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Μ
ετά από συντονισμένες προσπάθει-
ες και συνεργασία του Αντιπροέδρ-
ου της Βουλής και Βουλευτή Δυτι-

κής Αττικής κ. Αθανασίου Μπούρα και του
Δημάρχου Μάνδρας-Ειδυλλίας κ. Χρήστου
Στάθη, εκδόθηκε η με αριθμό ΔΑΕΦΚ-
ΚΕ/4922/Α321 Υπουργική Απόφαση
«Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής
αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστι-
κής Συνδρομής για την αποκατάσταση των
ζημιών σε κτίρια (εκτός επαγγελματικών
χρήσεων) που επλήγησαν από την
πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου 2017 σε
περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας
Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής»
που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ της 3.8.2020 τεύχος B αρ. φύλλου 3205.
Η αρχική προθεσμία έληξε στις 24.4.2020. Έτσι ορίζεται η 11η Δεκεμβρίου 2020 νέα προθεσμία για
την υποβολή αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται από τις σχετικές υπο-
υργικές αποφάσεις, για έκδοση άδειας επισκευής και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής και για έκδο-
ση βεβαίωσης καθορισμού δικαιούχου της στεγαστικής συνδρομής, για την ανακατασκευή από τους
ιδιοκτήτες των πληγέντων κτιρίων (εκτός επαγγελματικών χρήσεων) από την πλημμύρα της 15ης Νοεμ-
βρίου 2017 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.
Η απόφαση αυτή ισχύει και για το Δήμο Μεγαρέων και για το Δήμο Ελευσίνας. 
Ο κ. Μπούρας θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό των κατοίκων της Δυτικής Αττικής και θα συμβάλει στην
επίλυση των προβλημάτων που τους απασχολούν. 
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ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
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Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Hλιοφάνεια  . Η θερμοκρασία από

22- 32  βαθμούς Κελσίου

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
3,7,11,15,19,23,27

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ερμιόν η, Ερμίν α, Μωυσής, Μωσής, Μωυσία, Μωσία
Ροζαλία, Ρόζυ, Ρόζα, Ωκεαν ός, Ωκεάν ιος, Ωκεάν ης,

Ωκεαν ία, Ωκεαν ή, Ωκεαν ίς

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Κολιός Αντώνιος Ν.
28ης Οκτωβρίου 17Α & Θρασυβούλου,

2105577744

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
Σαμπάνης Σπυρίδων Α.

Περικλέους 40 & Κοντούλη, 2105547581

MAΝΔΡΑ

Μαρτζέλης Χρήστος Ι.
Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 56, 2105555550

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Παπασπυρόπουλος Χρήστος
Λεωφόρος Φυλής 197, 2102474337

ΧΑΪΔΑΡΙ
Χαλέπη Μαρία Δ.

Ηρώων Πολυτεχνείου 27, Χαϊδάρι - Δάσος,
2105822028

Ύφεση 15,2% στο β’
τρίμηνο της φετινής
χρονιάς υπέστη η
Ελληνική Οικονομία
σύμφωνα με τα
στοιχεία που ανα-
κοίνωσε πριν από λίγο
η Ελληνική Στατιστική
Αρχή. Στο 14% έφτασε
η μείωση συγκριτικά με
το α’ τρίμηνο.

· Η συνολική τελική
καταναλωτική δαπάνη
παρουσίασε μείωση
κατά 10,1% σε σχέση
με το 2o τρίμηνο του
2019.

· Οι  ακαθάριστες
επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά
10,3% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2019.

· Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρου-
σίασαν μείωση κατά 32,1% σε σχέση με το 2o
τρίμηνο του 2019.

Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 15,4%, 

ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά
49,4%.

· Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρου-
σίασαν μείωση κατά 17,2% σε σχέση με το 2o
τρίμηνο του 2019. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθη-
καν κατά 15,3% και οι εισαγωγές υπηρεσιών
μειώθηκαν κατά 25,7%.

Συντονισμένες προσπάθειες του Αντιπροέδρου 
της Βουλής, Αθανασίου Μπούρα, και του Δημάρχου 

Μάνδρας-Ειδυλλίας, Χρήστου Στάθη

ΝΝέέαα  ππρροοθθεεσσμμίίαα  υυπποοββοολλήήςς  ααιιττήήσσεεωωνν  
γγιιαα  ττηη  χχοορρήήγγηησσηη  ΣΣττεεγγαασσττιικκήήςς  

ΣΣυυννδδρροομμήήςς  σσεε  ππλληηγγέέννττεεςς  ααππόό  ττηηνν  ππλληημμμμύύρραα

Πάνω από 15% η ύφεση το β' τρίμηνο
λόγω κορονοϊού
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Το μήνυμα καλωσορίσματος των Πρωτοετών
Φοιτητών από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) καθηγητή Παναγιώτη Ε.
Καλδή: Νέες φοιτήτριες και νέοι φοιτητές, Αγαπητοί
μου, Με ιδιαίτερη χαρά σας υποδέχομαι στην επιλο-
γή σας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), το
δεύτερο σε αριθμό φοιτητών Ίδρυμα στην Αττική και
το τρίτο σε αντίστοιχο αριθμό στη χώρα και σας
συγχαίρω για την επιτυχία σας. Θεωρώ ότι η παρ-
ουσία σας είναι τιμή για το Πανεπιστήμιό μας, το
εμπλουτίζει και θα ήθελα από κοινού δημιουργικά
να διαμορφώσουμε μια νέα, ανοδική πορεία εξέλιξ-
ης. 

Το ΠΑΔΑ, παρ’ όλη την πρόσφατη ίδρυσή του (2018),
θεωρείται το πλέον ταχέως αναπτυσσόμενο Ελληνικό
ΑΕΙ στη χώρα και προέρχεται από τρία επιμέρους ιστο-
ρικά και δυναμικά Ιδρύματα εκπαίδευσης και έρευνας
στο χώρο της Αττικής, τα τέως ΤΕΙ Αθήνας, ΑΕΙ Πειραιά
ΤΤ και Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας που επί δεκαετίες
προσέφεραν στην κοινωνία χιλιάδες αποφοίτους και
συνέβαλαν καταλυτικά στην ανάπτυξη της Ελλάδας,
αλλά και διεθνώς. Διαθέτει 6 Σχολές (Σχολή Δημόσιας
Υγείας, Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών 

Επιστημών, Σχολή Επιστημών Τροφίμων, Σχολή Επι-
στημών Υγείας και Πρόνοιας, Σχολή Εφαρμοσμένων
Τεχνών και Πολιτισμού και Σχολή Μηχανικών), 27 Τμή-
ματα υψηλών ακαδημαϊκών προδιαγραφών, τα οποία
καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα πανεπιστημιακών
σπουδών. Την ενημερωτική σελίδα των φοιτητών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μπορείτε να την δείτε
εδώ. Οι χώροι του Πανεπιστημίου βρίσκονται σε τρεις
πανεπιστημιουπόλεις (δύο στο Αιγάλεω: στο Αλσος και
τον Αρχαίο Ελαιώνα, ενώ μία στην Αθήνα) και σε εξέλιξη
ολοκλήρωσης βρίσκεται και τέταρτη πανεπιστημιούπολη
στο Μοσχάτο. 

Στρατηγική μας είναι το να επενδύουμε στους ανθ-
ρώπους και επιδιώκουμε όλη η ακαδημαϊκή κοινότητα να
συνεργάζεται αρμονικά και δημιουργικά, με ένα κοινό
όραμα, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής να εδραιωθεί
στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς ως ένα ισχυρό, σύγχρ-
ονο, προοδευτικό πανεπιστήμιο, με δημόσιο χαρακτήρα,
αναγνωρίσιμο και ανταγωνιστικό ρόλο στο παγκόσμιο
στερέωμα.

Ένα Ίδρυμα ευχάριστης καθημερινότητας, ένας
χώρος στον οποίο να μπορούμε αρμονικά να ζούμε και
να κοινωνικοποιούμαστε. 

Συνεχιζεται στη σελ. 13

Πανεπιστήμιο
Δυτικής
Αττικής: 

Καλωσόρισμα
Πρωτοετών
Φοιτητών

Εντοπίστηκε φυτεία 
δενδρυλλίων κάνναβης 
στα Μέγαρα

Εντοπίστηκε φυτεία δενδρυλλίων κάν-
ναβης στην περιοχή Χάνι Μεγάρων.
Κατασχέθηκαν 793 δενδρύλλια κάννα-

βης, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για
την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των καλλιε-
ργητών της. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την  Αστυνομία:
Στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών και δρά-

σεων για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δεν-
δρυλλίων κάνναβης και κατόπιν κατάλληλης
αξιολόγησης και αξιοποίησης στοιχείων,
εντοπίσθηκε σε δυσπρόσιτη, δασώδη περιοχή της
Αττικής από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλει-
ας Τρίπολης, φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης.

Ειδικότερα, στις (2.9.2020) το πρωί, σε τοπική
κοινότητα του Δήμου Μεγάρων Αττικής, πραγματο-
ποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση
από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας
Τρίπολης, σε συνεργασία με αστυνομικούς της
Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυ-
νσης Ασφάλειας Αττικής, της Ειδικής Κατασταλτι-
κής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.), των
Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήμα-
τος (Ο.Π.Κ.Ε.) Αρκαδίας και Κορινθίας, καθώς και
με τη συνδρομή της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων
της Ελληνικής Αστυνομίας και του αστυνομικού
σκύλου της Διεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών
Δυνάμεων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εξερευνήθηκε
η ανωτέρω περιοχή, όπου εντοπίστηκε σε ειδικά
διαμορφωμένους και κατάλληλα εκχερσωμένους
χώρους, φυτεία κάνναβης, αποτελούμενη από -
793- δενδρύλλια κάνναβης , ύψους έως -150- εκα-
τοστών, περίπου τα οποία εκριζώθηκαν και
κατασχέθηκαν.

Επιπλέον, στο χώρο της φυτείας, βρέθηκε
αντίστοιχος αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλι-
σμός, ο οποίος κατασχέθηκε.

Το προανακριτικό έργο διενεργείται από το
Τμήμα Ασφαλείας Τρίπολης, ενώ η αστυνομική
έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και τη
σύλληψη των ατόμων που καλλιεργούσαν την
φυτεία.

Παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Πατούλη και του Αντιπεριφ-
ερειάρχη Δυτικής Αττικής κ. Κοσμόπουλου, o Δήμος Ελευσίνας παρέ-
λαβε από την Περιφέρεια Αττικής την Τετάρτη 02/09 ένα υπερσύγχρο-
νο απορριμματοφόρο με πολλές δυνατότητες προσαρμοσμένο στην
ανακύκλωση των βιοαποβλήτων.

Στο Δήμο Ελευσίνας κατά το παρελθόν έχουν εκπονηθεί σχέδια για
τη τοπική διαχείριση των απορριμμάτων, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να
διαθέτουν υψηλή κουλτούρα ανακύκλωσης αλλά και περιβαλλοντικών
δράσεων. 

Ξεκινάμε μια σημαντική προσπάθεια ώστε σταδιακά να επιτευχθεί η
εκτροπή όσο το δυνατόν περισσότερων οργανικών αποβλήτων από
τον πράσινο, στον καφέ κάδο, στέλνοντας όλο και λιγότερες ποσότ-
ητες απορριμμάτων για ταφή, διανέμοντας το επόμενο διάστημα καφέ
κάδους στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ζούμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση με την εξάπλωση του κορωνοϊού
και το ζήτημα της καθαριότητας, της διαχείρισης των απορριμμάτων και
της ανακύκλωσης, είναι εξίσου σημαντικές παράμετροι για την προ-
στασία της δημόσιας υγείας.

Η σημερινή πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής είναι διπλά σημαν-
τική.Γιατί εκτός από τα οφέλη που μας δίνει η ανακύκλωση, πραγματο-
ποιείτε σε μια δύσκολη περίοδο λόγω πανδημίας, περίοδο όμως που δεν
θα πρέπει να μας κάνει να ξεχνούμε ότι ο αγώνας για μια καλύτερη πόλη
είναι διαρκής.

Θα είμαστε στο πλευρό της Περιφέρειας ώστε να υλοποιηθεί με τον
καλύτερο τρόπο το πρόγραμμα «Ανακύκλωση 2020». 

Παράδοση απορριμματοφόρου από την Περιφέρεια
Αττικής στον Δήμο Ελευσίνας
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Αθήνα, 3/09/20
Αρ. πρωτ.: 638388

Ανακοίνωση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της
με αρ.οικ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ
Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται
ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Αττικής διαβιβάστηκε από τη
Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής με το με αρ.
πρωτ. 47878/2512/20 έγγραφο ο
φάκελος ανανέωσης-
τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων, με ΠΕ.Τ.:
2006319525 και με:

Α) τίτλο έργου: «Μονάδα
επεξεργασίας και παραγωγής
προϊόντων καπνού»,
υποκατηγορία: A2, ομάδα: 9η,
α/α: 222 (Εγκαταστάσεις
αποθήκευσης με ή χωρίς ψύξη),
ομάδα 6η, α/α: 24 (Τουριστικές
εγκαταστάσεις και έργα αστικής
ανάπτυξης, κτιριακού τομέα,
αθλητισμού κι αναψυχής) και
Κατηγορία Β, ομάδα 9η, α/α 41
(Παραγωγή προϊόντων καπνού),
α/α: 80 (‘Άλλες δραστηριότητες
συναφείς με την εκτύπωση και

δραστηριότητες προεκτύπωσης) &
ομάδα 10η, α/α: 2 (Ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας)

Β) θέση έργου: θέση Κορορέμι-
‘Ημερος Τόπος, στο Δήμο
Ασπροπύργου, στην Περιφερειακή
Ενότητα Δυτ. Αττικής, της
Περιφέρειας Αττικής. 

Γ) φορέα έργου: ‘’ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
Α.Β.Ε.Σ.’’

Δ) αρμόδια για το έργο
περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση
Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής

Ε) Για την παροχή σχετικών
περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1)
την αρμόδια υπηρεσία της
Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση
Περιβάλλοντος Περιφέρειας
Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα,

υποδοχή κοινού: Δευτέρα-
Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.:
210-6984302) και 2) το
Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό
Μητρώο  (ΗΜΠ) μόνο για
εγγεγραμμένους χρήστες στη
διεύθυνση http: eprm.ypen.gr.  

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που
τροποποιείται την 37795/1970/17-
5-2017, όπως τροποποιήθηκε με
την 47892/2851/8-08-2018
απόφαση.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ Η Μ Ο Σ
ΦΥΛΗΣ                                                                        
Δ Ι Ε Υ ΘΥ Ν Σ Η

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυν ση :  Πλατεία
Ηρώων , Άν ω Λιόσια
Τηλ.: 2132042718
FAX: 2132042714
e-mail :dperiouspromhth@fyli.gr

Άν ω Λιόσια,  03/09/2020

Αριθ. Πρωτ.:  23662

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για  την   αν άδειξη  αν αδόχου  για
την  υπηρεσία
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»,
Α.Μ.:139/2020, προϋπολογισμού
28.381,60 € χωρίς Φ. Π. Α. 24%
(35.193,18€ συμπ/ν ου Φ.Π.Α.).

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει
ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγω-
νισμό με σφραγισμένες προσφο-
ρές και με κριτήριο  κατακύρωσης
την  πλέον  συμφέρουσα  από
οικονομική  άποψη  προσφορά
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή), ήτοι μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες
(%), επί του  προϋπολογισμού
της μελέτης, για την ανάθεση της
υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», σύμφωνα
με τις τεχνικές προδιαγραφές και
τους όρους της 139/2020 μελέτης,
συνολικού ενδεικτικού προϋπο-
λογισμού 28.381,60 € χωρίς Φ.
Π. Α. 24%  (35.193,18 € με
Φ.Π.Α.24%) για τις ανάγκες του
Δήμου. 

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε
και αφορά τις ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ, προκειμέ-
νου να αντιμετωπισθούν από το
τμήμα Αποχέτευσης, τα διάφορα
προβλήματα εμφράξεων και
δυσλειτουργιών καθ’ όλη τη
διάρκεια της σύμβασης, τόσο στο
Δίκτυο Αποχέτευσης όσο και σε
όλα τα κτίρια, (δημοτικά και μισθ-
ωμένα), όπου και στεγάζονται
Υπηρεσίες του Δήμου Φυλής.
Η αναγκαιότητα για την εν λόγω
εργασία, προκύπτει λόγω της
έλλειψης των ειδικών μηχανημά-
των στον εξοπλισμό του Δήμου,
για τις συγκεκριμένες εργασίες.
Γι’ αυτό το λόγο, θα απαιτηθεί εκ
μέρους των οικονομικών φορέων
ο κατάλληλος εξοπλισμός, σε πιε-
στικά – αποφρακτικά μηχανήμα-
τα και βυτιοφόρα εκκένωσης και
μεταφοράς λυμάτων.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών,
τα μεν αποφρακτικά μηχανήματα
θα κάνουν πάσης φύσεως αποφ-
ράξεις που θα απαιτηθούν, τα δε
βυτιοφόρα, θα φέρουν σε πέρας
αντλήσεις – εκκενώσεις ακαθάρ-
των υδάτων και λυμάτων, και
μεταφορές αυτών στους προβ-

λεπόμενους χώρους απόθεσης
Η δαπάνη για την συγκεκριμένη
παροχή υπηρεσίας έχει προϋπο-
λογισθεί ενδεικτικά στο ποσό
των 35.193,18 € (Προϋπολογι-
σμός εργασιών 28.381,60€ +
ΦΠΑ 24% 6.811,58€ =
35.193,18€) και  θα καλυφθεί
από τον Κ.Α. 25.6262.10006 του
τακτικού προϋπολογισμού του
Δήμου του οικονομικού έτους
2020. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζε-
ται ως 31/12/2020.

Η προς δημοπράτηση υπηρεσία
εντάσσεται στην κατηγορία του
Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 90400000-1
“Υπηρεσίες αποχέτευσης”.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κρι-
τήριο της πλέον συμφέρουσας
από οικονομική άποψη προσφο-
ράς, βάσει τιμής.

Ο διαγων ισμός θα γίν ει στο
Δημαρχείο Φυλής (Πλατεία
Ηρώων , Άν ω Λιόσια), την
15/09/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα
11:00 π.μ. Ώρα έν αρξης παραλα-
βής προσφ ορών  ορίζεται η
10:00 π.μ. και ώρα λήξης η
11:00 π.μ.
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 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 πολ-
υμερείς συμφωνίες με την Ένωση
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων. 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμε-
τοχής.
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 διαγω-
νισμού επισκεπτόμενοι την ιστο-
σελίδα του Δήμου Φυλής
http://www.fyl i .gr. Η περίληψη
της Διακήρυξης, αναρτήθηκε στο
διαδίκτυο, στον ιστότοπο
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 δημο-
σιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο
βαρύνει τον ανάδοχο.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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Το Δ.Σ. της ΕΝ.Δ.Α. αποφάσισε ομόφωνα την αναβολή του 12ου Forum 
Λόγω των έκτατων συνθηκών πρόληψης του COVID-19

Το Δ.Σ. της Ένωσης Δημάρχων Αττικής, με ομόφωνη απόφασή του, αποφ-
ασίζει την αναβολή του προγραμματισμένου 12ου Forum που επρόκειτο να
διεξαχθεί στις 12 Σεπτεμβρίου 2020 στη Σαλαμίνα, σε συνδιοργάνωση με την
Π.Ε.Δ.Α. και με την υποστήριξη του Δήμου Σαλαμίνας. 

Οι έκτακτες συνθήκες πρόληψης της εξάπλωσης του COVID -19, σύμφωνα
και με τις οδηγίες των ειδικών επιστημόνων, επιβάλλουν τη λήψη της απόφ-
ασης αυτής. 

Ο διάλογος, που δεν θα γίνει, για μία σειρά κρίσιμων θεμάτων που αφορ-
ούν στην Τ.Α., όπως ο εκλογικός νόμος, η καταστατική θέση των αιρετών και
άλλα, όπως προβλέπετο στο πρόγραμμα του Forum, θα επιδιωχθεί να γίνει
μέσω άλλου τρόπου. 

Στόχος η συμπλήρωση των επεξεργασμένων προτάσεων του Δ.Σ., ώστε να
κατατεθεί στο αρμόδιο Υπουργείο ένα κείμενο αξιόπιστων προτάσεων που η

θεσμοθέτησή τους θα οδηγήσει στην αναβάθμιση του Θεσμού.

Το Δ.Σ. της ΕΝ.Δ.Α. ευχαριστεί τον Δήμαρχο Σαλαμίνας κ. Γιώργο Παναγό-
πουλο και τον Πρόεδρο Δημ. Κοινότητας Σαλαμίνας   κ. Νίκο Αρσένη για την
άψογη συνεργασία και προετοιμασία του Forum  και επιφυλάσσεται για τη διε-
ξαγωγή του, σε χρόνο που οι συνθήκες θα το επιτρέψουν. 

Επίσης, το Δ.Σ. ευχαριστεί τον Πρόεδρο κ. Γιώργο Μαρκόπουλο και τον
Γεν. Γραμματέα κ. Τάσο Μαυρίδη της Π.Ε.Δ.Α. για την υποστήριξή τους. 

Να σημειωθεί ότι ο προγραμματισμός του 12ου Forum προέβλεπε, παράλ-
ληλα με τις κύριες εργασίες του, και παράλληλες εκδηλώσεις, με τη συνερ-
γασία του Δήμου Σαλαμίνας, με τη συγκυρία της επετείου των 2500 χρόνων
από την ιστορική ναυμαχία της Σαλαμίνας.

Θανάσης Λεβέντης
Καθηγητής

Νευροχειρουργικής
Δέχεται κάθε Τρίτη & Πέμπτη 

12:00-14:00 στο Αττικό Πολυιατρείο 
(Πρώην Ιωνία) Χατζηδάκη 40 & Πάγκαλου

- Ελευσίνα Τηλέφωνο Επικοινωνίας 
6932439508 & 210 5545994

Νέο μήνυμα από το 112 - Προσοχή για πυρκαγιές
Χαρδαλιάς: Προσοχή! Σήμερα η πιο επικίνδυνη για πυρκαγιές ημέρα του καλοκαιριού

Τ
ο 112 έστειλε μήν υμα  στα κιν ητά τηλέφων α, προειδοποιών τας για υψηλό κίν δυν ο πυρκαγιάς την  Παρασκευή 4
Σεπτεμβρίου.Ως την  πιο επικίν δυν η ημέρα του καλοκαιριού για εκδήλωση πυρκαγιάς χ αρακτηρίζει την   Παρασκευή 4 Σεπτεμ-
βρίου, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχ είρισης Κρίσεων , Νίκος Χαρδαλιάς και εφιστά την  προσοχ ή όλων .

Ειδικότερα, αν αφέρει σε δήλωσή του:
«Αγαπητοί μου συμπολίτες, αύριο, 4 Σεπτεμβρίου, μεγάλο μέρος της χ ώρας μας θα βρίσκεται σε συν θήκες ευν οϊκές για εκδήλωση
πυρκαγιάς. Αύριο είν αι η πιο δύσκολη ημέρα του φετιν ού καλοκαιριού, με δείκτη επικιν δυν ότητας 4 σε 17 Νομούς της επικράτειας.
Για το λόγο αυτό, απευθύν ω έκκληση προς όλους ν α είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και ν α αποφύγουμε κάθε δραστηριότητα στην
ύπαιθρο ή οπουδήποτε αλλού που μπορεί ν α οδηγήσει σε εκδήλωση πυρκαγιάς από αμέλεια.
Ολος ο κρατικός μηχ αν ισμός έχ ει τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής για ν α αν τιμετωπίσουμε άμεσα την  όποια επικίν δυν η κατάσταση
εκδηλωθεί. 
Συστηματικές περιπολίες από επίγεια και εν αέρια μέσα θα γίν ον ται σε όλη τη διάρκεια του 24ωρου σε όλες τις περιοχ ές που κιν -
δυν εύουν . Αλλά, επαν αλαμβάν ω, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχ ή και αυξημέν η εγρήγορση από όλους μας. Κάν ω έκκληση για επιφυλα-
κή όλων  μας».
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Συνάντηση Χρ. Παππού και Ν. Χατζητρακόσια με τους 
διευθυντές των Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου Φυλής

ΑΑΑΑιιιισσσσιιιιοοοοδδδδοοοοξξξξίίίίαααα    κκκκααααιιιι     
ππππααααρρρράάάάδδδδοοοοσσσσηηηη    
εεεεξξξξοοοοππππλλλλιιιισσσσμμμμοοοούύύύ    κκκκααααιιιι     
ααααννννττττιιιισσσσηηηηππππττττιιιικκκκώώώώνννν    σσσσττττηηηη    
σσσσυυυυννννάάάάννννττττηηηησσσσηηηη    

Έ
τοιμα για το «πρώτο κουδούνι» της νέας
σχολικής χρονιάς είναι τα σχολεία της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως

διαπιστώθηκε στη συνάντηση που είχε σήμερα,
Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος της Δευτε-
ροβάθμιας Επιτροπής Εκπαίδευσης του Δήμου
Φυλής, Νίκος Χατζητρακόσιας, με τους Διευθυ-
ντές των 14 Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου,
παρουσία του Δημάρχου Φυλής Χρήστου Παπ-
πού.

Στη καθιερωμένη αυτή συνάντηση πριν την ένα-
ρξη της νέας σχολικής χρονιάς, που φέτος πραγ-
ματοποιήθηκε σε εξωτερικό χώρο δεδομένων
των συνθηκών, έγινε ενημέρωση των διευθυ-
ντών για όλες τις ενέργειες που έχουν γίνει για
μια ομαλή εκπαιδευτική περίοδο.

Καλή σχολική χρονιά ευχήθηκε ο Δήμαρχος
Χρήστος Παππούς. «Είμαστε και θα παραμείνο-
υμε δίπλα σας, αρωγοί σε κάθε ανάγκη των σχο-
λείων μας, εξασφαλίζοντας ασφαλείς και λειτουρ

γικές εγκαταστάσεις και πλήρη εξοπλισμό»,
διαβεβαίωσε ο Δήμαρχος, ο οποίος συζήτησε με
τους διευθυντές για τη νέα σχολική χρονιά.

Στην προετοιμασία που έγινε το καλοκαίρι ανα-
φέρθηκε ο Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Επι-
τροπής Εκπαίδευσης, υπογραμμίζοντας ότι
έχουν ολοκληρωθεί οι επισκευές και εργασίες
συντήρησης των σχολικών κτιρίων. Παράλληλα,
παρέδωσε στους Διευθυντές των σχολείων νέο
ηλεκτρονικό εξοπλισμό και συγκεκριμένα σταθε-
ρούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και φορητούς
(lap top), τάμπλετ, προτζέκτορες και εκτυπωτές.
«Έχουμε προμηθευθεί και σας παραδίδουμε 

σήμερα όλο τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό που
μας είχατε ζητήσει τον Ιούνιο με τη λήξη της περ-
σινής σχολικής χρονιάς, καθώς ο Δήμαρχος μου
έδωσε εντολή να φροντίσω για ότι χρειαστεί»,
υπογράμμισε ο Νίκος Χατζητρακόσιας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα μέτρα για την
προστασία από τον κορονοϊό (covid-19), τονίζον-
τας ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την
πρόσληψη καθαριστριών και έχουν γίνει οι προ-
μήθειες των υλικών. Έτσι οι Διευθυντές, εκτός
του εξοπλισμού, παρέλαβαν σήμερα, επίσης,
αντισηπτικά, γάντια και απολυμαντικά, ενώ αναμέ-
νεται να διατεθούν και μάσκες προστασίας για
μαθητές και εκπαιδευτικούς, από την ΚΕΔΕ. 

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε κλίμα αισιο-
δοξίας με ευχές για καλή και εποικοδομητική
σχολική χρονιά.

Πρόσληψη μετακλητών συμβούλων
και συνεργατών στους δήμους

Προβλέπει το νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ 
για την ιθαγένεια

Τη σύσταση σε
κάθε δήμο

θέσεων  ειδικών
συμβούλων  ή
ειδικών  συν ερ-
γατών  ή επιστημο-
ν ικών  συν ερ-
γατών , συν ολικού
αριθμού ίσου με
τον  αριθμό των
αν τιδημάρχ ων  του

προβλέπει άρθρο του ν ομοσχ εδίου του υπουργείου
Εσωτερικών  «Τροποποίηση Κώδικα Ελλην ικής Ιθαγέ-
ν ειας, ν έο πλαίσιο επιλογής στελεχ ών  στον  δημόσιο
τομέα, οργαν ωτικές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών
και διατάξεις για την  αν απτυξιακή προοπτική των
ΟΤΑ»
Ειδικότερα με το άρθρο 20, που αν τικαθιστά τις περ.

γ’ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 163 του Κώδικα Κατά-
στασης Δημοτικών  και Κοιν οτικών  Υπαλλήλων  (ν .
3584/2007, Α’ 143), προβλέπον ται τα εξής:
α) Σε κάθε δήμο, συστήν ον ται αυτοδίκαια θέσεις
Ειδικών  Συμβούλων  ή Ειδικών  Συν εργατών  ή Επι-
στημον ικών  Συν εργατών , συν ολικού αριθμού ίσου με
τον  αριθμό των  αν τιδημάρχ ων  του δήμου.
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Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμ-
βρίου 2020 θα πραγματοποι-
είται από το Δήμο μας η διανο-
μή σχολικού υλικού (σετ γρα-
φικής ύλης και τσάντα)σε
δικαιούχους του επισιτιστικού
προγράμματος του Ταμείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρ-
ων (Τ.Ε.Β.Α).

Τη διαδικασία διανομής θα
συντονίσει η Κοινωνική Υπηρ-
εσία του Δήμου και θα ακολο-
υθήσει τα προβλεπόμενα 

μέτρα προστασίας εναντίον
του Covid-19.
Γι’ αυτό το λόγο οι ωφελούμε-

νοι θα πρέπει να προσέρχον-
ται για την παραλαβή κατόπιν
της τηλεφωνικής επικοινωνίας
από το Κοινωνικό λειτουργό
κο Μιχάλη Αντωνίου, προσ-
κομίζοντας ως απαραίτητο
δικαιολογητικό τον Α.Μ.Κ.Α
τους.

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθ-
ρών-Οινόης

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ- ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
Από τις 7/9 η διανομή σχολικού 

υλικού του προγράμματος Τ.Ε.Β.Α

Πρόγραμμα Εορτασμού της ΠαναγίαςΠρόγραμμα Εορτασμού της Παναγίας
Γρηγορούσας Πολιούχου του Ζεφυρίου Γρηγορούσας Πολιούχου του Ζεφυρίου 

Με τροποποίηση της προηγούμεν ης
ΚΥΑ για τη δράση «Εν αρμόν ιση οικογε-
ν ειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους
2020-2021, αυξάν εται ο αριθμός θέσεων
που  μπορούν  ν α προσφέρουν  οι Βρε-
φικοί, Βρεφον ηπιακοί και Παιδικοί Σταθ-
μοί και οι Βρεφον ηπιακοί Σταθμοί Ολοκ-

ληρωμέν ης Φρον τίδας και κατά συν έ-
πεια και του αριθμού των  παιδιών  που
μπορούν  ν α φιλοξεν ήσουν .

Ειδικότερα με την  ν έα ΚΥΑ ορίζεται
ότι οι παραπάν ω δομές μπορούν  ν α
διαθέσουν  το 90% – αν τί του 70% που

ίσχ υε μέχ ρι σήμερα – των  θέσεων  για
τη φιλοξεν ία παιδιών  μέσω του προ-
γράμματος εν αρμόν ισης οικογεν ειακής
και επαγγελματικής ζωής.

Για τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠμεΑ το
ποσοστό των  θέσεων  δεν  μπορεί ν α

υπερβαίν ει το 100%, με
βάση τον  διαθέσιμο προϋ-
πολογισμό.

Στη περίπτωση που  μετά
την  παρέλευση 20 ημερών

από την   οριστικοποίηση της  επιλογής
των  ωφελουμέν ων  παραμέν ουν  αδιάθε-
τες θέσεις στις παραπάν ω δομές  είν αι
δυν ατή η κάλυψή τους με επιπλέον
v oucher (αξίες τοποθέτησης) μέχ ρι του
ποσοστού 90% των  θέσεων .

Τροποποιήθηκε η ΚΥΑ για τους παιδικούς σταθμούς
- Αυξάνεται ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων για τα voucher
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Σοβαρά προβλήματα στον ΟΣΕ - Ελλείψεις αλλά και κενά στην ασφάλεια της σιδηροδρομικής υποδομής 

Σε πολύ δύσκολη κατάσταση φέρε-
ται να βρίσκεται ο ΟΣΕ, καθώς
εδώ και τρεις μήνες παραμένει

«ακέφαλος» καθώς ο παραιτηθείς τελευ-
ταίος διευθύνων σύμβουλος του Οργανι-
σμού, Κώστας Σπηλιόπουλος, δεν αντικα-
ταστάθηκε ποτέ.   

Οι ελλείψεις αλλά και τα κενά στην ασφ-
άλεια της σιδηροδρομικής υποδομής,
φάνηκαν για ακόμα μία φορά με τον εκτρ-
οχιασμό αμαξοστοιχίας πριν λίγες ημέρες
στο Ξυλόκαστρο στην γραμμή προς Αίγιο.  

Σύμφωνα με το Έθνος, τα συστήματα
ασφαλείας, τα οποία έχουν πληρωθεί και
εγκατασταθεί στο δίκτυο εδώ και πάνω
από μία 15ετία είτε λειτούργησαν για
ελάχιστα χρόνια και μετά εγκαταλείφθη-
καν είτε δεν λειτούργησαν ποτέ, όπως το
λεγόμενο ETCS (Ευρωπαϊκό Σύστημα
Ελέγχου Αμαξοστοιχιών), το οποίο καθι-
στά δυνατή τη διαβίβαση στον μηχανοδ-
ηγό πληροφοριών αλλά και τον έλεγχο
τήρησης της επιτρεπόμενης ταχύτητας.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν
τούνελ στον Προαστιακό που δε φωτίζον-

ται έπειτα από «πλιάτσικο» στα μέσα
φωτισμού και τα καλώδια.

Μάλιστα, οι σοβαρές ελλείψεις παραμέ-
νουν ακόμα και μετά το σιδηροδρομικό
δυστύχημα στο Άδενδρο έξω από τη Θεσ-
σαλονίκη, το οποίο είχε στοιχίσει τη ζωή
σε τρία άτομα.   «Ύστερα και απ΄αυτό το
συμβάν οι μηχανοδηγοί δεν μπορούμε να
αισθανόμαστε παρά ανησυχία» δήλωσε
στο «ethnos.gr», ο πρόεδρος της
Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού

Έλξης (ΠΕΠΕ), του Σωματείου των
μηχανοδηγών, τονίζοντας ότι και σε
αυτή τη σύγχρονη γραμμή δε λειτουρ-
γούν τα συστήματα ασφαλείας. Όπως
είπε, από τα περίπου 1.000 χιλιόμετρα
σιδηροδρομικής γραμμής, τα φωτοσή-
ματα λειτουργούν μόνο σε περίπου 30,
στο τμήμα Λιόσια – Αεροδρόμιο, χωρίς
ωστόσο να λείπουν και εκεί τα προβ-
λήματα τον τελευταίο καιρό, όπως
προκύπτει από τις συνεχείς ενημε-
ρώσεις της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, της εταιρίας
που λειτουργεί τα τρένα. 

Σε ανακοίνωσή της η ΠΕΠΕ, τονίζει ότι
«ο εκτροχιασμός συρμού του Προαστια-
κού Αθήνας στην νέα γραμμή προς Αίγιο
και στο πρόσφατα παραδοθέν κομμάτι της
υποδομής, φανέρωσε τα διαχρονικά
προβλήματα της σιδηροδρομικής επιδο-
μής αναφορικά με την μη λειτουργία
φωτοσημάτων τηλεδιοίκησης και φυσικά
του Etcs, παρότι αυτά έχουν πληρωθεί
εδώ και δεκαετίες αλλά δεν λειτούργησαν
ποτέ!».  

Την ίδια ώρα, το «Δίκτυο Σιδηροδρο-
μικών» κάνει λόγο για ανεξέλεγκτη λειτο-
υργία εργολάβων στο δίκτυο, τονίζοντας
ότι το υπουργείο έχει ήδη ταχθεί ενώπιον
συνδικαλιστών υπέρ της ιδιωτικοποίησης
της συντήρησης της υποδομής μέσω
ΣΔΙΤ: 

«Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες,
κανείς δεν γνωρίζει πόσο θα στοιχίσει
τελικά η ανάταξη της υποδομής στον
ΠΑΘΕ, πότε θα προκηρυχτεί το έργο
καθώς και την χρονική του διάρκεια.
Χωρίς έλεγχο φέρεται να λειτουργούν στο
δίκτυο και διάφοροι εργολάβοι οι οποίοι
είτε έχουν αναλάβει απλές εργασίες, είτε
την φύλαξη των ισόπεδων διαβάσεων,
είτε την ολοκλήρωση έργων υποδομής»
τονίζεται στην ανακοίνωση.   

Σε κάθε περίπτωση, η πλήρης λειτο-
υργία των συστημάτων ασφαλείας αποτε-
λεί προαπαιτούμενο για να είναι πιο
συχνά τα δρομολόγια, κάτι που επιθυμεί
το επιβατικό κοινό και οι ιθύνοντες 

Πηγή: www.lifo.gr

ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
Οι ευθύνες Γ. Πατούλη για τα κρούσματα στο γηροκομείο στο Μαρούσι -Τι (δεν) έκανε ο περιφερειάρχης

Σ
ε υγειονομική «βόμβα» μετα-
τρέπηκε ακόμη ένα γηροκο-
μείο, αυτό στο Μαρούσι με 19

κρούσματα κορωνοϊού και, όπως
προκύπτει, οι ευθύνες του περιφερ-
ειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη
είναι σημαντικές.

Πρόκειται για το γηροκομείο
Centaurea στο οποίο εντοπίστηκαν
19 κρούσματα

Σε μια προσπάθεια να μετακυλήσει τις
ευθύνες του, ο Γ. Πατούλης υποστήριξε την
περασμένη Τρίτη (ΣΚΑΪ), ούτε λίγο ούτε
πολύ, ότι δεν είναι ευθύνη της Περιφέρειας
τα γηροκομεία, «φωτογραφίζοντας» εμμέ-
σως, πιθανότατα, την υφυπουργό Εργασίας
και Πρόνοιας Δόμνα Μιχαηλίδου. Κάτι που
ωστόσο δεν ισχύει, καθώς οι δομές εντός
της Περιφέρειας -όπως το γηροκομείο στο
Μαρούσι- υπάγονται ξεκάθαρα στην αρμοδι-
ότητα του περιφερειάρχη.Αλλωστε, ήταν ο
ίδιος ο κ. Πατούλης που υπερηφανευόταν
στις αρχές Ιουλίου ότι σε 141 γηροκομεία της
Αττικής δεν υπήρξε ούτε μία απώλεια ζωής,
όταν  σε πολλές χώρες το 50% της
θνησιμότητας από τον Covid-19 αφορούσε
σε κέντρα φιλοξεν ίας ατόμων τρίτης ηλικίας
και γηροκομεία.

Επιπλέον, η Περιφέρεια Αττικής έκανε εκ
των υστέρων ελέγχους στο συγκεκριμένο
γηροκομείο στις αρχές της εβδομάδας, πλην
όμως ήταν ήδη αργά καθώς είχε ήδη εντοπι-
στεί ένα κρούσμα. Στη συνέχεια ξέσπασε η
«μπόρα» με 19 θετικά κρούσματα μέχρι
στιγμής. Μάλιστα, όπως υποστηρίζει η δικ-
ηγόρος του γηροκομείου, υπήρξε ύποπτο
κρούσμα από τις 28/8 και εργαζόμενος που
βγήκε θετικός στο τρίτο τεστ.Επίσης, το
συγκεκριμένο γηροκομείο λειτουργεί χωρίς
άδεια. 

Ο ιδιοκτήτης έχει υποβάλει μεν τη σχετι-
κή αίτηση, η οποία όμως έχει «βαλτώσει»
στη γραφειοκρατία με αποτέλεσμα να λειτο-
υργεί χωρίς άδεια, όπως αναφέρουν έγκυρες
πληροφορίες του ief imerida από πολύ καλά
ενημερωμένες πηγές.Στην κυβέρνηση επι-
κρατεί ενόχληση για τον κ. Πατούλη. 

Μάλιστα, την Τρίτη ο υφυπουργός Πολιτι-
κής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, άφησε
μια «σπόντα» προς τον περιφερειάρχη
Αττικής, Γιώργο Πατούλη, σχετικά με το
πεδίο των μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων
(ΜΦΗ) στην Περιφέρεια Αττικής. «Στην
παρούσα φάση, για την καλύτερη επικοι-
νωνία με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, το
υπουργείο Εργασίας, πέραν των πρωτοκόλ-
λων για τις ΜΦΗ και υπεράνω των προκαθ-
ορισμένων αρμοδιοτήτων του, έχει αναλάβει
τον συντον ισμό των Περιφερειών με την
κεντρική διοίκηση».

Περιφέρεια Αττικής: Πράγματι, δεν είχε
οριστική άδεια το γηροκομείο

Με μια μακροσκελή ανακοίνωση, η Περ-
ιφέρεια Αττικής, επιβεβαιώνει τις πληροφο-
ρίες του ief imerida.gr ότι το εν  λόγω γηροκο-
μείο δεν διέθετε οριστική άδεια λειτουργίας.
Υποστηρίζει δε πως «η Διοίκηση της Περιφ-
έρειας Αττικής ασκεί με απόλυτη υπευθυ-
νότητα τις αρμοδιότητές της όσον αφορά
στη νόμιμη λειτουργία των Μονάδων Φρον-
τίδας Ηλικιωμένων».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της περιφέρει-
ας:

«Από την 1η Μαρτίου του 2020, πριν
ακόμη αποφασισθεί από κάθε κρατική αρχή
η λήψη οποιουδήποτε μέτρου πρόληψης για
την αντιμετώπιση του cov id-19 και πριν
εκδοθούν οι Π.Ν.Π., ο Περιφερειάρχης Αττι-
κής Γιώργος Πατούλης είχε δώσει την εντο-
λή προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφ-
έρειας  να προχωρήσουν κατά απόλυτη
προτεραιότητα στη λήψη κάθε κατάλληλου
μέτρου πρόληψης, καθώς και στην αυστηρή
τήρηση της νομιμότητας, όσον αφορά τη λει-
τουργία των μονάδων φροντίδας ηλικιωμέ-
νων που λειτουργούν σήμερα στην Αττι-
κή.Χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση του
Περιφερειάρχη και των αρμόδιων υπηρε-
σιών , πετύχαμε κατά την πρώτη φάση της
πανδημίας, να αντιμετωπίσουμε με επιτ-
υχία στην Αττική τις επιπτώσεις του cov id-

19, όσον αφορά στην αποτελεσματική

προστασία της ζωής των
συνανθρώπων μας της τρίτης
ηλικίας,  που φιλοξενούνταν
σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιω-
μένων .Με πρωτοβουλία
επίσης του Περιφερειάρχη
Αττικής Γιώργου Πατούλη, διε-
νεργούνται από μικτά κλιμάκια
της Περιφέρειας Αττικής, του
ΙΣΑ και του ΕΟΔΥ μεγάλος
αριθμός τεστ αν ίχνευσης του
κορονοϊού, κατά προτεραιότ-
ητα στους συμπολίτες μας που
φιλοξενούνται σε κοινων ικές δομές και
ΜΦΗ. Την προηγούμενη περίοδο διενεργή-
σαμε πάνω από 3800 τεστ αν ίχνευσης, με
έμφαση στα γηροκομεία της Αττικής.Σε έναν
τέτοιο έλεγχο από κλιμάκιο της Περιφέρειας
που διενεργήθηκε στο γηροκομείο του Αμα-
ρουσίου , διαπιστώθηκε η ύπαρξη 19 κρου-
σμάτων,  τα οποία στην συντριπτική τους
πλειοψηφία ήταν ασυμπτωματικά. Πράγματι
το συγκεκριμένο γηροκομείο δεν διέθετε ορι-
στική άδεια λειτουργίας , όπως συμβαίνει με
δεκάδες ΜΦΗ που λειτουργούν σε όλη την
Ελλάδα , ένα ζήτημα που το έχουμε επι-
σημάνει κατ' επανάληψη στο Υπουργείο
Απασχόλησης και τέθηκε ως θέμα και πάλι
σε πρόσφατη τηλεδιάσκεψη με την αρμόδια
Υπουργό κα Δ. Μιχαηλίδου και τη συμμε-
τοχή της ΕΝΠΕ. Είναι ένα ζήτημα που δεν
είναι τωρινό , αλλά ταλαιπωρεί χρόν ια τις
αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών και
αφορά στη φιλοξεν ία χιλιάδων ηλικιωμένων
ανθρώπων, που κινδυνεύουν να βρεθούν
ουσιαστικά στο δρόμο από τη μια στιγμή
στην άλλη, εξαιτίας του γεγονότος ότι πολλές
Μονάδες λειτουργούν σήμερα σε όλη την
Επικράτεια, χωρίς οριστική άδεια λειτουργίας.

Για το συγκεκριμένο γηροκομείο στο Μαρ-
ούσι οφείλουμε να τον ίσουμε ότι με βάση
σχετικό υπόμνημα της αρμόδιας υπηρεσίας
της Περιφέρειας:•  διέθετε ήδη την απαρ-
αίτητη άδεια ίδρυσης από τον Ιούλιο του
2019 και • πληρούσε όλα τα κριτήρια για να
του χορηγηθεί και η οριστική άδεια λειτο-
υργίας, μετά την προσαρμογή του στις παρ-
ατηρήσεις της αρμόδιας υπηρεσίας
μας. Συγκεκριμένα είχαν κατατεθεί τα νέα

σχέδια που είχαν ζητηθεί από τις υπηρεσίες
μας και ο σχετικός φάκελος ήταν έτοιμος για
τη χορήγηση της οριστικής άδειας, η οποία
θα μπορούσε να χορηγηθεί και μέσα στον
Αύγουστο, κάτι που δεν έγινε λόγω φόρτου
εργασίας του προσωπικού των αρμόδιων
αλλά και υποστελεχωμένων υπηρεσιών της
Περιφέρειας, καθώς και των  ιδιαίτερων
συνθηκών που βιώνουμε λόγω της παν-
δημίας.

Οφείλουμε επίσης να επισημάνουμε ότι
κατά τη διάρκεια της αυτοψίας της επιτρο-
πής,  διαπιστώθηκε ότι εν  λόγω Μονάδα όλα
τα πρωτόκολλα που αφορούσαν τα μέτρα
προστασίας  από τον cov id-19 , σύμφωνα
με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Για την τήρηση
των πρωτοκόλλων υπήρχε από τη Μονάδα
διαρκής ενημέρωση των  υπηρεσιών
μας. Θέλουμε με αφορμή το συγκεκριμένο
περιστατικό να επισημάνουμε ότι η
Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής ασκεί με
απόλυτη υπευθυνότητα τις αρμοδιότητές της
όσον αφορά στη νόμιμη λειτουργία των
Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων, παρά τα
χρονίζοντα ζητήματα που αφορούν στο
καθεστώς λειτουργίας τους, στην έλλειψη
προσωπικού αλλά και στον  αυξημένο
φόρτο εργασίας των εργαζομένων μας στις
δυσμενείς συνθήκες που έχει δημιουργήσει
η πανδημία. Η προστασία της δημόσιας
υγείας αποτελεί προτεραιότητα της Περιφέρ-
ειας Αττικής.  Η Διοίκηση της Περιφέρειας θα
βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό των πολιτών,
με πράξεις και όχι με λόγια».

από iefimerida
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HH  ΕΕλλεευυσσίίνναα  
σσττοο  ΔΔιιεεθθννέέςς  
ππρρόόττζζεεκκττ  
EEuurrooppee@@HHoommee
Συμμετέχει μαζί με 23 ευρωπαϊκές πόλεις

Πώς είν αι η Ευρώπη στο Σπίτι κατά τη διάρ-
κεια της συν θήκης εκτάκτου αν άγκης που
δημιούργησε ο Cov id-19, μέσα από την  καλλι-
τεχν ική ματιά και τη συν εργασία εν ός λογο-
τέχν η κι εν ός φωτογράφου; 

Η Ελευσίν α Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης προσκαλεί δύο Ελευσίν ιους καλλι-
τέχν ες,  ν α συμμετέχουν  στο διεθν ές πρόγρ-
αμμα Europe at Home (Ευρώπη στο Σπίτι) και
ν α παρουσιάσουν  τη δική τους Ελευσίν α κατά
τη διάρκεια του lockdown.

Δείτε το πρότζεκτ εδώ: https://www.euro-
peathome.eu/eleusis.html 

#europeathome #eleusis2021

Η
Ελευσίνα, Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης, συμμετέχει μαζί με 23
ευρωπαϊκές πόλεις, στο πρόγραμμα
Europe@Ηome - μια πρωτοβουλία
του Δήμου Φάρο της Πορτογαλίας,

Υποψήφιας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της
Ευρώπης 2027 - και παρουσιάζει την Ελευσίνα
“στο σπίτι” μέσα από τη γραφή του λογοτέχνη
Κωνσταντίνου Χ. Λουκόπουλο και τη ματιά του
φωτογράφου Χάρη Καρούτσου. Οι δύο Ελευσίνι-
οι καλλιτέχνες εμπνέονται τόσο από την υποχρ-

εωτική απαγόρευση κυκλοφορίας όσο και από την
ίδια την πόλη.

Για τη συμμετοχή της Ελευσίνας στο πρόγραμμα
επιλέχθηκαν 10 φωτογραφίες του Χάρη Καρ-
ούτσου που δείχνουν την έρημη αλλά και ήρεμη
όψη της πόλης με τους ανθρώπους  παρόντες
ακόμα και πίσω από τις μάσκες, συμπυκνώνοντας
με ένα “κλικ” πρωτόγνωρα βιώματα και συναισθή-
ματα της εποχής του “μένουμε σπίτι”.  Παράλληλα,
“Η αλοιφή των Ελευσινίων Μυστηρίων” του Κων-
σταντίνου Χ.Λουκόπουλου αφηγείται την επίδρα-
ση των έκτακτων μέτρων που φέρνει η πανδημία
στο χρόνο, το όνειρο, τη σκέψη και την επιθυμία
επαναφέροντας στο κείμενο μορφές, τόπους και

χαρακτηριστικά της
Ελευσίνας, από την
Περσεφόνη και  το
Τελεστήριο των Ελευ-
σινίων Μυστηρίων,
έως το λιμανι, τον  Άγιο
Ζαχαρία και τον Συνοι-
κισμό. 

Η πρωτοβουλία της
πορτογαλικής πόλης
Φάρο (Faro) αποτελεί
μια απάντηση στην
πρωτόγνωρη πρόκ-
ληση με την οποία
ήρθε η Ευρώπη αντι-
μέτωπη. Τα σπίτια και
τα παράθυρά πήραν
νέες διαστάσεις και οι
συναντήσεις ανάμεσα
σε γείτονες απέκτησαν
ιδιαίτερη προσοχή·
τους γείτονές της διπ-
λανής πόρτας, αλλά και

των γειτονικών χωρών. Την στιγμή που η ενότητα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αμφισβητείται από κλει-
στά σύνορα και απαγορεύσεις, το καλλιτεχνικό
πρόγραμμα Europe@Home ενώνει μια σειρά
από ευρωπαϊκές πόλεις και τους ντόπιους καλλι-
τέχνες που συμμετέχουν σε αυτό.

Οι πόλεις που συμμετέχουν είναι οι: Bodø
(Νορβηγία), Chemnitz (Γερμανία), Cluj
(Ρουμανία), Ελευσίνα(Ελλάδα), Esh-sur-Alzette
(Λουξεμβούργο), Faro (Πορτογαλία), Jelgava
(Λετονία), Hildesheim (Γερμανία), Kaunas (Λιθο-

υανία), Leeuwarden (Ολλανδία), Maribor (Σλο-
βενία), Novi Sad (Σερβία), Nürnberg (Γερμανία),
Oulu (Φινλανδία), Pécs (Ουγγαρία), Pinan (Σλο-
βενία),  Σαν Σεμπαστιάν (Χώρα των
Βάσκων/Ισπανία), Tartu (Εσθονία), Val letta
(Μάλτα), Veszprém (Ουγγαρία).

Βιογραφικά
Ο Κωνσταντίνος Χ. Λουκόπουλος γεννήθηκε

στην Ελευσίνα το 1965. Σπούδασε Φυσική και
Φιλοσοφία της Επιστήμης. Ποιήματά του και πεζά
έχουν δημοσιευτεί σε λογοτεχνικά περιοδικά,
έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά και έχουν περιλ-
ηφθεί σε ανθολογίες. 

Τα κείμενά του που στοιχειοθέτησαν την παρά-
σταση του Φεστιβάλ Αισχύλεια 2017 «Επιτάφιος
εν Ελευσίνι», μαζί με την ομώνυμη ποιητική
συλλογή. Στην εργογραφία του ανήκουν τα εξής:
Επιτάφιος εν Ελευσίνι – μικρές Εκδόσεις 2018 –
Έναστρον 2020 (2η έκδοση), 

Οι  πόλεις το Χειμώνα –Έναστρον 2018,
Ενύπνια τα Μεθεόρτια - εκδόσεις Έναστρον 2020,
και Έλευσις, ένα ταπεινό ενδιαίτημα αθανασίας.
(loukopk.com) 

Ο Χάρης Καρούτσος γεννήθηκε στην Ελευσίνα
και σπούδασε φωτογραφία στην Αθήνα. Μετά τις
σπουδές του στην φωτογραφία, συνεργάστηκε με
φωτογραφικά στούντιο και εκδοτικές εταιρείες και
δημιούργησε το «Click at Crete – Phototours in
Crete». 

Έχει  δημιουργήσει  φωτογραφικά projects
κυρίως με επίκεντρο τον άνθρωπο και την πόλη.
Έχει διακριθεί σε συλλογικές εκθέσεις και έχει
πραγματοποιήσει προσωπικές. Φωτογραφίες του
έχουν δημοσιευθεί σε e-magazines και σε φωτο-
γραφικά έντυπα. Συνεργάστηκε ως freelance
cameraman με μεγάλους ελληνικούς τηλεοπτι-
κούς σταθμούς στην κάλυψη ειδήσεων και θεμα-
τικών ρεπορτάζ, και τα τελευταία χρόνια διατηρεί
συνεργασίες με εταιρείες παραγωγής στην κάλ-
υψη τηλεοπτικών καλλιτεχνικών εκπομπών.
Σήμερα εργάζεται ως ανεξάρτητος φωτογράφος και
βιντεογράφος, ενώ είναι μέλος της Φωτογραφικής
Λέσχης Ελευσίνας. (hariskaroutsos.com)

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.euro-
peathome.eu/eleusis.html 
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ΒΒΥΥΖΖΑΑΣΣ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΡΡΩΩΝΝ::    
ΗΗ  ΤΤΩΩΡΡΑΑ  ΗΗ  ΠΠΟΟΤΤΕΕ  !!!!!!

Ο
BYZAΣ ΜΕΓΑΡΩΝ είν αι ευρέως γν ω-
στός στα χ ρόν ια της παρουσίας του
στην  Ά Εθν ική δυσκολεύτηκαν  στην

έδρα του πέραν  του δέον τος όλες οι παρα-
δοσιακές μεγάλες δυν άμεις του εγχ ώριου
ποδοσφαίρου. Δεν  έλλειψαν  και οι πολλές
σχ ετικές ν ίκες των  γηπεδούχ ων , κυρίως επί
του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ και
του Άρη, ο δε Παν αθην αϊκός συχ ν ά-πυκν ά 

«έφτυν ε αίμα» για ν α μην  ηττηθεί...
Φαίν εται πως πλέον  όλοι στον  Βύζα  φέτος

θέλουν  ν α συν δυάσουν  την  άν οδο με ωραίο
ποδόσφαιρο. Να αποδειχ θεί η διαδικασία
επαν εκκίν ησης ως μία διαδρομή που θα
προσφέρει και τέρψη, πέρα από την  απαρ-
αίτητη αποτελεσματικότητα. Που θα «αν αγ-
κάσει» τους ουδέτερους ν α γν έψουν  καταφ-
ατικά, που θα δημιουργήσει θετική αίσθηση
και αύρα για έν α καλύτερο μέλλον  στις εθν ι-
κές κατηγορίες, πια, από του χ ρόν ου.

Αλλά, με το βάρος της φαν έλας, την  επιθ-
υμία και την  αποφασιστικότητα ν α κυρια-
ρχ ούν  στις τάξεις των  αν θρώπων  του σωμα-
τείου, για έν α μέλλον  περισσότερο επιτ-
υχ ημέν ο και ελπιδοφόρο.

Με την  μέχ ρι τώρα, όμως, παρουσία τους
οι ποδοσφαιριστές της ομάδας του Τάκη Χρι-
στόπουλου δείχ ν ουν  ν α αν ταποκρίν ον ται
με το δέον τα τρόπο.

Οι δυσκολίες είν αι πολλές και πολύπλευρες,
επομέν ως η κάθε αν ταμοιβή είν αι μία μικρή
ν ίκη, που θα μπορέσουν  κάποια στιγμή όλες
μαζί ν α φέρουν  τη «μεγάλη ν ίκη».

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΞΞΕΕΚΚΙΙΝΝΗΗΣΣΑΑΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΤΤΟΟΙΙΜΜΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΟΟΙΙ
ΓΓΥΥΝΝΑΑΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗ  ΑΑΚΚΑΑΔΔΗΗΜΜΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ

ΑΑΚΚΡΡΑΑΤΤΗΗΤΤΟΟΥΥ

Με μεγάλη συμμετοχή και σε
πολύ καλό κλίμα πραγματοποι-
ήθηκε η πρώτη προπόνηση της
Ακαδημίας και της αγωνιστικής
oμάδας στο Γήπεδο Γιάννης
Παθιακάκης, υπό την τεχνική
ηγεσία του Παναγιώτη Λουμάκη
και της γυμνάστριας Κατερίνας
Πίνη.

Το παρόν έδωσαν ο γενικός
αρχηγός του γυναικείου τμήματος Λεωνίδας Παναγιωτάκος, ο
τεχνικός διευθυντής του ανδρικού τμήματος Κώστας Μπαλής και το
μέλος της Διοίκησης της Ομάδας Σακκά Γιώτα καθώς και αρκετοί
γονείς των κοριτσιών.

Ευχόμαστε σε όλες τις αθλήτριες μας μια καλή σεζόν με υγεία και
χωρίς τραυματισμούς.

AN.TΣ.
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THN TTHN TΡΙΤΗ Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣΡΙΤΗ Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ
Γ΄ΕΘΝΙΚΗΣΓ΄ΕΘΝΙΚΗΣ

Ανακοινώνεται ότι η κλήρωση της Γ’Ανακοινώνεται ότι η κλήρωση της Γ’
Εθνικής Κατηγορίας θαΕθνικής Κατηγορίας θα

πραγματοποιηθεί την Τρίτηπραγματοποιηθεί την Τρίτη
08/09/2020 και ώρα 12:00 στα08/09/2020 και ώρα 12:00 στα

γραφεία της Ελληνικήςγραφεία της Ελληνικής
Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας στοΠοδοσφαιρικής Ομοσπονδίας στο

ΔΥΝΑΤΟ ΤΕΣΤ O
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΜΕ
ΤΟΝ ΑΟΤ
Ο Πανελευσινιακός θα αναχωρήσει το
Σάββατο το πρωί για τα Τρίκαλα όπου θα
αγωνιστεί με την τοπική ομάδα του ΑΟΤ
στις 18:00 στο γήπεδο του Ελευθερ-
οχωρίου .
Ο προπονητής Σταύρος Ψιμουλάκης θα
πάρει όλους τους παίκτες που έχει στην
διάθεσή του.

ΑΝ.ΤΣ.

ΕΕΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ::

ΕΕΥΥΧΧΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ

ΗΗ  ΈΈννωωσσηη  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  εευυχχααρριισσττεείί  δδηημμόό--
σσιιαα,,  θθεερρμμάά  κκααιι  εειιλλιικκρριιννάά  ττοονν  κκ..  ΑΑννττώώννηη
ΚΚοολλιιόό  γγιιαα  ττηηνν  εευυγγεεννήή  χχοορρηηγγίίαα  φφααρρμμαακκεευυττιι--
κκοούύ  υυλλιικκοούύ  γγιιαα  ττιιςς  αακκααδδηημμίίεεςς  ττηηςς  οομμάάδδααςς
μμααςς..
ΗΗ  εευυγγεεννήήςς  χχεειιρροοννοομμίίαα  ττοουυ  ααπποοδδεειικκννύύεειι
έέμμππρραακκτταα  όόττιι  αακκόόμμαα  κκααιι  σσεε  εεπποοχχέέςς  δδυυσσμμεε--
ννοούύςς  οοιικκοοννοομμιικκήήςς  σσυυγγκκυυρρίίααςς  ττοο  ππννεεύύμμαα
ττοουυ  εεθθεελλοοννττιισσμμοούύ  κκααιι  ττηηςς  κκοοιιννωωννιικκήήςς
ααλλλληηλλεεγγγγύύηηςς  εεξξαακκοολλοουυθθεείί  σσεε  οορριισσμμέέννοουυςς
ααννθθρρώώπποουυςς  νναα  ππααρρααμμέέννεειι  άάσσββεεσσττοο  κκααιι  εεννεε--
ρργγόό..
EEυυχχόόμμαασσττεε  ττοο  ππααρράάδδεειιγγμμάά  ττοουυ  νναα  ββρρεειι
αακκόόμμαα  ππεερριισσσσόόττεερροουυςς  μμιιμμηηττέέςς  έέττσσιι  ώώσσττεε
νναα  ππρροοσσεελλκκύύσσοουυμμεε  αακκόόμμαα  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς
ννέέοουυςς  σσττοο  χχώώρροο  ττοουυ  ααθθλληηττιισσμμοούύ..

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΣ: 
ΕΙΜΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Η προετοιμασία στον Ηρακλή Ελευσίνας
συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς με ττον
προπονητή Μιχάλη Κατσάφαρο 

Ο ίδιος τόνισε:  <<Η προετοιμασία έχει
ξεκινήση από τις 10 Αυγούστου είμαι ευχα-
ριστημένος από την όρεξη που δείχνουν
καθημερινά οι παίχτες στο γήπεδο.

Ήρθαν στην ομάδα μας καινούργιοι ποδο-
σφαιριστές και θα πάρει λίγο καιρό μέχρι να
ενταχθούν στην φιλοσοφία της ομάδας.

Στόχος της ομαδας μας είναι να ετοιμαστεί
μια ανταγωνιστικη ομάδα με ευκαιρίες σε
ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία μας.

Η διοίκηση και ο πρόεδρος είναι κοντά
μας.

Εύχομαι σε όλα τα σωμάτια καλή ποδοσφαιρική σεζόν χωρίς τραυματισμούς.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΦΙΛΙΚΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ(18:15)

Γήπεδο Βύζα: Βύζας
Μεγάρων-Ατρόμητος
Χιλιομοδίου

ΚΥΡΙΑΚΗ(18:00)

Γήπεδο Βύζα: ΑΟ Μίμας-Μικρασιατική -ΠΑΟΚ
Μάνδρας
Γκορυτσάς: Πυρρίχιος Ασπροπύργου-Ικαρος
Νεοκτίστων
Γ.Ρουμελιώτης: Ηρακλής Ελευσίνας-Σκορπιός
Φυλής
Γήπεδο Ν.Περάμου: Μεγαρικός-Αργώ ΜεγάρωνΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΣΚΟΡΠΙΟΥ

Οι προπονή-
σεις στην Κ
15 στην ακαδ-
ημία του Σκο-
ρπιού Φυλής
ξεκίνησαν στο
PlayPark soc-
cer Club για
την σεζόν
2020-21.
17:00 K 15 (2006-2007)
18:00 K 13 (2008-2009)
19:00 K 11+K 10 (2010-2011)
20:00 K 9+K 7 (2012-13-14-2015
Κ 18 (2003-04-05) ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
Α'ΟΜΑΔΑ
Θα παραδωθεί το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των
προπονήσεων και θα ανακοινωθεί η στελέχωση
και το ρόστερ των τμημάτων.
Προπονητές Γιώργος Σύρος, Διονύσης Κατσίβε-
λας, Αλέξανδρος Σαμάτιαλης, Ισίδωρος Χαλιμούρ-
δας, Μανώλης Παρτσινέβελος.

ΑΝ.ΤΣ.
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66997788008877330099

Ζητούνται  αποθήκες για αγορά και ενοικίαση
στον Ασπρόπυργο. 

Πληροφορίες στο Μεσιτικό Γραφείο
Μαντζουράτου Ελένη. 

Τηλέφωνο 6946971237

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ

ΣΤΑ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΓΟ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩ
ΝΙΑΣ

69.44.19.19.00
69.77.23.23.23

ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ 4ΩΡΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΗΣ
ΜΕΣΟ, ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΤΗΛ: 6932476552 
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ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  AAddvviissoorr  SSeerrvviiccee
PPaacckk  ζζηηττάά  ππρροοσσωωππιικκόό::

.Άνδρες & γυναίκες για
picking και scanner 
.Άνδρες & γυναίκες για
ανειδίκευτη εργασία.
.Χειριστές μηχανημάτων
clark BT 
. Οδηγό με δίπλωμα Δ΄
κατηγορίας
. ηλεκτροσυγκολλητές 

Μισθός πολύ ικανοποιη-
τικός με ένσημα. 

Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 2105576682
Διεύθυνση γραφείου: 
Νίκης & Σπύρου Λούη 

(Γερμανικά), 
Ασπρόπυργος 19300

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3

Ένα Πανεπιστήμιο που να θέτει υψηλά τα θέματα επι-
στήμης, υγείας, αυτοπροσδιορισμού, αξιοπρέπειας,
πολιτισμού, αθλητισμού και οικολογίας. Τα χρόνια της
φοίτησής σας είναι τα πιο δημιουργικά σε όλα τα επίπε-
δα γιατί αποκτάτε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες,
κοινωνικοποίηση και εμπειρία και διαμορφώνετε μοναδι-
κές προϋποθέσεις για την κοινωνία της εργασίας και της
επιστήμης, αλλά και την προσωπική σας ζωή.

Η τρέχουσα περίοδος της πανδημίας ορίζει νέα
δεδομένα μάθησης, με αποστασιοποίηση και ατομι-
κές προφυλάξεις που δημιουργούν περιορισμούς
στην αναντικατάστατη εκπαιδευτικά διάδραση της
φυσικής παρουσίας, όπως και αυξημένα επίπεδα
ευθύνης για τους συνανθρώπους μας.

Το Πανεπιστήμιο έχει έγκαιρα αναπτύξει κατάλληλες
υποδομές και προϋποθέσεις τηλεργασίας, αλλά και 

προφυλάξεις, τις οποίες και συνεχώς επικαιροποιεί,
ώστε να ανταποκρίνεται σε ουσιαστικό βαθμό και εναλ-
λακτικά στις δυσχερείς πρωτόγνωρες προκλήσεις.

Σας ζητώ να έχετε αισιοδοξία, ευαισθησία και αγάπη
απέναντι σε αυτό που επιλέξατε να σπουδάσετε. Εύχο-
μαι η φοίτησή σας να αποδειχθεί ανάλογη των προσδο-
κιών και των ονείρων σας. 

Και πάλι συγχαρητήρια, με υγεία και ψυχικό σθένος!
είμαστε στη διάθεσή σας.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
Ενοικιάζεται τριάρι
90τμ 1ου ορόφου
στην Ελευσίνα
πλησίον supermarket
Βασιλόπουλου. Είναι
διαμπερές, φωτεινό,
αυτόνομο, με ξεχωρι-
στή κουζίνα, μεγάλα
μπαλκόνια, χωρις
κοινόχρηστα . Τιμή ε-
νοικίου 360
ευρώ. Τηλ.:
6956036272

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.,πρ-
ος ενοικιαση ή πώληση
στα Νεόκτιστα Ασπρ-
οπύργου,τριφατσο με
εύκολη πρόσβαση προς
όλες τις  εθνικές
οδούς.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
φαρμακείο.Τηλέφωνο ε-
πικοινωνίας 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 (29.10.18)

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

νωνίας 6974792931 κος
Σταύρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται κατά-
στημα 110 τ.μ. επί της
Λεωφόρου 
Δημοκρατίας και
πωλείται 
ο επαγγελματικός εξοπ-
λισμός του. Τηλέφωνο
ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς
6945334415

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 6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται
(ενοικίαση ή πώληση)
κεντρικό κατάστημα
(Οδός Παγκάλου) 300τμ
+ 100τμ βοηθητικός χώρ-
ος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

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
Ασπροπύργου!Πληρο-
φορίες κ.σοφια
τηλ.6909156985

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασ-
κευή γκαρσονιέρα 35
τ.μ., στον ημιώροφο, 1
υ/δ master, κατασκευή
'17, μπάνιο, προκασκευα-
σμενο, μεταφέρεται στο
χωρο σας, τιμή 6.500€,
συζητήσιμη , 10:00-
22:00-- 6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα
Ζωή, μονοκατοικία 100
τ.μ., ισόγεια, προσόψεως,
3 υ/δ (το 1 master), κα-
τασκευή '78, μπάνιο, wc,
σε οικόπεδο 400 τ.μ., θέα
βουνό, ανοικτό πάρκιν, α-
ποθήκη, κήπος, ελεύθε-
ρη, άριστη κατάσταση, α-
νακαίνιση '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

Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400μ². Τιμή
35.000€
Είκοσι χιλιάδες μετρητά
και 1.500€ τον μήνα.
Πληροφορίες στο 6977-
646768.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

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

Κυρία Ελληνίδα ανα-
λαμβάνει τη φύλαξη παι-
διών στις περιοχές Μάν-
δρας - Μαγούλας & Ελευ-
σίνας. Τηλ. 6979244790

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

"Εταιρεία καθαρισμών

στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια με δίπλωμα
οδήγησης, κάτοικο περ-
ιοχής θριασίου πεδίου.
τηλ: 210 5546957, 
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
«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: ifonitonamea@g-
mail.com  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
AΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑ ΓΙΑ
ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
(ΠΡΩΙΝΗ) ΜΕ
ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ
6944203411

ΚΥΡΙΑ  ζητά εργασία  για
οικιακή βοηθός και

φύλαξη ηλικιωμένων
στην περιοχή της Δυτικής

Αττικής και Δυτικής
Αθήνας.

Τηλ. 6944802271

Ενοικιάζεται ισόγειο διαμέρισμα
90τ.μ. στην Ελευσίνα, πλησίον
ΔΕΗ. Πλήρως αυτόνομο, χωρίς
κοινόχρηστα. Τιμή ενοικίασης

400€ Τηλ: 6937958083
Ώρες 8:00-13:00 και 18:00 - 20:00 

Πωλείται οικία ισόγειο και
πρώτος όροφος στο 

Παλαιοχώρι Μάνδρας σε 800
μέτρα οικόπεδο . Ανταλλαγή

με διαμέρισμα τηλέφωνο 
6974 311 396. 

Τιμή συζητήσιμη
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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 Ελευ-
σίνα, 210 556 0948

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
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 2 1 0
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  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

Το Γραφείο Απασχόλησης του
Δήμου Ασπροπύργου ενημε-
ρώνει τους ενδιαφερόμενους
ότι, ζητούνται οι παρακάτω
ειδικότητες:

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Άντρες 

Επιθυμητά Προσόντα: 
� Ηλικία: έως 40 ετών
� Εκπαιδευτικό Επίπεδο:
Απόφοιτοι Γυμνασίου-Απόφοιτοι
Λυκείου
� Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
� Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Επιθυμητά Προσόντα: 
� Ηλικία: έως 40 ετών
� Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό
Επίπεδο:Ανεξάρτητο
� Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
� Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ

ΑΔΕΙΑ)

Επιθυμητά Προσόντα: 
� Ηλικία: έως 45 ετών
� Προϋπηρεσία: Απαρ-
αίτητη
� Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ
ΚΛΑΔΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΖΗΤΑ 
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες 
Επιθυμητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 30 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτ-
ητο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ
Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλ-
ησης Δήμου Ασπροπύργου,
Σαλαμίνος 20, Όπισθεν Δημα-
ρχείου.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφ-
ικών: info@apasxolisiasp.gr

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ
ΚΛΑΔΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ
ΖΗΤΑ 
ΟΔΗΓΟΥΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
Άντρες 
Επιθυμητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λύκειο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ
Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι άδειας οδήγ-
ησης Γ κατηγορίας με ΠΕΙ,
γνώστες Αττικής.
Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλ-
ησης Δήμου Ασπροπύργου,
Σαλαμίνος 20, Όπισθεν Δημα-
ρχείου.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφ-
ικών: info@apasxolisiasp.gr

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ
ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΖΗΤΑ 
ΟΔΗΓΟΥΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Άντρες 
Επιθυμητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 50 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτ-
ητο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ
Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι διπλώματος
Γ κατηγορίας με ΠΕΙ
Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλ-
ησης Δήμου Ασπροπύργου,
Σαλαμίνος 20, Όπισθεν Δημα-
ρχείου.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφ-
ικών: info@apasxolisiasp.gr

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααμμίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  

ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ..  ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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ΠΠ
ραγματοποιήθηκε στηνραγματοποιήθηκε στην
αίθουσα εκδηλώσεωναίθουσα εκδηλώσεων
του Εργατικού Κέντρουτου Εργατικού Κέντρου

Ελευσίνας η Γενική ΣυνέλευσηΕλευσίνας η Γενική Συνέλευση
του Πανελευσινιακού Αθλητικούτου Πανελευσινιακού Αθλητικού
Ομίλου Καλαθοσφαίρισης.Ομίλου Καλαθοσφαίρισης.

Στην συνέλευση είχαμε την εκλογή
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου
μετά από εισήγηση του Προέδρου
του Πανελευσινιακού ΑΟΚ κ. Ιωάννη
Φιλίππου και ψηφίστηκε ομόφωνα
απ΄όλους όσοι ήταν στην αίθουσα.
Το νέο ΔΣ απαρτίζεται από 11 πρό-
σωπα στα οποία υπάρχουν και μέλη
της πρώην διοίκησης αλλά και νέα
μέλη τα οποία εισήλθαν σε αυτό.

Ο Πρόεδρος κ. Φιλίππου, τόνισε
πως λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών
τη νέα χρονιά το μπάτζετ θα είναι περ-
ιορισμένο, ωστόσο στόχος όλων
ήταν να δημιουργηθεί ένα αξιόμαχο
σύνολο με νέους καλαθοσφαιριστές
και με κάποιες προσθήκες έμπειρ-
ων αθλητών που θα μπορούν να
κάνουν τη διαφορά, προκειμένου ο
Πανελευσινιακός να διεκδικήσει το
πλασάρισμα στις υψηλότερες θέσεις
του βαθμολογικού πίνακα της κατ-
ηγορίας.

Στην συνέχεια ο κ. Φιλίππου παρ-
ουσίασε αναλυτικά τον οικονομικό
απολογισμό της περασμένης σεζόν,
ο οποίος εγκρίθηκε ομόφωνα,
σημειώνοντας πως η ομάδα δεν έχει
καμία οφειλή για τα δεδουλευμένα
των αθλητών και προπονητών της .

Επίσης έγινε γνωστό στα μέλη που
παρακολούθησαν την Γενική Συνέ-
λευση, ότι μετά από συνάντηση με
τον Δήμαρχο Ελευσίνας κ. Οικονό-

μου και μέλη της Δημοτικής Αρχής,
υπάρχει δέσμευση τους πως και τη
νέα σεζόν ο δήμος θα είναι δίπλα
στην ομάδα και θα συνδράμει οικο-
νομικά, στα πλαίσια των οικονομικών
ενισχύσεων των αθλητικών συλλό-
γων που γίνεται κάθε χρόνο.

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευ-
σης προτάθηκε ο κ. Γεώργιος Κου-
βίδης και Γραμματέας η κα. Στεφα-
νουδάκη Ελένη τους οποίους και
αποδέχθηκε το σώμα της συνέλευ-
σης.

* Η συνέλευση έγινε παρουσία του
Νομικού κ. Παυλόπουλου Ιωάννη,
τον οποίο ευχαριστούμε θερμά γι
αυτό.

* Ευχαριστούμε την Διοίκηση του
ΕΚΕΔΑ για την παραχώρηση της αίθ-
ουσας εκδηλώσεων, ώστε να πραγ-
ματοποιηθεί η συνέλευση.

ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο του

Πανελευσινιακού Αθλητικού Ομίλου
Καλαθοσφαίρισης απαρτίζεται  από
τους:

1) Φιλίππου Ιωάννη
2) Φραγκουλίδη Μελέτη
3) Οικονομόπουλο Κωνσταντίνο
4) Λινάρδο Αθανάσιο
5) Νιόκο Χαράλαμπο
6) Κοντό Παναγιώτη
7) Μελιώτη Παντελή
8) Μεγαλούδη Γαβριήλ
9) Κριτσίλα Δημήτριο
10) Μιχαήλο Σπυρίδων
11) Κριεκούκη Αθανάσιο

Την  Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου,
έγινε σύγκλιση των μελών του νέου
ΔΣ όπως προβλέπεται από το κατα-
στατικό του συλλόγου και προέκυψε
η νέα σύνθεση του ΔΣ για τα επόμε-
να 2 χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα :

Πρόεδρος : Φιλίππου Ιωάννης

Αντιπρόεδρος Α': Φραγκουλίδης
Μελέτης

Αντιπρόεδρος Β' : Οικονομόπου-
λος Κωνσταντίνος

Ταμίας : Λινάρδος Αθανάσιος
Γραμματέας: Νιόκος Χαράλαμπος
Ειδικός Γραμ. : Κριεκούκης Αθα-

νάσιος
Γενικός Αρχηγός : Κοντός Πανα-

γιώτης
Έφορος Ανδρών : Μελιώτης Παν-

τελής
Γενικός Αρχηγός Γυναικών : Μεγα-

λούδης Γαβριήλ
Υπ. Δημοσίων Σχέσεων - Χορηγι-

κού Προγράμματος : Κριτσίλας
Δημήτριος

Μέλος : Μιχαήλος Σπυρίδων

Επιτροπή Ανδρικού Τμήματος
Φιλίππου Ιωάννης
Φραγκουλίδης Μελέτης
Οικονομόπουλος Κωνσταντίνος
Κοντός Παναγιώτης
Λινάρδος Αθανάσιος
Μελιώτης Παντελής
Κριεκούκης Αθανάσιος

Επιτροπή Γυναικείου Τμήματος
Φιλίππου Ιωάννης
Μεγαλούδης Γαβριήλ
Νιόκος Χαράλαμπος
Πραμαντιώτη Ελένη
Χατζημήτρου Σωτηρία

Επιτροπή Ακαδημιών
Φιλίππου Ιωάννης
Κοντός Παναγιώτης
Μεγαλούδης Γαβριήλ
Κριτσίλας Δημήτριος
Μπενταβατζής Χρήστος
Μήλιου Ελένη

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ ΑΟΚ


