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Στον Δήμο Ελευσίνας
περνάει ο εμβληματικός
κινηματογράφος «Ελευσίς»

ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΟΣ
ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΡΙΩΝ
ΤΟΥ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ Ο ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Πώς θα ανοίξουν
τα σχολεία την
Δευτέρα - Το νέο
πρωτοκολλο
Προαιρετική η μάσκα για
μαθητές και εκπαιδευτικούς

Κ 2239

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Ένας κινηματογράφος άρρηκτα
συνδεδεμένος με την πολιτιστική ζωή της
Ελευσίνας, θα αποκτήσει πάλι ζωή
σελ. 3

σελ. 2-14

«Τρελές σφαίρες»

με 2 τραυματίες σε Ασπρόπυργο,
Άνω Λιόσια και Μενίδι
σελ. 9

Κοινωνικό Φροντιστήριο
Δήμου Ελευσίνας

Κάλεσμα για εθελοντική προσφορά
εκπαιδευτικών για την άμεση εναρξή του

σελ. 5

Δήμος Αχαρνών και
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ
συγκεντρώνουν σχολικά είδη για
τα παιδιά που έχουν ανάγκη

σελ. 7

Τρόμος από τα συνεχή περιστατικά με άσκοπους
πυροβολισμούς στη Δυτική Αττική
σελ. 2-4

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΠΣΑΚ ΣΤΟΝ
ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

σελ. 3

Φιλικός αγώνας της AEK ΒC στα
Άνω Λιόσια για Ιερό σκοπό!

Τα έσοδα θα διατεθούν στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

σελ. 7

O Bύζας Μεγάρων με τον Κεραυνό
Κερατέας το Σάββατο

ΕΠΣΔΑ: Οι αγώνες κυπέλλου της
(1η φάσης)το Σαββατοκύριακο
O Πανελευσινιακός ΑΟ ανακοίνωσε
το Νίκο Μουστάκη
σελ. 10-11
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2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Συμεωνίδου Νίνα Κ.Θρασυβούλου & Αγίου
Σπυρίδωνος, 2155453833

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Μπαρδής Μελέτιος Ι.
Βενιζέλου Ελευθερίου 8, 2105546633
MANΔΡΑ
Γκίνη Γεωργία Π
.Κοροπούλη Βαγγέλη 1, 2105550309
ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Αεράκης Νικόλαος Λ.
Αιγαίου Πελάγους 32, 2102470189
ΑΧΑΡΝΕΣ
Ε ΚΑΡΡΑ - Α ΜΠΙΣΚΟΥ ΟΕ
Αγίου Διονυσίου 36,
2102441644

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
4,8,12,16,20,24,28

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Καιρός: Ηλιοφάνεια
Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Δέσποινα, Δέσπω, Ντέπη, Πέπη, Ζέπω
Γενέθλιος, Σκιαδενή, Τσαμπίκος,
Τσαμπίκα, Μίκα
Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη του
Αναλφαβητισμού

ΘΡΙΑΣΙΟ

ιδιοκτησία:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις
Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
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 ΑσπρόπυργοςΧειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται.
Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’
ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

«Τρελές σφαίρες»
με 2 τραυματίες σε Ασπρόπυργο,
Άνω Λιόσια και Μενίδι
Δεν λένε να τελειώσουν τα περιστατικά με

άσκοπους πυροβολισμούς στη Δυτική Αττική
Παρά τις επ ιχ ειρήσεις «σκούπ α»,
παρά τις περιπολίες ειδικών δυν άμεων
της ΕΛ.ΑΣ. όπως η ΟΠΚΕ, παρά το
γεγον ός ότι γίν ον ται συλλήψεις, παρά το
ότι οι απλοί πολίτες αν τιδρούν και το
δείχ ν ουν με κάθε τρόπο, τα περιστατικά με… άσκοπους πυροβολισμούς και
«αδέσπ οτες» σφαίρες δεν λέν ε ν α
τελειώσουν στη Δυτική Αττική.
Το διήμερο 5 με 7 Σεπτεμβρίου 2022
–μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες δηλαδή),
η ΕΛ.ΑΣ. ασχ ολήθηκε με τουλάχ ιστον
τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις σε
Άν ω Λιόσια, Ασπρόπυργο και Μεν ίδι,
π ροχ ωρών τας σε μία σύλληψη και
εν τοπίζον τας δεκάδες κάλυκες από φυσίγγια κυν ηγετικών αλλά και πυροβόλων όπλων . Ας βάλουμε όμως
τα πράγματα σε μία χ ρον ολογική σειρά, παραθέτον τας
τέσσερα διαφορετικά περιστατικά σε δύο εκ των
οποίων μάλιστα υπήρξαν και τραυματισμοί –με τους
παθόν τες ν α γλιτών ουν τα χ ειρότερα.
Στην πρώτη περίπτωση, περί τις 15:30 το μεσημέρι
της Δευτέρας (5/9) έν ας 31χ ρον ος υπήκοος Αλβαν ίας
μετέβη στο «Θριάσιο» ν οσοκομείο, έχ ον τας τραύμα
στο αριστερό του πόδι από πυρά κυν ηγετικού όπλου.
Στους αστυν ομικούς που μετέβησαν στο ν οσοκομείο
για ν α του πάρουν κατάθεση, ο 31χ ρον ος αν έφερε ότι
ο τραυματισμός του προήλθε καθώς διέρχ ον ταν από
έν αν δρόμο στα Άν ω Λιόσια και χ ωρίς ν α καταλάβει
από ποια κατεύθυν ση προήλθαν .

Στη δεύτερη περίπτωση, έν ας 27χ ρον ος κατήγγειλε
ότι στην οδό Ηρών Πολυτεχ ν είου στον Ασπρόπυργο,
λίγο μετά τα μεσάν υχ τα της Τρίτης (6/9), δύο άγν ωστοι
σε αυτόν άν δρες –μετά από διαπληκτισμό που είχ αν άρχ ισαν ν α πυροβολούν στον αέρα προκαλών τας και
ζημιά στο Ι.Χ. αυτοκίν ητο του. Οι αστυν ομικοί που
πήγαν στο σημείο εν τόπισαν 33 κάλυκες από πυροβόλο όπλο και άλλους 3 από κυν ηγετική καραμπίν α.
Ο ίδιος άν δρας κατήγγειλε ακόμη στην ΕΛ.ΑΣ. ότι
σχ εδόν μία ώρα αργότερα, άγν ωστοι πέρασαν από τη
συμβολή των οδών Ικαρίας και Σπάρτης στον Ασπρόπυργο και πυροβόλησαν ξαν ά στον αέρα, με τους
αστυν ομικούς ν α εν τοπίζουν σε αυτό το σημείο άλλους 10 κάλυκες από πυροβόλο όπλο.
Συνεχίζεται στη σελ. 4

ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ 4ου
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Ο ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Α

ν υποχ ώρητος στο θέμα της αλλαγής των ορίων
του 4ου Δημοτικού Άν ω Λιοσίων είν αι ο Δήμος
Φυλής. Ο Δήμος έχ ει επαν αφέρει το θέμα, στο
Υ πουργείο Παιδείας και στη ν έα Διευθύν τρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Αττικής.
Με έγγραφό του ο
Δήμαρχ ος
Χρήστος
Παπ π ούς επ ισημαίν ει
ότι ο Δήμος προχ ώρησε
στην αν έγερση του
11ου Δημοτικού Σχ ολείου, εξ ιδίων πόρων ,
για ν α μην μετακιν ούν ται οι μαθητές του
9ου προς το 4ο Δημοτικό, σε μεγάλη απόσταση διασχ ίζον τας δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας.
Ως εκ τούτου, είν αι
αν τίθετος, για τους ίδιους
λόγους,
στη
μετακίν ηση των μαθητών από το 4ο προς το
11ο, δηλαδή προς την αν τίθετη κατεύθυν ση.
Προσθέτει ακόμα ότι η αλλαγή των ορίων του 4ου
Δημοτικού αν τεν δείκν υται για λόγους ασφάλειας του
δικαίου, επισημαίν ον τας ότι η Απόφαση τροποποιεί,
αν αγκαστικά και απροειδοποίητα τον προγραμματισμό
των οικογεν ειών για αν έγερση και μίσθωση κατοικίας.

Τέλος ζητά την άμεση σύγκληση σύσκεψης στο Γραφείο της Υ πουργού Παιδείας, με τη συμμετοχ ή της Διευθύν τριας και τη δική του, ώστε ν α δοθεί οριστικά,
τέλος στο θέμα, σύμφων α με την επιθυμία της τοπικής
κοιν ων ίας.
«Έχ ουμε δίκιο και δεν πρόκειται ν α κάν ουμε πίσω.
Δαπαν ήσαμε κόπο και χ ρήμα για ν α βοηθήσουμε τους
συν δημότες μας κι όχ ι ν α τους δημιουργήσουμε προβλήματα με την ατεκμηρίωτη Απόφαση του προηγούμεν ου Διευθυν τή», δήλωσε ο Χρήστος Παππούς.

Το πλήρες κείμεν ο του εγγράφου του έχ ει ως εξής:
ΠΡΟΣ: Διευθύν τρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δυτ. Αττικής
Μαζί με τις ευχ ές μας για καλή σχ ολική χ ρον ιά, σας
γν ωρίζω ότι, στο πλαίσιο της πάγιας πρακτικής του, ο
Δήμος Φυλής εργάζεται σκληρά για την βελτίωση των
συν θηκών στην εκπαίδευση. Όπως σας έχ ουμε διαβεβαιώσει, στη διάρκεια τηλεφων ικής μας επικοιν ων ίας, ο μηχ αν ισμός του Δήμου έχ ει τεθεί σε ετοιμότητα για τη λειτουργία των σχ ολικών μον άδων , εν όψει
του ν έου σχ ολικού έτους και ιδίως του ν εοσύστατου
11ου Δημοτικού Σχ ολείου Άν ω Λιοσίων .
Ειδικά για το συγκεκριμέν ο σχ ολείο, σας επισημαίν ω
και γραπτώς, τα εξής:
1. Ο Δήμος Φυλής προχ ώρησε στην αν έγερση του
σχ ολείου μετά από σκληρή δουλειά, που περιελάμβαν ε απαλλοτρίωση της έκτασης, μελέτη αν ακατασκευής,
δημοπράτηση και εκτέλεση του έργου.
Συνεχίζεται στη σελ. 14
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Στον Δήμο Ελευσίνας περνάει ο εμβληματικός
κινηματογράφος «Ελευσίς»

Ένας κινηματογράφος άρρηκτα συνδεδεμένος με την πολιτιστική
ζωή της Ελευσίνας, θα αποκτήσει πάλι ζωή

Έ

νας
κινηματογράφος
άρρηκτα
συνδεδεμένος με την πολιτιστική ζωή της
Ελευσίνας, θα αποκτήσει πάλι ζωή
Ολοκληρώθηκε
σήμερα
η
αγορά
του
εμβληματικού κινηματογράφου «Ελευσίς» από τον
Δήμο Ελευσίνας. Το κτήριο θα ανακατασκευαστεί κι
έτσι η πόλη θα αποκτήσει την πρώτη στεγασμένη
θεατρική σκηνή, με σκοπό τη φιλοξενία κλειστών
θεατρικών παραστάσεων, κινηματογραφικών
προβολών και καλλιτεχνικών δράσεων, ενόψει
μάλιστα και της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της
Ευρώπης το 2023.

Η
συνολική
επιφάνεια
του
οικοπέδου
είναι
1.015,16 τ.μ. και
αναμένεται
να
φιλοξενήσει
θεάματα, δρώμενα
και
πολιτιστικά
γεγονότα
της
τάξης των 200
ατόμων.

«Πολύ μεγάλη
μέρα η σημερινή!»
ανέφερε
σε
ανακοίνωσή του ο Δήμαρχος Ελευσίνας κος
Αργύρης Οικονόμου:

Υπογράψαμε την αγορά του Ελευσίς, του
ιστορικού κινηματογράφου της πόλης και της Άνω
Ελευσίνας Ενός χώρου γεμάτου αναμνήσεις για
όσους τον προλάβαμε και ευελπιστούμε τα ίδια
συναισθήματα να έχουν και οι νεότεροι που θα τον
γνωρίσουν.
Το Ελευσίς, θα λειτουργήσει ως πολυχώρος
πολιτισμού και θα καλύψει τις ανάγκες της
ΠΠ23, της πόλης και των Δημοτών της.

θριάσιο-3

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΤΟΥ ΠΣΑΚ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

Επίσκεψη του Γεν ικού Διευθυν τή του Παν ελλήν ιου
Συν δέσμου Αμειβομέν ων Καλαθοσφαιριστών στον
Δήμαρχ ο Ασπροπύργου, κ. Νικόλαο Μελετίου
Συν άν τηση πραγματοποίησαν την Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2022 στο Γραφείο του Δημάρχ ου Ασπροπύργου,
κ. Νικόλαου Μελετίου, ο Γεν ικός Διευθυν τής του
Παν ελλήν ιου Συν δέσμου Αμειβομέν ων Καλαθοσφαιριστών (ΠΣΑΚ), κ. Κώστας Αλεξαν δρίδης και το μέλος
του Δ.Σ., κ. Φώτης Βασιλόπουλος παρουσία του
Προέδρου του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Ιωάν ν η Κατσαρού.
Στη συν άν τηση συζητήθηκαν θέματα συν εργασίας του
Δήμου Ασπροπύργου με τον ΠΣΑΚ, όσον αφορά αθλητικές εκδηλώσεις αλλά και πρωτοβουλίες αθλητών της
καλαθοσφαίρισης, που αν αδεικν ύουν σε συλλογικό και
εθν ικό επίπεδο το Μπάσκετ ως εθν ικό άθλημα. Όπως
είν αι γν ωστό, ο ΠΣΑΚ διοργαν ών ει κάθε χ ρόν ο Τουρν ουά Μπάσκετ για όλες τις ηλικίες, που προάγουν τον
αθλητισμό αλλά και την κοιν ων ικότητα σε όλες τις
πόλεις της Ελλάδας.
Ο Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου
ευχ αρίστησε τους εκπροσώπους του ΠΣΑΚ για την
επίσκεψη και την πρόταση συν εργασίας, την οποία
τόσο ο ίδιος όσο και ο Πρόεδρος του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. θα
εξετάσουν σύμφων α με τον προγραμματισμό του
Δήμου για τις αθλητικές εκδηλώσεις.

«Μας πυροβόλησε χωρίς να κάνουμε τίποτα» κατέθεσαν
οι ανήλικοι που μπήκαν σε αυλή σπιτιού στο Αλεποχώρι
«Δεν είχα πρόθεση να τους σκοτώσω» λέει ο 70χρονος

Σ

οκ προκαλούν οι καταθέσεις των δύο αν ηλίκων
που τραυματίστηκαν από τα σκάγια της καραμπίν ας του 70χ ρον ου στο Αλεποχ ώρι, τα ξημερώματα της 26ης Αυγούστου.
«Αποφασίσαμε ν α μπούμε μόν ο στην αυλή της
οικίας, για πλάκα» κατέθεσε ο 14χ ρον ος, περιγράφον τας στη συν έχ εια τις στιγμές τρόμου που έζησε: «Αμέσως μόλις πηδήξαμε μέσα στην αυλή, ακούσαμε τη
φων ή του ν α μας λέει “μείν ετε ακίν ητοι εκεί που είστε”.
Πιθαν όν ν α ήταν στον πύργο, χ ωρίς όμως ν α τον δω,
και αμέσως πυροβόλησε προς εμάς δύο φορές. Εμείς
φοβηθήκαμε και αμέσως πηδήξαμε τη μάν τρα. Φών αξα
ότι ο 16χ ρον ος φίλος μου είχ ε τραυματιστεί από τον
πυροβολισμό, καθώς είδα ότι είχ ε αίματα. Μόλις βγήκα
από την οικία, πήρα το ποδήλατό μου και έφυγα και
πήγα στο δίπλα στεν ό. Εκεί διαπίστωσα ότι είχ α αίματα στο αριστερό μου πόδι και στο αριστερό χ έρι και
κατάλαβα ότι με είχ ε πετύχ ει με το όπλο του».

Πυροβόλησε δύο φορές
Τα δύο παιδιά πήγαν στο σπίτι του 70χ ρον ου μαζί με
δύο, επίσης αν ήλικους, φίλους τους. «Γύρω στις 2 τα
ξημερώματα αποφασίσαμε ν α μπούμε στην αυλή της
μον οκατοικίας. Σκαρφαλώσαμε στη μάν τρα ύψους
περίπου 2 – 2,5 μέτρων , εκτός από τον 16χ ρον ο φίλο
μου που ήταν πίσω. Τον ηλικιωμέν ο τον γν ωρίζω και
με γν ωρίζει, καθώς το σπίτι του είν αι πολύ κον τά στην
εξοχ ική μας κατοικία. Μάλιστα πρόσφατα τον είχ α

βοηθήσει, καθώς είχ ε πρόβλημα με το κιν ητό του»
κατέθεσε ο 16χ ρον ος.

Και περιέγραψε τη σκην ή των πυροβολισμών : «Μόλις
μπήκαμε στην αυλή, άκουσα μια φων ή ν α μας λέει
“μείν ετε εκεί που είστε”. Τότε τον είδα ν α βρίσκεται
πάν ω στον πύργο που έχ ει εν τός της οικίας του. Αμέσως μετά αφού μας φών αξε, χ ωρίς εμείς ν α κάν ουμε
κάτι, πυροβόλησε δυο φορές συν ολικά. Εγώ μόλις πυροβόλησε την πρώτη φορά ειδικά, κατάλαβα ότι με πέτυχ ε, καθώς αισθάν θηκα αρχ ικά έν α τράν ταγμα. Από
το φόβο μου κατάφερα ν α πηδήξω τη μάν τρα, εν ώ η
δεύτερη σφαίρα τραυμάτισε τον 14χ ρον ο φίλο μου.
Όλοι καταφέραμε ν α βγούμε σκαρφαλών ον τας τη μάν τρα της οικίας». Ο 16χ ρον ος διαπίστωσε ότι είχ ε αίματα στο πρόσωπο και στο δεξί χ έρι.
Εν ώ απομακρυν όταν τρομοκρατημέν ος «τον άκουσα ν α φων άζει “γιατί ρε κωλόπαιδα μπήκατε στο σπίτι
μου”».

Το σημείο φωτίζεται
Ο 16χ ρον ος είπε στην κατάθεσή του, ότι στο σημείο
όπου βρισκόταν με τους φίλους του όταν δέχ θηκαν τα
πυρά του 70χ ρον ου, υπήρχ ε φως. Δηλαδή, ο ηλικιωμέν ος μπορούσε ν α αν τιληφθεί ότι επρόκειτο για παιδιά και όχ ι για εν ήλικους που θα μπορούσαν ν α απειλήσουν τη σωματική του ακεραιότητα, όπως άφησε ν α

εν ν οηθεί. «Το συγκεκριμέν ο σημείο φωτίζεται από
κολών α της ΔΕΗ, εν ώ υπάρχ ει φωτισμός και στην
αυλή του στο ίδιο σημείο… Εκτός του φωτισμού, το
σημείο είχ ε ξεκάθαρη οπτική επαφή. Η απόσταση που
μας πυροβόλησε ήταν 10-15 μέτρα από τον πύργο
που βρισκόταν εκείν η τη στιγμή».

Δεν είχ α πρόθεση ν α τους σκοτώσω
Τη θέση του για το συμβάν περιέγραψε στην απολογία του ο 70χ ρον ος. Ισχ υρίστηκε ότι δεν κατάλαβε
ότι ήταν παιδιά, αλλά φοβήθηκε πως μπήκαν στην
αυλή του κακοποιοί. Πάν τως δεν έριξε σημαδεύον τάς
τους, αλλά επιχ είρησε ν α τους φοβίσει για ν α φύγουν ,
πυροβολών τας σε φυλλωσιές, όπως είπε.
Συνεχίζεται στη σελ. 13
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4-θριάσιο
Συν εχ ιζεται από σελ 2

Στην τρίτη περίπτωση, έν ας 39χ ρον ος κατήγγειλε ότι εν ώ διέρχ ον ταν με το Ι.Χ. αυτοκίν ητο του από την
οδό Αγίου Παν τελεήμον ος στον Ασπρόπυργο, άγν ωστοι πυροβόλησαν στον αέρα με κυν ηγετικό όπλο.
Κάποια σκάγια κατέληξαν μέσα στο όχ ημα του, τραυματίζον τας τον στα χ έρια (σ.σ. διεκομίσθη στο ΚΑΤ για
περίθαλψη), εν ώ προκλήθηκαν ζημιές σε συν ολικά πέν τε οχ ήματα. Η ΕΛ.ΑΣ. βρήκε στο σημείο τρεις κάλυκες
από κυν ηγετικό όπλο.
Πανικός έξω από καφετέρια στο Μενίδι, με έναν ανθυπαστυνόμο να πυροβολεί και να συλλαμβάνεται.

Σκην ές παν ικού στην κεν τρική πλατεία του Μεν ιδίου στις 2:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης όταν έν ας αν θυπαστυν όμος άρχ ισε ν α πυροβολεί ασυστόλως.
Σύμφων α με το Law&Order, οι θαμών ες της καφετέριας, έξω από την οποία έγιν ε το περιστατικό, ειδοποίησαν την αστυν ομία που θεώρησε πως πρόκειται για συμπλοκή κακοποιών .Για την ακρίβεια ο «πιστολέρο» ήταν αν θυπαστυν όμος, ο οποίος παραδέχ θηκε τι είχ ε κάν ει, παραδίδον τας και το τσαν τάκι του.
Μέσα σε αυτό είχ ε το πιστόλι HS των 9mm με έν αν γεμιστήρα με 4 φυσίγγια και ακόμη μια γεμιστήρα με 16
φυσίγγια.
Σύμφων α με τα όσα έγιν αν γν ωστά, ο 53χ ρον ος είχ ε αποστρατευτεί πριν από πέν τε ημέρες, αν και όπως
τον ίζουν αστυν ομικές πηγές, ήταν αν εν εργός το τελευταίο διάστημα.
Δεν αποκλείεται τα περιστατικά ν α είν αι και περισσότερα, καθώς οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής αν αφέρουν
ότι σχ εδόν καθημεριν ά ακούν πυροβολισμούς τους οποίους αποδίδουν είτε σε συμμορίες, είτε σε άτομα που
διαμέν ουν σε συν οικισμούς – καταυλισμούς Ρομά. Παρά το γεγον ός ότι έχ ουμε θρην ήσει ν εκρό παιδί από
«αδέσποτη» σφαίρα (σ.σ. τον Μάριο), παρά το ότι έχ ουν καταγγελθεί άπειροι τραυματισμοί, φαίν εται ότι τα
όπλα… «μιλούν » όποτε θέλουν στη Δυτική Αττική.
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θριάσιο-5

Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου Ελευσίνας

Κάλεσμα για εθελοντική προσφορά εκπαιδευτικών,για την άμεση εναρξή του

Ο Δήμος Ελευσίνας στο πλαίσιο
της άσκησης κοινωνικής πολιτικής
συνεχίζει τον θεσμό του Κοινωνικού
Φροντι στηρί ου. Τ ο
Κοι νωνι κό
Φροντιστήριο εντάσσεται στις δομές
κοινωνικής αλληλεγγύης του Δήμου
Ελευσίνας και στηρίζεται στην κοινωνική πρωτοβουλία του Δήμου και
στην εθελοντική προσφορά εκπαιδευτικών, με σκοπό την πρόσθετη
διδακτική υποστήριξη μαθητών &
μαθητριών της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που
ανήκουν σε άπορες ή οικονομικά
αδύναμες οικογένειες.
Με αυτήν την προσπάθεια, επιτυγχάνεται η δημιουργία ίσων ευκαιριών στην μάθηση σε όλους τους
μαθητές και τις μαθήτριες του Δήμου
Ελευσίνας.
Με σκοπό το Δημοτικό φροντιστήριο να ξεκινήσει την λειτουργία του
παράλληλα με την έναρξη της νέας
σχολικής χρονιάς, καλούμε:
1) δάσκαλους/ες, καθηγητές/τριες
και φοι τητές/τρι ες, οι οποί οι /ες
μπορούν να συμβάλουν εθελοντικά
στην λειτουργία του προγράμματος
του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του
Δήμου μας
2) τους ενδιαφερόμενους γονείςκηδεμόνες, οι οποίοι/ες επιθυμούν
τα παιδιά τους να ενταχθούν στο
Πρόγραμμα του Κοινωνικού Φροντι-

στηρίου
να υποβάλουν αί τηση αυτοπροσώπως στο Δημαρχείο Ελευσίνας
από τις 8/9/2022 έως τις 30/9/2022.
Διεύθυνση :
Χατζηδάκη 41& Δήμητρος
Υπευθ. Επικοινωνίας
Ανθή Βαλαβάνη
Τηλ. Επικοινωνίας:
210- 5537237
Ώρες εξυπηρέτησης :
09:00-14:00

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για
τους γονείς - κηδεμόνες
Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση
Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
Φωτοτυπί α
Εκκαθαρι στι κού
τρέχοντος έτους
Πρόσφατο πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ
(Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ΕΥ.Δ.Α.Π.) στο
όνομα του αιτούντος ή μέλους της
οικογένειάς του με το οποίο συνοικεί
Για τους ανέργους, φωτοτυπία
της Κάρτας Ανεργίας του ΟΑΕΔ
Σημει ώνεται ότι παι δι ά οι κογενειών που έχουν ενταχθεί στις παροχές του κοινωνικού παντοπωλείου

Στ. Πουλης: Η Κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τον
πρωτογενή τομέα παραγωγής στη χώρα

Σ

τη συν άν τηση του Υ πουργού Αν άπτυξης και Επεν δύσεων Άδων ι Γεωργιάδη
με τους εκπροσώπους παραγωγών λαϊκών αγορών , τους κ.κ. Χ. Μπάκα και
Απ. Γιώργαρη συμμετείχ ε ο Α' Επιλαχ ών Βουλευτής ΝΔ Δυτικής Αττικής, Σταμάτης Πουλής .
Σ ύμφωνα με ανάρτηση του κ. Πουλή ο Υ πουργός, αφουγκραζόμεν ος τα αιτήματα
των εκπροσώπων του πρωτογεν ούς τομέα, τους διαβεβαίωσε ότι καμία παραγωγική
και επαγγελματική άδεια δεν πρόκειται ν α χ αθεί, καθώς η σχ ετική προθεσμία παρατείν εται έως τις 31/12/2022.
Η Κυβέρν ηση της ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ στηρίζει έμπρακτα τον πρωτογεν ή τομέα
παραγωγής στη χ ώρα.
#ΔίπλαΣεΚάθεΠολίτη #ΝΔ #Πρωτογεν ήςΤομέας

εί ναι αυτόματα δι και ούχοι
Δημοτικού Φροντιστηρίου

του

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για
τους/τις εκπαιδευτικούς

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
Αντίγραφο πτυχίου
Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
Βιογραφικό Σημείωμα

Δωρεάν Rapid Test σήμερα Παρασκευή
στο Δημαρχείο Αχαρνών

Σήμερα Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου ο ΕΟΔΥ
θα διενεργήσει
δωρεάν Rapid
Test σε εμβολιασμένους και
ανεμβολίαστους
για την ανίχνευση του Covid-19
στο Δημαρχείο
Αχαρνών (φουαγιέ της αίθουσας
εκδηλώσεων)
από τις 09:30
έως τις 15:00.
`Οι δημότες θα
πρέπει να
γνωρίζουν τα
εξής:
♦ Θα πρέπει να έχουν μαζί τους το ΑΜΚΑ και την αστυνομική τους ταυτότητα.
♦ Θα πρέπει να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες που προβλέπονται από τα
υγειονομικά πρωτόκολλα (μάσκες, αποστάσεις ασφαλείας κτλ).
#acharnes #μένουμε_ασφαλείς #rapidtest #govgr #covid19 #κορονοϊός
#dimosacharnon

6 - θριάσιο

Μυστήριο_50 Ecoculture Festival ^
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Στην ΟΑΣΗ, πρώην κάμπινγκ Ελευσίνας |
Σάββατο 24 & Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου

Έ

ναν πρότυπο θεσμό και μία από τις βασικές
δράσεις παρακαταθήκης του προγράμματός
της εγκαινιάζει η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης το Σάββατο 24 και την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου, ενεργοποιώντας ταυτόχρονα την
ΟΑΣΗ, το πρώην κάμπινγκ της Ελευσίνας.
Το Μυστήριο_50 Ecoculture Festival^, το πρώτο
που διοργανώνεται στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή, είναι μια διήμερη γιορτή που αντλεί τη θεματική
της από το περιβάλλον, την οικολογία και τη βιωσιμότητα και περιλαμβάνει εργαστήρια με τη συμμετοχή επιστημόνων, ερευνητών για την ιστορία και τη σύγχρονη
πραγματικότητα της Ελευσίνας και των γύρω περιοχών, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και παράλληλες δράσεις, όπως περιπάτους
Μια γιορτή για το περιβάλλον ανοιχτή σε όλες τις ηλικίες
στους συνοικισμούς της
πόλης, εργαστήρια για
Σημαντικές συζητήσεις, γαστρονομικές συναντήσεις,
παιδιά, πικ νικ με μουσική
ποδηλατικές διαδρομές, περιπατητικές δράσεις
από DJs και μπάντες της
σ
τ
ο
υ
ς
σ
υνοικισμούς, πικ νικ με μουσική από DJs και τοπικές
περιοχής,
ξεναγήσεις,
μ
π
ά
ν
τ
ε
ς, και πολλές παράλληλες δράσεις πλαισιώνουν το
ποδηλατικές διαδρομές και
Π
ρ
ώ
το Φεστιβάλ Οικοπολιτισμού για το περιβάλλον,
γαστρονομικές συναντήτην οικολογία και τη βιωσιμότητα
σεις.
ταστο εργαστήριο κηποτεχνίας, που συνδυάζει την
Η είσοδος είναι ελεύθερη με προκράτηση θέσεων.
καλλιέργεια με τις νέες τεχνολογίες. Ποικίλες παράλΕιδικότερα, στο πλαίσιο της πρώτης πειραματικής
ληλες δράσεις πλαισιώνουν το πρόγραμμα του Φεστιέκδοσης του Ecoculture Festival^, θα πραγματοποιηθβάλ, όπως το 2023 Eleusis Open Farm Days με περεί το Ecoculture Dialogues, ποικίλες και ενδιαφέρουισσότερες από 15 φάρμες της περιοχής να υποδέχονσες συζητήσεις για τη βιώσιμη καινοτομία και την αγρται το ευρύ κοινό παρουσιάζοντας τα προϊόντα τους,
οδιατροφή, ενώ για παιδιά 8 έως 14 ετών θα διοργαποδηλατικές διαδρομές μέσα την πόλη αλλά και στις
νωθεί το Μυστήριο_46 Αρθρωτοί Κήποι, ένα ευφάν-

γραμμές του τρένου (railbiking), προβολή ταινιών και
ντοκιμαντέρ για το περιβάλλον, καθώς και ένα πικ νικ
με μουσική από DJs και μπάντες της Ελευσίνας και της
γύρω περιοχής.

Επιπλέον, στις 24 Σεπτεμβρίου, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια της Γεωργίας Μαυραγάνη, θα πραγματοποιηθεί το Μυστήριο_38 Μουσική των σπιτιών, επιτόπιες διαδρομές στον συνοικισμό των Ποντίων της
Ελευσίνας με επιλεγμένες μουσικές να διαχέονται στον
δημόσιο χώρο μέσα από τις πόρτες και τα παράθυρα
των σπιτιών. Αμέσως μετά, θα ακολουθήσει το
Μυστήριο_49
Συμπόσιο #2 - Εύξεινος Πόντος, ένα
βιωματικό ταξίδι στις γεύσεις και τα έθιμα του Πόντου
με βασικό άξονα την πολιτισμική ανταλλαγή και την
ανάδειξη του γαστρονομικού πολιτισμού του τόπου, σε
συνεργασία με τον Σύλλογο Ποντίων Ελευσίνας «Νέα
Τραπεζούντα».
Για το Αναλυτικό
2023eleusis.eu

Πρόγραμμα του

Φεστιβάλ:

Περιφέρεια Αττικής και ΤΑΙΠΕΔ προχωρούν στην υλοποίηση ενός
εμβληματικού έργου ανάπλασης στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής

Ξεκινούν οι διαδικασίες για την κατασκευή του ενιαίου δικτύου ποδηλατόδρομου
και πεζόδρομου στην Αττική Ριβιέρα από την Καλλιθέα έως και τη Βούλα,

Τ

ο «πράσιν ο» φως για την έν αρξη των διαδικασιών δημοπράτησης και ακολούθως υλοποίησης εν ός εμβληματικού έργου για το παραλιακό μέτωπο της Αττικής, της κατασκευής
εν ός εν ιαίου ποδηλατοδρόμου-πεζοδρόμου από την Καλλιθέα έως τη Βούλα, δόθηκε χ θες
μετά την υπογραφή της σχ ετικής σύμβασης συν εργασίας από τον Περιφερειάρχ η Αττικής Γ.
Πατούλη και τον Εν τεταλμέν ο Σύμβουλο του ΤΑΙΠΕΔ, Π. Σταμπουλίδη.
Το έργο το οποίο έχ ει εξασφαλισμέν η χ ρηματοδότηση καθώς είν αι ήδη εν ταγμέν ο στο
Εθν ικό Σχ έδιο Αν άκαμψης και Αν θεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με προϋπολογισμό 24.7 εκ.
ευρώ, θα δημοπρατηθεί από το ΤΑΙΠΕΔ και θα κατασκευαστεί από την Περιφέρεια Αττικής.
Στην υπογραφή της Σύμβασης η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφέρειας
παραβρέθηκαν επίσης ο Διευθυν τής Τεχ ν ικών Υ πηρεσιών της Περιφέρειας Αλ. Καλογερόπουλος, η Διευθύν τρια Αν απτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Μ. Μίσκα και στελέχ η του ΤΑΙΠΕΔ.
Ειδικότερα το αν τικείμεν ο του έργου «Αθην αϊκή Ριβιέρα - Αστικός Περίπατος» αφορά το
πρώτο κομμάτι της Αθην αϊκής Ριβιέρας και ειδικότερα την εν οποίηση της αστικής ακτογραμμής του Νομού Αττικής, μέσω εν ός εν ιαίου δικτύου πεζοδρόμου-ποδηλατοδρόμου-που
εκτείν εται από τον Δήμο Καλλιθέας έως το Δημαρχ είο του Δήμου Βάρης - Βούλας – Βουλιαγμέν ης, διασχ ίζον τας έξι Δήμους (Καλλιθέας, Π. Φαλήρου, Αλίμου, Ελλην ικού-Αργυρούπολης,
Γλυφάδας, Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμέν ης). Το εκτιμώμεν ο συν ολικό μήκος είν αι 13,5 χ ιλιόμετρα.
Στόχ ος του Έργου, το οποίο αν αμέν εται ν α παραδοθεί στα τέλη του 2025, είν αι η δημιουργία εν ός αν αβαθμισμέν ου ελεύθερου δημόσιου χ ώρου, που αποδίδεται στους πεζούς και
τους ποδηλάτες όλου του λεκαν οπεδίου της Αττικής.
Η παρέμβαση στοχ εύει στη βελτίωση του αστικού περιβάλλον τος μέσω της αν αβάθμισης
της ποιότητας του αστικού χ ώρου και της προσέλκυσης ν έων λειτουργιών οικον ομικών δραστηριοτήτων , έχ ον τας ταυτόχ ρον α θετικό αν τίκτυπο στο φυσικό περιβάλλον των αστικών
κέν τρων , δημιουργών τας ν έες θέσεις εργασίας και επιτυγχ άν ον τας σημαν τική εξοικον όμηση
εν έργειας που θα οδηγήσει σε μια οικον ομία χ αμηλών εκπομπών διοξειδίου του άν θρακα.
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Φιλικός αγώνας της AEK ΒC με το Λαύριο
στα Άνω Λιόσια για Ιερό σκοπό!

Τα έσοδα θα διατεθούν στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Η

σχέση εμπιστοσύνης και ευθύνης της
AEK ΒC με το «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» στα Άνω
Λιόσια και τους Ωφελούμενους του
παραμένει σταθερή και αδιαπραγμάτευτη από την περασμένη αγωνιστική περίοδο.
Η ΑΕΚ ΒC ανακοινώνει, ότι τα έσοδα της φιλικής αναμέτρησης του Σαββάτου (10/09, 18:00),
ΑΕΚ – Λαύριο, στα Άνω Λιόσια, θα διατεθούν
στο Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων
Α.μεΑ. «ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ».
Επίσης, το «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» θα διαθέσει κουμπαράδες περιμετρικά των εξεδρών του Γηπέδου,
ώστε όποιος φίλαθλος το επιθυμεί να συνδράμει
οικονομικώς.
Στο μεταξύ, τα μέλη του Δ.Σ. αλλά και οι ωφελούμενοι του «Εργαστηρίου» θα παρευρεθούν
στον αγώνα με Λαύριο.
Υπενθυμίζεται, ότι τον πρώτο λόγο στη φιλική
αναμέτρηση θα έχουν οι μικροί φίλοι της AEK
BC. Τα ΠΑΙΔΙΑ.

Όποιος οπαδός
της ΑΕΚ, κάτω
των 12
ετών,
επιθυμεί να παρακολουθήσει την
ανανεωμένη
ομάδα της «Βασίλισσας», να πάρει τον γονιό
του, ήτοι τον μπαμπά του ή τη μαμά του από το
χέρι και να τον φέρει στα Άνω Λιόσια.

-Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για όλες τις
Γυναίκες.
-Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για τους νέους
κατόχους Διαρκείας, περιόδου 2022-2023.
-Τιμή εισόδου 10 ευρώ για τους υπόλοιπους
φίλους της ΑΕΚ.

ΜΕ ΘΕΜΑ ‘’ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ
ΣΤΟΝ Δ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ’’

Τεράστιες οι ευθύνες της σημερινής διοίκησης του κ.
Μελετίου, που 2 χρόνια εν μέσω πανδημίας δεν
μερίμνησαν για την συντήρηση των υπαρχουσών αλλά
και τη κατασκευή νέων, σύμφωνα και με τις αυξημένες
ανάγκες της πόλης.

Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την Δημοτική
Αρχή, για την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι
Παιδικές Χαρές μας.

Κωμικοτραγική θα χαρακτηριζόταν η απάντηση του κ.
Δημάρχου σε ερώτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης στο
Δημοτικό Συμβούλιο «έχουμε απλώσει πολύ τον τραχανά δεν μπορεί κάθε γειτονιά να έχει και παιδική
χαρά…»!!!
Όλα αυτά σε έναν Δήμο όπου σύμφωνα με τα επίσημα
οικονομικά στοιχεία υπάρχει οικονομικό πλεόνασμα
άνω των 17.000.000 ευρώ.
Ένα πλεόνασμα που κατά την Λαϊκή Συσπείρωση είναι
«ματωμένο» καθώς είναι αποτέλεσμα της συνεχόμενης
δυσβάσταχτης φορολογίας των δημοτών μας, των αυτοαπασχολούμενων και μικρών επαγγελματιών, των
εργαζομένων, χωρίς να απολαμβάνουν υψηλές υπηρεσίες από τον Δήμο μας.

Η Παιδική Χαρά είναι από τις πρώτες επαφές των παιδιών με ατομικά και συλλογικά παιχνίδια σε ανοιχτό
χώρο.
Χαίρονται, διασκεδάζουν και κοινωνικοποιούνται.

Δήμος Αχαρνών και
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ
συγκεντρώνουν
σχολικά είδη για τα
παιδιά που έχουν ανάγκη

-Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για τον πατέρα,
που θα συνοδεύσει τον γιο του (ηλικίας κάτω
των 12 ετών) στο γήπεδο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Σχεδόν στο σύνολό τους δεν λειτουργούν οι Παιδικές
Χαρές στο Δήμο Ασπροπύργου.
Οι περισσότερες έχουν αποξηλωθεί γιατί κρίθηκαν
ακατάλληλες και επικίνδυνες για την ασφάλεια των παιδιών.
Άλλο ένα καλοκαίρι πέρασε και τα παιδιά μας δεν απόλαυσαν την χαρά του παιχνιδιού στις Δημοτικές Παιδικές Χαρές μας.

θριάσιο-7

Είναι χώρος διασκέδασης και ψυχαγωγίας και μάλιστα
χωρίς να πληρώνουν αντίτιμο..
Το παιχνίδι στην Παιδική Χαρά ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΙΚΑ ανήκει σε όλα τα παιδιά.
Γι’ αυτό σε κάθε γειτονιά πρέπει να υπάρχουν σύγχρονες ασφαλείς με τις κατάλληλες προδιαγραφές Παιδικές
Χαρές αλλά και με ελεύθερη πρόσβαση για όλα τα παιδιά.

Σήμερα που η λαϊκή οικογένεια πλήττεται από τη βάρβαρη πολιτική της κυβέρνησης, που βιώνει την ανεργία
και τη φτώχεια,
σήμερα που οι διακοπές στα νέα ζευγάρια γίνονται
όλο και πιο απαγορευτικές με τα παιδιά να ασφυκτιούν
στα σπίτια,
σήμερα η Παιδική Χαρά μπορεί και πρέπει να γίνει
μια μικρή όαση χαράς και διασκέδασης για τα παιδιά,
αλλά και χώρος επικοινωνίας για τους γονείς.

• Καλούμε τη Δημοτική Αρχή εδώ και τώρα να
προχωρήσει στην κατασκευή σε κάθε γειτονιά Παιδικών
Χαρών που να πληρούν τις σύγχρονες προδιαγραφές
ασφάλειας, είναι υποχρέωσή της .

• Καλούμε τους γονείς στον αγώνα για να διεκδικήσουμε το δικαίωμα των παιδιών μας στην ελεύθερη πρόσβαση σε σύγχρονες και ασφαλείς Παιδικές Χαρές, το
δικαίωμά τους στο παιχνίδι, στη ζωή.

• Τα παιδιά είναι οι μελλοντικοί πολίτες της χώρας και
του κόσμου. Οφείλουμε να τους προσφέρουμε ότι δικαιωματικά τους ανήκει.

Ο Δήμος Αχαρνών και το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ενώνουν τις δυνάμεις τους και
καλούν τους π ολίτες σε μια μεγάλη δράση
συγκέντρωσης των σχολικών ειδών για τα
π αιδιά της π όλης π ου έχουν ανάγκη.
Συγκεντρώνουμε: τσάντες, μολύβια, τετράδια,
στυλό, μαρκαδόρους, χάρακες, μπ λοκ ζωγραφικής και όλα όσα χρειάζονται οι μαθητές για
το σχολείο τους. Τα σχολικά είδη π ου θα
π ροσφερθούν θα π ρέπ ει να είναι καινούρια,
ή μεταχειρισμένα αλλά σε άριστη κατάσταση
και έτοιμα να χρησιμοπ οιηθούν.
Η δράση θα π ραγματοπ οιηθεί την Παρασκευή 16 Σεπ τεμβρίου απ ό τις 10:00 έως τις
18:00, στον χώρο του Δημαρχείου Αχαρνών

Πληροφορίες και στο να oloimaziboroume.gr.

«ΘΡΙΑΣΙΑ 2022»
Ανακοίνωση σχετικά
με αθλητική εκδήλωση

ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2022

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Καμπόλη Ολυμπία
Μπακάλης Δημήτριος
Τσοκάν ης Αλέξαν δρος

πραγματοποιηθεί.

Η Οργανωτική Επιτροπή
του Πολιτιστικού Φεστιβάλ
Ασπροπύργου «ΘΡΙΑΣΙΑ
2022»
ενημερώνει το
ενδιαφερόμενο κοινό, ότι η
προγραμματισμένη για το
Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου
αθλητική δράση, Τουρνουά
“BEACH VOLLEY” δεν θα
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8-θριάσιο

Δημόσιο ΙΕΚ Μεγάρων

"ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΝΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ
ΜΕΓΑΡΩΝ ΕΩΣ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ"

Κ

αλούνται όσοι κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου επιθυμούν να
σπουδάσουν σε Δημόσια ΙΕΚ του
Υπουργείου Παιδείας, όπως από 1η έως
και 12 Σεπτεμβρίου υποβάλλουν ηλεκτρονικά (και μόνον) στην πλατφόρμα
https://diek.it.minedu.gov.gr/ την εκδήλωσή
ενδιαφέροντός τους για τις ειδικότητες
και τα Δημόσια ΙΕΚ που τους ενδιαφέρουν (έως πέντε επιλογές).
Όσοι έχουν δυσκολία να ολοκληρώσουν
ηλεκτρονικά τη δήλωση μπορούν να
προσέλθουν στο ΙΕΚ Μεγάρων για να
τους βοηθήσουμε, ώρες 13.30 - 20.30
(αρκεί να έχουν πρόσβαση στο μέηλ
τους, στο απολυτήριο, την ταυτότητα και
τον ΑΜΚΑ τους).

Για το Δημόσιο ΙΕΚ Μεγάρων το Υπουργείο ενέκρινε έντεκα (11) ειδικότητες
πρωτοετών:

(1) Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής
Αλυσίδας (Logistics),

(2) Τεχνικός Αρτοποιός - Ζαχαροπλαστικής,

(3) Ειδικός Αισθητικής & Τέχνης του
Μακιγιάζ,

(4) Τεχνικός Αμπελουργίας & Οινολογίας,

(5) Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων
και Υποδομών,
(6) βοηθός Φαρμακείου,

(7) Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας,

(8) βοηθός Βρεφονηπιοκόμων,

(9) Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής,
(10) Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης και
(11) βοηθός Εργοθεραπείας

Επισημαίνεται πως η νέα αυτή διαδικασία δεν αφορά σε όσους πέτυχαν ήδη
την εισαγωγή τους μέσω παράλληλου
μηχανογραφικού, οι οποίοι κατά τις ίδιες
ημερομηνίες οφείλουν να προσέλθουν
στο ΙΕΚ για να οριστικοποιήσουν την
εγγραφή τους προσκομίζοντας σε
φωτοτυπία (α) δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο, (β) Βεβαίωση
Απόδοσης ΑΜΚΑ, (γ) Πιστοποιητικό
Οικογενειακής Κατάστασης (απο το ΚΕΠ
του Δήμου) και (δ) Απολυτήριο Λυκείου.
Τέλος, σημειώνουμε ότι οι απόφοιτοι
των ΕΠΑΛ των ειδικοτήτων (1) βρεφονηπιοκόμων, (2) κομμωτικής, (3) αισθητικής, (4) φαρμακείου, (5) τεχνικός

οχημάτων, (6) τεχνικός μηχανικών και
ηλεκτρολογικών συστημάτων αυτοκινήτου, (7) βοηθός χημικών εργαστηρίων και
ποιοτικού ελέγχου, (8) βοηθός φυσικοθεραπείας, (9) υπάλληλος τουριστικών
επιχειρήσεων, (10) Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας, (11) Τεχνολογίας και
Ελέγχου Τροφίμων, (12) Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής, (13) Υπαλλήλων
Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών,
(14) Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού, (15) Ηλεκτρολογικών
Εγκαταστάσεων και
(16)
Τεχνικός
Ηλεκτρολογικών
Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων, ειναι σημαντικό να έχουν μαζί τους
και το πτυχίο ειδικότητας, καθώς με αυτό
μπορούν να αιτηθούν κατάταξη απευθείας στο β έτος σπουδών των ειδικοτήτων
του Δ.ΙΕΚ Μεγάρων.

Για ο,τιδήποτε περισσότερο, μπορείτε
να επικοινωνείτε μαζί μας στο messenger
:
https://www.facebook.com/V.E.T.institut.M
egara και τηλεφωνικά στο 22960 83360 και
δια ζώσης στη γραμματεία μας ώρες
13.30 με 20.30.

Φυλή

Τίμησε και φέτος τη μνήμη των
θυμάτων του σεισμού του ’99

Τ

η μν ήμη των θυμάτων του καταστρεπτικού σεισμού του 1999 τίμησε, για 23η συν εχ ή χ ρον ιά ο
Δήμος Φυλής.

«Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων μν ήμης, που καταρτίστηκε, όπως κάθε χ ρόν ο, από τον Ιερό Ναό Αγίων
Κων σταν τίν ου και Ελέν ης και τον Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργαν ισμό Η ΠΑΡΝΗΘΑ, περιελάμβαν ε:

• Στον Ιερό Ναό, Θεία Λειτουργία και Επιμν ημόσυν η
Δέηση το πρωί και Δοξολογία επί τη διασώσει της
πόλεως το μεσημέρι.
• Στο Μν ημείο, μπροστά στο Δημαρχ είο Άν ω Λιοσίων ,
Επιμν ημόσυν η Δέηση, κατάθεση στεφάν ου, τήρηση
εν ός λεπτού σιγής και αν άκρουση Εθν ικού Ύμν ου.
Στις εκδηλώσεις μν ήμης παρευρέθηκαν συγγεν είς των
θυμάτων , ο Δήμαρχ ος Χρήστος Παππούς, ο επιλ. Βουλευτής Σταμάτης Πουλής, Αν τιδήμαρχ οι, Αν απλ. Δήμαρχ οι, Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι. Μήν υμα απέστειλε, λόγω κωλύματος, ο Βουλευτής Ευάγγελος Λιάκος.
Τιμές απέδωσε η Φιλαρμον ική του Δήμου Φυλής».

GRID TELECOM ΚΑΙ CINTURION ΕΠΙΣΦΡΑΓΙΣΑΝ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΑΛΩΔΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ TEAS

Μ

ε τη συμφωνία αυτή η Grid Telecom και η
Cinturion δημιουργούν τον πρώτο ουδέτερο κόμβο ανοικτής πρόσβασης στην
ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Μεσογείου, με σημείο διασύνδεσης την Ελλάδα
Η Grid Telecom, θυγατρική του Αν εξάρτητου Διαχ ειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Εν έργειας (ΑΔΜΗΕ) και
η Cinturion Corp Ltd. κορυφαίος πάροχ ος καλωδιακής
χ ωρητικότητας, επισφράγισαν τη συν εργασία τους για
την προσαιγιάλωση του υποθαλάσσιου καλωδιακού
συστήματος TEAS στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του διεθν ούς συν εδρίου "Submarine Networks World 2022"
που πραγματοποιήθηκε χ θες στη Σιγκαπούρη.
Η Cinturion κατασκευάζει το σύστημα TEAS (Trans
Europe Asia Sy stem) με στόχ ο ν α προσφέρει προηγμέν ες λύσεις μεταφοράς δεδομέν ων , δημιουργών τας
έν α ν έο προστατευμέν ο τηλεπικοιν ων ιακό διάδρομο
μεταξύ Ιν δίας, Μέσης Αν ατολής και Ευρώπης. Η Grid
Telecom αν απτύσσει και λειτουργεί έν α εξελιγμέν ο
εν αλλακτικό δίκτυο οπτικών ιν ών αν οικτής πρόσβασης σε ολόκληρη την Ελλάδα, το οποίο αποτελεί
επίσης σημαν τική πύλη δεδομέν ων προς τη Νοτιοαν ατολική Ευρώπη.
Η συν εργασία της Cinturion με την Grid Telecom
αν αμέν εται ν α προσφέρει στους πελάτες του καλωδιακού συστήματος TEAS ουδέτερη διασύν δεση
αν οικτής πρόσβασης με χ ρήση τεχ ν ολογιών αιχ μής,
καλύπτον τας τόσο την ευρωπαϊκή ήπειρο όσο και
γεωγραφικές περιοχ ές πέραν αυτής.

Το δίκτυο TEAS παρέχ ει σημαν τικά και μον αδικά
οφέλη στους πελάτες του, όπως χ αμηλή υστέρηση
μεταφοράς δεδομέν ων , ισχ υρή εφεδρεία, προηγμέν η
κυβερν οασφάλεια και διασυν δέσεις υπ ερυψηλών
ταχ υτήτων . Το υπερσύγχ ρον ο καλωδιακό σύστημα
αποτελείται από δύο ξεχ ωριστές οδεύσεις που διασυν δέουν την Ιν δία και την Αραβική Χερσόν ησο με
την Ευρώπη μέσω της Μεσογείου, συν δέον τας τη
Σαουδική Αραβία με την Ελλάδα και άλλους κύριους
ευρωπαϊκούς προορισμούς.
Το TEAS ακολουθεί χ ερσαίες και υποθαλάσσιες διαδρομές μέσω του Κόλπου της Άκαμπα και της Ερυθράς Θάλασσας εν ώ αποτελεί το πρώτο υποθαλάσσιο
καλωδιακό σύστημα διπλής όδευσης του είδους του με
γεωγραφικά εν αλλακτικές οδεύσεις που δημιουργούν
μία εν αλλακτική γέφυρα δεδομέν ων μεταξύ Αν ατολής
και Δύσης. Πρόκειται για μία υποδομή με μεγάλη γεωπολιτική αξία που επιτρέπει την παροχ ή προηγμέν ων τηλεπικοιν ων ιακών υπηρεσιών με μον αδικές
οπτικές δυν ατότητες καθώς και την αν άπτυξη ν έων
Data Center στις Ευρασιατικές αγορές.

«Η αν ακοίν ωση της συν εργασίας μας με την Grid
Telecom έχ ει προκαλέσει μεγάλο εν διαφέρον στη διεθν ή αγορά. Οι δυν ατότητες της Grid Telecom επεκτείν ουν τα πλεον εκτήματα του συστήματος TEAS
στην Ελλάδα και την Ευρώπη, παρέχ ον τας συν δεσιμότητα δεδομέν ων υψηλής αξίας σε χ ον δρικούς
πελάτες σε όλη τη Μέση Αν ατολή, τη Σαουδική Αραβία
και την Ιν δία.
Η ποιότητα και η διορατικότητα που χ αρακτηρίζουν
τη Grid Telecom διασφαλίζουν καιν οτόμες λύσεις για

την αν τιμετώπιση της αυξαν όμεν ης ζήτησης μεταφοράς δεδομέν ων στην ευρύτερη περιοχ ή των Βαλκαν ίων και της Μεσογείου», δήλωσε ο Bill Marra,
Αν ώτερος Εμπορικός Διευθυν τής της Cinturion.

«Είμαστε πολύ ικαν οποιημέν οι καθώς η συν εργασία
μας με την Cinturion για την υλοποίηση του καιν οτόμου συστήματος TEAS, κατέληξε σε μια σημαν τική
συμφων ία που θα καταστήσει τη Grid Telecom εταίρο
της στην Ελλάδα.
Η Grid Telecom προσφέρει γεωγραφικά εν αλλακτικές οπτικές συν δέσεις υψηλής ποιότητας μεταξύ της
Κρήτης και της ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς και άλλες
κρίσιμες υποδομές στο εσωτερικό και το εξωτερικό,
αξιοποιών τας τη θέση της ως ουδέτερος κόμβος αν οικτής πρόσβασης στην ευρύτερη περιοχ ή των Βαλκαν ίων και της Μεσογείου.
Οι προηγμέν ες τεχ ν ικές δυν ατότητες και οι επιχ ειρηματικές γν ώσεις της Grid Telecom προσθέτουν
σημαν τική αξία στη συν εργασία μας με την Cinturion,
αυξάν ον τας την κάλυψη του συστήματος TEAS τόσο
στη Μέση Αν ατολή όσο και σε σημαν τικές ν έες ευρωπαϊκές αγορές», δήλωσε ο Γιώργος Ψυρρής, Διευθυν τής της Grid Telecom.
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θριάσιο-9

Πώς θα ανοίξουν τα σχολεία
– Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ

Αναστολή επιβολής του τέλους
ταφής μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
ζητά η ΚΕΔΕ

Τ

ην Δευτέρα 12/9 αν οίγουν τα σχ ολεία με τους
μαθητές και τους εκπαιδευτικούς ν α επιστρέφουν
στις σχ ολικές αίθουσες χ ωρίς υπ οχ ρεωτική
χ ρήση μάσκας. Επίσης, δεν θα είν αι υποχ ρεωτικό το
self test για την προσέλευση στις σχ ολικές μον άδες,
όμως για αν εμβολίαστους καθηγητές και προσωπικό το
ΦΕΚ ορίζει έν α rapid test ή PCR test την εβδομάδα.
Tο ν έο πρωτόκολλο 2022-2023 για τα Σχ ολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΦΕΚ)
Δημοσιεύτηκε η απόφαση με τo ν έο πρωτόκολλο
2022-2023 με τα μέτρα για τον κορoν οϊό στα σχ ολεία
και τις δομές εκπαίδευσης (ΦΕΚ 4695/7-9-2022). Κατά
τη λειτουργία των σχ ολικών μον άδων Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης εφαρμόζον ται τα μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορων οϊού COVID-19 που ορίζον ται στην
παρούσα απόφαση και ακολουθούν το από 30.08.2022
πρακτικό της 291ης Συν εδρίασης της Εθν ικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υ γείας έν αν τι του κορων οϊού COVID-19.
Χρήση μάσκας στα σχολεία

Η χ ρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χ ειρουργικής ή υφασμάτιν ης με κατάλληλες προδιαγραφές) είν αι
προαιρετική για τους/τις μαθητές/τριες σε όλες τις τάξεις,
τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς
και για τους επισκέπτες των σχ ολικών μον άδων . Κατά
τη διαδικασία υποστήριξης από εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης, ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) ή
Σχ ολικό Νοσηλευτή, καθώς και στις σχ ολικές μον άδες
ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και στα Κέν τρα Διεπιστημον ικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υ πο-

στήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ .), συστήν εται η διαφαν ής ολοπρόσωπη προστατευτική προσωπίδα ή ειδική υφασμάτιν η μάσκα με διαφαν ές πρόσθιο τμήμα στο μέρος του
στόματος για τους μαθητές ή το προσωπικό, για τις
περιπτώσεις όπου η χ ειλεοαν άγν ωση αποτελεί μέσο εκ
παίδευσης και επικοιν ων ίας.
Οι συν οδοί μαθητών /τριών στα Κέν τρα Διεπιστημον ικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υ ποστήριξης
(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ .) συστήν εται ν α φέρουν προστατευτική
μάσκα.
Υ ποχ ρέωση διεν έργειας εργαστηριακού διαγν ωστικού ελέγχ ου (rapid test ή PCR test) των μη εμβολιασμέν ων και μη ν οσήσαν των εκπαιδευτικών και μελών
Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. και διαχ είριση περιστατικών κορων οϊού COVID-19
Οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη Ε.Ε.Π.- Ε.Β.Π., καθώς και
το διοικητικό και λοιπό προσωπικό, οι οποίοι είν αι
πλήρως εμβολιασμέν οι ή ν οσήσαν τες υπό την έν ν οια
των παρ. 2 και 3 αν τιστοίχ ως του άρθρου 9 της υπό
στοιχ εία Δ1α/Γ.Π.οικ. 43107/22.07.2022 (Β’ 3891) κοιν ής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχ ύει, και
διαθέτουν Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε.
(EU Digital COVID Certif icate EUDCC) του Καν ον ισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοιν οβουλίου και
συν εχ ιζεται στη σελ. 12

Εξωδικαστικός: Αλλάζουν τα δικαιολογητικά που
υποβάλλονται με την αίτηση του οφειλέτη

Δ

ημοσιεύθηκε νέα απόφαση με την
οποία τροποποιούνται τα υποχρεωτικά συνυποβαλλόμενα με την αίτηση
του οφειλέτη στοιχεία, σύμφωνα με τα άρθρα
9 και 10 του ν. 4738/2020, για τα οποία
παρέχεται από τον οφειλέτη η άδεια για επεξεργασία και κοινοποίηση.
Πιο συγκεκριμένα:
1. Καταργείται η υποχρέωση υποβολής της
δήλωσης για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση
περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που
έγινε εντός των τελευταίων πέντε (5) ετών
πριν από την υποβολή της αίτησης του
στοιχείου ε’ του άρθρου 9, της δήλωσης για
κάθε καταβολή μερίσματος από τον οφειλέτη
προς τους μετόχους ή εταίρους ή άλλη συναλλαγή, εκτός των τρεχουσών συναλλαγών της
επιχείρησης, που έγινε εντός των τελευταίων
δύο (2) ετών πριν από την υποβολή της
αίτησης του στοιχείου β’ της παρ. 2 του άρθρου 10, των στοιχείων κάθε νομικού προσώπου
συνδεδεμένου με τον οφειλέτη στη διάρκεια
των εξήντα (60) μηνών που προηγούνται της
ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, καθώς
και των στοιχείων ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που τυχόν μεταβιβάστηκαν

από τον οφειλέτη σε πρόσωπα συνδεδεμένα
με τον οφειλέτη στη διάρκεια των εξήντα (60)
μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας
υποβολής της αίτησης του στοιχείου γ’ της
παρ. 2 του άρθρου 10, του καταλόγου των
προσώπων που αμείβονται από τον οφειλέτη
και τα οποία αποτελούν συνδεδεμένα πρόσωπα με αυτόν, καθώς και της ανάλυσης των
αμοιβών αυτών κατά τα τελευταία δύο (2) έτη
πριν από την υποβολή της αίτησης, του
στοιχείου δ’ της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.
4738/2020.

Σε σχέση με το στοιχείο α’ του άρθρου 9 και
στοιχείο α’ της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.
4738/2020, καταργείται η υποχρέωση αναφοράς της οικονομικής κατάστασης, των λόγων
της οικονομικής αδυναμίας και των προοπτικών της επιχείρησης του οφειλέτη. Τα
στοιχεία της παρούσας παραγράφου υποβάλλονται από τον οφειλέτη μόνο μετά από
σχετικό αίτημα προσκόμισης αυτών είτε από
το χρηματοδοτικό φορέα προς τον οφειλέτη σε
πολυμερείς συμβάσεις αναδιάρθρωσης
οφειλών είτε από το Δημόσιο ή/και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης στις διμερείς
συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών.
2. Αντί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του άρθρου 16 του ν. 4308/2014 των
τελευταίων πέντε (5) περιόδων του στοιχείου
ε’ της παρ. 2 του άρθρου 10, υποβάλλονται οι
χρηματοοικονομικές καταστάσεις των τελευταίων τριών (3) περιόδων, οι οποίες πρέπει
να είναι δημοσιευμένες, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση.
3. Προστίθεται στον κατάλογο των
στοιχείων, εγγράφων και δικαιολογητικών της
παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.

4738/2020 το εξής δικαιολογητικό:
Το υπό στοιχείο αη’ της
παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.
4738/2020 πιστοποιητικό, το
οποίο δύναται να υποκατασταθεί από τα εξής έγγραφα,
εφόσον δεν είναι εφικτή η
συνυποβολή του με την
αίτηση του άρθρου 8 του ν.
4738/2020:

Το αίτημα για αναστολή
επιβολής του τέλους ταφής
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
επαναφέρει η ΚΕΔΕ, ενώ
παράλληλα αφήνει ανοικτό
το ενδεχόμενο να προβεί σε
κάθε νόμιμη και δικαστική
ενέργεια για την προάσπιση
των
συμφερόντων
των
δήμων.

Το μέτρο εισήχθη με την
παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν.
4819/2021 (Α΄ 129) και
προβλέπει ότι το τέλος
ταφής καταβάλλεται από
τους δήμους στους ΦΟΔΣΑ
για το κόστος υγειονομικής
ταφής των απορριμμάτων.
Και οι ΦΟΔΣΑ το αποδίδουν
στον ΕΟΑΝ. Το σχετικό
κόστος οι δήμοι, ως επί το
πλείστον, το μετακυλούν στα
νοικοκυριά, μέσω του ενιαίου
ανταποδοτικού
τέλους
καθαριότητας και φωτισμού,
το οποίο εισπράττεται μέσω
της
αποπληρωμής
του
λογαριασμού
ηλεκτρικού
ρεύματος.
Το ΔΣ της ΚΕΔΕ σε
πρόσφατη απόφαση του
τονίζει ότι «οι επιπτώσεις
στους πολίτες από την
εφαρμογή
του
μέτρου
αναμένεται
να
είναι
σημαντικότατες,
έως
δυσβάσταχτες, ιδίως για τα
νοικοκυριά των περιοχών
της
χώρας
που
δεν
διαθέτουν
υποδομές
επεξεργασίας
στερεών
αποβλήτων και στις οποίες
οι
ποσότητες
των
αποβλήτων που καταλήγουν

α) Υπεύθυνη δήλωση του
οφειλέτη προς την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. ότι α) δεν έχει
κατατεθεί σε βάρος του αίτηση πτώχευσης
ούτε έχει υποβληθεί αίτηση για επικύρωση
συμφωνίας εξυγίανσης ή για υπαγωγή του σε
διαδικασία του ν. 3588/2007 ή του ν. 3869/2010
ή του ν. 4605/2019 ή του ν. 4469/2017 ή έχει
υπάρξει έγκυρη παραίτησή του από τις εν
λόγω διαδικασίες, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών και
β) ότι δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση
υπαγωγής του οφειλέτη σε μία από τις αναφερόμενες στην περ. α’ διαδικασίες ή στη διαδικασία του άρθρου 68 του ν. 4307/2014, ούτε
έχει συζητηθεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου αίτηση υπαγωγής του οφειλέτη στις
παραπάνω διαδικασίες και εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης ή ότι έχουν παρέλθει δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μήνες από την
απόφαση υπαγωγής ή ότι έχουν παρέλθει
τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από την με
οποιοδήποτε τρόπο ολοκλήρωση διαδικασίας
του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης
οφειλών σύμφωνα με τα άρθρα 5-30 του ν.
4738/2020.

σε ταφή είναι πολύ μεγάλες.
Η κατακόρυφη αύξηση δε
των ανταποδοτικών τελών
που αφορά σαφώς το
σύνολο των Δήμων της
χώρας, σε συνδυασμό με
την υφιστάμενη υγειονομική
και οικονομική κρίση και τη
ραγδαία άνοδο των τιμών
της ενέργειας, δύναται να
οδηγήσει σε μία αύξηση των
τελών της τάξης μέχρι και
του 20%».
Η ΚΕΔΕ ζητά:

Την αναστολή του μέτρου
μέχρι τις 31/12/2023.
Τη δίκαιη και αναλογική
επιβάρυνση του τέλους
ταφής, όταν αρχίσει να
εφαρμόζεται,
στους
υπόχρεους Δήμους και
ΦΟΔΣΑ,
και
όχι
την
οριζόντια.
Την
κατάλληλη
τροποποίηση του σχετικού
θεσμικού πλαισίου, με την
καθιέρωση
ισχυρών
κινήτρων για τους Φορείς
που
επιτυγχάνουν
αντίστοιχες μειώσεις στην
ταφή αποβλήτων.
Τη
διαχείριση
των
χρημάτων
που
θα
προέρχονται
από
την
επιβολή του «τέλους ταφής»
να περιέλθει και να ασκείται
αποκλειστικά
από την
Αυτοδιοίκηση και για την
Αυτοδιοίκηση, χωρίς την
παρεμβολή άλλων οργάνων
ή φορέων του Κράτους.
Σε αντίθετη περίπτωση η

β) αίτηση του οφειλέτη προς το αρμόδιο
Πρωτοδικείο για χορήγηση του Ενιαίου Πιστοποιητικού
Δικαστικής
Φερεγγυότητας,
συνυποβαλλόμενες από τον οφειλέτη κατά
την οριστική υποβολή της αίτησης του άρθρου
8 του ν. 4738/2020.

Το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, υποβάλλεται υποχρεωτικά στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα το αργότερο εντός
τριών (3) μηνών από την οριστική υποβολή
της αίτησης του άρθρου 8 του ν. 4738/2020. Αν
ο οφειλέτης δεν υποβάλει το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εντός της
προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η
διαδικασία περατώνεται αυτοδικαίως ως
άκαρπη, ενώ, σε περίπτωση που έχει συναφθεί σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, αυτή
ανατρέπεται αυτοδικαίως και επέρχεται η
απώλεια της ρύθμισης ως προς το σύνολο
των πιστωτών σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 27 του ν. 4738/2020 και το άρθρο 10 της
υπ’ αρ. 66468 ΕΞ 2021/04.06.2021 κοινής υπουργικής απόφασης.

10 -θριάσιο
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ΓΑΜΟΣ

Ο ΤΟΡΤΣΟΥΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΖΟΥΡΑΜΠ ΚΑ ΤΗΣ ΤΑΜΑΡΑ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΜΑΒΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ

ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΝΙΚΑΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

" Απο την εταιρεία Eco Carpet, ζητείται υπάλληλος ν έος και ν έα, εως 40 ετών , για τα
καταστήματά της στον Ασπρόπυργο και στην
Ελευσίν α.
Βιογραφικά στο info@ecocarpet.gr.
Τηλέφων ο 210 5570159 "

ZΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Η εταιρία ανταλλακτικών αυτοκινήτου Lagios Parts

αναζητά κοπέλα υπάλληλο γραφείου για την περιοχή
του Ασπροπύργου . Επικοινωνία στο 6951959360
lagiosparts@gmail.com

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 140 τμ στον
Ασπρόπυργο επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας

με 50 τμ πατάρι και χώρος στάθμευσης 150 τμ
περίπου. Επικοινωνία στο 6981788414

OPEN LEAGUE WEST ATTICA : Ανοιχτή πρόσκληση σήμερα
των ομάδων της Δυτικής Αττικής
Οι Υ πεύθυν οι της διοργάν ωσης diathesis Δημητρακόπουλος Γεώργιος και Δημόπουλος

Ευάγγελος μαζί με τους συν εργάτες τους σας καλούν σε ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ όλων των

ομάδων της Δυτικής Αττικής και όχ ι μόν ο την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 20.00 μμ

στην αίθουσα του METROPOLITAN PARK Caf e (γήπεδο ράγκμπι Πυρρίχ ιου) στην Γκορυτσά
στον Ασπρόπυργο.

Τα ηλικιακά τμήματα που έχ ουν

δικαίωμα συμμετοχ ής με βάση την

προκήρυξη της ΕΠΟ θα είν αι: Κ6K8-K10-K12-K14-K16-K18

Για περισσότερες διευκριν ήσεις
επί των θεμάτων

Δημόπουλος Ευάγγελος

6981628062-6989703851

Δημητρακόπουλος Γεώργιος

6906632553-6908654504
email Eπικοιν ων ίας

leaguewest2015@gmail.com

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ ΑΣ:
ΔΥΝΑΤΟ
ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
Με μια άνευ προηγούμενου προσέλευση, ξεκίνησε η
Ακαδημία του ΑΣ Μεγαρικού τις προπονήσεις της για τα τμήματα Κ14, Κ12, Κ10, Κ8 & Κ6.
Οι προπονητές των τμημάτων κ. κ. Χατζής Γ., Κέλλης Δ.,
Λυπημένος Δ., Θεοδοσίου Χρ., Δέσκος Ι., υποδέχτηκαν με
ενθουσιασμό τους μικρούς ποδοσφαιριστές, παλαιούς αλλά
και τους νέους που ήρθαν στην μεγάλη οικογένεια της Ακαδημίας μας.
Μετά το καλωσόρισμα που τους έκαναν, ξεκίνησαν κανονικά να
κάνουν την πρώτη προπόνηση της χρονιάς.
Όλα τα παιδιά εμφανώς χαρούμενα μπήκαν με κέφι στο γήπεδο έτοιμοι για να διασκεδάσουν.
Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Δ. Σ. και όλοι οι προπονητές της
Ακαδημίας, ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά και τις οικογένειές
τους καλή ποδοσφαιρική σεζόν με υγεία χωρίς τραυματισμούς.
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Ο χορηγός του Μανδραικού ΑΟ
παρέθεσε δείπνο
στους ποδοσφαιριστές

ΕΠΣΔΑ: Οι αγώνες κυπέλλου της
(1η φάσης)το Σαββατοκύριακο
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/9

Ο χορηγός η MMBS και η πρόεδρος της κα
Μαρία Μπούκα, παρέθεσε απόψε δείπνο στην
ποδοσφαιρική ομάδα και στην Διοίκηση του Μανδραϊκού Αθλητικού Ομίλου.
Σε ένα πολύ θερμό και οικογενειακό κλίμα επιβεβαιώθηκε για μια ακόμη φορά μια πολύ ελπιδοφόρα συνεργασία. Μια ανερχόμενη δυναμη
στον χώρο της οικονομίας πανελλαδικά, προσφέρει απλόχερα την υποστήριξή της και ο Μανδραϊκός είναι έτοιμος να ακολουθήσει ανάλογη
πορεία.
Η Διοίκηση, οι προπονητές και οι ποδοσφαιριστές εξέφρασαν θερμές ευχαριστίες και ολοι απόλαυσαν μια όμορφη βραδιά με τις ανάλογες
βεβαίως παραδοσιακές νοστιμιές της Μανδρας.

ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ
(ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 16:30)
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
(ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
16:30)
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
(ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ 16:30)

ΚΥΡΙΑΚΗ 11/9

ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤ Τ ΙΚΗΣ - ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
(ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ 12:30)
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. - ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ
(ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 12:30)
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. - ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
(ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ 12:30)
ΑΣΤ ΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ - ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
(ΜΑΓΟΥΛΑΣ 16:00)
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ - ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ
(ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 16:30)
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
(ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
16:30)
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ - Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ
(ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ) 16:30
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ - Α.Ο. ΑΤ ΡΟΜΗΤ ΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΣΤΑΔΙΟ ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ 16:30
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ - Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ
(ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ 16:30)

O Bύζας Μεγάρων με τον Κεραυνό
Κερατέας το Σάββατο

Νέο φιλικό
προετοιμασίας
για τον Βύζαντα
Μεγάρων που θα
αντιμετωπίσει το
Σάββατο 17:30 στην
έδρα του τον Κεραυνό
Κερατέας(ΕΠΣΑΝΑ).

O Πανελευσινιακός ΑΟ ανακοίνωσε το Νίκο Μουστάκη

Η διοίκηση του ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ
Α.Ο.ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας
της με τον Νίκο Μουστάκη.
Ο πολύπειρος αμυντικός θα συνεχίσει την
καριέρα του στην ομάδα μας βοηθώντας την
να πετύχει τους υψηλούς στόχους της.
Έχει αγωνισθεί μεταξύ άλλων στις ομάδες:
Α.Ε.Κ., Νέα Ιωνία, Βύζα Μεγάρων, Γλυφάδα,
Φωκικό, ΟΦΗ, Αχαρναικό, Αήττητο Σπάτων,
Ιωνικό και Κιφησιά.
Νίκο καλωσόρισες στην οικογένεια του
Πανελευσινιακού!
Σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές
επιτυχίες!
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12-θριάσιο
Η συνέχεια από τη σελ. 9
του Συμβουλίου της 14ης Ιουν ίου 2021 και του άρθρου
πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχ ομέν ου (Α’
87), που κυρώθηκε με το άρθρο 1
του ν . 4806/2021 (Α’ 95) με πληροφορίες σχ ετικά με την κατάσταση του φυσικού π ροσώπ ουκατόχ ου του όσον αφορά στον
εμβολιασμό ή στη ν όσηση από
τον κορων οϊό COVID-19, ή
βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5
του άρθρου 55 του ν . 4764/2020
(Α’ 256)

ή ισοδύν αμο π ιστοπ οιητικό ή
βεβαίωση
τρίτης
χ ώρας,
εισέρχ ον ται στις σχ ολικές μον άδες, στα Κέν τρα Διεπιστημον ικής
Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και
Υ ποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ .) και
στα Κέν τρα Εκπαίδευσης για το
Περιβάλλον και την Αειφορία
(Κ.Ε.ΠΕ.Α.), όπου υπηρετούν με
την επίδειξη του εν λόγω πιστοποιητικού ή βεβαίωσης. Υ πεύθυν ος ελέγχ ου τήρησης της παραπάν ω υποχ ρέωσης είν αι ο/η Διευθυν τής/ν τρια ή Προϊστάμεν ος/η
της σχ ολικής μον άδας, του
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ . και του Κ.Ε.ΠΕ.Α.,
αν τίστοιχ α.
Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη

Ε.Ε.Π- Ε.Β.Π., καθώς και το
διοικητικό και λοιπό προσωπικό,
οι οποίοι δεν είν αι πλήρως εμβολιασμέν οι ή ν οσήσαν τες υπό την
έν ν οια των παρ. 2 και 3 αν τιστοίχ ως του άρθρου 9 της υπό
στοιχ εία
Δ1α/Γ.Π.οικ.
43107/22.07.2022 (Β’ 3891) κοιν ής υπουργικής απόφασης, όπως
εκάστοτε ισχ ύει, και δεν επιδεικν ύουν Ψηφιακό Πιστοποιητικό
COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital
COVID Certif icate EUDCC) του
Καν ον ισμού (ΕΕ) 2021/953 του
Ευρωπ αϊκού Κοιν οβουλίου και
του Συμβουλίου της 14ης Ιουν ίου
2021 και του άρθρου πρώτου της
από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχ ομέν ου (Α’ 87), που
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν .
4806/2021 (Α’ 95) με πληροφορίες
σχ ετικά με την κατάσταση του
φυσικού προσώπου-κατόχ ου του
όσον αφορά στον εμβολιασμό ή
στη ν όσηση από τον κορων οϊό
COVID-19, ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55
του ν . 4764/2020 (Α’ 256) ή
ισοδύν αμο π ιστοπ οιητικό ή
βεβαίωση τρίτης χ ώρας, υποβάλλον ται υποχ ρεωτικά σε εργαστηριακό διαγν ωστικό έλεγχ ο μία (1)
φορά την εβδομάδα με τη χ ρήση
ταχ είας αν ίχ ν ευσης αν τιγόν ου
κορων οϊoύ COVID -19 (rapid-

test) ή με τη μέθοδο μοριακού
ελέγχ ου (PCR) σε ιδιωτικά διαγν ωστικά
εργαστήρια,
όπ ως
ορίζον ται στο π.δ. 84/2001 (Α’
70), ή σε ιδιωτικές κλιν ικές ή σε
φαρμακεία ή σε ιδιώτη ιατρό, με
δική τους δαπάν η, σύμφων α με
τα οριζόμεν α στις διατάξεις της
παρ. 8 του άρθρου 111 του ν .
4821/2021 (Α’ 134).
Ο π αραπ άν ω υπ οχ ρεωτικός
εργαστηριακός
διαγν ωστικός
έλεγχ ος ν όσησης διεν εργείται μία
(1) φορά αν ά σχ ολική εβδομάδα,
πριν από την Τρίτη έως και
σαράν τα οκτώ (48) ώρες πριν
από την προσέλευση στη σχ ολική μον άδα, στα Κέν τρα Διεπιστημον ικής
Αξιολόγησης,
Συμβουλευτικής και Υ ποστήριξης
(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ .) και στα Κέν τρα
Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον
και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.).
Εάν ο διαγν ωστικός έλεγχ ος
είν αι αρν ητικός, τότε εκδίδεται η
αν ωτέρω βεβαίωση αρν ητικού
εργαστηριακού
διαγν ωστικού
ελέγχ ου και ο/η εκπαιδευτικός ή
μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ π ροσέρχ εται
στην υπηρεσία του για παροχ ή
διδακτικού ή υπ οστηρικτικού
έργου, με την επίδειξη της εν
λόγω βεβαίωσης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Yπάλληλος πωλήσεων για το κατάστημα
pet-shop ζωοτροφών της Ελευσίνας 20ο χιλ ΝΕΟΑΚ,
πλήρης απασχόληση.
ΔΕΥ-ΠΑΡ 09:00-17:00 ΣΑΒ 08:00-15:00,
με ένα ρεπό την εβδομάδα..
Γνώστης υπολογιστών, επιθυμητή
εμπειρία σε αντίστοιχα καταστήματα.
Για βιογραφικά στο e-mail grosyn@outlook.com

Εν διαφερόμαστε για την κάλυψη
της θέσης του Εργάτη παραγωγής στις βιομηχαν ικές μας εγκαταστάσεις, οι οποίες βρίσκον ται
στη Μαγούλα Αττικής.

Κύριες αρμοδιότητες και καθήκον τα

-Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα
με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για
τη θέση.
-Τ ήρηση των ισχυόντων κανονισμών και προτύπων ασφαλείας.
-Τήρηση του προγράμματος παραγωγής.
-Διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.
-Αναφορά στον προϊστάμενο βάρδιας των τεχνικών παρατηρήσεων
σχετικών με την εύρυθμη λειτουργία των μηχανών.

ZHTEITAI
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Χαρακτηριστικά υποψηφίου
-Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομηχανικές και παραγωγικές μονάδες.
-Συνέπεια, ομαδικότητα, προσαρμοστικότητα.
-Οργάνωση, ταχύτητα και διάθεση
για εργασία.
-Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

Η Εταιρία προσφέρει
-Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
-Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική κάλυψη.
-Συνεχή εκπαίδευση, βελτίωση και
ανάπτυξη των προσόντων.
-Ευκαιρίες εξέλιξης σε έναν δυναμικό και συνεχώς αναπτυσσόμενο
διεθνή όμιλο.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2104898644 – 2104898520,
6974402644 – 6974402520
Email:
HumanResources@etem.com

Ενοικιάζεται μονοκατοικία στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
Ενοικιάζεται αυτόνομη μονοκατοικία στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου
πίσω από το 6ο Δημοτικό σχολείο απέναντι από την Τ ΕΚΑΤ
Κατασκευαστική. 60m2. Υπνοδωμάτιο , Καθιστικό ,
Κουζίνα και μπάνιο.Εντοιχισμένες οικοσκευές ψυγείο , κουζίνα
και κλιματιστικό.Κήπος 120m2 εξαιρετική θέα στον κόλπο του Σκαραμαγκά.Μόνον σοβαρές προτάσεις από Έλληνες. Τ ηλέφωνο :
6944636483 https://goo.gl/maps/kkWQfjRaYpAocVF16
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ΔΗΜΟΣΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Αρ. Πρωτ. 683307
Ημ/ν ια 04/08/2022

1. Η Δημόσια Υπηρεσία
Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) προκηρύσσει, σύμφωνα με την αριθ.
4107/97/26.07.2022 απόφαση
του Διοικητικού του Συμβουλίου, την επιλογή αναδόχου
εκτέλεσης
του
έργου
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ», «με ανοιχτή
διαδικασία» που θα διεξαχθεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 27 του Ν.4412/2016,
όπως ισχύει κατά την ημερομηνία αποστολής της παρούσας
για δημοσίευση, με το σύστημα
προσφοράς «με επί μέρους
ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν4412/2016
και με κριτήριο ανάθεσης την
«πλέον συμφ έρουσα από οικον ομική άποψη προσφ ορά
μόν ο βάσει τιμής», συνολικής
κατά τον προϋπολογισμό της
Υπηρεσίας εκτιμώμενης αξίας
22.983,87
Ευρώ
(πλέον
Φ.Π.Α.).
Το έργο χρηματοδοτείται
από πιστώσεις της Δ.ΥΠ.Α.
(ΚΑΕ 9725)
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού,
στο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγω-

νισμοί»
της
πύλης
www. p r o m i th e u s . g o v . g r ,
καθώς και από την ιστοσελίδα
της Δ.ΥΠ.Α.: www.dypa.gov .gr
(Προμήθειες - Διαγωνισμοί).
3. Πληροφορίες παρέχονται
μέχρι την 28/09/2022, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α. (οδός
Δ. Γούναρη 2, Τ.Κ. 17456, Άλιμος, 5ος όροφος, τηλ: 2109989019, 210-9989908) κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
4. Ως ημερομηνία και ώρα
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η
03/10/2022 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 10:00 π.μ.

5. Ως ημερομην ία και ώρα
ηλεκτρονικής αποσφράγισης
των προσφορών ορίζεται η
10/10/2022 ημέρα Δευτέρα και
ώρα 10:00 π.μ.
6. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών έργων και που
είναι εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
προσκομίζοντας
τις
δηλώσεις και τα πιστοποιητικά
που
περιγράφονται
στο
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,

Συνεχιζεται απο σελ. 3

«Πυροβόλησα δύο φορές προς τις
φυλλωσιές προκειμέν ου ν α τους
εκφοβίσω, αφού δεν έβλεπα εάν
είχ αν όπλο ή άλλο αν τικείμεν ο
που θα μπορούσε ν α χ ρησιμοποιηθεί εις βάρος μου.
Οι φυλλωσιές απείχ αν 10 μέτρα
από τις σκιές που αν τιλαμβαν όμουν στο χ ώρο, εν ώ η δική μου
απ όσταση απ ό τις σκιές ήταν
περίπου 30 μέτρα… Μόν ο σκιές
αν τιλαμβαν όμουν αφού ο φωτισμός είν αι αν ύπαρκτος, υπάρχ ει
μόν ο εξωτερικά του οικοπέδου από
δημόσιες κολών ες φωτισμού που
φωτίζουν το δρόμο…
Σκόπ ευα ν α π ροφυλάξω τον
εαυτό μου από τους επίδοξους
δράστες, αφού ν όμιζα ότι είχ αν
εισέλθει εν τός του χ ώρου προκει-

θριάσιο-13

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 Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄
της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

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

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

Δεν απαιτείται από τις εν
λόγω ενώσεις να περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή
για την υποβολή προσφοράς.
Σε περίπτωση που η ένωση
αναδειχθεί ανάδοχος η νομική
της μορφή πρέπει να είναι
τέτοια που να εξασφαλίζεται η
ύπαρξη ενός και μοναδικού
φορολογικού μητρώου για την
ένωση (πχ κοινοπραξία).
Όσον αφορά την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο
Μ.Ε.ΕΠ. Α1 τάξη και άν ω, για
έργα κατηγορίας οικοδομικών .

μέν ου ν α με κλέψουν , ν α με ληστέψουν και αγν οούσα το λόγο ύπαρξης τους στο σημείο την ώρα
αυτή! Δεν είχ α πρόθεση ν α τους
σκοτώσω αλλά μόν ο ν α τους εκφοβίσω, γι’ αυτό και δεν υπήρξε από
μέρους μου ειδική σκόπ ευση…
Μάλιστα μόλις με εν ημέρωσαν ότι
τα άτομα που είχ αν εισέλθει τραυματίστηκαν , έτρεξα ν α βοηθήσω,
συν ομιλών τας μάλιστα με τον
παππού του εν ός».
Ο ηλικιωμέν ος είχ ε μετακομίσει
στο εξοχ ικό του στο Αλεποχ ώρι τα
τελευταία δύο χ ρόν ια λόγω της
π αν δημίας. Υ π οστήριξε ότι και
άλλες φορές άγν ωστοι είχ αν επιχ ειρήσει ν α εισβάλλουν στο σπίτι
του.
Μάλιστα το προηγούμεν ο βράδυ,
κάποιοι έριξαν και πέτρες. «Όν τας
τρομαγμέν ος αφού σε διάστημα 48
ωρών βρισκόμουν και πάλι υπό το

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ

Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,
210 5570337, 210 5580816

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7.Για την συμμετοχή στον
διαγωνισμό 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
459,68 ευρώ, ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα
(30) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι έξι (6) μήνες.

8. Η συνολική προθεσμία
εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε
εξήντα (60) ημερολογιακές
ημέρες από την υπογραφή της
σύμβασης.
9. Κωδικός CPV: 452627008
(εργασίες
μετατροπής
κτιρίου).
10. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από το
Διοικητικό Συμβούλιο της
Δ.ΥΠ.Α.
11. Τα έξοδα δημοσίευσης
της Προκήρυξης του έργου στον
τύπο, βαρύνουν τον οικονομικό φορέα που θα ανακηρυχθεί Ανάδοχος και εισπράττονται
με τον πρώτο λογαριασμό
πληρωμής του έργου.
Αθήν α

Ο A΄ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

ίδιο καθεστώς παραβίασης και διατάραξης του χ ώρου μου και με τις
φων ές ν α μη σταματάν ε αλλά ν α
γίν ον ται πιο έν τον ες όπως και τα
βήματα που άκουγα, πήρα στα
χ έρια μου την κυν ηγετική καραμπίν α που ν όμιμα κατέχ ω…».

Μετά την απολογία του ο 70χ ρον ος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων
και της απαγόρευσης προσέγγισης
στο Αλεποχ ώρι.
Θα δικαστεί για απόπειρα αν θρωποκτον ίας κατά συρροή σε ήρεμη
ψυχ ική κατάσταση, αλλά και για
παράν ομη οπλοφορία, καθώς στο
σπίτι του βρέθηκε και έν α όπλο
φλόμπερ.
Ο ηλικιωμέν ος κατέθεσε μήν υση
κατά των αν ηλίκων για διατάραξη
οικιακής ειρήν ης και για απόπειρα
κλοπής.

Η

εταιρεία

Tile organosi

αναζητά άμεσα να καλύψ ει
2 θέσεις γραμματέων.
Προσόντα:
- Καλή γνώση αγγλικών σε
προφορικό
επίπεδο

και

γραπτό

- Πολύ καλή χρήση Η/Υ -

ταχύτητα στην πληκτρολόγ-

ηση

- Γνώση υπολογιστών
- Ευχέρεια λόγου
- Ευγένεια

- 1 : 4ωρη & 1 : 6ωρη

Περιοχή Εργασίας: Ελευσίνα
Παρακαλώ αποστείλατε
βιογραφικά στο

info@tileorganosi.gr

14-θριάσιο

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο
ΧΛΜ, 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
213 200640
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
Αστυνομικό Τμήμα
674 - 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν.
210 55 46 579 - 210 55 46
Λιμεναρχείο
210 55

213 2140410
210 55 46
Αντιστάσεως
930
42 454

Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόμιο Ελευσίνας
210 55 05
000
Ειρηνοδικείο
210 55 46 055
Ο. Σ. Ε.
210 55 46 521
Τελωνείο
210 55 46 502
Δασονομείο
210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας
210 55 48
046
Ο. Α. Ε. Δ.
210 55 42
412
Δ. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108
210 55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες )
10507
Ε.Υ.Δ.ΑΠ. ( Βλάβες )
1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου
210 55 42
299 - 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14
210 55 46
564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο Διανομής ) Κ υ π ρ α ί ο υ
146
210 55 62 769
Εφορία Αρχαιοτήτων
210 32 19
776
Αρχαιολογικό Μουσείο
210 55 46
019
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

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
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Η εταιρία Lubrico στη Μαγούλα
αναζητά εργάτη παραγωγής και
υπάλληλο γραφείου

Η εταιρεία ΛΟΥΜΠΡΙΚΟ Α. ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΠΕ με δραστηριότητα την παραγωγή & εμπορία χημικών
προϊόντων στο εσωτερικό & το εξωτερικό, προσλαμβάνει άμεσα στο εργοστάσιο παραγωγής
της, που βρίσκεται στο 10ο χλμ Ελευσίνας Δερβενοχωρίων στην Μαγούλα (όπισθεν εργοστασίου
TITAN) θέση “Καμάρι” :
1 ΑΤΟΜΟ ΩΣ ΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Το νεοπροσληφθέν άτομο θα ασχοληθεί με την
χρήση μηχανημάτων παραγωγής κατόπιν υποδείξεως & υπό την επίβλεψη του υπευθύνου χειριστή.
Δεν απαιτείται εξειδίκευση/προϋπηρεσία, μόνο
γνώση της Ελληνικής γλώσσας. Τέλος, παρέχεται
πλήρης εξοπλισμός ασφαλείας.
1 ΑΤΟΜΟ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το νεοπροσληφθέν άτομο θα πρέπει να έχει
απολυτήριο Λυκείου ( κατ’ ελάχιστον ), γνώση
Αγγλικών και να μπορεί να χειρίζεται Η/Υ ( Office
). Επιθυμητή, η ενδεχόμενη γνώση Λογιστικής.
ΜΙΣΘΟΣ: Συζητήσιμος
ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Πλήρης
ΩΡΑΡΙΟ: 08:00′ – 16:00′
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Πλήρης

Για την αποστολή βιογραφικών σας, στο e-mail
a.kourkazoni@lubrico.gr ή για την τηλεφωνική
σας επικοινωνία, στο τηλέφωνο 2105573193.

Η συνεχεια απο σελ. 2
Το κόστος καλύφθηκε από ιδίους πόρους του
Δήμου.

2. Η σκοπιμότητα της ανέγερσης και λειτουργίας
του νέου σχολείου ήταν να σταματήσει η
μετακίνηση του πλεονάζοντος μαθητικού δυναμικού του 9ου Δημοτικού Άνω Λιοσίων, μέσω δρόμων μεγάλης κυκλοφορίας, προς τα όμορα σχολεία και ιδίως προς το 4ο Δημοτικό Σχολείο που
βρίσκεται σε απόσταση περίπου 2 km.

3. Όμως, δυστυχώς, ο προκάτοχός σας κος
Κάππος, αγνοώντας τα τοπικά δεδομένα και
χωρίς να ζητήσει, ως όφειλε, τη γνώμη της τοπικής αυτοδιοίκησης, προχώρησε, αυθαίρετα και
χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, στον καθορισμό
της γεωγραφικής περιφέρειας του 11ου Δημοτικού
Άνω Λιοσίων.
4. Με την ως άνω Απόφαση, δεν περιορίζονται
οι μετακινήσεις των μαθητών, οι οποίες, τώρα
γίνονται με αντίθετη φορά, δηλαδή από το 4ο
προς το 11ο Δημοτικό κι από το 2ο Ζεφυρίου
προς το 4ο Άνω Λιοσίων, μέσω δρόμων μεγάλης
κυκλοφορίας, κάτι που εγκυμονεί κινδύνους για
τους μαθητές. Επίσης παραβιάζει, κατάφωρα, την

αρχή της ασφάλειας του δικαίου, αφού μετέβαλε
τα όρια του 4ου Δημοτικού τα οποία ισχύουν επί
χρόνια και επί τη βάσει αυτών πήραν αποφάσεις
για την ανέγερση ή τη μίσθωση κατοικιών οι οικογένειες των μαθητών.
5. Η ολότελα εσφαλμένη αυτή Απόφαση προκάλεσε δικαιολογημένες αντιδράσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα και στην τοπική κοινωνία, με αποτέλεσμα ο Δήμος να ζητήσει τη διευθέτηση της
κατάστασης, χωρίς να τροποποιηθούν τα υφιστάμενα όρια των σχολείων, πλην του 9ου Δημοτικού,
το οποίο, άλλωστε, διαθέτει πλεονάζον μαθητικό
δυναμικό.

Οι αντιδράσεις αυτές ανεστάλησαν εν όψει της
διαδικασίας επανατοποθέτησης Διευθυντών στις
Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά το
ζήτημα επανήλθε με την ανάληψη των καθηκόντων
σας. Άλλωστε το θέμα σας τέθηκε αμέσως από τον
Πρόεδρο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
Γιάννη Κρεμύδα κι από τον Γενικό Γραμματέα
Αργύρη Αργυρόπουλο.
Η κατάσταση έχει οξυνθεί, εν όψει της έναρξης
του σχολικού έτους και πρέπει να τροποποιηθεί,
αμέσως, η Απόφαση του κου Κάππου για να επανέλθει η ηρεμία.

6. Η τροποποίηση, όπως σας εξήγησα και προφορικά, είναι εφικτή, επειδή πρόκειται για διοικητική πράξη, την οποία η Διοίκηση μπορεί να
αλλάξει, αν κρίνει ότι στηρίχθηκε σε λάθος δεδομένα, όπως συμβαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Με απλά λόγια οι Αποφάσεις των διοικητικών
οργάνων δεν είναι θέσφατα, αλλά τροποποιούνται
αν δεν ισχύουν ή μεταβληθούν τα δεδομένα, επί
των οποίων στηρίχθηκαν.
7. Επειδή το Υπουργείο είναι ενημερωμένο για
την υπόθεση, παρακαλώ να διαβιβάσετε, αμελητί,
το παρόν έγγραφο, στην Πολιτική Ηγεσία, με αντικείμενο την παροχή κατευθύνσεων προς εξομάλυνση της κατάστασης. Από την πλευρά μας είμαστε έτοιμοι, ως Δήμος, να πάρουμε μέρος σε
οποιαδήποτε σύσκεψη ή να κάνουμε όλες τις ενέργειες που θα απαιτηθούν, προκειμένου να επανέλθει η ηρεμία στην σχολική κοινότητα.
Με βάση τα παραπάνω, αναμένουμε την, εκ
μέρους σας, ταχεία προώθηση του παρόντος
εγγράφου στο Γραφείο της κας Υπουργού, ώστε να
ζητήσουμε τη σύγκληση σύσκεψης, με θέμα της
επίλυση του προβλήματος.
Με εκτίμηση
Χρήστος Σπ. Παππούς
Δήμαρχος Φυλής
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ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση γκαρσονιέρα
35 τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ, κατασκευή '08, μπάνιο, επιπλωμένη, θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση με
κεντρική εγκατάσταση,
μέσο θέρμανσης: πετρέλαιο, νυχτερινό ρεύμα,
χωρίς κοινόχρηστα, ελεύθερη, ιδανική για φοιτητές,
τιμή
400€
6948750875

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο διαμέρισμα 63 τ.μ., 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '10, μπάνιο, ενεργ. κλ. Α+, ζώνη οικιστική, τιμή 410€, 09:0021:00 6908419263

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση οροφοδιαμέρισμα
90 τ.μ., ισόγειο, προσόψεως, 2 υ/δ, κατασκευή
'97, μπάνιο, σε οικόπεδο
650 τ.μ., θέρμανση: αυτόνομη θέρμανση με ατομική εγκατάσταση, μέσο θέρμανσης: πετρέλαιο, τζάκι, πάρκιν πιλοτής, κουφώματα αλουμινίου,

θριάσιο-15

χωρίς ασανσέρ, ζώνη οικιστική, δάπεδα: μάρμαρο, πολύ καλή κατοικία με
δύο μεγάλα υπνοδωμάτια, σαλόνι ,κουζίνα με
καθιστικό και τζάκι και μεγάλο κήπο, τιμή 480€,
συζητήσιμη. SYNTHESIS
S.R.E.CON,
2105541126, 09:00-20:00
ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη
γκαρσονιέρα 45 τ.μ., ισόγεια, διαμπερής, 1 υ/δ,
αυτόνομη θέρμανση,
πόρτα
ασφαλείας,
ηλιακός, ανοικτό πάρκιν,
κήπος, χωρίς ασανσέρ,
χωρίς κοινόχρηστα, όχι
μεσίτες, είναι ένας μεγάλος χώρος με κουζίνα και
μπάνιο, τιμή 300€,
συζητήσιμη
6947045353

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση οροφοδιαμέρισμα
170 τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου,
προσόψεως, 3 υ/δ, κατασκευή '80, μπάνιο, 2
wc, θέρμανση: αυτόνομη
θέρμανση με κεντρική εγ-

κατάσταση, πόρτα ασφαλείας, ηλιακός, χωρίς
κοινόχρηστα, ενεργ. κλ. Ε,
///Μαγούλα, οροφοδιαμέρισμα 170 τ.μ., 1ου ορόφου κατασκευής 1980,
προσόψεως και διαμπερές. Διαθέτει 3 υ/δ, σαλόνι
μεγάλο, κουζίνα, μπάνιο,
2 wc, πόρτα ασφαλείας,
αυτ. θέρμανση πετρελαίου και λέβητας, ηλιακό.
Κοντά στο κέντρο της
πόλης. 6/5/2022 10:36
πμ, τιμή 600€ (e-agents1327401). ASPIS
REAL
ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220
ΕΛΕΥΣΙΝΑ οικία 110 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή
'79, 2 μπάνια, ανακαινισμένη, ανακαίνιση '20, τιμή 450€, 09:00-21:00
6945153906

ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος,
μονοκατοικία 72 τ.μ., υπερυψωμένη ισόγεια, 1 υ/δ,
ενεργ. κλ. Γ, ανακαινισμένη, τιμή 300€

Η ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ Α.Ε. αναζητά προσωπικό
για τις αποθήκες της στον Ασπρόπυργο Αττικής
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ

Απαραίτητα Προσόντα:
§
Απολυτήρι ος τί τλος τρι τάξι ου
Γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής ή ανώτερος
§ Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών σε αντίστοιχη θέση με
χειρισμό παλετοφόρου ορθίου
§ Πολύ καλή γνώση της ελληνικής
γλώσσας και ευκολία στην επικοινωνία
§ Επιθυμητή γνώση και εμπειρία στη
χρήση φορητών τερματικών barcode
(RF scanner)

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Απαραίτητα Προσόντα:
§ Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου Γυμνασίου ή
άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή ανώτερος
§ Άδεια χειριστή ηλεκτροκίνητου ανυψωτικού περονοφόρου μηχανήματος (κλαρκ)
§ Επαγγελματική εμπειρίατουλάχιστον τριών
(3) ετών σε αντίστοιχη θέση χειριστή reach
truck
§ Γνώση και εμπειρία στη χρήση φορητών
τερματικών barcode (RF scanner)
§ Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
και ευκολίαστην επικοινωνία
§ Επιθυμητή γνώση λειτουργίας συστημάτων WMS

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν
βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
hr@beinoglou.gr ή στο τηλ. 210-9466204

6946983366

ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μονοκατοικία 60 τ.μ., ισόγεια, 2
υ/δ, μπάνιο, ανακαίνιση
'10, τιμή 250€, 07:0022:00
6945605024

ΒΙΛΙΑ μονοκατοικία 135
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, 2 μπάνια, τζάκι, κήπος, ανακαινισμένη, σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα, 1 ξύλινη σοφίτα, 2 αυλές, καλοριφέρ,
χωρίς σκάλες, κατάλληλη
και για ηλικιωμένους και
άτομα με κινητικά προβλήματα, δεκτά κατοικίδια,
τιμή 500€ 6944461852

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση μονοκατοικία
72 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, επί
της λεωφόρου Θρασυβούλου και Βαγγέλη
Περπινιάδη, Άνω Φούσα,
με αυλή, κοντά σε προαστιακό, στάση λεωφορείου και αγορά., τιμή 420€
6973222212

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ανακαινισμένο διαμέρισμα 50
τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '90, μπάνιο,
κλιματισμός, ενεργ. κλ. Δ,
ανακαίνιση '00, 3 δωμάτια, 1 κουζίνα/ες, κουζίνα
(αυτόνομη),
studio
6/5/2022 11:43 πμ, τιμή
300€ (e-agents1066076).
ASPIS REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Κέντρο,
καλή κατάσταση διαμέρισμα 40 τ.μ., 1 επίπεδο,
ισόγειο, 1 υ/δ, κατασκευή
'85, μπάνιο, θέρμανση:
κεντρική θέρμανση, ενεργ. κλ. Ζ, ανακαίνιση '00,
3 δωμάτια, 1 κουζίνα/ες,
6/5/2022 11:43 πμ, τιμή
300€ (e-agents1066075).
ASPIS REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220
Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
380 € 60 τ.μ.
Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια:

1
Όροφος: 1ος Κατάσταση:
Ανακαινισμένο
Έτος κατασκευής: 1990
Έτος ανακαίνισης: 2022
Ενεργειακή Κλάση: Δ
Ηλιακός θερμοσίφωνας
Ζώνη: Οικιστική
Δάπεδα: Μωσαϊκό
Ενοίκιο περιλαμβάνει:
Κοινόχρηστα Κεντρική θέρμανση
Μέσο θέρμανσης: Πετρέλαιο
δίπλα στην εκκλησία του
Αγίου
Δημητρίου
6908461120
Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
400 € 60 τ.μ.
Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια:
1
WC: 1 Όροφος: 1ος
Κατάσταση: Ανακαινισμένο
Ενεργειακή Κλάση: Α+
Ζώνη: Βιομηχανική
Ενοίκιο περιλαμβάνει:
Ρεύμα
6907830246

Η εταιρεία Eye Facility
Management αναζητά:

Προσωπικό Ασφαλείας-Φύλακες,
για την στελέχωση της φύλαξης
Bιομηχαν ικών Eγκαταστάσεων ,
στη περιοχή του Ασπροπύργου.

Απαραίτητα Προσόντα:

•Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας Ν.2518/97 σε ισχύ.
•Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης.
•Δυνατότητα για πλήρη ή μερική
απασχόληση σε κυλιόμενες βάρδιες.
•Βασικές Γνώσεις Αγγλικών.
•Βασικές Γνώσεις Η/Υ.
Η εταιρεία παρέχει:

•Άμεση Πρόσληψη.
•Μόνιμη Απασχόληση.
•Συνεχή Εκπαίδευση.
•Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλλον.
•Δυνατότητες Επαγγελματικής Εξέλιξης.

Αν επιθυμείτε, να γίνετε μέλος της
ομάδας μας, μπορείτε να υποβάλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα:
•
Στέλνοντας
emai l :
info@eyefm.gr
•
Στέλνοντας
fax:
2108060055.
•
Τηλεφωνικά στο τηλέφωνο:
210-6121719

Ωράριο επικοινωνίας από Δευτέρα
έως
Παρασκευή
09:30π.μ.16:30μ.μ.,στο
τηλέφωνο 2106121719.
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την εταιρεία μας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας :
w w w .eyefm.gr

Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022

16-θριάσιο

5 Γυναίκες - 3ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών
από το ‘’Χοροδρώμενο’’ Άνω Λιοσιων!

3ο Φεστιβάλ
Παραδοσιακών
Χορών από
το ‘’Χοροδρώμενο’’,
Άνω Λιοσιων!
Μια παράσταση
αφιερωμένη στη
Γυναίκα!
5 στάδια από τη ζωή
της γυναίκας σε μία
παράσταση που θα
καθηλώσει!
Ηθοποιοί, Μουσικοί,
Τραγουδιστές, & Χορευτές, συναντιούνται
επί σκηνής και
ενώνουν τα κομμάτια
του ίδιου πάζλ!
Μην λείψει κανείς!

Το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου
η εθελοντική αιμοδοσία
του Κυνηγετικού Συλλόγου Αχαρνών

Ο Κυνηγετι κός Σύλλογος Αχαρνών σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό, θα πραγματοποιήσει
εθελοντι κή
αι μοληψί α
στι ς
10/09/2022 ημέρα Σάββατο και ώρα
16:00 – 20:00 στα γραφεία του
Συλλόγου Αρχαί ου Θεάτρου 31
Αχαρνές.
Μη ξεχνάμε πως λίγα μόλις λεπτά

από τον πολύτιμο χρόνο μας, μπορούν να σώσουν περισσότερους
από έναν ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.
Για δηλώσεις συμμετοχής μπορεί τε
να επι κοι νωνήσετε
στο
2102463256 καθημερινά και ώρες
08:30 – 13:00 το πρωί και 18:00 –
20:30 το απόγευμα.

