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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Καιρός: Συννεφιά -  Κατά τόπους νεφελώδης
Θερμοκρασία απο 3 εως 11 βαθμους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Μαυρίκιος, Μαυρίκης, Μωρίς, Μαυρικία, Μαυρίκα *
Στέφαν ος, Στέφος, Στέφας, Στεφαν ής, Στεφαν ία,

Στέφη, Στεφάν α, Στεφαν ιώ, Στεφαν ίτσα, Στεφαν ή, 
Στεφάν ου Πρωτομάρτυρος, Αγίου Μαυρικίου μάρτυρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Χατζή Μαρία Ι.

Θεμιστοκλέους 49, 2105575331

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΜΗΛΙΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Κοντούλη 79, 2105544250

MANΔΡΑ
Πέππας Ιωάννης, Υψηλάντου 1 & 

Στρατηγού Ρόκα Νικολάου, 2105555236

Άνω Λιόσια
Ρεσβάνης Νικόλαος Ι.Παναγίας Γρηγορούσης 50

& Μπότσαρη, Ζεφύρι, 2102387965

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΕ

Φιλαδελφείας 64, 2102467050

Κορονοχρέη: Παράταση έως τις 26 Ιανουαρίου
για υπαγωγή στη ρύθμιση των 72 δόσεων

Μ
ε απόφαση του
υ φ υ π ο υ ρ γ ο ύ
Οικονομικών Από-

στολου Βεσυρόπουλου παρα-
τείνεται μέχρι τις 26 Ιανουα-
ρίου η προθεσμία υποβολής
αιτήσεων για την ένταξη στη
ρύθμιση των 36 – 72 δόσεων
σχετικά με τα χρέη που
δημιουργήθηκαν εξαιτίας της
πανδημίας. Αξίζει να σημει-
ωθεί πως μόνο ένα μικρός
αριθμός επιχειρήσεων επέλε-
ξε τη συγκεκριμένη ρύθμιση.

Η προθεσμία έληγε στις 31 Δεκεμβρίου του 2021,
ωστόσο με την παράταση θα λήξει 26 μέρες αργότερα
δίνοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις και τους επαγ-
γελματίες που έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση
να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μέχρι στιγμής περίπου 50.000
επιχειρήσεις έχουν υποβάλει αίτηση σε σύνολο 820.000
των οποίων οι φορολογικές υποχρεώσεις είχαν ανα-
σταλεί λόγω της πανδημίας.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, οι οφειλέτες μπορούν να
επιλέξουν αποπληρωμή σε 36 άτοκες δόσεις ή σε έως
72 δόσεις με επιτόκιο 2,5%. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας
δόσης ρύθμισης δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 30
ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους, συμπε-
ριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, έως 1.000
ευρώ ή κατώτερο από 50 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών
συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων τόκων και
προσαυξήσεων, άνω των 1.000 ευρώ. Σε περίπτωση
καθυστέρησης καταβολής δόσης, επιβάλλεται μηνιαία
προσαύξηση 5%.

Σ
υνάντηση εργασίας με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, κ. Γιώργο Αμυρά, είχε την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου ο
Υφυπουργός Δικαιοσύνης και Βουλευτής Δυτικής Αττικής

της Ν.Δ., κ. Γιώργος Κώτσηρας.
Η ατζέν τα της συζήτησης περιελάμβανε θέματα συνερ-

γασίας ανάμεσα στα δύο Υπουργεία.
Εν  συνεχεία, συζητήθηκαν  ζητήματα αρμοδιότητας του

Υφυπουργού Περιβάλλον τος σχετιζόμενα με την  περιοχή
της Δυτικής Αττικής και πιο συγκεκριμένα, εξετάστηκαν
ενδελεχώς τα μέτρα για την  αν τιμετώπιση των  συνεπειών
της μεγάλης πυρκαγιάς της 19ης Μαΐου 2021 που έπληξε
την  περιοχή του Αλεποχωρίου και ευρύτερα των  Γερα-
ν είων  Ορέων , καθώς και η ανάγκη άμεσης εκτέλεσης των
αν τιπλημμυρικών  έργων  στην  Κιν έτα, μετά τις καταστρο-
φικές πλημμύρες του 2019.

Επίσης, έγιν ε εκτεταμένη συζήτηση για την  περιοχή
των  Βιλίων  και τις παρεμβάσεις που χρειάζον ται να υλο-
ποιηθούν , μετά τη δασική πυρκαγιά του περασμένου
Αυγούστου, εν ώ όπως έχει γν ωστοποιηθεί στις
15/11/2021 εγκρίθηκαν  οι μελέτες αν τιδιαβρωτικών  έργων
(προϋπολογισμού 20.284.246,72 ευρώ) της Διεύθυνσης
Αναδασώσεων  Αττικής και ήδη η σχετική χρηματοδότηση
έχει τεθεί προς έγκριση από τη ΣΑΕ Φυσικών  Καταστρο-
φών  και το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων .

Στη συνάν τηση εργασίας ανάμεσα στους κ.κ. Κώτσηρα
- Αμυρά, συζητήθηκε επίσης και το θέμα των  ρητινοκαλ-
λιεργητών  Μεγάρων , οι οποίοι επλήγησαν  από την  κατα-
στροφική πυρκαγιά του Μαΐου 2021. 

Σύμφωνα με τον  Υφυπουργό Περιβάλλον τος, ήδη δρο-
μολογούνται οι απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να
ενεργοποιηθεί ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης του ΟΑΕΔ
διάρκειας 7 ετών , το οποίο αφορά όσους άνεργους ρητιν ε-
ργάτες βρίσκον ται στην  ευρύτερη περιοχή των  Μεγάρων .

Τέλος, ετέθη επί τάπητος και το ζήτημα των  αν τιδιαβρω-
τικών  έργων  στην  Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής, στην
περιοχή Μάζι Μεγάρων .

Μετά το πέρας της συνάν τησης εργασίας, ο Υφυπο-
υργός Δικαιοσύνης και Βουλευτής Δυτικής Αττικής της
Ν.Δ., κ. Γιώργος Κώτσηρας, δήλωσε:

«Είχα μία εποικοδομητική συνάν τηση εργασίας με τον
αρμόδιο Υφυπουργό Περιβάλλον τος, Γιώργο Αμυρά, με τον
οποίο συζητήσαμε θέματα συνεργασίας ανάμεσα στα δύο
Υπουργεία, καθώς και μία σειρά σημαντικών  ζητημάτων
που αφορούν  τη Δυτική Αττική και ειδικότερα τις περιοχές
όπου επλήγησαν  από τις πυρκαγιές του περασμένου
καλοκαιριού και τις πλημμύρες των  προηγούμενων  ετών .

Στο επίκεν τρο του ενδιαφέρον τός μας, αυτή τη στιγμή,
βρίσκεται η άμεση προώθηση των  αν τιπλημμυρικών
έργων  που είναι απαραίτητα να υλοποιηθούν  τόσο στα
Γεράνεια Όρη και την  ευρύτερη περιοχή των  Μεγάρων ,
όσο και στα Βίλια, προκειμένου οι κάτοικοι της Δυτικής
Αττικής να θωρακιστούν  όσο το δυνατόν  καλύτερα απέ-
ναν τι στα ακραία καιρικά φαινόμενα και την  κλιματική
κρίση.

Τέλος, συζητήσαμε και το μείζον  ζήτημα της απασχόλ-
ησης των  ανέργων  ρητιν εργατών , μέσω ειδικού προγράμ-
ματος που δρομολογείται από τον  ΟΑΕΔ, έτσι ώστε να
δοθεί μία λύση για τους εν  λόγω ανθρώπους, αποδεικ-
νύον τας για ακόμα μία φορά ότι η σημερινή Κυβέρνηση
βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό των  συμπολιτών  μας και
αφουγκράζεται τα προβλήματα της Δυτικής Αττικής».

Συνάντηση εργασίας Γ. Κώτσηρα με τον Υφυπουργό
Περιβάλλοντος Γ. Αμυρά

Στο επίκεντρο τα έργα 
αντιπλημμυρικής θωράκισης στις
πληγείσες περιοχές της Δυτικής

Αττικής και το ζήτημα απασχόλησης
των ρητινεργατών
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Κώστας Σκρέκας: Σε λειτουργία η
γραμμή έκτακτης ανάγκης 15902,
για επανασύνδεση του ρεύματος
σε ευάλωτα νοικοκυριά

Σ
ε λειτουργία τέθη-
κε ο πενταψήφιος
αριθμός ενεργει-

ακής αλληλεγγύης
15902 για τη στήριξη
ευάλωτων νοικοκυρ-
ιών από τις μεγάλες
ανατιμήσεις στο
κόστος ενέργειας.

Η τηλεφωνική γραμμή θα λειτουργεί από Δευτέρα
έως Παρασκευή, από τις 08:00 το πρωί έως τις 20:00 το
βράδυ. 
Σε αυτήν μπορούν να απευθύνονται νοικοκυριά που
αδυνατούν να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς ηλεκτρικής
ενέργειας και να υποβάλουν αίτημα επανασύνδεσης της
παροχής τους.
Βασική προϋπόθεση για την έγκριση του αιτήματος είναι
να έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση, λόγω ληξιπρόθεσμων
οφειλών μέχρι και τις 31.3.2022 και να παραμένουν απο-
συνδεδεμένοι μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Επιπλέον, το αίτημα επανασύνδεσης πρέπει να αφορά
στην κύρια κατοικία και να πληρούνται συγκεκριμένα
εισοδηματικά κριτήρια τα οποία συμπίπτουν με εκείνα του
Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της έκτακτης αυτής στήριξης
ανέρχεται σε 40 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από το
Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης. Υπεύθυνοι φορείς για
την εξέταση των αιτημάτων επανασύνδεσης είναι οι οικείοι
Δήμοι και ο ΔΕΔΔΗΕ.

Το ύψος του ειδικού βοηθήματος θα διαμορφωθεί ως εξής:

· Για συνολικές οφειλές έως 6.000 ευρώ θα καταβάλλεται
εφάπαξ το σύνολο της οφειλής.

·    Για συνολικές οφειλές άνω των 6.000 ευρώ και έως
9.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το 75% της οφειλής.

·      Για συνολικές οφειλές άνω των 9.000 ευρώ και έως
12.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το 50% της οφειλής.

·   Για συνολικές οφειλές άνω των 12.000 ευρώ θα κατα-
βάλλεται εφάπαξ το 30% της οφειλής.

Το εναπομείναν ποσό θα εξοφλείται από τους ίδιους τους
καταναλωτές σε άτοκες μηνιαίες δόσεις.

Μ
εγάλες καταστροφές στα μνήματα και
τον περιβάλλοντα χώρο του νεκροταφ-
είου Ελευσίνας, προκλήθηκαν μετά από

βανδαλισμό αγνώστου ή αγνώστων.
Παραμονή των Χριστουγέννων και μετά από

καταγγελίες συμπολιτών μας, οι υπηρεσίες του
Δήμου, η Αστυνομία και η Δημοτική Αστυνομία
έσπευσαν άμεσα στο σημείο για αυτοψία και
καταγραφή.

Έχουν σημειωθεί βανδαλισμοί σε σχεδόν 40
μνήματα, ενώ έχουν αφαιρεθεί μεγάλες ποσότητες
μπρούτζινων υλικών.

Ο Δήμος Ελευσίνας προβαίνει σε μήνυση κατ’
αγνώστων, ευελπιστώντας οι ένοχοι να βρεθούν.

Ο χώρος του νεκροταφείου είναι χώρος ιερός
και ο σεβασμός απ’ όλους θα έπρεπε να είναι
αυτονόητος.

Για το περιστατικό, ο Δήμαρχος Ελευσίνας,
ανέφερε: «Το πρωί της Παρασκευής ενημερωθή-
καμε από συμπολίτες μας που επισκέφθηκαν το
νεκροταφείο πως ο χώρος έχει βανδαλιστεί. 

Οι φωτογραφίες που αντικρύσαμε, με το που
πήγαμε στο σημείο, ξεπερνούν κάθε υγιή νου.
Χρέος μας απέναντι σε κάθε συμπολίτη μας που
θρηνεί τους ανθρώπους του, η κατάθεση μήν-
υσης. 

Αυτές οι συμπεριφορές δεν είναι αποδεκτές από
κανέναν και πρέπει να τιμωρούνται».

ΑΧΑΡΝΕΣ: ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣΑΧΑΡΝΕΣ: ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ 

Ο Αντιδήμαρχος  Κοινωνικής Πολιτικής Γεώργιος
Πετάκος, ενημερώνει τους Δικαιούχους του Κοινωνι-
κού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) που έχουν επιλέ-
ξει να είναι ωφελούμενοι του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για
τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)», ότι η διανομή των
προϊόντων θα πραγματοποιηθεί σημερα  Δευτέρα 27
έως και την Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021 από τις 09:00
π.μ. έως τις 15:00 μ.μ., στο χώρο του Κοινωνικού
Παντοπωλείου επί της οδού Αχαρνέων Ιππέων &
Μεγάλου Βασιλείου στην περιοχή του Προφήτη Ηλία.

Τα προϊόντα που θα διανεμηθούν είναι: ελαιόλαδο,
φακές, φασόλια, ζυμαρικά, μοσχάρι, κοτόπουλο νωπό,
χοιρινό κρέας, ζάχαρη, γάλα εβαπορέ, ρύζι, αλεύρι,
χυλοπίτες, φρυγανιές, οπωροκηπευτικά, φέτα.

Οι δικαιούχοι, θα παραλαμβάνουν την ποσότητα που
τους αναλογεί, με την επίδειξη του δελτίου της αστυνο-
μικής τους ταυτότητας και του αριθμού ΑΜΚΑ (σε
επίσημο έγγραφο) κατόπιν μηνύματος με αλφαβητική
σειρά, ως εξής :

ΔΕΥΤΕΡΑ 27/12/2021 9:00π.μ. – 12:00π.μ. Α-Κ
12:00Μμ.μ.-15:00μ.μ. Λ-Ν

ΤΡΙΤΗ 28/12/2021 9:00π.μ. – 12:00π.μ. Ξ-Σ
12:00Μμ.μ.-15:00μ.μ. Τ-Ψ

Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να
προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής, τα
προϊόντα μπορούν να παραλαμβάνονται από τρίτο πρό-
σωπο που φέρει εξουσιοδότηση του ωφελούμενου, με
σφραγίδα βεβαίωσης γνησίου της υπογραφής ή συμβο-
λαιογραφικό πληρεξούσιο, έχοντας μαζί και τον αριθμό
ΑΜΚΑ του ωφελούμενου (σε επίσημο έγγραφο).

Επισημαίνεται ότι προκειμένου να τηρηθούν όλα τα
απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προς αποφυγή κατα-
στάσεων συνωστισμού, οι ωφελούμενοι θα ενημερωθ-
ούν με γραπτό μήνυμα SMS για την ακριβή ημέρα και
ώρα κατά την οποία θα πρέπει να προσέλθουν προ-
κειμένου να παραλάβουν τα προϊόντα που τους αναλο-
γούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική από όλους
Ο κάθε δικαιούχος να φέρει μαζί του το δικό του

στυλό

ΣE MΗΝΥΣΗ ΠΡΟΧΩΡΑ Ο ΔΗΜΟΣ 
Βανδαλισμoί στο νεκροταφείο Ελευσίνας 
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Από τα μεσάν υχτα της Παρασκευής 31
Δεκεμβρίου 2021 προς Σάββατο 1 Ιαν ουαρίου
2022 αν απροσαρμόζον ται τα διόδια της
Ολυμπίας Οδού (Ελευσίν α – Κόριν θος –
Πάτρα), βάσει του Δείκτη Τιμών  Καταν αλωτή
του Σεπτεμβρίου 2021.

Αν αλυτικά, οι ν έες τιμές διοδίων  έχουν  ως
εξής:

Κατηγορία 1: Δίκυκλα, τρίκυκλα

Κατηγορία 2: Οχήματα με ή χωρίς ρυμου-
λκούμεν ο και ύψος έως 2,20μ.

Κατηγορία 3: Οχήματα με 2-3 άξον ες με ή
χωρίς ρυμουλκούμεν ο και ύψος πάν ω από
2,20μ.

Κατηγορία 4: Οχήματα με 4 ή περισσότερο-
υς άξον ες με ή χωρίς ρυμουλκούμεν ο και
ύψος από 2,20μ.

Σημειών εται ότι, για τους συν δρομητές
ΟΛΥΜΠΙΑ PASS των  οχημάτων  κατηγορίας 2,
3 και 4, οι επιστροφές από το χιλιομετρικό
σύστημα Hybrid, με το οποίο οι οδηγοί
πληρών ουν  αν άλογα με τα χιλιόμετρα που
έχουν  κάν ει, διαμορφών ον ται αν τίστοιχα.

Σε αν ακοίν ωσή της, η Ολυμπία Οδός επιβε-
βαιών ει «τη δέσμευσή της για την  παροχή
ποιοτικών  υπηρεσιών , με γν ώμον α την  ασφ-
άλεια, την  ταχύτητα και την  άν εση, στοχεύον -
τας στην  εν εργή επιλογή του αυτοκιν ητόδρο-
μου σε κάθε μετακίν ηση και τη σταθερή
προτίμηση των  οδηγών ».

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ 
Οι νέες τιμές διοδίων στην Ολυμπία Οδό
(Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα) για το 2022

Νεκρός βρέθηκε μέσα στο σπίτι του ένας
άνδρας στο Σχίνο Λουτρακίου.

Σύμφων α με πληροφορίες του
loutrakiblog.gr συγγεν είς του
προσπαθούσαν  ν α επικοιν ων ή-
σουν  μαζί του εδώ και λίγες μέρες
αλλά μάταια.

Ο άν δρας την  τελευταία διετία
κατοικούσε μόν ιμα στο Σχ ίν ο
Λουτρακίου, εν ώ είχ ε απασχ ολή-
σει στο παρελθόν  τις Αρχ ές.

Αφού οι προσπάθειες των
συγγεν ών  του απέβησαν  άκαρ-
πες, ειδοποίησαν  την
Αστυν ομία, η οποία πήγε το
βράδυ των  Χριστουγέν ν ων  στο
σπίτι του και τον  εν τόπισε
ν εκρό.

Ασθεν οφόρο του ΕΚΑΒ τον
μετέφερε στο Νοσοκομείο Κορίν θου . Φως στα αίτια του θαν άτου του θα ρίξει η
ν εκροψία-ν εκροτομή.

O
λοέν α και περισσότερες
περιοχ ές της χ ώρας
εισέρχ ον ται στην  κατηγορία

«βαθύ κόκκιν ο» του επιδημιολογικού
χ άρτη της χ ώρας, αν τικατοπτρίζον τας
την  «έκρηξη» ν έων  κρουσμάτων
κορων οϊού, όπως καταγράφεται από
τον  ΕΟΔΥ τα τελευταία 24ωρα.

Exθες Κυριακή 26 Δεκεμβρίου, ο
ΕΟΔΥ αν ακοίν ωσε 79 θαν άτους το
τελευταίο 24ωρο, εν ώ 624 ασθεν είς
βρίσκον ται διασωλην ωμέν οι. Στα
4.036 τα ν έα κρούσματα που
εν τοπίστηκαν .

Ειδικότερα, ο ΕΟΔΥ αν ακοίν ωσε:
«Τα ν έα εργαστηριακά

επιβεβαιωμέν α κρούσματα της ν όσου
που καταγράφηκαν  τις τελευταίες 24
ώρες είν αι 4.036 , εκ των  οποίων  8
εν τοπίστηκαν  κατόπιν  ελέγχ ων  στις
πύλες εισόδου της χ ώρας. 

Ο συν ολικός αριθμός των
κρουσμάτων  αν έρχ εται σε 1.074.869
(ημερήσια μεταβολή +0.4%), εκ των
οποίων  50.4% άν δρες. Με βάση τα
επιβεβαιωμέν α κρούσματα των

τελευταίων  7 

ημερών , 206 θεωρούν ται
σχ ετιζόμεν α με ταξίδι από το
εξωτερικό και 2.409 είν αι σχ ετιζόμεν α
με ήδη γν ωστό κρούσμα.

Οι ν έοι θάν ατοι ασθεν ών  με COVID-
19 είν αι 79, εν ώ από την  έν αρξη της
επιδημίας έχ ουν  καταγραφεί συν ολικά
20.429 θάν ατοι. Το 95.2% είχ ε
υποκείμεν ο ν όσημα ή/και ηλικία 70
ετών  και άν ω.

Ο αριθμός των  ασθεν ών  που
ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι είν αι
624 (59.6% άν δρες). Η διάμεση ηλικία
τους είν αι 62 έτη. To 79.2% έχ ει
υποκείμεν ο ν όσημα ή/και ηλικία 70
ετών  και άν ω. 

Mεταξύ των  ασθεν ών  που
ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι, 521
(83.49%) είν αι αν εμβολίαστοι ή
μερικώς εμβολιασμέν οι και 103
(16.51%) είν αι πλήρως εμβολιασμέν οι.
Από την  αρχ ή της παν δημίας έχουν
εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.716 ασθεν είς.

Οι εισαγωγές ν έων  ασθεν ών  Cov id-
19 στα ν οσοκομεία της επικράτειας
είν αι 302 (ημερήσια μεταβολή -3.21%).
Ο μέσος όρος εισαγωγών  του
επταημέρου είν αι 313 ασθεν είς.

Η διάμεση ηλικία των  κρουσμάτων
είν αι 38 έτη (εύρος 0.2 έως 122 έτη),
εν ώ η διάμεση ηλικία των  θαν όν των
είν αι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).»
Στην  ΠΕ Δυτικής Αττικής

56 κρούσματα στην ΠΕ Δυτικής Αττικής
ΕΟΔΥ: 4.036 νέα κρούσματα, 79
θάνατοι και 624 διασωληνωμένοι 
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Συνεχίζονται οι διεκδικήσεις της Επιτροπής
Συγκοινωνιών του Δήμου Αχαρνών για βελτίω-
ση των συγκοινωνιακών όρων, με πύκνωση των
δρομολογίων των λεωφορειακών γραμμών, 

καλύτερη στελέχωση και μεγαλύτερη κάλυψη 
των συνοικιών του δήμου.Πρόσφατα, η  Επι-

τροπή στην οποία συμμετέχουν ο Αντιδήμαρχος
Νίκος Ξαγοράρης και οι Μιχάλης Χριστοφο

ρίδης, Διομήδης Καρακωνσταντής και ο πρόε-
δρος της ΔΗΚΕΑ Γιάννης Νίκας, με επιστολή
της προς τον ΟΑΣΑ με τον οποίο διατηρεί μια
γόνιμη συνεργασία, ζήτησε τη περαιτέρω
βελτίωση των γραμμών 755 και 755Β που
συνδέουν τις Κάτω Αχαρνές με το Ολυμπιακό
Χωριό και στις οποίες παρατηρούνται καθυστε-
ρήσεις όπως και την ενίσχυση του Α10 και Β10.

Σε απάντησή του ο ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι με
την έναρξη του νέου έτους θα προχωρήσει σε
παρεμβάσεις προκειμένου να υπάρξει εξομάλ-
υνση του χρόνου αναμονής στις στάσεις και
καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. 

Αναφορικά με τις γραμμές Α10 και Β10 τονίζει
ότι έχουν ενισχυθεί με επιπλέον οχήματα και
βάρδιες . 

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Οργανι-
σμού οι γραμμές εξυπηρετούνται πλέον με 16
οχήματα που πραγματοποιούν 119 δρομολόγια
στη γραμμή Α10 και 116 δρομολόγια στη γραμ-
μή Β10.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η δημοτική αρχή
προωθεί διαρκώς αιτήματα προς τον ΟΑΣΑ
προκειμένου να  βελτιωθεί  η συγκοινωνιακή
σύνδεση και να εξυπηρετηθούν οι συνδημότες
μας.

Σε νέα αγορά ακινήτου προχωρά ο Δήμος Ελευ-
σίνας, μετά και την έγκριση από το Δημοτικό
Συμβούλιο. Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος αναμένεται
να αγοράσει το ακίνητο που βρίσκεται πλησίον του
κτήματος και της οικίας Κανελλόπουλου, στο Ο.Τ.10.

Το εν λόγω σημείο, βρίσκεται σε προνομιακή θέση,
στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου και προορίζεται για
χώρο φιλοξενίας πολιτιστικών εκδηλώσεων, ενώ ταυ-
τόχρονα εντάσσεται στις ενέργειες της Δημοτικής
Αρχής για εξασφάλιση πολυχώρων πολιτισμού και
επενδύσεις που θα συμβάλλουν στην πολιτιστική και
τουριστική ανάπτυξη της Ελευσίνας, ενόψει μάλιστα
και της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας.

Ο Δήμος, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή του “με
τις άμεσες και στοχευμένες ενέργειές του στην αγορά
ακινήτων, με σκοπό την ανακατασκευή και ανα

διαμόρφωσή τους, στοχεύει σε έργα παρακαταθήκ-
ης για τους πολίτες της Ελευσίνας και της Μαγούλας”.
Το συνολικό ποσό αγοράς του ακινήτου διαμορφώνε-
ται στις 393.132,69 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από
τον προϋπολογισμό του έτους 2021.

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ελευσίνας, Αργύρης
Οικονόμου: “Η Δημοτική Αρχή προχωρά με σημαντι-
κά έργα και πράξεις επ’  ωφελεία των πολιτών της
Ελευσίνας και της Μαγούλας. 

Με την αγορά ακινήτων, πέρα από την εξασφάλιση
μίας επιτυχημένης διοργάνωσης της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας το 2023, εξασφαλίζεται και μία σπου-
δαία κληρονομιά για τον Δήμο μας. Χώροι, που μετά
και το πέρας της ΠΠ23 θα μείνουν στην πόλη και θα
φιλοξενήσουν δράσεις και διαφόρων ειδών δραστηρ-
ιότητες”.

Επιτροπή Συγκοινωνιών του Δήμου Αχαρνών
Ζητά περαιτέρω βελτίωση των γραμμών 755 και 755Β που συνδέουν τις Κάτω 

Αχαρνές με το Ολυμπιακό Χωριό και ενίσχυση του Α10 και Β10

Νέα αγορά ακινήτου από τον Δήμο Ελευσίνας 
ενόψει Πολιτιστικής Πρωτεύουσας

Απεβίωσε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Κάρολος Παπούλιας.

Απεβίωσε χθες το πρωί, 26
Δεκεμβρίου 2021, ο πρώην
Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Κάρολος Παπούλιας. 

Ο Κάρολος Παπούλιας γεν-
νήθηκε στις 4 Ιουνίου του
1929 στο Μολυβδοσκέπαστο
Ιωαννίνων, και ήταν γιος
του υποστράτηγου Γρηγο-
ρίου Παπούλια και αποφ-
οίτησε από τη Νομική Σχολή
Αθηνών. Το 1974 εντάχθηκε

στο ΠΑΣΟΚ και εκλεγόταν συνεχώς βουλευτής Ιωαννίνων
για 26 χρόνια (1977-2004) και πέρασε από διάφορες υπο-
υργικές θέσεις. Εκλέχθηκε για δύο θητείες πρόεδρος της
Δημοκρατίας (2005 και 2010). Ηταν παντρεμένος με Μαρία
Πάνου και είχε τρεις κόρες.

ΝΔ: «Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες τον αποχαιρετούμε
με ευγνωμοσύνη για την παρουσία του στη δημόσια
ζωή»

«Ο Κάρολος Παπούλιας υπήρξε ένας από τους τελευταίο-
υς εκπροσώπους μιας γενιάς που πρωταγωνίστησε στα
μεγάλα γεγονότα του τελευταίου αιώνα. Από τον Β´ Παγ-
κόσμιο Πολέμου και την Εθνική Αντίσταση στην ανοι-
κοδόμηση της χώρας και από τον αγώνα απέναντι στη
χούντα μέχρι τη Μεταπολίτευση, ο Κάρολος Παπούλιας δια-
κρίθηκε για την ανιδιοτέλεια και το ήθος του.
Από τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας υπηρέτησε το

ύπατο αξίωμα της χώρας με ακεραιότητα και συναίσθηση
της ευθύνης του ρόλου του, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη
διατήρηση της εθνικής ενότητας σε μια περίοδο που η ομο-
ψυχία δοκιμάστηκε έντονα. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες
τον αποχαιρετούμε με ευγνωμοσύνη για την παρουσία του
στη δημόσια ζωή» αναφέρει σε γραπτή του δήλωση το γρα-
φείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας για την απώλεια του
Καρολου Παπούλια.
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Μ
πορεί τα ΚΑΠΗ να είναι
κλειστά λόγω της παν-
δημίας από τον Φεβρουάρ-

ιο του 2020, αλλά κανείς δεν ξεχνά
τα μάχιμα μέλη τους,  που στηρίζουν
την Ελληνική  Κοινωνία και τις οικο-
γένειες τους με όλες τους, τις δυνά-
μεις. 

Έτσι, τηρώντας  ολόψυχα τις κατε-
υθύνσεις του Δημάρχου Φυλής
Χρήστου Παππού, οι Πρόεδροι των
ΚΑΠΗ και των τριών Δημοτικών Κοι-
νοτήτων, Άνω Λιοσίων Μαρίνος
Σαρλάς, Ζεφυρίου Γιάννης Μαυρο-
ειδάκος και Φυλής Ελένη Λιάκου,
φρόντισαν ώστε όλα τα μέλη τους, να
παραλάβουν μαζί με την ευχετήρια

κάρτα του Δημάρχου και τα Χριστου
ννιάτικα δώρα τους.  Είτε πόρτα –

πόρτα, είτε με τηλεφωνικά ραντεβού
στην είσοδο των ΚΑΠΗ και τηρώντας
όλα τα μέτρα προστασίας, οι Πρόε-
δροι, συναντήθηκαν με τους παπ-
πούδες και τις γιαγιάδες του Δήμου
Φυλής, αντάλλαξαν μαζί τους θερμές
ευχές και τους παρέδωσαν τα δώρα,
με την ευχή:  Γρήγορα να
ανταμώσουν ξανά σε όμορφες και
συντροφικές γιορτές, όπως αξίζει σε
όλους τους. 

Στην όλη διαδικασία της καταγραφ-
ής των μελών και της διανομής των
δώρων, βοήθησε ουσιαστικά η
προϊσταμένη των ΚΑΠΗ Ειρήνη
Αλυματήρη. 

Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα κι Ευχές στον
Δήμαρχο Φυλής Χρήστο Παππού 

Α
π' άκρη σ' άκρη αντήχησαν τα  Κάλαντα  στο Δημαρχείο το πρωί της παρ-
αμονής των Χριστουγέννων την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου από τη
Φιλαρμονική του Δήμου Φυλής και δεκάδες παιδιά που έσπευσαν να τα

ψάλλουν στο Δήμαρχο Φυλής Χρήστο Παππού και στους εργαζόμενους. 
Η παραμονή των Χριστουγέννων άλλωστε,  είναι κάθε χρόνο μια ευκαιρία

ώστε οι συνεργάτες, Αντιδήμαρχοι, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου,
Πρόεδροι Νομικών Προσώπων, Αναπληρωτές Δήμαρχοι, Δημοτικοί και
Τοπικοί Σύμβουλοι, Διευθυντές Υπηρεσιών και Τμημάτων και οι Εργαζόμε-
νοι,  να ευχηθούν στον Δήμαρχο για την ονομαστική του γιορτή. 
Μόνη διαφορά φέτος ήταν ο αυστηρός έλεγχος πιστοποιητικών στην είσοδο
του Δημαρχείου και τα υγειονομικά μέτρα. 
Και πίσω από τις μάσκες ωστόσο, η χαρά ήταν ορατή μέσα από τις  χριστου-

γεννιάτικες μελωδίες, τις  χαρούμενες φωνές και τα γελαστά  μάτια.  

Ο Δήμαρχος επιφύλαξε σε όλους θερμή, φιλόξενη υποδοχή, έχοντας στο
πλευρό του τη σύζυγό του Ντίνα Παπαδήμα και την κόρη του Ευαγγελία ενώ
το Γραφείο του, επιμελήθηκε το εορταστικό κέρασμα και την ξεχωριστή υπο-
δοχή των παιδιών  και της Φιλαρμονικής, που έδωσαν τον εορταστικό τόνο. 

Ο Άγιος Βασίλης μοίρασε δώρα
σε όλα τα μέλη των ΚΑΠΗ, σε Άνω Λιοσία,

Ζεφύρι και Χασιά 
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OΣ Υ Ρ Ι Ζ Α
Π ρ ο ο δ ε υ τ ι κ ή
Σ υ μ μ α χ ί α

Μάνδρας Ειδυλλίας,
έχοντας ολοκληρώσει την
ανακοινωμένη δράση
συλλογής τροφίμων, μια
συμβολική δράση
αλληλεγγύης και αγάπης
προς τους συμπολίτες
μας που βιώνουν μια
συγκριτικά σκληρότερη
π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α ,
παρέδωσε την Τετάρτη
22 Δεκεμβρίου, στο
Κοινωνικό Παντοπωλείο
του Δήμου, τα τρόφιμα
που συλλέχθηκαν.

Ευχαριστούμε θερμά
τους φίλους και τα μέλη
του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και συνέβαλαν στην προσπάθεια.

Ευχαριστούμε τον υπηρεσιακό προϊστάμενο για την υποδοχή και την ενημέρωση, σχετικά με τις
λειτουργίες και τις δράσεις του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας.

Ευχόμαστε Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά στους συμπολίτες μας. Με την ελπίδα πως θα είναι η χρονιά
που η Ελλάδα θα κάνει μια νέα αρχή, επικεντρωμένη στον άνθρωπο, στην αξιοπρέπειά του, στην
συντεταγμένη κοινωνική προστασία και στην ισχυρή δημόσια υγεία για όλους, δίχως εξαιρέσεις και
διακρίσεις. 

Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Μάνδρας Ειδυλλίας
Παραδοθηκαν Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, τα τρόφιμα που

συλλέχθηκαν, στο πλαίσιο της αλληλεγγυης προς τους συνανθρώπους
μας που χρειάζονται βοήθεια 

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας

Ματαιώνονται όλες οι
χριστουγεννιάτικες

εκδηλώσεις λόγω των 
τελευταίων μέτρων για τη 
διασπορά του κορωνοϊού

Οι προγραμματισμένες χριστουγεννιάτικες
εκδηλώσεις σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες
ματαιώνονται λόγω των τελευταίων μέτρων για
την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού,
όπως περιγράφονται στην ΚΥΑ
Δ1α/Γ.Π.οικ.80417/23.12.2021 (ΦΕΚ
6214/23.12.2021 τεύχος Β’)  

Παράλληλα αναβάλλεται και η προγραμματι-
σμένη για τις 28 Δεκεμβρίου 2021 εκδήλωση βρά-
βευσης των επιτυχόντων στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί όταν το
επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες αλλά και η
συμεμτοχή των φοιτητών που σπουδάζουν σε
άλλες πόλεις.

Καλές Γιορτές με την ευχή να είναι οι φετινές οι
τελευταίες κατά τις οποίες η μάσκα σκεπάζει τα
χαμόγελα  

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης

Γ. Πατούλης: «Η έγκαιρη διάγνωση και
η σωστή παρακολούθηση του 

ασθενή κατά τα πρώτα κρίσιμα στάδια
της λοίμωξης είναι καθοριστική για να
αποτραπούν οι σοβαρές επιπλοκές»

ΗΠεριφέρεια Αττικής και ο Ιατρικός Σύλλογος
Αθηνών, ανακοινώνουν τη σύσταση Δικτύου
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, για την 

COVID-19 λοίμωξη, που συγκροτείται μετά από
εισήγηση του Περιφερειάρχη και Προέδρου του ΙΣΑ Γ.
Πατούλη, με στόχο να αποτελέσει ανάχωμα στη συρροή
των περιστατικών στα δημόσια νοσοκομεία καθώς και
να αποτραπούν οι σοβαρές επιπλοκές που βάζουν σε
κίνδυνο τη ζωή των ασθενών. 

Το Δίκτυο θα απαρτίζουν παθολόγοι, πνευμονολόγοι,
γενικοί ιατροί και παιδίατροι, οι οποίοι θα αναλαμβάνουν
την άμεση και έγκαιρη διερεύνηση, παρακολούθηση και

αντιμετώπιση ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος
covid-19. Πρόκειται για ένα Δίκτυο ιατρών της γειτονιάς,
που θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους ασθενείς με
Covid-19 λοίμωξη, με βάση τα αναθεωρημένα θεραπευ-
τικά πρωτόκολλα. 

Για το λόγο αυτό ο ΙΣΑ έχει δημιουργήσει μία πλατφ-
όρμα όπου όλοι οι ιατροί των παραπάνω ειδικοτήτων
που επιθυμούν θα δηλώσουν τη συμμετοχή τους. Έτσι
κάθε πολίτης θα έχει τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση
είτε στον θεράποντα ιατρό του είτε, ελλείψει τούτου, να
ενημερωθεί άμεσα για τους ιατρούς που βρίσκονται στη
γειτονιά του και στους οποίους μπορεί να αποταθεί. Οι
συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ ιατροί θα παρέχουν
υπηρεσίες, στο πλαίσιο της σύμβασής τους, οι δε πιστο-
ποιημένοι ως ιδιώτες ιατροί. Η πλατφόρμα παρέχει τη
δυνατότητα, πέραν της άυλης συνταγογράφησης, video
κλήσης και δυνατότητα ηλεκτρονικής καταβολής της
ιατρικής αμοιβής. 

Οι ιατροί του Δικτύου θα συμβάλλουν αποτελεσματικά
στην άμεση παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φρον-
τίδας υγείας, με βάση τεκμηριωμένα πρωτόκολλα, για τα
οποία θα υπάρξει σχετική ενημέρωση και από την Επι-
στημονική Επιτροπή του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττι-
κής. 

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Περιφερειάρχης Αττικής και
Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης τόνισε τα εξής:

«Η πατρίδα μας το επόμενο χρονικό διάστημα θα
δώσει μια ακόμα δύσκολη μάχη ενάντια στον αόρατο
εχθρό. Έχει αποδειχθεί ότι είναι καθοριστικός ο ρόλος
της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στην υγειονομική
θωράκιση απέναντι στην πανδημία καθώς αποτελεί το
ανάχωμα για να μην συρρέουν τα περιστατικά στα
νοσοκομεία, συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση των
δημόσιων δομών υγείας. Η έγκαιρη διάγνωση και η
σωστή παρακολούθηση του ασθενή κατά τα πρώτα
κρίσιμα στάδια της λοίμωξης είναι καθοριστική για να
αποτραπούν οι σοβαρές επιπλοκές. Όλοι μαζί ενωμένοι
θα δώσουμε και αυτή τη μάχη ενάντια στην πανδημία».

Η Περιφέρεια Αττικής και ο ΙΣΑ συγκροτούν Δίκτυο Πρω-
τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, για την COVID-19
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Κοινωνικό μέρισμα:
Μια ανάσα από το 
2022 η πληρωμή 

Στους λογαριασμούς των δικαι-
ούχων θα πληρωθεί αυτόματα το
κοινωνικό μέρισμα. Θα είναι αφο-

ρολόγητο και ακατάσχετο.
Στις 29 με 30 Δεκεμβρίου 2021 αναμέ-

νεται να δοθεί το κοινωνικό μέρισμα των
250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους.

Το κοινωνικό μέρισμα δίνεται φέτος ως
επίδομα ύψους 250 ευρώ και κατηγορίες
δικαιούχων έκτακτης ενίσχυσης, όπως οι
χαμηλοσυνταξιούχοι, οι ανασφάλιστοι υπε-
ρήλικες και οι ΑμεΑ που λαμβάνουν επίδο-
μα από τον ΟΠΕΚΑ.

Για τους χαμηλοσυνταξιούχους, το εισοδ-
ηματικό κριτήριο των 7.200 ευρώ ανά έτος
αφορά στο καθαρό ποσό που λαμβάνουν
της σύνταξής τους, εφόσον δεν έχουν άλλα
εισοδήματα.

Αν ξεπερνούν τα 7.200 ευρώ είτε από
σύνταξη είτε από άλλο εισόδημα (π.χ.
ενοίκια) δεν θα πάρουν τα 250 ευρώ. Για
ζευγάρι χαμηλοσυνταξιούχων το κριτήριο
για να πάρουν και οι δύο την ενίσχυση των
250 ευρώ είναι να έχουν ετήσιο οικογενει-
ακό εισόδημα έως 14.400 ευρώ, υπό την
προϋπόθεση ότι το ατομικό τους εισόδημα
δεν είναι πάνω από 7.200 ευρώ.

Αν, δηλαδή, ένα ζευγάρι συνταξιούχων
έχει συνολικό εισόδημα 13.500 ευρώ, εκ
των οποίων ο ένας έχει 7.500 ευρώ και ο
άλλος 6.000 ευρώ, την ενίσχυση θα την
πάρει ο ένας με το εισόδημα των 6.000
ευρώ.

Σε ό,τι αφορά στο επίδομα για τους υγει-
ονομικούς, θα καταβληθεί μόνο στους υγει-
ονομικούς της πρώτης γραμμής, δηλαδή σε
όσους έρχονται σε επαφή με ασθενείς, και

θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία για τον
υπολογισμό του όπως τον Απρίλιο του 2020
που είχαν λάβει και πάλι μισό μισθό.

Εξαιρούνται από το έκτακτο κοινωνικό
μέρισμα στους υγειονομικούς «όσοι εκ του
προσωπικού απουσιάζουν με οποιαδήπο-
τε άδεια συνεχώς καθ’ όλο το χρονικό διά-
στημα, με εξαίρεση μόνο την αναρρωτική
άδεια, και όσοι έχουν τεθεί σε αναστολή
καθηκόντων».

Οι πληρωμές σε χαμηλοσυνταξιούχους
και υγειονομικούς προγραμματίζονταν να
γίνουν πριν τα Χριστούγεννα. Ωστόσο, το
υπουργείο Υγείας αφήνει ανοιχτό το
ενδεχόμενο το ποσό στο ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό να καταβληθεί
αρχές Ιανουαρίου. Συγκεκριμένα, σύμφω-
να με την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονο-
μικών, τονίζεται πως «εφόσον δεν καταστεί
δυνατή η καταβολή της ως άνω παροχής
στους δικαιούχους εντός του μηνός Δεκεμ-
βρίου 2021, η εν λόγω καταβολή δύναται να
λάβει χώρα εντός του μηνός Ιανουαρίου
2022».

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση υπόκειται
σε όλες τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές
κρατήσεις των πρόσθετων αμοιβών,
καθώς επίσης και σε φόρο εισοδήματος,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η πληρωμή στους λογαριασμούς των
δικαιούχων θα γίνει αυτόματα, χωρίς δήλω-
ση IBAN, ενώ θα είναι αφορολόγητη και
ακατάσχετη.

Έξι συλλήψεις και
369 πρόστιμα 
για μη χρήση μάσκας
στους ελέγχους για την
τήρηση των μέτρων

Σε 55.005 ελέγχ ους που πραγματοποι-
ήθηκαν , συν ολικά, σε όλη την  Ελλά-

δα από την  ΕΛΑΣ, την  δεύτερη ημέρα
των  ν έων  μέτρων  κατά του κορων οϊού,
αν ήμερα των  Χριστουγέν ν ων , συν ελήφ-
θησαν  6 άτομα, αν εστάλη η λειτουργία 4
καταστημάτων  και επιβλήθηκαν  369
πρόστιμα για μη χ ρήση μάσκας.
Σημειών εται, ότι από τους 55.005
ελέγχ ους, οι 18.118 πραγματοποιήθηκαν
στον  Διεθν ή Αερολιμέν α Αθην ών  «Ελε-
υθέριος Βεν ιζέλος», το Σάββατο, 25
Δεκεμβρίου.
Σύμφων α με τα στοιχ εία του αρχ ηγείου
της ΕΛΑΣ, βεβαιώθηκαν  συν ολικά 422
παραβάσεις και πραγματοποιήθηκαν  6
συλλήψεις και επιβλήθηκαν  4 αν αστολές
λειτουργίας επιχ ειρήσεων . Διευκριν ίζεται
ότι σε δύο περιπτώσεις υποτροπής
ν υχ τεριν ών  καταστημάτων  στη διοικητι-
κή εν ότητα της Αττικής συν τάχ θηκε
έγγραφο από την  Ελλην ική Αστυν ομία
προς τον  Δήμο Αθην αίων  για αφαίρεση
της άδειας λειτουργίας. Παράλληλα, επιβ-
λήθηκαν  και πρόστιμα για παραβίαση
του αν τικαπν ιστικού ν όμου. 
Ο αρχ ηγός της ΕΛΑΣ, αν τιστράτηγος
Μιχ αήλ Καραμαλάκης, βρίσκεται σε
αν οιχ τή γραμμή με τον  υπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκο,
τον  οποίο εν ημερών ει συν εχ ώς για την
εξέλιξη των  ελέγχ ων .

Αν αλυτικά οι έλεγχ οι και τα αποτελέσμα-
τα:

*369 παραβάσεις για μη χ ρήση μάσκας
κλπ συν αφείς παραβάσεις και επιβλήθη-
καν  365 πρόστιμα των  300 ευρώ και 4
των  150 ευρώ, ως εξής:

- 99 στην  Αττική
- 86 στη Θεσσαλον ίκη
- 39 στο Βόρειο Αιγαίο
- 33 στην  Ήπειρο
- 22 στην  Κρήτη 
- 18 στη Στερεά Ελλάδα
- 15 στην  Πελοπόν ν ησο
- 13 στη Δυτική Ελλάδα
- 12 στο Νότιο Αιγαίο
- 10 στη Θεσσαλία 
- 9 στην  Αν ατολική Μακεδον ία και

Θράκη
- 7 στην  Κεν τρική Μακεδον ία
- 5 στη Δυτική Μακεδον ία και
- 1 στα Ιόν ια Νησιά.

*6 παραβάσεις για περιορισμό
μετακίν ησης με επιβολή προστίμου των
300 ευρώ στο Βόρειο Αιγαίο.

*47 παραβάσεις και 6 συλλήψεις για
καν όν ες λειτουργίας καταστημάτων ,
ιδιωτικών  επιχ ειρήσεων  κλπ παραβάσεις
της σχ ετικής ν ομοθεσίας (απαγόρευση
λειτουργίας, μη χ ρήση μάσκας, ποσοστό
τ.μ. επιφαν είας αν ά άτομο κά).

Στις παραπάν ω περιπτώσεις επιβλήθη-
καν  οι ακόλουθες κυρώσεις για παραβία-
ση αν αστολής λειτουργίας κλπ συν αφείς
παραβάσεις των  σχ ετικών  διατάξεων  και
συγκεκριμέν α:

Στην  Αττική
- Σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε
προσωριν ά υπεύθυν ο καταστήματος, με
επιβολή 15ήμερης αν αστολής λειτο-

υργίας, για είσοδο πελατών  χ ωρίς τα
απαραίτητα πιστοποιητικά και σύλληψη
και από 3.000 ευρώ πρόστιμο σε 2 πελά-
τες διότι έφεραν  πλαστά πιστοποιητικά.
- Σύλληψη και 30.000 ευρώ πρόστιμο σε

προσωριν ά υπεύθυν ο καταστήματος, με
επιβολή επιπρόσθετης 15ήμερης αν α-
στολής λειτουργίας, για παραβίαση αν α-
στολής λειτουργίας.
- Σύλληψη και 30.000 ευρώ πρόστιμο σε

προσωριν ά υπεύθυν ο καταστήματος, με
επιβολή επιπρόσθετης 15ήμερης αν α-
στολής λειτουργίας, για παραβίαση αν α-
στολής λειτουργίας.

- Σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε
ιδιοκτήτη καταστήματος, με επιβολή
15ήμερης αν αστολής λειτουργίας, για
είσοδο πελατών  χ ωρίς τα απαραίτητα
πιστοποιητικά και από 300 ευρώ πρό-
στιμο σε 3 πελάτες.
- 2 παραβάσεις των  300 ευρώ, για μη

χ ρήση μάσκας, από εργαζόμεν ους
καταστήματος.

Στη Θεσσαλία, 4 παραβάσεις των  300
ευρώ, για μη χ ρήση μάσκας, από
εργαζόμεν ους και πελάτες καταστημά-
των .

Στην  Κεν τρική Μακεδον ία
- 3 παραβάσεις των  300 ευρώ, για μη

χ ρήση μάσκας, από ιδιοκτήτες και
εργαζόμεν ο καταστημάτων .

- 1 παράβαση των  300 ευρώ, για μη
χ ρήση μάσκας, από επιβάτη οχ ήματος.

Στη Θεσσαλον ίκη, 5 παραβάσεις των
300 ευρώ, για μη χ ρήση μάσκας, από
πελάτες καταστημάτων .

Στα Ιόν ια Νησιά, 4 παραβάσεις των
300 ευρώ, για μη χ ρήση μάσκας, από
πελάτες καταστημάτων .
Στην  Ήπειρο, 1 παράβαση των  300
ευρώ, για μη χ ρήση μάσκας, από
εργαζόμεν ο καταστήματος.
Στην  Κρήτη, 3 παραβάσεις των  300
ευρώ, για μη χ ρήση μάσκας, από
εργαζόμεν ους και πελάτη καταστημά-
των . 
Στη Στερεά Ελλάδα, 1 παράβαση των
300 ευρώ, για μη χ ρήση μάσκας, από
πελάτη καταστήματος. Επιπλέον  1
παράβαση για μη χ ρήση μάσκας, σε
επιβάτη οχ ήματος.
Στο Βόρειο Αιγαίο, 3 παραβάσεις των
300 ευρώ, για μη χ ρήση μάσκας, από
εργαζόμεν ους και πελάτη καταστημά-
των .

Στην  Πελοπόν ν ησο
- 2 παραβάσεις σε καταστήματα για μη

αν άρτηση πιν ακίδας μέγιστου επιτρ-
επόμεν ου αριθμού ατόμων .
- 1 παράβαση των  300 ευρώ, για μη

χ ρήση μάσκας, από ιδιοκτήτη καταστή-
ματος.

Στη Δυτική Ελλάδα
- 1 παράβαση σε κατάστημα για μη

αν άρτηση πιν ακίδας μέγιστου επιτρ-
επόμεν ου αριθμού ατόμων .
- 2 παραβάσεις των  300 ευρώ, για μη

χ ρήση μάσκας, από πελάτες καταστή-
ματος.

Στη Δυτική Μακεδον ία, 5 παραβάσεις
των  300 ευρώ, για μη χ ρήση μάσκας,
από επιβάτες λεωφορείων  και ΙΧ οχ ημά-
των .
Σύμφων α με το αρχ ηγείο της ΕΛΑΣ, οι
έλεγχ οι συν εχ ίζον ται με αμείωτη έν τα-
ση για την  προστασία της δημόσιας
υγείας.

Ν. Κεραμέως: Δεν υπάρχει συζήτηση 
για εξ' αποστάσεως εκπαίδευση

- Λυπηρή η ανάρτηση Μόσιαλου

Προτεραιότητα της
κυβέρνησης είναι όλα
τα σχολεία να παρα-
μείνουν ανοιχτά, τόνισε
την Κυριακή η υπο-
υργός Παιδείας Νίκη
Κεραμέως, την ώρα που
ετοιμάζεται νέο πακέτο
μέτρων για τον έλεγχο
της πανδημίας. 

Η κ. Κεραμέως,
μιλώντας στον τηλεοπτικό
σταθμό ΣΚΑΪ, απέρριψε εκ νέου τα σενάρια περί κλεισίματος των σχολείων
ενώ, όπως τόνισε, δενν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία συζήτηση για εξ απο-
στάσεως εκπαίδευση. 

Όσον αφορά στα σχολεία σταθερή θέση της κυβέρνησης είναι πως πρέ-
πει οι μαθητές να επιστρέψουν στα θρανία με τη νέα χρονιά. Πάντως, σύμφ-
ωνα με το ρεπορτάζ του naftemporiki.gr, σε περίπτωση που υπάρξει το
επόμενο διάστημα ραγδαία επιδείνωση των επιδημιολογικών δεδομένων
θα ανοίξει εκ νέου η συζήτηση για την επικαιροποίηση των υγειονομικών
πρωτοκόλλων (σήμερα για να κλείσει ένα τμήμα πρέπει να νοσήσουν πάνω
από τους μισούς μαθητές). 

Ερωτηθείσα για την πρόσφατη ανάρτηση σκίτσου για τις μάσκες από τον
καθηγητή Ηλία Μόσιαλο, η κ. Κεραμέως ανέφερε ότι πρόκειται για ένα
λυπηρό περιστατικό. «Είναι μία εικόνα που προσβάλλει τους Χριστιανούς
τις άγιες τούτες ημέρες», ανέφερε χαρακτηριστικά. 
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ΠΠρροο  ττωωνν  ππυυλλώώνν  ννέέοο  ‘‘’’κκύύμμαα’’’’  ααννααττιιμμήήσσεεωωνν
Προβληματισμός στην αγορά για ελλείψεις προϊόντων

"Aκτιν ογραφία" σε διαφορετικούς κλάδους της λιαν ικής αγοράς, λίγο πριν  από το κλείσιμο του 2021. Οι προσδοκίες και οι προκλήσεις
για το ν έο έτους. Ποια προϊόν τα ευν οούν ται. Στο επίκεν τρο τίθεται το ζήτημα των  αποθεμάτων  για την  αγορά λιαν ικής στην  Ελλάδα,
όπου οι ελλείψεις το τελευταίο χρον ικό διάστημα είν αι αρκετά μεγάλες και διευρύν ον ται σταδιακά όλο και περισσότερο. Όπως δηλών ει

στο Capital.gr o πρόεδρος της Κεν τρικής Έν ωσης Επιμελητηρίων , Γιάν ν ης Χατζηθεοδοσίου, το μεγαλύτερο ζήτημα προκύπτει από το γεγον ός
ότι το στοκ των  επιχειρήσεων  εξαν τλείται, εν ώ ο πληθωρισμός τον  Ιαν ουάριο θα υπερβεί το 6%.

Το μεγαλύτερο ζήτημα που καλείται να αντιμε-
τωπίσει η αγορά, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι
η διευθέτηση των τρεχουσών υποχρεώσεων.
"Από αυτόν τον μήνα όσοι καλούνταν να
πληρώσουν το δάνειο που πήραν μέσα από
την επιστρεπτέα προκαταβολή έλαβαν παρά-
ταση έως και το τέλος Ιουν ίου. Ωστόσο από
τον Ιανουάριο οι επιχειρήσεις θα κληθούν να
πληρώσουν εφορία και ασφαλιστικά ταμεία".
Την ίδια στιγμή, ο επικεφαλής της ΚΕΕ αναφ-
έρει ότι η ευρύτερη εικόνα της αγοράς λιαν ικής
είναι ικανοποιητική σε γεν ικές γραμμές,
τον ίζοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος του προσ-
δοκώμενου τζίρου θα έρθει στο διάστημα που
υπολείπεται έως το τέλος του έτους. Ο κύριος
Χατζηθεοδοσίου αναφέρεται επίσης στο
ενδεχόμενο ενός νέου lockdown, ως απόρρ-
οια της μετάλλαξης Όμικρον, το οποίο θα έχει
τη μορφή στοχευμένων περιορισμών στην
κίνηση των πολιτών και μπορεί να επιδράσει
καίρια στη λειτουργία της αγοράς.

Καθίζηση για ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά μετά
την Black Friday, παρά τη συνολικά ανο-
δική πορεία του 2021
Σε ό,τι αφορά τον κλάδο των ηλεκτρικών
συσκευών, ο διευθύνων σύμβουλος της
Expert, Ηλίας Παπαδόπουλος, αναφέρει ότι
το συγκεκριμένο πεδίο αγοράς καταγράφει
φέτος συνολικά ανοδική πορεία κατά 25% σε
σύγκριση με το 2020. Ωστόσο, όπως επι-
σημαίνει, μετά την Black Friday ο κλάδος
ηλεκτρικών και ηλεκτρον ικών συσκευών έχει
σημειώσει συρρίκνωση πωλήσεων, κάτι που
συνεχίζεται και στη διάρκεια του Δεκεμβρίου.

"Παρατηρείται ευρύτερη καθίζηση της αγοράς,
χωρίς να ξεχωρίζει κάποια κατηγορία προϊόν-
των αυτήν τη στιγμή από τον γεν ικό κανόνα.
Υπό κανον ικές συνθήκες, θα έπρεπε να
υπάρχει κίνηση στην αγορά την περίοδο του
Δεκεμβρίου που διανύουμε, ωστόσο κάτι
τέτοιο δεν συμβαίνει. Εκτίμησή μου είναι ότι
και οι μέρες που θα ακολουθήσουν έως το
τέλος του έτους θα κινηθούν στα ίδια επίπεδα
με το πρώτο μισό του Δεκεμβρίου. Ας μην
ξεχνάμε ότι οι πολίτες καλούνται να αντιμε-
τωπίσουν τις υποχρεώσεις τους προς την
εφορία, την αύξηση στην τιμή του ρεύματος,
που αρχίζει να αποτυπώνεται στους λογαρια-
σμούς, ενώ ό,τι ήταν να αγοράσει ο κάθε
καταναλωτής από τα προϊόντα της δικής μας
αγοράς το έχει κάνει ήδη", λέει ο κύριος
Παπαδόπουλος.

Επιπλέον αυξήσεις σε ηλεκτρικές-ηλεκτρο-
νικές συσκευές από 1η Ιανουαρίου έως
και 5%

Σε ό,τι αφορά τα αποθέματα προϊόντων,
συμπληρώνει ότι οι ελλείψεις έχουν διευρυνθ-
εί.

"Είναι χαρακτηριστικό ότι αρκετά πλοία που
μετέφεραν εμπορεύματα έφτασαν στο λιμάν ι
του Πειραιά και ήρθαν αντιμέτωπα με την
απεργία και αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν
την Ελλάδα, οπότε θα επιστρέψουν σε
περίπου έναν μήνα από τώρα.

Για όσες παραγγελίες δεν εξυπηρετούνται, το
καταναλωτικό κοινό αναζητά εναλλακτικές
λύσεις.

Αυτό σημαίνει ότι, εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη
η μία μάρκα τηλεόρασης, θα καταφύγει στην
αγορά κάποιας άλλης. Η πραγματικότητα είναι
ότι δεν συμφέρει το κοινό να περιμένει, καθ-
ότι από τον Ιανουάριο θα ανακοινωθούν από
τις εταιρείες νέες αυξήσεις, με ισχύ από τον
Φεβρουάριο. Η μεσοσταθμική αύξηση των
τιμών θα είναι στα επίπεδα του 4%-5%, ενώ
ήδη έχουν περάσει αυξήσεις τιμών στα
επίπεδα του 8%".

Ο ίδιος παραδέχεται ότι το 2022 θα αποτελέ-
σει μια δύσκολη χρονιά για τον κλάδο, ο
οποίος στη διάρκεια του 2020 και σε συνεχεία
του 2021 βγήκε ευνοημένος σε επίπεδο
πωλήσεων, καθότι πολλοί ήταν εκείνοι που
αγόρασαν  εκτυπωτές για να τυπώσουν
κάποιο πιστοποιητικό εμβολιασμού, αρκετοί
επίσης αγόρασαν φορητούς υπολογιστές και
χρειάστηκε να επενδύσουν στο ασύρματο
δίκτυο του σπιτιού για να είναι σε θέση να
υποστηρίξουν αποτελεσματικά την τηλερ-
γασία.

Σε ό,τι αφορά το ηλεκτρον ικό εμπόριο καλ-
λυντικών στην Ελλάδα, η Euromonitor εκτιμά
ότι θα αποτελέσει ένα εξίσου σημαντικό
κανάλι από εδώ και πέρα. "Εκτιμούμε ότι για
ένα κομμάτι των καταναλωτών που το γνώρ-
ισαν μέσα στην πανδημία, και έκαναν τις
πρώτες τους αγορές, θα αποτελέσει βασική
προτίμησή τους στο μέλλον, καθώς, παρ’ όλες
τις δυσκολίες που μπορεί να υπήρξαν στις
αποστολές των αγαθών, οι καταναλωτές αντι-
λήφθηκαν την άνεση και τις ευκαιρίες του
συγκεκριμένου καναλιού. Στα κανάλια που
είναι εφικτό, εκτιμούμε ότι θα γίνουν επεν-
δύσεις στην omnichannel εμπειρία του κατα-
ναλωτή, συνδυάζοντας το παραδοσιακό
κανάλι με το ηλεκτρον ικό".

Πλήγμα από την απαγόρευση δειγματι-
σμού σε προϊόντα μακιγιάζ και αρώματα
"Το 2020 ήταν κακή χρονιά λόγω της παν-
δημίας. Οι συνολικές πωλήσεις λιαν ικής διαμο-
ρφώθηκαν στα 810 εκατ. ευρώ και η ευρω-
παϊκή αγορά συρρικνώθηκε την ίδια χρον ιά
κατά 4,8% και διαμορφώθηκε στα 7 δισεκα-

τομμύρια ευρώ. Μεγάλο πλήγμα για την πορεία
των πωλήσεων αποτέλεσε η απαγόρευση
δειγματισμού, ειδικά των προϊόντων μακιγιάζ
και αρωμάτων.
Το 2022, με βάση τις προβλέψεις μας, θα

κινείται σε σταθερή τροχιά και το λιανεμπόρ-
ιο θα βρει την κανον ική ροή του και με
εν ίσχυση των online πωλήσεων, ειδικά στα
σούπερ-μάρκετ και στα πολυκαταστήματα",
προσθέτει ο επικεφαλής του Συνδέσμου.

Στο προσκήνιο οι εξαγωγές ελληνικών
καλλυντικών από το 2022
Από το 2022 ο κύριος Γιαρμεν ίτης αναφέρει
ότι οι εξαγωγές θα είναι στις προτεραιότητες
του κλάδου, επισημαίνοντας ότι το ελλην ικό
καλλυντικό αποτελεί ένα ελκυστικό προϊόν για
τις παγκόσμιες αγορές.

"Σε ό,τι αφορά τον Σύνδεσμο, η Επιτροπή
Εξαγωγών θα δραστηριοποιηθεί με γνώμονα
τα μέτρα στήριξης του κλάδου που αφορούν
τη διευκόλυνση των εξαγωγικών διαδικασιών,
αντιμετώπιση φορολογικών  ζητημάτων ,
εν ίσχυση ρευστότητας, αλλά και πιο εξιδεικε-
υμένα θέματα, όπως ο ψηφιακός μετασχημα-
τισμός και η πράσινη επιχειρηματικότητα.
Απαιτείται ένα νέο επιχειρηματικό πλαίσιο, με
την εξωστρέφεια να βρίσκεται στο επίκεντρο.
Το Ταμείο Ανάκαμψης μπορεί να βοηθήσει
ώστε να γίνει η Ελλάδα ένα παγκόσμιο επιχει-
ρηματικό κέντρο. Σύντομα θα συνδέσουμε τις
απόψεις μας με το υπουργείο Εξωτερικών, το
ΕΒΕΑ, τον Enterprise Greece και τον Πανελ-
λήν ιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων", αναφέρει ο
πρόεδρος του ΠΣΒΑΚ.

Σούπερ-μάρκετ: Στα επίπεδα του +1,6% η
αγορά στο δεκάμηνο - Πρόβλεψη για
κλείσιμο στα επίπεδα του 2%

Για τον κλάδο των σούπερ-μάρκετ η Nielsen
IQ είχε προβεί σε πρόβλεψη στις αρχές του
2021, βάσει της οποίας το σύνολο της συγκε-
κριμένης αγοράς θα εμφάν ιζε αυξημένες
πωλήσεις από 1% έως και 3% στο τέλος της
χρονιάς και σε σύγκριση με το 2020, μια χρο-
ν ιά εκ των πραγμάτων αυξημένης κατανάλω-
σης, λόγω της πανδημίας, που ώθησε πολ-
λούς καταναλωτές στα σούπερ-μάρκετ και σε
"τυφλές" αγορές καταναλωτικών αγαθών, οι
οποίες χαρακτηρίζονται ως αγορές πανικού.

Η Nielsen IQ, σε επικοινωνία που είχε με
στελέχη της το Capital.gr, αναφέρει ότι το
σύνολο των καταστημάτων στην Ελλάδα
που περιλαμβάνει προϊόν τα FMCG
(ταχυκίνητα αγαθά), προϊόντα bazaar (ρούχα
κ.λπ.), καθώς και φρέσκα και επί ζυγίω
προϊόντα κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου
κατέγραψε πτώση πωλήσεων κατά 6,7% σε
σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2020. Ο συνο-
λικός τζίρος για το δεκάμηνο του 2021 είναι
στα 8.359.483.208 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο
δεκάμηνο του 2020 ο τζίρος ήταν
8.227.408.960 ευρώ, συνεπώς η ανάπτυξη
της αγοράς υπολογίζεται στο +1,6%.

Στο +180% η αύξηση του φυσικού αερίου
τον Νοέμβριο
Να σημειωθεί ότι το κύμα αυξήσεων στην
αγορά, που θα συνεχιστεί, είχε ως κύριο
πυλώνα την ενέργεια, και συγκεκριμένα το
φυσικό αέριο, με αύξηση κατά 180% τον
φετινό Νοέμβριο σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο μήνα του 2020, του πετρελαίου
θέρμανσης με 45,2% κατά τον ίδιο μήνα, του
ηλεκτρικού ρεύματος κατά 37,8%, καθώς και
των καυσίμων και λιπαντικών με 24,9%,
όπως προκύπτει από τα στοιχεία της
ΕΛΣΤΑΤ.

Σε ό,τι αφορά τον τομέα των τροφίμων, σε
σύγκριση Νοεμβρίου 2021 - Νοεμβρίου 2020,
την υψηλότερη μεταβολή κατέγραψαν το αρν ί
και το κατσίκι με 21,3%, το ελαιόλαδο με
18,5%, τα λοιπά βρώσιμα έλαια (σπορέλαια) με
16,7% και οι πατάτες με 11,9%.

Αυξημένη κατά 5% η μέση τιμή για το χρι-
στουγεννιάτικο τραπέζι σε σχέση με το
2020

Εξετάζοντας, τέλος, τη μέση τιμή που θα
κληθούν να πληρώσουν οι καταναλωτές για
το χριστουγενν ιάτικο τραπέζι, πρόσφατα
στοιχεία του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπο-
ρίου Καταναλωτικών Αγαθών επισημαίνουν
ότι θα είναι αυξημένη φέτος κατά 5% σε
σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίο-
δο. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί το
μέσο καλάθι αγορών από 81,81 ευρώ το 2020
σε 86,18 ευρώ φέτος. Μάλιστα, ένας στους
δύο καταναλωτές αποδίδει τις ανατιμήσεις στις
αυξήσεις των διεθνών τιμών πρώτων υλών.
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ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Άν ω Λιόσια,
24/12/2021
Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ Η Μ Ο Σ

Φ Υ Λ Η Σ
Αριθ. Πρωτ.:  44795
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυν ση :  Πλατεία
Ηρώων , Άν ω Λιόσια
Τηλ.:  2132042718FAX:
2132042714e-mail :dperious-
promhth@fyli.gr

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Δημοσίου Αν οικτού Ηλεκτρον ι-
κού Διαγων ισμού, για την  αν ά-
δειξη αν αδόχου για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ – ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Η/Υ, ΤΟΥΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ,
2)ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ
3)ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ»
Α.Μ.:  22/2021, συν ολικού
εν δεικτικού προϋπολογισμού
192.530,10€ χωρίς Φ. Π. Α. 24%
(238.737,32€ με Φ.Π.Α.24% ) 

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει
Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό
Διαγωνισμό κάτω των ορίων,
σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 όπως τροποποιήθη-
καν με το Ν.4782/2021 (Α' 36) και
ισχύουν, και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρ-
ουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής,  για την
ανάδειξη αναδόχου για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ – ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Η/Υ, ΤΟΥΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ,
2)ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ
3)ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ»,
συνολικού ενδεικτικού προϋπο-
λογισμού 192.530,10€ χωρίς
Φ.Π.Α. 24%  (238.737,32€ με
Φ.Π.Α.24%).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η
«Προμήθεια 1)αναλωσίμων
υλικών – μελανιών και τόνερ για
τους Η/Υ, τους εκτυπωτές και τα
φωτοτυπικά μηχανήματα, 2)γρα-
φικής ύλης και 3)φωτοτυπικού
χαρτιού», απαραίτητων για τη
λειτουργία όλων των υπηρεσιών
του Δήμου Φυλής για τα έτη 2022
και 2023. 
Τα προς προμήθεια υλικά, περι-
γράφονται αναλυτικά στους πίνα-
κες των ενδεικτικών προϋπολογι-
σμών της μελέτης της υπηρεσίας,
καταχωρημένα κατά ομάδες
υλικών. 

Τα CPV των ειδών της προμήθει-
ας είναι :
1) ΑΝΑΛΩΣΙΜA ΥΛΙΚA –
ΜΕΛΑΝΙA & ΤΟΝΕΡ (ομάδα 1)
CPV : 30125120-8 & 30192110-5
2) ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ (ομάδα 2) CPV
: 30192700-8
3) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ (ομάδα
3) CPV : 30197643-5
Η συνολική δαπάνη για την προ-
μήθεια προϋπολογίζεται να ανέ-
λθει στις 238.737,32€ (Προϋπο-
λογισμός  192.530,10€ + ΦΠΑ
24% 46.207,22€ = 238.737,32€)
και  θα  επιβαρύνει  τους  Κ.Α:
10.6612.10003 (ΑΝΑΛΩΣΙΜA
ΥΛΙΚA – ΜΕΛΑΝΙA & ΤΟΝΕΡ),
10.6612.10004 (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ)
& 10.6612.10002 (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ
ΧΑΡΤΙ) των προϋπολογισμών
των οικονομικών ετών 2022 &
2023 του Δήμου Φυλής ως  πολ-
υετής δαπάνη (Ποσό απορρόφη-
σης στο 2022 = 119.368,66€ &
στο 2023 = 119.368,66€).
Η εκτέλεση της παραπάνω προ-
μήθειας θα γίνει με την διενέργεια
δημόσιου ηλεκτρονικού  διαγωνι-
σμού κάτω των ορίων και  με  κρι-
τήριο  κατακύρωσης  την πλέον
συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς, βάσει τιμής
σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθη-
κε με το Ν.4782/2021 (Α' 36), ανά
ομάδα  ή  για  το  σύνολο  των
ομάδων  των  προς  προμήθεια
ειδών.

Προσφ ορές υποβάλλον ται αν ά
ομάδα ή για το σύν ολο των  ομά-
δων  των  παραπάν ω ειδών .
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζε-
ται μέχρι την  31/12/2023, άλλως
μέχρι εξαν τλήσεως του συμβατι-
κού αν τικειμέν ου.
Η καταληκτική ημερομην ία παρα-
λαβής των  προσφ ορών  είν αι η
17/01/2022 ημέρα Δευτέρα και
ώρα 16:00.
Η διαδικασία (αποσφράγιση) θα
διενεργηθεί με χρήση του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
Προμήθειες και Υπηρεσίες του
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη
www.promitheus.gov.gr) την
21/01/2022, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 11:00.
Η προκήρυξη και το πλήρες
κείμενο της παρούσας Διακήρ-
υξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρ-
ικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ). Τα έγγραφα της
σύμβασης της παρούσας Διακήρ-
υξης καταχωρήθηκαν στη σχετική
ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ,
η οποία έλαβε τους παρακάτω
Συστημικούς Αύξοντες Αριθμούς
ανά ομάδα: 1) ΑΝΑΛΩΣΙΜA
ΥΛΙΚA–ΜΕΛΑΝΙA & ΤΟΝΕΡ 

(ομάδα 1): 149445, 2) ΓΡΑΦΙΚΗ
ΥΛΗ (ομάδα 2): 149454, 3)
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ (ομάδα 3):
149455, και αναρτήθηκαν στη
Διαδικτυακή Πύλη
(www.promitheus.gov.gr) του
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδι-
κασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση
ενώσεων οικονομικών φορέων,
τα μέλη αυτών, που είναι εγκατε-
στημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημό-
σια σύμβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7
και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσα-
ρτήματος I της ως άνω Συμφ-
ωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην περίπτωση γ  ́της
παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμε-
ρείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
και έχουν ως αντικείμενο εργα

σιών την κατασκευή, εμπορία και
διακίνηση:
1) αναλωσίμων υλικών – μελα-
νιών και τόνερ για τους Η/Υ , τους
εκτυπωτές και τα φωτοτυπικά
μηχανήματα,
2) γραφικής ύλης και
3) φωτοτυπικού χαρτιού 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη
διαδικασία σύναψης της παρ-
ούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς (προσφέροντες),  εγγυητι-
κή επιστολή συμμετοχής, 2% της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης
(ενδεικτικός  προϋπολογισμός),
εκτός Φ.Π.Α., για την ομάδα ή τις
ομάδες υλικών για τις οποίες ο
υποψήφιος συμμετέχει, σύμφωνα
με το άρθρο 72 παρ. 1 β του Ν.
4412/2016. Πιο αναλυτικά το
ποσό της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής ανά ομάδα είναι:  
ΟΜΑΔΑ 1: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ -
ΜΕΛΑΝΙΑ & ΤΟΝΕΡ: 1.975,88€
ΟΜΑΔΑ 2: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ:
897,72€
ΟΜΑΔΑ 3: ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ:
977,00€
Στην περίπτωση ένωσης οικονο-
μικών φορέων, η εγγύηση συμμε-
τοχής περιλαμβάνει και τον όρο
ότι η εγγύηση καλύπτει τις

υποχρεώσεις όλων των οικονο-
μικών φορέων που συμμετέχουν
στην ένωση. Η εγγύηση συμμε-
τοχής πρέπει να ισχύει τουλάχι-
στον για τριάντα (30) ημέρες μετά
τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της
παρούσας, ήτοι μέχρι 150 ημερών
από την επόμενη της διενέργειας
του διαγωνισμού, άλλως η προ-
σφορά απορρίπτεται. Η αναθέ-
τουσα αρχή μπορεί, πριν από τη
λήξη της προσφοράς, να ζητά
από τους προσφέροντες να παρα-
τείνουν, πριν τη λήξη τους, τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς
και της εγγύησης συμμετοχής.
Προσφορές θα υποβληθούν
σύμφωνα με την αναλυτική δια-
κήρυξη. 

Γενικές πληροφορίες παρέχονται
και από το Τμήμα Προμηθειών
του Δήμου Φυλής, Διεύθυνση
Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ.
213 2042716, Fax. 213 2042714. 
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί
φορείς μπορούν να έχουν πλήρη
πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνι-
σμού επισκεπτόμενοι την ιστο-
σελίδα του Δήμου Φυλής
http://www.fyli.gr καθώς και  την
επίσημη  πλατφόρμα του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. Η
περίληψη της Διακήρυξης, ανα-
ρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστό-
τοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
και ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής, στη διεύθυνση (URL):
www.fyli.gr, δημοσιεύεται επίσης
στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα
με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων
στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον
ανάδοχο.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ (€)

ΦΠΑ 24%  (€) ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ (€)

1 ΟΜΑΔΑ  1 :
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ  ΥΛΙΚΑ -
ΜΕΛΑΝΙΑ & ΤΟΝΕΡ

98.794,00 23.710,56 122.504,56

2 ΟΜΑΔΑ  2 :  ΓΡΑΦΙΚΗ
ΥΛΗ

44.886,10 10.772,66 55.658,76

3 ΟΜΑΔΑ 3 :
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ  ΧΑΡΤΙ  

48.850,00 11.724,00
60.574,00

ΣΥΝΟΛΟ 192.530,10 46.207,22 238.737,32

Η παρούσα προμήθεια υποδιαιρείται σε τμήματα και περιλαμβάν ει τα κάτωθι:
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
Δ Η ΜΟΚ Ρ Α ΤΙ Α
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ
Τεχν ική Υπηρεσία                                         
Κωστή Παλαμά & Καρκαβίτσα                                                                
13341 Άν ω Λιόσια                                                                                                                                                                                                                                                
ΤΗΛΕΦΩΝΟ :  210 2482233
FAX:  210 2486196 
Email:  dtexnyp@fyli.gr
Άν ω Λιόσια 24/12/2021
Αριθ. Πρωτ. :  44738

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ

ΦΥΛΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ  ΑΝΑΓΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ

ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΛΗΓΟΥΝ ΕΝΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει
ότι:
Προκειμέν ου ν α προβεί σε
φ αν ερή Μειοδοτική προφ ορική
και φ αν ερή Δημοπρασία σύμφ -
ων α με την  υπ΄αριθμ. 270/81
Π.Δ και τον  εν  ισχύ Ν.3463/06
ΦΕΚ 114/Α /́08.06..06 «Κώδικας
Δήμων  και Κοιν οτήτων » και
τον  Ν. 3130/28-3-2003 ΦΕΚ Α 76

για την  «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ
ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ  ΑΝΑΓΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΛΗΓΟΥΝ ΕΝΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021», βάση της υπ’
αριθμ. Μελέτης 321/2021 της
Τεχν ικής Υπηρεσίας.

ΚΑΛΕΙ
Τους εν διαφ ερόμεν ους που
θέλουν  ν α συμμετάσχουν  στη
δημοπρασία, όπως εν τός αποκ-
λειστικής προθεσμίας είκοσι
ημερών  ( 20 ) από τη δημοσίευ-
ση της παρούσης ν α παραλά-
βουν  τους αν αλυτικούς όρους
διακήρυξης και ν α υποβάλλουν  ή
ν α αποστείλουν  αίτηση εν διαφ -
έρον τος για την  «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ
ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ  ΑΝΑΓΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΛΗΓΟΥΝ ΕΝΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021» μαζί με φ άκε-
λο με όλα τα δικαιολογητικά που
ζητούν ται από την  Διακήρυξη,
στη Δ/ν ση Περιουσίας & Προμ-
ηθειών  του Δήμου, υπ΄όψιν  της
Εκτιμητικής Επιτροπής, στην
Δ/ν ση:  Δημαρχιακό Μέγαρο
Δήμου Φυλής, Πλατεία Ηρώων  1
Άν ω Λιόσια Τ.Κ 13341 .       
Οι προσφ ορές εν διαφ έρον τος

γίν ον ται δεκτές μέχρι και
17/01/2022 ημέρα Δευτέρα, εργά-
σιμες ημέρες και ώρες.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:
Ειδικότερα ενδιαφέρεται να
μισθώσει :
Α) Έναν ισόγειο χώρο, συνολικής
επιφάνειας 70-80 m2, για την στέ-
γαση του Δημοτικού Ιατρείου.
Β) Έναν ισόγειο χώρο, συνολικής
επιφάνειας 130-150 m2, για παρ-
αχώρηση χρήσης του από το
Ν.Π.Δ.Δ ‘ ’Α’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΥΛΗΣ’’ για τη φιλο-
ξενία νηπίων, λόγω έλλειψης
χώρου στον υπάρχοντα παιδικό
σταθμό.
Γ) Έναν ισόγειο χώρο, συνολικής
επιφάνειας 70-80 m2, για χρήση
του ως Αποθήκη του Τμήματος
Διοίκησης.
Δ) Έναν ισόγειο χώρο, συνολικής
επιφάνειας περίπου 200 m2, για
την στέγαση του Λαογραφικού
Μουσείου.
Ε) Έναν ισόγειο χώρο, συνολικής
επιφάνειας 60-70 m2, για την στέ-
γαση της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Οι ελάχιστες προδιαγραφές-
ανάγκες που πρέπει να
καλύπτουν τα προς μίσθωση
κτίρια είναι:
Για την εύκολη πρόσβαση του
κοινού να βρίσκονται σε κεντρικά

σημεία  της Δημοτικής Ενότητας
Φυλής .
Να διαθέτουν οικοδομική άδεια.
Να υπάρχουν τουαλέτες .
Να διαθέτουν κλιματισμό, ψύξη &
θέρμανση, όπως επίσης και εξαερ-
ισμό.
Να διαθέτουν δεύτερη έξοδο, η
οποία θα χρησιμοποιείται ως έξο-
δος κινδύνου.
Να διαθέτουν πρόσβαση ΑΜΕΑ.
Τα προς μίσθωση κτίρια θα πρέ-
πει επίσης να είναι κατασκευα-
σμένα σύμφωνα με το γενικό
οικοδομικό κανονισμό, να διαθέ-
τουν ανεξάρτητη είσοδο, ηλεκτρι-
σμό και παροχή νερού με δικούς
τους ανεξάρτητους μετρητές,
σύστημα πυρανίχνευσης και
σύστημα πυρασφάλειας, να εξα-
σφαλίζουν επαρκή φυσικό φωτι-
σμό και αερισμό, καθώς και τους
απαραίτητους βοηθητικούς χώρο-
υς (κουζίνα, αποθήκες, λεβητο-
στάσιο, wc κ.λπ.).
Επιπρόσθετα και όσον αφορά
την περίπτωση Β) για τη μίσθωση
χώρου για τη φιλοξενία νηπίων ,
το προς μίσθωση ακίνητο θα πρέ-
πει:
Να διαθέτει διαμορφωμένο
υπαίθριο χώρο 100-150 τ.μ., προ-
στατευμένο από τους δυνατούς
ανέμους ή δημιουργία ρευμάτων
αέρα, με δυνατότητα τμήματος
σκίασης κατά τους ζεστούς μήνες,
ενώ θα πρέπει να αποφεύγονται

τα σκαλιά και να υπάρχει ράμπα
ή η δυνατότητα κατασκευής ράμ-
πας.
Να έχει οικοδομική άδεια ή να
είναι νομίμως υφιστάμενο.
Να εκπληρώνει τους όρους χρή-
σης γης της ισχύουσας πολεοδο-
μικής νομοθεσίας.
Να εξυπηρετείται από τα δίκτυα
παροχής πόσιμου νερού, ηλεκτρ-
ικού ρεύματος και τηλεφώνου.
Οι τοίχοι των χώρων υγιεινής να
είναι επενδεδυμένοι από το δάπε-
δο μέχρι ύψος 1,60 μ. τουλάχι-
στον με πλακίδια.
Να διαθέτει κεντρική θέρμανση.
Να έχει κατάλληλο φωτισμό, απα-
γορευμένου του φωτισμού και
του αερισμού διαμέσου φωτα-
γωγών.
Να είναι ασφαλής η ηλεκτρική
εγκατάσταση (θέση και είδος
ρευματοδοτών, πίνακας ασφα-
λείας κλπ).
Η κατάσταση του κτιρίου να
πληροί όλες τις προϋποθέσεις
καταλληλότητας και υγιεινής. Αν
δεν υπάρχουν τα ορισμένα από
την παρούσα ο εκμισθωτής
υποχρεούται να τα τακτοποιήσει.
Το ακίνητο να έχει δυνατότητες
να διαμορφωθεί σε Βρεφον-
ηπιακό Σταθμό με την δυνατότ-
ητα διαμόρφωσης των χώρων
βάσει του π.δ.99/2017 και επίσης
των ηλεκτρολογικών, υδραυ-
λικών, αποχετευτικών εγκατα-

στάσεων κλπ,  ώστε να είναι έτοι-
μο προς χρήση.
Θα πρέπει επίσης:
Να καλύπτονται οι προβλεπόμε-
νες από τη κείμενη νομοθεσία
απαιτήσεις παθητικής και ενεργ-
ητικής πυροπροστασίας για τις
ζητούμενες χρήσεις.
Να διαθέτει Πιστοποιητικό Ενερ-
γειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α), σύμφ-
ωνα με τον Κανονισμό Ενεργεια-
κής Απόδοσης κτιρίων (ΦΕΚ
107/Β/9-4-2010)
Όλοι οι χώροι πρέπει να είναι
εύκολα προσβάσιμοι σε άτομα με
ειδικές ανάγκες, διαφορετικά
πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα
διαμόρφωσής τους.
Τα δάπεδα των λουτρών να είναι
επενδεδυμένα με πλακάκι.
Το ακίνητο πρέπει είτε να έχει τη
χρήση για την οποία προορίζεται,
δηλαδή για φιλοξενία νηπίων
από σχετική οικοδομική άδεια ,
είτε να επιτρέπεται και να είναι
δυνατή η αλλαγή χρήσης, σύμφω-
να με τις ισχύουσες πολεοδομικές
διατάξεις. Η διαδικασία για την
αλλαγή χρήσης του ακινήτου
είναι υποχρέωση του εκμισθωτή
(ιδιοκτήτη).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Διεύθυν ση Περιουσίας και
Π ρ ο μ η θ ε ι ώ ν

Άν ω Λιόσια, 24/12/2021
Αρ. πρωτ.:  44793

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ
"ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΜΠΙΖΑΣ" ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»

Ο Δήμαρχος Φυλής
Προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό
Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφρ-
αγισμένες προσφορές και με κρι-
τήριο κατακύρωσης  εκείνο της
πλέον συμφέρουσας από οικονο-
μική άποψη προσφοράς, βάσει
τιμής, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ
ΓΗΠΕΔΟΥ "ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΙΜΠΙΖΑΣ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Φ Υ Λ Η Σ »
Η συνολική εκτιμώμενη αξία,
ανέρχεται στο ποσό των
200.880,00 € συμπεριλαμβανομέ-
νου Φ.Π.Α. 24 % (προϋπολογι-
σμός χωρίς Φ.Π.Α.: 162.000,00 €,
Φ.Π.Α. 38.800,00 €). 
Φορέας χρηματοδότησης της
σύμβασης είναι ο Δήμος Φυλής.
Η δαπάνη για την εν λόγω
σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.:
15.7135.10026 σχετική πίστωση
του τακτικού προϋπολογισμού
του Φορέα για τα οικονομικά έτη
2021 και 2022 αντίστοιχα, με
ποσά 13.600,00 € για το 2021 και
187.280,00 € για το 2022.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η
προμήθεια υλικών και εξοπλι-

σμού για την αναβάθμιση του
γηπέδου "ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΜΠΙΖΑΣ
" του Δήμου Φυλής. 
Συγκεκριμένα με την προμήθεια
αυτή ο Δήμος θα προμηθευτεί νέο
συνθετικό χλοοτάπητα τελευ-
ταίας γενιάς, περίφραξη, εστίες,
αστικό εξοπλισμό, φωτιστικά και
ιστούς για το γήπεδο ποδοσφαίρ-
ου  5x5 "ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΜΠΙΖΑΣ"
του Δήμου Φυλής, το οποίο
βρίσκεται στην συμβολή των
οδών Εθνικής Αντίστασης και
Φυλής, στη Δημοτική Ενότητα
Άνω Λιοσίων.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσ-
σονται στους ακόλουθους κωδι-
κούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 

39293400-6 (Τεχνητός χορτοτάπ-
η τ α ς )
37415000-0 (Αθλητικός εξοπλι-
σ μ ό ς )
34928400-2 (Αστικός εξοπλι-
σ μ ό ς ) ,
34928200-0 (Περιφράξεις),
31500000-1 (Φωτιστικά σώματα
και ηλεκτρικοί λαμπτήρες),
44212250-6 (Ιστοί)

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται
σε τριάντα (30) ημερολογιακές
ημέρες την υπογραφή της σύμβα-
σ η ς .
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προ-
σβάσιμη µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov .gr
του συστήματος, την
14/01/2022, ημέρα Παρασκευη
και ώρα 11:00 π.μ (Ημερομην ία
και ώρα Αποσφ ράγισης)
Καταληκτική ημερομην ία υποβο-
λής προσφ ορών  ορίζεται η
10/01/2022 και ώρα 16:00.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρ-
υξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρ-
ικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων
( Κ Η Μ Δ Η Σ ) .  
Προκήρυξη (περίληψη της παρ-
ούσας διακήρυξης) θα δημοσιευ-
τεί στις εφημερίδες: ΘΡΙΑΣΙΟ και
Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Τ Α .
Προκήρυξη (περίληψη της παρ-
ούσας Διακήρυξης) όπως προβλέ-
πεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 3 του άρθρου 76

του Ν. 4727/2020, θα αναρτηθεί
στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
h t t p : / / e t . d i a v g e i a . g o v . g r
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο
διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυ-
νση: https://www.fyl i .gr/.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας
Διακήρυξης θα καταχωρηθεί
ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :
http://www.promi theus .gov .gr.
όπου η σχετική ηλεκτρονική δια-
δικασία σύναψης σύμβασης στην
πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε
Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:
1 4 6 0 5 9 .
Η διενέργεια του διαγωνισμού
διέπεται από τις σχετικές διατά-
ξεις του Ν.4412/2016 [δημόσιες
συμβάσεις έργων, προμηθειών
και υπηρεσιών- προσαρμογή στις
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2 0 1 4 / 2 5 / Ε Ε ] .
Δικαίωμα συμμετοχής στον δια-
γωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και ενώσεις
οικονομικών φορέων, που υπο-
βάλλουν κοινή προσφορά.
Ο χρόν ος ισχύος των  προσφ ο-

ρών  είν αι για διάστημα έξι (6)
μην ών  από την  επόμεν η της
καταληκτικής ημερομην ίας υπο-
βολής προσφ ορών .
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου
να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό
πρέπει να καταθέσουν με την
προσφορά τους εγγύηση συμμε-
τοχής των τριών χιλιάδων δια-
κοσίων σαράντα ευρώ
( 3 . 2 4 0 , 0 0 € )  
Για περισσότερες πληροφορίες
ως προς τα δικαιολογητικά
συμμετοχής και τη γνωστοποίηση
της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να απευθύνονται
όπως αναφέρεται παραπάνω
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
www.promitheus.gov.gr, του
ΕΣΗΔΗΣ μέχρι οκτώ (8) ημέρες
πριν από την καταληκτική ημερ-
ομηνία υποβολής προσφορών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

Bazaar Bazaar για τα αδέσποτα ζώα από τηγια τα αδέσποτα ζώα από τη
Ζωοφιλική Ένωση ΜεγάρωνΖωοφιλική Ένωση Μεγάρων

Ανακοίνωση της Ζωοφιλικής Ένωσης Μεγάρων – Ανακοίνωση της Ζωοφιλικής Ένωσης Μεγάρων – AnimalAnimal
Welfare Association of Megara Welfare Association of Megara δηλώνει πως «έχουμε τηδηλώνει πως «έχουμε τη

χαρά φέτος να φιλοξενηθούμε στο Χριστουγεννιάτικοχαρά φέτος να φιλοξενηθούμε στο Χριστουγεννιάτικο
Χωριό στα Μέγαρα στις 28 και 29/12. Χωριό στα Μέγαρα στις 28 και 29/12. 

Σας περιμένουμε όλους με αγάπη. Ψωνίστε για σας καιΣας περιμένουμε όλους με αγάπη. Ψωνίστε για σας και
τους αγαπημένους σας στηρίζοντας παράλληλα αδέσποτεςτους αγαπημένους σας στηρίζοντας παράλληλα αδέσποτες

ψυχούλες.ψυχούλες.
Θα είμαστε όλοι εκεί.Θα είμαστε όλοι εκ εί.

Πάνω απ’ όλα με ασφάλεια!!! Πάνω απ’ όλα με ασφάλεια!!! 
Ελάτε να μας γνωρίσετε!».Όσοι θέλουν και μπορούν αςΕλάτε να μας γνωρίσετε!».Όσοι θέλουν και μπορούν ας

στηρίξουν την προσπάθεια.στηρίξουν την προσπάθεια.
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Λ. Αυγενάκης: «Στηρίζουμε έμπρακτα τα ερασιτεχνικά
σωματεία, τα πρωταθλήματά τους, τις Εθνικές μας ομάδες, τις

αθλήτριες και τους αθλητές»

Με 31 εκατ. ευρώ ενισχύεται ο ερασι-
τεχνικός αθλητισμός

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’
6056, 21/12/2021) του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Οικονομικών, Θεόδωρου Σκυλακάκη,
του Υφυπουργού Οικονομικών, Απόστολου
Βεζυρόπουλου και του Υφυπουργού Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη,
«προκαταβάλλεται σε όλα τα αθλητικά
ερασιτεχνικά σωματεία ποσό 31.000.000
ευρώ, αναλογικά, έναντι μελλοντικών δια-
νεμόμενων καταβολών» από τον νέο
τρόπο φορολόγησης των κερδών των
παικτών του στοιχήματος.

«Ευχαριστώ θερμά τον Πρωθυπουργό,
Κυριάκο Μητσοτάκη, τους συναρμόδιους
συναδέλφους, τον κ. Σταϊκούρα, τον κ.
Σκυλακάκη, τον κ. Βεζυρόπουλο και όλη
την Κυβέρνηση» δήλωσε ο κ. Αυγενάκης
για τα 31 εκατομμύρια ευρώ, με τα οποία
στηρίζονται και ενισχύονται

* περίπου 5.000 ερασιτεχνικά σωματεία
όλων των αθλημάτων σε όλη τη χώρα,
ενδυναμώνοντας περισσότερο τα ερασι-
τεχνικά πρωταθλήματα και τις ανα-
πτυξιακές κατηγορίες,

* τα ερασιτεχνικά σωματεία που
αγωνίζονται στις ευρωπαϊκές διορ-
γανώσεις,

* οι εθνικές μας ομάδες όλων των ηλι-
κιακών κατηγοριών, όλων των Ομοσπον-
διών (Ολυμπιακών αθλημάτων και μη,
αλλά και Παραολυμπιακών Αθλημάτων),

* η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και η
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, για
τις προΟλυμπιακές και προΠαραολ-
υμπιακές ομάδες μας.

«Τα τελευταία 2,5 χρόνια η αθλητική
μεταρρύθμιση, που υλοποιούμε με όραμα
και συνέπεια, παράγει εμφανή αποτελέ-
σματα, βελτιώνοντας και αναπτύσσοντας
τον ελληνικό αθλητισμό, παρά τα τερά-
στια εμπόδια που προκαλεί παγκοσμίως
η πανδημία. Η αθλητική μας μεταρρύθμι-
ση στοχεύει να επαναφέρει τη χώρα μας,
με εξωστρέφεια, ανάμεσα στις κορυφ-
αίες του κόσμου και εστιάζει στο κύτταρο
της ανάπτυξης, στη στήριξη των ερασι-
τεχνικών σωματείων, των αθλητριών και
των αθλητών» τόνισε ο Υφυπουργός Αθλ-
ητισμού υπογραμμίζοντας, ακόμα, ότι:

«Φροντίζουμε καθημερινά για τη βάση
του αθλητικού μας οικοδομήματος, τον
ερασιτεχνικό αθλητισμό, τους αθλητές,
τους υγιείς παράγοντες και τους εκατον-
τάδες χιλιάδες γονείς που εμπιστεύονται
τα παιδιά τους στα αθλητικά σωματεία.
Και αυτό αποδεικνύεται έμπρακτα και με

τη συγκεκριμένη χρημα-
τοδότηση των 31 εκατ. ευρώ,
που ανεβάζει σε 100 εκατ.
ευρώ τα χρήματα που έχουν
δοθεί για τον ελληνικό αθλ-
ητισμό τους τελευταίους 12
μήνες.

Ο αθλητισμός μας αλλά-
ζει, η Ελλάδα μας αλλάζει,
ακολουθώντας το
Ολυμπιακό ρητό «πιο γρή-
γορα, πιο ψηλά, πιο δυνα-
τά»! Κι όπως πρόσφατα
συμπληρώθηκε… ΜΑΖΙ!

Όλοι μαζί» κατέληξε ο κ. Αυγενάκης.

Η χρηματοδότηση των 31 εκατ. ευρώ,
που θα καταβληθεί τις προσεχείς εβδο-
μάδες απευθείας σε όσα ερασιτεχνικά
σωματεία είναι εγγεγραμμένα στο
Μητρώο Αθλητικών Σωματείων του Υφυ-
πουργείου Αθλητισμού και είναι ισόποση
με την αντίστοιχη προκαταβολή που είχε
καταβληθεί προ μηνών στον επαγγελμα-
τικό αθλητισμό (Λίγκες ποδοσφαίρου,
μπάσκετ και βόλεϊ), κατανέμεται ως εξής:

Α. ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (26%)

* Α1 Ποδοσφαίρου Γυναικών 3%
* Α1 Γυναικών Μπάσκετ 3%
* Α1 Βόλεϊ Γυναικών 3%
* Α1 Πόλο Ανδρών 3,5%
* Α1 Πόλο Γυναικών 3%
* Α1 Χάντμπολ Ανδρών 3,5%
* Α1 Χάντμπολ Γυναικών 3%
* Α’ Εθνική Ανδρών Ποδοσφαίρου Σάλας

1,5%
* Γ΄ Εθνική Κατηγορία Ποδοσφαίρου

Ανδρών 2,5%

> Προκειμένου να λάβει κάθε ανωτέρω
κατηγορία το πλήρες ποσό που της ανα-
λογεί, προϋπόθεση είναι η συμμετοχή του-
λάχιστον δώδεκα (12) ομάδων. Σε
περίπτωση που συμμετέχουν λιγότερες
των δώδεκα (12) ομάδων, τότε η κατηγορία
θα λάβει αναλογικά μειωμένο ποσό,
σύμφωνα με τον αριθμό των ομάδων που
συμμετέχουν (π.χ. εάν συμμετέχουν
εννέα (9) ομάδες, θα λάβει τα 9/12 του
ποσού που της αναλογεί).

> Το τελικό ποσό που αντιστοιχεί στην
κατηγορία, κατανέμεται ισόποσα σε όλες
τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομά-
δες.

Υποχρεωτικά το 7% του ποσού που θα
λαμβάνει εκάστη αθλητική ομάδα θα
καταβάλλεται στην διοργανώτρια αρχή,
για την διοργάνωση των πρωταθλημάτων.
Για τον σκοπό αυτό, το αναλογούν ποσό θα
παρακρατείται και θα αποδίδεται στην
διοργανώτρια αρχή.

Β. ΛΟΙΠΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
(35%)

Για τον υπολογισμό του ποσού που θα
λάβει έκαστο ερασιτεχνικό σωματείο που
είναι δικαιούχος, λαμβάνονται υπόψιν τα
εξής κριτήρια:

> Ο αριθμός των αθλημάτων που καλ-
λιεργεί το αθλητικό σωματείο (και για τα

οποία έχει λάβει ειδική αθλητική αναγ-
νώριση από την ΓΓΑ). [50 μονάδες για
κάθε άθλημα]

> Ο αριθμός των προπονητών που
απασχολεί (όπως αυτός είναι δηλωμένος
στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών
Σωματείων που τηρείται στην ΓΓΑ) [25
μονάδες για κάθε προπονητή]

> Ο αριθμός των αθλητών που είναι
εγγεγραμμένοι στο σωματείο (όπως
αυτός είναι δηλωμένος στο Ηλεκτρονικό
Μητρώο Αθλητικών  Σωματείων. Σε κάθε
περίπτωση ο αριθμός των αθλητών δεν
δύνανται να ξεπερνά τους πενήντα (50)
ανά δηλωμένο προπονητή  [1 μονάδα για
κάθε αθλητή]

> Τα ετήσια έξοδα του σωματείου (όπως
αυτά αποτυπώνονται στον απολογισμό
του σωματείου, ο οποίος είναι δηλωμένος
στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών
Σωματείων) [0.001 μονάδα ανά ευρώ εξό-
δων].

* Αφού αθροισθεί ο συνολικός αριθμός
των μονάδων όλων των δικαιούχων σωμα-
τείων, το σύνολο που θα προκύψει θα διαι-
ρεθεί με το συνολικό ποσό που αναλογεί
στα ερασιτεχνικά σωματεία, ούτως ώστε
να προκύψει η αξία της μίας μονάδας.
Ακολούθως, το ποσό (η αξία) που θα
προκύψει από την διαίρεση, θα πολλαπ-
λασιάζεται με τις μονάδες εκάστου
σωματείου, ώστε να προκύψει το συνο-
λικό ποσό που θα λάβει κάθε σωματείο.

* Ειδικά ως προς την προκαταβολή που
θα καταβληθεί στα ερασιτεχνικά σωμα-
τεία, ανεξάρτητα από τις μονάδες που
συγκεντρώνει κάθε αθλητικό σωματείο, θα
λαμβάνει ως ποσό βάσης το ποσό των
χιλίων εξακοσίων ευρώ (1.600€).

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ:
Απονομή μεταλλίων στο χριστουγεννιάτικο
τουρνουά

Εγιν ε η απον ομή μεταλλίων  στις ακαδ-
ημίες του Απόλλων α Πον τίων  Ασπρ-
οπύργου για τη συμμετοχ ή τους στο
Χριστουγεν ν ιάτικο Τουρν ουά 2021 από
τους προπον ητές Σοφιαν ίδη Χαράλαμ-
πο, Ευσταθιάδη Ελευθέριο και Μαυρίδη
Αν αστάσιο.
Εν  συν εχ εία, πραγματοποιήθηκε η Γιο-
ρτή της Ακαδημίας  με φαγητό, μουσική
και φυσικά έν αν  φιλικό αγών α μεταξύ
των  μπαμπάδων !!!
Η ακαδημία ευχ αριστεί  θερμά τις μαμά-
δες για τα πλούσια κεράσματα, τους
μπαμπάδες για την  παρουσία τους και
το παράδειγμα ευγεν ούς άμιλλας που έδειξαν  στα παιδιά καθώς έπαιζαν  τον  αγών α τους
και τέλος, τα παιδιά της Ακαδημίας που με όλες τις καιρικές συν θήκες είν αι παρών  και
αγων ίζον ται γιατί απλά λατρεύουν  το Ποδόσφαιρο!!!
Ευχ όμαστε Καλές γιορτές  και Ευτυχ ισμέν ο το 2022, με υγεία, ευτυχ ία και πολλές επιτ-
υχ ίες!!!

Oι αγώνες της Τετάρτης στην
Super League 2

Το πρόγραμμα της 11ης αγων ιστικής του
Πρωταθλήματος Betsson Super League 2,
αγων ιστικής περιόδου 2021-2022.

Α ΟΜΙΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5.1.2022 (15:00)
ΓΣ Μακεδον ικού, Απόλλων  Πόν του – Ηρακλής
Καρδίτσας, Αν αγέν ν ηση Καρδίτσας –
Παν σερραϊκός
Α ΔΑΚ Κατερίν ης, Πιερικός – Ο.Σ.Φ.Π. Β
Ξάν θη Arena, Α.Ο. Ξάν θη – Απόλλων  Λάρισας
Ηγουμεν ίτσας, Α.Σ. Θεσπρωτός – ΑΕΛ
Αν θή Καραγιάν ν η, Α.Ο. Καβάλα – Α.Ο. Τρίκαλα
Δημοτικό Αριδαίας, Αλμωπός Αριδαίας – Π.Α.Ο.Κ. Β
Παν θεσσαλικό, Νίκη Βόλου – Ολυμπιακός Βόλου
ERTSPORTS
ΡΕΠΟ: ΝΠΣ Βέροια

Β ΟΜΙΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5.1.2022 (15:00)
Π.Ι. Βαρδιν ογιάν ν ης, Επισκοπή – Λεβαδειακός
Μ. Κρητικόπουλος, Κηφισιά – ΠΑΣΑ Ηρόδοτος
Στ. Μαυροθαλασσίτης, ΑΕΚ Β – Αιγάλεω  ΕΡΤ3
Δημοτικό Μεσσήν ης, Καλαμάτα – Καλλιθέα
Δημοτικό Ασπροπύργου, ΠΑΟ Β – ΟΦ Ιεράπετρας
Αγίων  Αν αργύρων , Καραϊσκάκης Αρτας – ΑΠΣ
Ζάκυν θος
Παγκρήτιο Στάδιο, Εργοτέλης – Χαν ιά
Δημοτικό Σπάρτης, Αστέρας Βλαχ ιώτη - Διαγόρας
ΡΕΠΟ: Ρόδος
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Μετάλλαξη Όμικρον: Έρχεται ραγδαία διασπορά στην Ελλάδα 
Τα συμπτώματα της μετάλλαξης Όμικρον -η οποία σύμφωνα με εκτιμήσεις επιστημόνων ενδέχεται 

καταλαμβάνει ήδη στην Ελλάδα το 10% των ημερήσιων μολύνσεων- μπορεί να είναι διαφορετικά από αυτά των 
προηγούμενων στελεχών του κορονοϊού.

Ωστόσο, η μετάλλαξη Όμικρον  δεν
αποκλείεται ν α κάν ει βαριά ν όσο
κυρίως σε αν εμβολίαστους, αλλά και ν α
επιφέρει μαζική επιβάρυν ση στα ν οσο-
κομεία, κάτι που εγκυμον εί σοβαρό
κίν δυν ο κατάρρευσης του συστήματος
Υγείας.

Ανησυχία στους επιστήμονες
Η αλματώδης εξάπλωση των  κρου-

σμάτων  του κορον οϊού στην  Ελλάδα
τις τελευταίες ημέρες και κυρίως στην
Αττική, όπου καταγράφεται ραγδαία
αύξηση με 1.000 επιπλέον  ημερήσιες
μολύν σεις μέσα σε 4 ημέρες, έχ ει θορυ-
βήσει τους επιστήμον ες. Σύμφων α με
εκτιμήσεις μάλιστα, σε έν α ποσοστό
περίπου 10% αυτό εν δέχ εται ν α
οφείλεται στην  Όμικρον .

Η παρουσία της ν έας μετάλλαξης, σε
συν δυασμό με την  αυξημέν η κιν -
ητικότητα των  αν θρώπων  εξαιτίας των
εορτών , δεν  αποκλείεται ν α φέρει
εκρηκτική αύξηση στις μολύν σεις, που
μπορεί ν α φτάσουν  την  ερχ όμεν η
Τρίτη τα 9.000 ημερήσια κρούσματα,
σύμφων α με τα μαθηματικά μον τέλα
του Παν επιστημίου Κρήτης και του
Καθηγητή Πν ευμον ολογίας, Νίκου Τζα-
ν άκη.

Η ιλιγγιώδης ταχ ύτητα εξάπλωσης του
ν έου στελέχ ους Όμικρον , μάλιστα, που
έχ ει την  ικαν ότητα ν α μολύν ει ταυ-
τόχ ρον α πολύ μεγαλύτερο αριθμό ατό-
μων , εν έχ ει τον  κίν δυν ο ν α επιφέρει
ασύμμετρη πίεση στο σύστημα Υγείας,
καθώς υπάρχ ουν  ακόμη αρκετοί αν εμ-
βολίαστοι που παραμέν ουν  απροστά-
τευτοι απέν αν τι και σ’ αυτή τη ν έα
απειλή.

Τι ξέρουμε για τις μολύνσεις σε
εμβολιασμένους

Αν  και πολλά στοιχ εία για την  παρ-
αλλαγή Όμικρον  παραμέν ουν  άγν ωστα,
οι ειδικοί αρχ ίζουν  ν α σιγά – σιγά ν α
αποκωδικοποιούν  τους μηχ αν ισμούς

δράσης του ν έου ιού και το πώς αυτός
επηρεάζει άτομα που είν αι εμβολιασμέ-
ν α και μη εμβολιασμέν α, ή που είχ αν
προηγούμεν η λοίμωξη Cov id.

Για παράδειγμα, τα άτομα που εκτίθ-
εν ται στην  Όμικρον  φαίν εται ν α αρρω-
σταίν ουν  πιο γρήγορα και μπορεί ν α
έχ ουν  συμπτώματα που είν αι διαφορε-
τικά από εκείν α που εμφαν ίζουν  οι
άλλες παραλλαγές.

Ποια είναι τα συμπτώματα της
Όμικρον;

Τα πρώτα στοιχ εία δείχ ν ουν  ότι η
πλειοψηφία των  ατόμων  που μολύν ον -
ται και τουλάχ ιστον  όσοι έχ ουν  πραγ-
ματοποιήσει τον  εμβολιασμό τους κατά
της Cov id, οδηγούν ται σε ήπια ασθέ-
ν εια που μπορεί ν α μοιάζει με το κοιν ό
κρυολόγημα.

Σύμφων α με τη Συμβουλευτική Επι-
τροπή για τις Πρακτικές Αν οσο-
ποίησης, που εισηγείται τα επιστημον ι-
κά της συμπεράσματα στα Κέν τρα
Ελέγχ ου και Πρόληψης Νοσημάτων
(CDC), τα συμπτώματα που φαίν εται
μέχ ρι στιγμής ν α σχ ετίζον ται με την
παραλλαγή Όμικρον , είν αι τα εξής:

Βήχας
Κόπωση ή κούραση
Συμφόρηση και καταρροή
Σε αντίθεση με τις προηγούμενες

παραλλαγές του κορονοϊού, η
απώλεια γεύσης και όσφρησης
φαίνεται να είναι περισσότερο σπά-
νιο σύμπτωμα. Ωστόσο, οι επιστή-
μονες τονίζουν ότι τα συμπεράσμα-
τα αυτά στηρίζονται σε πρώιμες
αναφορές και κλινικές διαπιστώσεις
των γιατρών και όχι σε επιστημονι-
κές μελέτες.

Επιπλέον , μπορεί ν α αφορούν  μόν ο
ορισμέν ες κατηγορίες του πληθυσμού,
όπως είν αι οι ν έοι, οι υγιείς και οι πλήρ-
ως εμβολιασμέν οι.

«Είν αι ξεκάθαρο ότι αν  έχ εις εμβολια-
στεί, ιδιαίτερα αν  έχ εις κάν ει αν αμ-

ν ηστική τρίτη δόση, η Όμικρον  τείν ει
ν α προκαλεί ηπιότερες λοιμώξεις», λέει
ο Δρ Γουίλιαμ Σάφν ερ, εξειδικευμέν ος
στις μολυσματικές ασθέν ειες στο Ιατρ-
ικό Κέν τρο του Παν επιστημίου
Vanderbilt στο Νάσβιλ του Τεν εσί.

«Αυτό που δεν  έχ ουμε διαπιστώσει
ακόμα είν αι τι μπορεί ν α προκαλέσει η
Όμικρον  στους μη εμβολιασμέν ους
αν θρώπους», πρόσθεσε.

Στα παραπάν ω συμπεράσματα
έχ ουν  καταλήξει και οι Έλλην ες επιστή-
μον ες, όπως επισήμαν ε σε πρόσφατη
επιστημον ική εκδήλωση του ΕΚΠΑ, ο
Καθηγητής Παθολογικής Φυσιολογίας –
Λοιμωξιολογίας ΕΚΠΑ, Νικόλαος Σύψας:

«Είν αι συμπτώματα που μοιάζουν
με αυτά του κοιν ού κρυολογήματος.
Όταν  το άτομο είν αι εμβολιασμέν ο
όμως και ν οσήσει από κορον οϊό, έχ ει
συμπτώματα κοιν ού κρυολογήματος
χ ωρίς πυρετό! Τα συμπτώματα,
λοιπόν , αλλάζουν  βάσει των  μεταλλά-
ξεων . Τώρα με τη Όμικρον , στοιχ ειά
από την  Αγγλία δείχ ν ουν  ότι: πον ο-
κέφαλος, πον όλαιμος, φτέρν ισμα,
βήχ ας, καταρροή, είν αι τα σύμπτωμα
της Cov id. Στην  περίπτωση αυτή ο
ασθεν ής δεν  θα πρέπει ν α λέει ότι
«έχ ω κοιν ό κρυολόγημα», αλλά Cov id
και ν α προχ ωρά σε εργαστηριακό
έλεγχ ο. Κατά προτίμηση PCR μοριακό,
αλλά και αν τιγον ικό Rapid Test», αν έφ-
ερε ο κ. Σύψας.

Όμικρον: Ενδείξεις ότι μπορεί να
μην προκαλεί σοβαρή πνευμονία

Αυξαν όμεν ες εν δείξεις υπάρχ ουν
επίσης, για την  Όμικρον  ότι εν δέχ εται
ν α μην  εισβάλλει στο κατώτερο αν απ-
ν ευστικό σύστημα και βαθιά στους
πν εύμον ες, όπως οι προηγούμεν ες
παραλλαγές.

Μια μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο
διαδίκτυο από το Παν επιστήμιο του
Χον γκ Κον γκ, αλλά δεν  έχ ει ακόμη
δημοσιευθεί στον  επιστημον ικό τύπο,
διαπίστωσε ότι εν ώ ο ιός Όμικρον  προ-

καλεί λιγότερο σοβαρή λοίμωξη στους
πν εύμον ες, μπορεί ν α εισβάλλει
ταχ ύτερα στο αν ώτερο αν απν ευστικό
σύστημα.

Έτσι, ο ιός δεν  αποκλείεται ν α κάν ει
περισσότερο βρογχ ίτιδα παρά πν ε-
υμον ία, όπως αν έφεραν  οι επιστήμο-
ν ες.

Οι ασθεν είς με οξεία βρογχ ίτιδα δεν
έχ ουν  δύσπν οια, αλλά έν τον ο βήχ α
και παραγωγή πτυέλων , εν ώ η πν ε-
υμον ία προκαλεί δύσπν οια και αίσθημα
κόπωσης.

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίν ουν  πως
είν αι επικίν δυν ο οι ασθεν είς ν α
προχ ωρούν  σε “αυτοδιάγν ωση” με
βάση τα συμπτώματα, καθώς εκτός
από την  Όμικρον , η παραλλαγή Δέλτα
συν εχ ίσει ν α κυκλοφορεί κι έτσι είν αι
εξαιρετικά παρακιν δυν ευμέν ο ν α
προχ ωρούν  σε αυθαίρετα συμπερά-
σματα χ ωρίς ιατρική διάγν ωση.

Για τους παραπάν ω λόγους, οι γιατρ-
οί προτρέπουν  τους ασθεν είς με
συμπτώματα κρυολογήματος ή
συμπτώματα γρίπης ν α αν αζητούν
ιατρική συμβουλή.

Σημαν τική η συμβολή της τρίτης
δόσης στην  αποτροπή σοβαρής
ν όσησης

Οι επιστήμον ες προτρέπουν  του
πολίτες ν α εμβολιαστούν  και κυρίως με
την  τρίτη δόση εμβολίου για ν α
μειώσουν  τον  κίν δυν ο σοβαρής ασθέ-
ν ειας.

Στην  Ελλάδα μέχ ρι στιγμή έχ ουν
προχ ωρήσει την  αν αμν ηστική δόση
περίπου 3.202.000 άν θρωποι από τα
σχ εδόν  7 εκατομμύρια των  πολιτών
που έχ ουν  ολοκληρώσει τον  εμβολια-
σμό τους με δύο δόσεις.

(από iatropedia.gr)
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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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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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS

Περιγραφή θέσης: Βοηθός
Λογιστή
Φύλλο: Άνδρας, Γυναίκα 
Ηλικιακό όριο: Έως 45
ετών
Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία σε ανάλογη
θέσηΠτυχίο Οικονομικής -
Λογιστικής Κατεύθυνσης
(ΑΕΙ-ΤΕΙ)

Γνώση ΑγγλικώνΕυχέρεια
χρήσης λογιστικών προγρ-
αμμάτων 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS

1.Περιγραφή θέσης:  Χειρι-
στής Ανυψωτικού Μηχανή-
ματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45
ετών
Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση,
Σύμβαση Αορίστου Χρό-
νου
Ωράριο: Πρωινό ωράριο

Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Χειριστή
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο χειρ-
ισμό ανυψωτικών μηχαν-
ημάτων σε περιβάλλον

αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική
μετακίνηση των εμπορε-
υμάτων εντός της αποθήκ-
ης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

2.Περιγραφή θέσης: Βοηθ-
ός Χειριστή Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45
ετών
Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση,
Σύμβαση Αορίστου Χρό-
νου
Ωράριο: Πρωινό ωράριο
Απαραίτητα προσόντα:  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο χειρ-
ισμό ανυψωτικών μηχαν-
ημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 

Αποτελεσματική
μετακίνηση των εμπορε-
υμάτων εντός της αποθήκ-
ης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS

Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης

Ηλικιακό όριο: Έως 45
ετών
Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση
Ωράριο: 08:00-16:00

Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτι-
κές υποχρεώσεις
Γνώσεις Picking,Scanner

Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτο-
ποίηση εμπορευμάτων

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Περιγραφή θέσης: Φύλα-
κες Ασφαλείας

Φύλο: Άνδρες, Γυναίκες
Ηλικιακό όριο: Έως 50
ετών
Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Security

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS

Περιγραφή θέσης: Οδηγός
Γ’ κατηγορίας 
Ηλικιακό όριο: Έως 45
ετών
Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση

Ωράριο: 07.00-15.00
Απαραίτητα προσόντα:
Κάτοχος διπλώματος
οδήγησης Γ’ κατηγορίας 
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Περιγραφή θέσης: Υδραυ-
λικοί

Ηλικιακό όριο: Έως 40
ετών
Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση
Ωράριο: 08:00-16:00

Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτι-
κές υποχρεώσεις
Κύρια καθήκοντα:
Κατασκευή συστημάτων
επεξεργασίας νερού
Συντήρηση& Επισκευή
συστημάτων επεξεργασίας
νερού

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