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κρούσμα κορωνοϊού
σε εργαζόμενο του
Δήμου Φυλής
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του Δήμου Χαϊδαρίου
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– ΡΕΚΟΡ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΩΝ

«Έσπασε» το φράγμα των 40.000
κρουσμάτων η Ελλάδα

Οικονομική στήριξη
από τον Δήμο
Ασπροπύργου
σε επιτυχόντες μαθητές
των Πανελλαδικών Εξετάσεων
που ανήκουν
σε ευάλωτα νοικοκυριά σελ. 2

Ανεξαρτητοποιήθηκε
ο Δημοτικός Σύμβουλος

Αχαρνών Κώστας Παπακώτσης
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ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ:
Εξυπηρέτηση των Πολιτών
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

κατόπιν ραντεβού

σελ. 2

Συνελήφθη 31χρονη
με 250 γρ. κοκαΐνη στη
Δυτική Αττική
σελ. 3

Μαζί της συνελήφθη 37χρονος
για παράνομη οπλοκατοχή
σελ. 8

σελ. 9

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 5-1
ΤΟΝ ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟ

Ο ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
3-1 ΤΟΝ ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ
6Χ6 Ο ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΠΕΡΑΣΕ ΑΛΩΒΗΤΟΣ
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΓΟΥΛΑ

σελ. 10-11
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Οικονομική στήριξη

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΜΑΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΚΕ
Μακρυγιάννη 2 & Θερμοπυλών, 2111820405
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Βενιζέλου Ελευθερίου 79, 2105544246
MANΔΡΑ
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ
Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232
AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΚΕΧΑΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΛΕΩΦ. ΦΥΛΗΣ 75 (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΣΙΑΣ)
Τηλέφωνο :210-2411911
ΧΑΪΔΑΡΙ

ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 58 ΚΑΙ ΣΟΥΚΑΤΖΙΔΗ - ΖΑΠΠΑ
Τηλέφωνο : 210-5322242

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,17,21,25,29
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Κατά τόπους ν εφελώδης

η θερμοκρασία από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ακίνδυνος, Ακίνδυνη
Αφθόνιος, Αφθονία
Ελπιδηφόρος, Ελπιδοφόρος, Ελπιδοφόρα
Πήγασος, Πηγάσιος, Πηγασία

ΘΡΙΑΣΙΟ

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

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος
τηλ.: 6977982173
Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν:
6908604269,6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000
20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

από τον Δήμο Ασπροπύργου

σε επιτυχόντες μαθητές των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Ο

που ανήκουν σε ευάλωτα νοικοκυριά

Δ ή μ ο ς
Ασπροπύργου
με
γνώμονα τη σημασία
της
Ανώτατης
Εκπαίδευσης για τους
Νέους της πόλης, την
καλλιέργεια και την
πρόοδό τους ώστε να
επηρεάσουν καταλυτικά το μέλλον του
Ασπρόπυργου και της
Ελλάδας, διαμορφώνει
στην
πράξη,
ένα
ουσιαστικό «ανάχωμα» στη διαρροή φοιτητών από την Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση, λόγω οικονομικών δυσχερειών.
Προσφέρει και φέτος, Οικονομική Ενίσχυση στα παιδιά
αδύναμων οικονομικά οικογενειών, που πέτυχαν στις
Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2020. Απαραίτητη προϋπόθεση, να είναι δημότες του Ασπρόπυργου, οι οποίοι
εισήχθησαν σε Σχολές και Τμήματα της Τριτοβάθμιας

Εκπαίδευσης,
που
βρίσκονται εκτός της
Περιφέρειας Αττικής.
Για το λόγο αυτό, ο
Δήμαρχος
Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου καλεί τους
νέους Φοιτητές της
πόλης, να προσέλθουν, κατόπιν ραντεβού, στο Γραφείο του
Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, κ.
Αντώνιου
Καραμπούλα, ώστε να παραλάβουν την αίτηση για την οικονομική ενίσχυση και τον πίνακα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2020.
Παράλληλα, η αίτηση και τα δικαιολογητικά βρίσκονται
αναρτημένα στον επίσημο ιστόποτο του Δήμου Ασπροπύργου.

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: Εξυπηρέτηση των

Πολιτών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ κατόπιν ραντεβού

Στο πλαίσιο των νέων μέτρων που ισχύουν από το Σάββατο24 Οκτωβρίου 2020 και
σύμφωνα με το ΦΕΚ
4709/Β/23-10-2020 ο Δήμος
Ελευσίνας υπενθυμίζει ότι
βάσει των υγειονομικών
πρωτοκόλλων, η εξυπηρέτηση των πολιτών γίνεται με
προτεραιότητα σε επείγουσες
περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.
Οι τηλεφωνικοί αριθμοί,
που είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ για
τις συναλλαγές με τις υπηρεσίες του Δήμου :
Δημοτική Ενότητα Ελευσίνας:
1.
Τηλεφωνικό Κέντρο:
210-5537252.
2.
Δημοτολόγιο – Ληξιαρχείο: 210-5537230-280263, 210-5537251-283.
3.
Θέματα Προσωπικού: 210-5537217-240-281.
4.
Ταμείο Δήμου: 210-5537260-285-250.
5.
Έσοδα (βεβαιώσεις ΤΑΠ, κ.λ.π.): 2105537243-241-245.
6.
Τεχνική Υπηρεσία: 210-5537205-203-221-224201.
7.
Κοινωνική Υπηρεσία: 213-1601430.
8.
Πολεοδομία: 213-1601115-177.
9.
Υπηρεσία Καθαριότητας: 210-5548885, 2105541359.
10.
Υπηρεσία Πρασίνου: 210-5541359.
11.

Δημοτικό Κοιμητήριο: 210-5546072

12.
Δημοτική Αστυνομία: 213-2140407.
13.
ΚΕΠ Ελευσίνας: 213-2006809-05.
Δημοτική Ενότητα Μαγούλας:
1.
Τηλεφωνικό Κέντρο: 213-2140410-412.
2.
Ληξιαρχείο; 213-2140422-424.
3.
ΚΕΠ Μαγούλας: 213-2140425.

Κανένα από τα προληπτικά μέτρα που παίρνει η Πολιτεία και η Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να αποδώσει, αν οι
πολίτες δεν προσέχουν οι ίδιοι τον εαυτό τους και τους
οικείους τους και αν οι πολίτες δεν τηρούν τα μέτρα που
λαμβάνονται.
Στην προσπάθεια αυτή, η τήρηση όλων των κανόνων,
η πρόληψη και η υπεύθυνη στάση του κάθε ενός από
εμάς, θα έχει καταλυτική σημασία, για τον περιορισμό
της πανδημίας.
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Ανεξαρτητοποιήθηκε

ο Δημοτικός Σύμβουλος Αχαρνών
Κώστας Παπακώτσης

μαζί μπορούμε», για λόγους διαφορετικών εκτιμήσεων , επιλογών και αποφάσεων σε σημαν τικά ζητήματα που
αφορούν τον Δήμο.

Τ

ην αν εξαρτητοπ οίησή του ως
Δημοτικός Σύμβουλος Αχ αρν ών ,
η οποία γν ωστοποιήθηκε επισήμως στο Δημοτικό Συμβούλιο στην
συν εδρίαση της Παρασκευής 27Οκτωβρίου, αν ακοίν ωσε ο κ. Κώστας
Παπακώτσης.
Ακολουθεί η επιστολή της αν εξαρτητοποίησής του προς τον Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου :
Αχ αρν ές 13/10/2020

Προς : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Αχ αρν ών
Θέμα: «
ποίησης»

Επ ιστολή

αν εξαρτητο-

Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού
Συμβουλίου,με την παρούσα επιστολή
δηλών ω την αν εξαρτητοποίησή μου
από την δημοτική παράταξη «Αχ αρν είς

Ως αν εξάρτητος π λέον δημοτικός
σύμβουλος, κάν ω σαφές ότι θα
συν εχ ίσω ν α εκφράζω δημόσια τις
ιδέες και τους προβληματισμούς μου,
στα πλαίσια καλοπροαίρετης και ουσιαστικής αν τιπολίτευσης, ν α καταθέτω
προτάσεις, αλλά και ν α στηρίζω κάθε
ιδέα και δράση που στοχ εύει στην
πρόοδο του Δήμου και στο συμφέρον
των δημοτών .
Το αίτημα για διαφάν εια και ισοτιμία θα
είν αι διαρκές όπως και ο έλεγχ ος για
χ ρηστή διοίκηση.Διαβεβαιών ω εκείν ους
που με τίμησαν με την επιλογή τους για
ν α τους εκπροσωπώ όπως και όλους
τους συν δημότες μου, ότι δεν πρόκειται ν α παρεκκλίν ω ούτε από όσα πρέσβευα ούτε από τις αδιαπραγμάτευτες
προσωπικές μου αρχ ές και αξίες οι
οποίες, ως πρώτιστη μέριμν α και προτεραιότητα, είχ αν και εξακολουθούν ν α
έχ ουν τον άν θρωπο .
Σας παρακαλώ θερμά όπως προχ ωρήσετε στις απαραίτητες διαδικασίες για
την εν ημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου όπως και για την κατάθεση αυτής
της επιστολής μου στα Πρακτικά.Τέλος,
παρακαλώ η παρούσα όπως αν αγν ωστεί στην επόμεν η τακτική συν εδρίαση του Δ.Σ.
Με εκτίμηση
Κων σταν τίν ος Παπακώτσης
Αν εξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
Αχ αρν ών .

Σύμφωνο συνεργασίας
του Δήμου Χαϊδαρίου με το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ο

Δήμος Χαϊδαρίου και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής υπέγραψαν τη
Δευτέρα 19 Οκτωβρίου σύμφωνο συνεργασίας στους τομείς της Παιδείας, του Πολιτισμού, του Τουρισμού, της Κοινωνικής Πολιτικής και
της Βιώσιμης Τοπικής Ανάπτυξης.

Η υπογραφή του συμφώνου επικυρώνει μια συνεργασία που έχει ήδη ξεκινήσει ανάμεσα στο Δήμο και το Πανεπιστήμιο για το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Θα ακολουθήσουν άλλες κοινές δράσεις σε θέματα στρατηγικής σημασίας για την πόλη, όπως η συγκοινωνία και η τοπική ανάπτυξη και
απασχόληση.

Το σύμφωνο συνεργασίας υπέγραψαν ο Δήμαρχος Χαιδαρίου Βαγγέλης
Ντηνιακός και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Παναγιώτης Καλδής. Παρευρέθησαν ο γενικός γραμματέας του Δήμου Χαϊδαρίου κ. Αντώνης Κουτάντος
,ο Αντιδήμαρχος Μάνος Πετούσης και οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Άρης
Παπαγρηγορίου και Πέτρος Καλαντώνης .
Το Χαϊδάρι αλλάζει και δυναμώνει. Με ισχυρές συμμαχίες διεκδικεί συγκεκριμένες λύσεις εις όφελος των δημοτών.

«Το βλέμμα μου και η πόλη»

Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής σε έκθεση εικαστικών τεχνών για τους Καλλιτέχνες του Ασπρόπυργου
Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ασπροπύργου, σε συνεργασία με την εικαστικό Αιμιλία
Μπουρίτη και την Καλλιτεχνική πλατφόρμα Συν+
Εργασία, καλούν όλους τους τοπικούς καλλιτέχνες του Ασπρόπυργου, να συμμετέχουν στη
διαδικτυακή ομαδική έκθεση εικαστικών τεχνών
με τίτλο: «Το βλέμμα μου και η πόλη» που διοργανώνουν στο πλαίσιο της ενότητας «Γιορτή στην
Κοινότητα». Η εν λόγω δράση θα πραγματοποιηθεί από τις 15 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 15
Ιανουαρίου 2021, μέσα από το κανάλι της καλλιτεχνικής πλατφόρμας Συν+εργασία και τελείται
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού.
Στην εποχή της πανδημίας, όπου οι συναντήσεις με φυσική παρουσία είναι δύσκολο να πραγματοποιηθούν, η διαδικτυακή Ομαδική Έκθεση
Εικαστικών Τεχνών έχει στόχο να φέρει τους καλλιτέχνες σε ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ τους,
υπογραμμίζοντας την ευελιξία και την ευρημα-

τι κότητα της τέχνης. Η
έκθεση επι χει ρεί να
συγκεντρώσει το καλλιτεχνι κό δυναμι κό της
πόλης, με σκοπό να την
αφουγκραστούν, καθώς
αυτή ακολουθεί ως οντότητα τη δική της εξελικτική
πορεί α.
Σημαντι κό
στοι χεί ο της έκθεσης
είναι η γνωριμία των καλλιτεχνών μεταξύ τους, και
η δημιουργία ενός δυναμικού δικτύου.
Η ματιά - το βλέμμα των
καλλιτεχνών, καλείται να
ανασύρει εικόνες από την καθημερινότητα της
πόλης, αλλά και συναισθήματα από μία προσωπική σχέση με το αστικό περιβάλλον που «τους
πολιορκεί», ξυπνώντας τους την ανάγκη να το

δουν με τα μάτια της
ψυχής τους και να
παρουσι άσουν
την
πόλη, είτε στην παρούσα κατάσταση ή
όπως εκείνοι τη φαντάζονται.
Η έκθεση ακολουθεί
το μοντέλο της αυτοοργάνωσης, για το λόγο
αυτό δεν υπάρχει επιμελητι κή δι αδι κασί α.
Η τελική ημερομηνία
κατάθεσης των έργων
είναι στις 20 Νοεμβρίου 2020.Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην κ.
Αιμιλία Μπουρίτη, υπεύθυνη της καλλιτεχνικής
πλατφόρμας Συν+εργασία, στο e-mail: syn.ergasia@outlook.com .
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Ε Λ Λ ΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Γεν ικά προσόν τα πρόσληψης:

Οι υποψήφ ιοι πρέ1.
πει ν α είν αι ηλικίας από 18 έως
65 ετών

Άν ω Λιόσια:
30/10/2020

Να έχουν την υγεία
2.
και τη φ υσική καταλληλότητα
που τους επιτρέπει την εκτέλεση τω καθηκόν των της ειδικότητας που επιλέγουν

Αριθ. Πρωτ.: 29831
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2020
για τη σύν αψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ

3.
Να
µην
έχουν
κώλυµα κατά το άρθρο 8 του
Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη,
υποδικία, δικαστική συµπαράσταση), µε την επιφ ύλαξη την
επόµεν ης εξαίρεσης.

Ο Δήμαρχος Φυλής, έχον τας
υπόψη:

1.
Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47
«Εκδημοκρατισμός
της
Α)
Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις».
2.
Τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 2, εδ. η του Ν.
2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων
διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως
έχουν
τροποποιηθεί
και
ισχύουν, σε συνδυασμό με τις
διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου
25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224
Α).
Τις διατάξεις του Ν.
3.
3812/2009 καθώς και αυτές του
π.δ. 524/1980
4.
Τις διατάξεις του Ν.
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α),
όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
5.
Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012
«Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»
(ΦΕΚ 54 Α).
6.
Την υπ' αριθμ. πρωτ.
61106/24-9-2020
εγκριτική
Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, εγκρίθηκε η απασχόληση
Τεσσάρων (4) ατόμων με σχέση
ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών, με την παροχή
υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.
7.
Την
υπ΄
αριθμ.69/2020 απόφαση Ο.Ε.
(ΑΔΑ: ΩΘ2ΘΩΗΤ-ΙΗΘ).
8.
Την υπ’ αριθ. πρωτ:
8960/4-4-2020 βεβαίωση της
Οικονομικής Υπηρεσίας για την
επάρκεια σχετικών πιστώσεων
στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020.
9.
Την
υπ΄αριθ.
πρωτ¨83236/20560/26-10-2020
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
περί έγκρισης συγκρότησης Επιτροπής Επιλογής καλλιτεχνικού
προσωπικού
ΙΔΑΧ
έναντι
αντιτίμου στο Δήμο Φυλής.
10.
Τον Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας
(ΦΕΚ
3161/Β΄/2011).
11.
Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Τμήματος Ωδείου της
Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας και Πολιτισμού

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση και
να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει
την υπογραφή τους θεωρημένη
από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,
στα γραφεία της υπηρεσίας μας
στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Τ.Κ. 133.41, απευθύνοντάς την
στην Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κ. Κοντούλα
Ευθυμίας (τηλ. επικοινωνίας:
213 2042 703 και 213 2042
745). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς
το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομ

Κωδικός θέσης
100

101

102

Αν ακοιν ών ει

Την πρόσληψη, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέν ου χρόν ου, συν ολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών
αν αγκών του Τμήματος Ωδείου
της Δ/ν σης Κοιν ων ικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού που εδρεύει στην Πλατεία
Ηρώων , και συγκεκριμέν α
τους εξής, αν ά υπηρεσία, έδρα,
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αν τίστοιχα
απαιτούμεν α (τυπικά και τυχόν
πρόσθετα)
προσόν τα
(βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΥΠΟΒΟΛΗΣ
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ηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται
στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά)
και αρχίζει από την επόμενη
ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές
εφημερίδες ή της ανάρτησής της
στο κατάστημα της υπηρεσίας
μας και στο χώρο ανακοινώσεων
του δημοτικού καταστήματος,
εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν
μεταγενέστερη της δημοσίευσης
στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με
την παρέλευση ολόκληρης της
τελευταίας ημέρας και εάν αυτή
είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα
(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,
τότε η λήξη της προθεσμίας
μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟΝ
ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ www.fyli.gr

Για το Δήμο Φυλής
Ο Δήμαρχος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (αν ά κωδικό θέσης)

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμεν α (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόν τα

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ της αντίστοιχης ειδικότητας της Ελλάδας (Τμήμα Μουσικών Σπουδών) ή Ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ
β) Πτυχίο ή δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από κράτος.
γ) Διδακτική προϋπηρεσία σε μουσικά ιδρύματα, ωδεία ή μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και μουσικά σχολεία του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α ή σε Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές ή αντίστοιχο μουσικό ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού και καλλιτεχνική δραστηριότητα η οποία να αποδεικνύεται με αντίστοιχες
βεβαιώσεις ή προγράμματα συναυλιών.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης με άτομο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και
β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης Βυζαντινής Μουσικής από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης Βυζαντινής Μουσικής από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος, συναφή πτυχία και Διπλώματα.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών Α.Ε.Ι. /Τ.Ε.Ι. ή Ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ
β) Πτυχίο ή Δίπλωμα ειδίκευσης βιολιού από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το Κράτος
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής
ή αλλοδαπής και
β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης βιολιού από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης βιολιού από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος, συναφή πτυχία και Διπλώματα.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών Α.Ε.Ι. /Τ.Ε.Ι. ή Ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ
β) Πτυχίο ή Δίπλωμα ειδίκευσης μονωδίας από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το Κράτος
γ) Ειδίκευση στη μονωδία με καλλιτεχνική δραστηριότητα ως μαέστρος και συνοδός πιάνου σε χορωδιακά σχήματα (παιδικά η ενηλίκων) σε αντίστοιχα μουσικά ιδρύματα (Ωδεία ή Μουσικές Σχολές) αποδεδειγμένη με αντίστοιχα προγράμματα συναυλιών ή και οπτικοακουστικό υλικό.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και
β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης μονωδίας από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης μονωδίας από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος, συναφή πτυχία και Διπλώματα.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών Α.Ε.Ι. /Τ.Ε.Ι. ή Ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ
β) Πτυχίο ή Δίπλωμα ειδίκευσης Κλασσικής Κιθάρας από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το Κράτος
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και
β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης Κλασσικής Κιθάρας από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης Κλασσικής Κιθάρας από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος, συναφή πτυχία και Διπλώματα.
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ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΣ
ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΧΗΜΑ

Ο

Κατόπιν προσπάθειας του βουλευτή Γ. Κώτσηρα

Υπό έλεγχο κρούσμα κορωνοϊού σε
εργαζόμενο του Δήμου Φυλής

Κρούσμα κορων οϊού εν τοπίστηκε, το μεσημέρι της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου 2020,
σε εργαζόμεν ο του Δήμου Φυλής.
Ο εργαζόμεν ος είχ ε απομον ωθεί από τις 22 Οκτωβρίου 2020, παρόλο που είχ ε
βρεθεί αρν ητικός στο τεστ. Μετά από ν έο τεστ, στο οποίο υποβλήθηκε, μια εβδομάδα αργότερα, διαγν ώστηκε θετικός στον κορον οϊό, οπότε απομον ώθηκαν και
ιχ ν ηλατήθηκαν οι επαφές του. Επίσης απολυμάν θηκε ο χ ώρος εργασίας του.
Ο Δήμος Φυλής εφάρμοσε και στη συγκεκριμέν η περίπτωση, απαρέγκλιτα, τις
οδηγίες του Εθν ικού Οργαν ισμού Δημόσιας Υ γείας (ΟΕΔΥ ).

Βουλευτής
Δυτικής Αττικής Γιώργος
Κώτσηρας έκανε την
ακόλουθη
δήλωση
σχετικά
με
την
ενίσχυση της ομάδας
ΔΙΑΣ στα Μέγαρα με
επιπλέον
όχημα:
«Ευχαριστώ
την
ηγεσία του Υπουργείου
Προστασίας
του
Πολίτη για την ανταπόκρισή του στην προσπάθεια
μου
για
ενίσχυση της Ομάδας
ΔΙΑΣ στα Μέγαρα, η
οποία αποτελεί βασικό

πυλώνα για την ασφάλεια της περιοχής μας.
Από τις 27.10 η ως
άνω Ομάδα ενισχύθηκε με ένα επιπλέον
όχημα.

Με συγκεκριμένες
και στοχευμένες ενέργειες, προσπαθούμε
να ενισχύσουμε τις
συνθήκες ασφαλείας
στην περιοχή.»

Εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) «Αττική» 2014-2020 πράξεις δημόσιας δαπάνης 6,7 εκ. ευρώ για την
προώθηση της επιχειρηματικότητας, μέσω συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής

Γ. Πατούλης: «Στο επίκεντρο των πολιτικών της Περιφέρειας Αττικής η επένδυση στις καινοτόμες λύσεις σε όλους τους τομείς»

Σ

το Ε.Π. «Αττική 2014-2020» εντάσσονται έξι πράξεις για την προώθηση της
επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας (Clusters) στην Περιφέρεια Αττικής (ΑΔΑ: ΩΝΦ57Λ7-287,
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9D%CE%A657%CE%9B7287 ).
Πιο συγκεκριμένα, με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργου Πατούλη,
εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» πράξεις συνολικής
δημόσιας δαπάνης 6,7 εκ. (επιλέξιμη δαπάνη 3,54 εκ. ευρώ) οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Αναλυτικά οι πράξεις που εντάσσονται στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020»:

1.
Ανάπτυξη και λειτουργία του Greek Fintech Cluster
2.
Asklepieia Cluster Καινοτομίας για τον Ιατρικό Τουρισμό
3.
This is Athens City Card
4.
Ανάπτυξη Δικτύου Καινοτομίας για τη Ναυτιλία και την Ναυπηγοεπισκευή
5.
Συνεργατικός σχηματισμός για την αυτοματοποίηση διαδικασιών συνεργασίας
μεταξύ ΜΜΕ & πολιτών με τεχνολογία blockchain
6.
Συνεργατικός Σχηματισμός Συμπληρωματικής και Ολιστικής Ιατρικής
Επισημαίνεται ότι οι ως άνω συνεργατικοί σχηματισμοί δραστηριοποιούνται στους
τομείς της εγκεκριμένης Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και συγκεκριμένα στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας, της Δημιουργικής Οικονομίας και της
Βιώσιμης Οικονομίας των αναγκών.
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης δήλωσε σχετικά:

«Η επένδυση στις καινοτόμες λύσεις σε όλους
τους τομείς παραμένει
στο επίκεντρο των πολιτικών της Περιφέρειας
Αττικής. Αξιοποιώντας με
τον καλύτερο δυνατό
τρόπο τα χρηματοδοτικά
εργαλεία που έχουμε στη
διάθεσή μας, όπως οι
πόροι του ΕΣΠΑ 20142020, περνάμε σε μία
νέα, καινοτόμα εποχή
για την Αττική, μέσω
συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας που ως πρωταρχικό στόχο έχουν την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
Με τις νέες πράξεις που εντάσσονται στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020», προωθούμε την
ανάπτυξη και τη λειτουργία του ελληνικού Fintech Cluster, επενδύουμε στον ιατρικό
τουρισμό αλλά και στην ολιστική ιατρική, προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις στη ναυτιλία
αλλά και προωθούμε τη χρήση τεχνολογίας blockchain για τη συνεργασία ΜΜΕ και
πολιτών. Είμαστε έτοιμοι για την Αττική του μέλλοντος, εξασφαλίζοντας την προώθηση
της επιχειρηματικότητας σε όλη την Περιφέρεια».

6-θριάσιο

Χρήσιμη Υπενθύμιση:
Κατόπιν τηλεφωνικών ραντεβού
η εξυπηρέτηση των Δημοτών
στον δήμο Φυλής
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
Ανακοίνωση για τον σεισμό της
30ης Οκτώβρη 2020

Η

Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και
Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) εκφράζει την πιο θερμή της
αλληλεγγύη και συμπαράσταση στο λαό της
Σάμου, στο λαό και στην Επιτροπή Ειρήνης της
Τουρκίας, που δοκιμάζονται από τον καταστροφικό σεισμό της 30ης Οκτώβρη 2020, με δεκάδες θύματα, εκατοντάδες τραυματίες κι ανυπολόγιστες υλικές καταστροφές και στις δυο χώρες.
Οι τελευταίες εξελίξεις με τον καταστροφικό σεισμό φανερώνουν γι’ άλλη μια φορά με τον πλέον χαρακτηριστικό
τρόπο την έλλειψη μέτρων αντισεισμικής προστασίας και
τις διαχρονικές ευθύνες των κυβερνήσεων και της Ελλάδας και της Τουρκίας, που μπροστά στα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων αφήνουν τους λαούς και
στις δυο πλευρές του Αιγαίου ανοχύρωτους κι απροστάτευτους στις φυσικές καταστροφές. Την ώρα που δίνεται
πακτωλός χρημάτων κι από τις δυο χώρες για εξοπλισμούς, οι λαϊκές ανάγκες για αντισεισμικά έργα υποχρηματοδοτούνται, μπαίνοντας στη μέγγενη της λογικής
“κόστους – οφέλους”, με οδυνηρές συνέπειες για τους
λαούς. Αναδεικνύεται στην πράξη, πως οι συζητήσεις
του προηγούμενου διαστήματος για υπαγωγή κι ανάπτυξη μηχανισμών πολιτικής προστασίας από το ΝΑΤΟ,
δεν έχουν καμιά απολύτως σχέση με τις πραγματικές λαϊκές ανάγκες, αλλά στοχεύουν στην εξυπηρέτηση των
πολεμικών του σχεδιασμών.
Ιδιαίτερα σε μια περίοδο που κλιμακώνονται οι αντιθέσεις, οι ανταγωνισμοί και η επιθετικότητα ανάμεσα στην
τουρκική και στην ελληνική αστική τάξη, στο πλαίσιο των
γενικότερων ανταγωνισμών ανάμεσα σε ΗΠΑ – ΝΑΤΟ –
ΕΕ με τη Ρωσία, την Κίνα και την εμπλοκή δεκάδων
κρατών στην περιοχή, αναδεικνύεται ξεκάθαρα πως οι

Περιορισμένη πρόσβαση στο όρος Πατέρας λόγω

στρατιωτικών ασκήσεων το διάστημα 2-6 Νοεμβρίου

Από σήμερα 2 Νοεμβρίου μέχρι και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 Νοεμβρίου 2020,
η μονάδα Αμφίβιων Καταδρομών θα εκτελέσει εκπαιδευτική δραστηριότητα
καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου στην ευρύτερη περιοχή του Ορους
ΠΑΤΕΡΑΣ.

Προειδοποιούνται οι πολίτες να αποφεύγουν αυτό το διάστημα να επισκεφθούν τις περιοχές, που περικλείονται από τα Υψώματα ΚΑΝΔΗΛΙ –
ΡΑΧΗ – ΝΤΟΣΚΟΥΡΗ – ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ – ΚΟΡΥΦΗ – ΜΑΣΚΑΡΙ – ΚΟΡΥΦΗ
– ΠΥΡΑΜΙΔΑ – ΠΥΡΑΜΙΔΑ – ΛΑΚΚΑ ΛΑΖΑΡΗ και να είναι πολύ προσεκτικοί ιδιαίτερα όσοι κατοικούν κοντά, αγρότες, κτηνοτρόφοι και υλοτόμοι
προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα.

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

λαοί της Ελλάδας και της
Τουρκίας δεν έχουν να μοιράσουν τίποτα. Οι ανταγωνισμοί
ανάμεσα στις αστικές τάξεις
των δυο χωρών είναι ξένοι με
τις λαϊκές ανάγκες, με τα
πραγματικά συμφέροντα των
δυο λαών.
Είναι ανάγκη να ληφθούν όλα

τα αναγκαία μέτρα, όπως:
•
Άμεση φροντίδα και περίθαλψη των τραυματιών.
•
Άμεσα προληπτικά μέτρα για μετασεισμούς.
•
Άμεση και πλήρη αποκατάσταση των κατεστραμμένων υποδομών, των δημόσιων κτιρίων (σχολεία,
πανεπιστήμια κ.λπ.), των οδικών δικτύων, των λαϊκών
κατοικιών.
•
Αποζημίωση και ολόπλευρη στήριξη των
πληγέντων.
•
Ουσιαστικό έλεγχο καταλληλότητας όλων των
κτιρίων, ιδιαιτέρως των δημόσιων υπηρεσιών και των
εργασιακών χώρων, για την προστασία της ζωής των
εργαζομένων και του πληθυσμού συνολικότερα.
•
Αποκατάσταση και συντήρηση των ιστορικών
μνημείων.
Οι λαοί της Ελλάδας και της Τουρκίας έχουν τη δύναμη
μέσα από την πάλη τους να βάλουν εμπόδια σε αυτή την
πολιτική που γεννά τη φτώχεια, την εκμετάλλευση, που
αφήνει τους λαούς ανοχύρωτους μπροστά στις φυσικές
καταστροφές κι από την άλλη στρώνει το έδαφος για το
πολεμικό σφαγείο. Τώρα είναι η ώρα να δυναμώσει η
κοινή πάλη, ώστε κάθε λαός να βρει τη δική του περπατησιά και να γίνει νοικοκύρης στον τόπο του. Να ανοίξει ο
δρόμος για ένα κόσμο με πραγματική ειρήνη, φιλία,
αλληλεγγύη, αμοιβαίες κι επωφελείς σχέσεις ανάμεσα
στους λαούς, για να “γίνουν τα σκοτάδια λάμψη”, όπως
σημείωνε ο μεγάλος κομμουνιστής Τούρκος ποιητής
Ναζίμ Χικμέτ.
Αθήνα, 31 Οκτώβρη 2020
Η Γραμματεία της ΕΕΔΥΕ

19 αίθ ουσες προσχολικής αγωγής έχουν
τοποθετηθεί έως σήμ ερα στο Δήμ ο Αχαρνών

Μέχ ρι σήμερα 19 αίθουσες προσχ ολικής
αγωγής έχ ουν τοποθετηθεί στο Δήμο Αχ αρν ών σε συν εργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευν ας και Θρησκευμάτων .
Οι ν έες αίθουσες έχ ουν κατασκευαστεί με
όλες τις εγκεκριμέν ες τεχ ν ικές προδιαγραφές
που ορίζει ο ν όμος ώστε ν α φιλοξεν ήσουν
πλέον τους μικρούς μας δημότες.
Ο Δήμος Αχ αρν ών από την πρώτη στιγμή
αν ταποκρίθηκε στα ασφυκτικά χ ρον ικά
πλαίσια και προχ ώρησε στις αν άλογες εν έργειες με αν τίπαλο τον χ ρόν ο ώστε ν α επιτευχ θεί ο στόχ ος και ν α καλυφθούν οι αν άγκες των μαθητών της πόλης μας.
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ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Προληπτική αναστολή συμμετοχής
των παιδιών στα ΚΔΑΠ

Σ

το πλαίσιο διασφάλισης της δημόσιας υγείας & σε
πλήρη σύμπν οια με την απόφαση του Δήμου
Ελευσίν ας, περί αν αστολής λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων , παραχ ωρήσεων σχ ολικών
αιθουσών & υποδομών , η Κοιν ωφελής Επιχ είρηση
προχ ωρά στην προληπτική αν αστολή συμμετοχ ής
των παιδιών στα ΚΔΑΠ για 14 ημέρες.
Με την πάροδο του αν ωτέρω διαστήματος και με
βάση τα ν έα επιδημιολογικά δεδομέν α, θα αξιολογηθεί
η εκ ν έου λειτουργία ή περαιτέρω αν αστολή των Κέν τρων Δημιουργικής Απασχ όλησης, εν ώ θα υπάρξει
σχ ετική εν ημέρωση προς όλους τους συμμετέχ ον τες.
Τον ίζουμε, πως η αν αστολή συμμετοχ ής των παιδιών
αφορά σε προληπτικούς και μόν ον λόγους.
Ευχ ή όλων , ν α ξεπεράσουμε σύν τομα αυτές τις
δύσκολες και πρωτόγν ωρες συν θήκες και ν α επαν έλθουμε όσον το δυν ατόν πιο αν ώδυν α στην καν ον ικότητα.

Αναστολή λειτουργίας και των
κλειστών γηπέδων του Δήμου

Επιπλέον , με απόφαση του Δημάρχ ου Ελευσίν ας
αι την συν αίν εση των Επικεφαλής των Δημοτικών
Παρατάξεων , ο δήμος προχ ωρά για προληπτικούς και
μόν ο λόγους, στο κλείσιμο των κλειστών γηπέδων του
Δήμου μας.
Επίσης αν αστέλλον ται όλες οι παραχ ωρήσεις σχ ολικών αιθουσών που έχ ει κάν ει ο Δήμος μας σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους.
Καταν οούμε απόλυτα την επιθυμία των πολιτών για
ελεύθερη χ ρήση των αθλητικών μας υποδομών , αλλά
οφείλουμε όλοι ν α εφαρμόσουμε προσεκτικά τις οδηγίες
της πολιτείας για έν α τόσο σημαν τικό υγειον ομικό ζήτημα, ώστε ν α συμβάλλουμε με τη στάση μας στο ν α
ξεπεραστεί η παν δημία και σύν τομα ν α είν αι οριστικά
παρελθόν οι σχ ετικές απαγορεύσεις
Για τη Δημοτική Αρχ ή Ελευσίν ας , προέχ ει η διασφάλιση της υγείας.
Όλοι μαζί θα ξεπεράσουμε τη ν έα επιδημιολογική
κρίση με την ατομική και συλλογική ευθύν η, που απαιτείται αυτό το δύσκολο χ ρον ικό διάστημα.
Και δεν ξεχ ν άμε ν α φοράμε μάσκα παν τού.

θριάσιο-7

Νέα αποστολή ιατροφαρμακευτικού υλικού
από τον Δήμο Φυλής στο Καστελλόριζο

Τ

ο σημαντι κό έργο
σ τ ή ρ ι ξη ς
του Καστελλόρι ζου, του συμπλέγματος των νησιών
με την τεράστι α
γ εω σ τ ρ α τ η γ ι κ ή
σημασία και τους
ακρίτες κατοίκους
που φυλάττουν
Θ ερ μο π ύ λες,
συνεχί ζει ,
με
αμείωτο ρυθμό, ο
Δήμος Φυλής.
Στο
πλαί σι ο
αυτό,
υπάρχει
στενή συνεργασία μεταξύ των
δύο Δήμων, ενώ έτοιμη προς
αποστολή είναι νέα προμήθεια
φαρμακευτικού υλικού και αντισηπτικών (διαλύματα και μαντηλάκι α), από το Κοι νωνι κό
Φαρμακείο του Δήμου Φυλής,
καθώς
παρουσι άζονται
ελλείψεις σε φάρμακα και φαρμακευτικά είδη, στο Ιατρείο του
νησιού.
Υπενθυμί ζεται , ότι οι δυο
Δήμοι είναι αδελφοποιημένοι
από τον Ιούνιο του 1996, όταν

ο αείμνηστος Δήμαρχος Φυλής
Νίκος Λιάκος είχε αναλάβει τη
σχετική πρωτουλία, που προέβλεπε συνεργασία με τον Δήμο
Μεγίστης (Καστελλόριζου) για
την οικονομική και πολιτιστική
ανάπτυξη των δυο πλευρών.
Τη στενή σχέση με την πανέμορφη, ακριτική γωνιά της Ελλάδας, επανέφερε και ανέδειξε, τα
τελευταία χρόνια, ο Δήμαρχος
Χρήστος Παππούς, ως ένδειξη
συμπαράστασης στους κατοίκους της.

Έτσι ,
ο
Δήμος
Φυλής, μετά από συνεργασί α της Αντι δημάρχου Φυλής Ελένης Λι άκου, με τον
Αναπλ. Δήμαρχο Κοινωνι κής
Πολι τι κής
Γιώργο Αντωνόπουλο,
έχει χορηγήσει και στο
παρελθόν ιατροφαρμακευτικό υλικό για τις
ανάγκες του Περιφερει ακού Ιατρεί ου, ενώ
α ντ α π ο κρ ί νετ α ι ,
γενικότερα, σε οποιαδήποτε βοήθει α του
ζητηθεί.
«Η έμπρακτη στήρι ξη του
Δήμου Φυλής και προσωπικά
του Δημάρχου Χρήστου Παππού στο Καστελλόριζο δεν αποτελεί τίποτε περισσότερο από
μια υπενθύμιση της ανάγκης να
στηριχθεί ο τόπος που αποτελεί
απώτατο γεωγραφικό όριο της
ελληνικής και ευρωπαϊκής επικράτειας και φωτεινό φάρο της
ελληνικής και ευρωπαϊκής κουλτούρας», δήλωσε η Ελένη
Λιάκου.

ΛΟΥΚΕΤΟ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΙ ΤΑ
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

Όπως διευκρίνισε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος
Χαρδαλιάς, νέα μέτρα ισχύουν για τον αθλητισμό.Καμία απολύτως
αθλητική δραστηριότητα δε θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο λόγω των
περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης του κορονοϊού.
Αναστολή κάθε αθλητικής δραστηριότητας. Επιτρέπεται ατομική
άσκηση σε εξωτερικό χώρο και άσκηση σε συγκεκριμένα αθλήματα
σε εξωτερικό χώρο.
Επιτρέπεται μόνο η διεξαγωγή του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου
Super League, πρωταθλήματος μπάσκετ Basket League, και των
ευρωπαϊκών διοργανώσεων Europa League, Champions League».
Το πρωτάθλημα της Football league, δε θα ξεκινήσει (με τα μέχρι τώρα δεδομένα), όπως και η Γ’ Εθνική .

8-θριάσιο

Κορωνοϊός: Κύκλωμα επίορκων αστυνομικών
έκανε πλάτες σε μπαρ που παραβίαζαν το ωράριο

Α

στυνομικοί-αρπακτικά που εκμεταλλεύονται τα
μέτρα για τον κορωνοϊό και προσπαθούν να
ρίξουν δίχτυα προστασίας σε μπαρ και εστιατόρια
μπήκαν στο στόχαστρο των «Αδιάφθορων».
Οι «επίορκοι με το πηλήκιο» εκμεταλλεύονται την εγκληματική αμέλεια, αλλά και την οικονομική ανάγκη των καταστηματαρχών και παρουσιάζονται ως σωτήρες φτάνοντας στο σημείο
ακόμη και να ψευδορκίσουν προκειμένου να απαλλάξουν
όσους παραβαίνουν τα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του
COVID-19 και το ωράριο.
Χαρακτηριστική περίπτωση ένας αξιωματικός σε Τμήμα της
ευρύτερης περιοχής του Πειραιά που όχι μόνο κάλυπτε μαζί
με άλλους ενστόλους την παράνομη λειτουργία γνωστού μπαρ
της περιοχής, αλλά έφτασε και στο σημείο να παρεμβαίνει ο
ίδιος στα κλιμάκια ελέγχου προκειμένου να σβήσει την παράβαση.
Το απίστευτο είναι ότι την ώρα που προσπαθούσε να
εξυπηρετήσει τον επιχειρηματία που παραβίαζε όλα τα περιοριστικά μέτρα ο ίδιος είχε διαγνωστεί ως φορέας του κορωνοϊού και βρισκόταν σε καραντίνα.
Ο, δε, συνάδελφός του όχι μόνο έπινε αμέριμνος το ποτό του
στο συγκεκριμένο μπαρ την ώρα που έπρεπε να ήταν κλειστό,
αλλά προσπαθούσε να βγάλει τρελούς τους ελεγκτές λέγοντας
με θράσος ότι ενώ αυτοί διαπίστωσαν την παράβαση σε ένα
μπαρ που έπαιζε μουσική και είχε 20 πελάτες εκείνος θα
κατέθετε ενόρκως ότι ήταν κλειστό!
Οι Εσωτερικές Υποθέσεις της ΕΛ.ΑΣ. που εξετάζουν τη
συγκεκριμένη ιστορία το τελευταίο διάστημα δέχονται καθημερινά καταγγελίες για παρόμοιες συμπεριφορές από «μπουμπούκια» της Αστυνομίας που μετατρέπονται σε «μπράβους
του κορωνοιού». Μάλιστα, αξιολογούν τις καταγγελίες και πολλαπλασιάζουν τις έρευνες για να βάλουν στο χέρι τη νέα
μορφή επίορκων αστυνομικών.
Καταγγελίες

Μπορεί η συντριπτική πλειονότητα των ανδρών και
γυναικών της ΕΛ.ΑΣ. να παλεύουν καθημερινά με την εγκληματικότητα και τους ελέγχους για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού, όμως υπάρχουν και μερικοί «έξυπνοι» που βρήκαν την
ευκαιρία να βγάλουν μεροκάματο αδιαφορώντας τις εγκληματικές συνέπειες των πράξεών τους.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, απ’ ό,τι λένε οι πληροφορίες, πρόκειται για ενστόλους με θολό παρελθόν που έχουν
άκρες στη νύχτα. Κάποιες φορές πλησιάζουν μόνοι τους τους
καταστηματάρχες και σε άλλες περιπτώσεις οι ίδιοι οι επιχειρηματίες τούς προσεγγίζουν για να τους βοηθήσουν να κρατήσουν τα μαγαζιά τους ανοιχτά μετά τις 12.30 και τη λήξη του
ωραρίου.
Οι «Αδιάφθοροι», λένε οι ίδιες πληροφορίες, έχουν εκπονήσει ένα σχέδιο για να εμποδίσουν την εξάπλωση της νέας μορφής παραβατικότητας ορισμένων ενστόλων, καθώς το ζήτημα
δεν έχει να κάνει μόνο με τη σωστή λειτουργία του Σώματος,
αλλά, το κυριότερο, με τη δημόσια υγεία.
Στο τηλεφωνικό κέντρο των Εσωτερικών Υποθέσεων στη
λεωφόρο Κηφισίας χτυπούν καθημερινά τα τηλέφωνα και καταγράφονται καταγγελίες για τέτοιου είδους συμπεριφορές όχι
μόνο στην Αθήνα, αλλά και σε όλη τη χώρα. Στην άλλη άκρη της
γραμμής, τις περισσότερες φορές, ανώνυμοι πολίτες αναφέρουν ότι κάποιοι αστυνομικοί κάνουν τα στραβά μάτια και δεν
εφαρμόζουν όπως πρέπει τον νόμο για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού.
Αυτό έχει να κάνει είτε με το να επιτρέπουν τη συγκέντρωση
υπεράριθμων σε ένα μαγαζί χωρίς να λαμβάνονται μέτρα
όπως η χρήση μάσκας ή να τηρούνται οι αποστάσεις, είτε με
την ανοχή στη λειτουργία των καταστημάτων πέραν του ωραρίου.
Ουσιαστικά λειτουργούν όπως οι διεφθαρμένοι αστυνομικοί
της Νέας Υόρκης στην εποχή της ποτοαπαγόρευσης καλύπτοντας με δήθεν ελέγχους ή ειδοποιώντας τους καταστηματάρχες
για τις κινήσεις των κλιμακίων που έχουν βγει περιπολίες.
Οι καταγγελίες που δέχονται ταξινομούνται, αξιολογούνται
και ανάλογα με την περίπτωση οι «Αδιάφθοροι» καθορίζουν τις
επόμενες κινήσεις τους. Ετσι, αν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις,
τότε είτε προσπαθούν να ελέγξουν τους συγκεκριμένους ενστόλους για τους οποίους υπάρχουν καταγγελίες, είτε ενημερώνουν τις τοπικές υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. να τους έχουν υπό
επιτήρηση.
Μάλιστα, έχουν προχωρήσει σε ένα είδος χαρτογράφησης
των περιοχών στο Λεκανοπέδιο αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα
με τα σημεία όπου υπάρχουν πολλά μπαρ και νυχτερινά καταστήματα για ύποπτες κινήσεις επίορκων αστυνομικών.
Το σχέδιο εντείνεται τα Σαββατοκύριακα όπου υπάρχουν
τόσο η διάθεση κυρίως από νέους ανθρώπους να διασκεδάσουν πέραν του επιτρεπτού ωραρίου όσο και η προθυμία από
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Συνελήφθη 31χρονη
με 250 γρ. κοκαΐνη στη
Δυτική Αττική

Μαζί της συνελήφθη 37χρονος
για παράνομη οπλοκατοχή

τους ιδιοκτήτες των μαγαζιών να παρατείνουν το ωράριο για να
εξυπηρετήσουν την πελατεία τους αδιαφορώντας φυσικά για
τις ολέθριες συνέπειες των επιλογών τους.
Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα
μπαρ και τα κλαμπ στα οποία δεν εφαρμόζονται τα μέτρα είναι
εστίες υπερμετάδοσης COVID-19 αφού το κέφι και η κατανάλωση αλκοόλ μειώνουν τις αντιστάσεις των θαμώνων και έτσι
δεν εφαρμόζονται τα μέτρα.
Φυσικά, στο σχέδιο περιλαμβάνονται και τα «κορωνοπάρτυ»
σε διαμερίσματα και βίλες για τα οποία υπάρχουν καταγγελίες
ότι αστυνομικοί αν και πρέπει να τα ελέγξουν κάνουν τα στραβά μάτια.
Ο αξιωματικός με τον κορωνοϊό

Το περασμένο Σαββατοκύριακο ήταν το πρώτο που
σχηματίστηκε δικογραφία για αστυνομικούς-αρπακτικά που
προσπαθούσαν με νύχια και με δόντια να αποτρέψουν τους
ελέγχους αλλά και να σώσουν μπαρ του Πειραιά που λειτουργούσε μετά τις 12.30 τα μεσάνυχτα, και μάλιστα με πολύ
κόσμο, ποτό και κέφι. Ενας αστυφύλακας έπινε το ποτό του
έχοντας στην ουσία τον ρόλο του τσιλιαδόρου και όταν είδε ότι
πλησίαζαν οι συνάδελφοί του από τα συνεργεία ελέγχου
επιχείρησε να τους αποτρέψει να μπουν στο μαγαζί.
Εκείνοι φυσικά τον αγνόησαν και πέρασαν στο εσωτερικό για
να κάνουν τη δουλειά τους καταγράφοντας ότι υπήρχαν
περίπου είκοσι πελάτες και ότι το κατάστημα έπαιζε μουσική.
Μάλιστα, σε βάρος του ιδιοκτήτη επεβλήθη το τσουχτερό πρόστιμο των 3.000 ευρώ για παραβίαση του ωραρίου. Ομως η
ιστορία δεν τελείωσε εκεί...

Ο αστυνομικός-τσιλιαδόρος, επιμένοντας να σώσει τον καταστηματάρχη, προσπάθησε να διαψεύσει τους συναδέλφούς
του λέγοντας ότι θα καταθέσει ενόρκως ότι το κατάστημα ήταν
κλειστό. Και όλα αυτά την ίδια ώρα που ο αξιωματικός προϊστάμενός του, ο οποίος προφανώς είχε ενημερωθεί από τον
τσιλιαδόρο ότι έγινε έλεγχος, καλούσε άγριο ξημέρωμα από την
καραντίνα όπου βρισκόταν καθώς είχε διαγνωστεί με κορωνοϊό
τον επικεφαλής των μέτρων και του ζητούσε ευγενικά να δείξει
επιείκεια στον καταστηματάρχη!
Οι «Αδιάφθοροι» μόλις ενημερώθηκαν για την υπόθεση
ξεκίνησαν έρευνα μετά από εισαγγελική παραγγελία. Μάλιστα,
θέλοντας να έχουν εικόνα για το προφίλ αξιωματικών που
μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, έψαξαν το παρελθόν του και
έμειναν άφωνοι από αυτά που είδαν στον φάκελό του.

Σ

υν ελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από αστυν ομικούς της Υ ποδιεύθυν σης
Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυν σης Ασφάλειας
Αττικής 31χ ρον η ημεδαπή για παράβαση του Νόμου
περί Εξαρτησιογόν ων Ουσιών και 37χ ρον ος ημεδαπός
για παράβαση του Νόμου περί Όπλων .
Ακόμη, για την ίδια υπόθεση ταυτοποιήθηκε και αν αζητείται και έτερος 34χ ρον ος ημεδαπός. Στο πλαίσιο
διερεύν ησης πληροφοριών αν αφορικά με τη δράση
ατόμων στη διακίν ηση ποσοτήτων ν αρκωτικών (κοκαΐ ν ης) στη ευρύτερη περιοχ ή της Δυτικής Αττικής,
εν τοπίστηκε η 31χ ρον η και πιστοποιήθηκε η εγκληματική της δράση.
Κατόπιν των αν ωτέρω, κατελήφθη η 31χ ρον η ν α
κατέχ ει και για λογαριασμό του 34χ ρον ου, με σκοπό τη
διακίν ηση, οχ τώ αυτοσχ έδιες ν άιλον συσκευασίες που
περιείχ αν κοκαΐ ν η. Από τις έρευν ες βρέθηκαν και
κατασχ έθηκαν :
-

κοκαΐ ν η συν ολικού βάρους 250,8 γραμμαρίων
2 καραμπίν ες
3 φυσίγγια
2 συσκευές κιν ητής τηλεφων ίας

Οι συλληφθέν τες οδηγήθηκαν εν ώπιον του Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθην ών .

43χρονη κατ έληξε στ ο
«Θριάσιο» από κορωνοϊό

Γιατί ο συγκεκριμένος φέρεται να είχε... χοντρό φάκελο.
Οπως προέκυψε, το 2014 όταν υπηρετούσε στα νότια προάστια είχε μπλεχτεί σε μια περίεργη υπόθεση και είχε κατηγορηθεί για εκβίαση, δωροληψία, παράβαση καθήκοντος, πλαστογραφία κ.λπ. Και αυτό γιατί φέρεται να πιάστηκε στα πράσα να
τα παίρνει προκειμένου να καλύπτει ροζ στούντιο στην περιοχή
της παραλιακής.

Ούτε λίγο ούτε πολύ ζητούσε για κάλυψη 2.500 ευρώ τον
μήνα.
Το απίστευτο είναι ότι έξι χρόνια μετά η υπόθεση δεν έχει
ολοκληρωθεί και ο συγκεκριμένος αξιωματικός παραμένει στο
Σώμα υπηρετώντας σε άλλη υπηρεσία του Λεκανοπεδίου.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Ακόμη έν ας συν άν θρωπός μας έχ ασε την δύσκολη
μάχ η με τον κορων οϊό στη χ ώρα τις τελευταίες ώρες,
αν εβάζον τας τον αριθμό των θυμάτων της παν δημίας
στους 633. Σύμφων α με τα τελευταία στοιχ εία, πρόκειται για μία 43χ ρον η γυν αίκα, η οποία ν οσηλευόταν
στην Μον άδα Εν ταν τικής Θεραπείας του Θριασίου
από τις 4 Οκτωβρίου. Η άτυχ η γυν αίκα αν και αρκετά
ν έα δεν τα κατάφερε , εν ώ όπως έγιν ε γν ωστό το απόγευμα της Κυριακής αν τιμετώπιζε προβλήματα λόγω
παχ υσαρκίας.
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Έσπασε το φράγμα των 40.000
κρουσμάτων η Ελλάδα

– Ρεκόρ διασωληνωμένων

Μ

ε αλματώδη ρυθμό συνεχίζεται η εξάπλωση του κορονοϊού στη χώρα μας, καθώς χθες Κυριακή, ανακοινώθηκαν 1.678 νέα κρούσματα, εκ των οποίων 91 συνδέονται με συρροές και
25 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των
κρουσμάτων είναι 40.929, εκ των οποίων το 55.1% άνδρες.
Συγκεκριμένα, τα 4.137 (10.1%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 13.493
(33.0%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
140 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 66 ετών. 37 (26.4%)
είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 93.6%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή
είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 291 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

θριάσιο-9

Κορωνοϊός: Τι ισχύει από Τρίτη για
μετακινήσεις με ΜΜΜ, αυτοκίνητο και
ταξί, πόσα άτομα επιτρέπονται

Σ

ε ισχ ύ από την Τρίτη 3 Νοεμβρίου το δεύτερο, αλλά πιο
ήπιο, lockdown. Η χ ώρα πλέον θα χ ωρίζεται σε δύο ζών ες
και στην κάθε ζών η θα ισχ ύσουν διαφορετικά μέτρα κατά
του κορον οϊού.
Από την Τρίτη λοιπόν , η χ ώρα χ ωρίζεται σε κόκκιν ες και κίτριν ες περιοχ ές και ισχ ύουν τα παρακάτω μέτρα:
Στα εν ιαία μέτρα και για τα δύο επίπεδα, ισχ ύουν τα εξής:
Χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χ ώρους
Περιορισμός κυκλοφορίας 00:00-05:00
Απαγόρευση επιβίβασης σε ΜΜΜ χ ωρίς χ ρήση μάσκας
Υ ποχ ρεωτική τηλεργασία τουλάχ ιστον 50% σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
Τηλε-εκπαίδευση στα Αν ώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα *εξαιρούν ται κλιν ικές και εργαστήρια τελειοφοίτων
Αν αστολή επισκεπτηρίου στις δομές πρόν οιας (ΜΦΗ κ.ο.κ.)
Αν οικτά λιαν εμπόριο, χ ον δρεμπόριο, σχ ολεία, αν οιχ τοί αρχ αιολογικοί χ ώροι, ξεν οδοχ εία, βιομηχ αν ία, κομμωτήρια
Μετακιν ήσεις
Επίπεδο Α (κίτριν ο)
65% σε ΜΜΜ
65% σε πλοία
Μέχ ρι 3 επιβάτες σε ταξί

Επίπεδο Β (κόκκιν ο): Υ πεν θυμίζεται ότι στο «κόκκιν ο» - Επίπεδο Β αυξημέν ου κιν δύν ου βρίσκον ται η Αττική και η Θεσσαλον ίκη
65% σε ΜΜΜ
65% σε πλοία
Μέχ ρι 1 επιβάτης σε ταξί
Περιορισμός στον αριθμό επιβαιν όν των στο ΙΧ μέχ ρι 3 άτομα
(εξαιρούν ται οικογέν ειες)
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10-θριάσιο

ΕΠΣΔΑ: ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΚΑΙ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 5-1 ΤΟΝ
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(6η αγωνιστική)

Επιτέλους νίκη για τον Ατρόμητο Ελευσίνας που σάρωσε τον Πανλιοσιακό με 51.
Τα τέρματα των νικητών σημείωσαν οι:
Καρεμφυλάκης(6’, 28’) και από ένα οι Γκαραγκούνης Δ.(9’), Τσουμάνης(13’) και
Παπανικολάου(35’).
Για τον Πανλιοσιακό σκόραρε ο Καλαϊτσίδης στο 20’.
Διαιτήτευσε ο Παύλος.Βοηθοί: Θωμόπουλος-Σμαήλος.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Γκαραγκούνης Γ., Τσουμάνης, Τσιφρικάς, Γκαραγκούνης Δ.,
Αντωνίου, Φίλης(60’ Πενταβίνη), Παπανικολάου(70’ Δρούλιας), Συρταριάς, Καρεμφυλάκης(70’ Φιλίδης), Τσάλος(58’ Τερζίου), Μυλωνάς(58’ Κοντολαιμάκης).
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ: Βαθέας, Ζεϊμπέκης, Ράζος, Γκουβόπουλος, Πλαβούκος,
Ψαλίδας, Καλαϊτσίδης(43’ Νικολακόπουλος), Γεωργέλλης(75’ Σερέπας), Βίτσας,
Τριβέλας(65’ Ελευθεριάδης), Πασχαλίδης.

Ο ΚΡΙΟΣ 3-1 ΤΟΝ ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥ ΛΗΣ 1-1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥ ΛΑΣ - ΒΥ ΖΑΣ 1-4
Α.Ο.
ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
ΘΡΑΣΥ ΒΟΥ ΛΟΣ ΦΥ ΛΗΣ 3-0(άν ευ
αγών α)
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ - ΠΑΟ ΚΟΥ ΝΤΟΥ ΡΩΝ
0-0
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - ΑΣ
ΠΥ ΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 4-1
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΝΕΑ
ΠΕΡΑΜΟΣ 6-1
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ 1-2
H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α΄KATHΓΟΡΙΑ (6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

1. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 18
2. ΒΥ ΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 18
3.

4

ΠΑΟ ΚΟΥ ΝΤΟΥ ΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ 14
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 12

5. ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥ ΛΗΣ

11

6. ΑΣ ΠΥ ΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 9
7. Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 9

8.
9.

Για την 6η αγων ιστική του πρωταθλήματος της Β΄ΕΠΣΔΑ ο Κριός
Ασπροπύργου επέστρεψε στις
επιτυχίες επικρατών τας του ΠΑΟ
Φυλής με 3-1.
Τα τέρματα του Κριού σημείωσαν
οι οι Δημητρέλης(43’), Λακάι(74’)
και Μασμαν ίδης(88’).
Για λογαριασμό του ΠΑΟ Φυλής
σκόραρε ο Λύτρας στο 80’.
Αξίζει ν α σημειωθεί ότι ο ΠΑΟ
Φυλής αγων ιζόταν από το 52' με
10 παίκτες λόγω αποβολής του
Βασιλείου (2η κίτριν η).
Διαιτητής ήταν ο Κων σταν τιν ίδης.

Βοηθοί Τσαγαν ού-Αν δρέου.

ΚΡΙΟΣ: Σωπιάδης,
Χατζηδιάκος(53’ Μασμαν ίδης), Αδελφόπουλος, Σφακιαν άκης, Γιαϊλίδης,
Συμεων ίδης,
Σφακιαν άκης
Αγγ.(67’ Λαζαρίδης), Χαϊν τούτης,
Δημητρέλης(75’ Σαράκος), Ντάλλας, Λακάι.

ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ: Καμπόλης,Βασιλείου
Δ., Δημόπουλος, Σιδηρόπουλος,
Ντάν ος Ε., Αλεπούς, Βασιλείου Δ.,
Λιόσης,
Τσολακίδης,
Ντάν ος
Π.(74’ Καλύβας), Τσοχαν τάρης(51’
Λύτρας).

ΔΕΝ ΚΑΤΕΒΗΚΕ Ο ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ

Η ομάδα του Θρασύβουλου την 6η αγων ιστική του πρωταθλήματος θα αν τιμετώπιζε εκτός έδρας τον ΑΟ Μίμα Μικρασιατική Μεγάρων .
Το παιχ ν ίδι όμως δεν έγιν ε ποτέ, η ομάδα της Φυλής δεν κατέβηκε στο γήπεδο
και έτσι η ομάδα της Μικρασιατικής παίρν ει το μάτς στα χ αρτιά με 3-0 (άν ευ
αγών α).
Οι διαιτητές ΜΑΝΟΥ ΡΑΣ Χ., ΧΡΥ ΣΕΛΗΣ Γ., ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Π. ήταν στο γήπεδο
όπως ο παρατηρητής του αγών α κ. Τάσος Δρομούσης και ο γιατρός του αγών α
κ.Χρήστος Πέγκος.

Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 8
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ 8

10. ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ

6

11.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥ ΛΑΣ

13.

ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ 0

12. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ

4

3

14. ΘΡΑΣΥ ΒΟΥ ΛΟΣ ΦΥ ΛΗΣ 0
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(6η αγωνιστική)

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ - ΠΑΟ ΦΥ ΛΗΣ
3-1
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. 5-1

ΖΕΦΥ ΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΓ.
ΑΝΑΡΓΥ ΡΟΙ 1-0
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ - ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.
3-3
ΑΣ ΔΥ ΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ - Α.Π.Σ
ΙΚΑΡΟΣ
4-2
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ
2-1
ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ - Α.Σ. ΕΥ ΚΛΕΙΔΗΣ 11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
1. ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

18

3. ΖΕΦΥ ΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

13

5. ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.

10

2. ΑΣ ΔΥ ΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ 18
4. ΠΑΟ ΦΥ ΛΗΣ

12

6. ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ

7. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥ ΡΟΙ 7

8.

9.

Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ

7

ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ 7

10. ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ
11.
4

8

5

5

Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ

12.ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 6
13. Α.Σ. ΕΥ ΚΛΕΙΔΗΣ 4

14. ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.

0

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΕΠΣΔΑ: ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΠΑΙΚΤΕΣ

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.Δ.Α. αφού έλαβε υπόψη της τις σχετικές
διατάξεις του άρθρου 10 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., καθώς επίσης
τα Φύλλα Αγώνων του Κυπέλλου διοργάνωσης της Ε.Π.Σ.Δ.Α. στις 2425/10/2020, επιβάλλει ποινές σε ποδοσφαιριστές σωματείων, τους παράγοντες και τους αξιωματούχους ως εξής:
ΧΑΤΖΗΣ Γ. με αρ.δ.ΕΠΟ 1415959-ΛΑΜΠΕΡΗ-4 Αγωνιστικές και 150Ευρώ
ΚΟΡΟΠΖΟΣ Α. με αρ.δ.ΕΠΟ 1418139-ΛΑΜΠΕΡΗ-4 Αγωνιστικές και
150Ευρώ
ΑΞΙΩΤΗΣ Γ. με αρ.δ.ΕΠΟ 1271802-ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ-1 Αγωνιστική
και 10Ευρώ
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6Χ6 Ο ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΓΟΥΛΑ

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
ΣΤΟΝ ΑΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Ο Βύζας Μεγάρων χ ωρίς ν α φορτσάρει π έρασε
αλώβητος και από την Μαγούλα επικρατών τας του
Αστέρα με 4-1(ημίχ ρον ο 2-0) κάν ον τας το 6Χ6.
Τα τέρματα για την ομάδα του Τάκη Χριστόπουλου
σημείωσαν οι: Κων σταν τιν ίδης 2(18' 83'), Τοπτίδης 36'
Παπαδάκης 57'.
Για λογαριασμό του Αστέρα του Γιάν ν η Μπότση σκόραρε ο Σωπιάδης 47'.

Πολύ καλή η διαιτησία του κ. Λάμπρου. Βοηθοί:
Μαν ούρας, Καραγιάν ν ης.
Παρατηρητής αγών α Κώστας Βαλσαράς. Ιατρός αγών α
Κώστας Οικον ομόπουλος.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥ ΛΑΣ(προπον ητής Γιάν ν ης Μπότσης): Τσαπάρας, Χωραφάτης(56'Μαριν όπουλος), Τσακουρίδης,
Δούλος,
Σταλμπ ουτζής,
Κικίδης,Σούπας,(46'Γιούτσος), Σιδηρόπουλος, Μοίρας(25' λόγω τραυματισμού Χαλκίδης), Σωπιάδης(86'Πόλιος), Αδάμ.
ΠΑΓΚΟΣ: Παπακων σταν τίν ου.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΓΙΩΡΓΟ ΣΤΕΦΑ ΤΟ
ΑΝΤΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗ

ΒΥ ΖΑΣ:(π ροπ ον ητής Τάκης Χριστόπ ουλος): Ποραν ίδης, Κων σταν τιν ίδης, Χάρμπαλης (46' Καμπόλης),
Παικόπουλος, Δρυμούσης, Μουσκάι (71' Φουρν άρης),
Μεν δριν ός, Χατζημελετιάδης, Παπαδάκης (74' Μαρκόπουλος), Σαχ όλι (59' Μαυρον άσος), Τοπτίδης (80' Σταφάι).
ΠΑΓΚΟΣ: Λεβεν τούρης, Υ φαν τής, Φρυγαν άς, Χριστόπουλος.

Ρεπορτάζ- Φωτό: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ο
Αίας
Παραλί ας
π ρ α γ μ α το ποίησε μια
σπου δαί α
μ ε ταγ ρ αφ ή .
Πρόκειται για
τον 29 χρονο
α μ υ ν τι κ ό
Κώστα Χατζηαντωνάκη.
Ο εν λόγω
ποδοσφαιριστής γυρίζει σε γνώριμα λημέρια αφού έχει
αγωνιστεί παλιότερα στον σύλλογο.
Εχει αγωνιστεί ακόμα στον Μανδραικό,
Ηρακλή Ελευσίνας, Λαμπερή Ελευσίνας, Ικαρο
Νεοκτίστων.

ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
Συγκροτήθηκε σε σώμα το
ν έο Δ.Σ. του ΑΓΣ Νέας
Περάμου π ου π ροέκυψε
από τις τελευταίες αρχ αιρεσίες που έγιν αν .

Ένα παιδί που έμαθε το ποδόσφαιρο στις ακαδημίες του
Ευκλείδη επιστρέφει για να ενισχύσει την επιθετική
γραμμή της ομάδας.
Ο 21χρονος Γιώργος Στέφας εκτός από εξαιρετικός
ποδοσφαιριστής είναι και εξαιρετικός χαρακτήρας και του
ευχόμαστε καλή επιτυχία στην προσπάθεια του να
πετύχει πολλά γκολ με την ομάδα μας.
Πέρυσι αγωνιζόταν στην εξαιρετική ομάδα του Μεγαρικού τον οποίο βοήθησε με τα 12 γκολ που πέτυχε να
κερδίσει το πρωτάθλημα στη Β ΕΠΣΔΑ.
Επί τη ευκαιρία θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά το ΔΣ
του ΑΣ Μεγαρικού καθώς είναι η ομάδα από την οποία
ενισχύθηκε με τους περισσότερους παίκτες η ομάδα μας
στην νέα της προσπάθεια στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΔΑ
μετά από 8 χρόνια.

Πρόεδρος:
Ιωάν ν ης
Ζουμπλιός
Α’ Αν τιπρόεδρος: Δημήτριος Μπόρας
Β’ Αν τιπρόεδρος: Αν τών ιος Ραμπακάκης
Γ. Γραμματέας: Μαριάμ Γρηγοριάδου
Ταμίας: Αικατερίν η Ζαγοπούλου
Γεν ικός Αρχ ηγός: Ιερόθεος Κουρελιάς
Υ πεύθυν ος Δημοσίων Σχ έσεων : Ιωάν ν ης Σεβαστής
Μέλη: Γεώργιος Ζουμπλιός, Δημήτριος Καραγιάν ν ης
Αν απληρωματικά μέλη: Αν τών ιος Αν αστασίου, Αν αστάσιος Μαρκεσίν ης, Παν αγιώτης Διολέτης, Κων σταν τίν ος Παν δρακλάκης.

ΕΠΣΔΑ: ΙΣΟΠΑΛΟΙ 1-1 ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ-ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ

Μ

οιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις ο Μεγαρικός και
ο Σκορπιός Φυλής στα πλαίσια της 6ης αγωνιστικής
αφού το σφύριγμα του διαιτητή Μιχάλη Δημόπουλου
βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες 1-1.
Παίχτηκε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στο πρώτο ημίχρονο.
Το 1-0 έκανε ο Καλέμι στο 30' αξιοποιώντας σέντρα που
δέχτηκε από τον Σερταρίδη. Ο σκόρερ βρέθηκε σε θέση βολής
και κεραυνοβόλησε τον τερματοφύλακα Αλεξόπουλο με ευθύβολο, συρτό δυνατό σούτ. Η μπάλα προσέκρουσε στη ρίζα της
δεξιάς κάθετης δοκού και κατέληξε στα δίχτυα.
Η ισοφάριση ήλθε στο 45' με απευθείας χτύπημα φάουλ του
Αρκουμάνη. Στο φάουλ είχε υποπέσει ο δεξιός αμυντικός του
Μεγαρικού Ελέζι.

Ο Αρκουμάνης στόχευσε στην μάζα επιθετικών και
αμυντικών. Η μπάλα όμως διέγραψε μία περίεργη πορεία και
κατευθύνθηκε προς την εστία του Χαμηλού ο οποίος αν και ήλθε
σε επαφή με τη μπάλα δεν κατόρθωσε να την αποκρούσει και
αυτή κατέληξε στα δίχτυα του.
Στο πρώτο ημίχρονο αξιόλογη ευκαιρία είχε ο Σκορπιός στο
12ο λεπτό όταν σουτ του Καψάλη πέρασε μόλις άουτ. Επίσης
στο 38' σουτ αξιώσεων του Παππά απέκρουσε σε κόρνερ ο
Αλεξόπουλος.
Στο δεύτερο μισό ο Μεγαρικός διατήρησε ελαφρά υπεροχή
αλλά οι επιθετικοί του δεν μπόρεσαν να δουν δίχτυα.
Προς το τέλος του αγώα ο Μεγαρικός πίεσε και δημιούργησε
δύο καλές ευκαιρίες με τον Πουλάκο και μια με το Λαζαρίδη.
Στο 79' σε παράλληλη σέντρα του Παντελίδη ο Πουλάκος,
μόλις είχε μπει, δεν κατάφερε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα
από πλεονεκτική θέση.
Στο 81' και πάλι ο Πουλάκος χάνει μια τετ α τετ ευκαιρία προ
του τερματοφύλακα Αλέξόπουλου.
Στο 87' θα μπορούσε να είχε πετύχει γκολ της νίκης ο Λαζαρίδης αλλά το σουτ του από πλεονεκτική θέση ήταν αδύναμο και
μπλόκαρε με υπερπροσπάθεια ο Αλεξόπουλος

Στο ίδιο λεπτό ο Νώντας Δημητρόπουλος του Σκορπιού έστειλε σύριζα έξω από το δεξί δοκάρι του Χαμηλού.

Διαιτητής: Μιχάλης Δημόπουλος Βοηθοί: Γ. Χρυσέλης, Α. Καντανολέων
Παρατηρτής αγώνα: Τάσος Δρομούσης Γιατρός: Χρήστος
Πέγκος.
ΑΣ ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ (Γιώργος Χατζής): Χαμηλός, Πέππας, Χριστοδουλίδης, Πατσιονίδης (88' Χατζής), Ελέζι, Μανώλης, Καλέμι
(78' Τζελάι), Καραγιάννης, Σερταρίδης (82' Λαζαρίδης), Παντελίδης, Δέσκος (78' Πουλάκος)
Αναπληρωματικοί: Κερασοβίτης, Χιονίδης, Μητρόπουλος.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ (Γιώργος Σύρος): Αλεξόπουλος, Καπουράνης, Δημητρόπουλος Κ. (89' Κίτσας), Σερέτης (63' λ.τρ. Τσικρικάς), Αντωνόπουλος, Αρκουμάνης, Δημητρόπουλος Ε.,
Μπίκας, Λέλος, Καψάλης, Σκαμαντζούρας (58' Χωματιανός)

Αναπληρωματικοί: Μαυρίδης, Χριστοδούλου, Σωτηριάδης,
Μπραχίμ, Τζαβέλης, Δεδούσης.

12-θριάσιο
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ΕΤΑΙΡΙΑ LOGISTICS ΜΕ ΕΔΡΑ
ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ PICKER ΚΑΙ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΛΑΡΚ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ) ΜΕ ΑΔΕΙΑ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6981775804
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΣΤΟ irokalli8@gmail.com

48

6978087309

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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Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΑΕ, αναζητά για τις εγκαταστάσεις της
στη ΒΙΠΕ Μάνδρας Αττικής τις παρακάτω θέσεις εργασίας:
Χειριστή Περονοφόρου για πενθήμερη 8ωρη απασχόληση σε κυλιόμενες βάρδιες.
-Δίπλωμα Χειριστή Περονοφόρου Οχήματος Πετρελαιοκίνητου (2ης Ειδικότητας:
Ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων) και Ομάδας Β (< 120 ΚW).

-Υποψήφιοι κάτοχοι της Ομάδας Α με προϋπηρεσία στα περονοφόρα 40 τον φορτοεκφόρτωσης κοντέινερ θα προτιμηθούν.
Εργάτη Παραγωγής για πενθήμερη 8ωρη απασχόληση σε κυλιόμενες βάρδιες.
Τα βιογραφικά των ενδιαφερομένων να αποσταλούν
στο dida@iokal.com ή με φαξ στο 2105552396

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ Η Μ Ο Σ
ΜΑ Ν Δ Ρ Α Σ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΔΙΕ Υ ΘΥ ΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Ταχ. Δ/ν ση: Στρ.Ν.Ρόκα 45
Ταχ.Κώδ.: 19600 Μάν δρα
Π λη ρ ο φ ο ρ ί ε ς : Σ υ κ ο β ά ρ η
Ολυμπία
Τηλέφ ων ο: 213 2014 977
Email: sikov ari@mandras-eidyllias.gr

Μάν δρα, 30/10/2020
Αρ.πρωτ:13325

ΘΕΜΑ: Περίληψη
διακήρυξης
αν οικτού ηλεκτρον ικού διαγων ισμού άν ω των ορίων με τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΔΟΥΣ
ΣΥΜΒΑΤΟΥΣ
ΜΕ
ΤΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ
ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».

Ο Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας,
έχοντας υπόψη την αριθμ.
159/2020 Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής
(ΑΔΑ:
ΩΛΧΗΩΛΑ-Λ45) περί έγκρισης
μελέτης και κατάρτισης των όρων
διακήρυξης του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Α Π Ο Θ Η Κ Ε Υ Σ Η Σ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΔΟΥΣ

ΣΥΜΒΑΤΟΥΣ
ΜΕ
ΤΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ
ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» του
Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό άνω των ορίων μέσω
της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ
εκτιμώμενης καθαρής αξίας
231.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και
συνολικής αξίας 286.440,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
(55.440,00€),με
κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα
με τα όσα ορίζονται στην με
αρ.πρωτ.13126/26-10-2020 Διακήρυξη (20PROC007558510) και
την με αρ.Δ13/2020 Μελέτη
(20REQ007409695) του Δήμου.

Φορείς
χρηματοδότησης της
παρούσας σύμβασης είναι:
το «Πράσινο Ταμείο» με το ποσό
των 174.308,00€ και ο Δήμος με
το ποσό των 112.132,00€. Η
δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση
εγγράφεται
στον
K.A.:
35.7135.0002 του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας οικονομικού έτους
2020.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγων ισμό έχουν :Κάθε φ υσικό ή
ν ομικό πρόσωπο ή έν ωση
αυτών των προσώπων ή/και
φ ορέων , συμπεριλαμβαν ομέν ων
των
προσωριν ών
συμπράξεων επιχειρήσεων και
υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Ν.4412/16. Επιπλέον ,
οι οικον ομικοί φ ορείς απαιτείται
ν α διαθέτουν ψηφ ιακή υπογραφ ή και ν α είν αι εγγεγραμμέν οι
στο ΕΣΗΔΗΣ.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα
γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016.Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά
από εγγύηση συμμετοχής για
ποσό που θα καλύπτει το 2% του
προϋπολογισμού της μελέτης
χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 4.620,00€
Ευρώ.
Ως καταληκτική ημερομην ία
υποβολής των προσφ ορών στη
Διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov .gr
του
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η
ημέρα Δευτέρα 30/11/2020 και
ώρα 14: 00μμ με συστημικό
αριθμό 100811 και ημερομην ία
αποσφ ράγισης δικαιολογητικων
συμμετοχής και τεχν ικής προσφ οράς η ημέρα Παρασκευή
στις 04/12/2020 και ώρα
10:00πμ.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι
διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr
του ΕΣΗΔΗΣ. Περαιτέρω πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν από την
ιστοσελίδα του Μάνδρας- Ειδυλλίας
www.mandraseidyllias.gr-Γραφείο
ΤύπουΠροκηρύξεις/Διακηρύξεις και από
το Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΜΑΝΔΡΑΣΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Ε. ΣΤΑΘΗΣ

14-θριάσιο
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

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

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος (ισόγειο)
στη διασταύρωση Ασπροπύργου (πλησίον ΙΚΑ
και στάσης λεοφωρείου),
126 τεραγωνικά μέτρα,
κατάλληλο για φαρμακείο.Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος
οροφος) στη διασταύρωση Ασπροπύργου κοντά
στο ΙΚΑ 86 τετραγωνικά
μέτρα, σε οικογένεια που
να έχει σταθερή εργασία
Διατίθεται και για επαγγελματικός χώρος

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)
Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 105
τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπροπύργου (Σαλαμίνος &
Κολοκοτρώνη).
Δεν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

- Ενοικιάζεται κατάστημα 110 τ.μ. επί της
Λεωφόρου
Δημοκρατίας
και
πωλείται
ο επαγγελματικός εξοπλισμός 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
Πολυτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και
τον κόλπο του καραμαγκά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483
EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ενοικιάζεται ισόγειο διαμέρισμα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC, AIRCONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται
(ενοικίαση ή πώληση)
κεντρικό κατάστημα
(Οδός Παγκάλου) 300τμ
+ 100τμ βοηθητικός
χώρος. 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 επικοινωνίας 6987305649
Πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύργου!Πληροφορίες κ.σοφια
τηλ.6909156985

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή

κατάσταση, τιμή
60.000€, συζητήσιμη.
6953058205

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα, μονοκατοικία 90
τ.μ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.μ.,
καρποφόρα δέντρα, πωλείται λόγω ανάγκης, τιμή
20.000€τηλ:
2105126436
ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ημιτελής μεζονέτα 162
τ.μ., 2 επίπεδα, ισόγεια,
γωνιακή, 4 υ/δ (το 1
master), 2 μπάνια, σε
οικόπεδο 183 τ.μ., πάρκιν, αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ΧΩΡΙΣ

90τ.μ. στην Ελευσίνα, πλησίον

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ

κοινόχρηστα. Τιμή ενοικίασης 400€

ΕΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΔΕΗ. Πλήρως αυτόνομο, χωρίς
Τηλ: 6937958083

Ώρες 8:00-13:00 και 18:00 - 20:00

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2105570474 ΚΑΙ 2105573734

6981035626
Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη φύλαξη παιδιών στις περιοχές Μάνδρας - Μαγούλας & Ελευσίνας. 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 αποκλειστική με πείρα ζητά εργασία για φροντίδα ηλικιωμένων στην περιοχή
του Θριασίου
Πεδίου.Τηλ. 6971700804

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.
ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 2105573042.
Fax: 210-5576988

"Εταιρεία καθαρισμών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια με δίπλωμα
οδήγησης, κάτοικο περιοχής 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 γαλακτοκομικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττικής. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε ex-van
πώληση. Επικοινωνία
10:00-17:00,
2105577698 , email: info@dikomas.gr

Ζητούνται συνεργάτες
για πωλήσεις προϊόντων
σε εκθεσιακούς χώρους,
ηλικίας από 20 έως 35
ετών. Ώρες επικοινωνίας:
11 π.μ. έως 1 μ.μ. – κος
Ηλίας - Τηλ.: 210 24 70
341 - 694 43 88 304 –email: ifonitonamea@gmail.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΝΑΝΤΙ
ΓΗΠΕΔΟΥ 126 Τ.Μ. ΣΑΛΟΝΙ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ
3 ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑ 2
ΜΠΑΝΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6945178800 κος ΣΤΕΛΙΟΣ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΞΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ,
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΠΙΝΑΚΑΔΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ Η
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΛΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6975304052
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Γραφείο Απασχόλησης Δήμου Ασπροπύργου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου

Π Ι Τ Σ Α Δ Ο Ρ Ο Σ - Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
ΜΑΓΕΙΡΑΣ/ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ
Επιθυμητό: κάτοχοι διπΕπιθυμητά Προσόντα
λώματος Ι.Χ
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επι
πέδου
Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- Άνδρες
Απαραίτητο: Γνώση Ιταλι- Επιθυμητά Προσόντα
κής κουζίνας
Ηλικία: έως 45 ετών
Επιθυμητό: Γνώση χρήσης Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξυλόφουρνου.
ξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου

ΦΥΛΑΚΕΣ
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Απαραίτητα Προσόντα
ΟΧΙ Απαραίτητη
Άδεια εργασίας προσωπι- Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. και
κού ασφαλείας
γνώση χειρισμού κλάρκ
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό
Επίπεδο: 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΓΙΑ
Απόφοιτος
Μέσης ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Εκπαίδευσης
Επιθυμητά Προσόντα

Προϋπηρεσία: Επιθυμητή Ηλικία: έως 45 ετών
ΟΧΙ Απαραίτητη
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: ΑνεΕπιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. ξαρτήτως μορφωτικού επιαυτοκινήτου
πέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή

Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ όχι Απαραίτητη
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Επιθυμητό: κάτοχοι διπΕπιθυμητά Προσόντα
λώματος Ι.Χ.
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό
Επίπεδο: 
ΟΔΗΓΟΙ
Ε’
Κάτοχος πτυχίου ΕΠΑΛ ή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
ΙΕΚ Μηχαν. Αυτ/των
Επιθυμητά προσόντα
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Ηλικία: έως 45 ετών
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεαυτοκινήτου
ξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
– Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Άνδρες
Πρόσθετα
Προσόντα
Επιθυμητά Προσόντα
:Κάτοχοι Διπλώματος ADR
Ηλικία: έως 45 ετών
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε- αυτοκινήτου
Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης Δήμου
Ασπροπύργου, Σαλαμίνος 20, Όπισθεν
Δημαρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489
& 2105576704 Email για αποστολή
Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

θριάσιο-15

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
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
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
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

16-θριάσιο

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284

