
την  κατηγορία της
αν θρωπ οκτον ία
από αμέλεια,
προχ ώρησε η
Αστυν ομία, για
τον  θάν ατο
8χ ρον ης που
εγκλωβίστηκε σε
μεταλλική πόρτα

εργοστασίου. Συν ελήφθησαν  επίσης η μητέρα και η
γιαγιά της άτυχ ης 8χ ρον ης, για έκθεση αν ηλίκου σε
κίν δυν ου, οι οποίες στη συν έχ εια αφέθηκαν  ελεύθερ-
ες.

Το τραγικό δυστύχ ημα συν έβη την  Τετάρτη 17/11
στο Κερατσίν ι, όταν  το 8χ ρον ο κοριτσάκι προσπάθη-
σε ν α μπει μέσα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, που
βρίσκεται στην  περιοχ ή, με αποτέλεσμα ν α εγκλωβι-
στεί σε συρόμεν η ηλεκτρική πόρτα και ν α χ άσει τη ζωή
της

Για την  υπόθεση έχ ει σχ ηματιστεί δικογραφία εν ώ τα
αίτια του τραγικού δυστυχ ήματος ερευν ών ται.

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 

Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

««ΒΒρροοχχήή»»  ππλληηρρωωμμώώνν  ααππόό  ΕΕΦΦΚΚΑΑ  κκααιι  ΟΟΑΑΕΕΔΔ  ττηηνν
εεββδδοομμάάδδαα  2222--2299  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ
Την  πληρωμή των  κύριων  και επικουρικών  συν τάξεων
Δεκεμβρίου περιλαμβάν ει - μεταξύ άλλων  - ο προγραμμα-
τισμός των  καταβολών  e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ για την  εβδο-
μάδα 22-29 Νοεμβρίου
Συν ολικά την  εβδομάδα από 22 έως και 29 Νοεμβρίου θα
καταβληθούν  περί τα 2,1 δισ. ευρώ σε σχ εδόν  4 εκατ.
δικαιούχ ους.

Ειδικότερα:
Από τον  e-ΕΦΚΑ θα γίν ουν  οι εξής καταβολές, στο
πλαίσιο των  τακτικών  πληρωμών  του Φορέα:
Την  Τετάρτη 24 Νοεμβρίου θα καταβληθεί ποσό 518,1
εκατ. ευρώ σε 1.088.602 δικαιούχ ους για τις κύριες και
επικουρικές συν τάξεις Δεκεμβρίου των  μισθωτών  (δηλαδή των  συν ταξιούχων  που προέρχ ον ται από το τ. ΙΚΑ
- ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες και τον  ΟΤΕ) και το ΑΜΚΑ των  οποίων  λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9.
Την  Πέμπτη 25 Νοεμβρίου θα καταβληθεί ποσό 518,3 εκατ. ευρώ σε 1.089.685 δικαιούχ ους για τις κύριες και

επικουρικές συν τάξεις Δεκεμβρίου των  μισθωτών , το ΑΜΚΑ των  οποίων  λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8
Την  Παρασκευή 26 Νοεμβρίου θα καταβληθεί ποσό 462,3 εκατ. ευρώ σε 836.158 δικαιούχ ους για τις κύριες και
επικουρικές συν τάξεις των  μη μισθωτών , δηλαδή των  συν ταξιούχ ων  που προέρχ ον ται από τους τέως φορείς
ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.
Η διαδικασία καταβολής των  συν τάξεων  Δεκεμβρίου θα ολοκληρωθεί την  Δευτέρα 29 Νοεμβρίου, με την  καταβο-
λή 540,2 εκατ. ευρώ σε 910.317 δικαιούχ ους για κύριες και επικουρικές συν τάξεις του Δημοσίου, του τ. ΝΑΤ, τ.
ΕΤΑΤ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.
Θα καταβληθούν  επίσης 18,8 εκατ. ευρώ σε 560 δικαιούχ ους σε συν έχ εια έκδοσης αποφάσεων  για εφάπαξ.
Τέλος, 25.000 ευρώ θα καταβληθούν  σε 30 δικαιούχ ους για κληρον ομικές παροχ ές επικουρικής σύν ταξης
Από τον  ΟΑΕΔ θα γίν ουν  οι εξής καταβολές:
13 εκατ. ευρώ σε 37.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων  αν εργίας και λοιπών  επιδομάτων
25 εκατ. ευρώ σε 7.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμεν ων  προγραμμάτων  απασχ όλησης
500.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμεν η άδεια μητρότητας.
500.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχ ους για Προγράμματα Κοιν ωφελούς Χαρακτήρα.
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Ο Ακράτητος στο 90′ 1-0 τον
Θρασύβουλο

Στό γειτονικό ντέρμπι ο Ακράτητος
επικράτησε στο γήπεδο της Φυλής
του Θρασύβουλου με 0-1.

Το τέρμα που έδωσε τους τρείς
βαθμούς στην ομάδα του Πανα-
γιώτη Λουμάκη σημείωσε ο
Σγούρι στο 90′.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τερματο-
φύλακας του Ακράτητου Καραμαλίγκας απέκρουσε πέναλτι που κτυπήθηκε δύο
φορές στο 28′ που κτύπησε ο Α. Κοντούλης.

Διατήτευσε ο Γιώργος Χρόνης. Βοηθοί: Μαυρομμάτης-Πλάκας Σ.

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ(προπονητής Ζόραν Γέφτοβιτς):  Ελθίνι, Λύτρας, Πετράκης, Γιαν-
νακόπουλος, Ευθυμιάδης, Αλεξόπουλος, Κοντούλης Α., Μιχάλης,  Κοντούλης Γ.,
Καμπόλης, Καψάλας.

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ(προπονητής Παναγιώτης Λουμάκης):  Καραμαλίγκας, Σουλτζής, Ντε-
ρμίσι, Μηλούλης, Πετσίτης, Σγούρι, Φιλίππου(75′ Τσαλερίδης), Χριστοδούλου(75′
Κωνσταντινίδης), Ρούμπος, Μολίνα(62′ Μυλοβάς), Ρεμούνδος.

7Χ7: Πέρασε και από την Ελευσίνα 
ο Βύζας Μεγάρων 3-0 τον Ηρακλή

Καλύτερος στο μεγαλύτερο διάστημα
του αγώνα ο Βύζας Μεγάρων επικράτησε
για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήμα-
τος Δυτική Αττικής στο γήπεδο Γιώργος
Ρουμελιώτης του φιλότιμου Ηρακλή Ελευ-
σίνας με 3-0 (ημίχρονο 1-0).

Τα τέρματα για τους κιτρινόμαυρους του
Λευτέρη Βασιλειάδη που μετράει επτά
ν ίκες σε ισάριθμα παιχν ίδια σημείωσαν οι
Λύγδας 45′ ύστερα από κόρνερ του Σαχό-
λι και σύγχυση στην άμυνα του Ηρακλή
έκανε το 0-1. Στο 70′ ο Σελμανάι επωφε-
λήθκε το τραγικό λάθος στην άμυνα του
γηραιού με πλασέ σημείωσε το 0-2. Το κερασάκι στην τούρτα πέτυχε σδύο λεπτά αργότερα 72′
ο Κωνσταντιν ίδης με απευθείας κόρνερ. Ο Βύζας είχε και δοκάρι στο 51′ σε κεφαλιά του
Μανώλη ύστερα από κόρνερ του Κωνσταντιν ίδη.

Αλλες φάσεις:

2′ Διεκδίκηση της μπάλας του τερματοφύλακα Κλαδά και του επιθετικού Σαχόλι ο παίκτης των
κιτρινόμαυρων έπεσε στο έδαφος και ζήτησαν πέναλτι οι Μεγαρείς. Ο διαιτητής έδειξε παίζετε.

31′ ωραίος συνδυασμός Κόμπε-Σαχόλι-Σελμανάι το σούτ του τελευταίου άουτ.
35′ ο Σαχόλι έδωσε την ασίστ στον Λύγδα που έπιασε το σούτ άουτ.
44′ Χέρι του Γκόρου(Ηρ) μέσα στην περιοχή οι Μεγαρείς ζήτησαν πέναλτι που δεν δόθηκε.
57′ ο Στρατιδάκης έδωσε στον Σελμανάι που ο τελευταίος σούταρε άουτ.
63′ ο Καραγιάννης με κεφαλιά τροφοδότησε τον Κωνσταντιν ίδη που έπιασε το σούτ και

απέκρουσε ο πορτιέρο του Ηρακλή σε κόρνερ.
86′ Φάουλ του Λιόλιου(Ηρ) εξουδετέρωσε ο τερματοφύλακας του Βύζα Πορανίδης.
Διαιτήτευσε ο Κωνσταντιν ίδης. Βοηθοί: Γιαπιτζόγλου Θωμόπουλος.
Παρατηρητής αγώνα Κώστας Βαλσαράς. Ιατρός αγώνα Μανώλης Βιοδάκης.
...Πριν  την έναρξη του αγώνα οι παίκτες και η διοίκηση του Ηρακλή ανάρτησαν πανό και

έστειλαν περαστικά στον πρώην τερματοφύλακα τους Τάσο Μικρό για ένα πρόβλημα υγείας
που αντιμετωπίζει.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ(προπονητής Χρήστος Παλλίδης): Κλαδάς, Κοντοχρήστος, Μαρινό-
πουλος, Χότζα, Ρήγος, Πουρής, Τσακουρίδης, Γκόρος, Λιόλιος, Ρούσσος, Ρετζίνο(69′ Πεπονής).

ΠΑΓΚΟΣ: Τουρλίδης, Μπέγκου, Ζίου, Αλβερτ, Ρενάτο, Παροτσίδης.

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ(προπονητής Λευτέρης Βασιλειάδης): Πορανίδης, Λύγδας, Μανώλης(75′
Δρυμούσης), Φλέγγας(83′ Φουρνάρης), Φυσαράκης, Μ. Κόμπε, Κωνσταντιν ίδης, Καραγιάν-
νης(88΄Φρυγανάς), Στρατιδάκης(83′ Μαυρονάσος), Σελμανάι(88’Χαμπιλάι), Σαχόλι.

Από την ομάδα του Βύζα δεν αγωνίστηκαν οι τραυματίες Κώστας Χατζημελετιάδης και Ρενέ
Σταύρε που κάνουν θεραπεία και ο δικαιολογημένος Κυριάκος Αμαραντίδης.

Ρεπορτάζ-Φωτό: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ
ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ Κ17
(2005-2006)

Από τους Υπεύθυν ους του Εκπαιδευτι-
κού Προγράμματος Γιάν ν η Φατόλια &
Τάσο Στασιν όπουλο και τους συν εργά-
τες τους Παν αγιώτη Παυλίδη & Παν α-
γιώτη Γεωργιάδη καλούν ται την
ΔΕΥΤΕΡΑ 22/11/2021 και ώρα 14.45 στο
γήπεδο ΄΄ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ΄΄ για προπόν ηση
οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές με αθλητι-
κή περιβολή (άσπρη μπλούζα – μαύρο
σορτσάκι – άσπρες κάλτσες):

1. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
2. ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΒΥΖΑΣ
3. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
4. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΥΝΑΜΗ
5. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙ
6. ΒΑΛΤΑΣ ΒΥΖΑΣ
7. ΙΣΑΡΗΣ ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ
8. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
9. ΚΟΠΑΛΑΣ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ
10. ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
11. ΛΙΟΓΚΡΗΣ ΒΥΖΑΣ
12. ΜΑΡΟΥΣΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
13. ΜΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
14. ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΣΚΟΡΠΙΟΣ
15. ΜΠΕΚΑΣ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ
16. ΜΠΟΡΜΠΟΚΗΣ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
17. ΝΤΑΡΒΙΝ ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ
18. ΝΤΟΝΤΟΒΕΤΣΙ ΔΥΝΑΜΗ
19. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΚΑΡΟΣ
20. ΠΑΠΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΥΝΑΜΗ
21. ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΣΚΟΡΠΙΟΣ
22. ΠΑΤΣΙΟΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
23. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
24. ΠΟΥΖΟΥΡΙΔΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΟΝΤΙΩΝ
25. ΠΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΕΡΜΗΣ
26. ΣΒΥΡΟΣ ΣΚΟΡΠΙΟΣ
27. ΣΤΑΣΙΝΗΣ ΙΚΑΡΟΣ
28. ΣΤΡΑΒΟΔΟΥΛΗΣ ΒΥΖΑΣ
29. ΤΣΑΠΟΥΡΝΗΣ ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ
30. ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ
31. ΤΣΟΥΜΠΑΣ ΣΚΟΡΠΙΟΣ
32. ΦΥΣΑΡΑΚΗΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
33. ΧΟΤΖΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Σε ανοδική πορεία ο
Μίμας-Μικρασιατική 5-0
τον ΠΑΟΚ Μάνδρας

Ο ΑΟ Μίμας Μικρασιατική Μελί Μεγάρ-
ων  για  την  7η αγων ιστική  συν έτριψε
στο γήπεδο του Βύζα του ΠΑΟΚ Μάν -
δρας με 5-0(ημίχ ρον ο 1-0).
Τα τέρματα της ομάδος του Χάρη Κου-
στέρη που βρίσκεται σε αν οδική πορεία

σημείωσαν  οι Στρατάκης  με πέν αλτι
στο 42′,Χατζηαν των άκης(60′ αυτογ-
κόλ),Χατζής(74′) και Μπαγδάτογλου(84′,
90′ πέν αλτι).
Ο Μίμας  είχ ε και δύο δοκάρια με τους
Στρατάκη και Έβερετ.
Διαιτητής ήταν  ο Χαμπιλάι.Βοηθοί: Ν.
Μαν ούρας- Αρβαιν ιτάκης.

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ(προπον ητής Χάρης
Κουστέρης): Βαν δώρος, Μήτσος Α.,
Κήττας, Έβερετ(69′ Γκοτζούλας),
Γαλαν ός, Μαζιώτης, Τούσης, Μήτσος
Δ.(82′ Αγγελακόπουλος), Μπαγδάτογλου,
Στρατάκης(82′ Γεωργακής), Νταούτ(31′
λ.τρ. Χατζής).

ΠΑΟΚ(προπον ητής Σταύρος Κομιώτης):
Τσαπουρν ής, Χατζηαν των άκης(74′
Δούκας Α.), Πίν ης, Κλογκέρι, Πατσάν ι,
Βάσης, Φυσαράκης(63′ Μήν ος), Ράλλης,
Σαμπάν η(46′ Τσατσαν ίδης), Τζούν τι(77′
Λιάσκος), Δούκας Δ..



Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 θριάσιο-11 

Ζώνη Μεγάρων- Ν. Περάμου: Μόνο το
19,96% της έκτασής της αντιμετωπίζει
πολύ χαμηλό ή χαμηλό κίνδυνο. Το
3,76% χαρακτηρίζεται από μέτρια «τρ-
ωτότητα», το 44,13% από υψηλή και το
32,16% από πολύ υψηλή.

Περιοχή των Μεσογείων: Οι
πλημμύρες με μεταφορά ιζημάτων και
λάσπης χαρακτηρίζονται αναμενόμενες
και  σε αρκετές περιοχές των Μεσο-
γείων.

Ζώνη Ασπροπύργου- Ελευσίνας: Το
66,18% της περιοχής χαρακτηρίζεται
από πολύ υψηλή τρωτότητα στην πε-
ρίπτωση του πιο ακραίου σεναρίου,
ενώ από υψηλή χαρακτηρίζεται  το
26,27%.

Παράκτια πεδινή περιοχή Μαραθώνα-
Ν. Μάκρης: Το ποσοστό της υψηλής και
πολύ υψηλής τρωτότητας στην παράκτια

περιοχή της ανατολικής Αττικής, στο α-
κραίως δυσμενές σενάριο εκδήλωσης
πλημμυρών φτάνει στο 99,28%.

Παράκτιες περιοχές Βάρης- Αγίας Μα-
ρίνας Κορωπίου: Ενα ποσοστό 33,38%
της κατακλυζόμενης περιοχής χαρακ-
τηρίζεται από υψηλή τρωτότητα, ενώ το
66,62% από πολύ υψηλή.

Παράκτιες περιοχές Σαρωνίδας-
Αναβύσσου- Παλαιάς Φωκαίας: Το
σύνολο της περιοχής χαρακτηρίζεται
από υψηλή (67,28%) έως πολύ υψηλή
(32,72%) τρωτότητα.

Ζώνη Λεκάνης Τεχνητής Λίμνης Μαρ-
αθώνα: Υψηλή ή πολύ υψηλή είναι η τρ-
ωτότητα του 100% της έκτασης. Ροή λά-
σπης και αυξημένη μεταφορά ιζημάτων
αναμένεται  για τις περιοχές που
βρίσκονται στα νότια των οικισμών του
Πολυδενδρίου και του Καπανδριτίου.

Συνεχίζεται από σελ.3

Πολυβόλο ο Κριός Ασπροπύργου 9-0 τον Πανλιοσιακό

Συν εχ ίζον τας τον  φρεν ήρη καλπασμό
του ο Κριός Ασπροπύργου συν έτριψε για
την  7η αγων ιστική της ΒΈΠΣΔΑ στο
γήπεδο Γκορυτσάς του Παν λιοσιακού με
το αστρον ομικό 9-0.

Τοπ σκόρερ ο Δημητρέλης(10, 12′, 20′,
46′, 61′),  Τόλας(26′ πέν ., 79′),  Χαϊ-
ν τούτης(51′),  Λακάι(87′).

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

ΚΡΙΟΣ: Σοφιαν ίδης, Μασμαν ίδης(46′ Μιχαηλίδης), Πουρουζίδης, Λειβαδάς, Γιαϊλίδης,
Χαϊν τούτης(67′ Τσιλιγκερίδης), Σφακιαν άκης Αγγ.(58′ Λακάι), Γεωργιάδης(46′
Συμεων ίδης), Δημητρέλης, Τόλας, Στυλιαν ού.

ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ: Γεωργιάδης(46′ Γκουβόπουλος Α.), Γκιων άκης, Ράζος, Γκουβό-
πουλος Α.Α., Σερέπας, Αρβαν ίτης, Θεοκτίστου(72′ Ράπτης), Τσεβάς, Γεωργέλης,
Ζεϊμπέκης, Νικολακόπουλος(78′ Βαθειάς).

Βρίσκει τον  ρυθμό του ο Απόλλω-
ν ας Πον τίων  3-1 στο Καματερό
την  Ζωφριά

Ο Απόλλωνας Ποντίων Ασπροπύρ-
γου για την 7η αγωνιστική του πρω-
ταθλήματος Α΄ΕΠΣΔΑ επικράτησε
στο Καματερό της Ζωφριάς με 3-1.

Τα τέρματα για την ομάδα του Κώστα
Κρασώνη στο ντεμπούτο του στο
πάγκο του Απόλλωνα σημείωσαν οι
Συμεωνίδης 45+2 Παντελίδης 60′
Αθανασιάδης 90+2. Για λογαριασμό
του ΑΟΖ σκόραρε ο Πλατανιάς 50′.

Διαιτητής ήταν ο Φαρμάκης. Βοηθοί:
Καντανολέων-Παπαδόπουλος. Παρ-
ατηρητής διαιτησίας ήταν ο Θανάσης
Τζωρτζάκος.

ΖΩΦΡΙΑ: Πλατανιάς Ι., Κου-
τσούμπας, Καλαμάρας, Ράγγος,
Νίκα, Ξενάκης, Κάσσος, Ρεφενδάρ-
ιος, Νικολάου, Πλατανιάς Γ., Χαλε-
πιάν.

ΑΠΟΛΛΩΝ: Ηλιάδης, Λαζαρίδης,
Παροτσίδης, Κομιώτης, Μπαρντόκ,
Νάκας, Κουσίδης, Σιδηρόπουλος,
Παντελίδης, Κωσταράς, Συμεωνίδης.

Ο Αστέρας Μαγούλας αήττητη πορεία 3-1 τον Εθνικό Πανοράματος
Ο Αστέρας Μαγούλας συν εχ ίζον τας την   αήττητη πορεία του ξεπέρασε το εμπόδιο του Εθν ικού Παν οράμα-
τος με 3-1.

Τα τέρματα για την  ομάδα του Γιάν ν η Μπότση που είν αι αήττητη στο πρωτάθλημα σημείωσαν  οι Τεπέ-
τοβ(48′, 61′), Χαλκίδης(82′). Για λογαριασμό του Εθν ικού του Γιώργου Αδάκτυλου σκόρερ ήταν  ο Κατσίκης
70′.

Διαιτητή ήταν   ο Χρέλιας.Βοηθοί: Πλάκας Χ, Παύλος . Παρατηρητής διαιτησίας Θοδωρής Τριαν ταφυλλίδης.

ΑΣΤΕΡΑΣ: Τσαπάρας, Μυρσιν ιάς, Δούλος, Λογοθέτης, Χωραβάτης, Τσιαν άκας(92′ Αραπάκης), Τεπέτοβ,
Χιον ίδης46′ Μπάλλα), Παπακων σταν τίν ου, Χαλκίδης(86′ Κουσιωρής), Απαζίδης.

ΕΘΝΙΚΟΣ: Κολιάκης, Καλαμούτσος, Μιχ αηλίδης(83′ Καβάκος), Πουλικίδης, Τζαν έτος, Πράσιν ος, Γεωργιάδ-
ης(57′ Παν αϊλίδης), Γεγές, Μαν ασίδης, Κατσίκης, Αν δριώτης(46′ Τσουτσάν ης).
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Η ΕΤΕΜ ζητεί:Η ΕΤΕΜ ζητεί:

Εργάτες Παραγωγής για το εργοστάσιο της,
που βρίσκεται στη Μαγούλα Αττικής.

Οι κύριες αρμοδιότητες και τα καθήκον τα
είναι: 
Εκτέλεση των  εργασιών  σύμφων α με τις
οδηγίες που έχουν  δοθεί για τη θέση.
Τήρηση των  ισχυόν των  καν ον ισμών  και
προτύπων  ασφαλείας.
Τήρηση του προγράμματος παραγωγής.
Διασφάλιση της ποιότητας των  παραγόμε-
νων  προϊόν των .
Αναφορά στον  προϊστάμενο βάρδιας των
τεχ ν ικών  παρατηρήσεων  σχ ετικών  με

την  εύρυθμη λειτουργία των  μηχανών .
Οι υποψήφιοι, πρέπει ν α διαθέτουν  τα
ακόλουθα προσόντα: 

Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομηχαν ικές
και παραγωγικές μονάδες.
Συνέπεια, ομαδικότητα, προσαρμοστικότ-
ητα.
Οργάν ωση, ταχύτητα και διάθεση για ερ-
γασία.
Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.
Η θέση προσφέρει δυν αμικό περιβάλλον
εργασίας, διαρκή εκπαίδευση, βελτίωση και
ανάπτυξη προσόντων , πρόσθετη ασφαλι-
στική κάλυψη και ευκαιρίες εξέλιξης σε έ-
ν αν  δυν αμικό και συν εχώς αν απτυσσό-
μενο διεθνή όμιλο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2104898644 –
2104898520, 6974402644 – 6974402520
Email: HumanResources@etem.com

Ζητούνται εργάτες παραγωγής απο την εταιρία
ΕΤΕΜ στη Μαγούλα



ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. Δ/ν ση:  Λ.

Συγγρού 15- 17
Τ.κ. 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες:Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534
Φαξ: 213 2063533   
E-mail: ssona@patt.gov .gr
Ιστοσελίδα: www.patt.gov .gr  

Αθήνα, 19/11/21
Αρ. πρωτ.: 982815

Έχον τας υπόψη τις διατάξεις
της με αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ
Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται
ότι: 
Στο Περιφ ερειακό Συμβούλιο

Αττικής διαβιβάστηκε από τη
Δ/ν ση Περιβάλλον τος & Χωρι-
κού Σχεδιασμού της Αποκεντρω-
μέν ης Διοίκησης Αττικής με το
με αρ. πρωτ. 145732/16-11-21 έγ-
γραφ ο η Μελέτη Περιβαλλον -
τικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ), με
ΠΕ.Τ.: 2107566420 και με:
Α) τίτλο έργου: «Κέντρο Αποθή-

κευσης και Διαν ομής Μη
Επικίν δυν ων  Προϊόν των  και
Ευπαθών Προϊόντων» υποκατ-
ηγορία Α2, ομάδα: 9η, α/α: 229
(Κέντρα αποθήκευσης και διανο-
μής με ή χωρίς ψύξη ή κατάψυξη).
Β) θέση έργου:  θέση Σούρες

Τρύπιο Λιθάρι, ΔΕ Μάνδρας, στο
Δήμο Μάν δρας- Ειδυλλίας, της

Π.Ε. Δυτ. Αττικής, της Περιφέρει-
ας Αττικής.
Γ) φ ορέα έργου: SARMED LO-

GISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλ-

λοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλ-
λοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
της Αποκεν τρωμέν ης
Διοίκησης Αττικής
Ε) Για την  παροχή σχετικών πε-

ριβαλλον τικών  πληροφοριών :
1) την  αρμόδια υπηρεσία της Πε-
ριφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση
Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττι-
κής (Πολυτεχν είου 4, Αθήν α,
υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρ-
ασκευή, 9:00-15:00, τηλ.:  210-
6984302) και 2) το Ηλεκτρον ικό
Περιβαλλον τικό Μητρώο  (ΗΜΠ)
μόν ο για εγγεγραμμέν ους χρή-
στες στη διεύθυν ση http:
eprm.ypen.gr.  
ΣΤ) ημερομην ία έναρξης και λήξ-

ης δημόσιας διαβούλευσης:
18/11/21- 29/12/21
Ζ) ημερομην ίες έναρξης και λήξ-

ης προθεσμίας για κατάθεση
απόψεων  εν διαφερομέν ου κοι-
νού: 23/11/21- 29/12/21 στη Γρ-
αμματεία Περιφερειακού Συμβου-
λίου Αττικής (E-mail:  s-
sona@patt.gov .gr/ Φαξ:  213
2063533) ή στη Δ/ν ση Περιβαλ-
λον τικού και Χωρικού Σχεδια-
σμού της Αποκεν τρωμέν ης
Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων
239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)
Η) εφ ημερίδα δημοσίευσης:

«Θριάσιο» και link δημοσίευσης:
www.patt.gov .gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Τ
ην  αν άγκη ν α διαμορφωθεί άμεσα μία σύγχ ρον η
και ολοκληρωμέν η πολιτική πολιτικής προ-
στασίας και αν τιμετώπισης του πλημμυρικού κιν -

δύν ου, υπογράμμισε ο Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ.
Πατούλης, χ αιρετίζον τας το 3ο Φόρουμ του Εθν ικού
Δικτύου για την  Κλιματική Αλλαγή με τίτλο «Διαχ είριση
Πλημμυρικού Κιν δύν ου σε Συν θήκες Κλιματικής Αλλα-
γής» που διοργάν ωσε το Εθν ικό Μετσόβιο Πολ-
υτεχ ν είο». 

Ειδικότερα αφού υπογράμμισε πως η λήψη μέτρων
προσαρμογής στην  κλιματική κρίση είν αι περισσότερο
αν αγκαία από ποτέ, προσδιόρισε τις 3 προϋποθέσεις
που πρέπει ν α ισχ ύουν  για ν α είν αι αποτελεσματικές
οι παρεμβάσεις στις εξής:

Πρώτον , η προσαρμογή πρέπει ν α γίν ει εξυπν ότερη
και ν α στηριχ τεί στις ν έες τεχ ν ολογίες και τα επι-
τεύγματα της τεχ ν ητής ν οημοσύν ης. 

Δεύτερον , θέλουμε μια προσαρμογή πολύ πιο γρήγο-
ρη, σε αν τιστοιχ ία με την  ταχ ύτητα εξέλιξης της κλιμα-
τικής κρίσης αλλά και της επιστήμης και τεχ ν ολογίας. 

Τρίτον , η προσαρμογή πρέπει ν α είν αι πιο συστημι-
κή.

Ο κ. Πατούλης τόν ισε πως μεμον ωμέν ες και απο-
σπασματικές προσπάθειες και βελτιώσεις δεν  αρκούν
εφόσον  δεν  διαπν έον ται από έν α συν ολικό και ολοκ-
ληρωμέν ο σχ έδιο, επισημαίν ον τας πως στόχ ος πρέπει
ν α είν αι η διαμόρφωση εν ός αν απτυξιακού μον τέλου,
προς την  κατεύθυν ση μιας βιώσιμης, πράσιν ης οικο-
ν ομίας χ αμηλών  ή και μηδεν ικών  εκπομπών  άν θρακα
με τη χ ρήση της σύγχ ρον ης τεχ ν ολογίας. 

«Στην  Περιφέρεια Αττικής εκτιμούμε ότι η πρόληψη
και η προσαρμογή στην  κλιματική αλλαγή είν αι πολύ
σημαν τική για την  μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της
οικον ομίας της Περιφέρειας Αττικής, δεδομέν ου ότι
μπορεί ν α επηρεάσει όλους τους παραγωγικούς τομείς»
σημείωσε ο κ. Πατούλης και πρόσθεσε πως σ΄αυτό το
πλαίσιο έχ ει ήδη ολοκληρωθεί η εκπόν ηση του Περιφε-
ρειακού Σχ εδίου για την  Προσαρμογή στην  Κλιματική
Αλλαγή το οποίο:

καθορίζει τις άμεσες προτεραιότητες προσαρμογής
αν αλύει τις αν αγκαίες τομεακές πολιτικές και 
ιεραρχ εί μέτρα και δράσεις που πρέπει ν α υλοποιηθ-

ούν

Συγκεκριμέν α, στο πλαίσιο υλοποίησης του σχ εδίου
προσαρμογής της Περιφέρειας Αττικής αυτή τη στιγμή
προχ ωρά η υλοποίηση:

α) μηχ αν ισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης
των  δράσεων  και μέτρων  προσαρμογής μέσω της
δημιουργίας Παρατηρητηρίου Κλιματικής Αλλαγής για την
Περιφέρεια Αττικής που θα περιέχ ει και την  αν άπτυξη
δεικτών  ελέγχ ου της προόδου που επιτυγχ άν εται σε
σχ έση με τα αν αμεν όμεν α αποτελέσματα από την  υλο-
ποίηση /εφαρμογή του σχ εδίου προσαρμογής

β) πιλοτικής δράσης που αφορά παρεμβάσεις στον
τομέα πλημμυρών  /υδατικών  πόρων  που σύμφων α με
την  Εθν ική Στρατηγική για την  Κλιματική Αλλαγή, είν αι
ο πλέον  ευάλωτος  στην  κλιματική αλλαγή και παρου-
σιάζει τη μεγαλύτερη τρωτότητα στις κλιματικές κρίσεις
της Περιφέρειας Αττικής. 

Στην  πιλοτική περιοχ ή θα διερευν ηθούν  οι δυν ατότ-
ητες και οι προϋποθέσεις υλοποίησης συγκεκριμέν ων
μέτρων  / παρεμβάσεων  προσαρμογής στον  πλημμυρ-
ικό κίν δυν ο, καθώς επίσης η μορφή και το είδος των
παρεμβάσεων  αυτών . 

Παράλληλα με τα παραπάν ω, ο Περιφερειάρχ ης
αν έφερε πως στην  Περιφέρεια Αττικής:

εν τείν αμε τις προσπάθειές μας για μείωση των  αποβ-
λήτων  και της καταν άλωσης εν έργειας

εν ισχ ύσαμε την  καιν οτομία στον  τομέα του περιβάλ-
λον τος

στηρίξαμε τη δημιουργία ν έων  αγορών  στη βάση της
κυκλικής οικον ομίας και της ζήτησης πράσιν ων  τεχ ν ο-
λογιών , αγαθών  και υπηρεσιών

προχ ωράμε στην  υλοποίηση έργων  που αφορούν
την  αν αβάθμιση σχ ολικών  και δημοτικών  κτηρίων , την
εξοικον όμηση εν έργειας στον  φωτισμό του οδικού δικ-
τύου

προωθούμε την  ηλεκτροκίν ηση και την  ποδηλασία
καθώς και την  εν ίσχ υση του προγράμματος Εξοικο-
ν ομώ- Αυτον ομώ. 

«Σε συν εργασία με το κράτος, τους δήμους και την
κοιν ων ία των  πολιτών , χ τίζουμε έν α ισχ υρό δίκτυο για
τη διαχ είριση του περιβάλλον τος που θα απαν τά στις
προκλήσεις της εποχ ής» υπογράμμισε χ αρακτηριστικά
ο Περιφερειάρχ ης, ολοκληρών ον τας την  παρέμβαση
του. 

Παρέμβαση  Γ. Πατούλη στο 3ο Φόρουμ του Εθνικού Δικτύου για την Κλιματική 
Αλλαγή με τίτλο «Διαχείριση Πλημμυρικού Κινδύνου σε Συνθήκες Κλιματικής Αλλαγής» 

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. Πρωτ. 119339
Ημ/ν ια 09/11/2021

1. Ο Οργανισμός Απασχόλ-
ησης Εργατικού Δυναμικού
(ΟΑΕΔ) προκηρύσσει, σύμφω-
να με την αριθ. 5363/115/12-10-
2021 απόφαση του Διοικητικού
του Συμβουλίου, την επιλογή
αναδόχου εκτέλεσης του έργου
«Υλοποίηση των  απαιτούμε-
ν ων  παρεμβάσεων  προσβα-
σιμότητας Α.μ.Ε.Α στο κτίριο
που στεγάζεται η ΕΠΑ.Σ. Αιγά-
λεω», «με αν οιχτή διαδικασία»
που  θα διεξαχθεί σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 27 του
Ν.4412/2016, όπως ισχύει κατά
την ημερομηνία αποστολής της
παρούσας για δημοσίευση, με
το σύστημα προσφοράς «με επί
μέρους ποσοστά έκπτωσης» του
άρθρου 95 παρ. 2α του
Ν4412/2016 και με κριτήριο
ανάθεσης την «πλέον συμφέρ-
ουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής»,
συνολικής κατά τον προϋπολο-
γισμό της Υπηρεσίας εκτιμώμεν-
ης αξίας 100.000,00 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α.). 

Το έργο χρηματοδοτείται
από πιστώσεις του ΟΑΕΔ. (ΚΑΕ
9725)

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορ-
ούν να παραλάβουν τα συμβα-

τικά τεύχη του Διαγωνισμού,
στο χώρο ‘«ηλεκτρονικοί δια-
γωνισμοί» της πύλης
www.promitheus.gov.gr, καθώς
και από την ιστοσελίδα του
ΟΑΕΔ: www.oaed.gr (Προμήθει-
ες - Διαγωνισμοί).

3. Πληροφορίες παρέχονται
μέχρι την 03/12/2021, στα γρα-
φεία  της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ (οδός
Γούναρη 2, Τ.Κ. 17456, Άλιμος,
5ος όροφος, τηλ: 210-9989019,
210-9989785) κατά τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες.

4. Ως ημερομην ία και ώρα
λήξης της προθεσμίας υποβο-
λής προσφ ορών  ορίζεται η
06/12/2021 ημέρα Δευτέρα και
ώρα 10:00 π.μ. 

5. Ως ημερομην ία και ώρα
ηλεκτρον ικής αποσφ ράγισης
των  προσφ ορών   ορίζεται η
13/12/2021 ημέρα Δευτέρα και
ώρα 10:00 π.μ. 

6. Στο διαγωνισμό δικαι-
ούνται να συμμετάσχουν:

Α. Φυσικά ή νομικά πρόσω-
πα, ή ενώσεις αυτών που δρα-
στηριοποιούνται στις κατηγο-
ρίες οικοδομικών και ηλεκτρομ-
ηχανολογικών έργων  και που
είναι εγκατεστημένα:

α) σε κράτος-μέλος της Ένω-
σης, προσκομίζοντας τις
δηλώσεις και τα πιστοποιητικά
που περιγράφονται στο
Παράρτημα XI του Προσαρτήμα-
τος Α του ν. 4412/2016

β) σε κράτος-μέλος του Ευρ-
ωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν

υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,
στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και
5 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 συμβά-
σεων.

Β. Οικονομικός φορέας
συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε
ως μέλος ένωσης.

Γ. Οι ενώσεις οικονομικών
φορέων συμμετέχουν υπό τους
όρους των παρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)
και 3 (β)του άρθρου 76 του ν.
4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν
λόγω ενώσεις να περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή
για την υποβολή προσφοράς.
Σε περίπτωση που η ένωση
αναδειχθεί ανάδοχος η νομική
της μορφή πρέπει να είναι
τέτοια που να εξασφαλίζεται η
ύπαρξη ενός και μοναδικού
φορολογικού μητρώου για την
ένωση (πχ κοινοπραξία).

Όσον αφορά την καταλ-
ληλόλητα άσκησης επαγγελμα-
τικής δραστηριότητας, οι προ-
σφέροντες που είναι εγκατε-
στημένοι στην Ελλάδα υποβάλ-
λουν βεβαίωση εγγραφής στο

Μ.Ε.ΕΠ. Α1 τάξη και άνω, για
έργα κατηγορίας οικοδομικών
και  στην  Α1 τάξη και άν ω, για
έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχα-
ν ολογικών .

7.Για την συμμετοχή στον
διαγωνισμό απαιτείται η κατάθ-
εση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους
όρους της παρ. 1 α) του άρθρου
72 του ν. 4412/2016, εγγυητι-
κής επιστολής συμμετοχής, που
ανέρχεται στο ποσό των
2.000,00 ευρώ, ισχύος τουλάχι-
στον έξι (6) μηνών και τριάντα
(30) ημερών  από την ημερομ-
ηνία λήξης της προθεσμίας υπο-
βολής των προσφορών.

Ο χρόν ος ισχύος των  προ-
σφ ορών  είν αι έξι (6) μήν ες.

8. Η  συνολική προθεσμία
εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε
εκατόν είκοσι (120) ημερολογια-
κές  ημέρες από την υπογραφή
της σύμβασης.

9. Κωδικός CPV: 45262700-
8 (εργασίες μετατροπής
κτιρίου).

10. Το αποτέλεσμα του δια-
γωνισμού θα εγκριθεί από το
Διοικητικό Συμβούλιο του
Ο.Α.Ε.Δ.

11. Τα έξοδα δημοσίευσης
της Προκήρυξης του έργου

στον τύπο, βαρύνουν τον οικο-
νομικό φορέα που θα ανακ-

ηρυχθεί Ανάδοχος και εισπράτ-
τονται με τον πρώτο λογαρια-

σμό πληρωμής του έργου.

Αθήν α   

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

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

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

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)

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

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

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

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6
946288952

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΜΑΓΟΥΛΑ- ΜΑΝΔΡΑ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΚΙΝ 6947882562

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

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

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

ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
γκαρσονιέρα στον
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Κυρία ζητά μικρό 
διαμέρισμα ή γκαρσονιέρα
για ενοικίαση στην περ-
ιοχή του Ασπροπύργου 
Τηλ. επικοινωνίας  
6977616480

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο  
«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με
δίπλωμα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γα-
λακτοκομικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής. Επιθυμητή προϋπηρ-
εσία σε ex-van πώληση.
Επικοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email: in-
fo@dikomas.gr
Ζητούνται συνεργάτες
για πωλήσεις προϊόντων
σε εκθεσιακούς χώρους,
ηλικίας από 20 έως 35
ετών. Ώρες επικοινωνίας:
11 π.μ. έως 1 μ.μ. – κος
Ηλίας - Τηλ.: 210 24 70
341 - 694 43 88 304 –e-
mail: ifoniton-
amea@gmail.com  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

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

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

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

ήή  ττηηλλεεφφωωννιικκάά  σσττοο  221100  55557711116600

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΛΑΜ ΑΡΙΝΑΣ, Μ Ε ΒΑΣΙΚΕΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
ARGON, AΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Μ ΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μ Ε ΕΔΡΑ ΤΟΝ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6972807187

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ
ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ . ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1000-1200 ΕΥΡΩ
ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ . 

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

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

στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
Τηλ.  Επικοινωνίας 2105579069
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ΟΔΗΓΟΙ Β,Γ, Δ, Ε ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ 
Επιθυμητά προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι Διπλώματος ADR
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Επιθυμητά Προσόντα

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

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

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

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

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

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ



16-θριάσιο Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284


