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Ύστατη έκκληση
ECDC στην Ευρώπη:
Επειγόντως μέτρα
για Χριστούγεννα και
Ιανουάριο

Μονοκλωνικά
αντισώματα:
Ξεκινά η χορήγησή τους
στα νοσοκομεία από την
Παρασκευή

7.108 νέα κρούσματα - 93 θάνατοι - 612 σε ΜΕΘ

Με ορίζοντα 25ετίας
το νέο master plan του
Λιμένα Ελευσίνας
σελ. 8

To Rt για την επικράτεια βάσει των κρουσμάτων εκτιμάται σε 1.13

σελ. 3

Έγινε η Παρουσίαση της Α΄ φάσης του Προγραμματικού
Σχεδίου από τον ΟΛΕ

σελ. 8

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΣΤΗΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Η ισότητα απαραίτητη
προϋπόθεση για μια υγιή
κοινωνία

σελ. 2

Ζέττα Μακρή: «Πιθανή
αφαίρεση γονικής μέριμνας
και ποινική τιμωρία
για αρνητές γονείς»

σελ. 9

Ειδική διάταξη επεξεργάζονται τα υπουργεία Παιδείας
και Δικαιοσύνης, για την αντιμετώπιση περιπτώσεων
που δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο

ΕΠΣΔΑ:
Oι αγώνες του Σαββατοκύριακου
στην Δυτική Αττική

Νόμος προβλέπει για πρώτη φορά
αποζημίωση των εργαζόμενων
για το κόστος που επωμίζονται
εξαιτίας της τηλεργασίας

Ο Εύνικος ΓΑΣ 86-36 τον
Ατρόμητο Πειραιά

σελ. 2

σελ. 2

Ο ΑΟ Πανλιοσιακός επενδύει στην αξία
του εθελοντισμού
σελ. 11
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2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Νέζη Σοφία Χ.
Λεωφόρος Δημοκρατίας 50, 2105580394
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΟΛΩΝΑ
ΚΑΤΣΙΒΕΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑ
Λεωφόρος Γεννηματά Γεωργίου 3, Μαγούλα,
2105558731
MANΔΡΑ
Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ.
Εργατικές Κατοικίες, 2105541721
Άνω Λιόσια

Κατζιλιεράκη Βασιλική Α.Τσακάλωφ 11 &
Μαστραχά 2, Πλησίον ΙΚΑ,2102471660
ΑΧΑΡΝΕΣ
Λυροπούλου Μαρία Χ.Λιοσίων 104, 2102462282

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

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6
μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Αικατερίν η, Κατερίν α, Κατίν α, Κάτια, Ρίν α, Καίτη,
Μερκούριος, Μερκούρης, Μάρκορας, Μερκουρία

Διεθν ής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των
Γυν αικών
Ημέρα μν ήμης για την γεν οκτον ία των Ουκραν ών

ΘΡΙΑΣΙΟ

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 επιστρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

Ζέττα Μακρή: «Πιθανή αφαίρεση γονικής
μέριμνας και ποινική τιμωρία για αρνητές γονείς»

Στη διάταξη που επεξεργάζονται τα υπουργεία Παιδείας και Δικαιοσύνης,
για την αντιμετώπιση περιπτώσεων γονιών αρνητών των μέτρων που δεν στέλνουν τα
παιδιά τους στο σχολείο, αναφέρθηκε η Ζέττα Μακρή.
Η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα
Μακρή μίλησεχθες για τα περιστατικά αρνητών γονέων που δεν
στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε
στην διαδικασία του Υπουργείου
για όσα παιδιά δεν φοιτούν αυτή
την στιγμή λόγω των αρνητών
γονιών τους, που δεν συμμορφώνονται με τα υγειονομικά
πρωτόκολλα, λόγω της αυτονομίας της σχολικής μονάδας.

Μλιών τας στο Πρώτο Πρόγραμμα
91,6 και 105,8 η υφυπουργός εξήγησε πως ο διευθυν τής εγγράφως
εν ημερών ει
τους
γον είς,
εν
συν εχ εία αν δεν υπάρχ ει αν ταπόκριση ή διαφοροποίηση απευθύν εται στις κοιν ων ικές υπηρεσίες ή
μπορεί ν α το κάν ει και ταυτόχ ρον α, καθώς επίσης και
στην εισαγγελική αρχ ή, η οποία επιλαμβάν εται για τον
τρόπο που ασκείται η γον ική μέριμν α.

«Επ ειδή με τις τροπ οπ οιήσεις π ου έκαν ε η
συγκυβέρν ηση ΣΥ ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ καταργήθηκε το
πταίσμα, το Υ πουργείο μας, η κ. Κεραμέως και ο Υ πουργός Δικαιοσύν ης κ. Τσιάρας, από κοιν ού αν έλαβαν
μια πρωτοβουλία και ήδη επεξεργάζον ται την διάταξη, η
οποία θα προβλέπει ότι είν αι έν α ελαφρύ πλημμέλημα
ώστε και αυτό το ν ομικό κεν ό ν α καλυφθεί. Μείζον α

σημασία έχ ει ν α αν τιληφθούμε ότι δεν είν αι μόν ο
υποχ ρέωση γον έων και κηδεμόν ων τα παιδιά ν α
διδαχ θούν , είν αι και δικαίωμα των ίδιων των παιδιών .
Άρα πέρα από την διάσταση που θα έχ ει η πιθαν ή
αφαίρεση της άσκησης της γον ικής μέριμν ας από
γον είς ή κηδεμόν ες που δεν στέλν ουν τα παιδιά τους
σχ ολείο στερών τας τους αυτό το δικαίωμα, θα έχ ει πια
και την ποιν ική τιμωρία» επεσήμαν ε η κ. Μακρή,
σημειών ον τας πως η συγκεκριμέν η ρύθμιση θα έρθει
τάχ ιστα στη Βουλή.
Συν εχ ίζεται στη σελ. 13

Νόμος προβλέπει για πρώτη φορά αποζημίωση
των εργαζόμενων για το κόστος
που επωμίζονται εξαιτίας της τηλεργασίας

Το ελάχ ιστο ύψος της αποζημίωσης που οφείλουν
ν α καταβάλουν οι εργοδότες στους εργαζόμεν ους που
απασχ ολούν ται με τηλεργασία, για την κάλυψη του
κόστους του εξοπλισμού, των τηλεπικοιν ων ιών και
της χ ρήσης του οικιακού χ ώρου εργασίας καθορίζεται
με απόφαση του Υ πουργού Εργασίας και Κοιν ων ικών
Υ ποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, σε εφαρμογή του
ν όμου 4808/2021 για την Προστασία της Εργασίας.
Ο ν όμος προβλέπει για πρώτη φορά αποζημίωση
των τηλεργαζόμεν ων για το κόστος που επωμίζον ται
εξαιτίας της τηλεργασίας.
Σύμφων α με την απόφαση, το ελάχ ιστο ποσό που
θα καταβάλλουν μην ιαίως οι εργοδότες στους τηλεργαζόμεν ους είν αι:

Για τη χ ρήση του οικιακού χ ώρου εργασίας, 13
ευρώ.
Για την κάλυψη του κόστους επικοιν ων ιών , 10
ευρώ.
Για την συν τήρηση του εξοπλισμού, 5 ευρώ
Σημειών εται ότι το ελάχ ιστο ύψος της αποζημίωσης
για κάθε περίπτωση, καθορίστηκε με βάση σχ ετική
ειδική έκθεση (μελέτη κόστους) του οίκου PWC, που
εκπον ήθηκε για λογαριασμό του Υ πουργείου Εργασίας
και Κοιν ων ικών Υ ποθέσεων .
Σύμφων α με την απόφαση, η αποζημίωση για το
κόστος των επικοιν ων ιών δεν καταβάλλεται αν ο
εργοδότης το καλύπτει απ’ ευθείας, μέσω χ ωριστής
σύμβασης με τον πάροχ ο διαδικτύου - κιν ητής και
σταθερής τηλεφων ίας.

Αν τίστοιχ α, δεν καταβάλλεται η αποζημίωση για τη
συν τήρηση του εξοπ λισμού αν οι συσκευές
παρέχ ον ται από τον εργοδότη.

Η απόφαση ορίζει επίσης ρητά ότι η αποζημίωση
δεν επιτρέπεται ν α καταβάλλεται αν τί αμοιβής του
εργαζομέν ου, καθώς αποτελεί δαπάν η. Υ πεν θυμίζεται ότι σύμφων α με το ν όμο για την Προστασία της
Εργασίας (άρθρο 67) «Οι σχ ετικές δαπάν ες δεν αποτελούν αποδοχ ές, αλλά εκπιπτέα δαπάν η για την
εργοδοτική επιχ είρηση, δεν υπόκειν ται σε οποιοδήποτε φόρο ή τέλος ούτε οφείλον ται επί αυτών ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη ή εργαζομέν ου».
Τέλος, προβλέπεται ότι αν η τηλεργασία παρασχ εθεί για λιγότερες από 22 ημέρες αν ά μήν α, τότε, θα
καταβάλλεται στον εργαζόμεν ο το 1/22 των δαπαν ών
αν ά ημέρα τηλεργασίας.
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EOΔΥ
612 διασωληνωμένοι
και 93 θάνατοι το τελευταίο
24ωρο

Υ

ψηλοίπαραμένουνοι δίεκτςεμετάδοσηςτουκορωνοϊούστηνχώραμας.Συγκεκριμένα,οΕΟΔΥ
ανακονίωσετηνΤετάρτη93θανάτουςγιατοτελευταο
ί 24ωροκαι 7.108νέακρούσματα.
Παράλληλα,στους612αυξήθηκανοι ασθενείςο
πυνοσηλεύονται σεΜΕΘ,εκτωνοποίων499
(81.54%)είνααινεμβολίαστοιμήερικώςεμβολιασμένοι και31(18.46%)είναιπλήρωςεμβολιασμένοι.Τέλος,έγιναν
490εισαγωγές.
Αναλυτικά:
Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου
που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 7.108, εκ των
οποίων 12 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου
της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε
901.661 (ημερήσια μεταβολή +0.8%), εκ των οποίων 50.6%
άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων
7 ημερών, 96 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το
εξωτερικό και 2.295 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
To Rt για την επικράτεια βάσει των κρουσμάτων εκτιμάται σε
1.13 (95% ΔΕ: 1.05 - 1.26).
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 93, ενώ από την
έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 17.612
θάνατοι. Το 95.4% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών
και άνω.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι
είναι 612 (60.1% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 65 έτη. To
80.7% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 499
(81.54%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 113
(18.46%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από την αρχή της
πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.469 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της
επικράτειας είναι 490 (ημερήσια μεταβολή +19.8%). Ο μέσος
όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 434 ασθενείς.
Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 38 έτη (εύρος 0.2 έως
106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος
0.2 έως 106 έτη).

θριάσιο-3

Η ισότητα απαραίτητη προϋπόθεση
για μια υγιή κοινωνία

Ε

Σύστησε Επιτροπή Ισότητας ο Δήμος Φυλής

ν μέσω μιας συν εχ ώς
αυξαν όμεν ης έξαρσης
της εν δοοικογεν ειακής
και έμφυλης βίας, με θύματα
κυρίως τις γυν αίκες, ο Δήμος
Φυλής με την με αρ. 185/1210-2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύστησε
την ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΙΣΟΤΗΤΑΣ, με κύρια αρμοδιότητα ν α εν ημερώσει, ν α διεκδικήσει, ν α καταθέσει προτάσεις για την κατάργηση των
διακρίσεων , που υφίσταν ται
οι γυν αίκες στον εργασιακό
χ ώρο, στον δημόσιο και στον
ιδιωτικό βίο. Ως Πρόεδρος ορίστηκε η Δικηγόρος και Δημοτική Σύμβουλος Χρυσούλα Κουράση (τηλ. επικ. 693 240.5009) και μέλη οι:
1. Παν ουτσακοπούλου Σοφία, Δημοτική Σύμβουλος
2. Κιόρτεβε Αλεξία, εκπρόσωπος κοιν ων ικού φορέα
3. Κωβαίου Ευαγγελία, εκπρόσωπος κοιν ων ικού φορέα
4. Βεοπούλου Βασιλική, ψυχ ολόγος
Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής θα ασκεί ο Γιαν ν ουλάκης
Άγγελος, Προϊστάμεν ος του Τμήματος Κοιν ων ικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των φύλων της Δ/ν σης Κοιν ων ικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.
Εξηγών τας τους λόγους σύστασης και τους στόχ ους της η
Επιτροπή εξέδωσε την παρακάτω αν ακοίν ωση:

Φίλη- δημότισσα
Η καθημεριν ότητα, η ζωή μας, μας φέρν ει πολλές φορές
αν τιμέτωπες με την βαθιά ριζωμέν η ν οοτροπία της αν ισότητας και της υποβάθμισης του γυν αικείου φύλου Τα
τελευταία χ ρόν ια δε η έξαρση της εν δοοικογεν ειακής και έμφυλης βίας , καθιστά ακόμα περισσότερο αν αγκαία την
εν ημέρωση , την στήριξη, την αλληλεγγύη μεταξύ των
γυν αικών , αλλά και την κατάλληλη διαπαιδαγώγηση των
παιδιών μας κοριτσιών και αγοριών , έτσι ώστε ν α ελπίζουμε σε έν α μέλλον χ ωρίς διακρίσεις.
Βασικοί μας στόχ οι είν αι:
Η υποβολή προτάσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο για την
διασφάλιση και προώθηση της ισότητας των φύλων , την εξάλειψη των έμφυλων στερεότυπων , αξιοποιών τας με τον
τρόπο αυτό την δυν ατότητα παρέμβασης της Δημοτικής
Αρχ ής στην τοπική κοιν ων ία λόγω της χ ωρικής εγγύτητας

Προτάσεις για τη λήψη μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυν αικών και των παιδιών
Ο εν τοπισμός και η προσπάθεια εξεύρεσης και προώθησης λύσεων των προβλημάτων που προκύπτουν σε τοπικό επίπεδο σε βάρος του εν ός φύλου και η προώθηση
στην τοπική κοιν ων ία των αρχ ών της καθολικής πρόσβασης, των ίσων ευκαιριών , της μη διάκρισης, της δημοκρατίας, της συμμετοχ ικότητας και της ισότητας των
φύλων .
Η αν άληψη πρωτοβουλιών και η υλοποίηση δράσεων σε
συν εργασία με τις Αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και άλλους φορείς και συλλόγους και με την συμμετοχ ή εθελον τικών ομάδων
Η ευαισθητοποίηση / εν ημέρωση και πληροφόρηση των
κατοίκων στο ζήτημα της ισότητας με διοργάν ωση εκδηλώσεων , ελεύθερων συζητήσεων , συν εδρίων , σεμιν αρίων , επιμορφωτικών προγραμμάτων και μέτρων δράσης
Η Δωρεάν παροχ ή ν ομικών συμβουλών σε θέματα κοιν ων ικών αν ισοτήτων στο χ ώρο εργασίας και το οικογεν ειακό περιβάλλον , καθώς και σε θέματα φαιν ομέν ων εν δοοικογεν ειακής βίας ή έμφυλης βίας στις γυν αίκες του Δήμου
μας

Φίλη- δημότισσα
Η ισότητα είν αι η απαραίτητη προϋπόθεση για μια υγιή
κοιν ων ία
Μη σταματάς ν α παλεύεις – έχ ουμε ακόμα πολύ δρόμο
μπροστά μας
Δημοτική Επιτροπή Ισότητας (ΔΕΠΙΣ) Δήμου Φυλής
email: depisf y lis@f y li.gr

Λύση στο χρόνιο πρόβλημα της έλλειψης κάδων στις γειτονιές του Δ. Αχαρνών
Στο επόμενο χρονικό διάστημα θα παραληφθούν και θα δοθούν άμεσα προς χρήση συνολικά 5.200 κάδοι
Ηπροσπάθεια για τη βελτίωση της καθημεριν ότητας
σ την πόλη των Αχαρνών συνεχίζεται με εντατικούς

ρυθμούς και οι συστηματικές εργασίες και παρεμβάσεις από τον Δήμο Αχαρνών αλλάζουν σταδιακά
την εικόνα της βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής των πολιτών.
Στην ανανέωση των κάδων απορριμμάτων, με
ίδιους πόρους, σε κάθε γωνιά και γειτονιά των
Αχαρνών, των Θρακομακεδόνων, της Βαρυμπόμπης και του Ολυμπιακού Χωριού, προχωρά η
Δημοτική Αρχή Αχαρνών.

Στο πλαίσιο αυτό, άρχισε χθες η τοποθέτηση
των πρώτων από τους 1.300 κάδους αποκομιδής που παρέλαβε ο Δήμος.

Στο επόμενο χρονικό διάστημα θα παραληφθούν
και θα δοθούν άμεσα προς χρήση συνολικά 5.200
κάδοι, δίνοντας λύση στο χρόνιο πρόβλημα της
έλλειψης κάδων και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για να έχουμε καθαρές γειτονιές.

Ήταν ένα από τα πρώτα θέματα που προσπαθήσαμε να δώσουμε λύση, καθώς για πολλά χρόνια
δεν είχε γίνει προμήθεια κάδων από τον Δήμο
μας.
Στην παραλαβή των νέων κάδων βρέθηκαν ο
Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Στάθης Τοπαλίδης, που όλο
αυτό το διάστημα προσπαθούν με κάθε τρόπο να
ενισχύσουν τη Διεύθυνση Καθαριότητας, ούτως
ώστε να είναι πιο αποτελεσματικό το έργο της και
να βελτιωθεί η εικόνα της πόλης.
«Ήταν ένα από τα πρώτα θέματα που προσπαθήσαμε να δώσουμε λύση, καθώς για πολλά χρόνια
δεν είχε γίνει προμήθεια κάδων από τον Δήμο
μας.
Συν εχ ίζεται στη σελ. 4
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4-θριάσιο

Διαδικτυακή εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα
για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών

ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΜΑΣ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Η συνεχεια απο σελ. 3

Η Διεύθυν ση Καθαριότητας και ο αρμόδιος αν τιδήμαρχ ος Στάθης Τοπαλίδης προχ ωράν ε πλέον στην
αν τικατάσταση των παλαιών κάδων , ούτως ώστε ν α
καλυφθούν οι μεγάλες αν άγκες σε κάθε γειτον ιά»,
δήλωσε χ αρακτηριστικά ο δήμαρχ ος κ. Βρεττός.
Υ πεν θυμίζουμε ότι εν μέσω του 2ου κύματος παν δημίας ο δήμαρχ ος Αχ αρν ών είχ ε επισημάν ει για την
καθαριότητα τα εξης: Στο χ ρον ικό διάστημα που
διαν ύουμε οι εργαζόμεν οι στην καθαριότητα δίν ουν μια
μεγάλη μάχ η για ν α διατηρήσουν την πόλη μας καθαρή. Μια μάχ η που διαρκεί εδώ και μήν ες, αλλά αυτή
ακριβώς τη στιγμή είν αι ακόμη πιο δύσκολη και ακόμη
πιο σύν θετη. Το μεγάλο διακύβευμα είν αι η δημόσια
υγεία και οι εργαζόμεν οι είν αι αυτοί που δουλεύουν
καθημεριν ά σε αυτή την κατεύθυν ση.
Τους οφείλουμε όλοι έν α μεγάλο ευχ αριστώ, αλλά
οφείλουμε ν α τους προσφέρουμε και τη δική μας βοήθεια στο μέτρο του δυν ατού.Το ελάχ ιστο που μπορεί ν α
κάν ει ο καθέν ας μας είν αι ν α τηρεί μερικούς απλούς
καν όν ες για το διάστημα αυτό
.Ας ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥ ΜΕ ν α βγάζουμε στο δρόμο
ογκώδη αν τικείμεν α (καν απέδες, έπιπλα, είδη υγιειν ής,
στρώματα κτλ)Ας αποφύγουμε τα κλαδέματα Ας τοποθετούμε τα σκουπίδια μας μόν ο μέσα στους κάδους.
Ας φρον τίζουμε ν α είν αι πάν τα κλειστοί οι κάδοιΑς
κατεβάζουμε τα σκουπίδια μας μόν ο βραδιν ές ώρες .

48

Τ

ην κεν τρική διαδικτυακή εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των
Γυν αικών , διοργαν ών ουν αύριο Πέμπτη 25 Νοεμβρίου στις 18.00 η Περιφέρεια Αττικής, το Γραφείο
Ισότητας της ΕΝ.Π.Ε. και η Περιφερειακή Επιτροπή
Ισότητας των Φύλων της Αττικής μαζί με έν τεκα φορείς που δραστηριοποιούν ται στο πεδίο.
Την εκδήλωση, που θα μεταδοθεί ζων ταν ά μέσω
Ζoom στη διεύθυν ση https://bit.ly /3BZjniN και θα
είν αι ελεύθερα προσβάσιμη για το κοιν ό, θα χ αιρετίσουν ο Περιφερειάρχ ης Αττικής και Πρόεδρος του
Ιατρικού Συλλόγου Αθην ών Γιώργος Πατούλης και η
Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των
Φύλων Αττικής Μαρία Αγγελοπούλου.
Για τις κακοποιητικές συμπεριφορές κατά των
γυν αικών στην εποχ ή της κρίσης και τους εν δεδειγμέν ους τρόπους αν τιμετώπισης του φαιν ομέν ου, θα
μιλήσουν ο Πρόεδρος της Επιτροπής Γυν αικείων
Θεμάτων της Ιεράς Αρχ ιεπισκοπ ής Αθην ών π .
Αν τών ιος Καλλιγέρης, η Πρόεδρος της Παν ελλαδικής
Οργάν ωσης Γυν αικών «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ» Μαρία
Γιαν ν ίρη, το τ. μέλος της Επιτροπής Ισότητας των
Φύλων της Ελλην ικής Ολυμπιακής Επιτροπής Βάσω
Κόλλια, η Πρόεδρος του Εθν ικού Συμβουλίου
Ελλην ίδων Ειρήν η Παν ταζή Μελίστα, η Επικεφαλής
της Ελλην ικής Αν τιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού
Λόμπι Γυν αικών Μίκα Ιωαν ν ίδου, η Διευθύν τρια του
Κέν τρου Στήριξης Οικογέν ειας Αρχ ιεπισκοπής Αθην ών Μαρία Πίν η, η Πρόεδρος της Έν ωσης Ελλην ίδων
Νομικών Χρυσηίς Σφάν δου-Κιμιν ού, η Αν τιπρόεδρος
του Συν δέσμου για τα Δικαιώματα της Γυν αίκας Λάουρα Αλιπράν τη, η Πρόεδρος της Σοροπτιμιστικής

Έν ωσης Ελλάδας Μερόπη Ορφαν ού, η Υ πεύθυν η
Επιτροπής Επιστημόν ων για Γυν αικεία Θέματα Ισότητας του Λυκείου Ελλην ίδων Αγλαΐ α Ρομπόκου και
εκπρόσωπος του Γραφείου Αν τιμετώπισης Εν δοοικογεν ειακής Βίας των Γεν ικών Αστυν ομικών Διευθύν σεων Αττικής
Τη συζήτηση συν τον ίζει η Επικεφαλής του Γραφείου
Ισότητας της ΕΝ.ΠΕ Φωτειν ή Βρύν α.
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θριάσιο-5

ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΞΑΛΕΙΨΗς ΤΗΣ
ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Αποτελεί θεσμική και ηθική μου
υποχρέωση να σταθώ δίπλα σε όποια και
όποιον το έχει ανάγκη. Η Κοινωνική
Υπηρεσία μας είναι εδώ για όλες και
όλους ανά πάσα στιγμή

Η

25η Νοεμβ ρ ί ο υ
ορίστηκε
από τα Ηνωμένη
Έθνη ως η Διεθνής
Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά
των
Γυναικών.
Σήμερα, παραμονές
2022, και ενώ θα
περιμέναμε πως ο
Δυτικός Πολιτισμός
έχει προχωρήσει
σημαντικά
σε
επίπεδο γυναικείων δικαιωμάτων και γυναικείας ευημερίας, μένουμε έκπληκτοι, ιδιαίτερα μετά τα πρώτα κύματα της πανδημίας, με τα ποσοστά ενδοοικογενειακής και
έμφυλης βίας, που ήρθαν στην επιφάνεια.
Το καλοκαίρι που μας πέρασε ειδικά, στάθηκε ορόσημο για τη Χώρα μας, η ανάδειξη ανείπωτων βιασμών
(#meetoo) και φρικαλέων γυναικοκτονιών. Εγκλήματα,
που συγκλόνισαν το Πανελλήνιο και θα μείνουν παντοτινά χαραγμένα στις μνήμες μας.
Η ανοχή σε όλα τα παραπάνω, αποτελεί ξεκάθαρη
προσβολή για τον πολιτισμό μας και για τα ανθρώπινα
δικαιώματα. Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες και η Ελληνική
Αστυνομία οφείλουν να συμβάλουν, ώστε οι δικαστικές
αρχές να απονέμουν δικαιοσύνη.
Όπως και να έχει, η βία κατά των γυναικών, μειώνει
βάναυσα και
αδικαιολόγητα τα δικαιώματα της
γυναίκας, τις σχέσεις των δύο φίλων, την ποιότητα της
οικογενειακής ζωής, τα χρηστά ήθη και έθιμα της
Χώρας, κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και
τη δημόσια και οικογενειακή ειρήνη.
Δεν ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο για να κάνουμε τις
γυναίκες να υποφέρουν. Αντιθέτως, είμαστε εδώ για να
τις προσέχουμε, να τις φροντίζουμε, να τις αγαπάμε, να
κάνουμε οικογένεια μαζί τους. Ως ίσα πρόσωπα, εν
ειρήνη και γαλήνη.
Ας σπάσουμε λοιπόν την σιωπή!
Ας καταγγείλουμε κάθε περιστατικό βίας στην
ΕΛΑΣ.
Ας απευθυνθούμε στους ειδικούς Ψυχικής Υγείας.
Όπως τα περισσότερα δεινά και τα προβλήματα του
ανθρώπου, συνήθως έχουν λύση. Αρκεί να τα αντιμετωπίσουμε ορθά και άμεσα.
Όπως έχω τονίσει πολλές φορές επί του θέματος, το
Γραφείο μου αλλά και η Κοινωνική Υπηρεσία του
Δήμου, είναι ανοικτά για όλες και όλους ανά πάσα στιγμή. Αποτελεί θεσμική και ηθική μου υποχρέωση να
σταθώ δίπλα σε όποια και όποιον το έχει ανάγκη.

Για τέταρτη συνεχή χρονιά,
εθελοντές από τον Ασπροπύργου στήριξαν
τους δρομείς στον 6ο Αυθεντικό Φειδιππίδειο
Δρόμο, Αθήνα – Σπάρτη – Αθήνα

Γ

ια τέταρτη συνεχή χρονιά, εθελοντές από τον
Δήμο Ασπροπύργου έδωσαν το παρόν στον 6ο
Αυθεντικό Φειδιππίδειο Δρόμο, Αθήνα – Σπάρτη –
Αθήνα, κατόπιν προσκλήσεως του Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου «Αθηναίοι Δρομείς».
Από τις 19 έως τις 23 Νοεμβρίου 2021, το προσωπικό
και μέλη του Δ.Σ. του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. καθώς και μέλη του
Αθλητικού Ομίλου Ασπροπύργου «ΘΡΙΑ» βρίσκονταν
σε τέσσερις (4) σταθμούς επί της εθνικής οδού Αθηνών –
Κορίνθου εφοδιάζοντας τους δρομείς με νερό, φρούτα,
ισοτονικά ποτά κ.α., τηρουμένων όλων των απαιτούμενων πρωτόκολλων υγειονομικής ασφαλείας και

Η Επιτροπή Α/βάθμιας
Εκπαίδευσης Αχαρνών δίπλα
στους Σχολικούς Τροχονόμους

Μ

εειδικάμπουφάν ψύχουςκαιβροχήςεξοπλίζειοΔήμος
Αχαρνών τουςΣχολικούςΤροχονόμους, που σε όλη
την διάρκεια του σχολικού έτους, φροντίζουν για την
ασφαλήπροσέλευσηκαιαποχώρησητων μαθητών στιςσχολικές τουςμονάδες.

Ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαράλαμπος Ορφαν ίδης παρέδωσε σήμερα για πρώτη φορά τα
ειδικά μπουφάν , τα οποία φέρουν διακριτικά
του Δήμου Αχαρν ών , καθώς και την έν δειξη
“Σχολικός Τροχον όμος”.
Σύν τομα θα παραδοθούν και τα ν έα σήματα

STOP προς αν τικατάσταση των παλιών .

Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής, Ορφαν ίδης
Χαράλαμπος
Αν τιπρόεδρος
Σχ ολικής
Θοδωρής Πολυμεν έας

Επιτροπής,

μψυχώνοντάς τους αθλητές να συνεχίσουν την προ
σπάθειά τους. Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου καθώς και ο Πρόεδρος του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ.
Ιωάννης Κατσαρός, συγχαίρουν όλους τους υπερμαραθωνοδρόμους, που κατάφεραν να τερματίσουν, αλλά και
όσους συμμετείχαν σε αυτή τη σπουδαία διαδρομή. Ιδιαιτέρως δε καλωσορίζουν τον οικολογικό προσανατολισμό
του φετινού διαγωνισμού, καθώς και τον υπεύθυνο των
εθελοντών και εποπτών, κ. Ηλία Μπέλλο του Αθλητικού
Πολιτιστικού Συλλόγου «Αθηναίοι Δρομείς», για τη
συντονιστική του δράση. Το παρόν στη δράση έδωσε και
ο Αντιπρόεδρος του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Αντώνιος Κοναξής.

6 - θριάσιο

Χρυσή Πρωταθλήτρια στο
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Τζούντο Κορασίδων
η Δάφνη Δαγιακίδη
από τα Μέγαρα
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Στην καρδιά των Άνω Λιοσίων

η λειτουργία της “Έκθεσης Δώρων Αγάπης”

Μ

Λ. Κοσμόπουλος: «Θερμά
συγχαρητήρια σε ένα νέο
κορίτσι, μια νέα και φιλόδοξη
αθλήτρια που θα συνεχίσει την
νικηφόρο πορεία της»

Χ

ρυσή Πρωταθλήτρι α στο Πανελλήνι ο
Πρωτάθλημα Τ ζούντο Κορασίδων στο
Λουτράκι στην πολύ δύσκολη κατηγορία
των 63 kg η αθλήτρια από τα Μέγαρα Δάφνη
Μιχαήλ Δαγιακίδη.
Η Δάφνη Δαγιακίδη είναι μαθήτρια της Β’
γυμνασίου, ξεκίνησε τζούντο σε ηλικία 4 ετών και
αγωνίζεται με την ομάδα του Πανιωνίου. Έχει
κατακτήσει 2 φορές το χρυσό μετάλλιο στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα τζούντο (2020, 2021) και μία
το χάλκινο (2019) στις αντίστοιχες ηλικιακές κατηγορίες.
Σε συγχαρητήρια μήνυμα του, ο Αντιπεριφερειάρχης Λευτέρης Κοσμόπουλος αναφέρει :
«Συγχαίρω θερμά την νεαρή συμπολίτισσά μας
Δάφνη Δαγιακίδη για την μεγάλη αυτή επιτυχία
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τζούντο. Της εύχομαι υγεία και να συνεχίσει την νικηφόρο πορεία
της, κάνοντάς μας όλους υπερήφανους, για τον
υγιή αθλητισμό που παράγει ο τόπος μας. Η
Περιφέρεια Αττικής στηρίζουμε τους αθλητές
μας, σε κάθε τους βήμα. Παιδιά όπως η Δάφνη
που με πείσμα και αφοσίωση υπηρετούν τα
ιδεώδη του αθλητισμού γίνονται παράδειγμα για
όλα τα παιδιά που αγωνίζονται καθημερινά και
στο τέλος ανεβαίνουν στα πιο ψηλά βάθρα της
ζωής».

ε τις ευλογίες της Εκκλησίας, παρουσία του Δημάρχου Φυλής Χρήστου
Παππού, άνοιξε τις πύλες της για τις
Άγιες μέρες των Χριστουγέννων, η “Έκθεση
Δώρων Αγάπης” του Συλλόγου Ορθοδόξων
Γυναικών “Άγιος Φιλάρετος ο Ελεήμων”, η
οποία φέτος εδρεύει στην καρδιά της πόλης
των Άνω Λιοσίων, πλησίον της Πλατείας Δημαρχείου στην οδό Στρατηγού Λιόση 8.
Τον Αγιασμό των εγκαινίων τέλεσε όπως
κάθε χρόνο, υπό τις μελωδίες των Βυζαντινών
Ύμνων των Μοναχών, σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης, ο Μητροπολίτης της Ιεράς Μονής Ωρωπού και Φυλής κ.κ. Κυπριανός.
Τον κόσμο καλωσόρισε η Πρόεδρος του
Συλλόγου Ορθοδόξων Γυνακών κ. Αθηνά
Τούντα Χωριατοπούλου, η οποία μίλησε για το
θεάρεστο έργο του Συλλόγου κι ευχαρίστησε
με θερμά λόγια για τη στήριξη τους, τον Δήμαρχο Χρήστο Παππού, την Αντιδήμαρχο Φυλής
Ελένη Λιάκου, τον Αντιδήμαρχο Γιώργο
Αβράμη , τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Χασιάς Διονύση Βλάχο που έδωσαν το
παρών στην τελετή, αλλά και τον Αναπληρωτή
Δημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής Γιώργο
Αντωνόπουλο που κι εκείνος συνδράμει
αθόρυβα το φιλανθρωπικό έργο του Συλλόγου.
Τις εγκάρδιες ευχές του προς τον Δήμαρχο
και τα παρευρεθέντα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου απηύθυνε ο Μητροπολίτης κ.κ.
Κυπριανός, υπογραμμίζοντας πως ο Δήμος
Φυλής στηρίζει ολόπλευρα το έργο της Ιεράς
Μονής.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί, ότι η Έκθεση
Δώρων Αγάπης διαθέτει αξιόλογα εκθέματα σε
πολύ χαμηλές τιμές, τα έσοδα από τις πωλήσεις των οποίων θα διατεθούν εξ ολοκλήρου
για τις ανάγκες του πολυσχιδούς προνοιακού
έργου της Ιεράς Μητρόπολης Ωρωπού και
Φυλής.
Λειτουργεί από ΔΕΥΤΕΡΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10:00-14:00 και 17:30-21:00 ΣΑΒΒΑΤΟ 10:0015:00 και θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 30
Ιανουαρίου του 2022.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ –
ΡΕΒΥΘΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΛΠΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Η ΕΥΔΑΠ ανακοινώνει ότι, λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών σε κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό
ύδρευσης, θα σημειωθεί πτώση της πίεσης έως και πλήρης διακοπή της παροχής του νερού στο
Δήμο Μεγάρων και συγκεκριμένα στις περιοχές Πόλη Μεγάρων, Νέα Πέραμο, Βλυχάδα, Νεράκι,
Λουτρόπυργο, στη νήσο Ρεβυθούσα (εγκαταστάσεις φυσικού αερίου) και στις εγκαταστάσεις ΕΛΠΕ
Ελευσίνας (ΠΕΤΡΟΛΑ).
Διάρκεια: από τις 8.00 το βράδυ της Πέμπτης 25 Νοεμβρίου έως τις 8.00 το πρωί της Παρασκευής
26 Νοεμβρίου.
Επισημαίνεται ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ελαχιστοποίησης της διάρκειας των εργασιών και επαναφοράς της υδροδότησης.
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ΑΓΡΟΤΟΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Γενική Συνέλευση στο ΚΑΠΗ Μάνδρας
Προσκαλούν ται τα μέλη του Συλλόγου, καθώς και όποια/ος επιθυμεί
ν α γίν ει μέλος, την Κυριακή 28.11.2021 και ώρα 10:30 π.μ. στην
αίθουσα του ΚΑΠΗ Μάν δρας στην Τακτική Γεν ική Συν έλευση

Απογραφή 2021: Παράταση τουλάχιστον
μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου

Η κύρια διαδικασία
βάσει της οποίας θα
υλοποιηθεί η απογραφή είν αι η ηλεκτρον ική αυτοαπογραφή.

Oι απογραφείς έχουν
ήδη ξεκινήσει να εναποθέτουν έναν κλειστό
φάκελο σε κάθε οικία,
διαμέρισμα ή κατάλυμα,
με
έναν
μοναδι κό
κωδι κό αρι θμό που
αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη κατοικία.
Εν συνεχεία, ένας εκπρόσωπος
του νοικοκυριού μπορεί να εισέλθει στην ειδική εφαρμογή της
απογραφής, μέσω της ψηφιακής
πύλης www.gov.gr, χρησι μοποι ώντας τον μοναδι κό αυτόν
κωδικό και τον κωδικό του στο
TaxisNet, ώστε να συμπληρώσει
το ερωτηματολόγιο για τον εαυτό
του και τα μέλη του νοικοκυριού
του, καθώς και για την κατοικία του.
Αρκεί ένας εκπρόσωπος του νοικοκυριού για την πραγματοποίηση
της διαδικασίας, δεν είναι απαραίτητη η παρουσία όλων των μελών
του νοικοκυριού.
Όσοι πολίτες για οποιονδήποτε
λόγο (π.χ. μη εξοικείωση με νέες
τεχνολογίες) δεν μπορέσουν να
αυτοαπογραφούν ηλεκτρονικά, θα
τους επισκεφτεί ο απογραφέας της
ΕΛΣΤΑΤ για να τους απογράψει με
τη συνηθισμένη μέθοδο «πόρταπόρτα», όπως συνέβη και σε
προηγούμενες απογραφές.
Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν
ότι όλοι οι απογραφεί ς της
ΕΛΣΤΑΤ φέρουν, εκτός από την
αστυνομική ταυτότητα, ειδική κον

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ

Πλούσια συζήτηση και ανταλλαγή πείρας στις
εργασίες της Συνόδου του Τμήματος Ευρώπης

Ο

λοκληρώθηκαν οι εργασίες της Συν όδου του
Τμήματος Ευρώπης του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήν ης (ΠΣΕ), που πραγματοποιήθηκε
στις 12 και 13 Νοέμβρη στη Villa Nov a de Gaia της
Πορτογαλίας, δυο χ ρόν ια μετά την αν αστολή των διά
ζώσης συν αν τήσεων λόγω της παν δημίας.
Τις εργασίες της Συν όδου απασχ όλησαν οι γεν ικότερες εξελίξεις με την κλιμάκωση της ιμπεριαλιστικής
επιθετικότητας των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ κατά των
λαών , η παραπέρα στρατιωτικοποίηση της ΕΕ και η
επ ιχ ειρούμεν η στρατιωτική αυτον όμησή της, η
συν έχ ιση της καμπάν ιας του ΠΣΕ «Ναι στην Ειρήν η
- Όχ ι στο ΝΑΤΟ», η οργάν ωση διάσκεψης του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήν ης εν άν τια στη Σύν οδο
Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχ θεί τέλος Ιούν η του
2022 στη Μαδρίτη, καθώς και η διακριτή συμμετοχ ή
του ΠΣΕ στις αν τιΝΑΤΟικές κιν ητοποιήσεις, που θα

λάβουν χ ώρα εκείν ο το διάστημα.
Μέσα από τη συζήτηση έγιν ε σημαν τική αν ταλλαγή
πείρας από τη δράση των αν τιιμπεριαλιστικών κιν ημάτων ειρήν ης της Ευρώπης σε όλη αυτή την περίοδο, την κατάσταση γύρω από τις επιπτώσεις της υγειον ομικής παν δημίας και την έλλειψη ουσιαστικών
μέτρων θωράκισης της Δημόσιας Υ γείας από όλες τις
κυβερν ήσεις και την ταυτόχ ρον η κερδοφορία των
επιχ ειρηματικών ομίλων μέσα στην κρίση αυτή.
Πραγματοποιήθηκε επίσης εν ημέρωση και αν ταλλαγή σκέψεων και προτάσεων εν όψει και της διεξαγωγής του 22ου Συν εδρίου του Παγκόσμιου Συμβουλίου
Ειρήν ης, που θα διεξαχ θεί την άν οιξη του 2022 στο
Βιετν άμ.

κάρδα με το σήμα της Στατιστικής
Αρχής στην οποία αναγράφονται τα
στοιχεία τους, καθώς και έντυπο
ορισμού με τη φωτογραφία τους και
σφραγίδα της ΕΛΣΤΑΤ.
Επίσης, είναι υποχρεωμένοι να
τηρούν όλα τα απαραίτητα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς της COVID-19.

Η πρώτη φάση της Απογραφής
2021, που αφορά στην ηλεκτρον ική αυτοαπογραφή και επρόκειτο ν α ολοκληρωθεί την προσεχή Παρασκευή (26/11), θα
πάρει παράταση τουλάχιστον
μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου.
Οι καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν στην επίδοση των
φακέλων με τον «Μον αδικό
Κωδικό Απογραφής» των κατοικιών υποχρέωσε την ΕΛΣΤΑΤ
ν α πάρει την απόφαση ν α δοθεί
παράταση στην πρώτη φάση της
Απογραφής 2021.
Αυτό αποκάλυψε ο πρόεδρος
της ΕΛΣΤΑΤ, Θάν ος Θαν όπουλος, χωρίς ωστόσο ν ’ αν αφέρει
ημερομην ία, κάτι το οποίο αν αμέν εται ν α γίν ει πολύ σύν τομα.

Στη διάσκεψη εγκρίθηκαν ψηφίσματα αλληλεγγύης
προς τον λαό της Βεν εζουέλας, στον κυπριακό λαό
για τερματισμό της κατοχ ής και επαν έν ωση του
ν ησιού, ψήφισμα καταδίκης της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας κατά της Κούβας και αλληλεγγύης στο λαό
της. Μετά από σχ ετική εν ημέρωση εγκρίθηκε ψήφισμα καταδίκης της αν αν έωσης της Ελλην οαμερικαν ικής Συμφων ίας για τις Βάσεις και αλληλεγγύης στην
πάλη της ΕΕΔΥ Ε και του λαϊκού κιν ήματος στην
Ελλάδα, με την ταυτόχ ρον η καταδίκη του ρόλου των
διαδοχ ικών ελλην ικών κυβερν ήσεων .
Στη Σύν οδο πήραν μέρος τα κιν ήματα από το Βέλγιο, την Κύπρο, την Τσεχ ία, την Ιταλία, τη Γαλλία,
την Ιρλαν δία, τη Γερμαν ία, την Ισπ αν ία, την
Τουρκία, την Πορτογαλία, που είν αι και συν τον ιστής
Ευρώπ ης του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήν ης,
καθώς και η ΕΕΔΥ Ε, από την Ελλάδα, με τον οργαν ωτικό της γραμματέα Γρηγόρη Αν αγν ώστου.
Στη Σύν οδο συμμετείχ ε ως προσκεκλημέν ος και
εκπρόσωπος από το κίν ημα ειρήν ης της Βραζιλίας.
Στη συν άν τηση παραβρέθηκε και συμμετείχ ε ο
εκτελεστικός γραμματέας του Παγκόσμιου Συμβουλίου
Ειρήν ης, Ηρακλής Τσαβδαρίδης.
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Μητσοτάκης σε Κομισιόν: Ταξίδια εντός ΕΕ μόνο με 3η δόση εμβολίου για τους άνω των 60
Με επιστολή του προς την
πρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, Ούρσουλα φον
ντερ Λάιεν, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης προτείνει την
πραγματοποίηση της τρίτης
δόσης ως προϋπόθεση για
τους άνω των 60 ετών του
ευρωπαϊκού πιστοποιητικού
για ταξίδια εντός της ΕΕ.

Την πραγματοποίηση της
τρίτης δόσης του εμβολίου
ως προϋπόθεση ισχύος για
τους άνω των 60 ετών του
ευρωπαϊκού
ψηφιακού
πιστοποιητικού
εμβολια-

σμού (EU DCC) για ταξίδια εντός της ΕΕ προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε επιστολή του
προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Πιστεύω ότι δεν πρέπει να χάνουμε χρόνο
για να προστατέψουμε τους πιο ευάλωτους από
τους συμπολίτες μας, ειδικά εφόσον η τρίτη
δόση έχει δείξει ότι είναι αποτελεσματική (άνω
του 90%) στην πρόληψη σοβαρών COVID-19
αποτελεσμάτων περιλαμβανομένου του θανάτου» αναφέρει μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός στην επιστολή του.
Ο κ. Μητσοτάκης είχε προαναγγείλει προ
ημερών την απόφασή του για τη σχετική επιστολή.

Ύστατη έκκληση ECDC στην Ευρώπη:
Πάρτε μέτρα για Χριστούγεννα και Ιανουάριο

Δραματική προειδοποίηση απευθύνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων στις
χώρες της Ευρώπης για νέα μέτρα τα
Χριστούγεννα για την πανδημία.

Γ

ια τον κίνδυνο «πολύ υψηλής»
υγειονομικής επιβάρυνσης τον
Δεκέμβριο με τα Χριστούγεννα
και τον Ιανουάριο προειδοποιεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου
Νοσημάτων (ECDC) και απευθύνει
έκκληση στις χώρες της Ευρώπης να
λάβουν «επειγόντως» μέτρα απέναντι
στην αναζωπύρωση της επιδημίας.
Επίσης, σε μήνυμά της η επικεφαλής
του ECDC, Άντρεα Αμόν, δήλωσε ότι η
χορήγηση των αναμνηστικών δόσεων
των εμβολίων κατά της Covid θα πρέπει
να εξετασθεί για όλους τους ενηλίκους,
με προτεραιότητα για τους άνω των 40

ετών, σε μία σημαντική αλλαγή του
πρωτοκόλλου.
Σύμφωνα με την προηγούμενη
οδηγία του που είχε εκδοθεί τον Σεπτέμβριο, το ECDC, μαζί με τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Φαρμάκων (EMA), θεωρούσε ότι δεν υπάρχει επείγουσα ανάγκη
για την χορήγηση αναμνηστικών
δόσεων στα πλήρως εμβολιασμένα
άτομα του γενικού πληθυμού, αλλά
συνιστούσε να εξετασθεί η χορήγηση
ενισχυτικών δόσεων στα άτομα με εξασθενημένο ανοσιοποιητικό σύστημα,
καθώς και η χρήση τους σε ευάλωτα ηλικιωμένα άτομα.
Οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων
δεν είναι δεσμευτικές για τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά
λαμβάνονται υπόψιν στην λήψη αποφάσεων.

Μονοκλωνικά αντισώματα:
Ξεκινά η χορήγησή τους στα νοσοκομεία
από την Παρασκευή

Η λίστα με τα νοσοκομεία που θα χορηγούν τα μονοκλωνικά αντισώματα
αναμένεται να οριστικοποιηθεί εντός της ημέρας. Η Ελλάδα έχει λάβει
2.000 δόσεις μονοκλωνικών αντισωμάτων.

Τ

ην Παρασκευή (26/11) αν αμέν εται ν α ξεκιν ήσει η χ ορήγηση
μον οκλων ικών αν τισωμάτων σε
ν οσοκομεία της χ ώρας μας, προσθέτον τας έν α ακόμη όπλο στη φαρέτρα
του Συστήματος Υ γείας για την θεραπευτική αν τιμετώπιση του κορoν οϊού.
Η λίστα με τα ν οσοκομεία που θα
χ ορηγούν τα μον οκλων ικά αν τισώματα
αν αμέν εται ν α οριστικοποιηθεί εν τός
της ημέρας. Η Ελλάδα έχ ει λάβει 2.000
δόσεις μον οκλων ικών αν τισωμάτων .

Ο καθηγητής φαρμακολογίας, Ευάγγελος Μαν ωλόπουλος εξήγησε, μιλών τας

στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και την
εκπομπή "Σήμερα", τη δυσκολία που
υπάρχ ει παγκοσμίως με τα μον οκλων ικά αν τισώματα, καθώς εν ώ πρέπει ν α
χ ορηγηθούν στον ασθεν ή 2 με 3 ημέρες μετά την εκδήλωση των πρώτων
συμπτωμάτων , η έγχ υση γίν εται στα
ν οσοκομεία και διαρκεί μία με μιάμιση
ώρα περίπου.
Ο κ. Μαν ωλόπ ουλος π ρόσθεσε
επίσης ότι οι δόσεις είν αι πολύ λίγες και
δεν φτάν ουν για όλους οπότε η επιλογή των ατόμων που θα λάβουν τα
μον οκλων ικά αν τισώματα θα έχ ει πολύ

συγκεκριμέν α κριτήρια και θα αφορά
άτομα αν οσοκατεσταλμέν α, μεγάλης
ηλικίας με συν οδές παθήσεις.
Ο καθηγητής πρόσθεσε ότι ακόμη
δεν έχ ουν γίν ει γν ωστές οι λεπτομέρειες της χ ορήγησης μον οκλων ικών στη

χ ώρα μας, ωστόσο κάποια επιτροπή
είτε του υπουργείου είτε του ΕΟΔΥ θα
πρέπει ν α επιλέγει από τα κρούσματα
που δηλών ον ται ποια άτομα είν αι υποψήφια για ν α ακολουθήσουν την εν
λόγω θεραπεία.
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Με ορίζοντα 25ετίας το νέο master plan του Λιμένα Ελευσίνας

Μ

Έγινε η Παρουσίαση της Α΄ φάσης του Προγραμματικού Σχεδίου από τον ΟΛΕ
ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα με θέμα
“Master Plan Λιμένα Ελευσίνας – Στόχοι & Προοπτικές
Ανάπτυξης – Παρουσίαση
Α΄ φάσης Προγραμματικού Σχεδίου”, που διοργάνωσε ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
(Ο.Λ.Ε.) ΑΕ, την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου
2021, στον συνεδριακό χώρο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ελευσίνας- Δυτ. Αττικής
που παραχώρησε ευγενικά ο Πρόεδρός του κ.
Βαγγέλης Λίγγος.

Η διοργάνωση της Ημερίδας έγινε με
σκοπό να διατυπωθούν και να καταγραφούν
οι θέσεις όλων των συναρμόδιων φορέων,
διαδικασία που απαιτείται για την εκπόνηση
του με ορίζοντα 25ετίας νέου μάστερ πλαν του
λιμένα Ελευσίνας, δεδομένου ότι δεν υπήρξε
μέχρι σήμερα η δέουσα ανταπόκριση.
Την Ημερίδα τίμησαν με την παρουσία
τους ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης αρμόδιος για
θέματα Διεθνούς Συνεργασίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Βουλευτής Β' Δυτικής Αττικής κ. Γεώργιος Κώτσηρας, ο Γ' Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Β' Δυτ.
Αττικής κ. Αθανάσιος Μπούρας, ο Γραμματέας της Βουλής και Βουλευτής Β' Δυτ. Αττικής
κ. Ευάγγελος Λιάκος, ο Δήμαρχος Μεγαρέων
κ. Γρηγόρης Σταμούλης, ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου κ. Ευάγγελος Ντηνιακός, ο Αντιδήμαρχος
Αειφόρου Ανάπτυξης- «Πράσινης Ενέργειας»Προγραμματισμού Οργάνωσης- Ποιότητας
και Αποδοτικότητας- Αγροτικής Παραγωγής
του Δήμου Ασπροπύργου κ. Ιωάννης Νέζης,
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Ελευσίνας, ο Κεντρικός Λιμενάρχης Ελευσίνας κ. Άγγελος Γραμματέας, κ.α.
Χαιρετισμό απηύθυνε ο Γ' Αντιπρόεδρος
της Βουλής και Βουλευτής Β' Δυτ. Αττικής, κ.
Αθ. Μπούρας καθώς και ο Πρόεδρος του
Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ελευσίνας-Δυτ.
Αττικής κ. Βαγγέλης Λίγγος.

Στην Ημερίδα μίλησαν:
Ο Πρόεδρος του Ο.Λ.Ε. ΑΕ κ. Γεώργιος
Κουμπέτσος,
Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο.Λ.Ε. ΑΕ κ. Απόστολος Καμαρινάκης,

«Δεν θα κινδυνεύσει κανένας άνθρωπος και δεν
θα αναβληθούν χειρουργεία που πρέπει να
γίνουν», δήλωσε κατηγορηματικά , μιλώντας στον
τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ ο υπουργός Υγείας,
Θάνος Πλεύρης, επισημαίνοντας πως το υπουργείο Υγείας είναι σε συνεννόηση και με ιδιωτικές
κλινικές εάν χρειαστεί να γίνουν χειρουργεία σε
αυτές.

Ειδικότερα, για την Αττική τόνισε πως «δεν
υπάρχει καμία αλλαγή στα προγραμματισμένα χειρουργεία» και πρόσθεσε πως με τη χθεσινή επιστολή προς τα νοσοκομεία, ουσιαστικά, «δίνεται η
δυνατότητα στις διοικήσεις, εάν χρειαστεί, να περιορίσουν τα χειρουργεία».
Ωστόσο, ο κ. Πλεύρης επανέλαβε ότι ακόμα και

Τα μέλη της ομάδας μελετητών του
αναδόχου MARNET Α.Τ.Ε. που έχει αναλάβει
την εκπόνηση του μάστερ πλαν κ.κ. Νικ.
Φλώριος, Αγγελική Χιώνη και Γεώργ. Εμμανουλόπουλος,

Ο αναπληρωτής καθηγητής στη Σχολή
Ναυπηγών Μηχανολόγων -Μηχανικών ΕΜΠ
και Διευθυντής του Εργαστηρίου Θαλασσίων
Μεταφορών κ. Δημ. Λυρίδης,
Ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης κ. Αντ. Βενιέρης,
Ο Πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ελευσίνας-Δυτ. Αττικής κ. Βαγγ. Λίγγος,
Ο εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά (ΕΒΕΠ),
Πρόεδρος του Σωματείου Ναυτικών Πρακτόρων Αττικής- Πειραιά και μέλος του ΔΣ του
Ο.Λ.Ε. ΑΕ κ. Νικ. Φιριππής,
Ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος και μέλος του ΔΣ του
Ο.Λ.Ε. ΑΕ κ. Χρ. Κατσογιάννης,
Ο Τεχνικός Σύμβουλος Ναυτιλιακών Θεμάτων HELLENIC LLOYD’S/LLOYD’S REGISTER GROUP, Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας και Πρόεδρος
της Ειδικής Τεχνικής Επιτροπής του Ο.ΛΕ ΑΕ
για την απομάκρυνση των ναυαγίων κ. Μιχ.
Μαντζαφός,
Ο Αντιδήμαρχος Αειφόρου Ανάπτυξης,
«Πράσινης Ενέργειας», Προγραμματισμού
Οργάνωσης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας,
Αγροτικής
Παραγωγής
του
Δήμου
Ασπροπύργου κ. Ιωαν. Νέζης,
Ο πρώην δήμαρχος και μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας κ. Γ.
Τσουκαλάς,
Το μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Ελευσίνας κ. Γ. Τσίτσος,
Η εκπρόσωπος της Επιτροπής Κατοίκων
Ελευσίνας, Κίνησης Πολιτών Eco Eleusis και
Παραλιακού Μετώπου Ελευσίνας, κ. Ηρακλεία Πέππα.
Η εκδήλωση είχε υβριδική μορφή με
δυνατότητα διαδικτυακής σύνδεσης για την εξ
αποστάσεως συμμετοχή. Όλες οι ομιλίες
καταγράφηκαν και μπορείτε να δείτε τα σχετικά βίντεο στην ιστοσελίδα του Ο.Λ.Ε. ΑΕ
www.elefsisport.grαααααααααααααααααααα

Θ. Πλεύρης: Δεν θα υπάρξουν
περιοριστικά μέτρα
για τους εμβολιασμένους

στις επιβαρυμένες περιοχές, όπου πλέον υπάρχει
μεγάλη πίεση στο σύστημα, «δεν θα κινδυνεύσει
άνθρωπος, ο περιορισμός θα είναι στο απολύτως
απαραίτητο».
«Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σε συγκεκριμένα
νοσοκομεία που πιέζονται, είμαστε σε συνεργασία
με ιδιωτικές κλινικές να καλυφθούν και να γίνουν
εκεί. Χειρουργεία δεν θα πάνε πίσω.
Όλα τα έκτακτα χειρουργεία γίνονται, σε ορισμένα νοσοκομεία ειδικά συγκεκριμένων περιοχών
που πιέζονται πάρα πολύ ούτως ή άλλως έχουν
περιορίσει χειρουργεία και τα δίνουν σε συνεργασία με ιδιωτικές κλινικές», σχολίασε.

Χθες το υπουργείο Υγείας ζήτησε από τις διοικήσεις των υγειονομικών περιφερειών -ανάλογα με
τις συνθήκες σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομείατον περιορισμό των προγραμματισμένων τακτικών
χειρουργείων ακόμη και σε ποσοστό 80%, ξεκαθαρίζοντας ότι εξαιρούνται οι εξαιρετικά έκτακτες και
επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις και τα ειδικά
νοσοκομεία.
Παράλληλα, συνεχίζονται κανονικά οι εξετάσεις

και οι θεραπείες σε ασθενείς με σοβαρά χρόνια
νοσήματα.
Ο υπουργός Υγείας επανέλαβε για ακόμη μία
φορά ότι δεν θα υπάρξουν περιοριστικά μέτρα για
τους εμβολιασμένους, αφήνοντας, ωστόσο, ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν νέα μέτρα για τους
ανεμβολίαστους.
Όταν το 73% των ενήλικων είναι εμβολιασμένοι δεν θα υπάρξει lockdown.

«Έχουμε πάρει μέτρα, θα δούμε την αποτελεσματικότητά τους και αν χρειαστεί θα παρθούν κι
άλλα μέτρα», ανέφερε ο κ. Πλεύρης και συμπλήρωσε: «Έχουμε πάρει συγκεκριμένα μέτρα που στο
90% αφορούν μη εμβολιασμένους, όχι τιμωρητικά,
αλλά γιατί αυτοί κινδυνεύουν.
Όταν το 73% των ενήλικων είναι εμβολιασμένοι
δεν θα υπάρξει lockdown. Βρισκόμαστε στην
κορύφωση του τέταρτου κύματος, πιέζεται όλη η
Ευρώπη και προηγούμαστε σε σχέση με άλλες
χώρες».

10 -θριάσιο

Ανα κο ι νώθη κε τ ο εο ρ τ α στ ι κό ωρά ρι ο
τ ων κα τ α στ η μ ά τ ων - Πο ι ες Κυ ρι α κές
εί να ι α νο ι χτ ά γι α ψώνι α

Α

πορρίπτει την οποιαδήποτε συζήτηση για
γεν ικευμέν ο lockdown ο εμπορικός κόσμος
αν αφέρον τας ότι κάτι τέτοιο θα ήταν καταστροφικό. «Δεν υπάρχ ουν τα χ ρήματα, ούτε η δυν ατότητα ν α αν τιμετωπίσουμε ξαν ά αυτή την κατάσταση»,
δηλών ει ο προεδρος του εμπορικού συλλόγου Σταύρος Καφουν ης, τον ίζον τας ότι η αγορά είν αι υποτον ική μέχ ρι σήμερα και πως υπέστη μεγάλη ζημιά με την
εφαρμογή των μέτρων για την επίδειξη rapid test από
τους αν εμβολιαστους προκειμέν ου ν α μπουν στα
κ
α
τ
α
σ
τ
ή
μ
α
τ
α
.
Οι έμποροι περιμέν ουν την αυριαν ή και μεθαυριαν ή ημέρα «Black Friday » για ν α αν ασάν ουν και την
εορταστική περίοδο που ξεκιν ά την Κυριακή 12
Δεκεμβρίου όπου τα μαγαζιά θα είν αι αν οιχ τά από τις
11
έως
τις
6
το
απ όγευμα.

Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021

Σύμφων α το πρόγραμμα το λιαν εμπόριο θα μείν ει
αν οιχ τό την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου και θα κλείσει το
Σαββατοκύριακο 25-26/12 όπως και το Σαββατοκύριακο
1-2
Ιαν ουαρίου.
Επίσης την παραμον ή των Χριστουγέν ν ων και της
Πρωτοχ ρον ιάς τα καταστήματα θα είν αι αν οιχ τά έως
τις 6 το απόγευμα και τις υπόλοιπες ημέρες έως τις 9
το
βράδυ.
«Ελπίζουμε ότι θα φτάσουμε σε έν α επίπεδο του 80
- 90% σε σχ έση με το 2019, δηλών ει ο κ. Καφούν ης,
υπογραμμίζον τας ότι τα «υγειον ομικά πρωτόκολλα
τηρούν ται αυστηρά από όλους τους εμπόρους για
αυτό και δεν έχ ει επιβληθεί ούτε έν α πρόστιμο σε
κ α τ α σ τ η μ α τ ά ρ χ η » .
Αναλυτικά το ωράριο έχει ως εξής:

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ

Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,
210 5570337, 210 5580816

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284
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θριάσιο-11

Ο Εύνικος ΓΑΣ 86-36 τον
Ατρόμητο Πειραιά

ΕΠΣΔΑ: Oι αγώνες του Σαββατοκύριακου στην Δυτική Αττική

ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥΔΟΞΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
Κυριακή
28/11/21 15:00

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(8η αγων ιστική)

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ - Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Σάββατο
27/11/21 15:00
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΣΤΑΔΙΟ ΦΥΛΗΣ Σάββατο 27/11/21

ΔΗΜ.
15:00

ΒΥΖΑΣ - ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟY
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ) Σάββατο
27/11/21 15:00

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ Κυριακή 28/11/21 15:00

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ - Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ Κυριακή
28/11/21 15:00

ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΦΥΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Κυριακή 28/11/21 15:00
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΦΡΑΓΚΕΙΟ
Κυριακή
28/11/21 15:00

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(8η αγων ιστική)

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΦΡΑΓΚΕΙΟ
Σάββατο 27/11/21 15:00

Οι Γυν αίκες του Γ.Α.Σ. Εύν ικος για την 4η αγων ιστική
του 1ου ομίλου της Α2 μπάσκετ επικράτησε του Ατρομήτου Πειραιά με 86-36.
Διαιτητές: Λαμπίρης Αλεξ. – Αν των έλου
Τα δεκάλεπτα: 22-5, 37-18, 59-29, 86-36
Εύν ικος (Βελτσίστας, Βάν ας): Μετάι 11(1), Εμμαν ουηλίδου, Ράδη 4, Κρητικού, Θωμαΐ δου 2, Ισκίογλου 12,
Παπαδοπούλου 5(1), Βούλγαρη 6, Κεσσέ 12(1), Ναυροζίδου 20, Μίχ ου 10,Τσεν τζου 4.
Ατρόμητος Πειραιά (Χρυσοβελίδης): Καρρά 6, Καλογήρου 4, Καραπατάκη Ζ-Μ 4, Καλογεροπούλου, Γιαν ν ακάκη 3(1), Μ’αλαμα 3(1), Ιφτι, Οικον ομάκη 10(1), Μπαρμπαλιά Ε-Ν 6, Μερκούρη, Σιωτου.

Η βαθμολογία
Εύν ικος 8
ΓΣ Ηλιούπολης 8
Δαν αοί Άργους 8
Φοίν ικας Πειραιά 7
Ατρόμητος Πειραιά 6

Αρις Καλαμάτας 5
Άμιλλα Τρίπολης 5
Αιγέας Χίου 5
Θησέας Παν αγιούδας
4
Παν ιών ιος 4

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ Σάββατο 27/11/21 15:00

ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
Κυριακή 28/11/21 10:00

Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ - ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ Κυριακή 28/11/21 11:30

ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. - Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
Κυριακή 28/11/21 12:30

Mάριος Παπανικολάου : «Υπάρχει ποδόσφαιρο και
αθλητισμός και στο Ζεφύρι»

Ο προπον ητής της ΑΕ Ζεφυρίου
Μάριος Παπαν ικολάου που τα πάει
π ερίφημα μέχ ρι στιγμής στο
πρωτάθλημα της Β΄ΕΠΣΔΑ αφού
βρίσκεται στην πρώτη θέση μαζί με
τον Κριό Ασπροπύργου.Ο ίδιος
τόν ισε:
<<Αξίζουν πολλά συγχ αρητήρια
σε όλους όσους έχ ουν κρατήσει
την ομάδα ζων ταν ή. Αυτόν τον
αθλητικό οργαν ισμό, το σωματείο,
τον σύλλογο . Ας το πούμε όπως θέλουμε. Αυτή την ποδοσφαιρική οικογέν εια.
Αρχ ικά ο κ.Παν αγιώτης Λουμάκης που με προσκάλεσε ν α συμμετέχ ω σε αυτή την
οικογέν εια. Μαζί του ο αειθαλής κ. Σωτήρης Σερεμέτης, ο συν εργάτης μου κ.
Χρήστος Σπηλιόπουλος και οι ποδοσφαιριστές μας.
Όλους μαζί θα μας χ αρακτήριζα ήρωες.
Οι συν θήκες κάτω απο τις οποίες προσπαθούμε ν α κρατήσουμε την ομάδα και
την σημαία της Α.Ε Ζεφυρίου ψηλά είν αι πολύ κακές και κακά τα ψέματα το
γν ωρίζουν όλοι. Αλλα παρόλο αυτά γίν ετε μια τεράστια προσπάθεια απο όλους.
Υ πάρχ ει έν α πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και αυτό ειν αι το γήπεδο. Δεν μπορεί
έν ας πρώην Δήμος, μια περιοχ ή όπως το Ζεφύρι και σαν συν έπεια αυτά τα παιδιά,
αυτή η ομάδα ν α μην έχ ουμε έν α γηπεδο ποδοσφαίρου. Είμαστε, ας το πούμε και
λίγο ποδοσφαιρικά, Αθλητικοί μεταν άστες του Δήμου, όπου υπάρχ ει χ ώρος και
όποτε υπάρχ ει. Ευτυχ ώς με κάποιες εν έργειες του κ.Λουμακη καταφεραμε ν α
έχ ουμε κάποιες ώρες.
Για εμέν α όλα ξεκίν ησαν το καλοκαίρι όταν ο κ.Λουμάκης ήρθε σε επαφή μαζί μου
για την ΑΕ Ζεφυρίου και εκτός της προσωπικής μας σχ έσης, η φιλοσοφία μας για το
ποδόσφαιρο και την ΑΕ Ζεφυρίου ταίριαξε απολυτα. Οπότε και πήραμε μια
απόφαση ν α συν εχ ισουμε το πολύ καλό έργο που είχ ε ξεκιν ήσει από πέρυσι αλλά
σταμάτησε λόγω της υγειον ομικής κρίσης.
Ο στόχ ος μας είν αι ν α δημιουργήσουμε εν α αθλητικό σωματείο το οποίο ν α
απαρτίζεται απο αθλητές που αγαπάν ε το ποδόσφαιρο.
Σε όσους ποδοσφαιριστές θέλουν και μπορούν ν α γίν ουμε το σκαλί για
μεγαλύτερες κατηγορίες και τέλος ν α επιστρέψει η ομάδα άμεσα στην Α’

Ο ΑΟ
Πανλιοσιακός
επενδύει
στην αξία της
ανθρώπινης
ζωής και στην
αξία του
Εθελοντισμού,
παράλληλα με
τον αθλητισμό

Έτσι, συμμετέχει στο Σεμιν άριο
Πρώτων Βοηθειών που συν διοργαν ών ουν το mentoria. gr και ο
Αν θωπιστικός Σύλλογος Kids
Sav e Liv es, τη Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021 (Παγκόσμια Ημέρα
Εθελον τισμού) και ώρα 18:00.
Το σεμιν άριο πραγματοποιείται
διαδικτυακά για τη τήρηση των
υγειον ομικών μέτρων σχετικά με
τον Κορον οϊό και για τη προστασία της δημόσιας υγείας.
Είν αι διάρκειας 3, 5 ωρών και
είν αι εν τελώς ΔΩΡΕΑΝ.

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης στους συμμετέχον τες.
Οι εν ότητες εκπαίδευσης είν αι :
» ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ
» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
» ΔΙΑΣΩΣΗ
Το σεμιν άριο απευθύν εται στους
προπον ητές, τους αθλητές μας και
στους γον είς τους, με σκοπό την
εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες.
Για ν α δηλώσετε συμμετοχή, καλέστε στο 6986716331.
Η Γν ώση σώζει ζωές! Μάθε και
εσύ!
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12-θριάσιο

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021 η «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ»

Ζητούνται εργάτες παραγωγής απο την εταιρία
ΕΤΕΜ στη Μαγούλα

την εύρυθμη λειτουργία των μηχ αν ών .
Οι υποψήφιοι, πρέπει ν α διαθέτουν τα
ακόλουθα προσόν τα:

Η ΕΤΕΜ ζητεί:

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

Οι κύριες αρμοδιότητες και τα καθήκον τα
είν αι:
Εκτέλεση των εργασιών σύμφων α με τις
οδηγίες που έχ ουν δοθεί για τη θέση.
Τήρηση των ισχ υόν των καν ον ισμών και
προτύπων ασφαλείας.
Τήρηση του προγράμματος παραγωγής.
Διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμεν ων προϊόν των .
Αν αφορά στον προϊστάμεν ο βάρδιας των
τεχ ν ικών π αρατηρήσεων σχ ετικών με

Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομηχ αν ικές
και παραγωγικές μον άδες.
Συν έπεια, ομαδικότητα, προσαρμοστικότητα.
Οργάν ωση, ταχ ύτητα και διάθεση για εργασία.
Δυν ατότητα εργασίας σε βάρδιες.
Η θέση προσφέρει δυν αμικό περιβάλλον
εργασίας, διαρκή εκπαίδευση, βελτίωση και
αν άπτυξη προσόν των , πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη και ευκαιρίες εξέλιξης σε έν αν δυν αμικό και συν εχ ώς αν απτυσσόμεν ο διεθν ή όμιλο.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2104898644 –
2104898520, 6974402644 – 6974402520
Email: HumanResources@etem.com
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θριάσιο-13
ων α με τα οριζόμεν α στο άρθρο
95 παρ. 2(α) του Ν.4412/2016,
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του προϋπολογισμού.

Με τη συγχρηματοδότηση της
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής
Έν ωσης
ΑΔΑΜ: 21PROC009592747
2021-11-23
ΑΔΑ: 9ΥΟΗ4653Π4-ΨΞΗ
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1. Το Υπουργείο Πολιτισμού
και Αθλητισμού / Διεύθυν ση
Αν αστήλωσης Βυζαν τιν ών και
Μεταβυζαν τιν ών Μν ημείων ,
προκηρύσσει την με αν οιχτή
διαδικασία επιλογή αν αδόχου
για την κατασκευή του έργου
«Συν τήρηση και αποκατάσταση
του Καθολικού της Ιεράς Μον ής
Αγίων Ασωμάτων Πετράκη
στην Αθήν α» (NUTS: EL303)
εκτιμώμεν ης αξίας 384.000,00 €
(πλέον ΦΠΑ), το οποίο αν ήκει
στην
κατηγορία
έργων
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
και
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.
2. Προσφ έρεται ελεύθερη,
πλήρης, άμεση και δωρεάν
ηλεκτρον ική πρόσβαση στα
έγγραφ α της σύμβασης στον
ειδικό, δημόσια προσβάσιμο,
χώρο “ηλεκτρον ικοί διαγων ι-

Περιφ ερειακό Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
«ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»
σμοί”
της
πύλης
www.promitheus.gov .gr, στο
ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και της παρούσας και της διακήρυξης στην
ιστοσελίδα www.culture.gov .gr.
Στην ιστοσελίδα της αν αθέτουσας αρχής αν αρτάται σχετική
εν ημέρωση με αν αφ ορά στον
συστημικό αριθμό διαγων ισμού
και διασύν δεση στον ψηφ ιακό
χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ».
Κάθε είδους επικοιν ων ία και
αν ταλλαγή πληροφ οριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov .gr
του
«ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ».
έχουν
ζητηθεί
Εφ όσον
εγκαίρως, ήτοι έως την 03η
/12/2021 η αν αθέτουσα αρχή
παρέχει σε όλους τους προσφ έρον τες που συμμετέχουν στη
διαδικασία σύν αψης σύμβασης
συμπληρωματικές πληροφ ορίες
σχετικά με τα έγγραφ α της
σύμβασης, το αργότερο στις
08/12/2021.

3. Οι προσφ ορές υποβάλλον ται από τους εν διαφ ερομέν ους
ηλεκτρον ικά, μέσω της διαδικπύλης
τυακής
του
www.promitheus.gov .gr
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις 10
Δεκεμβρίου 2021 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., σε
ηλεκτρον ικό φ άκελο του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ» και υπογράφ ον ται, τουλάχιστον , με προηγμέν η ηλεκτρον ική υπογραφ ή, η οποία υποστηρίζεται από αν αγν ωρισμέν ο
(εγκεκριμέν ο) πιστοποιητικό,
σύμφ ων α με την παρ. 2 του
άρθρου 37 του ν . 4412/2016.
Ως ημερομην ία και ώρα ηλεκτρον ικής αποσφ ράγισης των
προσφ ορών ορίζεται η 16η
Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 10.00 π.μ.
Κριτήριο για την αν άθεση της
σύμβασης είν αι η πλέον συμφ έρουσα από οικον ομική άποψη
προσφ ορά μόν ο βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή).
Η επιλογή του αν αδόχου θα
γίν ει σύμφ ων α με την «αν οικτή διαδικασία» του άρθρου 27
του Ν. 4412/2016 και υπό τις
προϋποθέσεις
του
ν όμου
αυτού. Η οικον ομική προσφ ορά
των
διαγων ιζομέν ων ,
θα
συν ταχθεί και υποβληθεί σύμφ -
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4. Στον διαγων ισμό μπορούν
ν α συμμετέχουν φ υσικά ή
ν ομικά πρόσωπα, ή εν ώσεις
που δραστηριοποιαυτών
ούν ται σε έργα κατηγορίας
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
και
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και
που είν αι εγκατεστημέν α σε: α)
σε κράτος-μέλος της Έν ωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικον ομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που
έχουν υπογράψει και κυρώσει
τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
αν άθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα
1, 2, 4 και 5 και τις γεν ικές
σημειώσεις του σχετικού με την
Έν ωση Προσαρτήματος I της
ως άν ω Συμφ ων ίας, καθώς
και δ) σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄
της παρούσας παραγράφ ου και
έχουν συν άψει διμερείς ή πολυμερείς συμφ ων ίες με την
Έν ωση σε θέματα διαδικασιών
αν άθεσης δημοσίων συμβάσεων .
5. Όσον αφ ορά την καταλληλότητα για την άσκηση της
δραστηριότεπαγγελματικής
ητας, απαιτείται οι οικον ομικοί
φ ορείς ν α είν αι εγγεγραμμέν οι
στο σχετικό επαγγελματικό
μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά
οι προσφ έρον τες που είν αι
εγκατεστημέν οι στην Ελλάδα
απαιτείται ν α είν αι εγγεγραμμέν οι στο Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το
χρον ικό διάστημα που εξακολουθούν ν α ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του
π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
Δημόσιων
Έργων
(ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έν αρξη
ισχύος του τελευταίου ή στα
Μητρώα Περιφ ερειακών Εν οτήτων , αν ά περίπτωση, στις κατηγορίες έργου του άρθρου 21
της Διακήρυξης. Οι προσφ έρον τες που είν αι εγκατεστημέν οι
σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Έν ωσης απαιτείται ν α
είν αι εγγεγραμμέν οι στα Μητρώα
του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν . 4412/2016

Η καταλληλότητα των οικον ομικών φ ορέων για την άσκηση
της επαγγελματικής δραστηριότητας αποδεικν ύεται με τα οριζόμεν α στο άρθρο 23.4 της Διακήρυξης.

6. Η σύμβαση αν ατίθεται
βάσει του κριτηρίου του άρθρου
14 της Διακήρυξης, σε προσφ έρον τα ο οποίος δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της

παρ. Α του άρθρου 22 αυτής και
πληροί τα κριτήρια επιλογής
των παρ. Β, Γ και Δ του άρθρου
22.
Οι μεμον ωμέν οι προσφ έρον τες πρέπει ν α ικαν οποιούν όλα
τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής.
Στην περίπτωση έν ωσης
οικον ομικών φ ορέων , η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α πρέπει ν α ικαν οποιείται από κάθε μέλος της έν ωσης, εν ώ αν αφ ορικά με τις
απαιτήσεις του άρθρου 22.Β,
κάθε μέλος της έν ωσης θα πρέπει ν α είν αι εγγεγραμμέν ο στο
σχετικό επαγγελματικό μητρώο,
σύμφ ων α με τα ειδικότερα στο
ως άν ω άρθρο, τουλάχιστον σε
μια από τις κατηγορίες που
αφ ορά στο υπό αν άθεση έργο.
Περαιτέρω, αθροιστικά πρέπει
ν α καλύπτον ται όλες οι κατηγορίες του έργου.

Σε ό,τι αφ ορά:
α) οικον ομική και χρηματοοικον ομική επάρκεια
i) Οι οικον ομικοί φ ορείς, ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε έργα
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
κατηγορίας
οφ είλουν κατά την υποβολή της
προσφ οράς τους ν α διαθέτουν
κατ΄ελάχιστον ίδια κεφ άλαια,
βάσει του τελευταίου οριστικού
ισολογισμού της ή εν διάμεσου
ισολογισμού με λήξη διαχειριστικής χρήσης μην ός, ύψους
50.000€, β) εφ όσον τηρεί απλογραφ ικά βιβλία καταθέσεις σε
τράπεζα ή/και πάγια στοιχεία
συν ολικής αξίας πεν ήν τα χιλιάδων (50.000) ευρώ.Τα πάγια
στοιχεία αφ ορούν γήπεδα, οικόπεδα, κτήρια, μηχαν ολογικό
εξοπλισμό και μεταφ ορικά μέσα.
γ) ελάχιστο κύκλο εργασιών
τελευταίας τριετίας 150.000
ευρώ.

Σε περίπτωση έν ωσης οικον ομικών φ ορέων , οι παραπάνω
ελάχιστες
απαιτήσεις
καλύπτον ται από έν α τουλάχιστον μέλος της έν ωσης.

(ii) Οι οικον ομικοί φ ορείς,
ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε έργα
κ α τ η γ ο ρ ί α ς
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ δεν
απαιτείται ν α διαθέτουν ελάχιστες προϋποθέσεις οικον ομικής και χρηματοοικον ομικής
επάρκειας.
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είν αι εγγεγραμμέν ες
στο ΜΕΕΠ, για το χρον ικό διάστημα που εξακολουθούν ν α
ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ.
71/2019, δεν θα πρέπει ν α υπερβαίν ουν τα αν ώτατα επιτρεπτά όρια αν εκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων , σύμφ ων α με τα ειδικότερα οριζόμεν α στο άρθρο 20
παρ. 4 του ν . 3669/2008, όπως
ισχύει.
Μετά από τη λήξη των ως άν ω
μεταβατικών διατάξεων και την

πλήρη έν αρξη ισχύος του π.δ
71/2019, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είν αι εγγεγραμμέν ες
στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρέπει
ν α υπερβαίν ουν τα αν ώτατα
επιτρεπτά όρια αν εκτέλεστου
υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων , σύμφ ων α με τα ειδικότερα οριζόμεν α στο άρθρο 64
αυτού.
Η οικον ομική και χρηματοοικον ομική επάρκεια των οικον ομικών φ ορέων θα αποδεικν ύεται σύμφ ων α με τα οριζόμεν α
στο άρθρο 23.5 της Διακήρυξης
του έργου.
β) τεχν ική και επαγγελματική
ικαν ότητα του οικον ομικού
φ ορέα
(i) Οι οικον ομικοί φ ορείς, ημεδαπής ή αλλοδαπής σε έργα
βασικής
κατηγορίας
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ οφ είλουν κατά
την υποβολή της προσφ οράς
τους ν α περιλαμβάν ουν στη
βασική τους στελέχωση τουλάχιστον έν αν (1) τεχν ικό που
διαθέτει
τα
απαιτούμεν α
προσόν τα του στοιχ. (γ) ή δύο
(2) τεχν ικούς που διαθέτουν τα
απαιτούμεν α προσόν τα του
στοιχ. (β) ή έν αν (1) τεχν ικό
που διαθέτει τα απαιτούμεν α
προσόν τα του στοιχ. (β) και δύο
(2) τεχν ικούς που διαθέτουν τα
απαιτούμεν α προσόν τα του
στοιχ. (α), όπως αν αλυτικά αν αφ έρεται στο άρθρο 22.Δ της
Διακήρυξης του έργου.
(ii) Οι οικον ομικοί φ ορείς,
ημεδαπής ή αλλοδαπής σε έργα
βασικής
κατηγορίας
Η Λ Ε Κ ΤΡ ΟΜΗ Χ Α Ν ΟΛ ΟΓΙ Κ Α
οφ είλουν κατά την υποβολή της
προσφ οράς τους ν α περιλαμβάν ουν στη βασική τους στελέχωση τουλάχιστον έν αν (1)
τεχν ικό που διαθέτει τα απαιτούμεν α προσόν τα του στοιχ.
(α), όπως αν αλυτικά αν αφ έρεται στο άρθρο 22.Δ της Διακήρυξης του έργου.
Η τεχν ική και επαγγελματική
ικαν ότητα των οικον ομικών
φ ορέων θα αποδεικν ύεται
σύμφ ων α με τα οριζόμεν α στο
άρθρο 23.6 της Διακήρυξης του
έργου.
Όσον αφ ορά τα κριτήρια της
οικον ομικής και χρηματοοικον ομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχν ική
και επαγγελματική ικαν ότητα,
έν ας οικον ομικός φ ορέας μπορεί, ν α στηρίζεται στις ικαν ότητες άλλων φ ορέων , ασχέτως
της ν ομικής φ ύσης των
δεσμών του με αυτούς. Στην
περίπτωση αυτή, αποδεικν ύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αν αγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φ ορέων
στην ικαν ότητα των οποίων
στηρίζον ται.
Όσον αφ ορά τα κριτήρια που
σχετίζον ται με τους τίτλους
σπουδών και τα επαγγελματικά
προσόν τα που ορίζον ται στην
περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν . 4412/2016 ή με
σχετική επαγγελματική
την
εμπειρία, οι οικον ομικοί φ ορείς,
μπορούν ν α βασίζον ται στις
ικαν ότητες άλλων φ ορέων
μόν ο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούν ται
οι συγκεκριμέν ες ικαν ότητες.
7. Για τη συμμετοχή στον διαγων ισμό απαιτείται η κατάθεση
από τους συμμετέχον τες οικον ομικούς φ ορείς, εγγυητικής
επιστολής ύψους επτά χιλιάδων
ογδόν τα
ευρώ
εξακοσίων
(7.680,00 €) ευρώ και με ισχύ
τουλάχιστον δέκα (10) μην ών
και 30 ημερών από την ημερομην ία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφ ορών ,
ήτοι μέχρι 30/11/2022.
Η εγγύηση συμμετοχής θα
προς
το
απευθύν εται
ΥΠ.ΠO.Α./ΔΑΒΜΜ, Τζιραίων 810, Αθήν α, 117.42.
Ο χρόν ος ισχύος των προσφ ορών είν αι δέκα (10) μήν ες
από την ημερομην ία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των
προσφ ορών , κατά τη διάταξη
του Ν.
του άρθρου 97
4412/2016, όπως ισχύει.

8. Το έργο είν αι εν ταγμέν ο στο
Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
«Αττική» του ΕΣΠΑ 2014-2020,
με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 2662/05Απόφ αση Τροπο11-2020
ποίησης Έν ταξης της Πράξης
«Συν τήρηση, αποκατάσταση
και αν άδειξη του Καθολικού της
Ιεράς Μον ής Αγίων
Ασωμάτων Πετράκη» και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφ ερειακής
Αν άπτυξης
(ΣΑ
2018ΕΠ08510014).

9. Προβλέπεται η χορήγηση
Προκαταβολής σύμφ ων α με
τους όρους του άρθρου 150 του
Ν. 4412/2016 όπως ισχύει και
με τα αν αφ ερόμεν α στο άρθρο
16.1 της Διακήρυξης του παρόν τος Διαγων ισμού.

10. Η συν ολική προθεσμία
εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε
500 Η.Η. από την ημέρα υπογραφ ής της σύμβασης.

11. Η Δημοπράτηση του έργου
προεγκρίθηκε με το υπ' αριθμ.
3252/03-11-2021 έγγραφ ο της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
της Περιφ έρειας Αττικής.

12. Το αποτέλεσμα του διαγων ισμού θα εγκριθεί από τον
Γεν ικό Γραμματέα του τομέα
Πολιτισμού
O Προϊστάμεν ος της ΔΑΒΜΜ
Θεμιστοκλής Βλαχούλης
Αρχιτέκτων Μηχαν ικός

Αν αφορικά με το πώς και αν μπορούν οι μαθητές εφόσον επιστρέψουν στο σχ ολείο τους,
ν α μην χ άσουν την χ ρον ιά τους, η κ. Μακρή ξεκαθάρισε πως το Υ πουργείο δεν έχ ει αποφασίσει κάτι σχ ετικά, υπογραμμίζον τας πως ο αριθμός των απουσιών δεν τίθεται αυθαίρετα.
«Είν αι ο αριθμός που κατά τους παιδαγωγούς δεν δικαιολογεί το παιδί ν α προχ ωρήσει στην
επόμεν η τάξη γιατί δεν έχ ει καλύψει την ύλη. Είν αι μιας τάξεως θέμα και πολύ σημαν τικό ότι
τα παιδιά θα χ άσουν την χ ρον ιά τους και είν αι μιας άλλης τάξεως θέμα το ν α προχ ωρήσει
έν α παιδί στην επόμεν η βαθμίδα χ ωρίς ν α έχ ει καλύψει την ύλη της προηγούμεν ης. Είν αι
έν α θέμα για το οποίο καν είς δεν μπορεί ν α αποφασίσει αβασάν ιστα».

Σχετικά με το bullying στα σχολεία
Σχ ετικά με τα περιστατικά βίας και εκφοβισμού που σημειών ον ται στο περιβάλλον της σχ ολικής κοιν ότητας, η κ. Μακρή διαβεβαίωσε ότι το υπουργείο έχ ει λάβει μέτρα, μεταξύ αυτών ,
υπάρχ ει επιμόρφωση των εκπαιδευτικών , υπάρχ ει ειδικός εκπαιδευτικός για το bully ing,
υπάρχ ει συν εν ν όηση με την σχ ολική κοιν ότητα, με τον σύλλογο διδασκόν των , με τους
γον είς και με τα παιδιά που έχ ουν παραβατική συμπεριφορά.

14-θριάσιο
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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 εντος σχεδίου
1573τ.μ.,προς ενοικιαση
ή πώληση στα Νεόκτιστα
Ασπροπύργου,τριφατσο
με εύκολη πρόσβαση προς όλες τις εθνικές οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύργου (πλησίον ΙΚΑ και στάσης λεοφωρείου), 126 τεραγωνικά μέτρα, κατάλληλο για φαρμακείο.Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945106860
Ενοικιάζεται οικία (1ος
οροφος) στη διασταύρωση Ασπροπύργου κοντά
στο ΙΚΑ 86 τετραγωνικά
μέτρα, σε οικογένεια που
να έχει σταθερή εργασία
Διατίθεται και για επαγγελματικός χώρος

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 105
τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπροπύργου (Σαλαμίνος &
Κολοκοτρώνη).
Δεν
διατίθεται για χώρο
εστίασης
(προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικία 60 τμ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση Δεμερτζή πίσω
από το Δημοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και
τον κόλπο του καραμαγκά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC, AIRCONDITION, 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 επικοινωνίας 6987305649
Πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύργου!Πληροφορίες
κ.σοφια
τηλ.6909156985

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή κατάσταση, τιμή
60.000€, συζητήσιμη.
6953058205
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκατοικία 100 τ.μ., ισόγεια,
προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό, ανοικτό πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση
'00, τιμή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα, μονοκατοικία 90
τ.μ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.μ.,
καρποφόρα δέντρα, πωλείται 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., πάρκιν, 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 περιοχές 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-

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.

‘’GYM WAY’’ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ stamatia.vasilopoulou@hotmail.com
ή τηλεφωνικά στο 210 5571160

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ
ΔΙΑΜΕΤΑΦ ΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ . ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1000-1200 ΕΥΡΩ
ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ .
ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ. 2130993031, MAIL:
ktl.diametaforiki@gmail.com

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 αποκλειστική με πείρα ζητά εργασία για φροντίδα ηλικιωμένων 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: 2105573042.
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
γκαρσονιέρα
στον
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Κυρία ζητά μικρό
διαμέρισμα ή γκαρσονιέρα
για ενοικίαση στην περιοχή 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 γαλακτοκομικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττικής. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε ex-van πώληση.
Επικοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email: info@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 –email: ifonitonamea@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΛΑΜ ΑΡΙΝΑΣ, Μ Ε ΒΑΣΙΚΕΣ
ΓΝΩΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥ ΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
ARGON, AΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΗΣ Μ ΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μ Ε ΕΔΡΑ ΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6972807187

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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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

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
Αστυνομικό Τμήμα
674 - 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν.
210 55 46 579 - 210 55 46
Λιμεναρχείο
210 55

213 2140410
210 55 46
Αντιστάσεως
930
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 ) Κ υ π ρ α ί ο υ
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

θριάσιο-15

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

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

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

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης Δήμου Ασπροπύργου, Σαλαμίνος 20, Όπισθεν Δημαρχείου.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489 & 2105576704 Email για αποστολή Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021

16-θριάσιο

Δωρεάν Rapid Test την Κυριακή 28 Νοεμβρίου στην Πλατεία
Δημαρχείου Άνω Λιοσίων από 9:00 – 15:00

Η

- Παρουσία κλιμακίου του ΕΟΔΥ για Rapid Test σε καθημερινή βάση έχει αιτηθεί
η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής

Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Φυλής γνωστοποιεί
στους Δημότες ότι την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021 θα βρίσκονται
στην Πλατεία Ηρώων (Δημαρχείου Άνω Λιοσίων) μονάδες του ΕΟΔΥ
για δωρεάν εξέταση Rapid Test για τη διάγνωση Covid 19.
Οι μονάδες θα κάνουν τα τεστ από τις 9:30 το πρωί έως τις 15:00.Θα τηρηθούν αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας.Όλοι οι συνδημότες που επιθυμούν να
υποβληθούν σε Rapid Test, θα πρέπει να προσέρχονται στο χώρο με προστατευτικές μάσκες και με τις προβλεπόμενες αποστάσεις.Οι ενδιαφερόμενοι
θα πρέπει να γνωρίζουν το ΑΜΚΑ τους και να γνωστοποιήσουν τον αριθμό
του τηλεφώνου τους, μέσω του οποίου θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αναπληρωτής Δημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής
Γιώργος Αντωνόπουλος, έχει αποστείλει αίτημα προς τον ΕΟΔΥ για μόνιμη
παρουσία κλιμακίου και δωρεάν Rapid Test στο Δήμο Φυλής, σε καθημερινή
βάση.

