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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
ΚΑΙΡΟΣ: Αραιές νεφώσεις   

Η θερμοκρασία από 10-18 βαθμούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
5,9,13,17,21,25,29

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ρήγας, Ρηγίν ος, Ρήγος, Ρηγίν η, Ρηγίν α, Ρεγίν α, Ρεγ-
γίν α, Ρήγισσα, Ρηγούλα, Ρηγίλη, Ρήγω, Ρηγοπούλα

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΣΑΒΒΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 218, - Γκοριτσά, 2105598618

Ελευσίνα

ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Ελευθερίου Βενιζέλου 79, 2105544246

MANΔΡΑ

Ασημάκης Γρηγόριος Κ.
Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 114, 2105550323

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΟΕ
Μεγάλου Αλεξάνδρου 61, 2102484258

ΧΑΪΔΑΡΙ
Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ.

Φυλής 1 & Πύλου - Δάσος,2105320973

ΑΧΑΡΝΕΣ
Βανδώρου Δήμητρα Μ.

Εθνικής Αντιστάσεως 117, 2102442311

Και ηλεκτρονικά πλέον οι αιτήσεις στον
Δήμο Ελευσίνας για απαλλαγή 

Ανταποδοτικών Τελών σε επιχειρήσεις
που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας

Αργύρης Οικονόμου: Αργύρης Οικονόμου: 
«Με ένα απλό «Με ένα απλό mail mail μπορούνμπορούν

πλέον οι επιχειρήσεις ναπλέον οι επιχειρήσεις να
αιτούνται την απαλλαγή τουςαιτούνται την απαλλαγή τους
από τα ανταποδοτικά τέλη».  από τα ανταποδοτικά τέλη».  

Τη δυνατότητα των τοπικών επιχειρήσεων, μαγαζιών,
γραφείων και εταιρειών να αιτούνται και ηλεκτρονικά την
απαλλαγή τους από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας
και φωτισμού, δίνει πλέον ο Δήμος Ελευσίνας σε όλες τις
επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας.  

Μέχρι σήμερα, οι σχετικές αιτήσεις κατατίθενται στο
Πρωτόκολλο του Δήμου. Πλέον, η διαδικασία αυτή μπο-
ρεί να γίνει και ηλεκτρονικά και οι ενδιαφερόμενοι, μπο-
ρούν να καταθέσουν τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαι-
ολογητικά τους στο mail: apallagitelon@elefsina.gr

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται στο σύνολο των επιχει-
ρήσεων που βρίσκονται σε αναστολή με κρατική εντολή 

και αφορά το διάστημα που οι επιχειρήσεις δεν λειτο-
υργούν. Ειδικά για τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδια-
φέροντος, εξαιρούνται της ευνοϊκής ρύθμισης οι επιχει-
ρήσεις που λειτουργούν με τη μέθοδο delivery.  

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, είναι τέσσερα (4): 
- Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση
- Φωτοτυπία του λογαριασμού κατανάλωσης

ηλεκτρικού ρεύματος
- Γνωστοποίηση δραστηριότητας μέσω Α.Α.Δ.Ε.
- Αντίγραφο Δήλωσης Αναστολής σε «Εργάνη»  

Για το θέμα, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Νίκος Βιλ-
λιώτης, δήλωσε: «Ως Δημοτική Αρχή προσπαθούμε να
είμαστε καθημερινά στο πλευρό του δημότη και του
επιχειρηματία.

Καλούμε όλους τους δυνητικά ωφελούμενους να
κάνουν την αίτηση είτε αυτοπρόσωπα στο Πρωτόκολλο
του Δήμου, είτε ηλεκτρονικά προκειμένου να απαλλα-
γούν από τα τέλη για την περίοδο που είναι κλειστές οι
επιχειρήσεις τους». 

Εξιχνιάστηκε υπόθεση ληστείας
που διαπράχθηκε 

στα τέλη Ιουλίου του 2020 στο
Κέντρο Φιλοξενίας προσφύγων
Σκαραμαγκά. Δράστες και θύμα

ήταν φιλοξενούμενοι

Τρεις Αφγανοί, ασκώντας βία και με τη χρήση
μαχαιριού τραυμάτισαν και αφαίρεσαν χρήματα από
Ιρανό, επίσης ένοικο της δομής. Το θύμα τρα-
υματίστηκε στο κεφάλι και την παλάμη, προ-
σπαθώντας κατά την πάλη να αποφύγει το μαχαίρι.
Διακομίστηκε και νοσηλεύτηκε για λίγες ημέρες 

στο Αττικόν.Οι δράστες από τότε εξαφανίστηκαν
από τη δομή. 

Το θύμα, όταν πήρε εξιτήριο, κατήγγειλε το
γεγονός στο τοπικό Τμήμα Ασφάλειας. Μετά από
έρευνες των αστυνομικών αναγνωρίστηκε μέσα
από φωτογραφίες ο ένας από τους τρεις δράστες,
που είναι σεσημασμένος για διάφορα ποινικά αδι-
κήματα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργ-
ηματικού χαρακτήρα για ληστεία με τραυματισμό.
Συγκατηγορούμενοι του είναι και οι δύο συνεργοί
του, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων.

Οι δράστες αναζητούνται.

xaidarisimera.gr/
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Κορονοϊός: Σκληρό lockdown στην Αρκαδία  
- Στο κόκκινο επίπεδο το Ναύπλιο

Με εντολή Χαρδαλιά, νέα πρόσθετα μέτρα από σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας και

τον Δήμο Ναυπλιέων - Τι θα ισχύει μέχρι τη Δευτέρα 1 Μαρτίου

Σκληρότερα μέτρα επιβάλλονται από σήμερα Πέμπτη στην Π.Ε.
Αρκαδίας και τον Δήμο Ναυπλιέων, που ανεβαίνουν στο βαθύ κόκκινο
επίπεδο πολύ αυξημένου και στο κόκκινο αυξημένου κινδύνου,
αντίστοιχα.

Μετά από έκτακτη σύσκεψη στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προ-
στασίας, λαμβάνοντας υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα που έχουν
προκύψει στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοπον-
νήσου και στο Δήμο Ναυπλιέων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προ-
στασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, κατόπιν ΟΜΟΦΩΝΗΣ
εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας Έναντι
Κορωνοϊού Covid-19 για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κιν-
δύνου δημόσιας υγείας και ειδικότερα για τον περιορισμό της διασποράς
των επιπτώσεων της νόσου Covid-19, η μεν ΠΕ Αρκαδίας εντάσσεται στο
επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, ο δε Δήμος Ναυπλιέων εντάσσεται στο
επίπεδο αυξημένου κινδύνου του Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προ-
στασίας.

Ενωτικός Συνδυασμός Ελευσίνας-Μαγούλας
Συνάντηση με τον διοικητή του Θριάσιου Νοσοκομείου 

Συνάντηση με τον Διοικητή του Θριάσιου Νοσοκομείου κο Δημήτρη Αντωνίου, Αντωνίου είχε ο Ενωτικός
Συνδυασμός Ελευσίνας-Μαγούλας. Από πλευράς του δημοτικού συνδυασμού  εκφράστηκε η κοινή θέλ-
ηση για την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών του Νοσοκομείου και μεταφέρθηκε η θέση ότι . 
δεν πρέπει να κλείσουν κλινικές του Θριασιου. 
Η λειτουργία του Νοσοκομείου μας αφορά όλους. Συνδέεται με τις παροχές υγείας, την ποιότητα της ζωης
μας. Ιδιαίτερα σε μια βιομηχανικη περιοχή, οπως η δικη μας, με πολλα εργατικά ατυχηματα, τονίζει ο Ενω-
τικός Συνδυασμός .

““ΔΔεενν  εεππιιττρρέέππεεττααιι  σσεε  
ννοοσσοοκκοομμεείίοο  πποουυ  εεφφηημμεερρεεύύεειι

νναα  κκλλεείίννοουυνν  κκλλιιννιικκέέςς..  
ΗΗ  ππεερριισσττοολλήή  λλεειιττοουυρργγιιώώνν  ττοουυ

ΘΘρριιαασσίίοουυ  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοουυ
ππρρέέππεειι  νναα  μμααςς  ββρρεειι  όόλλοουυςς  

ααννττίίθθεεττοουυςς..  
ΤΤοο  μμοοννααδδιικκόό  ννοοσσοοκκοομμεείίοο  ττηηςς
ΔΔυυττ..  ΑΑττττιικκήήςς  πποουυ  κκααλλύύππττεειι

ττηηνν  μμεεγγααλλύύττεερρηη  ββιιοομμηηχχααννιικκήή
ππεερριιοοχχήή  ττηηςς  χχώώρρααςς  μμααςς  δδεενν
ππρρέέππεειι  νναα  υυπποοββααθθμμιισσττεείί””,,  

υυπποογγρρααμμμμίίζζεειι  
χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  

σσεε  ααννάάρρττηησσήή  ττοουυ  σστταα  μμέέσσαα
κκοοιιννωωννιικκήήςς  δδιικκττύύωωσσηηςς  

οο  ππρρώώηηνν  δδήήμμααρρχχοοςς
ΓΓιιώώρργγοοςς  ΤΤσσοουυκκααλλάάςς  
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Τα παραπάνω περιοριστικά
μέτρα έχουν ισχύ από Πέμπτη
25/02/2021 και ώρα 06.00 έως
Δευτέρα 01/03/2021 και  ώρα
06.00. Ενδεχόμενη παράταση ή
άρση των μέτρων θα επαναξιολογ-
ηθεί από την Εθνική Επιτροπή
Προστασίας της Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19
κατά την επόμενη συνεδρίασή της.

Ποια μέτρα ισχύουν σε κάθε
επίπεδο

Στις περιοχές που ανήκουν στο
βαθύ κόκκινο επίπεδο πολύ
αυξημένου κινδύνου, είναι υποχρ-
εωτική η τηλε-εκπαίδευση για την πρωτοβάθ-
μια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ ανα-
στέλλεται η λειτουργία των παιδικών και βρεφ-
ονηπιακών σταθμών (με εξαίρεση την πρωτο-
βάθμια εκπαίδευση και τους παιδικούς και βρε-
φονηπιακούς σταθμούς, που λειτουργούν δια
ζώσης στο δήμο Μυκόνου, καθώς και τα σχο-
λεία ειδικής αγωγής).

Επίσης, αναστέλλεται η λειτουργία του λια-
νεμπορίου, των κομμωτηρίων και των υπηρε-
σιών προσωπικής υγιεινής, δεν επιτρέπεται, η
τέλεση κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπρα-

ξιών παρουσία πιστών στους χώρους λατρ-
είας. Επίσης απαγορεύεται η κυκλοφορία από
τις 6 το απόγευμα έως τις 5 το πρωί.

Στις περιοχές του κόκκινου επιπέδου αυξημέ-
νου κινδύνου ισχύουν τα παρακάτω:

Aπαγόρευση κυκλοφορίας από τις 6 το από-
γευμα έως τις 5 το πρωί (εξαιρούνται οι Π.Ε
Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής που το μέτρο
αυτό ισχύει μόνο τα σαββατοκύριακα και τις
καθημερινές η κυκλοφορία απαγορεύεται από
τις 9 το βράδυ).

Συνεχίζεται από τη σελ. 3
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Στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας για καθαρισμό
όλων των οδών ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Α. Κων-
σταντινίδης με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Κατοίκων
Παραλίας Ασπροπύργου κ. Αντ. Κοναξή έχουν προ-
γραμματίσει ώστε εργαζόμενοι του Δήμου να προχωρ-
ούν μία φορά την εβδομάδα σε καθαρισμό των δρόμων 

του οικισμού της Παραλίας που βρίσκεται δίπλα στη
θάλασσα καθώς και των οδών Αργοσαρωνικού και
Σπετσοπούλας που βρίσκονται στο Παραλιακό Μέτωπο
και τα ΛΟΚ. 

Θερμές ευχαριστίες στους εργαζόμενους για το απο-
τέλεσμα και θερμή παράκληση στους συντοπίτες μας να
διατηρούν όλους τους δρόμους καθαρούς.

Καθαρισμός οδών στο Παραλιακό Μέτωπο και τα ΛΟΚ 
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ΠΠοολλύύττιιμμεεςς  ππρροομμήήθθεειιεεςς  γγιιαα  τταα  ααδδέέσσπποοτταα  ττοουυ
ΠΠρροοφφήήττηη  ΗΗλλίίαα  ΑΑχχααρρννώώνν

ΤΤιιςς  θθεερρμμέέςς  ττοουυςς  εευυχχααρριισσττίίεεςς  γγιιαα  ττιιςς  ππρροομμήήθθεειιεεςς  πποουυ  έέφφτταασσαανν  γγιιαα  τταα  ααδδέέσσπποοτταα  ζζωωάάκκιιαα  εεκκφφ--
ρράάζζοουυνν  μμεε  ααννάάρρττηησσήή  ττοουυςς  σσττηη  σσεελλίίδδαα  ττοουυςς  σσττοο  ffaacceebbooookk  μμέέλληη,,  ττηηςς  ““ΕΕθθεελλοοννττιικκήήςς  ΟΟμμάάδδααςς
ΔΔρράάσσηηςς  ΚΚααττοοίίκκωωνν  ΠΠρροοφφήήττηη  ΗΗλλίίαα””
ΗΗ  αανναακκοοίίννωωσσηη  ααννααφφέέρρεειι  τταα  εεξξήήςς::
ΦΦίίλλεεςς  κκααιι  φφίίλλοοιι  χχάάρρηη  σσττηη  εεξξααιιρρεεττιικκήή  σσυυννεερργγαασσίίαα  μμεε  ττηηνν  δδηημμοοττιικκήή  ααρρχχήή,,  έέφφτταασσαανν  οοιι  ππρροο--
μμήήθθεειιεεςς  κκααιι  γγιιαα  ττοονν  εεππόόμμεεννοο  μμήήνναα  γγιιαα  ττοουυςς  ττεεττρράάπποοδδοουυςς  φφίίλλοουυςς  μμααςς..
ΕΕυυχχααρριισσττοούύμμεε  ττοονν  ΑΑννττιιδδήήμμααρρχχοο  ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς  ΆΆγγγγεελλοο  ΑΑρρααμμππααττζζήή  ((AArraammppaannttzziiss  AAggggeellooss))  κκααιι
ττοονν  πποολλύύ  κκααλλόό  φφίίλλοο  JJiimm  MMppeelliiss..
ΧΧάάρρηη  σσττηη  ααγγάάππηη  κκααιι  εευυααιισσθθηησσίίαα  ττωωνν  εεθθεελλοοννττώώνν  θθαα  υυππάάρρχχεειι  ππάάνντταα  φφααγγηηττόό  κκααιι  κκααθθααρρόό  ννεερρόό
γγιιαα  ττοουυςς  ττεεττρράάπποοδδοουυςς  φφίίλλοουυςς  μμααςς

48

Εθελοντική αιμοδοσία,
την Κυριακή 28 Φλεβάρη,
από τις 10 π.μ. έως τις 5
μ.μ., στο Νοσοκομείο
«Αττικόν» θα πραγματο-
ποιήσει η Κομματική Οργά-
νωση Αττικής του ΚΚΕ. 

Το Τμήμα Αιμοδοσίας
έχει ανεξάρτητη είσοδο και
χώρο υποδοχής - αναμο-
νής των αιμοδοτών.

Οι αιμοδότες πρέπει να
είναι 18-65 ετών και υγιείς.

Πριν την αιμοδοσία να
έχουν κοιμηθεί καλά και να
έχουν πάρει ένα ελαφρύ
γεύμα. Είναι απαραίτητο
μαζί τους να έχουν ΑΜΚΑ
και  Δελτίο Αστυνομικής
Ταυτότητας.

Η μετακίνηση από και
προς το νοσοκομείο θα
γίνεται με τον κωδικό 1 (με
έντυπο ή sms) και η είσο-
δος με τη βεβαίωση
μετακίνησης της ΚΟ Αττι-

κής. Για την επιστροφή θα
λάβουν επιπλέον βεβαίωση
από το Τμήμα Αιμοδοσίας
του Νοσοκομείου.

«Και η εθελοντική αιμο-
δοσία είναι ένας αγώνας
για τη ζωή», σημειώνει στο
κάλεσμά της η ΚΟ Αττικής
του ΚΚΕ, τονίζοντας πως
«είναι αυτονόητο ότι  θα
έχουμε πάρει όλα τα μέτρα
προστασίας των αιμο-
δοτών».

ΚΚΟΟ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΚΚΕΕ
ΔΔιιοορργγααννώώννεειι  εεθθεελλοοννττιικκήή  ααιιμμοοδδοοσσίίαα  σσττοο

««ΑΑττττιικκόόνν»»  ττηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή  2288  ΦΦλλεεββάάρρηη

Μύλος με τις βαθμολογίες τετραμήνου...
έκτακτη εγκύκλιος Μακρή
Θα πραγματοποιείται υποβολή κατάστασης στην  οποία θα αν α-
γράφον ται οι εκπαιδευτικοί που δεν  έδωσαν  βαθμολογία, οι
μαθητές για τους οποίους δεν  κατέθεσαν  βαθμολογία, τα μαθή-
ματα στα οποία αφορά η μη κατάθεση βαθμολογίας, καθώς και οι
λόγοι της μη κατάθεσής της.
Με Εγκύκλιο επιχ ειρεί το Υπουργείο Παιδείας, ν α δώσει τέλος
στο θέμα της βαθμολογίας των  καθηγητών  μετά τον  πόλεμο που
έχ ει ξεσπάσει αν άμεσα σε καθηγητές και διευθυν τές και μετά τις
καταγγελίες της ΟΛΜΕ, οτι οι καθηγητές που δεν  παραδίδουν
βαθμολογία υποχ ρεούν ται ν α δώσουν  τα ον όματα τους.
Με την  Εγκύκλιο, που έχ ει ήδη διαβιβαστεί σε όλα τα σχ ολεία
όλης της χ ώρας, γίν εται σαφές ότι η κατάθεση βαθμολογίας τετρ-
αμήν ου είν αι υποχ ρεωτική για τα Γυμν άσια και τα Λύκεια και
μον αδική εξαίρεση ν α αποτελούν  οι περιπτώσεις μαθημάτων
που διδάχ θηκαν  λιγότερο από 10 διδακτικές ώρες.
Στο πλαίσιο αυτό, οι Διευθυν τές των  σχ ολικών  μον άδων  Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης οφείλουν  ν α υποβάλλουν  σχ ετική κατά-
σταση στην  οποία θα αν αγράφον ται οι εν  λόγω εκπαιδευτικοί,
οι μαθητές για τους οποίους δεν  κατέθεσαν  βαθμολογία, τα μαθ-
ήματα στα οποία αφορά η μη κατάθεση βαθμολογίας, καθώς και
οι λόγοι της μη κατάθεσής της.
Πάν τως η ΕΛΜΕ σε πολλές περιοχ ές της χ ώρας είχ ε καταγγείλει
ότι διευθυν τές σχ ολικών  μον άδων  καλούν ται ν α παραδώσουν
εγγράφως τα ον όματα των  εκπαιδευτικών  που δεν  κατέθεσαν
βαθμολογία Α’ τετραμήν ου, γεγον ός που είχ ε κριθεί παράν ομο.



Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021 θριάσιο-7

Στο πλαίσιο της προεκλογικής δέσμευσης της
Κυβέρνησης «Κανένα ζώο αδέσποτο. Κανένα
ζώο κακοποιημένο», το νομοσχέδιο αποσκοπεί
στη δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου για τα
ζώα συντροφιάς και τα αδέσποτα ζώα, εναρμο-
νισμένου με τις σύγχρονες συνθήκες και
δυνατότητες. Το πλαίσιο που εισάγεται, αποβ-
λέπει στη βελτίωση των συνθηκών ζωής των
ζώων συντροφιάς και την προστασία των αδέ-
σποτων, μέσα από τη συνεργασία Κράτους,
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιστημόνων και φιλο-
ζωικών οργανώσεων.

Με το νομοσχέδιο, δεσποζόμενα και αδέσποτα,
ζώα προς υιοθεσία, φιλοζωικά σωματεία και
οργανώσεις, κτηνίατροι, εκτροφείς, καταφύγια
και η Δημόσια Διοίκηση, για πρώτη φορά,
εντάσσονται σε μια ενιαία επίσημη πλατφόρμα
συνεργασίας. Επιπλέον, θεσπίζεται ένα ολοκ-
ληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων
σε επίπεδο Δήμων, καθώς και ένα συνεκτικό και
αντιπροσωπευτικό πλαίσιο εποπτείας, ώστε η
εφαρμογή του νέου νόμου για την προστασία
των ζώων συντροφιάς να μη μείνει κενό γράμμα.
Επίσης, διευρύνεται ο κατάλογος των πράξεων
που περιλαμβάνονται ρητά στη διάταξη περί
κακοποίησης ζώων, εισάγονται πρόστιμα για
τις νέες παραβάσεις, ενώ αυστηροποιούνται τα
υπάρχοντα πρόστιμα για σημαντικές παραβά-
σεις.

Τέλος, προβλέπονται εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα και ενημερωτικές δράσεις για τη βελτίωση
της εκπαίδευσης και ενημέρωσης όσων συμμε-
τέχουν στην προσπάθεια για την προστασία των
ζώων συντροφιάς.

Το περιεχόμενο του νομοσχεδίου ανα-
πτύσσεται σε  10 άξονες:

Οι «Πέντε Ελευθερίες των Ζώων»: Περιλαμβά-
νονται πλέον ρητά στον νόμο οι 5 διεθνώς αναγ-
νωρισμένες ελευθερίες των ζώων (Ελευθερία από
την πείνα και τη δίψα. Ελευθερία από άσκοπη
ταλαιπωρία και καταπόνηση. Ελευθερία από
πόνο, τραυματισμό και ασθένεια. Ελευθερία από
φόβο και αγωνία. Ελευθερία έκφρασης μιας
φυσιολογικής συμπεριφοράς, με κατάλληλες
συνθήκες διαβίωσης και κοινωνικοποίησης).

Η Ελλάδα αποκτά Εθνικό Μητρώο Ζώων
Συντροφιάς: Δεσποζόμενα και αδέσποτα, ζώα
προς υιοθεσία, φιλοζωικά σωματεία και
οργανώσεις, κτηνίατροι, εκτροφείς, καταφύγια
και η Δημόσια Διοίκηση, για πρώτη φορά,
εντάσσονται σε μια ενιαία επίσημη πλατφόρμα
συνεργασίας.

Ηλεκτρονικό βιβλιάριο & ψηφιακό ιατρικό
ιστορικό του ζώου: Τα ζώα συντροφιάς αποκ

τούν ψηφιακό φάκελο υγείας μέσω του Εθνι-
κού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς.

Αναπαραγωγή με κανόνες: Ρυθμίζονται ζητή-
ματα που αφορούν τον ανώτατο αριθμό γεννών
ανά ζώο, την άδεια για αναπαραγωγή, κ.α.

Διευρύνεται ο κατάλογος των πράξεων που
περιλαμβάνονται ρητά στη διάταξη περί κακο-
ποίησης, εισάγονται πρόστιμα για τις νέες παρ-
αβάσεις και αυστηροποιούνται τα υπάρχοντα
πρόστιμα για σημαντικές παραβάσεις.

Πρόγραμμα «Άργος»-πόροι και υποχρεώσεις
Δήμων: Ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης
αδέσποτων από κάθε Δήμο. Παράλληλα, εξασφ-
αλίζονται οι αναγκαίοι πόροι και οι διαδικασίες
για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος.

Στήριξη και κίνητρα στους πολίτες-ιδιοκτήτες
ζώων συντροφιάς: Θέσπιση κινήτρων από τους
Δήμους, ώστε οι πολίτες-ιδιοκτήτες ζώων να
φροντίζουν καλύτερα τα κατοικίδιά τους, όπως
μείωση δημοτικών τελών έως και 10% για επιμε-
λείς ιδιοκτήτες.

Πλαίσιο Εποπτείας: Θεσπίζεται ένα συνεκτικό
και αντιπροσωπευτικό πλαίσιο εποπτείας, με τη
συμμετοχή εκπροσώπων της ΚΕΔΕ, του
Συνηγόρου του Πολίτη και των Φιλοζωικών
Οργανώσεων.

Βελτίωση της εκπαίδευσης και ενημέρωσης
για την προστασία των ζώων συντροφιάς:
Εκπαιδευτικά προγράμματα και ενημερωτικές
δράσεις σε τοπικές και εκπαιδευτικές κοινότητες.

Εθνική Γραμμή Καταγγελιών: Ανάπτυξη ψηφ-
ιακής εφαρμογής και 5ψήφιου αριθμού καταγγε-
λιών για περιστατικά κακοποίησης ζώων και
κάθε παράβαση του νομικού πλαισίου για την
προστασία των ζώων συντροφιάς.

Μετά την παρέμβαση της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής με το υπ΄αριθμόν
48/2020 έγγραφό μας προς την Εισαγγελία Πρωτο-
δικών Αθηνών, διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση
για το θέμα που είχε προκύψει με τα ληγμένα τρόφ-
ιμα που διατέθηκαν στους δόκιμους αξιωματικούς
της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας.
Η έρευνα του κ. Εισαγγελέα, είμαστε βέβαιοι, ότι θα
ερευνήσει σε βάθος το ζήτημα αυτό και θα κατα-
λογίσει τις τυχόν ευθύνες σε όποιους αναλογούν
αλλά και θα αποτελέσει φραγμό σε οποιονδήποτε

άλλο θελήσει να πράξει κάτι ανά-
λογο σε βάρος της υγείας των
συναδέλφων.

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Δυτικής Αττικής
Για το Δ.Σ.

-Ο-Πρόεδρος
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Γεώργιος
-Ο- Γεν. Γραμματέας
ΣΠΗΛΙΟΣ Κ. Κρικέτος

Παρουσιάστηκε το νομοσχέδιο για τα ζώα 
συντροφιάς-Τι προβλέπει

Προκαταρτική εξέταση για τα ληγμένα 
τρόφιμα στη Σχολή Αξιωματικών Αστυνομίας
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Οι Πολίτες Σε Δράση Χαϊδαρίου υπερψήφισαν το πρόσφατο Ψήφισμα
που κατατέθηκε στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο της 22ης Φεβρο-
υαρίου, όπως είχανε κάνει και στο ψήφισμα που είχε κατατεθεί και

υπερψηφιστεί στις 28/1/2021. Εκφράζουν την ικανοποίησή τους  για την ψήφ-
ιση του εν λόγω κειμένου και σημειώνουν : “Είναι ελπιδοφόρο ότι υπάρχει ένα
κοινό μέτωπο από πολλές παρατάξεις και από πολλές περιοχές της Δυτικής
Αθήνας ενάντια στο περιβαλλοντικό αυτό έγκλημα”, υποστηρίζουν και
συνεχίζουν: “Αναμένουμε τη συνέχιση των διεκδικήσεων από την πλευρά και
του Δήμου Χαϊδαρίου, τόσο για το κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής όσο και στη λήψη
αποφάσεων για την ολοκληρωμένη εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων,
με ένα σύστημα δίκαιο και φιλικό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον”.

Το πλήρες κείμενο του ψηφίσματος έχει ως εξής:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαϊδαρίου απορρίπτει συνολικά την μελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δηλώνει κάθετα αντίθετο στη δημιο-
υργία νέας χωματερής στη Φυλή. Διεκδικούμε το άμεσο και οριστικό
κλείσιμο της χωματερής. Η ζωή, η υγεία και η ποιότητα ζωής του λαού
της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής δεν παζαρεύονται. Όχι άλλα
εγκλήματα τύπου Φυλής στην Αττική. Χωροθέτηση ρυπογόνων δρα-
στηριοτήτων με επιστημονικά κριτήρια και διαχείριση των απορριμμά-
των με κριτήριο την υγεία του λαού και την προστασία του περιβάλλον-
τος».

Ολόκληρη η τοποθέτηση που κατατέθηκε στον Πρόεδρο και στο Τμήμα του
Δημοτικού Συμβουλίου:

Ψηφίζουμε ΥΠΕΡ επί της αρχής το κείμενο του ψηφίσματος, το οποίο καταθ-
έτει η Λαϊκή Συσπείρωση Χαϊδαρίου.

Ως σχόλια για την παρούσα απόφαση επιθυμούμε να καταγραφούν στα
πρακτικά τα εξής:

“Με την παρούσα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σε συνέχεια της
υπ’ αριθμόν …./28-01-2021 σχετικής με τον ΧΥΤΑ Φυλής όμοιας απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία καταγράφεται ρητά και κατηγορηματι-
κά η αντίθεσή μας στον Περιβαλλοντικό – Κοινωνικό ρατσισμό σε βάρος της
Δυτικής Αττικής και της Δυτικής Αθήνας καθώς και η αντίθεσή μας στην κατασ-
κευή μονάδων καύσης των αποβλήτων.

Απορρίπτουμε σαν απαράδεκτη συνολικά την μελέτη περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων και δηλώνουμε κάθετα αντίθετοι στη δημιουργία νέας χωματερής στη
Φυλή.

Διεκδικούμε το άμεσο και οριστικό κλείσιμο της χωματερής. Η ζωή, η υγεία
και η ποιότητα ζωής του λαού της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής δεν
παζαρεύονται.

Όχι άλλα εγκλήματα τύπου Φυλής στην Αττική.
Απαιτούμε τη χωροθέτηση ρυπογόνων δραστηριοτήτων με επιστημονικά

κριτήρια και διαχείριση των απορριμμάτων με κριτήριο την υγεία του λαού και
την προστασία του περιβάλλοντος.

Προτείνουμε την ολοκληρωμένη εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων, με
ένα σύστημα φιλικό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον, το οποίο στηρίζεται:

Στην πρόληψη για λιγότερα απόβλητα, στην διαλογή στην πηγή, στην επα-
ναχρησιμοποίηση των υλικών, στις βασικές αρχές της εγγύτητας, σε παρεμ-
βάσεις μικρής κλίμακας και όχι σε πολυδάπανα – «φαραωνικά» έργα –
«πληγές» που στοχεύουν μόνο στα υπερκέρδη και στην μεγάλη οικονομική
επιβάρυνση των κατοίκων της πόλης μας.

Στην ενημέρωση / διαπαιδαγώγηση και στην ενεργό συμμετοχή των
κατοίκων καθώς και στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας κάθε δημοτικής
υπηρεσίας καθαριότητας και ανακύκλωσης με τις απαραίτητες προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού και του αναγκαίου εξοπλισμού σε μηχανήματα – οχήμα-
τα, με την χρηματοδότηση δημιουργία των απαραίτητων δημοτικών ή διαδ-
ημοτικών υποδομών διαλογής και ανάκτησης υλικών – κομποστοποίησης για
την αυτοδιαχείριση των αποβλήτων.

Παράλληλα με,
τη διασφάλιση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας σε εργαζόμενους αλλά και
την κινητροδότηση κατοίκων και επαγγελματιών.
Η κάθε περιφερειακή ενότητα της Περιφέρειας Αττικής με τη συνδρομή της

Περιφέρειας Αττικής πρέπει να αναλάβει τη διαχείριση των αποβλήτων στα
γεωγραφικά της όρια.”

Συνημμένα και αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, η από 28-01-
2021 όμοια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαϊδαρίου για τον ΧΥΤΑ
Φυλής.

Πολίτες σε Δράση Χαϊδαρίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαϊδαρίου απορρίπτει συνολικά την
μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δηλώνει 

κάθετα αντίθετο στη δημιουργία νέας χωματερής στη Φυλή
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Προτεραιότητα για την Περιφέρεια Αττικής η ανακύκλωση

Συντονισμένη δράση με εφαρμογή πράσινων πρακτικών κατά την απομάκρυνση 
δέντρων και κλαδιών που άφησε πίσω της η «Μήδεια» στα βόρεια προάστια

Με συντονισμένες ενέργειες της Περιφέρειας Αττικής
γίνεται η διαχείριση των κορμών και των κλαδιών των δέν-
τρων που άφησε πίσω της η «Μήδεια» στον Βόρειο Τομέα.
Και σε αυτή τη σφοδρή κακοκαιρία, τη δεύτερη που έπληξε
τα βόρεια προάστια μέσα σε λίγους μήνες, ο Περιφερει-
άρχη Αττικής Γιώργος Πατούλης, παρέχει σε πλήρη
συντονισμό με την Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τομέα
Αθηνών Λουκία Κεφαλογιάννη, την αμέριστη στήριξη και
συνεργασία της Περιφέρειας προς τους πληγέντες Δήμο-
υς και για τη διαχείριση της επόμενης μέρας με τρόπο
περιβαλλοντικά ορθό στη βάση των αρχών της
ανακύκλωσης.

Η δράση αφορά στη συγκέντρωση και διαχείριση του
τεράστιου όγκου των κλαδιών και των κορμών των δέντρ-
ων που έσπασαν κατά την επέλαση της κακοκαιρίας
«Μήδεια» στους Δήμους Αμαρουσίου, Ηρακλείου, Κηφι-
σιάς, Μεταμόρφωσης, Νέας Ιωνίας, Πεύκης – Λυκόβρυ-
σης, Φιλοθέης – Ψυχικού, Χαλανδρίου του Βορείου Τομέα
και στον Δήμο Γαλατσίου του Κεντρικού Τομέα. Συνεργεία
των Δήμων αποθέτουν τα κλαδιά σε συγκεκριμένο χώρο
του Ο.Α.Κ.Α και εν συνεχεία μηχανήματα και προσωπικό
του ΕΔΣΝΑ αναλαμβάνουν τον τεμαχισμό και την πολτο-
ποίηση των κλαδιών με σκοπό την ανακύκλωση.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, δήλωσε:
«Από τις πρώτες ώρες της κακοκαιρίας το σύνολο των
δυνάμεων της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας
Αττικής βρέθηκε στην πρώτη γραμμή για τη διάνοιξη του

κεντρικού οδικού δικτύου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
μας. Αλλά και πέραν αυτών ανταποκριθήκαμε και σε
πληθώρα αιτημάτων της Πολιτικής Προστασίας των
Δήμων, της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και των
πολιτών για τη διαχείριση των σοβαρών προβλημάτων
από την  πτώση δέντρων παρεμβαίνοντας όπου μπορ-
ούσαμε για την ταχύτερη αποκατάσταση της ηλεκτροδότ-
ησης και υδροδότησης στις πληγείσες περιοχές. Συνεχίζο-
υμε το ίδιο εντατικά μέχρι την πλήρη επαναφορά των
βορείων προαστίων σε ρυθμούς κανονικότητας. Μέσα
από τη δράση για τη συλλογή των σπασμένων κλαδιών
και κορμών στηρίζουμε έμπρακτα και αυτή τη φορά τους
Δήμους στην προσπάθειά τους να καθαρίσουν τους δρό-
μους των πόλεών τους από τα υλικά που άφησε πίσω της

η κακοκαιρία και τα αξιοποιούμε για την παραγωγή εδα-
φοβελτιωτικού. Την ίδια στιγμή βλέπουμε στην πράξη
πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τις συνέπειες μίας
φυσικής καταστροφής με τρόπο ωφέλιμο για το περιβάλ-
λον αλλά και για τους πολίτες. Η διαχείριση των οργα-
νικών αποβλήτων της Αττικής αποτελεί προτεραιότητά
μας. Επενδύουμε σε κάθε καλή πρακτική που αναδεικ-
νύει, ακόμα και μέσα από μία φυσική καταστροφή, τα
οφέλη για το περιβάλλον και για τον άνθρωπο. Αυτο-
διοίκηση α’ και β’ βαθμού σε συνεργασία απαντά εποικο-
δομητικά, με σεβασμό στο περιβάλλον και με αίσθημα
κοινωνικής ευθύνης. Με τις πράξεις μας, κλείνουμε τον
κύκλο της καταστροφής ανοίγοντας τον κύκλο της αναγέν-
νησης και της επαναχρησιμοποίησης».

Με την ευκαιρία της δράσης, η Αντιπεριφερειάρχης
Βορείου Τομέα Λουκία Κεφαλογιάννη, δήλωσε: «Συντο-
νιζόμαστε με τους Δήμους του Βορείου Τομέα για να
διαχειριστούμε στο συντομότερο δυνατό χρόνο τις επι-
πτώσεις της κακοκαιρίας “Μήδεια” και να επαναφέρουμε
την κανονικότητα στις πόλεις μας. Ευχαριστούμε θερμά τη
διοίκηση του ΟΑΚΑ -τον Υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη
Αυγενάκη, τον Πρόεδρο Νεκτάριο Βιδάκη, και τον Συντονι-
στή Γενικό Διευθυντή του ΟΑΚΑ Κωνσταντίνο Χαλιορή- που
για ακόμα μια φορά αποδεικνύει ότι, σε δύσκολες κατα-
στάσεις, διαθέτει τα κοινωνικά αντανακλαστικά για να
βρίσκεται κοντά στους πολίτες του Βορείου Τομέα».
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Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284

ΗΗ  εεττααιιρρίίαα  ΙΙΟΟΝΝΙΙΑΑΝΝ  ΚΚΑΑΛΛΚΚ  ΑΑΕΕ,,  
ααννααζζηηττάά  γγιιαα  ττιιςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  ττηηςς  σσττηη  ΒΒΙΙΠΠΕΕ  ΜΜάάννδδρρααςς

ΑΑττττιικκήήςς    ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  θθέέσσεειιςς  εερργγαασσίίααςς::

  Χειριστή Περονοφόρου για πενθήμερη 8ωρη απασχόληση σε κυλιό-
μενες 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 κυλιόμε-
νες βάρδιες.

Τα βιογραφικά των ενδιαφερομένων να αποσταλούν 
στο dida@iokal.com ή με φαξ στο 2105552396

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΓΙΑ
ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟ ΣΗΡΙΑΛ ΠΟΥ
ΘΑ ΓΥΡΙΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΣΤΙΝΓΚ
Αναζητούνται άντρες από 18 ως 55 ετών για να συμμε-
τάσχουν ως βοηθητικοί ηθοποιοί σε γυρίσματα που θα
πραγματοποιηθούν στην περιοχή του Ασπροπύργου. 
Τα γυρίσματα θα γίνουν τέλη Φλεβάρη με αρχές Μάρτη,
στις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ στον Ασπρόπυργο (δίπλα στην
Αττική οδό) 
Η ανακοίνωση αφορά στο σίριαλ Σιωπηλός Δρόμος που θα
προβληθεί στο Mega Channel τους επόμενους μήνες. Το
σενάριο του σίριαλ υπογράφουν οι σεναριογράφοι των
Άγριων Μελισσών. 
Τα γυρίσματα θα είναι κυρίως βραδινά και οι άντρες που
θα συμμετάσχουν θα υποδυθούν ρόλους Αστυνομικών
(χωρίς ατάκες) 

Η συμμετοχή θα είναι μια φορά ή και περισσότερες. 

Δεν απαιτείται εμπειρία. 

Δίδεται αμοιβή.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να στείλουν: 

Μία κοντινή και μια ολόσωμη φωτογραφία

Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας

Ηλικία και περιοχή διαμονής 

στο mail : grosplancasting@gmail.com

Με την υποσημείωση ότι ενδιαφέρονται για τα γυρίσματα
στον Ασπρόπυργο

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
Τσιάμης Νίκος
Υπεύθυνος Κάστινγκ
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ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

ΕΧ METAL AE
1. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΠΟ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ
2. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΙ ή ΙΕΚ  ΑΠΟ ΑΝΩΝΗΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΘΕΣΗ ΑΚΡΕΣ ΒΙΠΕ 
ΜΕΓΑΡΩΝ 19100 ΜΕΓΑΡΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 22960-21028
Email : info@exmetal.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Μεγάλη Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία με έδρα την Ελευσίνα  

ζητά για το λογιστήριο της   Βοηθό Λογιστή  με προυπηρεσία από 1-3 χρόνια, 
για πλήρη απάσχόληση, κάτοικο περιοχής Θριασίου Πεδίου. 

πληροφορίες Κος Πέτρος  τηλ. 6976623623 -Email:petrpapama@yahoo.gr  

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
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«Καταχωρηστέο στο ΚΗΜΔΗΣ &
ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Προμηθειών

Πληροφ ορίες:  Νατάσα Κελε-
πούρη
Ταχ. Δ/ν ση: Λ. Μαραθών ος 104, 
(α  ́όροφ ος)
Τ.Κ. 190 05 Ν. Μάκρη                                                     
Τηλ.22943-20585
Email:  promithies@marathon.gr 

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 23/02/2021

Απ. Πρωτ. :3309

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εν ός και-
ν ούργιου μιάμιση καμπίν ας

ημιφ ορτηγού οχήματος τύπου
pickup 4X4 του Δήμου Μαρ-

αθών ος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Δήμος Μαραθώνος προκ-
ηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως
ισχύει, για την προμήθεια ενός
καινούργιου μιάμιση καμπίνας
ημιφορτηγού οχήματος τύπου
pickup 4X4 του Δήμου Μαρ-
αθώνος, με κριτήριο κατακύρω-
σης την πιο συμφέρουσα από
τεχνοοικονομικά κριτήρια, προ-
σφορά για το Δήμο , συνολικού
προϋπολογισμού 34.968,00€. Η
δαπάνη θα καλυφθεί από
πιστώσεις του Υπουργείου
Eργασίας Kοινωνικής Aσφάλισης
(επιχορήγηση για κάλυψη οργά-
νωσης και λειτουργίας κατασ-

κηνώσεων).
Η κατάθεση των προσφορών στο
γραφείο πρωτοκόλλου (ισόγειο)
του Δήμου (Δ.Ε. Ν. Μάκρης),
ξεκινάει από τη δημοσίευση της
διακήρυξης και καταληκτική ημε-
ρομηνία παραλαβής τους είναι η
12η Μαρτίου  ημέρα Παρασκευή
και ώρα από 10:00 π.µ. έως
10:30 π.µ.  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημοτικό κατάστημα της Δημοτι-
κής Ενότητας (Δ.Ε.) Νέας Μάκρης
του Δήμου Μαραθώνος, επί της
Λεωφόρου Μαραθώνος 104, α΄
όροφος, από την αρμόδια Επιτρ-
οπή Διαγωνισμού, κατά την ως
άνω ημερομηνία. Οι προσφορές
θα παραλαμβάνονται από την
επιτροπή διαγωνισμού μέσω του
πρωτοκόλλου με ώρα έναρξης
παραλαβής προσφορών από την
επιτροπή, την 10:00 π.µ. και ώρα
λήξης παραλαβής των προσφο-
ρών την 10:30 π.µ. 
Οι προσφορές υποβάλλονται
στην αναθέτουσα αρχή με τους
εξής δύο τρόπους: 
(α) µε ιδιόχειρη και αυτοπρό-
σωπη κατάθεση της προσφοράς
στο γραφείο πρωτοκόλλου του
Δήμου Μαραθώνος, ώστε να
λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Η
προσφορά επιδίδεται στην
συνέχεια στην Επιτροπή Διαγω-
νισμού κατά την ημέρα και ώρα
παραλαβής όπως ορίζεται ανω-
τέρω. Προσφορά που κατατίθεται
μετά την ώρα λήξης είναι εκπρ-
όθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και
επιστρέφεται χωρίς να αποσφρα-
γιστεί.
(β) ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
Δήμος Μαραθώνος, Λ. Μαρ-
αθώνος 104 Τ.Κ. 19005 (γραφείο
πρωτοκόλλου). Η προθεσμία για
την παραλαβή των προσφορών
που αποστέλλονται ταχυδρομικά
λήγει την προηγούμενη εργά-

σιμη ημέρα της ημερομηνίας διε-
νέργειας του διαγωνισμού δηλα-
δή την 11η Μαρτίου  ημέρα Πέμ-
πτη και ώρα 15:00. Προσφορές,
οι οποίες υποβλήθηκαν ή
ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά
δεν έφθασαν έγκαιρα στο Δημο-
τικό Κατάστημα, επιστρέφονται
και αυτές στους προσφέροντες,
χωρίς να αποσφραγιστούν.
Προσφορές που περιέρχονται
στην αναθέτουσα αρχή µε οποιο-
δήποτε τρόπο πριν την καταλ-
ηκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών, δεν αποσφρ-
αγίζονται, αλλά παραδίδονται
στο αρμόδιο όργανο (Επιτροπή
Διαγωνισμού) προ της εκπνοής
της προθεσμίας κατάθεσης, για
να αποσφραγισθούν στη
συνέχεια κατά την διεξαγωγή του
διαγωνισμού ώρα από 10:31 π.μ.
μέχρι το πέρας της διαδικασίας.
Προσφορές που κατατέθηκαν με
τους προαναφερθέντες τρόπους
εκπρόθεσμα, δεν γίνονται δεκ-
τές. 
Οι προσφορές θα υποβληθούν με
συμπλήρωση του έντυπου της
υπηρεσίας (Τιμολόγιο Προσφο-
ράς) στην Ελληνική γλώσσα, δια-
φορετικά θα αποκλείονται. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
αναζητήσουν τα τεύχη του διαγω-
νισμού από την ιστοσελίδα του
Δήμου http://www.marathon.gr ή
από το Διαύγεια ή από το
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ ή από τον πίνακα
ανακοινώσεων ή από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου Μαρ-
αθώνος, Λ. Μαραθώνος 104, Ν.
Μάκρη, κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
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Ανακοινώθηκε το αγωνιστικό πρόγραμμα του
Σαββατοκύριακου (27-28/2) στη Σούπερ Λιγκ 2.

Αναλυτικά η 11η αγωνιστική:

Σάββατο (27/2)
Διαγόρας Ρόδου-Καραϊσκάκης (14:45) 
ERTSPORTS 2

Χανιά-Ιωνικός (14:45) ΕΡΤ3

ΟΦΙ-Τρίκαλα (14:45) ERTSPORTS

Κυριακή (28/2)
Εργοτέλης-Απόλλων Λάρισας (13:45) 
ERTSPORTS 2

Λεβαδειακός-Δόξα Δράμας (14:45) ERTSPORTS

Παναχαϊκή-Ξάνθη (14:45) ΕΡΤ3

ΣΣΤΤΙΙΣΣ  2288//33  ΞΞΕΕΚΚΙΙΝΝΑΑΕΕΙΙ  
ΗΗ  ΓΓ΄́ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΗΗ

AAρρκκεεττάά  θθέέμμαατταα  σσυυζζηηττήήθθηηκκαανν  σσττηη  σσυυννεε--
δδρρίίαασσηη  ττηηςς  ΕΕκκττεελλεεσσττιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ττηηςς
ΕΕΠΠΟΟ  κκιι  έένναα  ααππόό  ααυυττάά  ααφφοορροούύσσεε  ττοο  ππόόττεε
θθαα  εεππααννααρρχχίίσσεειι  ττοο  ππρρωωττάάθθλληημμαα  ττηηςς  ΓΓ''

ΕΕθθννιικκήήςς..
ΑΑπποοφφαασσίίσσθθηηκκεε,,  λλοοιιππόόνν,,  ηη  σσέέννττρραα  νναα
δδοοθθεείί  σσττιιςς  2288  ΜΜααρρττίίοουυ,,  αανν  κκααιι  ββέέββααιιαα

εείίννααιι  πποολλύύ  ππιιθθααννόό  ττοο  εεννδδεεχχόόμμεεννοο  νναα  εείίννααιι
οουυκκ  οολλίίγγεεςς  οοιι  οομμάάδδεεςς  πποουυ  δδεενν  θθαα  κκααττέέ--
ββοουυνν  νναα  ααγγωωννιισσττοούύνν  μμεεττάά  ααππόό  τταα  ττόόσσαα

ππρροοββλλήήμμαατταα  πποουυ  έέχχεειι  ππρροοκκααλλέέσσεειι  ηη  ππαανν--
δδηημμίίαα  ττοουυ  κκοορρωωννοοϊϊοούύ..

ΗΗ  ΟΟμμοοσσπποοννδδίίαα,,  ππάάννττωωςς,,  δδεενν  ππρροοττίίθθεεττααιι
νναα  εεππιιββάάλλεειι  κκυυρρώώσσεειιςς  σσεε  όόπποοιιαα  οομμάάδδαα  δδεενν
ππααίίξξεειι,,  κκοοιιννώώςς  δδεενν  θθαα  υυππάάρρξξεειι  κκααμμίίαα  πποοιιννήή
ααφφααίίρρεεσσηηςς  ββααθθμμώώνν  κκααιι  ααππλλάά  θθαα  υυπποοββιιββαα--

σσττοούύνν  σστταα  ττοοππιικκάά  ππρρωωττααθθλλήήμμαατταα..  

Σχετικά με τη μεγάλη κουβέντα
που γίνεται, για την επανέναρξη
των προπονήσεων και των Πρω-
ταθληματων, όλων των κατηγορ-
ιών, ερασιτεχνικων κι επαγγε-
λματικων, ανδρων και γυναικών.
Επειδή βλέπω, ότι αρκετοί δεν
γνωρίζουν τι είναι ο ΠΣΑΠ, αλλά
ούτε και ποιος κρατάει κλειστο
τον Ερασιτεχνικό Αθλητισμό:::
Τον Αθλητισμό, τον κράτα κλειστό
η Κυβέρνηση, και ο ΕΟΔΥ ( Επι-
τροπή Λοιμωξιολογων ) προφανώς με τη σύμφωνη γνώμη της ΓΓΑ
και της ΕΠΟ.
Ο ΠΣΑΠ, όχι μόνο δεν συντάσσεται με αυτούς, αλλά είναι ο μόνος
Επισημος Αθλητικός Φορέας, που στέκεται απέναντί τους, προ-
τείνοντας το άνοιγμα ολοκλήρου του Αθλητισμού με μέτρα προ-
στασίας, υπερασπιζομενος τα δικαιώματα των Επαγγελματιών
ανθρώπων του Αθλητισμού, αλλά και τη Δημόσια Ψυχική Υγεία (
ο νοών νοητω ) των Ερασιτεχνών, των γονιών, και της νεολαίας.
Διότι, οπως αναφέρει στην τελευταία ανακοίνωση του, "θα
συνεχίσει να αγωνίζεται για το άνοιγμα ολοκλήρου του Αθλητι-
σμού, αφού τον θεωρεί ασπίδα εναντίον του κορωνοιου, κι όχι
αιτία διασποράς του ".
Άρα λοιπόν, ο ΠΣΑΠ, δεν κάνει καμία διάκριση μεταξύ των
Σωματείων και των Αγωνιστικών κατηγοριών, ούτε μεταξύ
ανδρών και γυναικών, προσπαθώντας για όλα, για όλες και για
όλους, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Όμως, σε αυτή του την προσπαθεια, όχι απλά είναι μόνος του (
όσον αφορά τους λεγόμενους "επίσημους φορείς" ) απέναντι σε
μια ανάλγητη Πολιτεία, αλλά δέχεται και πόλεμο, από συγκεκρι-
μένες μερίδες του Αντρικού Επαγγελματικου Ποδοσφαίρου, οι
οποίες κοιτάζουν να κατοχυρωσουν τα δικα τους ιδιοτελη σχέδια,
συμφέροντα και ωφελη, ειδικά ενόψει της σχεδιαζομενης ανα-
διάρθρωσης των Αντρικών Επαγγελματικων κατηγοριών, και της
νέας εικόνας που θα διαμορφωθεί προσεχώς στον ελληνικό Αθλ-
ητισμό, και ειδικότερα στο χώρο του Επαγγελματικου Ποδοσφ-
αίρου.
Κι όμως, μέσα σε όλες αυτές τις αντιξοοτητες, και παρότι εκ του
καταστατικού του, της υφής του, και των αρμοδιοτήτων του, δεν
έχει καμμια υποχρέωση να ασχοληθεί με τα αιτήματα ( έστω και
δίκαια ) του Ερασιτεχνικου Αθλητισμού, ωστόσο, προσπαθεί,
πυροβολούμενος από παντού, να επιτύχει την καλύτερη δυνατή
λύση. Το γεγονός ότι "ανοίγει" μόνο η Α Εθνική Γυναικών, ΔΕΝ
ΕΊΝΑΙ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΣΑΠ, αλλά της ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και του
ΕΟΔΥ, προφανώς με τη σύμφωνη γνώμη της ΓΓΑ και της ΕΠΟ. Ο

ΠΣΑΠ, αγωνίζεται να ανοίξουν όλες
οι κατηγορίες, Αντρών και Γυναικών,
ακόμη και οι Ακαδημίες. Και κατόρθ-
ωσε, να ανοίξει η Α Γυναικών, εκεί
που δε θα είχε ανοίξει τίποτε.
Οπότε, όποιος παραπονιέται, να το
κάνει προς οποιονδήποτε άλλον
Φορέα ή φυσικό πρόσωπο, αλλά όχι
προς τον ΠΣΑΠ. Για τον ερασι-
τεχνικό Αθλητισμό, είναι μεγάλο
αβαντάζ, αλλά και μεγάλη τιμή, που ο
ΠΣΑΠ αγωνίζεται για λογαριασμό

του, και ήδη κατάφερε να του "ανοίξει" την Α Γυναικών ( και ο
Αγώνας συνεχίζεται και για τις άλλες κατηγορίες ) , διότι κανέ-
νας άλλος φορεας ούτε καν το προσπαθησε, μέσα στις δύσκολες
ώρες που ζούμε, στις δυσκολότερες που θα ζήσουμε, όπου ο καθ-
ένας κοιτάει μόνο την πάρτη του, όπως άλλωστε έκανε πάντα, σα
γνησιος Έλληνας ( με την κακή σημασία του όρου )
Τωρα, όσον αφορά την αλληλεγγύη και τη συναδελφικοτητα που
κανονικά θα έπρεπε να υπάρχουν ανάμεσα στα Ερασιτεχνικά
Σωματεία, μακάρι αυτό να συνέβαινε.
Αλλά θυμίζω σε όλες και σε όλους, ότι εδώ, είμαστε στην Ελλάδα,
όπου, οι περισσότεροι, δε θέλουν απλώς " να ψοφήσει η κατσίκα
του γειτωνα", αλλά ακόμη χειρότερα, θέλουν "να ψοφήσει ο γει-
τωνας, για να του πάρουν την κατσίκα".
Και κλείνω, με μια ερώτηση προς όλους και προς όλες ::::
Εάν αύριο, οι προσπάθειες του ΠΣΑΠ ευοδωθουν, και μας πει η
Κυβέρνηση ότι ανοίγουν για προπονήσεις και οι υπόλοιπες κατ-
ηγορίες, τηρώντας πρωτόκολλο υγείας.
Εάν δε μας υποχρεωσουν να κάνουνε τεστ ( πράγμα σχεδόν
απίθανο ) τότε έχει καλώς. Εάν όμως μας υποχρεωσουν;;;;
Και πάλι ας πούμε, ότι τις δικές μας Ομάδες, δεν τις υποχρεω-
νουν να κάνουν το πανάκριβο μοριακό τεστ, αλλά το rapid που
είναι φτηνότερο. Στην καλύτερη περίπτωση για δύο φορές τη
βδομάδα, θέλουμε ένα "κουστούμι" γύρω στ 2 χιλιάρικα, στο μήνα
8 χιλιάρικα, και μάλλον μιλάω με τιμές που δεν υπάρχουν πουθε-
νά ούτε θα υπάρξουν. Το φθηνότερο κουστούμι, θα είναι πολύ
ακριβότερο απ αυτό που σας λέω εγώ τώρα. Όμως, έστω κι έτσι.
Σας ρωτάω, ποια Ομάδα Ερασιτεχνική, ανδρων η Γυναικών,
αντέχει να πληρώσει αυτα τα λεφτά, και μάλιστα όχι για πρωτά-
θλημα, αλλά μόνο για προπονήσεις;;;;
Όσοι και όσες διαμαρτύρεστε, το έχετε σκεφτεί αυτό το ενδεχό-
μενο, τη στιγμή μάλιστα που ακόμη δε γνωρίζουμε επίσημα τους
όρους επανεκκινησης;;;;
Διότι αυτό το άνοιγμα, σχεδόν σίγουρα, δε θα είναι σαν το προη-
γούμενο.

Εντατικές 
προπονήσεις για την

Ένωση Ασπροπύργου

Η προετοιμασία της Ενωσης Ασπροπύρ-
γου, συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς,
ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί έτοιμη για
τις επίσημες υποχρεώσεις της.
Ο νέος προπονητής της ομάδας της Δυτι-
κής Αττικής, Κριστόφ Βαζέχα, θέλει να
περάσει την φιλοσοφία του στους παίκτες
και γι αυτό άπαντες δουλεύουν σκληρά
καθημερινά ώστε να διεκδικήσουν μια
θέση στη βασική εντεκάδα.

ΑΝ.ΤΣΑΚ.

Ο ΠΣΑΠ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

Διατίθεται οικόπεδο εν-
τος σχεδίου 1573τ.μ.,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 (29.10.19)
Ενοικιάζεται επαγγε-
λματικός χώρος 105
τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαμίνος &
Κολοκοτρώνη). Δεν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρ-
ος

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-
στα, μονοκατοικία 90
τ.μ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.μ.,
καρποφόρα δέντρα, πω-
λείται λόγω ανάγκης, τιμή
20.000€τηλ: 2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ημιτελής μεζονέτα 162
τ.μ., 2 επίπεδα, ισόγεια,
γωνιακή, 4 υ/δ (το 1
master), 2 μπάνια, σε
οικόπεδο 183 τ.μ., πάρ-
κιν, αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626
Κυρία 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  

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 MAIL:

irokalli8@gmail.com
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

• ΟΔΗΓΟΙ Γ, Δ, Ε
ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ 
Επιθυμητά προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα
:Κάτοχοι Διπλώματος ADR
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

• ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα

Άδεια εργασίας προσωπι-
κού ασφαλείας
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:
Απόφοιτος Μέσης
Εκπαίδευσης

Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
ΟΧΙ Απαραίτητη

Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

• ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ 
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι διπ-
λώματος Ι.Χ

• Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.  

• ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
(ΜΕ ΑΔΕΙΑ) 
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου 
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

• MARKETING ASSIS-
TANT
Επιθυμητά Προσόντα
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
ΟΧΙ Απαραίτητη 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:
Απόφοιτος ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισότι-
μου Κολεγίου στους τομείς
Μάρκετινγκ ή Επικοινωνία
Απαραίτητα Προσόντα
Πολύ καλή γνώση Αγγλικής
γλώσσας
Άριστή γνώση  Microsoft
Office 
Άριστη γνώση  Social Media

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

ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ..  ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος, Κάτω 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  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ



16-θριάσιο Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021


