
ΠΦΣ: Εως 8/5 τα self tests
μόνο σε εκπαιδευτικούς,

μαθητές και διοικητικό
προσωπικό

Από 10/5 οι υπόλοιπες ομάδες δικαιούχων

Δωρεάν rapid
tests στις 7 & 8
Μαΐου σε Μαγούλα
και Ελευσίνα

ΟΟΜΜΙΙΛΛΟΟΣΣ  ΗΗΡΡΑΑΚΚΛΛΗΗΣΣ  
ΕΕξξααγγοορράάζζεειι  ττοο  λλααττοομμεείίοο  ααδδρρααννώώνν  υυλλιικκώώνν  

σσττηη  ΜΜάάννδδρραα  κκααιι  δδύύοο  μμοοννάάδδεεςς
ππααρρααγγωωγγήήςς  έέττοοιιμμοουυ  σσκκυυρροοδδέέμμααττοοςς  σσεε  

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  κκααιι  ΓΓέέρραακκαα  ΑΑττττιικκήήςς  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 
Στη Δυτική Αττική το 

σύνολο ενεργών
κρουσμάτων είναι 511

Λ. Κοσμόπουλος: 
«Με τήρηση των μέτρων και εμβολιασμό 

μπορούμε να τα καταφέρουμε»

Συνάντηση Δημάρχου Ελευσίνας 
με επαγγελματίες για την
επανέναρξη της εστίασης 

Αργύρης Οικονόμου: «ΕισηγούμαΑργύρης Οικονόμου: «Εισηγούμα--
στε απαλλαγή από τα Τέληστε απαλλαγή από τα Τέλη

κοινοχρήστων και  τραπεζοκαθισμάκοινοχρήστων και  τραπεζοκαθισμά--
των μέχρι  το Φθινόπωρο»των μέχρι  το Φθινόπωρο»
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Συν εδρίασε το Συν τον ιστικό Οργάν ο Πολιτικής 
Προστασίας του Δήμου Αχ αρν ών

για την  αν τιπυρική περίοδο 
Ιδιαίτερη μνεία έγινε για την επισκεψιμότητα στην

Πάρνηθα,  η οποία είναι ιδιαίτερα αυξημένη και ως εκ
τούτου θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο 

OΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα
επιδότησης για την 
πρόσληψη 2.000 

ανέργων στις 
Περιφέρειες Αττικής και

Νοτίου Αιγαίου.

Ωφελούμεν οι είν αι άν εργοι ηλικίας 30
ετών  και άν ω σσεελλ..  77

σσεελλ..  66

Στον πάγκο της Ενωσης 
Ασπροπύργου

ο Ηλίας Φυντάνης
ΣΣεελλ..  1133

144 θέσεις τακτικού 
προσωπικού στα ΚΕΠ

81 Δήμων
σσεελλ..  33--44

σσεελλ..  55

Από την εταιρεία Starlink του Έλον Μασκ
Μέχρι το καλοκαίρι του 2021 το

δορυφορικό ίντερνετ θα είναι 
πραγματικότητα στην Ελλάδα

σσεελλ..  88

σσεελλ..  99

σσεελλ..  22 σσεελλ..  22

σσεελλ..  33
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Γενικά αίθριος. 

Ανεμοι: Νότιοι 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Σεραφείμ, Σεραφειμία, Σεραφείμα, Σεραφίν α, 

Σεραφειμή, Ιώβ, Ιωβία, Ιώβη
Οσίου Σεραφείμ ασκήσαν τος εν  τω όρει Δομβούς,

Προφήτου Ιώβ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Χατζή Μαρία Ι.

Θεμιστοκλέους 49, 2105575331

Ελευσίνα
Μπαρδής Μελέτιος Ι., Βενιζέλου Ελευθερίου 8,

2105546633

MANΔΡΑ

Ρούτης Κωνσταντίνος Χ.
Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954

Άνω Λιόσια

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Αχαρνών 36, 2102472215

ΧΑΪΔΑΡΙ
Μπούρδης Σπύρος, Σωκράτους 77 & Άνδρου 7, 

- Δάσος, 21302318570

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΚΑΤΣΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Δεκελείας 10 & Οδυσσέως, 2102460652

Μ
ε αφορμή την  επαν έν αρξη της εστίασης, ο
Δήμαρχ ος Ελευσίν ας Αργύρης Οικον όμου,
συν αν τήθηκε τις προηγούμεν ες ημέρες με

επαγγελματίες της πόλης μας, παρουσία και του αρμό-
διου Αν τιδημάρχ ου Οικον ομικών  Υπηρεσιών , Νίκου
Βιλλιώτη.  

Στη συν άν τηση που έγιν ε σε καλό κλίμα, οι επαγγε-
λματίες αν έφεραν  τα προβλήματα που αν τιμετωπίζει ο
κλάδος τους, μετά την  εξάμην η διακοπή της λειτουργίας
τους, όπως αυτά αν αφέρον ται διεξοδικά και στο σχ ε-
τικό Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Από την  πλευρά του, ο Αργύρης Οικον όμου, τόν ισε
πως πράγματι οι επαγγελματίες της εστίασης πρέπει ν α
βοηθηθούν  και αυτοί και υποστήριξε πως θα πρέπει ν α
υπάρξει απαλλαγή από τα τέλη Κοιν οχ ρήστων  και Τρα

πεζοκαθισμάτων . Όπως σημείωσε: «την  άποψη αυτή
την  έχ ω εκφράσει και στα συλλογικά όργαν α της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης, την  ΠΕΔΑ και την  ΚΕΔΕ, και ευελ-
πιστούμε πως το Υπουργείο Εσωτερικών  σύν τομα θα
προχ ωρήσει σε αν άλογη τροπολογία».

Από την  πλευρά του, ο Αν τιδήμαρχ ος Οικον ομικών ,
Νίκος Βιλλιώτης, σημείωσε ότι η επαν έν αρξη της εστία-
σης είν αι έν α κρίσιμο στοίχ ημα για την  οικον ομία και
την  κοιν ων ία μας, εξίσου, και πως η Δημοτική Αρχ ή
είν αι αποφασισμέν η ν α βοηθήσει όσο περισσότερο
μπορεί, ώστε το στοίχ ημα αυτό ν α κερδηθεί για όλους.
«Θέλουμε τις υγιείς οικον ομικά δυν άμεις του τόπου μας
ν α ορθοποδήσουν  ξαν ά, γι’ αυτό επιδιώκουμε ν α έχ ο-
υμε έν α αν οιχ τό δίαυλο επικοιν ων ίας μαζί τους»,
σημείωσε χ αρακτηριστικά.  

Τα στοιχ εία για τα εν εργά κρούσματα στη Δυτική
Αττική σύμφων α με την  εβδομαδιαία εν ημέρωση του
ΕΟΔΥ, του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου
Πολιτικής Προστασίας, αν ακοιν ών ει ο Αν τιπεριφερει-
άρχ ης Δυτ. Αττικής Λ. Κοσμόπουλος.

Στη Δυτική Αττική το σύν ολο εν εργών  κρουσμάτων
είν αι 511.

Σε ν οσηλεία είν αι 166 συμπολίτες μας και σε
απομόν ωση κατ’ οίκον  345 άτομα.

Στον  Δήμο Ελευσίν ας το σύν ολο εν εργών  κρουσμά-
των  είν αι 107.

Στον  Δήμο Ασπροπύργου, 126 εν εργά κρούσματα.
Στον  Δήμο Μάν δρας-Ειδυλλίας, 75 εν εργά κρούσμα-

τα.
Στον  Δήμο Μεγαρέων , 95 εν εργά κρούσματα. 
Στον  Δήμο Φυλής, 108 εν εργά κρούσματα.

Σχ ετικά ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Δυτ. Αττικής Λευτέρ-
ης Κοσμόπουλος αν έφερε ότι: «Ευτυχ ώς, τα στοιχ εία 

δείχ ν ουν  μικρή πτώση των  ν έων  κρουσμάτων , όχ ι
όμως πτώση των  συμπολιτών  μας που ν οσηλεύον ται
σε ν οσοκομεία. Με τήρηση των  μέτρων  και εμβολια-
σμό, προχ ωράμε για ν α τα καταφέρουμε ως την  έξοδο
από την  παν δημία».

Συνάντηση Δημάρχου Ελευσίνας 
με επαγγελματίες για την επανέναρξη της

εστίασης 
Αργύρης Οικονόμου: «Εισηγούμαστε απαλλαγή από τα ΤέληΑργύρης Οικονόμου: «Εισηγούμαστε απαλλαγή από τα Τέλη
κοινοχρήστων και τραπεζοκαθισμάτων μέχρι το Φθινόπωρο»κοινοχρήστων και τραπεζοκαθισμάτων μέχρι το Φθινόπωρο»

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Στη Δυτική Αττική το 
σύνολο ενεργών κρουσμάτων είναι 511
Λ. Κοσμόπουλος: «Με τήρηση των μέτρων και εμβολιασμό μπορούμε να τα καταφέρουμε»



Ο
Δήμος Ελευσίνας, σε συνεργασία με τον
ΕΟΔΥ, πραγματοποιεί εντατικούς ελέγχο-
υς ταχείας ανίχνευσης κορωνοϊού (rapid

tests), με στόχο την ασφάλεια των δημοτών σε
Ελευσίνα & Μαγούλα.

Δεδομένης και της επανεκκίνησης της εστίασης,
οι έλεγχοι οφείλουν να είναι διαρκείς, προκειμέ-
νου να αποφευχθεί ενδεχόμενη διασπορά αλλά
και να διασφαλιστεί η όσον το δυνατόν ομαλότερη
μετάβαση στην κανονικότητα.

Έτσι λοιπόν, την Παρασκευή 7 Μαΐου, από τις
10:00 έως και τις 15:00 θα πραγματοποιηθούν
έλεγχοι στην Κεντρική Πλατεία Μαγούλας, ενώ την
Σάββατο 8 Μαΐου, από τις 10:00 έως και τις 15:00, 

κλιμάκιο του ΕΟΔΥ θα βρίσκεται στην Πλατεία
Ηρώων Ελευσίνας.

Ο εργαστηριακός έλεγχος αφορά σε όλους τους
δημότες της Ελευσίνας & της Μαγούλας, οι οποίοι
θα προσέρχονται πεζοί στα ανωτέρω σημεία.

Κατά την προσέλευσή σας, θα χρειαστεί να απο-
στείλετε τον αριθμό 1 στο 13033 και να γνωρίζετε
τον ΑΜΚΑ ή τον αριθμό της αστυνομικής σας ταυ-
τότητας.

Στον χώρο, όπου θα διενεργούνται τα tests, οι
προσερχόμενοι οφείλουν να τηρούν όλα τα προβ-
λεπόμενα υγειονομικά μέτρα προστασίας από τον
κορωνοϊό.
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Το ΑΣΕΠ απέστειλε στο Εθν ικό
Τυπογραφείο για δημοσίευση μια
ν έα Προκήρυξη μόν ιμων  προσλή-
ψεων . Συγκεκριμέν α, την  7Κ/2021
Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά
στην  πλήρωση με σειρά προτεραι-
ότητας 144 θέσεων  τακτικού προ-
σωπικού  στα Κέν τρα Εξυπηρέτ-
ησης Πολιτών  (ΚΕΠ) των  Δήμων .

Από τις 144 θέσεις:

- οι 59 είν αι Παν επιστημιακής
Εκπαίδευσης (ΠΕ)

- οι 32 Τεχ ν ολογικής Εκπαίδευ-
σης (ΤΕ)

- οι 53 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης (ΔΕ)

Η ακριβής προθεσμία και διαδι-
κασία αποστολής των  αιτήσεων , θα
γν ωστοποιηθεί με τη δημοσίευση
του πλήρους κειμέν ου της Προκήρ-
υξης σε Φ.Ε.Κ.

Οι 144 μόν ιμες προσλήψεις
γίν ον ται σε ΚΕΠ των  εξής Δήμων
της Χώρας:

1) Αγίας Βαρβάρας

2) Αγίας Παρασκευής

3) Αγίων  Αν αργύρων  – Καματερ-
ού

4) Αθην αίων

5) Αιγάλεω

6) Αλιάρτου – Θεσπιέων

7) Αμφίπολης

8) Αν ατολικής Σάμου

9) Αν τιπάρου

10) Αν ωγείων

11) Αργιθέας

12) Άργους - Μυκην ών

13) Αριστοτέλη

14) Αρχ αίας Ολυμπίας

15) Αχαρνών

16) Βόλβης

17) Βόλου

18) Γλυφάδας

19) Δέλτα

20) Διον ύσου

21) Δοξάτου

22) Δωρίδος

23) Ερέτριας

24) Ζαγοράς - Μουρεσίου

25) Ηλιούπολης

26) Ηρακλείου Κρήτης
27) Θεσσαλον ίκης

Δωρεάν rapid tests στις 7 & 8 Μαΐου
σε Μαγούλα και Ελευσίνα

Προστέθηκε στα διαθέσιμα 
«όπλα» το μονοδοσικό εμβόλιο 
της Johnson & Johnson 
Από την εταιρεία Johnson & Johnson, η χώρα μας έχει παρα-

λάβει 33.600 δόσεις και αναμένεται να παραλάβει 300.000
δόσεις το Μάιο και 960.000 τον Ιούνιο.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη εμβολιάζονται οι πολίτες της ηλικιακής
ομάδας 30-39 ετών, με το εμβόλιο της AstraZeneca, οι πολίτες
της ηλικιακής ομάδας 40-44 ετών, με το εμβόλιο της AstraZeneca,
οι πολίτες ηλικίας 45-49 με όλα τα εμβόλια, οι πολίτες άνω των
50 ετών, οι πολίτες με υποκείμενα νοσήματα υψηλού και
αυξημένου κινδύνου, οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας και οι
εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης. Παράλληλα εξετάζεται ο
κατ’ οίκον εμβολιασμός, για τους ηλικιωμένους 80 - 89 ετών.

Στόχος είναι αυτό το μήνα οι εμβολιασμοί να φτάσουν τα  2,5
εκατομμύρια και μέχρι τον Ιούνιο να φτάσουν τα 4 εκατομμύρια.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία στην πλατφόρμα emvo-
lio.gov.gr, μέχρι την 04/05/2021 είχαν πραγματοποιηθεί 3.201.212
εμβολιασμοί,  2.214.660 1ης δόσης και 986.552 2ης δόσης.

Το εμβόλιο της Johnson & Johnson

Όπως είχε αναφέρει η ομότιμη καθηγήτρια Παιδιατρικής και
πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεο-
δωρίδου, εκτός από το ότι είναι ένα πρακτικό εμβόλιο (διατηρ-
είται σε συνήθεις θερμοκρασίες ψύξης), είναι αποτελεσματικό
σε υψηλό ποσοστό, άνω του 80% για την πρόληψη της σοβαρής
νόσου, άνω του 90% για την πρόληψη της νοσηλείας σε νοσοκο-
μείο και φτάνει το 100% για την πρόληψη των θανάτων.

Η προστασία του εμβολίου με τη μία δόση, αρχίζει ύστερα
από 14 ημέρες, ενώ η αποτελεσματικότητά του, όπως έχει
φανεί, έναντι των σοβαρών επιπτώσεων της νόσου Covid,
εκδηλώνεται μετά τις 28 ημέρες, ενώ μετά τις 49 ημέρες προ-
στατεύει σχεδόν πλήρως και από τις εισαγωγές στο νοσοκομείο
και από το θάνατο.

Το εμβόλιο της Johnson & Johnson έχει παρασκευαστεί με τη
μέθοδο του ιικού φορέα, χρησιμοποιώντας τον ανθρώπινο αδε-
νοϊό τύπου 26.

Η τρίτη φάση της επιχείρησης «Ελευθερία»

Η τρίτη φάση της επιχείρησης «Ελευθερία» που ξεκινάει τον
Μάιο, περιλαμβάνει αύξηση της δυναμικότητας του συστήματος
εμβολιασμών κατά του covid-19, με στόχο να γίνουν μέχρι και
2,5 εκατομμύρια εμβολιασμοί τον μήνα αυτό, και τον Ιούνιο μέχρι
τα 4 εκατομμύρια.

Ειδικότερα, θα αναπτυχθούν στο σύνολο 1.500 εμβολιαστικά
κέντρα  με επταήμερη λειτουργία και παράταση του ωραρίου
λειτουργίας τους έως τις 24:00.

Επίσης, στη διαδικασία εμβολιασμού εντάσσονται ιδιωτικά
πολυιατρεία, ιδιωτικά διαγωνιστικά εργαστήρια, κλινικές και
ιδιωτικά θεραπευτήρια μέσω του ιατρονοσηλευτικού προσωπι-
κού τους.

Σε σχέση με τις παραδόσεις για τους επόμενους δύο μήνες,
από την εταιρεία Pfizer αναμένονται 2.150.000 δόσεις το Μάιο
και 2.425.000 τον Ιούνιο.

Από την εταιρεία Moderna, η χώρα μας θα παραλάβει 354.000
το Μάιο και 308.000 τον Ιούνιο.

Από την εταιρεία Johnson & Johnson, η χώρα μας έχει παρα-
λάβει 33.600 δόσεις και αναμένεται να παραλάβει 300.000
δόσεις το Μάιο και 960.000 τον Ιούνιο.

Από την εταιρεία AstraZeneca αναμένεται αριθμός δόσεων
450.000-500.000 για κάθε μήνα.

144 θέσεις τακτικού προσωπικού στα ΚΕΠ 81 Δήμων
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Δ. Φυλής Πολιτιστικές Διαδικτυακές δράσεις ΤΕΒΑ από 5-9 Μαϊου 

Στο πλαίσιο των Συνοδευτικών Μέτρων
του Ε.Π. "Επισιτιστικής και Βασικής Υλι-
κής Συνδρομής ΤΕΒΑ/FEAD", η Κοινωνι-
κή Σύμπραξη Δυτικής Αττικής, με επικεφ-
αλής τον Δήμο Φυλής, συνεχίζει τις δια-
δικτυακές της δράσεις και αυτή την εβδο-
μάδα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
3/5/2021 – 9/5/2021

��Πέμπτη 6 Μαΐου στις 11:00

«Εργαστήριο Μουσικού  παιχνιδιού» (4-
12 ετών)

Ο κύριος Ντο κάνει δίαιτα
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ο κύριος

Ντο που έτρωγε πάρα πολύ, μα μια μέρα
αποφάσισε να γίνει λεπτός και λυγερός!
Ελάτε να παίξουμε με τις νότες και τη μου-
σική!

JoinZoomMeeting
https://us02web.zoom.us/j/875054133

56?pwd=eTJpTENOQzJDS1RGcFFKaG
VtSjhhUT09

Meeting ID: 875 0541 3356 
Passcode: 644340

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ο κύριος
Ντο που έτρωγε πάρα πολύ, μα μια μέρα
αποφάσισε να γίνει λεπτός και λυγερός!
Ελάτε να παίξουμε με τις νότες και τη μου-
σική!

JoinZoomMeeting
https://us02web.zoom.us/j/875054133

56?pwd=eTJpTENOQzJDS1RGcFFKaG
VtSjhhUT09

Meeting ID: 875 0541 3356 
Passcode: 644340

��Παρασκευή 7 Μαΐου στις 11:00

«Παιδική παράσταση» (4- 12 ετών)
«Οι τέσσερις φίλοι»
Τέσσερις φίλοι θα καταφέρουν το

ακατόρθωτο,  μένοντας ενωμένοι σε κάθε
δυσκολία!

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/886777149

86?pwd=MXFCdUdHNGRySUNpWWFG
RVBLL01Cdz09

Meeting ID: 886 7771 4986
Passcode: 883162

�� Παρασκευή 7 Μαΐου στις 12:00

«Παιδική διατροφή»
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/789730998

09?pwd=dWNHaHhYR3hpMG4veEFoL3
Z3WTI4QT09

Meeting ID: 789 7309 9809

Passcode: 123

�� Παρασκευή 7 Μαΐου στις 13:00

«Διατροφή στη 3η ηλικία»
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/795954214

35?pwd=NzUwR3oxUnJ5TU9LS3JWVVl
SVmwyZz09

Meeting ID: 795 9542 1435
Passcode: 123

�� Παρασκευή 7 Μαΐου στις 18:00

«Γιόγκα για παιδιά»
Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/847563257

95?pwd=WVBwTFdDMmhZUGg3NTNtM
kVPb09qQT09

Meeting ID: 847 5632 5795
Passcode: VKn6xd

��Σάββατο 8 Μαΐου στις 10:00

«Εργαστήρι Θεατρικού παιχνιδιού» (3-8
ετών) 

«Το τζιτζίκι και το μυρμήγκι» Αίσωπος
Ένα τζιτζίκι που όλο γλεντούσε και ένα

μυρμήγκι που όλο δούλευε! 
Ελάτε να παίξουμε μαζί , αυτό το φαντα-

στικό παραμύθι!
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/898975226

61?pwd=dEdSRTlYdVBBSXNHQVY5TDg
xbXN6QT09

Meeting ID: 898 9752 2661 
Passcode: 525371

�� Σάββατο 8 Μαΐου στις 15:30

«Παιδική παράσταση» (4- 12 ετών)

«Οι τέσσερις φίλοι»
Τέσσερις φίλοι θα καταφέρουν το

ακατόρθωτο,  μένοντας ενωμένοι σε κάθε
δυσκολία!

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/831671459

27?pwd=RUIxVVROMFVpWk8zNUdtdH
dpQmQzUT09

MeetingID: 831 6714 5927
Passcode: 988351

�� Κυριακή 9 Μαΐου στις 10:00

«Εικαστικό εργαστήρι»
«Φτιάχνοντας χάρτινα λουλούδια» 
Υλικά: χρωματιστές χαρτοπετσέτες ή

γκοφρέ χαρτί ( 3-4 διαφορετικά χρώματα),
Ψαλίδι, κορδελάκια, κόλλα.

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/834262031

97?pwd=eHI5UWFhQzNGb2Y0QUFFd1
YvdUxqdz09

Meeting ID: 834 2620 3197 
Passcode: 699375

��Κυριακή 9 Μαΐου στις 12:00

«Παιδική παράσταση» (4- 12 ετών)
«Οι τέσσερις φίλοι»
Τέσσερις φίλοι θα καταφέρουν το

ακατόρθωτο,  μένοντας ενωμένοι σε κάθε
δυσκολία!

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/856690272

14?pwd=TXZrNjZmTFFGenlWSUVJaldNd
W54UT09

Meeting ID: 856 6902 7214 
Passcode: 920199

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ
ΦΥΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Άν ω Λιόσια 05/05/2021
Αριθ. Πρωτ.: 11650

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ
ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-
ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΆΝΩ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ &
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΓΕΙΑΣ  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ  ΜΕ
ΣΥΣΤΗΜΑ  ΑΝΥΨΩΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΓΩΝΙΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ

Ο Δήμαρχος Φυλής
Προκηρύσσει Διεθν ή Αν οικτό

Ηλεκτρον ικό διαγων ισμό για τη
σύν αψη συμφ ων ίας πλαίσιο με
σφ ραγισμέν ες προσφ ορές και
με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον  συμφ έρουσα από οικον ο-
μικής άποψης προσφ ορά βάσει
τιμής, ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ &
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΓΕΙΑΣ  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ  ΜΕ
ΣΥΣΤΗΜΑ  ΑΝΥΨΩΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΓΩΝΙΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ

Η συνολική εκτιμώμενη αξία
ανέρχεται 17.484.000,00€ συμπε-
ριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:
14.100.000,00 € ΦΠΑ :
3.384.000,00 €). 

Αντικείμενο της συμφωνίας-
πλαίσιο είναι η προμήθεια και
τοποθέτηση εκατόν είκοσι (120)
οικολογικών βυθιζόμενων

συστημάτων κάθετης διαβαθμι-
σμένης συμπίεσης απορριμμάτων
σε κάδους κοινής χρήσης των
ΟΤΑ και εκατόν ογδόντα (180)
οικολογικών βυθιζόμενων
συστημάτων συλλογής και αποθ-
ήκευσης στερεών αποβλήτων  του
Δήμου Φυλής.

Αναλυτική περιγραφή του
φυσικού και οικονομικού αντικει-
μένου της σύμβασης δίδεται στη
με αριθμό 5/2021  μελέτη της
υπηρεσίας. 

Φορέας χρηματοδότησης της
παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο
και των συμβάσεων που βασίζον-
ται σε αυτή  (“εκτελεστικές συμβά-
σεις”)  είναι ο Δήμος Φυλής. 

Ειδικότερα η δαπάνη θα
προκύπτει  από ίδιους πόρους /
ανταποδοτικά του Δήμου Φυλής,
θα είναι πολυετής και θα βαρύνει
τον Κ.Α. 20.7135.20006 των
προυπολογισμών των οικονο-
μικών ετών 2021-2025.

Τα προς προμήθεια είδη κατα-
τάσσονται στους ακόλουθους
κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) :
42416210-0 (Ανυψωτικά μηχανή-
ματα κάδων), 44613700-7 (Απο-
ρριμματοφόροι κάδοι). 

Η ολοκλήρωση αυτής της δια-
γωνιστικής διαδικασίας θα
οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας
πλαίσιο με έναν οικονομικό
φορέα

Προσφορές υποβάλλονται για
το σύνολο όλων των ειδών.

Η διάρκεια της συμφωνίας –
πλαίσιο ορίζεται στα τέσσερα (4)
έτη από την υπογραφή αυτής. 

Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπο-
ρούν να συνάπτονται έως και τη
συμπλήρωση του χρόνου διάρ-
κειας της συμφωνίας-πλαίσιο. Η
διάρκεια των εκτελεστικών
συμβάσεων μπορεί να υπερβαίνει

το χρόνο λήξης της συμφωνίας-
πλαίσιο. 

Η αξία των επιμέρους συμβά-
σεων που θα κληθεί να υπογρά-
ψει ο οικονομικός φορέας στο
πλαίσιο της συμφωνίας-πλαίσιο
με την αναθέτουσα αρχή («εκτελε-
στικές συμβάσεις») θα ορίζεται
ρητώς στην παραγγελία.

Η διαδικασία  θα  διενεργηθεί
με  χρήση  της  πλατφόρμας  του
Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρο-
νικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)
µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr 

Καταληκτική ημερομην ία υπο-
βολής προσφ ορών  ορίζεται
η 04/06/2021και ώρα 13:00.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρ-
υξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρ-
ικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ).

Περίληψη της παρούσας δια-
κήρυξης θα δημοσιευτεί στις
εφημερίδες: ΘΡΙΑΣΙΟ και
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Περίληψη της παρούσας Δια-
κήρυξης όπως προβλέπεται στο
Νόμο, θα αναρτηθεί στο
διαδίκτυο, στον ιστότοπο
h t t p : / / e t . d i a v g e i a . g o v . g r
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί
στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα
της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση: https://www.fyli.gr/ .

Το πλήρες κείμενο της παρ-
ούσας Διακήρυξης θα καταχωρ-
ηθεί ακόμη και στη διαδικτυακή
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :
http://www.promi theus .gov .gr.
όπου η σχετική ηλεκτρονική δια-
δικασία σύναψης σύμβασης στην
πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε
Συστημικό Αύξοντα Αριθμό
: 123975

Η  διενέργεια  του  διαγωνι-
σμού  διέπεται  από  τις  σχετικές

διατάξεις  του  Ν.4412/2016
[δημόσιες συμβάσεις  έργων,
προμηθειών  και  υπηρεσιών-
προσαρμογή  στις  οδηγίες
2014/24/ΕΕ  και 2014/25/ΕΕ],
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

Δικαίωμα  συμμετοχής  στον
διαγωνισμό  έχουν  όλα  τα  φυσι-
κά  ή  νομικά  πρόσωπα και
ενώσεις οικονομικών φορέων,
που υποβάλλουν κοινή προσφο-
ρά σύμφωνα με τα αναλυτικά
αναφερόμενα στην διακήρυξη .

Ο  χρόνος  ισχύος  των  προ-
σφορών  είναι  για διάστημα δια-
κοσίων εβδομήντα  (270)
ΗΜΕΡΩΝ από την επόμενη της
διενέργειας του
διαγωνισμού (άρθρο 97 ν.
4412/2016).

Για την έγκυρη συμμετοχή στη
διαδικασία σύναψης της παρ-
ούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς (προσφέροντες),  εγγυητι-
κή επιστολή συμμετοχής, που
καθορίζεται σε ποσοστό 0,5% της
εκτιμώμενης αξίας του ενδεικτι-
κού προϋπολογισμού της  συμφ-
ωνίας – πλαίσιο 

Για περισσότερες πληροφορίες
ως προς τα δικαιολογητικά
συμμετοχής και τη γνωστοποίηση
της   διακήρυξης,  οι  ενδιαφερό-
μενοι  μπορούν  να  απευθύνον-
ται  όπως  αναφέρεται  παραπά-
νω  στην ηλεκτρονική  πλατφόρ-
μα  www.promitheus.gov.gr, του
ΕΣΗΔΗΣ  μέχρι έξι (6)  ημέρες
πριν  από  την καταληκτική ημε-
ρομηνία υποβολής προσφορών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

Συν έχ εια από σελ. 3

28) Ιωαν ν ιτών
29) Καλαβρύτων
30) Καλαμαριάς
31) Καλαμάτας
32) Καλλιθέας
33) Καλυμν ίων

34) Καν τάν ου - Σελή-
ν ου

35) Καρύστου
36) Κασσάν δρας
37) Κατερίν ης
38) Κηφισιάς
39) Κιλελέρ
40) Κιλκίς
41) Κιμώλου
42) Κισσάμου

43) Κορυδαλλού

44) Κύθν ου

45) ΚύμΗς - Αλιβερίου

46) Λεβαδέων
47) Μεγαν ησίου
48) Μεγίστης
49) Μυκόν ου
50) Νάουσας
51) Νέας Ιων ίας
52) Νέας Σμύρν ης
53) Νοτίου Πηλίου
54) Ξάν θης
55) Παιαν ίας
56) Παιον ίας
57) Παλαιού Φαλήρου

58) Παπάγου - Χολαρ-
γού

59) Παραν εστίου
60) Πατρέων
61) Παύλου Μελά
62) Πειραιώς
63) Πέλλας
64) Περιστερίου
65) Πλαταν ιά

66) Πυλαίας – Χορτιάτη
67) Πύλης
68) Ρόδου
69) Σαλαμίν ας

70) Σερρών

71) Σικυων ίων

72) Σκιάθου

73) Σπάρτης

74) Σπετσών

75) Τήλου

76) Τρικκαίων

77) Τρίπολης

78) Τροιζην ίας – Μεθά-
ν ων

79) Ύδρας
80) Χίου
81) Ωρωπού



Πέμπτη 6 Μαΐου 2021 θριάσιο-5

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνάδελφοι –Συναδέλφισες

135 χρόνια μετά την αιματοβαμμένη πρωτο-
μαγιά του Σικάγο για το 8ωρο και 101 χρόνια
μετά την καθιέρωση με νόμο του 8ωρου στην
Ελλάδα, μια κατάκτηση που για να κατοχυρ-
ωθεί χρειάστηκαν ποτάμια αίματος και σκληρ-
οί αγώνες της τάξης μας,

η κυβέρνηση ετοιμάζεται να την καταργήσει.

Φέρνει νόμο:
για την επιβολή της 10ωρης εργασίας και

την κατάργηση αμοιβής των υπερωριών,
ρυθμίσεις για τη διεύρυνση της ευελιξίας.

Κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων.

Έλεγχος του Μητρώου μελών και των διαδι-
κασιών τους από το κράτος και τους εργοδότες.

Παρακώλυση του δικαιώματος της απε-
ργίας.

Μετατροπή της συνδικαλιστικής δράσης σε
ιδιώνυμο αδίκημα.

Η κατάργηση του 8ωρου, των Συλλογικών
Συμβάσεων Εργασίας, της Κυριακής - αργίας
για περισσότερους κλάδους καθώς και

βασικών συνδικαλιστικών δικαιωμάτων αποτε-
λούν σημαντικό χτύπημα στα δικαιώματά μας,
στον ίδιο το σκοπό της ύπαρξης και της δρά-
σης των συνδικάτων. Θέλουν να μετατρέψουν
όλη την Ελλάδα σε μια μεγάλη ειδική οικονομι-
κή ζώνη, που οι επιχειρηματικοί όμιλοι θα είναι
πλήρως ελεύθεροι να απασχολούν όποτε και
όσο θέλουν τους εργαζόμενους, να τους
πληρώνουν από μισθούς των 200 ευρώ, να
τους έχουν στη διάθεσή τους 7 μέρες τη βδομά-
δα.

Στο κλάδο μας η κυβέρνηση πολλαπλασιά-
ζει τα εργαλεία που έχουν οι δημοτικές και
περιφερειακές αρχές στα χέρια τους για να
διευρύνουν την επιχειρηματική λειτουργία των
δήμων. 

Οι αναπτυξιακοί οργανισμοί φυτρώνουν
σαν τα μανιτάρια, οι ιδιωτικοποιήσεις επεκ-
τείνονται, δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι δου-
λεύουν με ελαστικές σχέσεις εργασίας και
μειωμένα δικαιώματα, οι προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού έχουν αρνητικό πρόσημο σε
σχέση με τις αποχωρήσεις, η τηλεργασία ήρθε
για να μείνει, ενώ οι χώροι δουλειάς των
δήμων έχουν μετατραπεί σε εστίες διασποράς
του κορονοϊού από την απουσία και των
στοιχειωδών μέτρων προστασίας, ενώ
παγίδες θανάτου εξακολουθούν να είναι οι
συνθήκες εργασίας στη καθαριότητα και τα
τεχνικά συνεργία.

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥΣ
ΔΟΥΛΕΙΑΣ,

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΘΟΥΜΕ ΤΟ
ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ

ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΜΑΣ!!

Τώρα είναι η ώρα να οργανώσουμε τον
αγώνα μας για τη ζωή και τα δικαιώματα μας.
Η Πρωτομαγιά με όλο το ιστορικό φορτίο που
διαθέτει, ως ημέρα επιθεώρησης της δράσης
των συνδικάτων, αποκτά σε αυτές τις συνθή-
κες ακόμα μεγαλύτερη σημασία.

Στις 6 Μάη ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ!

Διεκδικούμε:

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού
σε όλες τις υπηρεσίες των δήμων και της περ-
ιφέρειας. Μονιμοποίηση όλων των συμβα-
σιούχων. Καμία απόλυση εργαζόμενου στη
κοινωφελή εργασία. Καμία ιδιωτικοποίηση
υπηρεσίας. Να μην συγκροτηθούν αναπτυξια-
κοί οργανισμοί.

Σύγχρονους όρους δουλειάς και ζωής με
δικαιώματα. Σταθερό ημερήσιο χρόνο δουλει-
άς και μείωση του εργάσιμου χρόνου.

Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις 

χωρίς καμία εμπλοκή του κράτους, Συλλογι-
κές Συμβάσεις Εργασίας με σημαντικές αυξή-
σεις στους μισθούς και κατοχύρωση σημαν-
τικών δικαιωμάτων.

Προστασία της υγείας όλου του λαού. Προ-
στασία της υγείας και της ασφάλειας των
εργαζομένων με ευθύνη του κράτους και των
επιχειρηματικών ομίλων.

Μέτρα για την απρόσκοπτη λειτουργία
όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης με μέτρα
προστασίας για την υγεία μαθητών, φοιτητών,
εκπαιδευτικών και κατάργηση της τράπεζας
θεμάτων

Την κατοχύρωση της ελεύθερης και ανεμπό-
διστης δράσης των συνδικάτων και των συνδι-
καλιστών, κόντρα συνολικά στην κλιμάκωση
της καταστολής και του αυταρχισμού. Το κρά-
τος και οι επιχειρηματικοί όμιλοι δεν έχουν
καμία δουλειά να παρεμβαίνουν στα συνδικά-
τα.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 6 ΤΟΥ ΜΑΗ!

ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ .

Α. Λιόσια 23 Απρίλη 2021
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΦΣ: Εως 8/5 τα self tests μόνο σε εκπαιδευτικούς
- μαθητές- διοικητικό προσωπικό

Από 10/5 οι υπόλοιπες ομάδες δικαιούχων

Για λόγους αποφυγής ταλαιπωρίας των
πολιτών  που προσέρχ ον ται στα φαρμακεία
αλλά και για την  προστασία της Δημόσιας
Υγείας  από την  Τέταρτη 5/5/2021 μέχ ρι και το
Σάββατο 8/5/2021 σύμφων α με απόφαση των
συν αρμόδιων  υπουργείων   μόν ο  σε: 

Εκπαιδευτικούς Μαθητές και σε
Διοικητικό προσωπικό Πρωτοβάθμιας & Δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης
Οι υπόλοιπες ομάδες δικαιούχ ων  (δημόσιοι και
ιδιωτικοί υπάλληλοι), θα λάβουν  το επόμεν ο
self  test από τη Δευτέρα 10/5 και θα
μπορούν  ν α το πραγματοποιήσουν  και ν α το
δηλώσουν  καθόλη τη διάρκεια της  εβδομάδας.

Από τη Δευτέρα 10 Μαΐου θα μπορούν να
προμηθευτούν οι εργαζόμενοι του ιδιωτι-
κού τομέα τα self test για να προσέλθουν στην εργασία τους και θα μπορούν να τα δηλώσουν καθ όλη
την διάρκεια της εβδομάδας.

Οι εργαζόμεν οι μπορούν  ν α προμηθευτούν  από τα φαρμακεία δωρεάν  δύο τεστ αυτοδιαγν ωστικού ελέγχ ου (self
test), με την  επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοιν ων ικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), του προσωριν ού Αριθμού
Μητρώου Κοιν ων ικής Ασφάλισης του άρθρου 248 του ν . 4782/2021 (Α’ 36) (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή του Προσωριν ού Αριθ-
μού Ασφάλισης και Υγειον ομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και της αστυν ομικής ταυτότητας ή οποι-
ουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης.

ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΤΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Δ. ΦΥΛΗΣ 
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Νέο κοινόχρηστο χώρο
απέκτησε το Ίλιον

Έναν όμορφο, κοινόχρηστο χώρο με περισσότερο
φως, πράσινο και δέντρα διαμόρφωσε και παρέδωσε
στους κατοίκους της Παλατιανής, ο Δήμος Ιλίου. Πρό-
κειται για χώρο στο οικοδομικό τετράγωνο που περικ-
λείεται από τις οδούς Καππαδοκίας, Αγίας Ελένης,
Πορφυρογέννητου και Πορφύρας, ο οποίος ανακατασ-
κευάστηκε με ίδιους πόρους και τεχνικά μέσα, προκει-
μένου να συνεισφέρει στην αναβάθμιση της ποιότητας
ζωής των κατοίκων της περιοχής, κατόπιν διαβούλευ-
σης μαζί τους.

Τη μελέτη της διαμόρφωσης εκπόνησε η Διεύθυνση
Περιβάλλοντος, ενώ σε συνεργασία με το Τμήμα
Πρασίνου και την Τεχνική Υπηρεσία, δημιουργήθηκε
μια όμορφη πλατεία που προσφέρει ψυχική ανάταση,
ξεκούραση και ηρεμία στους επισκέπτες, αλλά και χώρο
για παιχνίδι των παιδιών, με περιβαλλοντικούς όρους,
εμπλουτισμό με νέα δένδρα και ράμπες για ομαλή πρό-
σβαση των επισκεπτών.

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος,
«προχωράμε σε αισθητικές, περιβαλλοντικές και τεχνι-
κές παρεμβάσεις σε όλες τις γειτονιές του Ιλίου, με
στόχο να ενισχύσουμε το πράσινο, να βελτιώσουμε το
μικροκλίμα τους, αλλά και την προσβασιμότητα των
κατοίκων. Διευρύνουμε συνεχώς τον δημόσιο χώρο
προς όφελος των πεζών, των κατοίκων και των
πολιτών, και δίνουμε προτεραιότητα σε συνθήκες που
θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής τους. Κάνουμε, με
ουσιαστικές κινήσεις, πράξη τη δέσμευσή μας για μια
πόλη στην οποία αξίζει να ζούμε».

Μ
ε αφορμή την  επίσημη
έν αρξη της Αν τιπυρικής
περιόδου, που θα διαρκέ-

σει από την  1η Μαΐου έως την  31η
Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε τη
Μ. Τετάρτη (28/4) μέσω τηλεδιάσ-
κεψης η Συν εδρίαση του Τοπικού
Συν τον ιστικού Οργάν ου Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου Αχ αρν ών
υπό την  προεδρία του Δημάρχου
Σπύρου Βρεττού.

Ο Δήμαρχ ος, αφού ευχ αρίστησε
όλους τους συμμετέχ ον τες για την
παρουσία τους, ευχ ήθηκε ν α
κυλήσει ομαλά η φετιν ή σεζόν  με
τα λιγότερα δυν ατά συμβάν τα. Εν
συν εχ εία έκαν ε μια εν ημέρωση για
όλες τις εν έργειες που έχ ουν  γίν ει
έως τώρα από τις υπηρεσίες του
Δήμου, αλλά και τον  προγραμματι-
σμό προκειμέν ου ν α επιτευχ θεί
και φέτος η μέγιστη ετοιμότητα.

Από την  πλευρά τους οι συμμε-
τέχ ον τες αν αφέρθηκαν  στους
τομείς ευθύν ης τους, στις εν έργει-
ες που έχ ουν  προβεί, εν ώ έγιν αν
επισημάν σεις που θα διευ-
κολύν ουν  τις αρμόδιες υπηρεσίες
στην  πραγματοποίηση του έργου
τους.

Επίσης κατατέθηκαν  προτάσεις,
εν ώ ιδιαίτερη μν εία έγιν ε για την
επισκεψιμότητα στην  Πάρν ηθα, η
οποία είν αι ιδιαίτερα αυξημέν η και
ως εκ τούτου θα πρέπει ν α
υπάρχ ει συγκεκριμέν ο πλάν ο
ούτως ώστε αυτή ν α πραγματοποι-
είται με ασφάλεια για όλους και
χ ωρίς ν α δημιουργούν ται προβλή-
ματα. Επί του συγκεκριμέν ου
ζητήματος μάλιστα θα υπάρξει
άμεσα και ν έα συζήτηση μεταξύ

των  αρμόδιων  φορέων  και των
όμορων  Δήμων .

Αξιοσημείωτα είν αι τα θετικά
σχ όλια για τις ομάδες εθελον τών
που προσφέρουν  πολύτιμες
υπηρεσίες, εν ώ όλοι οι εκπρόσω-
ποι δήλωσαν  την  ετοιμότητά τους
τόσο στον  τομέα της πρόληψης
όσο και στην  απευκταία περίπτω-
ση της αν άγκης καταστολής.

Στη συν άν τηση συμμετείχ αν :

Ο Δήμαρχ ος Αχ αρν ών  Σπύρος
Βρεττός ως πρόεδρος του Συν το-
ν ιστικού, ο Αν τιδήμαρχ ος Πολιτι-
κής Προστασίας Γιώργος Σιδηρό-
πουλος, ο Σμήν αρχ ος Σπύρος
Παγών ας από τη Δ/ση Αεροδρ-
ομίου Τατοΐου, ο Διοικητής του
Στρατοπέδου Καποτά Αν τι-
συν ταγματάρχ ης Αν αστάσιος Κρό-
κος, ο Διοικητής του Αστυν ομικού
Τμήματος Αχ αρν ών  Παν αγιώτης
Συρμαλής, ο Πύραρχ ος του 6ου
Πυροσβεστικού Σταθμού Ολυμπια-
κού Χωριού Δημήτρης Μπριόλας, ο
Αν τιπύραρχ ος 10ου Πυροσβεστι-

κού Σταθμού Πέτρος Μπούγιας, ο
εν τεταλμέν ος σύμβουλος του
ΣΥΝΠΑ και Δημοτικός Σύμβουλος
Βασίλης Λαζάρου, ο Δημοτικός
Σύμβουλος Σπύρος Βάθης, η Αν .
Προϊσταμέν η Π.Π. Αν ατολικής
Αττικής Σωτηρία Μπάιμπα, ο προϊ-
στάμεν ος του Αυτοτελούς Τμήμα-
τος Πολιτικής Προστασίας του
Δήμου Βασίλης Παπαδόπουλος. η
προϊσταμέν η τμήματος σχ εδια-
σμού και ωρίμαν σης δράσεων  της
Διεύθυν σης Τεχ ν ικών  Υπηρεσιών
Αλεξάν δρα Κολοκούρη, ο προϊστά-
μεν ος Διεύθυν σης Καθαριότητας
Νικόλαος Νίκας, ο προϊστάμεν ος
Διεύθυν σης Καθαριότητας Βασίλης
Βαλκάν ος, ο πρόεδρος του ΕΔΑΣΑ
Γιώργος Μαυρογιώργος και εκπρό-
σωποι των  εθελον τικών
οργαν ώσεων  Φίλοι Δάσους, Θρα-
κομακεδόν ων , Ολυμπιακού Χωρ-
ιού κ.α.

Επίσης εκπροσωπήθηκαν  ο
Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος Παπ-
πούς, η Δασάρχ ης Αλεξάν δρα
Λυκούδη και η Δημοτική
Αστυν ομία Αχ αρν ών .  

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

Συνεδρίασε το Τοπικό Συντονιστικό Οργάνο Πολιτικής Προστασίας 
του Δήμου Αχαρνών για την αντιπυρική περίοδο 

Ιδιαίτερη μνεία έγινε για την επισκεψιμότητα στην Πάρνηθα,
η οποία είναι ιδιαίτερα αυξημένη και ως εκ τούτου θα πρέπει

να υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο 
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Ανακοίνωση
Κέντρου Επιχει-
ρήσεων (ΚΕΠΙΧ)
Περιφέρειας
Αττικής και ΙΣΑ
Με αφορμή τη διαχείριση
συγκεκριμένου περιστατι-
κού που αφορά διενέργεια
ελέγχου για ανίχνευση
COVID 19, το Κέντρο
Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ) της
Περιφέρειας Αττικής και
του ΙΣΑ επισημαίνει τα
παρακάτω, προκειμένου
να μην υπάρξει καμία παρ-
ερμηνεία όσον αφορά στον
τρόπο διαχείρισης του. 

Συγκεκριμένα: 

Την Τρίτη 4 Μαΐου, εξειδικε-
υμένο κλιμάκιο κινητής μονά-
δας που αποτελείτο από ιατρό
και νοσηλευτή, επισκέφθηκε
μετά από αίτημα που υποβ-
λήθηκε στο ΚΕΠΙΧ, την κα
Μαρίνα Σταυράκη,  με στόχο
τη λήψη ρινοφαρυγγικού
δείγματος, με τη διαδικασία
του rapid test, για πιθανή
ανίχνευση του COVID 19.
Μετά τη διαπίστωση ότι το
αποτέλεσμα του rapid test
είναι θετικό, το κλιμάκιο ακο-
λουθώντας το πρωτόκολλο
και τις οδηγίες που έχουν
τεθεί από τον  ΕΟΔΥ κι ακο-
λουθούνται απαρέγκλιτα σε
όλους τους αντίστοιχους
ελέγχους που διενεργούνται,
χωρίς καμία εξαίρεση,
προχώρησε και σε λήψη
δείγματος για PCR test ( μορ-
ιακός έλεγχος) . 

Ακολούθως το δείγμα εστάλη
σε εξειδικευμένο εργαστήριο

προς εξέταση, ώστε να
υπάρξει επιβεβαίωση ότι το
αποτέλεσμα κι αυτού του
ελέγχου είναι θετικό στον
COVID. 
Μέχρι να υπάρξει η επιβε-
βαίωση αυτή, σε όλες τις
περιπτώσεις
συστήνεται στον πιθανό
φορέα να περιμένει το εργα-
στηριακό αποτέλεσμα,  λαμ-
βάνοντας ασφαλώς τα απα-
ραίτητα μέτρα προστασίας.
Σημειώνεται ότι για το rapid
test που αποτελεί ένδειξη το
αποτέλεσμα εμφανίζεται
εντός 15 λεπτών, ενώ για το
PCR test ( μοριακός έλεγχος)
που αποτελεί επιβεβαίωση
απαιτούνται πάνω από 5
ώρες. 
Για το αποτέλεσμα του PCR
έχει ήδη ενημερωθεί
αρμοδίως η ενδιαφερόμενη.  

Ποτέ και σε καμία περίπτω-
ση ελέγχου από τις χιλιάδες
που έχουμε μέχρι σήμερα
πραγματοποιήσει, δεν υπο-
δείχθηκε σε κανέναν πολίτη
"να μην μιλήσει", " να σιωπή-
σει" ή " να το περάσει μόνος",
όπως αναφέρθηκε αναληθώς
σε ανάρτηση που έγινε στα
social media. Μέχρι την επιβε-
βαίωση του PCR test επι-
σημάνθηκε η ανάγκη λήψης
των απαραίτητων μέτρων
προστασίας. 
Όπως σε όλα τα περιστατικά
ελέγχων, έτσι και στο συγκε-
κριμένο, οι διαδικασίες που
ακολουθούμε και οι οδηγίες
που δίνουμε είναι απολύτως
σύμφωνες με τα πρωτόκολλα
και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. 

Δρ. Πάνος Ευσταθίου
Συντονιστής του Κέντρου
Επιχειρήσεων της Περιφ-
έρειας Αττικής και του ΙΣΑ   

Τ
ην  Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021 και ώρα 13:00, θα
εν εργοποιηθεί το ν έο πρόγραμμα επιδότησης της
εργασίας από τον  ΟΑΕΔ για την  πρόσληψη

2.000 αν έργων  στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου
Αιγαίου.

Σκοπός του προγράμματος είν αι η δημιουργία 2.000
ν έων  θέσεων  εργασίας πλήρους απασχ όλησης και
δικαιούχ οι είν αι όλες οι ιδιωτικές επιχ ειρήσεις που δρα-
στηριοποιούν ται στις παραπάν ω περιφέρειες.

Η διάρκεια του προγράμματος είν αι 12 μήν ες και η
μην ιαία επιχ ορήγηση του μισθολογικού και μη μισθο-
λογικού κόστους αν έρχ εται στα 450 € για την  πρό-
σληψη αν έργων  και 550 € για την  πρόσληψη μακρ-
οχ ρόν ια αν έργων  (άν ω των  12 μην ών ).

Ωφελούμεν οι είν αι άν εργοι ηλικίας 30 ετών  και άν ω,
εγγεγραμμέν οι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χ ρον ικό διά

στημα τουλάχ ιστον  εν ός μήν α.

Για συμμετοχ ή στο πρόγραμμα, οι εν διαφερόμεν ες
επιχ ειρήσεις υποβάλουν  ηλεκτρον ικά τις κεν ές θέσεις,
προσδιορίζον τας την  ειδικότητα και το επιθυμητό
εκπαιδευτικό επίπεδο. Στη συν έχ εια, οι εργασιακοί
σύμβουλοι του ΟΑΕΔ υποδεικν ύουν  στην  επιχ είρηση
τους κατάλληλους υποψηφίους, σύμφων α με τα απαι-
τούμεν α προσόν τα της κεν ής θέσης και κατόπιν  η
επιχ είρηση επιλέγει μεταξύ των  υποψηφίων  και προ-
σλαμβάν ει τον  άν εργο.

Ο συν ολικός προϋπολογισμός του προγράμματος
αν έρχ εται σε 12.000.000 € και θα καλυφθεί από τους
πόρους του ΟΑΕΔ.

Για τη Δημόσια Πρόσκληση και αν αλυτικές πληροφο-
ρίες, επισκεφτείτε τη διεύθυν ση:
http://www.oaed.gr/anoikta-programmata

OΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα επιδότησης για την πρόσληψη 2.000 
ανέργων στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου.

Ωφελούμενοι είναι άνεργοι ηλικίας 30 ετών και άνω

Συν ολικά 300 έλεγχ οι πραγματοποιήθηκαν  κατά το
χ ρον ικό διάστημα από 26.04.2021 έως και 02.05.2021
από την  Διυπηρεσιακή Μον άδα Ελέγχ ου της Αγοράς
(ΔΙ.Μ.Ε.Α.) για την  αν τιμετώπιση του παράν ομου
εμπορίου και βεβαιώθηκαν  21 παραβάσεις.

Επιβλήθηκαν  πρόστιμα συν ολικού ύψους €25.000, για

παραβάσεις των  Καν όν ων  Διακίν ησης και Εμπορίας
Προϊόν των  Υπηρεσιών  (Καν όν ες ΔΙΕΠΠΥ), του
υπαίθριου εμπορίου (ν .4497/2017) και του ν .4446/16
που αφορά στη χ ρήση τερματικού αποδοχ ής καρτών
και μέσων  πληρωμής με κάρτα (POS), σύμφων α με
σχ ετική αν ακοίν ωση του Υπουργείου Αν άπτυξης &
Επεν δύσεων . 

ΥΠΑΝ: Πρόστιμα συνολικού ύψους €25.000 από τους
ελέγχους της ΔΙΜΕΑ σε υπαίθριες αγορές 
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Μέχρι το καλοκαίρι του 2021 το δορυφορικό
ίντερνετ θα είναι πραγματικότητα στην Ελλάδα
καθώς αναμένεται να είναι έτοιμη η Κοινή Υπουρ-
γική Απόφαση για το δορυφορικό internet την
οποία ετοιμάζει ο Υπουργός Ψηφιακής Διακ-
υβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ώστε η εταιρ-
εία Starl ink του Έλον Μασκ να φέρει νέες
ταχύτητες και καινούρια δεδομένα στην αγορά
των τηλεπικοινωνιών.

Με τα νέα δεδομένα οι χρήστες θα μπορούν να
αποκτήσουν μια πολύ γρήγορη σύνδεση στο
διαδίκτυο και με απλό τρόπο θα μπορούν να
τοποθετήσουν και το «πιάτο» σε ένα σημείο εξω-
τερικού χώρου. 

Επομένως ένας χρήστης, θα μπορεί να έχει
πολύ γρήγορο ίντερνετ ακόμα και σε απομακρυ-
σμένα σημεία, όπως τα ακριτικά νησιά ή μέρη με
υψόμετρο.

Σκοπός της εταιρείας του Έλον Μασκ είναι να
φτάσει τη μέση ταχύτητα ανά χρήστη στα
100Mbps!

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η
εταιρεία θα εγκατασταθεί πέριξ της Θήβας και
ενδεχομένως έως το τέλος του 2021 να αρχίσει να
παράσχει υπηρεσίες καθώς θα λειτουργεί ως ανε-
ξάρτητος πάροχος και θα χρησιμοποιεί οπτικές
ίνες κάποιου εκ των υπαρχόντων παρόχων.

Όπως και σε κάθε άλλη αγορά του πλανήτη,
στόχος της Starlink είναι να προσφέρει και στην
Ελλάδα γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο ασχέ-
τως πού βρίσκεται ο χρήστης.

Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι η σύνδεση θα
είναι ίδια ανεξάρτητα από την τοποθεσία χωρίς
να επηρεάζεται από τον χαλκό και η εταιρεία θα 

μπορεί  να προσεγγίσει  όσο το δυνατόν
μεγαλύτερα κοινά, προσπερνώντας τα όποια
τεχνικά προβλήματα υπάρχουν σε χώρες με υπο-
δομές σαν αυτές της Ελλάδας.

Οι χρήστες θα μπορούν να αποκτήσουν μια
πολύ γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο και με
έναν απλό τεχνικό θα έχουν τη δυνατότητα να
τοποθετήσουν και το «πιάτο» σε ένα σημείο εξω-
τερικού χώρου.

Οι καιρικές συνθήκες ωστόσο είναι ικανές να
προκαλέσουν πρόβλημα στην επικοινωνία των
δύο πλευρών («πιάτο»-δορυφόρος).

Στην παρούσα φάση, η Starlink υπόσχεται
20ms-40ms, αριθμός που κινείται σε ικανοποιητι-
κά επίπεδα ακόμη και για πιο απαιτητικές κατ-
ηγορίες χρηστών (όπως τους gamers).

Πάντως οφείλει κανείς να δει ότι οι επιδόσεις
της Starlink σε αυτό το επίπεδο είναι καλύτερες
από αντίστοιχες προσπάθειες του παρελθόντος,
κυρίως γιατί οι δορυφόροι της είναι έως και 60
φορές πιο κοντά στη Γη.

Η
εμμον ή ότι τον  είχ ε «δέσει» με
μάγια ήταν  το κίν ητρο του δρά-
στη που δολοφόν ησε την  προ-

παραμον ή των  Χριστουγέν ν ων  τον
υπάλληλο του Κέν τρου Υγείας Καλυβίων ,
πυροβολών τας τον  στο κεφάλι. Οι
αστυν ομικοί που ερευν ούσαν  την
υπόθεση, ώσπου ν α φτάσουν  στην
εξιχ ν ίαση του εγκλήματος, έκαν αν  προ-
σεκτική έρευν α στο περιβάλλον  του
60χ ρον ου υπαλλήλου, ο οποίος όμως
δεν  έδειχ ν ε ν α έχ ει έχ θρες. 

Η άκρη του ν ήματος βρέθηκε τελικά
στην  πολυκατοικία όπου διέμεν ε και
στους καβγάδες του με έν αν  γείτον α για
τα κοιν όχ ρηστα. Την  υπόθεση «έδε-
σαν » τα στοιχ εία από το όχ ημα του δρά-
στη και οι αστυν ομικοί του Τμήματος
Αν θρωποκτον ιών  της Ασφάλειας Αττικής
συν έλαβαν  τον  32χ ρον ο Ελλην α, ο
οποίος «δικαιολόγησε» την  πράξη του με
έν αν  απίθαν ο ισχ υρισμό. 

Οπως είπε μετά τη σύλληψή του, το
θύμα και η σύζυγός του, που ήταν  

διαχ ειριστές στην  πολυκατοικία, τον
χ ρέων αν  επιπλέον  χ ρήματα για τα
κοιν όχ ρηστα και του είχ αν  κάν ει…
μάγια! «Μου έκαν αν  μάγια. Τον  σκότωσα
και έπειτα από αυτό όλα είχ αν  φύγει…»
φέρεται ότι είπε στους αστυν ομικούς! 

Με αυτή την  εμμον ή ν α τον  καθοδ-

ηγεί, ο 32χ ρον ος προμηθεύτηκε έν α
όπλο από την  «αγορά» του Μεν ιδίου,
όπως αποκάλυψε πρώτο το
acharnes.net , έστησε καρτέρι στο υπό-
γειο πάρκιν γκ του Κέν τρου Υγείας και,
όταν  ο 60χ ρον ος σχ όλασε και μπήκε
στο αυτοκίν ητό του, τον  πλησίασε και

τον  πυροβόλησε τρεις φορές στο κεφάλι.
Κατόπιν  διέφυγε με το αυτοκίν ητο της
μητέρας του, από το οποίο είχ ε αφαιρέ-
σει τις πιν ακίδες. Το τραγικό είν αι ότι η
μητέρα του 32χ ρον ου γν ώριζε πως ο γιος
της ήταν  ο δολοφόν ος.

Παρότι τον  πίεζε ν α παραδοθεί,
εκείν ος την  πήρε και έφυγαν  μαζί για
την  Αλβαν ία, όπου κρύβον ταν  όλο αυτό
το διάστημα, χ ωρίς ν α διαθέτουν  τα
απαραίτητα έγγραφα! Οταν  εξιχ ν ιάστηκε
η υπόθεση, η ΕΛ.ΑΣ. ζήτησε από τις
αλβαν ικές Αρχ ές τη σύλληψη του δράστη
και την  έκδοσή του στην  Ελλάδα, όπως
και έγιν ε. 

Σε έρευν ες που έγιν αν  στο σπίτι του
32χ ρον ου κατασχ έθηκαν  έν α κυν ηγε-
τικό όπλο, έν α στιλέτο και 31 φυσίγγια,
εν ώ ο ίδιος οδηγήθηκε στον  εισαγγελέα
Πρωτοδικών  Αθην ών  με τη δικογραφία
που σχ ηματίστηκε σε βάρος του για αν θ-
ρωποκτον ία από πρόθεση και οπλοχ ρη-
σία. 

Πηγή: ΑΧΑΡΝΕΑ

Από την εταιρεία Starlink του Έλον Μασκ
Μέχρι το καλοκαίρι του 2021 το δορυφορικό ίντερνετ 
θα είναι πραγματικότητα στην Ελλάδα

Πέθανε ο ειδικός φρουρός 
από το σοβαρό τροχαίο
στο Περιστέρι

Ο 21χρονος παρέμενε στο νοσοκομείο δια-
σωληνωμένος ενώ οι γιατροί κατέβαλαν κάθε
προσπάθεια για να σώσουν τη ζωή του

Εχασε τη μάχη για τη ζωή ο 21χρονος
ειδικός φρουρός ο οποίος τραυματίστηκε
σε τροχαίο ατύχημα στο Περιστέρι τα ξημε-

ρώματα της Κυριακής του Πάσχα.

Ο νεαρός ήταν άνδρας της ομάδας ΔΡΑΣΗ, και
επέστρεφε σπίτι του όταν ένα διερχόμενο όχημα
παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη και κυριολεκ-
τικά «καρφώθηκε» στο όχημα του άτυχου
αστυνομικού, τραυματίζοντάς τον βαριά.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που κόπηκε ο
στύλος του σηματοδότη.

Ο 21χρονος παρέμενε στο νοσοκομείο διασωλ-
ηνωμένος ενώ οι γιατροί κατέβαλαν κάθε προ-
σπάθεια για να σώσουν τη ζωή του. Δυστυχώς,
τα τραύματά του ήταν τόσο εκτεταμένα που ο
άτυχος νέος έχασε απεβίωσε πριν από λίγα
λεπτά.

Από την «αγορά» του Μενιδίου αγόρασε το όπλο 
ο δολοφόνος των Καλυβίων
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Ι
κανοποιητική ήταν η προσέλευση των πολιτών
κυρίως στα παραθαλάσσια καφέ κατά το άνοιγμα
της εστίασης ενώ τα χαμόγελα άρχισαν να επι-

στρέφουν στους ιδιοκτήτες των μαγαζιών μολονότι ένας
στους τέσσερις ιδιοκτήτες εστιατορίων και καφέ δεν κατά-
φεραν να ανοίξουν, αφού δεν διαθέτουν εξωτερικό
χώρο.

Σύμφωνα με τον κ. Κουράση, Γενικό Γραμ-
ματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Εστιατόρων, η προσέλευση σε και ουζερί
ήταν μεγαλύτερη από ότι στα εστιατόρια. «Η
προσέλευση περιμέναμε να είναι λίγο μικρό-

τερη αλλά παρόλα αυτά ο Έλληνας βγήκε. 

Σε τουριστικές περιοχές πολλά καταστήματα εστίασης
δεν άνοιξαν αφού δεν υπάρχει τουρισμός ακόμη. Θα
μετρηθούμε στο τέλος Ιουνίου», είπε μιλώντας στο Open.

«Τα μηνύματα από τις δύο πρώτες ημέρες λειτουργίας
της εστίασης είναι ενθαρρυντικά», σχολίασε ο πρόεδρος
της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς, στη συνέντευξη που 

έδωσε στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ, μιλώντας για
το άνοιγμα της εστίασης. 

«Πήγαμε ιδιαίτερα καλά σε περιοχές που είναι κοντά
στη θάλασσα. Εκεί είχαμε μεγάλη παρουσία πελατών,
αλλά και σε άλλες περιοχές με πληρότητα περίπου στο
60%», είπε ο κ. Καββαθάς. 

Σχολίασε επίσης το γεγονός ότι πολλοί επιχειρηματίες
επέλεξαν να καθυστερήσουν το άνοιγμα των μαγαζιών
τους, λόγω έλλειψης εφοδιασμού και ρευστότητας,
«θεωρώ ότι ένα μεγάλο ποσοστό της τάξεως του 20%
δεν έχει ανοίξει λόγω έλλειψης εξωτερικών χώρων».

ΓΣΕΒΕΕ - Γιώργος Καββαθάς«Τα μηνύματα από τις δύο πρώτες ημέρες λειτουργίας της εστίασης είναι ενθαρρυντικά»,

Ένα ποσοστό της τάξεως του 20% 
δεν έχει ανοίξει 

λόγω έλλειψης εξωτερικών χώρων

ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 
Εξαγοράζει τη δραστηριότητα αδρανών υλικών 

στη Μάνδρα και δύο μονάδεςπαραγωγής έτοιμου
σκυροδέματος σε Ασπρόπυργο και Γέρακα Αττικής 

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ αν ακοίν ωσε
την  υπογραφή συμφων ίας με την
εταιρία ΧΑΛΥΨ Δομικά Υλικά Α.Ε.
για την  εξαγορά της δραστηριότ-
ητας ασβεστόλιθου/αδραν ών
υλικών  στη Μάν δρα Αττικής και
δύο μον άδων  παραγωγής έτοιμου
σκυροδέματος στον  Ασπρόπυργο
και το Γέρακα Αττικής. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση,
στο πλαίσιο υλοποίησης της ανα-
πτυξιακής του στρατηγικής, ο Όμιλος
ΗΡΑΚΛΗΣ επενδύει στις δραστηρι-
ότητες των αδρανών υλικών και του
έτοιμου σκυροδέματος ενισχύοντας
περαιτέρω την ηγετική του θέση στον
κλάδο των δομικών υλικών στην
Ελλάδα.

Η εξαγορά στον τομέα των αδρανών
υλικών διευρύνει το γεωγραφικό
αποτύπωμα της εταιρίας στη συγκε-
κριμένη δραστηριότητα και ενισχύει
την ανταγωνιστικότητά της στη δυναμι-
κά αναπτυσσόμενη αγορά της Αττικής.
Το λατομείο αδρανών υλικών στη
Μάνδρα Αττικής είναι ένα από τα
μεγαλύτερα λατομεία αδρανών
υλικών σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ο
Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ θα αποκτήσει τη
δυνατότητα διάθεσης ποικιλίας
προϊόντων για χρήση στην παραγω-
γή σκυροδέματος, ασφαλτικού σκυρ-
οδέματος, τσιμέντου, ασβεστοκονίας,
οδοστρωσίας αλλά και για την κατασ-

κευή κάθε μεγάλου έργου υποδο-
μής.

Η εξαγορά στον τομέα του έτοιμου
σκυροδέματος επεκτείνει το δίκτυο
εξυπηρέτησης στην Αττική ενισχύον-
τας την υποστήριξη των πελατών του
Ομίλου σε κάθε έργο. Οι συγκεκρι-
μένες μονάδες σκυροδέματος προ-
σφέρουν τη δυνατότητα διάθεσης και-
νοτόμων σκυροδεμάτων, όπως τα
Ειδικά Σκυροδέματα της Lafarge
(Agilia, Hydromedia, Artevia, Ultra).
Εξάλλου, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ
προτίθεται να διαθέσει άμεσα και από
τις νέες μονάδες τη νέα πράσινη
σειρά σκυροδεμάτων με χαμηλό ανθ-
ρακικό αποτύπωμα ECOPact, που
πρόσφατα παρουσιάστηκε στην
ελληνική αγορά και προσδίδει προ-
στιθέμενη αξία στις αειφόρες κατασκε-
υές.

Ο Όμιλος σκοπεύει να μεγιστοποι-
ήσει  τις συνέργειες που
προκύπτουν στηριζόμενος στο
δίκτυο των υπολοίπων μονάδων
σκυροδέματος, στις οποίες ήδη δρα-
στηριοποιείται στην Αττική (Κορωπί,
Ραφήνα, Αχαρνές), αλλά και στην
εγγύτητα του Κέντρου Διανομής Τσι-
μέντου που διατηρεί στη Δραπε-
τσώνα.

Οι εργαζόμενοι που εργάζονται επί
του παρόντος στις προς εξαγορά από
τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ εγκαταστάσεις
θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν τα

ίδια δικαιώματα και  συνθήκες
εργασίας όπως και πριν χωρίς την
παραμικρή αλλαγή στην κατάσταση
απασχόλησής τους.

Ο κ. Δημήτρης Χανής, Διευθύνων
Σύμβουλος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ,
ανέφερε σχετικά "Προχωρούμε
σήμερα σε μια στρατηγική επένδυση
για τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ. Η εν λόγω
εξαγορά συνάδει με την αναπτυξιακή
στρατηγική μας και επιβεβαιώνει την
εμπιστοσύνη της LafargeHolcim
στην Ελλάδα και τις αναπτυξιακές
προοπτικές της. 

Η σημαντική αυτή επένδυση ισχυρ-
οποιεί το γεωγραφικό αποτύπωμα
του Ομίλου στην Αττική ενόψει
σημαντικών έργων ανάπτυξης και
υποδομών που πρόκειται να πραγ-
ματοποιηθούν.

Επιπλέον, οι πελάτες μας θα
επωφεληθούν από το διευρυμένο
προϊοντικό χαρτοφυλάκιο αδρανών
υλικών, ειδικών και χαμηλής περιεκ-
τικότητας σε άνθρακα σκυροδεμάτων.
Τα επόμενα χρόνια έχουμε μια μονα-
δική ευκαιρία να επιταχύνουμε τη
μετάβαση σε βιώσιμες κατασκευές. 

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ με την επέν-
δυση που ανακοινώνει  σήμερα
ενισχύει περαιτέρω τη δυναμική ανά-
πτυξη καινοτόμων και περιβαλλοντι-
κά φιλικών κατασκευαστικών λύσεων,
ενώ παράλληλα επιβεβαιώνει  τη
δέσμευση του να ηγηθεί της μετάβα-

σης σε ένα κλάδο χαμηλότερου ανθ-
ρακικού αποτυπώματος".

Η Χάλυψ, εστιάζει στην  κύρια
επιχειρηματική της δραστηριότητα,
την  παραγωγή τσιμέν του.

Με αυτή την αναμόρφωση η Χάλυψ,
ως μέλος του Ομίλου
HeidelbergCement, εστιάζει  στην
κύρια επιχειρηματική της δραστηρι-
ότητα, την παραγωγή τσιμέντου.

«Είμαστε ικανοποιημένοι με την
υπογραφή της συναλλαγής στην
Ελλάδα, η οποία συμβάλλει  στη
βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου
μας», δήλωσε ο Silvio Thiede, Διε-
υθύνων Σύμβουλος της
HeidelbergCement Group στη Βου-
λγαρία, την Ελλάδα και την Αλβανία.
«Η αναπροσαρμογή των δραστηριο-
τήτων μας στην Ελλάδα ήταν το επό-
μενο βήμα της στρατηγικής μας,
Beyond 2020.

Όσον αφορά τους εργαζόμενους
που εργάζονται στις μονάδες που
μεταφέρονται στον Όμιλο Lafarge
Holcim, η εταιρεία έχει διασφαλίσει
ότι θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν
τα ίδια δικαιώματα και  συνθήκες
εργασίας όπως και πριν, χωρίς την
παραμικρή δυσμενή αλλαγή στο καθ-
εστώς απασχόλησής τους.
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ΓΑΜΟΣ

Ο ΔΑΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΡΕΒΕΚΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ

ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΧΕΡΝΤΕΚΕ
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Η
ΤΣΕΡΡΙΚΟΥ

ΟΛΙΑΝΤΑ ΤΟΥ
ΖΕΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΣΑΝΤΕΤΕ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΝΤΟΥΚΑ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ
ΣΤΟ ΕΛΜΠΑΣΑΝ

ΑΛΒΑΝΙΑΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΘΗΝΩΝ 

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ

ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΘΕΙ ΣΤΟ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΑΛΙΜΟΥ 



Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284
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Μνημόσυνο στο μνήμη του Μάκη 
Πανταζή στις 15/5

Το  Σάββατο 15 Μαίου
κλείνεται ένας χρόνος. Το
πρωί 09:30 στην εκκλησία της
Αγίας Παρασκευής Μεγάρων
θα γίνει η λειτουργία και θα
ψαλλεί τρισάγιο στην μνήμη του
Μάκη Πανταζή.

Τα τελευταία χρόνια, η
συμβολή του στην ανάδειξη ποδοσφαιριστών από τα
σπλάχνα της ομάδας και η προώθησή τους στην αντρική
ομάδα ήταν σημαντική και επιβραβεύτηκε, αφού όλοι
είδαμε Μεγαρίτες ποδοσφαιριστές να αγωνίζονται με
επιτυχία στην πρώτη ομάδα, αλλά και να στελεχώνουν με
επιτυχία τις μεικτές ομάδες της ΕΠΣΔΑ.

Δυστυχώς ο δικός μας Μάκης, δεν πρόλαβε  να
συνεχίσει το έργο του στην Ακαδημία του Βύζαντα, κοντά
στους μικρούς ποδοσφαιριστές που τον σέβονταν και τον
λάτρευαν, αφού ο Θεός είχε άλλα σχέδια.

Ο Μάκης «έφυγε» νωρίς σε ηλικία 49 ετών, για την
γειτονιά των Αγγέλων, σκορπώντας θλίψη και πόνο
στην αγαπημένη του οικογένεια, στην ποδοσφαιρική
οικογένεια του Βύζαντα, στους συγγενείς αλλά και τους
φίλους του.

Στον Βύζαντα αφήνει τεράστια παρακαταθήκη, μια
γενιά νεαρών και εξελίξιμων ποδοσφαιριστών που εκτός
από τα μυστικά της μπάλας, τους δίδαξε πάνω απ’  όλα
ήθος και σεβασμό στον αντίπαλο τα οποία και ο ίδιος σε
όλη του την ποδοσφαιρική διαδρομή πρέσβευε.

ΑΝ.ΤΣ.

Τέλος ο Κριστόφ Βαζέχα από την 
Ενωση Ασπροπύργου

Η Ενωση Ασπροπύργου ανακοίνωσε την κοινή
συναινέσει λύση της συνεργασίας , με τον προπονητή
Κριστόφ Βαζέχα.

Ο Κριστόφ  ήρθε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή για το
Σύλλογο τον Δεκέμβριο του 2020 και κατάφερε μαζί με
το επιτελείο του να διατηρήσει την ενότητα και τη
συνοχή της ομάδας.

Η διοίκηση τον ευχαριστεί  για την προσφορά του και
του εύχεται υγεία και καλή συνέχεια στην καριέρα του.

Παρελθόν από το τεχνικό επιτελείο της ομάδας αποτε-
λούν ο βοηθός Σταύρος Αμανατίδης, ο γυμναστής Γιώρ-
γος Παπαλάμπρου καθώς και ο μέχρι πρότινος γενικός
αρχηγός Ηλίας Χουζούρης.

Φεύγω σαν φίλος

Η Δήλωση του Κριστόφ
Βαζέχα  για την αποχώρησή
του απο το σύλλογο.

<<Θα ήθελα να ευχαριστή-
σω τον πρόεδρο κ. Μαργέτη
για την εμπιστοσύνη που μου
έδειξε αυτούς τους μήνες της
συνεργασίας μας, καθώς και
όλους τους συνεργάτες μου, το
προσωπικό του συλλόγου και
τους ποδοσφαιριστές μου για

την άψογη συνεργασία όλο αυτό το διάστημα.
Δυστυχώς ένα προσωπικό μου ζήτημα δεν μου επι-

τρέπει να τελειώσω το έργο που ανέλαβα.
Από τον Ασπρόπυργο όμως φεύγω σαν φίλος και

εύχομαι στην ομάδα να πετύχει το στόχο της και είμαι
σίγουρος πως θα το καταφέρει>>

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Το πρόγραμμα της 10ης
αγωνιστικής  στην
Football League

Αν ακοιν ώθηκε
το  πρόγραμμα της
10ης αγων ιστικής
στην  Football
League .

Νότιος Όμιλος

Κυριακή 9/5/2021 17:00

Στ. Μαυροθαλασσίτης, Αιγάλεω 1931
– Νίκη Βόλου

Γάλλου, Π. Βαρδιν ογιάν ν ης, Επισκο-
πή – Ρόδος

Γρ. Λαμπράκης, Καλλιθέα – Ιάλυσος
Ασπροπύργου, Έν ωση Παν ασπροπ-

υργιακού – Αστέρας Βλαχ ιώτη
Παραλίας Καλαμάτας. Καλαμάτα –

Σαν τορίν η 2020
Βόρειος Όμιλος

Σάββατο 8/5/2021 14:45 ΕΡΤ3
Σερρών , Παν σερραϊκός – Καβάλα

Κυριακή(17:00)
Ηγουμεν ίτσας, Θεσπρωτός 2019 –

Απόλλων  Πόν του
Δ.Α.Κ Κοζάν ης, Α.Ε.Π. Κοζάν ης –

Βέροια Ν.Π.Σ
Νέας Τρίγλιας, Τρίγλια Π.Ο. –

Ολυμπιακός Βόλου
Αριδαίας, Αλμωπός Αριδαίας – Πιερ-

ικός

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΓΗΠΕΔΟ PADEL TENNIS 
ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ!!

Οι διαδικασίες κατασκευής του έχουν  ήδη
ξεκιν ήσει και αν αμέν εται ν α ολοκληρωθούν
μέσα στο δεύτερο δεκαπεν θήμερο του Μαΐου!!

Τί είν αι όμως το padel;

Ξεκίν ησε από το Μεξικό το 1969 και είν αι το
πιο ταχέως αν απτυσσόμεν ο άθλημα στην
Ευρώπη. Αν αμέν εται ν α είν αι το επόμεν ο
ολυμπιακό άθλημα.

Άθλημα που συν δυάζει tennis,σκουός και
ρακέτα Απλό για όλες τις . ηλικίες με παιγχν ίδι
και διασκέδαση

Εν ισχύει την  ομαδικότητα-κοιν ων ικότητα

Η αν τίληψη είν αι σημαν τικότερη από την
σωματική δύν αμη

Κατάλληλο για σωστή άθληση και βελτίωση
φυσικής κατάστασης και υγείας

Στον πάγκο της Ενωσης 
Ασπροπύργου ο Ηλίας Φυντάνης

Ο Ηλίας Φυν τάν ης, θα βρίσκεται ξαν ά στον
πάγκο της Εν ωσης Ασπροπύργου μετά την  παρ-
αίτηση του Κριστόφ Βαζέχ α.

Ο ε λόγω τεχ ν ικός έχ ει εργαστεί στην  αρχ ή της
σεζόν  αλλά λόγω cov id 19 αποχ ώρησε.

Εχ ει εργαστεί στην  Παν αχ αϊκή, με την  οποία
έχ ει και μία άν οδο από την  Γ’ στην  Β’ Εθν ική, τον
Παν ηλειακό,  την  Λάρισα έφτασε μέχ ρι τα ημιτελι-
κά του Κυπέλλου Ελλάδας, εν ώ την  κράτησε εύκο-
λα σχ ετικά – παρά την  δυσχ ερή θέση όπου βρισ-
κόταν  όταν  την  αν άλαβε –   στη Super League.
Και σε άλες ομάδες.

SL2:  Οι αγώνες των
Play Off και Play Out

Οι αγών ες του
Σαββατοκύριακου  της 3ης
αγων ιστικής των  Play  Of f
και Play  Out της Super
League 2 .

PLAY OUT
Σάββατο 8/5/2021 14:45
Παν αχ αϊκής Αγυιά,
Παν αχ αϊκή 1891 – Τρίκαλα
Α.Ο.
Φιλιππούπολης, Απόλλων
Λάρισας – ΟΦ Ιεράπετρας
ΓΣ Δόξα Δράμας, Δόξα
Δράμας 2017 – ΑΕ
Καραϊσκάκης

PLAY OFF
Κυριακή 9/5/2021 14:45
ΕΡΤ3
Νεάπολης Νίκαιας, Ιων ικός
ΑΟ 1965 – Α.Ο Ξάν θη
Λιβαδειάς, Λεβαδειακός
Α.Π.Ο. – Διαγόρας Γ.Σ.
1905
Παγκρήτιο, Εργοτέλης ΓΣ
88 – Χαν ιά

Reemaxe Sports Hellas & Talent
City: Καλή αρχή...

Σε μια εκρηκτική συνεργασία προχώρησε ο ιδιοκτήτης
της Reemaxe Sports Hellas κος Νίκος Εγγλέζος με την
Talent City F.C και τους Μιχάλη Γκιτάκο και Νίνα
Ξενοχρήστου. Η πρωτοπόρος βιοτεχνία αθλητικών ειδών
και υλικών μετά από κάποιες συναντήσεις που έκανε με
τους προαναφερθέντες, εδωσαν τα χέρια και ανελαβαν
σαν αντιπρόσωποί της. Ο κος Εγγλέζος, σε τηλεφωνική
μας επικοινωνία μαζί του ανάφερε χαρακτηριστικά : <<Με
τη Νίνα γνωριζόμαστε 2 χρόνια και απο τότε είχα
διακρίνει το πείσμα της, το ταλέντο της στις
διαπραγματεύσεις κάθε τύπου αλλά και το ήθος και την
τιμιότητά της. Πριν πολλούς μήνες γνώρισα και το Μιχάλη
και διαπίστωσα ότι η επιτυχία αυτής της εταιρείας έχει
προκύψει απο την τόση αγάπη που έχουν και οι 2 για το
χώρο του αθλητισμού και δη του ποδοσφαίρου. Είμαι
σίγουρος ότι τα καλύτερα έρχονται και θα τα φέρουμε
μαζί! >>. Ο κος Γκιτάκος απο τη μεριά του μας
δήλωσε : <<Ο Νίκος Εγγλέζος κάνει καταπληκτική
δουλειά και είναι πρωτοποριακή και μοναδική
κάθε κίνησή του. Όντας στο χώρο πανω απο 35
χρόνια, σαν παίκτης στο παρελθόν και σαν
προπονητής και ιδιοκτήτης ακαδημίας τα τελευταία
χρόνια, μπορώ να διακρίνω την ποιότητα και στα
ρούχα αλλά και στις μπάλες και το υπόλοιπο υλικό
που μπορούμε να προσφέρουμε. Είμαι σίγουρος
για την επιτυχία μας! >> Η κα Ξενοχρήστου,
χείμαρρος για άλλη μια φορά, μάς τόνισε : <<Το
value for money ειναι αυτο που θα κάνει τη
διαφορά! Εξαιρετική η νέα μας συνεργασία, που
είμαι σίγουρη ότι θα έχει την επιτυχία που της
πρέπει! Και μην ξεχνάμε... Η κάθε νίκη
επιτυγχάνεται μετά από πολύ αγώνα! Και ξέρουμε
να αγωνιζόμαστε... Το αποδεικνυουμε καθημερινά!
Ευχαριστώ το Νίκο Εγγλέζο και την εταιρεία του
για την ανάθεση αυτή και είμαι σίγουρη ότι δε θα
μετανιώσει! Μείνετε συντονισμένοι για τη
συνέχεια... >> Να τους ευχηθούμε καλή αρχή, με
ποιότητα και πολλές πωλήσεις!
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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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Απαραίτητα Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Τρι-
τοβάθμια Εκπαίδευση 
Άριστη γνώση Αγγλικής
γλώσσας
Άριστη γνώση Microsoft
Office
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 40 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

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

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ 
Απαραίτητα Προσόντα
Άριστη γνώση TIG

Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη 
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ

ΑΔΕΙΑ) 
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 50 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου 
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

Μ Ο Ν Τ Α Δ Ο Ρ Ο Ι -
Τ Ο Ρ Ν Α Δ Ο Ρ Ο Ι -
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 50 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου 
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ 
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 50 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι διπ-
λώματος Ι.Χ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 50 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.  

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
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