
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ
2239Αρ. Φύλλου 4109 Tρίτη 9 Μαρτίου 2021 Έτος 26ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

Δ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: Έως τις 14 Μαρτίου
οι αιτήσεις για τον Τρίτο Κύκλο

του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
«MSc Βιομηχανικά Συστήματα

Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου»

Επίσκεψη του
Δημάρχου Ελευσίνας

στο Σταθμό
Υποστήριξης

Γυναικών Θυμάτων
Βίας ανήμερατης

Παγκόσμιας Ημέρας
της Γυναίκας

Συνάντηση της
Υφυπουργού Παιδείας
Ζέττας Μακρή με τον

Ν. Χατζητρακόσια για το
5ο Γυμνάσιο Άνω

Λιοσίων

Σε έξαρση η πανδημία
με βάση το εβδομαδιαίο

δελτίο του ΕΟΔΥ
Λ. Κοσμόπουλος: «Πρέπει ν α συν εχίσουμε

ν α τηρούμε τα μέτρα με προσοχή»

ΣΗΚΩΝΟΥΝ ΡΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Από 22 Μαρτίου με 3ωρο SMS

στο 13032 κι εντός ακτίνας 2 χιλιομέτρων

ΚΚοοιιννωωφφεελλήήςς  ΕΕρργγαασσίίαα::ΚΚοοιιννωωφφεελλήήςς  ΕΕρργγαασσίίαα::
Παράταση επιθυμούν οι δήμαρχοι 

– Έχουν ζητήσει συνάντηση με
Χατζηδάκη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΣΤΗΝ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ 2

σσεελλ..  22

σσεελλ..  99

Ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΤΙΜΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Το μήνυμα του Δημάρχου Ν. Μελετίου και της
Αντιδημάρχου Σ. Μαυρίδη

«Στεκόμαστε διαρκώς στο πλευρό των γυναικών ως σύμμαχοι
και αρωγοί, με στόχο να εξαλείψουμε κάθε μορφή βίας, κάθε

μορφή ανισότητας, κάθε μορφή διάκρισης».
σσεελλ..  33

σσεελλ..  22

σσεελλ..  99 σσεελλ..  55

σσεελλ..  33

ΣΣεελλ..  1133

MΕΓΑΡΑ: Διακοπή υδροδότησης
σε Λάκκα, Αγ. Τριάδα και Ήρεμο

Κύμα έως την Τρίτη το βράδυ
σσεελλ..  66



2-θριάσιο Tρίτη 9 Μαρτίου 2021

Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
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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
Νεφώσεις κατα τόπους αυξημένες, η

θερμοκρασία από 9-16 βαθμους κελσίου

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ιλιάν α, Ηλιάν ν α,Λυσίμαχ ος, Λυσιμάχ η

Ξάν θος, Σεβηριαν ός, Σεβηριαν ή, Σαράν τος,
Σμάραγδος, Σμαράγδης, Σμαραγδή, Σμαράγδω,

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Αντωνάρας Δημήτριος Γ.
28ης Οκτωβρίου 49, 2105571663

Ελευσίνα
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ

ΟΕΚοντούλη 1, Ελευσίνα, 19200,
ΑΤΤΙΚΗΣ2105542410

MANΔΡΑ
Ροκάς Δημήτριος, Σαλαμίνος 7, 

Μάνδρα - Εργατικές Κατοικίες,2105541344

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Πρινιανάκης Γεώργιος Ι.
Παναγίας Γρηγορούσης 29, Ζεφύρι, 2102385080

ΧΑΪΔΑΡΙ
Χριστοδούλου Αντώνιος Ε.Ανθέων 35, Χαϊδάρι,

2105814400

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Λ. Θρακομακεδόνων 22, 2102466608

Σ
υν άν τηση με την  Υφυπουργό Παιδείας και Βου-
λευτή Μαγν ησίας Ζέττα Μακρή είχ ε, το μεσημέρι
της Δευτέρας 8 Μαρτίου 2021, στη Βουλή, ο

Αν απλ. Δήμαρχ ος Νίκος Χατζητρακόσιας.
Αν τικείμεν ο της συν άν τησης που πραγματοποιήθη-

κε, παρουσία του Αν τιπροέδρου της Βουλής Θαν άση
Μπούρα, ήταν  η επιτάχ υν ση των  διαδικασιών  ίδρυσης
και λειτουργίας του 5ου Γυμν ασίου Άν ω Λιοσίων .

Ειδικότερα ο Νίκος Χατζητρακόσιας, κιν ούμεν ος στο
πλαίσιο των  κατευθύν σεων  του Δημάρχ ου Χρήστου
Παππού, μετέφερε τους χ αιρετισμούς του στην  Υφυ-
πουργό κι αν έφερε ότι το ζήτημα της ίδρυσης και λειτο-
υργίας ν έου Γυμν ασίου στα Άν ω Λιόσια είν αι επιτακ-
τικό και εκφράζει, σύσσωμη την  εκπαιδευτική κοιν ότ-
ητα. Πρόσθεσε ότι ο Δήμος έχ ει, από την  πλευρά του,
προχ ωρήσει όλες τις διαδικασίες και έχ ει καταθέσει,
από πέρσι, στον  ετήσιο προγραμματισμό του Υπουρ-
γείου, την  αν άγκη ίδρυσης του ν έου σχ ολείου με
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία έχ ει
καταχ ωρηθεί στο σύστημα e-school, από τη Διεύθυν ση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής. «Αν αμέ-
ν ουμε το ΦΕΚ ίδρυσης του ν έου σχ ολείου, εν ώ,
παράλληλα, έχ ουμε απαλλοτριώσει το οικόπεδο και
συν τάσσουμε τη μελέτη αν έγερσης», τόν ισε ο Νίκος
Χατζητρακόσιας και παρέδωσε στην  Υφυπουργό
αν τίγραφο του σχ ετικού φακέλου, συν οδευόμεν ο από
διαβιβαστικό υπογεγραμμέν ο από το Δήμαρχ ο και τον
ίδιο. 

Η Υφυπουργός, παρέλαβε το φάκελο και δήλωσε ότι
αν τιμετωπίζει θετικά το ζήτημα. Πρόσθεσε ότι θα
απαν τήσει, αμέσως μόλις λάβει γν ώση των  απόψεων
της υπηρεσίας.

Τις θερμές του ευχ αριστίες στην  Υφυπουργό, αλλά
και στον  Αν τιπρόεδρο της Βουλής Θαν άση Μπούρα, ο
οποίος συν ηγόρησε θερμά, εξέφρασε, εκ μέρους του
Δημάρχ ου, ο Νίκος Χατζητρακόσιας. «Ο Χρήστος Παπ-
πούς και σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο δουλεύουν  

μεθοδικά για την  επίλυση των  ζητημάτων  της σχ ολι-
κής στέγης. Η Παιδεία ήταν  και παραμέν ει η μεγάλη
προτεραιότητα του Δήμου μας» τόν ισε χ αρακτηριστικά.  

Συνάντηση της Υφυπουργού Παιδείας 
Ζέττας Μακρή με τον Αναπλ. Δήμαρχο Ν. Χατζητρακόσια

για το 5ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων

Σε έξαρση η πανδημία με βάση το
εβδομαδιαίο δελτίο του ΕΟΔΥ

Λ. Κοσμόπουλος: «Πρέπει να συνεχίσουμε να τηρούμε τα μέτρα με προσοχή»

Το εβδομαδιαίο δελτίο κρου-
σμάτων κορωνοϊού των Υπουρ-
γείων Υγείας, Πολιτικής Προ-
στασίας και ΕΟΔΥ, αναφέρει τα
παρακάτω για την περιοχή της
Δυτικής Αττικής: 

Στη Δυτική Αττική το σύνολο
ενεργών κρουσμάτων ανέρχεται
σε 351.

73 συμπολίτες μας νοσηλεύον-
ται και 278 είναι σε απομόνωση
κατ’ οίκον.

Στον Δήμο Ελευσίνας, τα ενε-
ργά κρούσματα είναι 73.

Στον Δήμο Ασπροπύργου, τα
ενεργά κρούσματα είναι 40.

Στον Δήμο Μάνδρας-Ειδ-
υλλίας, τα ενεργά κρούσματα
είναι 21.

Στον Δήμο Μεγαρέων, τα ενεργά κρούσματα
είναι 127.

Στον Δήμο Φυλής, τα ενεργά κρούσματα είναι 90.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρ-
ης Κοσμόπουλος ανέφερε ότι: 

«Η πανδημία είναι σε έξαρση και για αυτό, με
πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου

Πατούλη, διενεργούνται τεστ, όπως έγινε και στο
κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττι-
κής. Παρότι όλοι μας έχουμε κουραστεί, πρέπει
να συνεχίσουμε να τηρούμε τα μέτρα προστασίας,
σχολαστικό πλύσιμο των χεριών, τήρηση αποστά-
σεων, δεν κυκλοφορούμε χωρίς μάσκες, ώστε να
προστατεύσουμε την υγεία μας και την υγεία των
συνανθρώπων μας».
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Η
8η Μαρτίου, ημέρα  αφιερωμένη στους αγώνες
για τα Δικαιώματα  των Γυναικών, θεσμοθε-
τήθηκε για να αναδείξει το ρόλο της γυναίκας

στην κοινωνική διαμόρφωση της ιστορίας. Για το λόγο
αυτό σήμερα, με πρωτοβουλία του Δημάρχου Ασπρ-
οπύργου κ. Νικόλαου Μελετίου και της Αντιδημάρχου
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Νεο-
λαίας κ. Σοφίας Μαυρίδη, μαζί με άλλα σημαντικά πρό-
σωπα της πολιτικής σκηνής της χώρας, της έννομης
τάξης, του επιχειρηματικού και καλλιτεχνικού χώρου, της
δημοσιογραφίας, αλλά και της ακαδημαϊκής κοινότητας,
ενώνουν τις φωνές τους, στις διεκδικήσεις των
γυναικών για την ισότιμη πρόσβαση τους στην εκπαίδευ-
ση, την προαγωγή της υγείας και την επαρκή υγειονο-
μική περίθαλψη, στην αξιοπρεπή εργασία,  στην ισότιμη

εκπροσώπηση, στις διαδικασίες λήψης πολιτικών και
οικονομικών αποφάσεων, στην ασφάλεια και την ευημε-
ρία, καθώς και στην ισότιμη θέση τους στην κοινωνία.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν ο Δήμαρχος Ασπρ-
οπύργου, κ. Μελετίου και η Αντιδήμαρχος, κ. Μαυρίδη:
«Στεκόμαστε διαρκώς στο πλευρό των γυναικών ως
σύμμαχοι και αρωγοί, με στόχο να εξαλείψουμε κάθε
μορφή βίας, κάθε μορφή ανισότητας, κάθε μορφή διάκρ-
ισης. Η Ημέρα της Γυναίκας θα αποτελεί πάντοτε γιορτή
της ίδιας της ζωής και της κοινωνικής προόδου».

Τα μηνύματα όλων των ομιλητών, ενσωματώθη-
καν σε ένα βίντεο, το οποίο είναι διαθέσιμο στο
κανάλι του Δήμου Ασπροπύργου στο YouTube,
αλλά και στον επίσημο ιστότοπό του.

Με αφορμή την  Παγκόσμια Ημέρα της
Γυν αίκας, ο Αν τιπρόεδρος της Βουλής
και Βουλευτής Δυτικής Αττικής, Αθαν ά-
σιος Μπούρας έκαν ε την  ακόλουθη
δήλωση: 

«Σήμερα γιορτάζουμε την  Παγκόσμια
Ημέρα της Γυν αίκας, η οποία
θεσπίστηκε για πρώτη φορά το 1977 με
απόφαση της γεν ικής συν έλευσης του
ΟΗΕ για ν α υπεν θυμίζει σε όλους μας
τα προβλήματα αλλά και τα δικαιώματα
των  γυν αικών  παγκοσμίως.

Φέτος, είν αι μία διαφορετική χ ρον ιά, μετά το αν ά-
δειξη του ελλην ικού metoo, καθώς έσπασε η πολυετής
έν οχ η σιωπή. Με αφορμή αυτό το κίν ημα, είν αι μία
καλή αρχ ή ν α βαδίσουμε σε έν α ν έο δρόμο με την
τόλμη της κοιν ων ίας και την  ωριμότητα της πολιτείας.

Οφείλουμε κάθε χ ρόν ο αλλά και κάθε μέρα ν α γιο-
ρτάζουμε τη γυν αίκα ως στυλοβάτη της οικογέν ειας, ως
θεμέλιο της αν θρώπιν ης κοιν ων ίας και της παγκόσμιας
οικον ομίας, αλλά και ως πηγή της αλληλεγγύης και της
αγάπης.

Η σύγχ ρον η γυν αίκα αγων ίζεται καθημεριν ά ν α
αν ταποκριθεί στους πολλαπλούς της ρόλους, όπως
αυτοί της συζύγου, της συν τρόφου, της μητέρας, της

εργαζόμεν ης, της ν οικοκυράς, της
κόρης, της γιαγιάς, προσπαθών τας ν α
αν ταπεξέρθει στα καθήκον τά της,
κρατών τας τις ισορροπίες.

Έχ ει αποδείξει ότι μπορεί ν α είν αι
παραγωγική μέσα στην  οικον ομία, ν α
συμμετέχ ει ισότιμα στην  κοιν ων ία και
ν α κάν ει καριέρα, δημιουργών τας
παράλληλα οικογέν εια. 

Έτσι, λοιπόν , έχ ει δικαίωμα στην  ίση
αν τιμετώπιση, στην  ίση μεταχ είριση

στην  εργασία και στην  αν αγν ώριση του ρόλου και της
προσφοράς της στην  κοιν ων ία μας. 

Φέτος, το Ευρωπαϊκό Κοιν οβούλιο αφιερών ει τη
Ημέρα της Γυν αίκας στον  παγκόσμιο αγών α των
γυν αικών  κατά της κρίσης του COVID-19, αν αγ-
ν ωρίζον τας το έργο που επιτελούν , μέσα από τους δια-
φορετικούς τους ρόλους, για την  αν τιμετώπιση τόσο
της ίδιας της παν δημίας όσο και των  επιπτώσεων  της.
Ιδιαίτερες ευχ ές σε όσες βρίσκον ται στην  πρώτη γραμ-
μή, όπως οι ν οσηλεύτριες, οι δασκάλες και οι καθη-
γήτριες, οι υπάλληλοι καθαριότητας, οι ταμίες, οι οδηγοί
μέσων  μεταφοράς, κλπ.

Χρόν ια πολλά σε όλες τις Γυν αίκες.»

Ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΤΙΜΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Το μήνυμα του Δημάρχου Ν. Μελετίου και της Αντιδημάρχου Σ. Μαυρίδη

«Στεκόμαστε διαρκώς στο πλευρό των γυναικών ως σύμμαχοι και
αρωγοί, με στόχο να εξαλείψουμε κάθε μορφή βίας, κάθε μορφή

ανισότητας, κάθε μορφή διάκρισης».

ΑΘ. ΜΠΟΥΡΑΣ: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφιερώνει 
τη Ημέρα της Γυναίκας στον παγκόσμιο αγώνα των γυναικών κατά

της κρίσης του COVID-19 
Ιδιαίτερες ευχές σε όσες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, όπως οι νοσηλεύτριες,

οι δασκάλες και οι καθηγήτριες, οι υπάλληλοι καθαριότητας κι οι ταμίες

Καταστήματα: Από 22 Μαρτίου
με 3ωρο SMS στο 13032 κι

εντός ακτίνας 2 χιλιομέτρων

Η 22α Μαρτίου θα είν αι κατά τα φαιν όμεν α η ημερ-
ομην ία κατά την  οποία θα σηκώσει ρολά το λιαν εμ-
πόριο. Οι ειδικοί, που περιμέν ουν  μεγάλη πίεση στο
σύστημα Υγείας την  ερχ όμεν η εβδομάδα, πολύ δύσκο-
λα θα αν άψουν  το «πράσιν ο φως» για την  πλήρη επα-
ν εκκίν ηση οικον ομικών  δραστηριοτήτων  στις 16 του
μήν α, δηλαδή την  επομέν η της Καθαράς Δευτέρας. 

Τα καταστήματα, σε κάθε περίπτωση θα αν οίξουν
υπό  αυστηρούς καν όν ες και μέτρα προστασίας και με
φυσική παρουσία στο κατάστημα. Κάτι που σημαίν ει
ότι το click away  και το click inside μπαίν ουν  στο
«ψυγείο», με την  ευχ ή όλων  ν α μην  ξαν αμπούν  στις
ζωές μας…  

Αυτό που φαίν εται ν α έχ ει «κλειδώσει» κι αν τικαθι-
στά τα δύο προηγούμεν α μέτρα για τα ψών ια, είν αι η
αποστολή SMS στο 13032, το οποίο έχ ει και χ ρον ική,
αλλά και χ ιλιομετρική διάρκεια.

Με αυτό το μήν υμα οι καταν αλωτές θα μπορούν  ν α
βρίσκον ται στην  αγορά για 3 ώρες. Σε περίπτωση που
κάποιος επιχ ειρήσει ν α στείλει ν έο sms εν τός της ίδιας
ημέρας, τότε θα λαμβάν ει το μήν υμα «η μετακίν ηση σε
εμπορικό κατάστημα δεν  είν αι εφικτή», κάτι που
σημαίν ει ότι θα επιτρέπεται μία μετακίν ηση το 24ωρο.
Σύμφων α με πληροφορίες οι καταν αλωτές θα μπορούν
ν α κάν ουν  τις αγορές τους εν τός του δήμου τους ή σε
απόσταση 2 χ ιλιομέτρων  από την  οικεία τους. 

Ωστόσο, θα υπάρχ ουν  κι εξαιρέσεις για παράδειγμα
σε περιφερειακές κυρίως κοιν ότητες και δήμους στους
οποίους μπορεί ν α μην  υπάρχ ει έν α κατάστημα που
ν α καλύπτει κάποια αν άγκη στην  ακτίν α 2 χ ιλιομέτρ-
ων  ή μέσα στο δήμο, οπότε και θα υπάρχ ει δυν ατότ-
ητα ν α μετακιν ηθεί κάποιος εκτός ορίων .

Το SMS στο 13032 θα έχει την εξής μορφή:
Μετακίνηση, ονοματεπώνυμο, εμπορικό κέντρο.

Η απάντηση που θα δίνεται στους καταναλωτές
είναι η εξής:

Μετακίνηση σε εμπορικό κατάστημα
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Επίκαιρη Ερώτηση

Προς τον  Υπουργό
Υποδομών  και Μεταφο-
ρών

Θέμα: Παραχ ώρηση  ή
εν οικίαση του παλιού
αμαξοστασίου ΟΣΕ στο
Δήμο Αγίων  Αν αργύρων  -
Καματερού;

Μετά από πολύχ ρον ο-
υς αγών ες των  κατοίκων
του Δήμου Αγίων  Αν α-
ργύρων -Καματερού και
δικές μου πολύπλευρες
εν έργειες (όπως τις από
15.11.2019 και
22.11.2020 επίκαιρες ερω-
τήσεις μου) το εγκαταλε-
λειμμέν ο αμαξοστάσιο
Αγίων  Αν αργύρων , μαζί
με τις παλιές γραμμές του
ΟΣΕ, επιτέλους ‘δίν εται
στους δημότες’. Ωστόσο,
με μια ‘σεμν ή’ φιέστα το
Σάββατο 27.2.2021, παρ-
ουσία του πρωθυπουρ-
γού, η μίσθωση των
χ ώρων  της ΓΑΙΟΣΕ από

τον  Δήμο με εν οίκιο
150χ ιλ. €/έτος βαφτίστηκε
«παραχ ώρηση». 

«Είμαι πάρα πολύ ικα-
ν οποιημέν ος που σήμερα
υλοποιούμε μία δέσμευση
την  οποία είχ αμε αν αλά-
βει σε αυτόν  ακριβώς το
χ ώρο σε συν εν ν όηση με
τη ΓΑΙΑΟΣΕ: ν α παρ-
αχ ωρηθεί αυτός ο χ ώρος
στον  Δήμο Αγίων  Αν α-
ργύρων  – Καματερού»
δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Το πάγιο αίτημα των
κατοίκων  της περιοχ ής
είν αι ο χ ώρος ν α αποδοθ-
εί στους κατοίκους για
αθλητικές χ ρήσεις και
χ ρήσεις αν αψυχ ής χ ωρίς
την  καταβολή τιμήματος.
Μήπως ο κ. Μητσοτάκης
εν ν οούσε ‘παραχ ώρηση΄
στους εργολάβους μέσω
ΣΔΙΤ και επιχ ορήγησή
τους με τα λεφτά του
Ταμείου Αν άκαμψης για
την  παν δημία; Μήπως
εν ν οούσε ‘παραχ ώρηση’
του φιλέτου σε ιδιώτες οι
οποίοι με γν ώμον α το
ιδιωτικό τους συμφέρον

θα εκμεταλλευτούν  την
έκταση;

Ερωτάται ο κ. Υπο-
υργός :

Τελικά είν αι παρ-
αχ ώρηση ή εκμίσθωση;
Και αν  ισχ ύει το δεύτερο
γιατί ο πρωθυπουργός
χ ρησιμοποίησε λάθος
ορολογία; 

Εφόσον  η Τεχ ν ική
Υπηρεσία του Δήμου δεν

κατασκεύασε τη μακέτα
του έργου που εμφ-
αν ίστηκε την  ημέρα της
εκδήλωσης, τότε ποιος
την  κατασκεύασε και
ποιος την  πλήρωσε; Πως
εμφαν ίστηκαν  κτίρια
εκτός σχ εδίου πόλης;

Ο ερωτών  Βουλευτής

Κρίτων  Αρσέν ης

Ευχές στις Γυναίκες των ΚΑΠΗ του Δήμου Φυλής 

Τις ολόψυχες ευχές τους στα
δραστήρια μέλη των  ΚΑΠΗ του
Δήμου Φυλής εκφράζουν  για
την  8η Μαρτίου Παγκόσμια
Ημέρα της Γυν αίκας, ο Δήμα-
ρχος Φυλής Χρήστος Παππούς
και οι Πρόεδροι των  ΚΑΠΗ Άν ω
Λιοσίων  Μαρίν ος Σαρλάς, Ζεφ-
υρίου Γιάν ν ης Μαυροειδάκος
και Φυλής Ελέν η Λιάκου. 

Τα προηγούμεν α χρόν ια οι
ευχές εκφράζον ταν  από κον τά
καθώς η ημέρα αυτή αποτε-
λούσε για τις γυν αίκες των
ΚΑΠΗ, αφορμή για εορταστικές
εκδηλώσεις. 

Ωστόσο λόγω παν δημίας τα
ΚΑΠΗ είν αι κλειστά για πάν ω
από έν α χρόν ο, χωρίς όμως
καν είς ν α ξεχν ά τις αγων ίστρ-
ιες της ζωής. 

Τη γιαγιά, τη μάν α, τη σύζυγο, που με την  αγάπη, την  προσήλωση και την  άοκν η καθημεριν ή
προσφορά τους,  στηρίζουν  την  Οικογέν εια και την  Κοιν ων ία,  όσο καν είς. 

Σε αυτές τις γυν αίκες ο Χρήστος Παππούς και οι Πρόεδροι των  ΚΑΠΗ στέλν ουν  φέτος τις ευχές
τους από απόσταση λόγω των  μέτρων  προστασίας με την  ευχή και την  υπόσχεση του χρόν ου,
ν α τιμήσουν  τις μάχιμες γυν αίκες των  ΚΑΠΗ όλοι μαζί με μια ξεχωριστή γιορταστική εκδήλωση,
όπως τους αξίζει! 

Ως τότε, τηρούμε τα μέτρα προστασίας και μέν ουμε ασφαλείς, με την  ελπίδα της ελευθερίας και
της 

Περαιτέρω ενίσχυση 
του Κέντρου Ερευνών για
Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) 

Γ. Πατούλης: «Η Περιφέρεια Αττικής είναι παρ-
ούσα στη μάχη για την εξάλειψη της βίας κατά των
γυναικών και τη μείωση των έμφυλων ανισοτήτων,
στηρίζοντας έμπρακτα Δομές όπως το ΚΕΘΙ, που
παρέχουν σπουδαίο κοινωνικό έργο»

Με αφορμή τη Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας ο Περιφερει-
άρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης επισκέφθηκε σήμερα, για
συμβολικούς αλλά και ουσιαστικούς λόγους, το Κέντρο Ερευ-
νών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) το οποίο λειτουργεί με
συγχρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής συνολικού προϋ-
πολογισμού 2 εκ. ευρώ.

Τον κ. Πατούλη υποδέχθηκε η Πρόεδρος του ΚΕΘΙ Θεο-
δοσία Τάνταρου-Κρίγγου και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
οι οποίοι και τον ενημέρωσαν για τις υπηρεσίες που
παρέχονται σε γυναίκες που χρήζουν στήριξης σε διάφορα
επίπεδα και τον ευχαρίστησαν για την εξαιρετική συνεργασία
που έχουν με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής. 

Τον Περιφερειάρχη συνόδευε η Πρόεδρος της Πανελλήν ιας
Οργάνωσης Γυναικών «Παναθηναϊκή» Μαρία Γιανν ίρη, ο
Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δ.
Δρόσης και ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανά-
πτυξης Σ. Νικολαρόπουλος.  

Το ΚΕΘΙ, μέσω των δύο Συμβουλευτικών Κέντρων που λει-
τουργούν σε Αθήνα και Πειραιά παρέχει μέχρι σήμερα υπηρ-
εσίες υποστήριξης σε περισσότερες από 6.000 γυναίκες-θύμα-
τα έμφυλης βίας ή και πολλαπλών διακρίσεων, μέσω 16.000
συνεδριάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί γί αυτό το
σκοπό. Ειδικότερα παρέχονται δωρεάν συμβουλές και υπηρ-
εσίες ενημέρωσης και κοινωνικής, ψυχολογικής, νομικής και
εργασιακής στήριξης, ενώ λειτουργούν και ξενώνες για τη φιλο-
ξεν ία κακοποιημένων γυναικών. 

Παράλληλα το Κέντρο συμβάλλει στην παραγωγή επιστημο-
ν ικής και ερευνητικής γνώσης προκειμένου να αξιοποιήσει τη
γνώση αυτή και να προτείνει πολιτικές και δράσεις που να
προωθούν την ισότητα των φύλων. 

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης
συνεχάρη την Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβου-
λίου για το λειτούργημα που επιτελούν και επισήμανε τα εξής:

«Σήμερα με αφορμή και την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
επισκέφθηκα τα γραφεία του Κέντρου Ερευνών για Θέματα
Ισότητας, όπου με την Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου είχα την ευκαιρία να κάνω μία ιδιαίτερα γόν ιμη
συζήτηση και να ενημερωθώ ενδελεχώς για το σπουδαίο κοι-
νωνικό έργο και λειτούργημα που επιτελούν, με τη συγχρ-
ηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής.  

Σ΄αυτό το σημείο θέλω να επισημάνω πως η χρηματοδότ-
ηση που μέχρι στιγμής παρέχεται μέσα από το ΠΕΠ Αττικής
2014-2020 θα εν ισχυθεί στη νέα προγραμματική περίοδο
2021-2027 με στόχο να στηριχθεί περαιτέρω το σημαντικό
έργο του Κέντρου για τη στήριξη των γυναικών και τη διασφ-
άλιση της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων αλλά και την κατα-
πολέμηση των φαινομένων βίας και κακοποιητικών συμπερ-
ιφορών. Αντιλαμβανόμαστε τις νέες κοινωνικές προκλήσεις
που έχει δημιουργήσει η υγειονομική κρίση σε σχέση με τα
κρίσιμα ζητήματα της εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών
και γεν ικότερα  της μείωσης των έμφυλων αν ισοτήτων. 

Προς αυτή την κατεύθυνση η Περιφέρεια Αττικής θα είναι
συνεχώς παρούσα στη μάχη για την εξάλειψη της βίας κατά
των  γυν αικών  και τη μείωση των  έμφυλων  αν ισοτή-
των , στηρίζον τας έμπρακτα Δομές όπως το ΚΕΘΙ, που
παρέχ ουν  σπουδαίο κοιν ων ικό έργο. Έχ ουμε ακόμα
δουλειά μπροστά μας αλλά σε συν εργασία με τους
αρμόδιους φορείς θα εργαστούμε σκληρά». 

Επίκαιρη Ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

Κρίτων Αρσένης: Παραχώρηση  ή ενοικίαση του παλιού 
αμαξοστασίου ΟΣΕ στο Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού;
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Σε συζήτηση που αφορούσε στο
ζήτημα του κορονοϊού, ο γενικός
γραμματέας Συντονισμού Θανάσης
Κοντογεώργης υποστήριξε πως
μέχρι τις αρχές Μαΐου θα έχουν
εμβολιαστεί οι πολίτες άνω των 60
ετών καθώς και όσοι πάσχουν από
σοβαρές ασθένειες.

Μάλιστα τόνισε πως με βάση τον
προγραμματισμό, μέσα στον Απρίλιο
θα γίνουν όσοι εμβολιασμοί έγιναν
όλο το πρώτο τρίμηνο του έτους.
Μιλώντας στο ΣΚΑΪ, ο κ. Κοντο-
γεώργης ανέφερε ότι τις επόμενες
μέρες θα ανακοινωθεί πώς θα πιστο-
ποιούνται τα άτομα με σοβαρές ασθέ-
νειες που θα ακολουθήσουν στη
σειρά των εμβολιασμών.

Τόνισε επίσης ότι ήδη έχει καταρ-
τιστεί η σχετική λίστα μέσω της άυλης
συνταγογράφησης και τον ΗΔΙΚΑ,
ωστόσο θα ανακοινωθεί πώς θα
μπορεί κάποιος να μπει στη λίστα αν 

δεν έχει εντοπιστεί από τις αρμό-
διες υπηρεσίες του κράτους. Ακόμα,
τόνισε πως η πλατφόρμα για τις
ευπαθείς ομάδες θα ανοίξει το δεύτε-
ρο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου και
λίγες μέρες μετά θα ανοίξει για τους
πολίτες 70-74 και 65-69 ετών.

Επίσης, ο κ. Κοντογεώργης
σημείωσε ότι ανάλογα με τη διαθε-
σιμότητα και τον τύπο των εμβολίων
θα μπουν στη διαδικασία φαρμακεία
και ιδιώτες γιατροί, ωστόσο οι σχετι-
κές ανακοινώσεις θα γίνουν μετά τον
Απρίλιο ενώ αναφερόμενος στις
παρενέργειες των εμβολίων, είπε
ότι στην Ελλάδα έχουν καταγράφει
συνολικά έξι σοβαρές παρενέργειες.
Έκανε επίσης γνωστό ότι από τους
350.000 πολίτες που έχουν εμβο-
λιαστεί και με τις δύο δόσεις, έχουν
κολλήσει τον ίο περίπου 250 άτομα,
χωρίς να έχουν χρειαστεί νοσηλεία.

Πότε θα έχουν κάνει εμβόλιο οι άνω των
60 και πότε ανοίγει για τους 70 – 74

Θ. Σκυλακάκης: Χωρίς επιβάρυνση με εισφοράΘ. Σκυλακάκης: Χωρίς επιβάρυνση με εισφορά
αλληλεγγύης ο ιδιωτικός τομέας και το 2022αλληλεγγύης ο ιδιωτικός τομέας και το 2022

Και για το 2022 ταΚαι για το 2022 τα
εισοδήματα του ιδιωεισοδήματα του ιδιω--
τικού τομέα δεν θατικού τομέα δεν θα
επιβαρυνθούν μεεπιβαρυνθούν με
εισφορά αλληλεγεισφορά αλληλεγ--
γύης, διευκρίνισε ογύης, διευκρίνισε ο
αναπληρωτής υποαναπληρωτής υπο--
υργός Οικονομικώνυργός Οικονομικών
Θεόδωρος ΣκυλαΘεόδωρος Σκυλα--
κάκης. κάκης. 

Ο Θ. Σκυλακάκης,Ο Θ. Σκυλακάκης,
σε δηλώσεις του στοσε δηλώσεις του στο
ραδιόφωνο τουραδιόφωνο του
Πρώτου Θέματος καιΠρώτου Θέματος και
απαντώντας σε σχετιαπαντώντας σε σχετι--
κή ερώτηση είπε πως «και για το 2022 η πρόβλεψή μας είναι για τον ιδιωτικόκή ερώτηση είπε πως «και για το 2022 η πρόβλεψή μας είναι για τον ιδιωτικό
τομέα ότι δεν θα υπάρχει εισφορά αλληλεγγύης. Αυτό που δεν μπορώ να σαςτομέα ότι δεν θα υπάρχει εισφορά αλληλεγγύης. Αυτό που δεν μπορώ να σας
πω είναι εάν θα υπάρχει η επέκτασή της απαλλαγής και για τους υπολοίπουςπω είναι εάν θα υπάρχει η επέκτασή της απαλλαγής και για τους υπολοίπους
(εκτός ιδιωτικού τομέα)».(εκτός ιδιωτικού τομέα)».

Νωρίτερα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών αναφερόμενος στο καθεΝωρίτερα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών αναφερόμενος στο καθε--
στώς του Συμφώνου Σταθερότητας είχε επισημάνει πως «...ξέρουμε ότι και τοστώς του Συμφώνου Σταθερότητας είχε επισημάνει πως «...ξέρουμε ότι και το
2022 θα έχουμε πιθανότατα την γενική ρήτρα διαφυγής. Γενικής ρήτρα διαφυγής2022 θα έχουμε πιθανότατα την γενική ρήτρα διαφυγής. Γενικής ρήτρα διαφυγής
σημαίνει δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι δεν έχεις την πίεση να πετύχεις τουςσημαίνει δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι δεν έχεις την πίεση να πετύχεις τους
στόχους, το δεύτερο είναι ότι δεν μπορείς να πάρεις μόνιμα μέτρα».στόχους, το δεύτερο είναι ότι δεν μπορείς να πάρεις μόνιμα μέτρα».

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ''ΠΡΟΣΦΕΡΩ''
ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΑΧΑΡΝΑΙ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με επικοιν ων ία που είχ αμε με πληγέν τες στις περιοχ ές όπου σημειώθηκε ο σει-
σμός Λάρισα, Ελασσόν α, Δαμάσι κλπ, συγκεν τρών ουμε είδη πρώτης αν άγκης για ν α
σταλούν  στους σεισμόπληκτους.

Θα συγκεν τρών ουμε στον  χ ώρο μας κατόπιν  επικοιν ων ία μαζί μας, στα τηλ.
6937191968 - 6971724357 Παρασκευάς Γαρυφάλλου ώστε ν α παραλάβουμε τα είδη
που αν αγράφουμε παρακάτω.

Επειδή και εμείς στο Δήμο μας έχ ουμε ζήσει παρόμοιες καταστάσεις, από τον  σει-
σμό της Πάρν ηθας του 99, δεν  ξεχ ν άμε και απλών ουμε χ έρι βοηθείας.

Τα είδη θα σταλούν  με συν εργασία με τους εθελον τές από την  ΕΠΟΜΕΑ Αθήν ας,
με τους οποίους έχ ουμε συν εν ν οηθεί και θα μεταβούν  οι ίδιοι, όπου και θα τα μοι-
ράσουν .

ΛΙΣΤΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
� ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ
� ΠΑΝΕΣ ΜΩΡΟΥ
� ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗ
� ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
� ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ
� ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ
� ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ Κ.Τ.Λ.
� ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
� ΜΠΙΣΚΟΤΑ - ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ - ΧΥΜΟΥΣ

Κ.Τ.Λ.
� ΠΑΥΣΙΠΟΝΑ - ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΑ

Κοινωφελής Εργασία:Κοινωφελής Εργασία:
Παράταση επιθυμούν οι 
δήμαρχοι – Έχουν ζητήσει
συνάντηση με Χατζηδάκη

Παράταση του προγράμματος κοι-
νωφελούς εργασίας ή άμεσα νέο
πρόγραμμα ζητούν οι δήμαρχοι.

Το θέμα τέθηκε μετ’ επιτάσεως στη
σημερινή συνεδρίαση του διοικητι-
κού συμβουλίου της ΚΕΔΕ, με τους
αιρετούς να τονίζουν ότι το πρόγραμ-
μα με τα οκτάμηνα ολοκληρώνεται
έως το Μάιο και από εκεί και πέρα θα
υπάρχει τεράστιο πρόβλημα έλλειψ-
ης προσωπικού, ειδικά στους τουρι-
στικούς δήμους.

Μάλιστα, η ΚΕΔΕ έχει στείλει σχε-
τική επιστολή στον υπουργό

Εργασίας Κ. Χατζηδάκη με τον οποίο
πιθανότατα θα συναντηθεί εντός της
τρέχουσας εβδομάδας.

Μετά την ανακοίνωση ότι δεν θα
υπάρξει αντίστοιχο πρόγραμμα το
2021, ουσιαστικά η πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Εργασίας αφήνει τις
υπηρεσίες ‘’ξεγυμνωμένες ‘’

μέσα σε ένα κυκεώνα προβλημά-
των και  ελλείψεων ανθρώπινου
δυναμικού, ενώ παράλληλα βυθίζει
ακόμη 36.500 οικογένειες στην ανε-
ργία.

Να τονιστεί δε, ότι το οικονομικό
σκέλος ενός τέτοιου πρόγραμματος
ανήκει στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο και αυτό και μόνο δίνει την
δυνατότητα ανανέωσης-παράτασης
συμβάλλοντας έτσι στη βέλτιστη λει-
τουργία των υπηρεσιών.
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Δαφνί: Προσωρινή διακοπή της 
κυκλοφορίας χθες λόγω εκτέλεσης εργασιών

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, εχθές  08.03.2021 και κατά τις ώρες 09.00΄
έως 15.00  ́και 17.00  ́έως 21.00  ́ πραγματοποιηθηκε προσωρινή και τμημα-
τική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λ. Αθηνών, στο ύψος του
Ψυχιατρικού Νοσοκομείου «Δαφνί», εναλλάξ ανά λωρίδα, στο ρεύμα κυκλο-

φορίας προς Κόρινθο.
Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί

κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών. Επίσης, να ακολουθ-
ούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Ενημέρωση και διανομή μασκών στους
οικισμούς Ρομά του Δήμου Mάνδρας-Ειδυλλίας

Την αναγκαιότητα τήρησης των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας
ενάντια στην Covid-19 επεσήμαναν οι άνθρωποι του Δήμου μας κατά την
επίσκεψη τους στους οικισμούς Ρομά που βρίσκονται στην επικράτεια του.

Παράλληλα τόνισαν την αναγκαιότητα και τη σπουδαιότητα εμβολιασμού
ακολουθώντας το εθνικό πρόγραμμα και τους ενημέρωσαν για τους τρόπο-
υς που μπορούν να εξασφαλίσουν το ραντεβού τους, είτε μέσω των ΚΕΠ,
είτε μέσω της επίσκεψης τους σε φαρμακείο.

Την αντιπροσωπεία του Δήμου  που ακόμη μοίρασε χειρουργικές μάσ-
κες προστασίας στους οικισμούς, αποτέλεσαν ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτρης Ραφτόπουλος, ο Κοινωνικός Λειτουργός Μιχάλης Αντωνίου και
ο Προϊστάμενος Προγραμματισμού Βαγγέλης Μπέκας.

Ξεκίνησαν οι εγγραφές
νηπίων για το Σχολικό Έτος
2021-2022. Στις 20 Μαρτίου

λήγει η προθεσμία

Οι αιτήσεις εγγραφών ΝΗΠΙΩΝ
για το σχολικό έτος 2020-2021 θα
πραγματοποιηθούν από 1 έως 20
Μαρτίου 2021 μέσω της ηλεκτρονι-
κής πλατφόρμας του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην
ηλεκτρονική διεύθυνση (με χρήση
των κωδικών TAXISNET):

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής θα
υποβάλλει ο γονέας/κηδεμόνας για το
Νηπιαγωγείο που ανήκει, βάσει της
διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας του σύμφ-
ωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας
του Νηπιαγωγείου. Τα όρια της σχολικής
περιφέρειας του κάθε Νηπιαγωγείου
μπορείτε να τα δείτε στον χάρτη που
υπάρχει τοιχοκολλημένος στη είσοδο του
σχολείου.

Στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθη-
τές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του
έτους εγγραφής συμπληρώνουν την
ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκρι-
μένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για
το σχολικό έτος 2021-22, μαθητές γεν-
νημένοι το 2016 και το 2017.

Η εγγραφή πρoνηπίου στο δεύτερο
έτος του Νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγ-
γελτα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εγγραφές μετά την 20η
Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και
χρειάζονται την έγκριση της Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δικαιολογητικά που ο γονέας υποχρε-
ούται να προσκομίσει με φυσική παρου-
σία στο Νηπιαγωγείο και όχι ηλεκτρονικά,
ως τις 19 Μαρτίου 2021, είναι τα εξής: 

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από
παιδίατρο

Βιβλιάριο Υγείας Μαθητή όπου να ανα-
γράφονται τα εμβόλιά του (όχι φωτοτυπία)

Γνωμάτευση από το ΚΕΣΥ ή δημόσιο
ιατροπαιδαγωγικό κέντρο, στην περίπτω-
ση μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαι-

δευτικές ανάγκες

Βεβαίωση Φοίτησης σε περίπτωση που
υπάρχει και άλλο τέκνο που φοιτά σε
συστεγαζόμενη σχολική μονάδα

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

α. Προϋποθέσεις εγγραφής στο Προαι-
ρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα (13:00 –
16:00)

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα
δύνανται να εγγράφονται όλοι οι μαθητές
ανεξαιρέτως χωρίς προϋποθέσεις, κατό-
πιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των
γονέων.

β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών
στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-
8:30):

1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής
δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προ-
νήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και
φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρό-
γραμμα.

2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτο-
υργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής
είναι τα 5 νήπια/προνήπια.

3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκε-
κριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόωρη αποχώρηση
νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο
Πρόγραμμα δεν προβλέπεται

MΕΓΑΡΑ: Διακοπή υδροδότησης σε
Λάκκα, Αγ. Τριάδα και Ήρεμο Κύμα έως

την Τρίτη το βράδυ

Διακοπή υδροδότησης στις περιοχές, Λάκκα, Πέραμα, Αγία Τριάδα και
Ηρεμο Κύμα από τη Δευτέρα 8 Μαρτίου το βράδυ μέχρι την  Τρίτη 9
Μαρτίου το βράδυ, αν αφέρει δελτίο τύπου από τον  δήμο Μεγαρέων .

Γν ωστοποιείται ότι λόγω έργων  στην  αερογέφυρα της ΠΕΟΑΚ, στον
κόμβο της 1ης εισόδου αν ατολικά των  Μεγάρων , θα γίν ει διακοπή
υδροδότησης από το φόρο και αν ατολικά της Παλαιάς Εθν ικής Οδού
Αθην ών  – Κορίν θου, στις περιοχές της Λάκκας, στο Πέραμα, στην
Αγία Τριάδα και στο Ήρεμο Κύμα, από το βράδυ της Δευτέρας 8
Μαρτίου 2021, ώρα 8 μ.μ. μέχρι το βράδυ της Τρίτης 9 Μαρτίου, επίσης
ώρα 8 μ.μ.
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Εισαγγελία Πρωτοδικών: 
Διενέργεια προκαταρκτικής 
εξέτασης μετά τις εικόνες και τις 
καταγγελίες για αστυνομική βία στη 
Νέα Σμύρνη.

Η προισταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών
Αθηνών έδωσε εντολή για τη διενέργεια προκατα-
ρκτικής εξέτασης μετά τις εικόνες και τις καταγ-
γελίες για αστυνομική βία στη Νέα Σμύρνη.

Μετά τις προχθεσινές εικόνες άσκησης βίας
αστυνομικών σε βάρος πολιτών στην πλατεία Νέας 

Σμύρνης, η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρω-
τοδικών Αθηνών Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου
έδωσε εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης για τη διακρίβωση τυχόν αξιόποινων
πράξεων.

Η έρευνα θα διενεργηθεί υπό την εποπτεία του
εισαγγελέα πρωτοδικών Νίκου Ορνεράκη.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε χθες στο
διαδίκτυο φαίνονται άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.
φαίνεται να χτυπούν αναίτια με γκλομπ ένα νεαρό
άτομο, τη στιγμή της προσαγωγής του.

Συνολικά, προσήχθησαν 11 άτομα σε βάρος των
οποίων, όπως ανακοίνωσε η ΓΑΔΑ, σχηματίζεται
δικογραφία.

Ελαφριά σύγκρουση πλοίων στον
μώλο της Δραπετσώνας - Υλικές ζημιές

Ενημερώθηκε χθες, πρωινές ώρες σήμερα, η Λιμενική
Αρχή Κερατσινίου ότι το Φ/Γ πλοίο «NORAH» σημαίας
Marsall Islands που βρισκόταν πρυμνοδετημένο στην
επισκευαστική ζώνη του Νέου Μώλου Δραπετσώνας
επακούμβησε με την αριστερή μάσκα του, λόγω πλευρι-
κού ανατολικού ανέμου, στο δεξιό φτερό (βαρδιόλα) του
Ε/Γ -Ο/Γ «AQUA SOLUTION» Ν.Π. 12684, που βρισκό-
ταν πρυμνοδετημένο αριστερά του ανωτέρω πλοίου, με
αποτέλεσμα την πρόκληση μικρών υλικών ζημιών.

Από το περιστατικό δεν προκλήθηκε τραυματισμός και
θαλάσσια ρύπανση, ενώ στην περιοχή έσπευσαν τρία
(03) Ρυμουλκά, προκειμένου συνδράμουν ώστε το ανω-
τέρω Φ/Γ πλοίο να μεθορμίσει σε ασφαλέστερο σημείο
του Νέου Μώλου Δραπετσώνας.

Από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Κερατσινίου του Κεντρικού
Λιμεναρχείου Πειραιά απαγορεύτηκε ο απόπλους των
πλοίων μέχρι προσκόμισης βεβαιωτικών αξιοπλοΐας και
διατήρησης κλάσης από τους παρακολουθούντες νηογ-
νώμονες, ενώ το «AQUA SOLUTION» βρισκόταν ήδη σε
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Δ. Σαρηγιάννης: Γενική 
ανοσία τον Νοέμβριο με 
τους ρυθμούς που 
κινούμαστε
Ο Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του

ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης εκτίμησε το πότε
μπορεί να έχουμε ανοσία στην Ελλάδα.

Περίπου στο 9% είναι η ανοσία στη χώρα, σε
συνδυασμό των εμβολιασμένων με το κομμάτι του
πληθυσμού που έχει νοσήσει από κορονοϊό που
εκτιμάται στο 6% εκτιμά ο καθηγητής Περιβαλ-
λοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρη-
γιάννης, μιλώντας στον ΑΝΤ1. 

Αναφέρθηκε στην αντικειμενική δυσκολία να
ανοίξουμε στις 16 Μαρτίου καθώς οι αριθμοί
είναι τέτοιοι που δεν το επιτρέπουν και όλα
δείχνουν ότι αναμένεται παράταση των μέτρων.

Σημείωσε δε πως νοσοκομεία της Αττικής
ασφυκτιούν και πως χρειαστεί να γίνει και
επίταξη ιδιωτικών κλινικών θεωρεί ότι θα έπρεπε.

«Η γενική ανοσία με τους ρυθμούς που
κινούμαστε, η ανοσία της αγέλης, μπορεί να επι-
τευχθεί τον Νοέμβριο. Το ζήτημα είναι να περιο-
ρίσουμε την ταχύτητα διασποράς του κορονοϊού
και αυτό μπορεί να γίνει νωρίτερα. Το καλοκαίρι,
από τον Ιούνιο και μετά, θα είναι σίγουρα καλύτε-
ρο» τόνισε.

Αναφορικά με το Πάσχα, ο κ. Σαρηγιάννης
εκτίμησε ότι δύσκολα θα επιτραπούν μετακινή-
σεις και συναθροίσεις.

«Εγώ θα κάνω Πάσχα στο μπαλκόνι του σπι-
τιού μου».

Όσον αφορά στο ενδεχόμενο εμβολιασμού κατά
προτεραιότητα ορισμένων επαγγελματικών ομά-
δων, υπογράμμισε ότι γίνεται μια μελέτη η οποία
θα υποβληθεί και στον Πρωθυπουργό, για την
απόδοση που θα έχει κάτι τέτοιο.

Τονίζει ακόμα πως εμποροϋπάλληλοι, τουρι-
σμός, καταλύματα, εκπαιδευτικοί είναι τέτοιες
κατηγορίες, που μπορούν να εμβολιαστούν, εφό-
σον θελήσουν, ώστε να ανοίξουν μετά οι συγκε-
κριμένες δραστηριότητες.

Ο αριθμός των ατόμων που εκτιμάται για αυτό
το σενάριο είναι γύρω στο 1 εκατομμύριο και έχο-
υμε υπολογίσει μια μείωση κατά 70.000 των
κρουσμάτων κορονοϊού.

Τη δική της εκτίμηση για το πότε θα αποκτηθεί
ένα είδος ανοσίας απέναντι στον κορονοϊό είχε
δώσει προ ολίγων ημερών η πρόεδρος της Εθνι-
κής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεο-
δωρίδου. 

Η ίδια τόνισε πως σύμφωνα με το πρόγραμμα
των εμβολιασμών και τον εμβολιασμό των ευά-
λωτων, θα έχουμε ένα ξεχωριστό τείχος ανοσίας
στο τέλος του δευτέρου τριμήνου του έτους και
περί το καλοκαίρι.

Την καταβολή των αναδρομικών σε 25.000
κληρονόμους θανόντων συνταξιούχων που υπέ-
βαλαν οριστικά τα απαιτούμενα έγγραφα στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ έως τις 28
Φεβρουαρίου 2021 (σύμφωνα με το χρονο-
διάγραμμα που είχε ανακοινώσει ο Φορέας στις
αρχές του έτους), περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- ο
προγραμματισμός των καταβολών από το Υπο-
υργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
τον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ για την εβδομάδα 8-
12 Μαρτίου.

Ειδικότερα, από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την
περίοδο 8-12 Μαρτίου οι εξής καταβολές:

Τακτικές πληρωμές
12,1 εκατ. ευρώ σε 690 δικαιούχους για την

απονομή εφάπαξ
8.800 ευρώ σε 14 δικαιούχους για κληρονο-

μικές παροχές επικουρικής σύνταξης
Έκτακτες πληρωμές
17 εκατ. ευρώ σε 25.000 δικαιούχους για την

καταβολή αναδρομικών σε κληρονόμους θανόν-
των συνταξιούχων

185 χιλ. ευρώ σε 580 δικαιούχους για την

πληρωμή ληξιπρόθεσμων παροχών υγείας σε
ασφαλισμένους

300 χιλ. ευρώ σε 140 δικαιούχους για το
επίδομα συμπαράστασης του τέως ΤΑΥΤΕΚΩ.

Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

34 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 75.000
δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανε-
ργίας και λοιπών επιδομάτων

45. εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 40.000
δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προ-
γραμμάτων απασχόλησης

500.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 950 μητέρ-
ες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Τέλος, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων προγραμματίζει καταβολές
για αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που αφορ-
ούν σε αναστολές συμβάσεων για την περίοδο
Μαρτίου 2020-Φεβρουαρίου 2021 (για τις
οποίες είχαν υποβληθεί  συμπληρωματικές
δηλώσεις) καθώς και για την άδεια ειδικού σκο-
πού για την περίοδο 15 Μαρτίου 2020-31
Δεκεμβρίου 2020. Θα υπάρξει νεότερη ανα-
κοίνωση μόλις οριστικοποιηθεί η επεξεργασία
των σχετικών στοιχείων.

Αναδρομικά κληρονόμων: Στις 10 Μαρτίου οι πληρωμές 
- Όλος ο προγραμματισμός των καταβολών από το υπουργείο Εργασίας, τον e-ΕΦΚΑ 

και τον ΟΑΕΔ για την εβδομάδα 8-12 Μαρτίου

Το λόγο για τη διοίκηση Κάρναβου έχουν πλέον Δικαιοσύνη και Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών , παραπέμπει με επώνυμη
καταγγελία του , ο πρώην δήμαρχος της Καλλιθέας και τέως πρόεδρος της Κεντρικής ΄Ενωσης Δήμων
Ελλάδας , Κώστας Ασκούνης , τα κορυφαία στελέχη της Δημοτικής Αρχής Κάρναβου, που εμβολιά-
στηκαν εκτός σειράς.
Η καταγγελία κοινοποιείται για τα …περαιτέρω και στους υπουργούς Υγείας , Βασίλειο Κικίλια , Εσω-
τερικών Μάκη Βορίδη και τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων , Νίκο Χαρ-
δαλιά .
Συγκεκριμένα η καταγγελία αναφέρει επώνυμα τα εξής στελέχη της Δημοτικής Αρχής του κ. Κάρναβου
:• Μπαρμπάκο Ευάγγελο, Αντιδήμαρχο Καλλιθέας , Αναπληρωτής Δημάρχου και μέλος του ΔΣ της
ΚΕΔΕ
• Λασκαρίδη Λάζαρο, Αντιδήμαρχο Καλλιθέας,
• Καλογερόπουλο Αναστάσιο, Αντιδήμαρχο Καλλιθέας,
• Πρέντζα Αθανάσιο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του «Οργανισμού Παιδικής Αγωγής και Άθλ-
ησης “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”» .
Πέραν αυτών καταγγέλλεται ότι εμβολιάστηκαν «και άλλα στελέχη και συγγενείς δημοτικών συμβούλων
της Δημοτικής Παράταξης του Δημάρχου Καλλιθέας κ. Κάρναβου Δημητρίου».
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Ειδικές δράσεις του Ν.Π.Δ.Δ ΠΑΚΠΠΑ

Με μία κίνηση συμβολικού χαρακτήρα αλλά
ουσιαστικής υποστήριξης, ο Δήμαρχος Ελευ-
σίνας, Αργύρης Οικονόμου, επισκέφτηκε ανήμερα
της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας,  τον
Συμβουλευτικό Σταθμό Υποστήριξης Γυναικών
Θυμάτων Βίας στην Ελευσίνα. 

Κατά την επίσκεψή του εκεί , ο Δήμαρχος
συνομίλησε με τους υπεύθυνους του Σταθμού για
το υποστηρικτικό έργο προς γυναίκες που απει-
λούνται ή υποφέρουν. Όπως δήλωσε χαρακτηρι-
στικά «Το χρέος μας απέναντι στις γυναίκες που
κακοποιούνται, είναι διπλό. Αφενός να τις βοηθ-
ήσουμε να σπάσουν τη σιωπή και αφετέρου να
τις βοηθήσουμε πρακτικά, ώστε να αντιμε-
τωπίσουν την επόμενη ημερα με αξιοπρέπεια». 

Υπενθυμίζεται ότι ο Συμβουλευτικός Σταθμός
παρέχει, μεταξύ άλλων, δωρεάν ψυχοκοινωνική
και νομική στήριξη, αλλά και δράσεις προώθησης
στην απασχόληση.

Παράλληλα, το Π.Α.Κ.Π.Π.Α ανέπτυξε δύο ειδι-
κές δράσεις για την ευαισθητοποίηση της κοινής
γνώμης για τα θέματα των γυναικών, αφού ακόμη
και σήμερα υφίστανται θέματα κοινωνικής και
οικονομικής διάκρισης. 

Η πρώτη δράση αφορά ένα Αφιέρωμα στην
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και το δεύτερο

ένα ειδικό video, όπου γυναίκες της Ελευσίνας
και όχι μόνο, δίνουν το δικό τους μήνυμα για τις
διακρίσεις και τις ανισότητες που διαχειρίζονται
στην καθημερινότητά τους. 

Από την διασώστρια του ΕΚΑΒ, μέχρι τις
γυναίκες λεωφορείων και απορριμματοφόρων, 

από την μητέρα μέχρι την άνεργη και τις πρω-
ταθλήτριες, όλες τους και η κάθε μια ξεχωριστά
δίνουν τη δική τους πολύτιμη μαρτυρία. 

Στην ιστοσελίδα του pakppa.gr όλο το διαθέσι-
μο υλικό.  

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για
τον Τρίτο Κύκλο  του Μετα-
πτυχιακού Προγράμματος
Σπουδών «MSc Βιομηχανικά
Συστήματα Πετρελαίου και
Φυσικού  Αερίου»

Ο Δήμαρχος Ασπροπύρ-
γου, κ. Νικόλαος Μελετίου
ενημερώνει όλους τους ενδια-
φερόμενους, ότι,  ξεκίνησαν
οι αιτήσεις για τον Τρίτο
Κύκλο του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών
«MSc Βιομηχανικά Συστήμα-
τα Πετρελαίου και Φυσικού
Αερίου», που φιλοξενείται
στο  αναπαλαιωμένο κτίριο
της «Αλωνίστρας» του
Δήμου Ασπροπύργου.

Υπενθυμίζουμε ότι, το Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “MSc in
Oil and Gas Process Systems Engineering” αξιο-

ποιεί τις υπάρχουσες και αναδυόμενες ευκαιρίες
που δίνονται στο ανταγωνιστικό και δυναμικό

πεδίο των υδρογονανθράκων
και υλοποιείται από επιστημο-
νική ομάδα με αποδεδειγμένη
και εκτενή εμπειρία σε κατα-
ξιωμένα μεταπτυχιακά προ-
γράμματα σπουδών στο πεδίο
της ενέργειας.

Η Εκδήλωση ενδιαφέροντος
και οι αιτήσεις για τον Τρίτο
Κύκλο του ΠΜΣ γίνονται έως
την Κυριακή 14 Μαρτίου
2021.

Για περισσότερες πληροφο-
ρίες  και υποβολή αιτήσεων
συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκεφθούν  την
ιστοσελίδα του Προγράμματος
στον παρακάτω σύνδεσμο

https://oilgasmsc.gr/  και να συμπληρώσουν  την
Αίτηση Συμμετοχής στο ΠΜΣ.

Δ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: Έως τις 14 Μαρτίου 2021.οι αιτήσεις 
για τον Τρίτο Κύκλο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

«MSc Βιομηχανικά Συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου»

Επίσκεψη του Δημάρχου στο Συμβουλευτικό Σταθμό Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας

Αργύρης Οικονόμου: «Η σημερινή ημέρα μας δίνει πάντα την κατάλληλη ευκαιρία να αναλογιστούμε την πραγματική

θέση της γυναίκας στην κοινωνία μας και τα προβλήματα που ακόμη αντιμετωπίζει».
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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

48



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

Tρίτη 9 Μαρτίου 2021 θριάσιο-11
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Απαγορευτικό στην πώληση καλλυντικών από τα σούπερ μάρκετ
Μετά τα είδη έν δυσης, υπόδησης, τα παιγν ίδια και τα προϊόν τα bazaar από τις 20 Φεβρουαρίου οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, στις περιοχ ές πολύ υψηλού κιν δύν ου, απα-
γορεύεται ν α πωλούν  από το φυσικό τους δίκτυο και καλλυν τικά.
Αυτό προβλέπει σχ ετική Κοιν ή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) στην  οποία αν αφέρεται πως απαγορεύεται η πώληση αρωμάτων  και κολον ιών /ΚΑΔ 47.75.76.02 παρασκευα-
σμάτων  ομορφιάς, μακιγιάζ φρον τίδας δέρματος συμπεριλαμβαν ομέν ων  και των  αν τιηλιακών . 

Η εξέλιξη αυτή έρχ εται σε συν έχ εια έν τον ης δυσαρέσκειας που έχ ουν  εκφράσει τα καταστήματα πώλησης καλλυν τικών  και μετά από παρέμβαση του μεγαλύτερου
παίκτη του κλάδου, του Χόν του, αν έφεραν  στο Capital.gr πηγές με γν ώση. 

Οι αλυσίδες και τα μεμον ωμέν α καταστήματα πώλησης καλλυν τικών  από τον  περασμέν ο Μάρτιο υπολειτουργούν  εν ώ εκτός από τον  χ αμέν ο τζίρο φοβούν ται ότι η
μετακίν ηση των  καταν αλωτών  από το δίκτυο τους στα σούπερ μάρκετ για την  αγορά των  συγκεκριμέν ων  προϊόν των  θα παγιωθεί. 

Σύμφων α με τη Nielsen οι πωλήσεις των  σούπερ μάρκετ στις κατηγορίες των  καλλυν τικών  και των  προϊόν των  ατομικής περιποίησης σημείωσαν  πέρυσι αν άπτυξη 5,4%
σε σχ έση με το 2019. 
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ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΗΝ

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ 2

(14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ

Χανιά - Καραϊσκάκης
Λεβαδειακός - Εργοτέλης
Διαγόρας - Απόλλων Λάρισας
Τρίκαλα - Ιωνικός

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΟΦΙ - Παναχαϊκή
Δόξα Δράμας - Ξάνθη

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΣΚΟΡΕΡ 13Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

7 ΓΚΟΛ: Κάστρο (Ιωνικός),
4 ΓΚΟΛ: Γκίνη (ΟΦΙ), Μπαστακός (Διαγόρας Ρόδου),

Τσέλιος (Εργοτέλης),
3 ΓΚΟΛ: Μπάτροβιτς (Παναχαϊκή), Διαμαντόπουλος

(Χανιά), Τζιώρας (Λεβαδειακός), Αραβίδης (Παναχαϊκή),
Μπιανκόνι (Λεβαδειακός), Πλατέλας (Ιωνικός), Μπο-
υρσέλης (Εργοτέλης), Κόνραντ (Εργοτέλης), Μανουσάκ-
ης (Εργοτέλης), Πατρινός (Εργοτέλης),

2 ΓΚΟΛ: Κουσκουνάς (Παναχαϊκή), Γιούσης
(Παναχαϊκή), Ευθυμίου (Τρίκαλα), Αλμπάνης (Τρίκαλα),
Σταματής (Τρίκαλα), Ομάρ (Ιωνικός), Μαραθωνίτης
(Καραϊσκάκης), Καπνίδης (Ξάνθη), Μπουτσάκης (Εργο-
τέλης), Αγγελόπουλος (Δόξα Δράμας), Τάτος (Ξάνθη), 

Νίλι (Λεβαδειακός), Μενσά (Δόξα Δράμας), Ρόλε
(Ιωνικός), Βασιλόγιαννης (Χανιά), Λόβριτς (Α.Ε. Καραϊ-
σκάκης), Δούμτσιος (Α.Ε. Καραϊσκάκης), Κούστα (ΟΦΙ),
Λινάρδος (Διαγόρας Ρόδου),

1 ΓΚΟΛ: Κόκας (Παναχαϊκή), Τζαλόσι, Σουλιώτης,
Σκόνδρας (Τρίκαλα), Μυτίδης, Μύγας, Λιάγκας, Πολέτο
(Λεβαδειακός), Ντάλα Κόστα, Μπαράτα, Λεμονής (ΟΦΙ),
Ντοριβάλ, Γεωργίου, Κοντοχρήστος (Διαγόρας Ρόδου),
Μπριλάντε, Θυμιάνης, (Ξάνθη), Μπραμπίγια (Χανιά),
Δεινόπαπας (Καραϊσκάκης), Μαυρίας, Βάντερσον (Δόξα
Δράμας), Αθανασιάδης, Μπάμπης, Μπαστιάνος (Απόλ-
λων Λάρισας), Μασένα (Χανιά), Έμπερτ (Ξάνθη), Νιάσε
(Ιωνικός), Αλάεθ (Διαγόρας Ρόδου), Άντερσον (Δόξα
Δράμας), Ομπράντοβιτς (Απόλλων Λάρισας), Σμυρλής
(Διαγόρας Ρόδου), Νίκας (Λεβαδειακός), Βογιατζής
(ΟΦΙ), Ριζογιάννης (Τρίκαλα), Aνάκογλου (Παναχαϊκή),
Μεχία (Λεβαδειακός), Δημόπουλος (Λεβαδειακός), Κ.
Γκαρσία (Ξάνθη), Χιντζίδης (ΟΦΙ),

ΑΥΤΟΓΚΟΛ: Θυμιάνης (Ξάνθη), Σουλιώτης (Τρίκαλα).

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΥΟ ΕΞ'
ΑΝΑΒΟΛΗΣ  ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ SL 1  KAI

SL2

Δύο εξ' αναβολής παιχνίδια θα γίνουν ντην
Τετάρτη 10/3 στην SL1 και SL2. Συγκεκριμένα

17:15 Λαμία - ΑΕΛ
Διαιτητής: Γκορτσίλας (Μακεδονίας)
Βοηθοί: Κουρουμπύλια (Δυτ. Αττικής), Δίπλαρ-

ης (Καρδίτσας)
4ος: Ζαχαριάδης (Μακεδονίας)
VAR: Φωτιάς (Πέλλας)
AVAR: Χριστακόγλου (Χαλκιδικής)
15.00 Ξάνθη – Δόξα Δράμας
Διαιτητής: Γρατσάνης (Τρικάλων)
Βοηθοί: Κουφός (Μακεδονίας), Μποζατζίδης

(Μακεδονίας)
4ος: Τσοπουλίδης (Ξάνθης)

Λ . Α υ γ ε ν ά κ η ς
«Στόχος μέσα στην
εβδομάδα να ανοίξει
η Γ Εθνική»

Τα όσα είπε χθές στη Βουλή ο Υπουργός Αθλ-
ητισμού Λευτέρης Αυγενάκης. Ασφαλιστική και
εργασιακή κατοχύρωση ερασιτεχνών αθλητών,
β’ φάση οικονομικής ενίσχυσης σωματείων,
χρηματοδότηση ομάδων από έσοδα στοιχήματος,
χρηματοδότηση από τους Δήμους των απαρ-
αίτητων τεστ, πιο αυστηρά υγειονομικά πρωτό-
κολλα
Στις έξι άμεσες πρωτοβουλίες δημιουργίας των
προϋποθέσεων για την απρόσκοπτη επανεκ-
κίνηση του ερασιτεχνικού αθλητικού, αναφέρθη-
κε στη Βουλή ο Υφυπουργός Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, απαντώντας
σε Επίκαιρη Ερώτηση του βουλευτή Μανώλη
Συντυχάκη.   

«Κάθε μέρα εντείνουμε τις προσπάθειες, με
σκληρή δουλειά και σε άριστη συνεργασία με
τα στελέχη του Υπουργείου και την αθλητική
οικογένεια, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για
την απρόσκοπτη επανεκκίνηση του αθλητισμού,
στηρίζουμε τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και δια-
μορφώνουμε τον αθλητισμό του 21ου αιώνα»
επισήμανε ο κ. Αυγενάκης και τόνισε τις εξής
πρωτοβουλίες που υλοποιούνται άμεσα: 

* Ασφαλιστική και εργασιακή κατοχύρωση των
ερασιτεχνών αθλητών στις μεγάλες κατηγορίες

των ομαδικών αθλ-
ημάτων, με υπογρ-
αφή και κατάθεση
ιδιωτικών συμφων-
ητικών. Σχετική διά-
ταξη θα ψηφιστεί
στο αθλητικό
νομοσχέδιο που
κατατίθεται τις επό-
μενες ημέρες στη

Βουλή.

* Β’ φάση οικονομικής ενίσχυσης ερασιτεχνικών
σωματείων, εντός του Μαρτίου: Καταβολή 3,5
εκατ. € σε 1.403 σωματεία που ολοκλήρωσαν
την προεγγραφή τους στο Μητρώο Αθλητικών
Σωματείων έως και 31/12/2020, επιπλέον των
9,7 εκατ. € που έχουν ήδη δοθεί σε άλλα 3.408
σωματεία.

* Επεξεργασία σε συνεργασία με το Υπουργείο
Οικονομικών της χρηματοδότησης των αθλ-
ητικών ομάδων από τα έσοδα που θα
προκύψουν από τον νέο τρόπο φορολογίας των
τυχερών παιγνίων.  

* Επεξεργασία, σε συνεργασία με Υπουργείο
Εσωτερικών, πρότασης για χρηματοδότηση από
τους Δήμους του απαραίτητου προληπτικού περ-
ιοδικού ελέγχου, με διαγνωστικά τεστ για τον
κορωνοϊό, για την ασφαλή λειτουργία όλου του
φάσματος του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Το
κόστος για το προσεχές τρίμηνο υπολογίζεται
στα 4 εκατ. €

* Προετοιμασία και παρακολούθηση ακόμη
αυστηρότερων υγειονομικών πρωτοκόλλων, σε
στενή συνεργασία με την Επιτροπή Λοιμοξιολό-
γων. Στόχος να παρουσιαστούν μέσα στην

εβδομάδα επικαιροποιημένα στοιχεία και
άμεσα να επιτραπεί η επανέναρξη πρωταθλ-
ημάτων, να ανοίξουν τα κολυμβητήρια κλπ.

* Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος
Χαρδαλιάς, απαντώντας σε σχετική ερώτηση
του ΓΓΑ, εκτιμά πως δεν θα αρθούν τις προ-
σεχείς εβδομάδες τα περιοριστικά μέτρα
συναθροίσεων και μετακινήσεων από νομό σε
νομό. Ως εκ τούτου, η θέσπιση της εναλλακτικής
δυνατότητας για εξ αποστάσεως συμμετοχή και
ψηφοφορία, συντελεί καθοριστικά προκειμένου
να διεξαχθούν και να ολοκληρωθούν ομαλά, ως
το τέλος Μαρτίου, οι προγραμματισμένες Γενι-
κές Συνελεύσεις και οι αρχαιρεσίες των Ομο-
σπονδιών.

Απόσπασμα από την ομιλία του Υφυπουργού
Αθλητισμού:

«Όπως έχω πολλάκις ενημερώσει από αυτό εδώ
το βήμα, με την έναρξη της πανδημίας COVID-
19 και την λήψη περιοριστικών μέτρων στα
μέσα Μαρτίου πέρσι, η Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού ξεκίνησε την επεξεργασία του πλά-
νου επανέναρξης της αθλητικής δραστηριότ-
ητας υπό τις νέες συνθήκες, ανάλογα με την
εξέλιξη των επιδημιολογικών δεδομένων.

Η πανδημία αντιμετωπίζεται όλο αυτό το διά-
στημα με την εφαρμογή των αυστηρών υγειονο-
μικών πρωτοκόλλων και οδηγιών που ήδη έχουν
παραχθεί, εμπλουτισμένη με την εμπειρία και
προσαρμοσμένη στα γενικότερα μέτρα για τη
χώρα.
Eκτός από τα λεπτομερή υγειονομικά μέτρα που
έχουμε λάβει, έχουμε μεριμνήσει και για την
οικονομική ενίσχυση των ερασιτεχνικών αθλ-
ητικών σωματείων.

Έπειτα από 12 χρόνια προχωρήσαμε στην απε-
υθείας επιχορήγηση των ερασιτεχνικών αθλ-
ητικών σωματείων, με τη διάθεση ποσού 13,5 εκ.
€ για την άμεση ενίσχυσή τους. Το ποσό αυτό
διανέμεται με απόλυτη διαφάνεια.

Για τον λόγο αυτό δημιουργήσαμε το «Μητρώο
Αθλητικών Σωματείων» και έτσι διασφαλίζουμε
ότι η διάθεση δημοσίων πόρων θα πραγματο-
ποιηθεί με διαφάνεια και αντικειμενικά κριτήρ-
ια.
Συγκεκριμένα, υπάρχει μόνο ένα κριτήριο καθ-
ορισμού του ποσού για κάθε σωματείο που έχει
ολοκληρώσει την αίτησή του στο Μητρώο: Το
πόσα αθλήματα καλλιεργεί, διαθέτοντας την
απαιτούμενη Ειδική Αθλητική Αναγνώριση από
την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Συνεπώς, ένα ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο
που εξασκεί ένα μόνο άθλημα, εισπράττει 2.500
ευρώ. Όσα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία
καλλιεργούν και επιπλέον αθλήματα, εισπράτ-
τουν και επιπλέον 1.000 ευρώ για κάθε επιπρό-
σθετο άθλημα.

Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε, στο Μητρώο
Αθλητικών Σωματείων έχουν ήδη προεγγραφεί
5.182 αθλητικά σωματεία.

Στην ιστοσελίδα της ΓΓΑ είναι αναρτημένος ο
πίνακας των 3.408 σωματείων που έχουν ήδη
χρηματοδοτηθεί με το συνολικό ποσό 9.672.000€.

Επιπλέον, για να διευκολύνουμε ακόμα περισ-
σότερο τα σωματεία, την κρίσιμη αυτή περίοδο,
μεριμνήσαμε αστραπιαία για την ένταξή τους
στους επιπλέον ΚΑΔ για τα Μέτρα Στήριξης και
κατά τη διάρκεια του λοκντάουν του μηνός
Νοεμβρίου.
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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 Tρίτη 9 Μαρτίου 2021

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284


