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Απροπύργου 1-1 με τον Μεγαρικό

Σπουδαία δουλειά γίνεται στον
Αστέρα Μαγούλας

ΒΥΖΑΣ: Ο Θοδωρής Παχατουρίδης
αναλαμβάνει τη θέση του προπονητή

Δήμος Φυλής: Λεωφορείο για
την εξυπηρέτηση των

επιβατών του Προαστιακού
Απο 1η Δεκεμβρίου μέχρι
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ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Καιρός: 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.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Θεόκλητος, Ναούμ, Ναούμης, Ναόμι, Ναούμα

Φιλάρετος, Φιλαρέτης, Φιλαρέτη
Αρετή, Αρετούσα , Φαιναρέτη

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Βλαζάκη Σμαραγδή Ε.17ο χλμ Εθνικής Οδού

Αθηνών - Κορίνθου, Διασταύρωση Ασπροπύργου
- Παραπλεύρως ΙΚΑ, 2105575911

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Καρατζάς Γεώργιος Ε., Ηρώων Πολυτεχνείου 

17-19, 2105549375

MANΔΡΑ
Ρούτης Κωνσταντίνος Χ.Κοροπούλη Βαγγέλη 15,

Μάνδρα, 19600, ΑΤΤΙΚΗΣ2105551954

Άνω Λιόσια
Τζώνης Κωνσταντίνος Ε.Κυκλάδων 79,

2102482990
ΑΧΑΡΝΕΣ

Θεοφανόπουλος Κωνσταντίνος Α.Βαρελά
Γεωργίου 23 & Κορδελιού, Αχαρνές - Άγιος

Διονύσιος, 2102476847

Οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχ ής
για την  υλοποίηση του Β΄ Κύκλου Κιν ητικότητας έτους
2021, στο πλαίσιο του ΕΣΚ, παρέχ ει με ν έα εγκύκλιο
το υπουργείο Εσωτερικών .

Ο έλεγχ ος συν δρομής των  προϋποθέσεων  για από-
σπαση ή μετάταξη, με ημερομην ία αν αφοράς την  28 η
Νοεμβρίου 2021 (καταληκτική ημερομην ία υποβολής
των  αιτήσεων ), πρέπει ν α έχ ει ολοκληρωθεί από τον
φορέα προέλευσης έως και την  15ηΔεκεμβρίου 2021.
Αμέσως μετά την  ολοκλήρωση του ελέγχ ου προϋποθέ-
σεων  από τους φορείς προέλευσης, οι αιτήσεις των
υποψηφίων  που πληρούν  τις προϋποθέσεις απόσπα-
σης ή
μετάταξης είν αι διαθέσιμες στους φορείς υποδοχ ής και
συγκεκριμέν α στους χ ρήστες με ρόλο «Υπηρεσία Κιν -
ητικότητας Φορέα Υποδοχ ής». Η αξιολόγηση των
αιτήσεων  γίν εται από τα αρμόδια όργαν α, σύμφων α
με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν . 4440/2016.
Όταν  ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των  αιτήσεων , οι
χ ρήστες με ρόλο «Υπηρεσία Κιν ητικότητας Φορέα
Υποδοχ ής» θα πρέπει ν α εν ημερώσουν  τις αιτήσεις
των  υποψηφίων . Προς τούτο, θα μεταβούν  στην  εφα-
ρμογή «Θέσεις Κιν ητικότητας» και για κάθε θέση θα
επιλέξουν  «Αιτήσεις». Εκεί θα δουν  όλους τους υποψ-
ηφίους για κάθε θέση. Για κάθε υποψήφιο θα επιλέ-
ξουν  «Εν ημέρωση» και θα συμπληρώσουν  το πεδίο
«Αποδοχ ή» με «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ», αν άλογα με το εάν
επιλέγεται ο υποψήφιος, τη σειρά κατάταξης για όσους
έχ ουν  «ΝΑΙ», τυχ όν  παρατηρήσεις και «Εν ημέρω-
ση».
Όταν  δημοσιευθεί η πράξη μετάταξης ή εκδοθεί η
πράξη απόσπασης, οι χ ρήστες με ρόλο «Υπηρεσία
Κιν ητικότητας Φορέα Υποδοχ ής» θα μεταβούν  στην
«Εν ημέρωση Θέσης» και θα εν ημερώσουν  το πεδίο

«Κατάσταση Θέσης» με μία από τις παρακάτω τιμές:

� Έκλεισε με επιλογή υπαλλήλου: Στις «Πληροφορίες

Κατάστασης» συμπληρών εται ο ΑΦΜ του υπαλλήλου
που επελέγη και το ΦΕΚ εάν  πρόκειται για μετάταξη.
Εάν πρόκειται για απόσπαση συμπληρών εται με τα
στοιχ εία της σχ ετικής πράξης.

� Έκλεισε χ ωρίς επιλογή υπαλλήλου: σε αυτή την

περίπτωση εμφαν ίζεται «Αιτιολογία Κατάστασης»,
στην  οποία θα επιλεγεί μία τιμή. Στις «Πληροφορίες
Κατάστασης» συμπληρών εται κάθε απαραίτητη απαι-
τούμεν η πληροφορία που αιτιολογεί τη μη πλήρωση
της θέσης μέσω του κύκλου της κιν ητικότητας, βάσει
των  εμφαν ιζόμεν ων  στο σχ ετικό πεδίο επιλογών . Με
αυτή την  εν έργεια η θέση αποδεσμεύεται.

Η Υπηρεσία μας θα εν ημερώσει με την  έν δειξη «Χωρίς
Αιτήσεις», τις θέσεις για τις οποίες δεν  υπεβλήθη
καμία αίτηση ή υπεβλήθησαν  μεν  αιτήσεις, αλλά απο-
ρρίφθηκαν  όλες κατά τη φάση του ελέγχ ου προϋποθέ-
σεων  από τους φορείς προέλευσης. Για τις θέσεις
αυτές, δεν  χ ρειάζεται ν α γίν ει καμία εν έργεια από τις
Υπηρεσίες και θα αποδεσμευτούν . Όσες θέσεις
μέν ουν  σε κατάσταση «Σε Αξιολόγηση» παραμέν ουν
δεσμευμέν ες.
Μετά τη δημοσίευση των  πράξεων  μετάταξης θα γίν ει
η διαδικασία μετακίν ησης του υπαλλήλου μέσω της
εφαρμογής του Μητρώου Αν θρώπιν ου Δυν αμικού
Ελλην ικού Δημοσίου. Στις περιπτώσεις Απόσπασης, ο
φορέας οργαν ικής θέσης των  υπαλλήλων  θα
συμπληρώσει στα στοιχ εία της καρτέλας τους το πεδίο
«Φορέας Απασχ όλησης» με τον  φορέα, στον  οποίο
έγιν ε η απόσπαση.

Κινητικότητα: Κατεπείγουσα εγκύκλιος
ΥΠΕΣ προς φορείς

758 ενεργά κρούσματα στη Δυτική Αττική 
Σταθερά υψηλοί οι δείκτες της πανδημίας στην περιοχή

Σταθερά υψηλοί οι δείκτες κρουσμάτων COVID-
19 στη Δυτική Αττική και αυτήν την εβδομάδα,
σύμφωνα με το εβδομαδιαίο δελτίο κρουσμάτων
κορωνοϊού που καταγράφει η Γενική Γραμματεία
πολιτικής Προστασίας την Δευτέρα 29 Νοεμβρίου
και γνωστοποιεί ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής
Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος επισημαίνοντας
την λήψη μέτρων προστασίας από τους πολίτες.

Στη Δυτική Αττική το σύνολο ενεργών κρουσμά-
των είναι 758.

Σε νοσηλεία είναι 61 συμπολίτες μας και σε
απομόνωση κατ’ οίκον 697 άτομα.

Αναλυτικά τα κρούσματα ανά Δήμο:
Στον Δήμο Ελευσίνας το σύνολο ενεργών κρου-

σμάτων είναι 153.
Στον Δήμο Ασπροπύργου, 137 ενεργά

κρούσματα.
Στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας, 48 ενεργά

κρούσματα.
Στον Δήμο Μεγαρέων, 134 ενεργά κρούσματα. 
Στον Δήμο Φυλής, 286 ενεργά κρούσματα.



Ο
ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Τρίτη τον θάνατο
88 ασθενών με κορωνοϊό, με τον συνο-
λικό αριθμό των νεκρών να φτάνει τους

18.157. Παράλληλα, 664 ασθενείς νοσηλεύονται
σε ΜΕΘ, ενώ 7.486 είναι τα νέα κρούσματα που
εντοπίστηκαν έπειτα από 636.441 τεστ. Τέλος
έγιναν ακόμη 394 εισαγωγές και δόθηκαν 283
εξιτήρια.

Αναλυτικά:

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσμα-
τα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24
ώρες είναι 7.486, εκ των οποίων 3 εντοπίστηκαν
κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται
σε 938.903 (ημερήσια μεταβολή +0.8%), εκ των
οποίων 50.6% άνδρες. 1 2 Με βάση τα επιβε-
βαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών,
105 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το
εξωτερικό και 2.712 είναι σχετιζόμενα με ήδη
γνωστό κρούσμα.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι
88, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν
καταγραφεί συνολικά 18.157 θάνατοι. 3 Το
95.4% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70
ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται
διασωληνωμένοι είναι 664 (60.1% άνδρες). Η
διάμεση ηλικία τους είναι 64 έτη. To 80.3% έχει
υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και
άνω. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται
διασωληνωμένοι, 532 (80.12%) είναι ανεμ-
βολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 132
(19.88%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από την
αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ
3.514 ασθενείς.

Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα
νοσοκομεία της επικράτειας είναι 394 (ημερήσια
μεταβολή -5.06%). Ο μέσος όρος εισαγωγών
του επταημέρου είναι 464 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).

Σ
την  διαβεβαίωση πως ο Ευρωπαϊκός Οργα-
ν ισμός Φαρμάκων  είναι σε ετοιμότητα προ-
κειμένου να εγκρίν ει εν τός τριών  ή τεσσάρ-

ων  μηνών  τα εμβόλια που μπορεί να βγουν  για την
μετάλλαξη Όμικρον , εάν  φυσικά αυτό καταστεί α-
ν αγκαίο, προχώρησε η εκτελεστική διευθύν τρια
του οργαν ισμού, Έμερ Κουκ.

Μιλώντας στην  Επιτροπή Περιβάλλον τος, Δημό-
σιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων  του Ευρωπαϊ-
κού Κοιν οβουλίου η κυρία Κουκ σημείωσε πως τα
ήδη υπάρχ ον τα εμβόλια έχ ουν  δείξει ότι
συν εχ ίζουν  ν α είν αι αποτελεσματικά απέν αν τι
στις μεταλλάξεις που κυκλοφορούν  στην  Ευρώπη.

Ο μεγάλος αριθμός μεταλλάξεων  που βρέθηκαν
στην  παραλλαγή Omicron -ιδιαίτερα στην  κρίσιμη πρωτε-
ΐνη ακίδας- έχουν  εγείρει ανησυχίες ότι μπορεί να παρα-
κάμψει την  ανοσία που χορηγείται από υπάρχον τα εμβό-
λια. «Είν αι πολύ σημαν τικό να υπογραμμίσουμε ότι είμα-
στε προετοιμασμένοι. Γνωρίζουμε ότι οι ιοί μεταλλάσσον -
ται. Γν ωρίζουμε ότι σε κάποιο στάδιο θα υπάρξει μία με-
τάλλαξη που σημαίν ει ότι πρέπει να αλλάξουμε την  παρ-
ούσα προσέγγιση», αν έφερε χ αρακτηριστικά η κυρία
Κουκ.

«Την  ίδια ώρα, πρέπει ν α είμαστε προετοιμασμέν οι σε
περίπτωση που χρειαστεί να αλλάξουμε τα υπάρχοντα εμ-
βόλια κι αυτή είν αι δουλειά που θα κάν ουν  οι εταιρείες»,
υπογράμμισε η Έμερ Κουκ. Τόν ισε δε πως οι κανον ισμοί
έχουν  ήδη τεθεί σε ισχύ από τον  Φεβρουάριο που επιτρέ-
πουν  στους κατασκευαστές εμβολίων  να επιταχύνουν  τη
διαδικασία έγκρισης εάν  χρειάζον ται τροποποιημέν α εμ-
βόλια για τον  κορωνοϊό.

«Έχουμε σε εφαρμογή σχέδια έκτακτης ανάγκης», είπε η
Κουκ, η οποία πρόσθεσε ότι ο οργαν ισμός συν εργάζεται
με άλλες ρυθμιστικές αρχές, καθώς και με τον  Παγκόσμιο
Οργαν ισμό Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέν τρο Πρόληψης και 

Ελέγχου Νοσημάτων , για ν α προετοιμαστούν  για κάθε
χειρότερο σενάριο.

Η ίδια προσέθεσε ότι «τα ήδη υπάρχον τα εμβόλια έχουν
δείξει ότι συν εχ ίζουν  ν α είν αι αποτελεσματικά εν άν τια
στις παραλλαγές που κυκλοφορούν  στην  Ευρώπη». Πα-
ράλληλα σημείωσε ότι δεν  είναι γνωστό προς το παρόν  ε-
άν  αυτό θα συνεχ ιστεί με την  μετάλλαξη Όμικρον  κι ότι θα
χρειαστεί ν α γίν ει μία διαδικασία, η «διασταυρούμεν η ε-
ξουδετέρωση εμβολίων», η οποία χρειάζεται περίπου δύο
εβδομάδες. «Είναι έλεγχος στο εργαστήριο για να δούμε ε-
άν  τα υπάρχον τα εμβόλια παρέχουν  προστασία εν αν -
τίον  της ν έας μετάλλαξης», επεσήμανε η Έμερ Κουκ.

Η επικεφαλής του ΕΜΑ υπογράμμισε ότι υπάρχουν  πολ-
λοί παράγον τες που πρέπει ν α ληφθούν  υπόψη, όπως για
παράδειγμα ότι στην  Ευρώπη υπάρχει μεγάλος αριθμός εμ-
βολιασμένων  ενηλίκων .

Η επικεφαλής του EMA πρόσθεσε ότι σε σύγκριση με τον
περασμέν ο χειμών α η ΕΕ ήταν  σε πολύ καλύτερη κατά-
σταση, με «περισσότερα εργαλεία». Περιέγραψε δε πώς λει-
τουργούσαν  τα εμβόλια – δείχν ον τας τη χώρα καταγωγής
της, την  Ιρλαν δία, όπου το 93 τοις εκατό του εν ήλικου
πληθυσμού ήταν  ανοσοποιημένο. 
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Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων: 
Eντός 3 ή 4 μηνών η έγκριση νέων εμβολίων

Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, όλοι οι υποψή-
φιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές
εξετάσεις έτους 2022 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και
των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν
στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμε-
τοχής στις εξετάσεις αυτές.

Η προθεσμία για φέτος ορίζεται από Τετάρτη 1-12-
2021 ως και Δευτέρα 13-12-2021 για όλους τους υποψ-
ηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλα-
δικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των
Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Επισημαίνεται ότι η
ανωτέρω προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την
παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση.

Ο υποψήφιος (μαθητής ή απόφοιτος) μπορεί να προμ-
ηθεύεται την Αίτηση – Δήλωση που αναλογεί στην
περίπτωσή του είτε από το διαδίκτυο, είτε από το Λύκειό
του. Στη συνέχεια  θα συμπληρώνει την Αίτηση - Δήλω-
ση σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο
έντυπο και θα προσέρχεται στο Λύκειό του, για την ορι-
στική ηλεκτρονική υποβολή της. Στην επίσημη ιστοσελίδα
του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr, στο
σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, αναρτώνται τα κατά περίπτωση
υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης και οι σχετικές
εγκύκλιοι που περιγράφουν πλήρως τη διαδικασία και τα
αναλυτικά δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία υποψ-
ηφίου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, μαθητής ή απόφοιτος). Επίσης,
αποστέλλονται ήδη στα Λύκεια οι σχετικές εγκύκλιοι με τα
αντίστοιχα υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης.

Για τους υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές εκπαι-
δευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που
εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση θα
ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιος της υπηρεσίας μας σχε-
τικά με τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν.

Στην ίδια προθεσμία 1-12-2021 ως και 13-12-2021 οι
υποψήφιοι που τυχόν ενδιαφέρονται για τα 3 Μουσικά
Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής (το Τµήµα
Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, το
Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπι-
στηµίου Μακεδονίας, και το Τµήµα Μουσικών Σπουδών
του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων), εκτός από την Αίτηση-
Δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλουν και
σχετική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τα 3 Μουσικά
Τμήματα.

Με την ευκαιρία το Υπ. Παιδείας ενημερώνει τους

Πανελλαδικές 2021: Σήμερα η έναρξη 
αιτήσεων - δηλώσεων των υποψηφίων

Συν εχ ίζεται στη σελ. 4

Κορωνοϊός: 7.486
νέα κρούσματα 
- 88 θάνατοι 
- 664 σε ΜΕΘ
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Οι θάνατοι ανά εκατομμύριο COVID-
19 στην Ιρλανδία ανήλθαν σε 15, έναν-
τι 250 ανά εκατομμύριο που καταγρά-
φηκαν σε δύο χώρες της ΕΕ που δεν
κατονομάζονται με ποσοστά εμβολια-
σμού κάτω από 50 τοις εκατό.

Επικεφαλής Moderna: Πολύ λιγότε-
ρο αποτελεσματικά τα εμβόλια στην
«Όμικρον»

«Τα υπάρχοντα εμβόλια έναντι  του
κορωνοϊού θα είναι πολύ λιγότερο α-
ποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της
μετάλλαξης “Όμικρον” από ό,τι τα πρ-
οηγούμενα στελέχη», τόνισε νωρίτερα
ο διευθύνων σύμβουλος της Moder-
na.

τους Financial Times, o Stephane
Bancel, προειδοποίησε ότι θα χρεια-
στούν μήνες προτού οι φαρμακευτικές
εταιρείες μπορέσουν να παρασκευά-
σουν νέα εμβόλια ειδικά για την παρ-
αλλαγή «Όμικρον», ενώ δήλωσε πως
ο υψηλός αριθμός των μεταλλάξεων
της Όμικρον στην πρωτεΐνη ακίδα, που
χρησιμοποιεί ο ιός για να μολύνει τα α-
νθρώπινα κύτταρα, και η ταχεία εξάπ-
λωση της παραλλαγής στη Νότια Αφρι-
κή, υποδηλώνουν πως τα εμβόλια
που υπάρχουν τώρα ίσως χρειαστεί να
τροποποιηθούν το επόμενο έτος.

«Δεν υπάρχει  καμία πιθανότητα,
νομίζω, η αποτελεσματικότητα να είναι
στο ίδιο επίπεδο… που είχαμε με τη 

Δέλτα», δήλωσε σε συνέντευξή του
στους Financial Times.

Πρόσθεσε πως «νομίζω ότι  θα
υπάρxει  μια ουσιαστική πτώση.
Απλώς δεν ξέρω πόση, επειδή πρέ-
πει να περιμένουμε για τα δεδομένα.
Αλλά όλοι οι επιστήμονες με τους ο-
ποίους έχω μιλήσει… λένε ‘δεν θα
είναι καλά τα πράγματα’».

Ο κ. Bancel είπε ότι τα στοιχεία που
θα δώσουν μια ένδειξη για το πώς λει-
τουργούν τα υπάρχοντα εμβόλια κατά
της παραλλαγής Omicron θα είναι πιθ-
ανότατα διαθέσιμα εντός δύο εβδομά-
δων.

Ωστόσο, είπε ότι θα χρειαστούν αρκε-
τοί μήνες για να μπορέσει να παραχθεί
μαζικά ένα εμβόλιο ειδικό 

για την «Όμικρον».
«Η Moderna και η Pfizer δεν μπορ-

ούν να λάβουν ένα δισεκατομμύριο
δόσεις την επόμενη εβδομάδα. Τα
μαθηματικά δεν βγαίνουν. 

Θα μπορούσαμε όμως να βγάλουμε
δισεκατομμύρια δόσεις μέχρι το καλο-
καίρι; Σίγουρα», είπε ο κ. Bancel, ο ο-
ποίος προέβλεψε ότι η Moderna θα
μπορούσε να παράγει συνολικά 2-3
δισεκατομμύρια δόσεις το 2022.

ίνδυνο να μετατοπιστεί ολόκληρη η
παραγωγική ικανότητα της Moderna σε
ένα στοχευμένο εμβόλιο κατά της
«Όμικρον» τη στιγμή που άλλα στε-
λέχη του ιού εξακολουθούν να κυκλο-
φορούν.
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Δήμος Φυλής: Λεωφορείο για Δήμος Φυλής: Λεωφορείο για 
την εξυπηρέτηση των επιβατώντην εξυπηρέτηση των επιβατών
του Προαστιακούτου Προαστιακού
Απο 1η Δεκεμβρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2021

Γνωστοποιούμε στους συνδημότες
μας ότι, λόγω της διακοπής των δρο-
μολογίων στη γραμμή του Προαστια-
κού ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ- ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ο
Δήμος Φυλής, θα δρομολογήσει, από
την 1η Δεκεμβρίου 2021 και μέχρι την
15η Δεκεμβρίου 2021 (πλην Σαββά-
των και Κυριακών) από ιδίους πόρο-
υς, λεωφορείο, το οποίο θα καλύπτει
16 δρομολόγια, ημερησίως, στις δια-
δρομές ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ και
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ,
σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμ-
μα:

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ
ΠΡΩΙ:               06:00- 07:00- 08:00-

09:00

ΑΠΟΓΕΥΜΑ:   13:30- 14:30- 15:30-
16:30

ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
ΠΡΩΙ:                06:30- 07:30- 08:30-

09:30
ΑΠΟΓΕΥΜΑ:   14:00- 15:00- 16:00-

17:00
Οι επιβάτες προς ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ

θα επιβιβάζονται μπροστά στο
Σταθμό του Προαστιακού Άνω
Λιοσίων και προς ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ στο
Σταθμό του Προαστιακού Νερατ-
ζιώτισσας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ
Χρήστος Σπ. Παππούς

Το ∆ηµοτικό Σχο-
λείο Ερυθρών ∆ήµου
Μάνδρας-Ειδυλλίας
είναι το πρώτο ∆ηµό-
σιο Σχολείο Πρωτοβά-
θµιας Εκπαίδευσης
στην Ελλάδα µε µαθη-
τές που κατέχουν
πιστοποίηση στην
τεχνική της Καρδιοα-
ναπνευστικής Ανα-
ζωογόνησης από το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
Αναζωογόνησης. ∆ιαθ-
έτει εξοπλισµό (πρόπ-
λασµα) πρώτων βοηθ-
ειών, απινιδωτή, και
µαζί µε τους µαθητές,
ο ∆ιευθυντής και η
πλειονότητα των
Εκπαιδευτικών έχουν
λάβει αντίστοιχη
εκπαίδευση και πιστο-
ποίηση.

Το σχολείο επισκέφ-
θηκε και ο Αντιπεριφ-
ερειάρχης ∆υτικής
Αττικής Λευτέρης
Κοσµόπουλος, έχοντας
γνώση του έργου που
επιτελείται, ανέφερε
ότι η Περιφέρεια
Αττικής θα το
ενισχύσει ακόµα περ-
ισσότερο. Σχετικά, ο
Λευτέρης Κοσµόπου

λος ανέφερε ότι:
«∆εν θα µπορούσα να
µην επισκεφθώ και να
µην συγχαρώ το 1ο
∆ηµοτικό Σχολείο
Ερυθρών, το πρώτο
πιστοποιηµένο σχο-
λείο στην Ελλάδα µε
πλήρη εκπαιδευτική
αυτονοµία στις
Πρώτες Βοήθειες και
πιστοποίηση στην
τεχνική της Καρδιοα-
ναπνευστικής Ανα-
ζωογόνησης από το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
Αναζωογόνησης.

Θα ήθελα να συγχα

ρώ όλους όσοι
συµβάλλουν σε αυτόν
τον σκοπό, την ψυχή
της προσπάθειας
αυτής την Παιδίατρο
και Εκπαιδεύτρια του
Ευρωπαϊκού Συµβου-
λίου Αναζωογόνησης
Ελένη Ευσταθίου, τον
Αντιδήµαρχο Ερυθ-
ρών Μιχάλη Σακελ-
λάρη, τον Πρόεδρο
∆ηµοτικής Κοινότ-
ητας Ερυθρών
∆ηµήτρη Παγώνη, τον
∆ιευθυντή του Σχο-
λείου Βαγγέλη Υφαν-
τή, τη δηµοτική 

σύµβουλο ∆ήµου
Μάνδρας-Ειδυλλίας
Μάγδα Σακελλάρη.

Από πλευράς µου, η
Περιφέρεια Αττικής
θα φροντίσει να
ενισχυθεί ο εξοπλι-
σµός του σχολείου µε
ακόµα έναν απινιδωτή
και ό, τι άλλο χρεια-
στεί.

Τα παιδιά µας
δίνουν µαθήµατα ζωής
κ υ ρ ι ο λ ε κ τ ι κ ά
δείχνοντάς µας ότι το
επείγον είναι υπόθεση
της κοινωνίας, όλων
µας».

Το ∆ηµοτικό Σχολείο Ερυθρών το πρώτο πιστοποιηµένο 
σχολείο στις Πρώτες Βοήθειες 

και την Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
ΛΛ..  ΚΚοοσσµµόόπποουυλλοοςς::  ««ΚΚααιι  σσεε  ααυυττήή  ττηηνν  όόµµοορρφφηη  γγωωννιιάά  ττηηςς  ∆∆υυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς,,  τταα  ππααιιδδιιάά  σσττέέλλννοουυνν

ττοο  µµήήννυυµµαα  όόττιι  ηη  έέκκτταακκττηη  ααννάάγγκκηη  ττωωνν  σσυυµµπποολλιιττώώνν  µµααςς  εείίννααιι  υυππόόθθεεσσήή  όόλλωωνν  µµααςς»»

Προσωρινή τροποποίηση 
των λεωφ. γραμμών 725, 726,
504 λόγω έργων 
οδοποιίας στο Δήμο Αχαρνών

Ο
Δήμος Αχ αρν ών  εν ημερών ει τους δημότες ότι με
απόφαση του τμήματος Μελετών  Εφαρμογής &
Λειτουργίας Δικτύου της Διεύθυν σης Συγκοιν ω-

ν ιακού Έργου του ΟΑΣΑ θα πραγματοποιηθεί μερική
προσωριν ή τροποποίηση της διαδρομής των  λεωφορ-
ειακών  γραμμών  725, 726,504 από την  έν αρξη των
εργασιών  και για 30 ημέρες, λόγω έργων  επί της οδού
Ολυμπίων  & Μ. Αλεξάν δρου στον  Δήμο Αχ αρν ών  ως
εξής:

Γραμμή 725 προς Θρακομακεδόν ες

Από Αρχ ελάου, συν έχ εια Μητροπόλεως, δεξιά Δημο-
κρίτου, αριστερά Μ. Αλεξάν δρου

Γραμμή 725 προς Αχ αρν ές

Από Μ. Αλεξάν δρου δεξιά Δημοκρίτου αριστερά Μητρ-
οπόλεως, συν έχ εια Αρχ ελάου, συν έχ εια ως έχ ει.

Γραμμή 726 προς Θρακομακεδόν ες

Από Ολυμπίων , αριστερά Ηφαιστίων ος, δεξιά Δημο-
κρίτου, αριστερά Μ. Αλεξάν δρου

Γραμμή 726 από Θρακομακεδόν ες

Από Μ. Αλεξάν δρου, δεξιά Δημοκρίτου, αριστερά Ηφαι-
στίων ος, δεξιά Ολυμπίων , συν έχ εια ως έχ ει.

Γραμμή 504 και 537 (η διαδρομή μέσω Θρακομακεδό-
ν ων ) προς Θρακομακεδόν ες

Από Ολυμπίων , αριστερά Ηφαιστίων ος, δεξιά Δημο-
κρίτου, αριστερά Μ. Αλεξάν δρου

Ιδρύεται με ευθύν η και μέριμν α του αν αδόχ ου προ-
σωριν ή στάση επί της οδού Ηφαιστίων ος 125. Στάσεις
θα πραγματοποιούν ται στις ήδη υπάρχ ουσες.
Τα έργα θα πραγματοποιηθούν  από τη Δευτέρα 29
Νοεμβρίου έως την  Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021, διά-
στημα κατά το οποίο θα διαρκέσουν  και οι αλλαγές των
δρομολογίων .



Το Παραμυθοχωριό του Δήμου 
Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών ετοιμάζεται ξανά

ΟΔήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών σε συνεργασία με το ΔΟΚΑΠ διοργανώνει ξανά
στην Πλατεία Γκλιάτη (Αγ. Αικατερίνη) το Χριστουγεννιάτικο «ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΙΟ» που
αγαπήσαμε μικροί και μεγάλοι.

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό, του Δήμου μας θα πλαισιωθεί από ξύλινα λυό-
μενα σπιτάκια, με σκοπό την προβολή δράσεων του ΔΟΚΑΠ, αλλά και για
εμπορική εκμετάλλευση από τις  επιχειρήσεις του Δήμου μας.

Στο χώρο του θα φιλοξενηθεί σειρά καλλιτεχνικών εργαστηρίων, πολλά
παιχνίδια για όλες τις ηλικίες, ενώ την τιμητική του βέβαια θα έχει ο Άγιος
Βασίλης, ο αγαπημένος των παιδιών όλων του κόσμου.  

Ο Πρόεδρος του ΔΟΚΑΠ Ευαγγελία Κουτσοδήμα και το Διοικητικό
Συμβούλιο απευθύνουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής
στο ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΙΟ.

Παρακαλείστε όπως μας καταθέσετε, το αργότερο έως και την Τετάρτη 1
Δεκεμβρίου 2021 τις ιδέες και τις προτάσεις σας.

Η παραχώρηση οικίσκου, γίνεται κατόπιν αίτησης (με αριθμό πρωτοκόλλου)
στον ΔΟΚΑΠ κι εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.  

Για περισσότερες πληροφορίες: 210 5555311
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Ανακοίνωση για την Διεθνή Ημέρα 

Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό

Η
Ελληνική Επιτροπή για τη Διε-
θνή Ύφεση και Ειρήνη
(ΕΕΔΥΕ), με την ευκαιρία της

29ης Νοέμβρη που έχει οριστεί ως Διε-
θνής Ημέρα Αλληλεγγύης στον Παλαι-
στινιακό λαό, εκφράζει την αλληλεγγύη
και τη συμπαράστασή της στο δίκαιο
αγώνα του λαού της Παλαιστίνης για
πατρίδα ελεύθερη, κυρίαρχη κι ανε-
ξάρτητη.

Καταγγέλλουμε τις ευθύνες των
ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ με την υπο-
στήριξη των οποίων κλιμακώνεται η
επιθετικότητα του κράτους – τρομο-
κράτη του Ισραήλ κατά του Παλαι-
στινιακού λαού και των άλλων λαών
της περιοχής. 

Οι συνεχείς επιθέσεις, ο εντεινόμε-
νος αποκλεισμός, οι εποικισμοί, ο
ξεριζωμός Παλαιστινίων από τις
εστίες τους, έρχονται να προστεθ-
ούν στις οδυνηρές "διευθετήσεις"
που προωθούνται με όχημα τις λεγό-
μενες Συμφωνίες Αβραάμ, σε βάρος
του συνόλου των δικαιωμάτων του
Παλαιστινιακού λαού.

Καθημερινά οι ζωές χιλιάδων
Παλαιστινίων συνθλίβονται στις
μυλόπετρες των ανταγωνισμών ανά-
μεσα στις ΗΠΑ, την ΕΕ, με την Κίνα
και τη Ρωσία, που επιδιώκουν να
εξασφαλίσουν τα δικά τους συμφέρ-
οντα στην ευρύτερη περιοχή της
Μέσης Ανατολής.

Η κυβέρνηση της ΝΔ, ακολο-
υθώντας τη γραμμή της προη-
γούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ

και διαχρονικά όλων των ελληνικών
κυβερνήσεων, φέρει μεγάλες ευθύνες
γιατί όχι μόνο στηρίζει και προωθεί
την επικίνδυνη πολιτική των ΗΠΑ –
ΝΑΤΟ – ΕΕ, αναλαμβάνοντας, μάλι-
στα, επιθετικές πρωτοβουλίες, αλλά
αναβαθμίζει ακόμη περισσότερο τις
οικονομικές, πολιτικές, στρατιωτικές
σχέσεις με το κράτος του Ισραήλ.
Πάει πολύ η κυβέρνηση της ΝΔ, ο
ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα του
ευρωατλαντισμού να μοιράζουν
απλόχερα λόγια συμπάθειας προς
τον πολύπαθο Παλαιστινιακό λαό,
από τη στιγμή που εδώ και έξι χρό-
νια με ευθύνη τους δεν υλοποιείται η
ομόφωνη απόφαση της Βουλής,
ήδη από τον Δεκέμβρη του 2015,
για αναγνώριση ανεξάρτητου Παλαι-
στινιακού κράτους.

Η ΕΕΔΥΕ, το αντιπολεμικό – αντι-
ιμπεριαλιστικό κίνημα, συνολικά το
λαϊκό κίνημα της χώρας μας
συνεχίζουμε μέσα από μια καθημερι-
νή, πολύμορφη δραστηριότητα  να
ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό, να
συμβάλλουμε να εκφραστεί ακόμη
πιο μαζικά και μαχητικά η καταδίκη
των εγκλημάτων της ισραηλινής
κατοχής, η διεθνιστική αλληλεγγύη
ενάντια στην ισραηλινή κατοχή, στις
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και τους
σχεδιασμούς των αστικών τάξεων.

Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού
της Παλαιστίνης απαιτώντας:

Τον τερματισμό της ισραηλινής
κατοχής και των συνεπειών της

Τη δημιουργία ενιαίου ανεξάρτ-
ητου παλαιστινιακού κράτους, με
πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερου-
σαλήμ στα σύνορα του 1967

Το δικαίωμα επιστροφής όλων
των Παλαιστίνιων προσφύγων στις
εστίες τους, με βάση τις σχετικές
αποφάσεις του ΟΗΕ

Την άμεση απελευθέρωση όλων
των Παλαιστίνιων και άλλων πολι-
τικών κρατουμένων που κρατούνται
στις ισραηλινές φυλακές

Αγαπητοί δημότες- εγγεγραμμέν οι
στα τμήματα πολιτισμού-αθλητισμού
του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ,

Καθώς σύν τομα θα ξεκιν ήσει η διαδι-
κασία των  πληρωμών  για τις υπηρεσίες
πολιτισμού-αθλητισμού του ΝΠΔΔ
ΠΑΚΠΠΑ Δ. Ελευσίν ας, σας παρακα-
λούμε, εάν  δεν  σκοπεύετε ν α
συν εχ ίσετε ν α παρακολουθείτε τα
μαθήματα, ν α πραγματοποιήσετε δια-
κοπή, καθώς από 1η Δεκεμβρίου το
σύστημα θα αν αγν ωρίσει χ ρεώσεις.

Η διακοπή αφορά αιτήσεις που
βρίσκον ται σε εν εργή κατάσταση.

Πώς θα κάνω διακοπή;
1. Συν δεθείτε με τους κωδικούς σας

στην  πλατφόρμα εγγραφών -πληρ-
ωμών  ακολουθών τας τον  παρακάτω
σύν δεσμο:

https://demos365elef sina.intellisof t.gr
/

2. Πατήστε το σύμβολο της διακο-
πής στην  εν εργή αίτηση που σας
εν διαφέρει.

3. Αν αφέρετε, αν  επιθυμείτε, τον
λόγο διακοπής και πατήστε αποθήκευ-
ση.

4. Η αίτησή σας θα βρίσκεται σε

Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Δήμου Ελευσίνας
Τμήματα πολιτισμού-αθλητισμού: Εφαρμογή

χρεώσεων-Διακοπή αιτήσεων
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΈΣΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΈΣ
ΤΟΥ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΤΟΥ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ο
λοκληρώθηκε με
επιτυχία η ανάπ-
λαση των αθλ-

ητικών χώρων του 1ου
Γυμνασίου Ασπροπύρ-
γου. Τοποθετήθηκαν
προστατευτικά στρώματα
περιμετρικά από τις
μπασκέτες, αλλά και στο
γήπεδο του βόλεϊ, για
την ασφαλή άθληση των
μαθητών. Στη συνέχεια,
πραγματοποιήθηκε ελαι-
οχρωματισμός της
εξέδρας και όλου του αύλειου χώρου.

Ακόμη, υπενθυμίζουμε ότι ολοκληρώθηκε η
διασύνδεση όλου του σχολείου με το διαδίκτυο
και δημιουργήθηκε η 2η αίθουσα Η/Υ, προκειμέ-
νου να εξοικειώνονται οι μαθητές με τις νέες
τεχνολογίες αιχμής αλλά και να επιτυγχάνεται η
πληρότητα της σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας.

Τέλος, παραδόθηκε, με μέριμνα της Σχολικής
Επιτροπής, ολοκαίνουριο πιάνο (από την εταιρεία
Φίλιππος Νάκας) για την εξάσκηση των Μουσικών
Δεξιοτήτων των μαθητών της πόλης μας.

Στόχος της Δημοτικής αρχής είναι η νεο-
λαία του Ασπροπύργου, το μέλλον της
πόλης, να διαθέτει ένα σύγχρονο διδακ-
τικό περιβάλλον δημιουργίας και πολιτι-
σμού, εντός του οποίου να σφυρηλα-
τούνται δεξιότητες, αρχές και αξίες.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο κ. Γεώρ-
γιος Φίλης, Πρόεδρος της Δημοτικής Επι-
τροπής Παιδείας και Σχολικών Μονάδων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: «Μετά
από σύντομο χρονικό διάστημα εργασιών,
το αποτέλεσμα μας ανταμείβει όλους, του
να διαθέτουμε δηλαδή ένα άρτια εξοπλι-
σμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον, με

σύγχρονες αθλητι-
κές υποδομές.
Είναι  μια ακόμη
έμπρακτη από-
δειξη της προσπά-
θειας του
Δημάρχου, Νικο-
λάου Μελετίου να
βελτιώσει με όσα
μέσα διαθέτει τις
συνθήκες στα σχο-
λεία της πόλης
μας». 

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η
ασφαλτόστρωση της λεωφόρου

“Αιγαίου Πελάγους” μετά και την
ολοκλήρωση του σημαντικού αντιπ-
λημμυρικού έργου. 

Οι εργασίες της τελικής επίστρω-
σης της πίσσας,  ξεκίνησαν χθες
Τρίτη 30 Νοεμβρίου και αναμένεται
να ολοκληρωθούν την Τετάρτη 1η
Δεκεμβρίου 2021. 

Με την ασφαλτόστρωση της
Αιγαίου Πελάγους, που ξεκινά από
τους φωτεινούς σηματοδότες της
Λεωφόρου Αχαρνών και θα φτάσει
ως τη διασταύρωση με την Πηνειού,
αναμένεται να βελτιωθεί σημαντικά η
καθημερινότητα της διέλευσης εκα-
τοντάδων διερχόμενων οδηγών.   

Την ικανοποίησή του για την
ολοκλήρωση του έργου εξέφρασε ο
Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παπ

πούς που όλο το διάστημα της
εξέλιξής του, το παρακολουθούσε
στενά. “Κάθε έργο που ολοκ-
ληρώνεται είναι η αρχή ενός επόμε-
νου, γιατί για μας η  βελτίωση της
καθημερινότητας των συμπολιτών 

μας αποτελεί διαρκή στόχο” τόνισε
χαρακτηριστικά δίνοντας τα εύσημα
στην Τεχνική Υπηρεσία και τους
συνεργάτες του. 

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ασφαλτόστρωση 
της Λεωφόρου “Αιγαίου Πελάγους” 

μετά και την ολοκλήρωση του σημαντικού αντιπλημμυρικού έργου 
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Δ
ιαν ομή δωρεάν  self  test για
όλο τον  πληθυσμό εμβολια-
σμέν ο και αν εμβολίαστο,

προαν ήγγειλε ο πρωθυπουργός
εν όψει των  γιορτών  των  Χριστου-
γέν ν ων , μιλών τας στο υπουργικό
συμβούλιο, 

Συγκεκριμέν α, από από 6 έως
12 Δεκεμβρίου θα δοθεί έν α self
test σε κάθε εν ήλικα. Το ίδιο θα
συμβεί από 3 έως 7 Ιαν ουαρίου,
ώστε οι αρχ ές ν α παρακολουθή-
σουν  την  μεταδοτικότητα της
ν όσου.

Για το σκοπό αυτό έχ ουν  εξα-
σφαλιστεί 20 εκατ. self  test.

Οπως είπε χ αρακτηριστικά ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, στις αν α-
κοιν ώσεις του κατά τη διάρκεια
του υπουργικού συμβουλίου:
"Εν όψει των  γιορτών  η πολιτεία
προχ ωρά σε έν α ακόμη συμπληρ-

ωματικό μέτρο. Στο διάστημα από
τις 6 έως τις 12 Δεκεμβρίου θα
διαθέσει δωρεάν  έν α self -test σε
κάθε εν ήλικο, εμβολιασμέν ο και
μη, ώστε ν α εν τοπιστούν  πιθαν οί
ασυμπτωματικοί φορείς του ιού
πριν  από τα Χριστούγεν ν α. Η ίδια
ακριβώς άσκηση θα επαν αληφθεί
και από τις 3 έως τις 7 Ιαν ουαρίου
ώστε ν α παρακολουθήσουμε την
πορεία της μετάδοσης της παν -

δημίας στην  διάρκεια των  γιορτών .
Γιατί είν αι σημαν τικό όλοι ν α
ελεγχ όμαστε κατά τις συν αθρ-
οίσεις των  ημερών . Αν αλυτικές
αν ακοιν ώσεις θα κάν ει αύριο ο
Υπουργός Υγείας, εν ώ έχ ουμε
εξασφαλίσει μέσα από την  Πολιτι-
κή Προστασία ακόμα 20 εκατομ-
μύρια self -tests και για τις αν άγκες
των  σχ ολείων  μας".

Δωρεάν self test για εμβολιασμένους 
και ανεμβολίαστους ενόψει εορτών 
Πότε θα διανεμηθούν

Πάμε για μάσκες παντού
- Συνεδριάζουν σήμερα
οι Λοιμωξιολόγοι 

Σ
την εξειδίκευση των μέτρων που ανα-
κοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
προχωρά ο Θάνος Πλεύρης την

Τετάρτη. Στο τραπέζι οι μάσκες παντού.
Θα προηγηθεί συνεδρίαση της Επιτρο-
πής των Ειδικών.
Μάσκες παντού ανακοινώνει -εκτός απρο-
όπτου- την Τετάρτη ο Θάνος Πλεύρης.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο υπουργός
Υγείας θα προχωρήσει στην εξειδίκευση
των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης και μεταξύ άλλων θα αναφ-
έρει και στην χρήση της μάσκας.
Σημειώνεται ότι σήμερα 1 Δεκεμβρίου θα
συνεδριάσει και η Επιτροπή των Ειδικών
και δεν αποκλείεται να εισηγηθεί και άλλα
μέτρα για την αντιμετώπιση της παν-
δημίας του κορονοϊού.

Διοικητικό πρόστιμο €100 το μήνα για κάθε ανεμβολίαστο άνω των 60
Αν δεν έχουν κλείσει την πρώτη δόση έως τις 16 ΙανουαρίουΑν δεν έχουν κλείσει την πρώτη δόση έως τις 16 Ιανουαρίου

Τα σεν άρια για ν έα μέτρα, δίν αν  και παίρν αν  αρκε-
τές μέρες τώρα… Αν αζωπυρώθηκαν  με την  εμφάν ιση
της παραλλαγής Όμικρον  του κορον αϊού, λίγο πριν  τα
Χριστούγεν ν α, που έθεσε τον  πλαν ήτη σε συν αγε-
ρμό.

Και «έκλεισαν » με τις αν ακοιν ώσεις στη συν εδρία-
ση του υπουργικού συμβουλίου, από τον  πρωθυπο-
υργού, ο οποίος  αν έλαβε ν α παρέμβει σε μια ακόμη
κομβική στιγμή για την  παν δημία του κορον αϊού, και
με δεδομέν η την  επιδίωξη κυβέρν ησης και ειδικών  ν α
«κερδίσουμε χ ρόν ο», πριν  την  εμφάν ιση της Όμικρ-
ον  στην  χ ώρα μας.

Ο πρωθυπουργός αν ακοίν ωσε διοικητικό πρόστιμο
100 ευρώ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ σε μη εμβολιασμέν ους πολίτες
άν ω των  60 ετών  που δεν  έχ ουν  προχ ωρήσει στην
πρώτη δόση.

Η ημερομην ία που θα έχ ει ως περιθώριο η συγκε-
κριμέν η κατηγορία πολιτών  για ν α κάν ει την  πρώτη
δόση θα είν αι μέχ ρι τις 16 Ιαν ουαρίου, σύμφων α με
τις αν ακοιν ώσεις του πρωθυπουργού, ο οποίος
σημείωσε πως «βασαν ίστηκε» πριν  τη λάβει.

Με δηλωμέν η σε κάθε τόν ο την  βούληση της
κυβέρν ησης, ν α κάν ουμε Χριστούγεν ν α με την  οικο-
ν ομία αν οιχ τή, αν αζητείτο η φόρμουλα μείωσης της
εξάπλωσης της παν δημίας προκειμέν ου ν α αποφ-
ευχ θεί έν α lockdown.

Το ν α καταστεί υποχ ρεωτικός ο εμβολιασμός αυτής
της κατηγορίας πολιτών , αν αδείχ τηκε ουσιαστικά σε
μον όδρομο, καθώς αυτοί οι πολίτες είν αι εκείν οι οι
οποίοι συν ήθως  αργούν  ν α πάν ε στο ν οσοκομείο,
επιβαρύν ον τας ακόμα περισσότερο την  κατάστασή
τους.

Στην  απόφαση αυτή του πρωθυπουργού, συν υπο-
λογίστηκαν  και οι εκτιμήσεις των  ειδικών  ότι η
σημασία του εμβολίου εν ός 70άρη ισοδυν αμεί με 34
εμβολιασμούς ν εότερων  από πλευράς δημόσιας
υγείας.

«Εμβολιαστείτε γιατί αργά ή γρήγορα η Όμικρον
θα έρθει στην Ελλάδα»

Πώς φτάσαμε στην  απόφαση Μητσοτάκη για πρό-
στιμα στους αν εμβολίαστους άν ω των  60

«Οι Ελλην ίδες και οι Έλλην ες άν ω των  60 ετών  που
δεν  έχ ουν  εμβολιαστεί θα πρέπει έως τις 16 Ιαν ουα-
ρίου ν α έχ ουν  κλείσει το ραν τεβού τους ν α κάν ουν
την  πρώτη δόση.

Θα έχ ουν  απόλυτη προτεραιότητα στο σύστημα για
ν α εμβολιαστούν  πρώτοι. Διαφορετικά, κάθε μήν α θα
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ το οποίο θα
βεβαιών εται άμεσα από την  ΑΑΔΕ. Και με ν όμο τα
χ ρήματα αυτά θα συγκεν τρών ον ται σε έν α ειδικό
ταμείο το οποίο θα χ ρηματοδοτεί τα ν οσοκομεία μας.

Δεν  είν αι ποιν ή. Θα έλεγα ότι είν αι έν α αν τίτιμο
υγείας», είπε ο πρωθυπουργός και υπογράμμισε:

«Η ν έα μετάλλαξη “Όμικρον ” μας αν ησυχ εί και μας
καλεί σε επιφυλακή, γιατί μας υπεν θυμίζει ότι ο κορο-
ν οϊός μπορεί ν α μας αιφν ιδιάζει συν έχ εια όσο βρίσκει
έδαφος ν α επιζεί, ιδίως μεταξύ των  αν εμβολίαστων .
Εν ώ και οι γιορτές που πλησιάζουν , με το κλίμα τους,
τα οικογεν ειακά τραπέζια και τις κοιν ων ικές εξόδους,
διαμορφών ουν  συν θήκες που πιθαν όν  ν α ευν οή-
σουν  την  αν αζωπύρωση του.

Για τη μετάλλαξη “Όμικρον ” θα ξέρουμε περισσότε-
ρα σε δύο εβδομάδες περίπου. Αργά ή γρήγορα όμως
είν αι βέβαιο ότι θα κάν ει την  εμφάν ισή της και στην
Ελλάδα. Γι’ αυτό και πρέπει ν α συν εχ ίσουμε ν α εφα-
ρμόζουμε την  πολιτική μας με ακόμα μεγαλύτερη
ταχ ύτητα. Πρέπει, με άλλα λόγια, ν α κερδίσουμε
χ ρόν ο».

Υ ποχρεωτικός καθίσταται ο εμβολιασμός πολιτών ηλικίας άνω των 60 ετών, όπως ανα-
κοίνωσε ο πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου.‘Οπως είπε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, έως τις 16 Ιανουαρίου οι ανεμβολίαστοι αυτής της ηλικιακής ομά-

δας, θα πρέπει να έχουν κλείσει το ραντεβού τους για τον εμβολιασμό. Διαφορετικά θα επιβάλλε-
ται πρόστιμο 100 ευρώ κάθε μήνα μέσα από την ΑΑΔΕ και τα χρήματα θα συγκεντρώνονται σε
ειδικό ταμείο για την ενίσχυση των νοσοκομείων.
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Μέχρι τα μεσάνυχτα είχαν περιθώριο να υποβάλλουν
αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα "myΘέρμανση" οι περυσινοί δικαιούχοι, που
να λάβουν προκαταβολή μέχρι την 10η Δεκεμβρίου.

Όσοι δεν το πράξουν θα έχουν ακόμη μια ευκαιρία για
να πληρωθούν την προκαταβολή εντός του επόμενου
μήνα. Η προθεσμία αυτή εκπνέει στις 15 Δεκεμβρίου και
αφορά και τους νέους δικαιούχους, αυτούς δηλαδή που
εφέτος θα λάβουν επίδομα για πρώτη φορά, είτε λόγω
της διεύρυνσης των κριτηρίων (περιουσιακών, εισοδ-
ηματικών), είτε λόγω του ότι στους δικαιούχους θα περ-
ιληφθούν και εκείνοι που χρησιμοποιούν ως καύσιμη
ύλη και άλλες κατηγορίες (π.χ. φυσικό αέριο).

Μέχρι τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, σύμφωνα με τα
στοιχεία της ΑΑΔΕ, υπέβαλαν αίτηση 640.559 δικαι-
ούχοι, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις του υπουργείου
Οικονομικών, την κρατική ενίσχυση θα λάβουν φέτος
πάνω από 1 εκατ. νοικοκυριά.

Στην περίπτωση που οι περυσινοί δικαιούχοι του
επιδόματος δεν προλάβουν τη σημερινή προθεσμία θα
έχουν χρονικό περιθώριο μέχρι τις 15η Δεκεμβρίου 2021
να κάνουν την αίτησή τους ώστε να εισπράξουν την
ενίσχυση μέχρι την 30ή Δεκεμβρίου για το σύνολο των
αγορών που θα τιμολογηθούν έως σήμερα Τρίτη, με
προϋπόθεση την καταχώριση των απαιτούμενων
στοιχείων έως τη 15η Δεκεμβρίου 2021.

Θα ακολουθήσουν άλλες δύο πληρωμές:

- Έως την 28η Φεβρουαρίου 2022 για το σύνολο των
αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Ιανουαρίου
2022 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαι-
τούμενων στοιχείων έως και την 15η Φεβρουαρίου

2022.
- Έως την 29η Απριλίου 2022 για το σύνολο των αγο-

ρών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Μαρτίου 2022
και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμε-
νων στοιχείων έως και την 15η Απριλίου 2022.

Φυσικό αέριο
Ειδικά για το φυσικό αέριο θα καταχωρούνται έως την

31η Μαΐου 2022 δικαιολογητικά αγορών της περιόδου
1.10.2021 έως 31.03.2022 με ημερομηνία έκδοσης του
παραστατικού πληρωμής έως την 16η Μαΐου 2022 και
το αντίστοιχο ποσό επιδόματος θα καταβάλλεται έως
την 15η Ιουνίου 2022.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Απαντήσεις στις "21 πιο συχνές ερωτήσεις για την
υποβολή των αιτήσεων, τις προθεσμίες, το χρονολόγιο
πληρωμών" δίνει η ΑΑΔΕ:

"1. Με ποιους κωδικούς εισερχόμαστε στην εφαρμογή
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ για το επίδομα θέρμανσης;

α. Οι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών συνδέονται χρησιμοποιώντας τους προσω-
πικούς κωδικούς TAXISnet.

β. Οι χρήστες που δε διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης
TAXISnet, θα ταυτοποιούνται εναλλακτικά δίνοντας
Α.Φ.Μ. και αριθμό ειδοποίησης κάποιας από τις Πράξεις
Προσδιορισμού Φόρου Δήλωσης Φορολογίας Εισοδή-
ματος Φυσικών Προσώπων των τελευταίων πέντε (5)
ετών. Εάν δε θυμάστε τους κωδικούς πρόσβασης και
τυχαίνει το όνομα χρήστη (username) να ταυτίζεται με

τον Α.Φ.Μ. σας, τότε δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
τον εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης. Γι' αυτό θα πρέπει να
ανακτήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας μέσω των σχε-
τικών διαδικασιών.

2. Με ποιους κωδικούς εισερχόμαστε στην εφαρμογή
ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΟΥ για καταχώριση αποδείξεων
αγοράς ειδών καυσίμων;

Αποκλειστικά και μόνο χρησιμοποιώντας τους προ-
σωπικούς TAXISnet κωδικούς σας.

3. Μέχρι πότε έχω προθεσμία υποβολής αίτησης για
το επίδομα θέρμανσης;

Μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου 2021.

Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί έως και την
30ή Νοεμβρίου 2021 από αιτούντα που ήταν δικαιούχος
του επιδόματος θέρμανσης και κατά τη χειμερινή περίο-
δο 2020/2021, λαμβάνει έως την 10η Δεκεμβρίου 2021
ως προκαταβολή του δικαιούμενου, σύμφωνα με την
απόφαση Α.1243/2021, επιδόματος θέρμανσης το ποσό
επιδόματος που του είχε καταβληθεί κατά τη χειμερινή
περίοδο 2020/2021.

Την ικανοποίησή του για την ομόφ-
ωνη ψήφιση, από την Εκτελεστική Επι-
τροπή  του ΕΔΣΝΑ, στη χθεσινη συνε-
δρίαση της 30ης Νοεμβρίου 2021, του
νέου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρι-
σης Αποβλήτων της Αττικής, που προβ-
λέπει ότι το κεφάλαιο της Χωματερής
κλείνει οριστικά για τη Φυλή, με την
ολοκλήρωση και υλοποίηση του συνό-
λου των έργων επεξεργασίας των απο-
ρριμμάτων στην Αττική, εκφράζει ο
δήμαρχος Φυλής . 

Σε ανακοίνωσή του αναφέρει: Με τη
σημερινή απόφαση,  με θέμα «Μελέτη
για την 3η Αναθεώρηση του Περιφερει-
ακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων
(ΠΕΣΔΑ) Αττικής» επικυρώνεται η νέα
κατεύθυνση για τη διαχείριση των απο-
ρριμμάτων της Αττικής, σε πλήρη συμφ-
ωνία με τις απαιτήσεις του νέου Εθνικού
Σχεδιασμού, τις οδηγίες της ΕΕ και της
Κυκλικής Οικονομίας η οποία στηρίζεται
σε τρεις βασικούς άξονες :

Έμφαση στην καθολική ανακύκλωση,
ανάκτηση υλικών καθώς και στην επα-
ναχρησιμοποίηση

Μαζική εκτροπή των βιοαποβλήτων
από την ταφή,  με διακριτή συλλογή και
αποκεντρωμένο δίκτυο 10-15 μονάδων
επεξεργασίας βιοαποβλήτων

Χωροταξική δικαιοσύνη στην κατανο-
μή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
από τη λειτουργία των μονάδων επεξερ-
γασίας,  με τη δημιουργία δικτύου Πάρ-

κων Κυκλικής Οικονομίας που θα περι-
λαμβάνουν 6 μονάδες επεξεργασίας, εκ
των οποίων οι 4 είναι ήδη δρομολογ-
ημένες ( το «Πράσινο Εργοστάσιο» στο
ΕΜΑΚ, η  ΜΕΑ Γραμματικού , ο διαγω-
νισμός για την οποία είναι σε εξέλιξη ,
καθώς και οι Μονάδες που θα κατασκε-
υαστούν με ΣΔΙΤ κι αφορούν τον Κεν-
τρικό Τομέα και τον Πειραιά. Οι άλλες
δύο μονάδες θα δρομολογηθούν εντός
του 2022.

Ο νέος Περιφερειακός Σχεδιασμός
έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
ΕΔΣΝΑ, με στόχο να υπάρξει, το επόμε-

νο διάστημα, εκτενής διαβούλευση, ενώ
μετά τη χθεσινή ψήφισή του θα διαβιβα-
στεί άμεσα στο Υπουργείο Ενέργειας
(ΥΠΕΝ) για γνωμοδότηση, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 55 του νόμου
4819/2021. Στη συνέχεια θα εισαχθεί
για συζήτηση και έγκριση στο Περιφερ-
ειακό Συμβούλιο Αττικής.

Ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς, που
το προηγούμενο διάστημα, με αφορμή
την μονάδα του αποτεφρωτήρα υγειονο-
μικών αποβλήτων, έδωσε σκληρή μάχη
προκειμένου να μην υπάρξει καμία νέα
εγκατάσταση στη Φυλή, δήλωσε ικανο-

ποιημένος, από τη σημερινή ομόφωνη
απόφαση, η οποία εκφράζει τις πάγιες
θέσεις του Δήμου Φυλής που διατ-
υπώθηκαν από τον ίδιο στις 25-11-
2021, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψ-
ης του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου
Πατούλη με τους 66 Δημάρχους της Αττι-
κής. Βασικός άξονας των θέσεών του
ήταν η απεμπλοκή του ΧΥΤΑ  Φυλής
από την διαχείριση των απορριμμάτων
της Αττικής και η περιβαλλοντική αποκα-
τάστασή του. 

«Η αποκέντρωση των εργοστασίων
απορριμμάτων και η δημιουργία της
όποιας νέας εγκατάστασης εκτός ΟΕΔΑ
Φυλής, με απώτερο στόχο το οριστικό
κλείσιμο της χωματερής, που για 60 και
πλέον χρόνια λύνει όλο το πρόβλημα
της Αττικής είναι κάτι που μας ευχαριστεί
όλους. 

Αναφορικά με τη Δυτική Αττική
κατέθεσα δύο σημαντικές προτάσεις για
τον χώρο της ΕΜΑΚ:  Α) Την δημιο-
υργία ξεχωριστού Πάρκου Κυκλικής
Οικονομίας για την Δυτική Αττική σε
χώρο που θα υποδείξουν οι 5 εμπλεκό-
μενοι Δήμοι και ο Αντιπεριφερειάρχης
Δυτικής Αττικής και Β) Στο χώρο της
ΕΜΑΚ να δημιουργηθεί “Μουσείο” περ-
ιβαλλοντικής διαχείρισης όπως υπάρχει
σε κάθε προηγμένη χώρα του κόσμου
και Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευ-
σης– Καινοτομίας και Ερευνών»,
δήλωσε ο Χρήστος Παππούς. 

Νέα κατεύθυνση για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής - Απεμπλοκή 
του ΧΥΤΑ Φυλής απο το νέο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων  
ΚΛΕΙΝΕΙ Η ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ 640.559 ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Επίδομα θέρμανσης: Οι προθεσμίες και οι πληρωμές
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υποψηφίους:

1. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για  τις Στρατιωτικές
Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβε-
στικής Ακαδημίας, τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος και
τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού πρέ-
πει επιπλέον να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο Στρ-
ατό, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική, στο Λιμενικό ή
στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα
ορίζεται στις προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρμόδια
Υπουργεία και να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές
εξετάσεις, οι οποίες προγραμματίζονται για το διάστημα
Μαρτίου-Απριλίου 2022. Οι παραπάνω προκηρύξεις θα
διατίθενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αστυνομικά
Τμήματα, την Πυροσβεστική και το Λιμενικό αντίστοιχα σε
χρόνο που θα καθοριστεί από τα συναρμόδια Υπουργεία.

2. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τα ΤΕΦΑΑ και
θα συμμετάσχουν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις,
πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν την επιθυμία τους για
τα ΤΕΦΑΑ, ώστε να συμμετάσχουν και στις πρακτικές
δοκιμασίες (υγειονομική εξέταση και αγωνίσματα).

3. Υποψήφιοι για το 10%  των θέσεων (χωρίς νέα εξέ-
ταση)  μπορούν  να είναι μόνο όσοι εξετάστηκαν πανελ-
λαδικά το 2020 ή το 2021 (με τα ημερήσια ΓΕΛ ή με τα
ημερήσια ΕΠΑΛ). Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι
για το 10% των θέσεων, δεν θα υποβάλουν τώρα την
Αίτηση-Δήλωση, αλλά απευθείας μηχανογραφικό δελτίο.

Οι υποψήφιοι για το 10% με τελευταία εξέταση το 2020,
θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους ΧΩΡΙΣ την
προϋπόθεση της ΕΒΕ και θα διεκδικήσουν θέσεις σε
ποσοστά ανάλογα του αριθμού των Μηχανογραφικών
Δελτίων που θα υποβληθούν ανά σύστημα (παλαιό ή
νέο), με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν
κατά το έτος συμμετοχής τους στις πανελλαδικές εξετά-
σεις.

Οι υποψήφιοι για το 10% με τελευταία εξέταση το
2021, θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους ΜΕ την
προϋπόθεση της ΕΒΕ, όπως αυτή διαμορφώθηκε στις
πανελλαδικές εξετάσεις του 2021.

4. Όσοι από τους υποψηφίους εμπίπτουν στην ειδική
κατηγορία των υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές
παθήσεις (για εισαγωγή στο 5% των θέσεων εισακτέων

χωρίς εξετάσεις), πρέπει μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου να απε-
υθυνθούν  σε κάποια από τις 14 αρμόδιες επταμελείς
επιτροπές των νοσοκομείων, για να αποκτήσουν πιστο-
ποιητικό της πάθησής τους. Αυτοί οι υποψήφιοι, εφόσον
δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξε-
τάσεις, δεν υποβάλλουν τώρα την Αίτηση-Δήλωση, αλλά
θα καταθέσουν μηχανογραφικό σε ημερομηνίες που θα
ανακοινωθούν αργότερα.

5. Δεδομένου ότι, η φετινή υποβολή της
Αίτησης–Δήλωσης από τους υποψηφίους θα πραγματο-
ποιηθεί εν μέσω έκτακτων υγειονομικών συνθηκών,
υπενθυμίζουμε ότι όσοι απόφοιτοι ή εξουσιοδοτημένοι
εκπρόσωποί τους προσέρχονται στο Λύκειο για να υπο-
βάλουν Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές
εξετάσεις ΓΕΛ 2022, θα εισέρχονται στη σχολική μονάδα
κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδό τους :
[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, ή [β] πιστοποιητικού
νόσησης, ή [γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού
ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR προ 72 ωρών ή
rapid test προ 48 ωρών).

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

48

Συν εχ ίζεται από τη σελ. 3

Ακρίβεια: Πρωταθλήτρια η Ελλάδα και τον Νοέμβριο στο ρεύμα
Δραματική η κατάσταση με την ακρίβεια στην Ελλάδα. Νέο αρνητικό ρεκόρ στο ρεύμα. Χειρότερη στην Ευρώπη η χώρα.

«Άλλη μία αρνητική πρωτιά της κυβέρνησης Μητσοτάκη βιώνει η ελληνική κοινωνία, με την Ελλάδα να ''στέφεται'' πρωταθλήτρια ακρίβειας στο ρεύμα
στην Ευρώπη και τον Νοέμβριο», αποκαλύπτει ο Σωκράτης Φάμελλος, τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, για την ελληνική αρνητική πρωτιά ακρίβειας στο ρεύμα στην Ευρώπη.
Και συνεχίζει: «Η Ελλάδα, με ξεκάθαρη ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, καταγράφει την υψηλότερη χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην
Ευρώπη για το μήνα Νοέμβριο, 228,87 ευρώ ανά MWh, ''επίτευγμα'' που θα δουν στους λογαριασμούς τους οι καταναλωτές τον Ιανουάριο, οπότε και
θα τριπλασιαστεί η χρέωση για το ρεύμα.
Με απλά λόγια, σε κάθε ένα (1) ευρώ που θα καταναλώνουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις για ρεύμα, θα προστίθενται άλλα δύο (2) ευρώ λόγω της
ρήτρας στα τιμολόγια που συνδέεται με τη χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας.
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Έλυσε τη συνεργασία
του ο Λευτέρης 

Βασιλειάδης με τον 
Βύζαντα Μεγάρων

Ο προπον ητής του Βύζαν τα Λευτέρης Βασι-
λειάδης ύστερα από συζήτηση που είχε με την
διοίκηση της ομάδας αποτελεί παρελθόν  για
προσωπικούς λόγους. Η διοίκηση τον  ευχαρι-
στεί για την  συν εργασία και του εύχεται κάθε
επιτυχία στη ν έα του διαδρομή.
Ηδη η διοίκηση βρίσεται σε αν αζήτηση ν έου
προπον ητή που θα αν ακοιν ωθεί αύριο.

ΑΝ.ΤΣΑΚ.

Σπουδαία δουλειά
γίνεται  φέτος στον
Αστέρα Μαγούλας και
αυτό το δείχνουν τα απο-
τελέσματα και η πορεία
της ομάδος στο πρωτά-
θλημα.

Το συγκρότημα του
Γιάννη Μπότση βρίσκε-
ται στην 3η θέση της
βαθμολογίας και αήττητο.
Ο εν λόγω τεχνικός τόνι-
σε:

<<Το πρωτάθλημα
είναι  πολύ δύσκολο.
Ολες οι  ομάδες είναι
πολλοί καλές. Στο φετινό
πρωτάθλημα εμείς έχο-
υμε σαν στόχο να αξιολο-
γούμε το  ρόστερ  σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά.

Μέσα από τις δυσκολίες αυτές που θα συναν-
τήσουμε  να πέρνουμε τα θετικά και τα αρνητικά
του αγώνα που θα παίζουμε.

Η προπόνηση είναι ο μεγαλύτερος στόχος,
δηλαδή η βελτίωση των παιδιών σε συνθήκες
αγώνα, αυτό προσπαθούμε  να κάνουμε όλοι

στην ομάδα,μας, μην ξεχνάμε πως για 10 μήνες
ήταν σε απραξία  οι ποδοσφαιριστές λόγω του
covit 19.  Αυτο είναι πολύ  σημαντικό και για
εμάς που είμαστε μια νέα ομάδα. Η διοίκηση της
ομάδας κάνει μιά μεγάλη προσπάθεια να μας
λύνει ότι πρόβλημα  δημιουργείτε>>.

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Σπουδαία δουλειά γίνεται στον Αστέρα Μαγούλας

Έλυσαν την συνεργασία
τους με τον Απόλλωνα

Ποντίων 
Μπινιάκος-Σιδηρόπουλο. 

Οι ποδοσφαιριστές Γιάννης Μπινιάκος και Λάζα-
ρος Σιδηρόπουλος έλυσαν την συνεργασία τους
με τον Απόλλωνα Ποντίων Ασπροπύργου. Ηδη
και οι δύο ποδοσφαιριστές αναζητούν τη νέα
τους ποδοσφαιρική στέγη.

Nέα γκέλα ο Απόλλωνας Ποντίων Απροπύργου 1-1 με τον Μεγαρικό
Την  ευκαιρία ν α πλησιάσει πιό κον τά στις πρώτες θέσεις  ο
Απόλλων ας Πον τίων  Ασπροπύργου παραχ ώρησε ισοπαλία 1-1
για την  8η αγων ιστική στο γήπεδό του στον  Μεγαρικό
χ άν ον τας πολύτιμο έδαφος.
Προηγήθηκε ο Απόλλων ας με τον  Παν τελίδη 74' και ισοφάρισε ο
Μεγαρικός με τον  Αλκο 82'.
Διαιτητής ήταν  ο Χρέλιας. Βοηθοί: Πλάκας Χ, Πλάκας Σ.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ: Ηλιάδης, Λαζαρίδης, Παροτσίδης,
Κομιώτης, Μπάρν τοκ (71’ Πλέσσας), Νάκας, Κουσίδης,
Σιδηρόπουλος, Παν τελίδης, Κωσταράς, Καραγέωργος (80’
Κομιώτης).
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ: Σκλιας, Ελέζι, Χριστοδουλάκης, Χιώτης, Μαυρίδης,
Πέππας, Κών στας, Χαν τής, Σερταρίδης, Κόρμαλης (53’ Χύτας –
75’ λ.τρ Άλκος), Δρυμούσης.

Ο Θοδωρής Παχατουρίδης είναι ο εκλεκτός της διοίκησης του
Βύζαντα για την θέση του προπονητή
Ο Θοδωρής Παχ ατουρίδης είν αι ο εκλεκτός της διοίκησης του
Βύζαν τα για την  θέση του προπον ητή μετά την  αποχ ώρηση
του Λευτέρη Βασιλειάδη για επαγγελματικούς λόγους. 
Ο 54χ ρον ος προπον ητής με θητεία στα κλιμάκια των
Εθν ικών  Ομάδων , (καθώς έχ ει διατελέσει προπον ητής της
Εθν ικής Νέων ), αποτέλεσε την  πρώτη επιλογή των  διοι-
κούν των  αλλά και του Τεχ ν ικού Διευθυν τή της ομάδας Κώστα
Γιαν ν ακάρη οπότε η συμφων ία ήταν  υπόθεση λίγων  ωρών . 
Σημαν τικό ρόλο στην  πρόσληψή του έπαιξε ότι ο έμπειρος
προπον ητής γν ωρίζει πολύ καλά το πρωτάθλημα της
Ε.Π.Σ.Δ.Α. από την  επιτυχ ημέν η προπον ητική του πορεία
στην  ομάδα 
του Απόλλων α Πον τίων  Ασπροπύργου, αλλά και οι τεχ ν ικές
γν ώσεις που έχ ει για ν α οδηγήσει την  ομάδα στις επαγγελμα-
τικές κατηγορίες. 
Καλωσορίζουμε τον  Θοδωρή Παχ ατουρίδη στην  ποδοσφαιρική οικογέν εια του Βύζαν τα και του ευχ όμαστε ν α
έχ ει υγεία ώστε με την  εμπειρία του ν α βοηθήσει την  ομάδα μας στην  επίτευξη των  στόχ ων  της. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021 η «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ»

Η ΕΤΕΜ ζητεί: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 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
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ  ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. Πρωτ. 131979
Ημ/ν ια 29/11/2021

1. Ο Οργαν ισμός Απασχόλησης
Εργατικού Δυν αμικού (ΟΑΕΔ)
προκηρύσσει, σύμφ ων α με την
αριθ. 6283/135/23-11-2021
απόφ αση του Διοικητικού του
Συμβουλίου, την  επιλογή
αν αδόχου εκτέλεσης του έργου
«Υλοποίηση των  απαιτούμεν ων
παρεμβάσεων  προσβασιμότ-
ητας Α.μ.Ε.Α στο κτίριο που στε-
γάζεται η ΕΠΑ.Σ. Ελευσίν ας»,
«με αν οιχτή διαδικασία» που  θα
διεξαχθεί σύμφ ων α με τις διατά-
ξεις του άρθρου 27 του
Ν.4412/2016, όπως ισχύει κατά
την  ημερομην ία αποστολής της
παρούσας για δημοσίευση, με το

σύστημα προσφ οράς «με επί
μέρους ποσοστά έκπτωσης»
του άρθρου 95 παρ. 2α του
Ν4412/2016 και με κριτήριο αν ά-
θεσης την  «πλέον  συμφ έρουσα
από οικον ομική άποψη προσφ -
ορά μόν ο βάσει τιμής», συν ολι-
κής κατά τον  προϋπολογισμό
της Υπηρεσίας εκτιμώμεν ης
αξίας 37.258,06 Ευρώ (πλέον
Φ.Π.Α.). 

Το έργο χρηματοδοτείται από
πιστώσεις του ΟΑΕΔ. (ΚΑΕ 9725)
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη
του Διαγωνισμού, στο χώρο
‘«ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της
πύλης www.promitheus.gov .gr,
καθώς και από την ιστοσελίδα
του ΟΑΕΔ: www.oaed.gr (Προ-
μήθειες - Διαγωνισμοί).
3. Πληροφορίες παρέχονται
μέχρι την 13/12/2021, στα γραφ-
εία  της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ (οδός
Γούναρη 2, Τ.Κ. 17456, Άλιμος,
5ος όροφος, τηλ: 210-9989019,

210-9989785) κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
4. Ως ημερομην ία και ώρα λήξης
της προθεσμίας υποβολής προ-
σφ ορών  ορίζεται η 16/12/2021
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
π.μ. 
5. Ως ημερομην ία και ώρα  ηλεκ-
τρον ικής αποσφ ράγισης των
προσφ ορών  ορίζεται η
21/12/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00 π.μ. 
6. Στο διαγων ισμό δικαιούν ται
ν α συμμετάσχουν :
Α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή

ενώσεις αυτών που δραστηριο-
ποιούνται στις κατηγορίες οικο-
δομικών και ηλεκτρομηχανολο-
γικών έργων  και που είναι εγκα-
τεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
προσκομίζοντας τις δηλώσεις και
τα πιστοποιητικά που περιγράφ-
ονται στο Παράρτημα XI του Προ-
σαρτήματος Α του ν. 4412/2016
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊ-
κού 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 πολυμε-
ρείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Β. Οικονομικός φορέας συμμε-
τέχει 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 συγκε-
κριμένη νομική μορφή για την

υποβολή προσφοράς. Σε
περίπτωση που η ένωση ανα-
δειχθεί ανάδοχος η νομική της
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που
να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός
και μοναδικού φορολογικού
μητρώου για την ένωση (πχ κοι-
νοπραξία).
Όσον αφορά την καταλληλόλητα
άσκησης επαγγελματικής δρα-
στηριότητας, οι προσφέροντες
που είναι εγκατεστημένοι στην
Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση
εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. Α1 τάξη
και άνω, για έργα κατηγορίας
οικοδομικών και  στην Α1 τάξη
και άν ω, για έργα κατηγορίας
ηλεκτρομηχαν ολογικών .
7.Για την συμμετοχή στον διαγω-
νισμό απαιτείται η κατάθεση από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς, κατά τους όρους της παρ.
1 α) του άρθρου 72 του ν.
4412/2016, εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής, που ανέρχεται στο
ποσό των 745,16 ευρώ, ισχύος
τουλάχιστον έξι (6) μηνών και
τριάντα (30) ημερών  από την

ημερομηνία λήξης της προθε-
σμίας υποβολής των προσφο-
ρών. Ο χρόν ος ισχύος των  προ-
σφ ορών  είν αι έξι (6) μήν ες.
8. Η  συνολική προθεσμία εκτέ-

λεσης 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 διαγωνι-
σμού θα εγκριθεί από το Διοικ-
ητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Ε.Δ.

11. Τα έξοδα δημοσίευσης της
Προκήρυξης του έργου στον

τύπο, βαρύνουν τον οικονομικό
φορέα που θα ανακηρυχθεί Ανά-

δοχος και εισπράττονται με τον
πρώτο λογαριασμό 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 Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284


