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A. Γεωργιάδης
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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
1,5,9,13,17,21,25,29

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αρμόδιος, Αρμόδης,Μεθόδιος ,Αργύρης, Αργύριος,

Αργυρή, Αργυρούλα, Ρούλα, Αργυρώ, Ασημίν α
Ολυμπιάς, Ολυμπία, Ολυμπιάδα, Ολύμπω, Ολύμπη, 

Διοσκουρίδης, Διοσκορίδης, Διόσκορος 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΣΑΒΒΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Λεωφόρος ΝΑΤΟ 218 - Γκοριτσά, 2105598618

Ελευσίνα

ΓΚΟΛΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΧατζηδάκη 40 &
Παγκάλου, 2105546444

MANΔΡΑ

Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ.
Εργατικές Κατοικίες, 2105541721

Άνω Λιόσια

Οικονομοπούλου Μαρία
Μεγάλου Αλεξάνδρου 40, Άνω 2102311635

ΧΑΪΔΑΡΙ
Μαζωνάκη Μαρία Χ.Βενιζέλου Ελευθερίου 19 &

Αγωνιστών Στρατόπεδου Χαϊδαρίου, 2105818887

ΑΧΑΡΝΕΣ
Βαρβούνης Εμμανουήλ Κ.Λιοσίων 66, Αχαρνές,

2102407650

Ανοιχτό το ενδεχόμενο ανοίγματος τον Ιούνιο και
των επιχειρήσεων εστίασης με πρόσβαση μόνο
σε εσωτερικούς χώρους, άφησε ο Άδωνις Γεωρ-
γιάδης μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ενώ προανήγγειλε και
«οδικό χάρτη» ανοίγματος για τις επιχειρήσεις
που παραμένουν κλειστές.

«Υπάρχουν περίπου 17.000 επιχειρήσεις στην
εστίαση που δεν έχουν εξωτερικό χώρο. Πέρυσι
είχαν αρχίσει τη λειτουργία τους με ανοιχτά παρά-
θυρα κλπ τον Ιούνιο… Φαντάζομαι ότι το ίδιο θα
μπορέσουμε και φέτος που θα έχουμε και τα 

εμβόλια. Δηλαδή σε δυο με τρεις εβδομάδες»
εξήγησε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Τουρισμός: Αυτά είν αι τα κλειδιά για το καλο-
καιριν ό στοίχημα

«Εφόσον η πανδημία ακολουθήσει την πορεία
που έχει, η εστίαση θα πάει μια ώρα παραπάνω
(μεσάνυχτα) με το άνοιγμα του τουρισμού, ενώ αν
η επιτροπή πει και για κλείσιμο στη 1 το πρωί το
ΥΠΑΝΕ θα το δεχθεί» σημείωσε.

Λ. Κοσμόπουλος: «Οι γυναίκες, θύματα βίας
και διακρίσεων, 

χρειάζονται άμεση στήριξη και υπάρχει
μέριμνα για ουσιαστική βοήθεια, 

πέρα από ευχολόγια και όμορφα λόγια»

Με το μήνυμα «Σπάσε τη σιωπή. Δεν είσαι μόνη-Δεν
είσαι η μόνη» ο Συμβουλευτικός Σταθμός Υποστήριξης
Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Ελευσίνας συμπλήρ-
ωσε δύο έτη λειτουργίας και στον απολογισμό του
σημαντικότατου έργου του βρέθηκε ο Αντιπεριφερει-
άρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος για να
συνομιλήσει με τα στελέχη του και τον Δήμαρχο Ελευ-
σίνας Αργύρη Οικονόμου και να συμβάλλει στην περαι-
τέρω λειτουργία του.

Ιδιαίτερα στις συνθήκες εγκλεισμού και πανδημίας που
βιώνει η κοινωνία μας, φαινόμενα έμφυλης βίας και δια-
κρίσεων εντείνονται με αποτέλεσμα η δράση του Συμβου-
λευτικού Σταθμού Δήμου Ελευσίνας να έχει ζωτική
σημασία. Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια των δύο ετών
λειτουργίας του βρήκαν καταφύγιο στη δομή συνολικά
239 γυναίκες θύματα βίας και πολλαπλών διακρίσεων
και αρκετές γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας
απευθύνθηκαν για να μπορέσουν να απομακρυνθούν
από κακοποιητικά περιβάλλοντα.

Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής δήλωσε
ότι: «Οι γυναίκες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο όμορφα
λόγια και ευχολόγια. Χρειάζεται όλες οι δυνάμεις της κοι-
νωνίας και της αυτοδιοίκησης να συμβάλλουμε εμπράκ-
τως για να αντιμετωπίσουμε τις έμφυλες διακρίσεις και
την βία κατά των γυναικών. Ο Συμβουλευτικός Σταθμός
Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Ελευ-
σίνας παρεμβαίνει με συγκεκριμένες ενέργειες για την
αντιμετώπιση και την ευαισθητοποίηση απέναντι σε αυτά
τα φαινόμενα και η Περιφέρεια Αττικής, με την συμβολή
του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη, συμβάλλουμε σε αυτό το
ζωτικής σημασίας έργο». 

A. Γεωργιάδης
ΑΑννοοιιχχττόό  ττοο  εεννδδεεχχόόμμεεννοο  γγιιαα  ααππααγγόόρρεευυσσηη  

κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς  μμεεττάά  τταα  μμεεσσάάννυυχχτταα

- Τι θα γίνει με SMS κι επιχειρήσεις εστίασης χωρίς αυλές

Ζωτικής σημασίας το έργο του Συμβουλευτικού Σταθμού 
Υποστήριξης Θυμάτων Βίας Δήμου Ελευσίνας

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ.11
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Ο Δήμος Ασπροπύργου, υπενθ-
υμίζει στους κατοίκους ότι, σύμφωνα
με :

• την υπ’ αριθμ. 4/2012 Πυροσβε-
στική Διάταξη «Καθορισμός προλ-
ηπτικών μέτρων πυροπροστασίας
οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων
χώρων, που βρίσκονται  εντός
πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών»

• το άρθρο 94 «Πρόσθετες αρμοδι-
ότητες δήμων» του Ν.3852/10 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

την υποχρέωση, που έχουν, οι
ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές
των οικοπέδων και  των λοιπών ακάλυπτων
χώρων, της περιοχής, να προβούν στην αποψίλω-
ση των εν λόγω χώρων από ξερά χόρτα και στην
απομάκρυνση τυχόν εύφλεκτων υλικών, στο
πλαίσιο της αντιπυρικής περιόδου, που 

διαρκεί ως και την 31η Οκτωβρίου.
Ιδιαίτερα, εφιστάται η προσοχή, σ’ ό,τι αφορά στα

οικόπεδα, που βρίσκονται εντός κατοικημένων
περιοχών ή κοντά σ’ αυτές [σε απόσταση μέχρι και
εκατό (100) μέτρα]. 

Με την ευκαιρία, ο Δήμος Ασπρ-
οπύργου υπενθυμίζει ότι, από την
έναρξη της αντιπυρικής περιόδου έως
και τη λήξη της, απαγορεύεται το άναμ-
μα φωτιάς σε υπαίθριους χώρους αλλά
και η ρίψη οποιουδήποτε  εύφλεκτου
υλικού ή αντικειμένου. 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης
των υπόχρεων, εφαρμόζονται οι διοικ-
ητικές και ποινικές κυρώσεις του άρθ-
ρου 94 παρ. 1 περίπτ. 26 εδάφ. β΄ του
Ν. 3852/2010 (Α΄87), καθώς και οι δια-
τάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού
Κώδικα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοι-

νωνούν με το Γραφείο του Αντιδημάρχου Περι-
βάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, κ. Θεμιστοκ-
λή Τσίγκου στα τηλέφωνα 2132006459 –
2132006455 αλλά  και στην αρμόδια Διεύθυνση
του Δήμου στο τηλέφωνο 2132006792. 

ΜΑΝΔΡΑ: Επιστροφή με 
ασφάλεια σε αναβαθμισμένες 
σχολικές εγκαταστάσεις

Εξιχνιάστηκαν -6- περιπτώσεις 
κλοπών από οικίες στις περιοχές 
Χαλανδρίου και Αμαρουσίου

Σ
υνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης δια-
δικασίας,  από αστυνομικούς του Τμήματος
Ασφαλείας Χαλανδρίου, 27χρονος ημε-

δαπός μέλος συμμορίας κατηγορούμενος για δια-
κεκριμένες περιπτώσεις κλοπών κατ' επάγγελμα
και κατ' εξακολούθηση.

O ανωτέρω με έτερο συνεργό του, παραβίασαν
μπαλκονόπορτα διαμερίσματος στο Χαλάνδρι και
αφαίρεσαν χρηματοκιβώτιο που περιείχε χρημα-
τικό ποσό, διάφορα έγγραφα και κλειδιά.

Απογευματινές ώρες, ο 27χρονος εντοπίστηκε
στο Ζεφύρι από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε., επι-
βαίνοντας σε αυτοκίνητο και οδηγήθηκε αρχικά στο
οικείο Τμήμα και στη συνέχεια στο Τμήμα Ασφα-
λείας Χαλανδρίου, όπου ταυτοποιήθηκε ως ο δρά-
στης της ανωτέρω κλοπής. Στο αυτοκίνητο βρέθη-
κε και κατασχέθηκε κατσαβίδι.

Από την περαιτέρω προανακριτική έρευνα του
Τμήματος Ασφαλείας Χαλανδρίου, προέκυψε ότι ο
27χρονος από κοινού με έτερο άτομο είχαν
συστήσει συμμορία που προέβαινε, από τις αρχές
του 2021, σε διαρρήξεις-κλοπές από οικίες στις
περιοχές Χαλανδρίου και Αμαρουσίου.

Όσον αφορά στη μεθοδολογία τους, κινούμενοι
πρωινές και απογευματινές ώρες, στοχοποιούσαν
διαμερίσματα πρώτου ορόφου, εισέρχονταν σε
αυτά παραβιάζοντας μπαλκονόπορτες και εκμεταλ-
λευόμενοι την απουσία των ενοίκων, αφαιρούσαν
χρηματικά ποσά, κοσμήματα και αντικείμενα αξίας.

Ακόμη μεριμνούσαν, αμέσως μετά το πέρας της
εγκληματικής τους δράσης, να διοχετεύουν τα κλο-
πιμαία σε κλεπταποδόχους για να μη βρεθούν στη
κατοχή τους.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα εξιχνιάστηκαν -5-
περιπτώσεις κλοπών, με την ίδια μεθοδολογία,
από οικίες στο Χαλάνδρι και στο Μαρούσι.

Επιπρόσθετα, ο 27χρονος έχει κατηγορηθεί στο
παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Έναρξη Αντιπυρικής Περιόδου 2021 
Ο Δήμος Ασπροπύργου εφιστά την προσοχή και καλεί τους ιδιοκτήτες 
οικοπέδων να προβούν σε αποψίλωση 

Ο
ι μαθητές, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές
των Δημοτικών Σχολείων και  των
Γυμνασίων επέστρψαν  στις σχολικές

εγκαταστάσεις για να δώσουν συνέχεια στην προ-
σπάθεια τους σε ακόμη μια δύσκολη χρονιά.

Οι Υπηρεσίες του Δήμου έχουν μεριμνήσει για
τη φροντίδα των σχολικών εγκαταστάσεων κατά τη
διάρκεια της περιόδου που παρέμειναν κλειστές,
όχι μόνο με ενέργειες υγειονομικής προστασίας
(απολυμάνσεις, επαναληπτικοί καθαρισμοί) αλλά
και με σημαντικές επεμβάσεις συντήρησης, ανα-
βάθμισης και εξωραϊσμού.

Τα έργα βελτίωσης στους αύλειους χώρους
πραγματοποιήθηκαν μέσω χρηματοδότησης που
εξασφάλισε με συντονισμένες ενέργειες του ο
Δήμος, από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του
Υπουργείου Εσωτερικών.  

Οι σχολαστικός καθαρισμός των αιθουσών και
των λοιπών σχολικών χώρων θα συνεχιστεί
βέβαια μέχρι και την ολοκλήρωση της εκπαιδευτι-
κής περιόδου.

Η Δημοτική Αρχή εύχεται στους μαθητές, τους
δασκάλους και τους καθηγητές «καλή επιστροφή
και καλή δύναμη στην προσπάθεια που καταβάλ-
λουν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες». 

Οι επεμβάσεις στις σχολικές μονάδες αφορούν
τα κτίρια όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων του
Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης.

Zεφύρι: Συνελήφθη 27χρονος ημεδαπός μέλος συμμορίας 
που διέπραττε διαρρήξεις-κλοπές από οικίες
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                         

Ν Ο Μ Ι Κ Ο
ΠΡΟΣΩΠΟ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ελευσίν α 10-5-2021

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Αριθμ. Πρωτ.: 495

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  ΤΗΝ
ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ  (3) ΘΕΣΕΩΝ

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.
«ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» προκ-
ηρύσσει  την  πλήρωση  θέσεων ,
με  Συμβάσεις Εργασίας
Iδιωτικού Δικαίου Ορισμέν ου
Χρόν ου για την  κάλυψη
εποχικών  αν αγκών  

Η αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6  απευθύν εται στο
«ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»(Ν.Π.Δ.Δ.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α.), Κίμων ος 11  &
Παγκάλου,  19200  Ελευσίν α,
Γραφ είο Προσωπικού, υπόψη
κας Λαμπριν ής  Κάρρα (τηλ.
210-5565619) και  κας  Μαρίας
Μητροπούλου (τηλ. 210-5565618)
και υποβάλλεται αποκλειστικά
ταχυδρομικά με συστημέν η επι-
στολή.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Ω Ν
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Για τη διευκόλυνση των υποψ-
ηφίων παρατίθεται ένας συνο-
πτικός κατάλογος των απαρ-
αίτητων δικαιολογητικών, τα
οποία οι υποψήφιοι πρέπει να
υποβάλουν μαζί με την αίτησή
τους:

1. Ταυτότητα ή άλλο δημόσιο
έγγραφο από το οποίο να
προκύπτουν τα στοιχεία της ταυ-
τότητας.  

2. Υπεύθυνη δήλωση για πιθανό
κώλυμα υπέρβασης της 8μηνης
απασχόλησης.

3. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας
(μόνο για υποψήφιο χωρίς
ελληνική ιθαγένεια).

4. Βασικό τίτλο σπουδών.
5. Πιστοποιητικά απόδειξης χειρ-
ισμού Η/Υ.

6. Πιστοποιητικά γλωσσομάθει-
ας.

7. Βεβαίωση ΟΑΕΔ ή/και βεβαίω-
ση ΚΕΚ πρόσφατης έκδοσης που
δεν πρέπει να απέχει περισσότε-
ρο από πέντε(5) εργάσιμες ημέρες
από την ημερομηνία έναρξης της
προθεσμίας υποβολής των αιτή-
σεων,   για την απόδειξη του χρό-
νου ανεργίας.

8. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα
πολυτέκνων, πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης του
οικείου δήμου ή βεβαίωση οικο-
γενειακής κατάστασης, πρόσφατ-
ης έκδοσης (όχι παλαιότερης των
δύο μηνών από την ημερομηνία
έναρξης της προθεσμίας υποβο-
λής των αιτήσεων) ή αντίστοιχο
πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδα-
πής αρχής (προκειμένου για
αλλοδαπό υποψήφιο μόνιμα
εγκατεστημένο οικογενειακώς
στην Ελλάδα) συνοδευόμενο

από πιστοποιητικό της Ανώτατης
Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων
Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Προκειμένου
για αλλοδαπό υποψήφιο που
είναι μόνιμα εγκατεστημένος
οικογενειακώς στην Ελλάδα,
αντίστοιχο πιστοποιητικό οικο-
γενειακής κατάστασης αρμόδιας
αλλοδαπής αρχής, πρόσφατης
έκδοσης (όχι παλαιότερης των
δύο μηνών από την ημερομηνία
έναρξης της προθεσμίας υποβο-
λής των αιτήσεων) συνοδευόμενο
από  πιστοποιητικό της Ανώτατ-
ης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων
Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.), και προκει-
μένου για αλλοδαπό υποψήφιο
που δεν είναι μόνιμα εγκατε-
στημένος οικογενειακώς στην
Ελλάδα, αντίστοιχο πιστοποιη-
τικό οικογενειακής κατάστασης
αρμόδιας αλλοδαπής αρχής,
πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιό-
τερης των δύο μηνών από την
ημερομηνία έναρξης της προθε-
σμίας υποβολής των αιτήσεων)
συνοδευόμενο από έγγραφο
αρμόδιας αλλοδαπής αρχής
(αντίστοιχο της ΑΣΠΕ ή άλλο).

9. Οι τρίτεκνοι και τα τέκνα τρι-
τέκνων, πιστοποιητικό οικογε-
νειακής κατάστασης του οικείου
δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής
κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης
(όχι παλαιότερης των δύο μηνών
από την ημερομηνία έναρξης της
προθεσμίας υποβολής των αιτή-
σεων). Προκειμένου για αλλο-
δαπό υποψήφιο, αντίστοιχο
πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής
αρχής του κράτους την ιθαγένεια
του οποίου έχουν, πρόσφατης
έκδοσης (όχι παλαιότερης των
δύο μηνών από την ημερομηνία
έναρξης της προθεσμίας υποβο-
λής των αιτήσεων). Επιπλέον: 
Υπεύθυνη δήλωση ή συμπλήρω-
ση του αντίστοιχου τετραγω-
νιδίου στο έντυπο της αίτησης
περί μη πρόσληψης στον ίδιο
φορέα άλλου μέλους της ίδιας
οικογένειας κατά το τρέχον ημερ-
ολογιακό έτος με χρήση της τρι-
τεκνικής ιδιότητας.

10. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση
οικογενειακής κατάστασης, πρό-
σφατης έκδοσης (όχι παλαιότερ-
ης των δύο μηνών από την ημερ-
ομηνία  έναρξης της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων), για την
απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκ-
νων.  Προκειμένου για αλλοδαπό
υποψήφιο, αντίστοιχο πιστο-
ποιητικό οικογενειακής κατάστα-
σης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής
του κράτους την ιθαγένεια του
οποίου έχουν, πρόσφατης έκδο-
σης (όχι παλαιότερης των δύο
μηνών από την ημερομηνία ένα-

ρξης της προθεσμίας υποβολής
των αιτήσεων).

11. Οι γονείς και τα τέκνα μονο-
γονεϊκών οικογενειών πρέπει
απαραιτήτως να ανατρέξουν στο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ του Παραρτήμα-
τος Ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ) σήμανση έκδοσης
02.12.2019, προκειμένου να
ενημερωθούν για τα δικαιολογ-
ητικά απόδειξης του σχετικού
κριτηρίου ανάλογα την περίπτω-
ση μονογονεϊκής οικογένειας
στην οποία εμπίπτουν. Επιπ-
λέον, υποβάλουν υπεύθυνη
δήλωση ή συμπλήρωση του
αντίστοιχου τετραγωνιδίου στο
έντυπο της αίτησης περί μη πρό-
σληψης στον ίδιο φορέα άλλου
μέλους της ίδιας οικογένειας κατά
το τρέχον ημερολογιακό έτος με
χρήση της μονογονεϊκής ιδιότ-
ητας.

12. Τα κατά περίπτωση (π.χ.
μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγε-
λματίες, απασχολούμενοι στο
δημόσιο κ.λπ.) δικαιολογητικά
απόδειξης εμπειρίας (π.χ. άδεια
άσκησης επαγγέλματος, βεβαίω-
ση ασφαλιστικού φορέα, υπεύθυ-
νη δήλωση εμπειρίας κ.λπ.),
όπως ακριβώς ορίζονται στο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» του  Παραρτή-
ματος ΣΟΧ με την σήμανση έκδο-
σης 02.12.2019 και στην οικεία
Ανακοίνωση (βλ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ).

13. Σε περίπτωση αναπηρίας
υποψηφίου, Πιστοποιητικό
ΚΕΠΑ ή Πιστοποιητικό Ανώτατ-
ης Υγειονομικής Επιτροπής, σε
ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεται
η πάθηση ή βλάβη και το ποσο-
στό αναπηρίας.

14. Στην περίπτωση υποψηφίων
γονέων, τέκνων, συζύγων, αδε-
λφών που ακούν το δικαίωμα
προστασίας από την αναπηρία
συγγενικών ατόμων, απαι-
τούνται: α) πιστοποιητικό οικο-
γενειακής κατάστασης του
οικείου δήμου ή βεβαίωση οικο-
γενειακής κατάστασης, πρόσφατ-
ης έκδοσης (όχι παλαιότερης των
δύο μηνών από την ημερομηνία
έναρξης της προθεσμίας υποβο-
λής των αιτήσεων). 
Προκειμένου για αλλοδαπό υπο-
ψήφιο, αντίστοιχο πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης αρμό-
διας αλλοδαπής αρχής του κρά-
τους την ιθαγένεια του οποίου
έχουν, πρόσφατης έκδοσης (όχι
παλαιότερης των δύο μηνών από

την ημερομηνία έναρξης της
προθεσμίας υποβολής των αιτή-
σεων) β) Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ 

ή Πιστοποιητικό Ανώτατης Υγει-
ονομικής Επιτροπής, σε ισχύ, με
το οποίο προσδιορίζεται η πάθη-
ση ή βλάβη και το ποσοστό
αναπηρίας του συγγενικού ατό-
μου και κατά περίπτωση Πιστο-
ποιητικό οικογενειακής κατάστα-
σης του ατόμου με αναπηρία εάν
το τελευταίο είναι έγγαμο και δια-
ζευκτήριο ή δικαστική απόφαση
λύσης του γάμου στην περίπτω-
ση που ο υποψήφιος είναι δια-
ζευγμένος γονέας που ασκεί το
δικαίωμα προστασίας από την
αναπηρία του τέκνου και γ)  οι
αναγραφόμενες, κατά περίπτω-
ση, Υπεύθυνες δηλώσεις της παρ.
18(γ) του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ II:
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ του Παραρτήμα-
τος Ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ) σήμανση έκδοσης
02.12.2019

Η προθεσμία υποβολής της
αίτησης είν αι δέκα μέρες  ήτοι
από  12-5-2021 έως  21- 5-2021

Για πληροφορίες στα  τηλ.
210- 5565619 – 2105565618 και
στο email: gra.pros@pakppa.gr
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παραπάνω κατά-
λογος δικαιολογητικών είναι
συνοπτικός και δεν περιλαμβά-
νει ειδικές περιπτώσεις απόδειξ-
ης κριτηρίων – ιδιοτήτων, για τις
οποίες μπορεί να απαιτούνται
άλλα ή πρόσθετα δικαιολογητικά
σύμφωνα με την ανακοίνωση ή
το παράρτημα. Σε κάθε περίπτω-
ση, λοιπόν, οι υποψήφιοι πρέπει
να διαβάσουν πλήρως και με
προσοχή την Ανακοίνωση και το
Παράρτημά Ανακοινώσεων
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ) σήμανση έκδοσης
02.12.2019 καθώς και τα Ειδικά
Παραρτήματα: (Α1) Απόδειξης
Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδο-
σης 17.09.2020 και (Α2) Απόδειξ-
ης Γλωσσομάθειας με σήμανση
έκδοσης 17.12.2020, προκειμέ-
νου να ενημερωθούν λεπτομε-
ρώς και με ακρίβεια για το σύνο-
λο των δικαιολογητικών που
απαιτούνται για την απόδειξη
των προσόντων που επικα-
λούνται.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Α.Κ.Π.Π.Α.

ΑΝΘΗ-ΓΚΙΟΚΑ  ΣΕΒΑΣΜΙΑ

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρ-
εσίας

Ειδικότητα Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

101 Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου
Πολιτισμού-Αθλητι-
σμού –Κοινωνικής
Πολιτικής και
Προσχολικής Αγω-
γής Ελευσίνας

ΔΗΜΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΕ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜ
ΟΣ

(8 μήν ες) 1

102
Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου
Πολιτισμού-Αθλητι-
σμού –Κοινωνικής
Πολιτικής και
Προσχολικής Αγω-
γής Ελευσίνας

ΔΗΜΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (8 μήν ες) 1

103
Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου
Πολιτισμού-Αθλητι-
σμού –Κοινωνικής
Πολιτικής και
Προσχολικής Αγω-
γής Ελευσίνας

ΔΗΜΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗ-
ΚΟΝΤΩΝ

(8 μήν ες) 1

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (αν ά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών  
και λοιπά απαιτούμεν α (τυπικά & τυχόν
πρόσθετα) προσόν τα
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α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βιβλιοθη-
κονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και
Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ  ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμά-
των Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή
δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το
ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημε-
δαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότ-
ητας.
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:
α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογι-
στικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικ-
τύου.
γ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
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α) Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή
Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληρ-
οφόρησης ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή
Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων -
Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Κοι-
νωνικών- Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων
και Οργανώσεων ή Διοίκησης και
Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονά-
δων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανι-
σμών - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και
Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων -
Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή
Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή
Διοικητικής Τεχνολογίας ή Δημοσίων
Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Ψηφιακών
Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. ή Ελεγ-
κτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή
Εμπορίας και Διαφήμισης ή Διοίκησης
Επιχειρήσεων  - Διοίκηση Τουριστικών
Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλο-
ξενίας ή  Επιχειρηματικού Σχεδιασμού
και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφα-
ρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση
και στο Εμπόριο ή Εφαρμογών Πληροφ-
ορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
ή Λογιστικής ή Λογιστικής και Χρηματο-
οικονομικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρή-
σεων και Μεταφορών  ή Πληροφορικής
και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης  ή
Διοίκησης Οικονομίας & Επικοινωνίας
Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων ή
Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων
και Εκμεταλλεύσεων  ή Τοπικής Αυτο-
διοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και
Οργανισμών - Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή
Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή
Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Τεχνο-
λογίας και Οργάνωσης Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων ή Τυποποίησης και
Διακίνησης Προϊόντων ή Χρηματοοικο-
νομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοι-
κονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοι-
κονομικών Εφαρμογών ή Χρηματοοικο-
νομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις
Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ή Επιχειρη-
σιακής Πληροφορικής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο
πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπου-
δών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το
ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος
τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:
i) επεξεργασίας κειμένων,
ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρε-
σιών διαδικτύου.

103

Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής
εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολ-
υτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύνα-
μος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή
απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδι-
κής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.
2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότι-
μος τίτλος της αλλοδαπής.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (αν ά κωδικό θέσης)

Οι υποψήφ ιοι όλων  των  ειδικοτήτων   πρέπει ν α είν αι ηλικίας από 18 έως 65 ετών .



Τρίτη 11 Μαΐου 2021 θριάσιο-5

Σε φάση εκκίνησης μπαίνουν έπειτα από χρό-
νια οι επεκτάσεις του προαστιακού σιδηρόδρο-
μου. Συγκεκριμένα μέχρι το φθινόπωρο αναμέ-
νεται η δημοπράτηση τριών επεκτάσεων προς
Ελευσίνα-Μέγαρα, Λαύριο και Ραφήνα.

Τα τρία έργα, ύψους 765 εκατ. ευρώ, θεωρούνται
πολύ σημαντικά γιατί θα είναι η πρώτη φορά που ο σιδ-
ηρόδρομος θα δικτυώνεται σε περιοχές οι οποίες είναι
εκτός του πολεοδομικού ιστού της πόλης και η συγκοι-
νωνία που παρέχεται είναι χαμηλού βεληνεκούς.

Στόχος του υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών
είναι η σύνδεση του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου με
τα τρία σημαντικά περιφερειακά λιμάνια της Αττικής: της
Ελευσίνας, που είναι καθαρά εμπορικό, του Λαυρίου,
που είναι και εμπορικό και επιβατικό, και της Ραφήνας,
που είναι αμιγώς επιβατικό.

Προ ημερών, σε συνέντευξή του, ο γενικός γραμμα-
τέας Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης ήταν αποκαλ-
υπτικός για τον νέο «χάρτη» των έργων στην Αττική που
θα μετατρέψουν το Λεκανοπέδιο σε μεγάλο συγκοινω-
νιακό και εμπορευματικό κόμβο.

Αξιοποίηση παλιάς γραμμής

Το πρώτο έργο που θα οδεύσει προς δημοπράτηση,
σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, είναι η προαστια-
κή γραμμή Άνω Λιόσια-Ελευσίνα-Μέγαρα. Το έργο αυτό
αφορά την αξιοποίηση τμήματος της παλιάς μετρικής
γραμμής Αθηνών-Κορίνθου, η οποία έχει τεθεί εκτός λει-
τουργίας εδώ και περίπου 15 χρόνια.

Θα δημιουργηθεί μία νέα γραμμή ηλεκτροκινούμενη,
μήκους 36 χλμ., προαστιακού σιδηροδρόμου, που θα
ξεκινά από τα Άνω Λιόσια, θα περνά από τον Ασπρόπ-
υργο, την Ελευσίνα και θα τερματίζει στα Μέγαρα. Το

κόστος του έργου υπολογίζεται σε 85 εκατ. ευρώ και
περιλαμβάνει την κανονικοποίηση - σηματοδότηση -
ηλεκτροκίνηση - τηλεδιοίκηση της γραμμής.

Η επέκταση του προαστιακού στη Δυτική Αττική θα
ωφελήσει συνολικά και κυρίως τις περιοχές του Ασπρόπ-
υργου, της Ελευσίνας, του Λουτρόπυργου και τη Νέα
Πέραμο και έχει ήδη περιληφθεί ως έργο για χρημα-
τοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ενώνεται έτσι πολύ αποτελεσματικότερα από πλευράς
μέσων μαζικής μεταφοράς η Δυτική Αττική με την Αθήνα
και την υπόλοιπη Αττική, βελτιώνοντας την ποιότητα των
μετακινήσεων των κατοίκων και των εργαζομένων από
την Αθήνα στη Δυτική Αττική και δίνοντας πρόσθετες
δυνατότητες ανάπτυξης στις επιχειρήσεις της περιοχής
και νέες ευκαιρίες στις δραστηριότητες αλυσίδων εφοδια-
σμού στην περιοχή.

Επίσης, προχωρά η διαγωνιστική διαδικασία του αντα-
γωνιστικού διαλόγου για τη σιδηροδρομική διασύνδεση
των λιμανιών της Ραφήνας και του Λαυρίου. Η μέθοδος
αυτή ξεκινά με τη συμμετοχή σχημάτων-επενδυτών και

κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού οριστικοποιείται το
φυσικό αντικείμενο του έργου, λαμβάνονται οι εγκρίσεις
και οι μελέτες και βάσει αυτών δίνονται οι τεχνικές και
οικονομικές προσφορές.

Στόχος του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
είναι μέχρι το φθινόπωρο να ξεκινήσει η διαδικασία
δημοπράτησης των δύο μεγάλων επεκτάσεων που θα
καλύψουν τις πολυάριθμες οικιστικές ζώνες της Λαυρεω-
τικής και των Μεσογείων.

Δύο σταθμοί

Η επέκταση από Κορωπί προς Λαύριο θα περιλαμβά-
νει δύο σιδηροδρομικούς σταθμούς (Μαρκόπουλο και
Λιμάνι Λαυρίου) και πέντε σιδηροδρομικές στάσεις
(Καλύβια, Κερατέα, Δασκαλειό, Θορικός, Κυπριανός). Η
απόσταση Αθήνα-Λαύριο θα διεξάγεται σε 55 λεπτά και
Κορωπί-Λαύριο σε 28 λεπτά με την ολοκλήρωση της
επέκτασης. Το κόστος έχει υπολογιστεί σε 380 εκατ.
ευρώ.

Για την επέκταση προς Ραφήνα μια αρχική πρόθεση-
σκέψη είναι να φτάσει μέχρι το λιμάνι ως επέκταση
από το Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» με την από-
σταση να είναι περίπου 7 χλμ. Θα εξυπηρετεί το
Πικέρμι και τη Ραφήνα με σκοπό να λύσει το
πρόβλημα του λιμανιού. Η απόσταση Ραφήνα-
Αθήνα θα καλύπτεται σε περίπου 45 λεπτά. Το
κόστος αυτής της επένδυσης έχει εκτιμηθεί σε 300
εκατ. ευρώ.

Τα έργα αυτά θα μπορούν να μπουν σε κατασ-
κευαστικούς ρυθμούς το 2023, εφόσον δεν υπάρ-
ξει κάποια καθυστέρηση την περίοδο του διαγω-
νισμού.

Πηγή: naftemporiki.gr

ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ
ΔΔιιαακκοοππήή  ννεερροούύ  σσττηη  ΛΛίίμμννηη
σσήήμμεερραα  1111  ΜΜααΐΐοουυ,,  λλόόγγωω  
εερργγαασσιιώώνν

Το Τμήμα
Ύ δ ρ ε υ -
σης του

Δήμου Φυλής
ενημερώνει ότι,
αύριο, Τρίτη 11
Μαΐου 2021, θα
γίνει διακοπή
νερού στη Λίμνη
Άνω Λιοσίων, από
τις 8 π.μ., λόγω
αφενός προγραμματισμένων εργασιών για την αποκα-
τάσταση βλάβης στον αγωγό ύδρευσης στην οδό
Λαρίσης και αφετέρου λόγω εργασιών σε μεγάλο
τεχνικό έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή.

Ο Δήμος Φυλής συνιστά στους κατοίκους της περ-
ιοχής να συγκεντρώσουν εγκαίρως τις απαιτούμενες
ποσότητες νερού που θα χρειαστούν κατά τη διάρκεια
της διακοπής νερού και ζητεί την κατανόηση του κοι-
νού για τις εργασίες που είναι απαραίτητο να πραγμα-
τοποιηθούν.

Στις 16 Mαίου 
η 11η ποδηλατική

βόλτα στην Ελευσίνα
Η ομάδα ''ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ'' έθεσε

φιλόδοξους στόχους εξ αρχής, όπως να ευαι-
σθητοποιήσει τον κόσμο να βγει με το ποδήλατο
οργανωμένα και με ασφάλεια και να δει μέρη της
πόλης που δεν πήγαινε ποτέ πριν,να μεταδώσει
επίσης το πάθος για το ποδήλατο στις νέες γενι-
ές και να μας κάνει όλους μας 

να το υιοθετήσουμε στην καθημερινότητα μας.
Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της προσπάθειας η

ομάδα κάνει RESTART και διοργανώνει την
Κυριακή 16 Μαίου την 11η μεγάλη
ΠΟΔΗΛΑΤΟΒΟΛΤΑ με αφετηρία την Πλατεία
Λαού.

Κατά μήκος της διαδρομής θα πραγματοποιηθ-
ούν τρεις στάσεις σε τρία ΙΣΤΟΡΙΚΑ σημεία της
πόλης μας,το Αδριάνειο υδραγωγείο κάτω από
την γέφυρα της Εθνικής Οδού,την Αρχαία γέφ-
υρα του Ελευσινιακού Κηφισού ποταμου και τον
χώρο που εικάζουμε ότι υπαρχουν οι τάφοι των
''επτα επί Θήβας''.                  

ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ: Αξιοποίηση παλιάς γραμμής
Το πρώτο έργο που θα οδεύσει προς δημοπράτηση, αναμένεται να 
είναι η προαστιακή γραμμή Άνω Λιόσια-Ελευσίνα-Μέγαρα 
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Σ
υν άν τηση εργασίας με τον  Υφυ-
πουργό Μεταφορών  & Υπο-
δομών , κ. Γιάν ν η Κεφαλογιάν ν η,

είχ ε ο Υφυπουργός Δικαιοσύν ης και
Βουλευτής Δυτικής Αττικής, κ. Γιώργος 

Κώτσηρας, με κύριο θέμα το έργο του
Προαστιακού Σιδηροδρόμου στην  περ-
ιοχ ή, το οποίο περιλαμβάν εται στο
Εθν ικό Σχ έδιο Αν άκαμψης και Αν θεκ-
τικότητας (“Ελλάδα 2.0”).

Συγκεκριμέν α, πρόκειται για την  αν α-
βάθμιση και επέκταση της ν έας γραμμής
μήκους 36 χ λμ. από τα Άν ω Λιόσια
μέχ ρι τα Μέγαρα, με σκοπό μεταξύ
άλλων  την  αμεσότερη μεταφορική
διασύν δεση των  πόλεων  της Δυτικής
Αττικής με την  Αθήν α και την  υπόλοιπη
Αττική. 

Στόχ ος η βελτίωση της ποιότητας των
μετακιν ήσεων  των  κατοίκων  και των
εργαζομέν ων , δίν ον τας παράλληλα
πρόσθετες δυν ατότητες αν άπτυξης στις
επιχ ειρήσεις της περιοχ ής και ν έες
ευκαιρίες στις δραστηριότητες αλυσίδων
εφοδιασμού στη Δυτική Αττική.

Σύμφων α με τον  σχ ετικό προγραμμα-
τισμό του Υπουργείου Μεταφορών  &
Υποδομών , το έργο της επέκτασης του
Προαστιακού αν αμέν εται ν α δημοπρατ-
ηθεί στα τέλη του 2021 έως τις αρχ ές του
επόμεν ου έτους και ο προϋπολογισμός
του θα αν έρχ εται στα 100 εκατομμύρια
ευρώ. 

Αξίζει ν α σημειωθεί ότι στη συν άν -
τηση εργασίας του Γ. Κώτσηρα με τον  Γ.
Κεφαλογιάν ν η, συζητήθηκαν  επίσης και
μια σειρά άλλων  θεμάτων  που σχ ετίζον -
ται με τη Δυτική Αττική και την  καθημε

ριν ότητα των  κατοίκων  της περιοχ ής,
όπως εν δεικτικά:

- Η εξέλιξη σε ό,τι αφορά το Εμπορε-
υματικό Κέν τρο στο Θριάσιο Πεδίο.

-Οι εργασίες αν τιπλημμυρικής θωράκι-
σης στο Ρέμα Εσχ ατιάς & Αγίου Γεω-
ργίου Γιαν ν ούλας.

- Η πρόοδος ολοκλήρωσης των  έργων
που εκτελούν ται στον  κυκλικό κόμβο
της ΠΕΟΑΚ Μεγάρων  - Νέας Περάμου.

- Οι επικείμεν ες εργασίες για την  απο-
κατάσταση ζημιών  και βελτίωση οδικών
υποδομών  στον  Δήμο Μάν δρας-Ειδ-
υλλίας-Ερυθρών -Οιν όης.

- Η περαιτέρω εν ίσχ υση του δικτύου
των  λεωφορειακών  γραμμών .

Μετά το πέρας της συν άν τησης, ο
Υφυπουργός Δικαιοσύν ης και Βουλευ-
τής Δυτικής Αττικής, κ. Γιώργος Κώτσηρ-
ας, δήλωσε:

«Είχ α μία άκρως εποικοδομητική
συν άν τηση εργασίας με τον  Υφυπο-
υργό και φίλο Γιάν ν η Κεφαλογιάν ν η, με
τον  οποίο συζητήσαμε λεπτομερώς μια
σειρά έργων  υποδομών  και αν αβάθμι-
σης που αφορούν  στη Δυτική Αττική.

Στο επίκεν τρο, βεβαίως, βρέθηκε το
σημαν τικό έργο του Προαστιακού Σιδ-
ηροδρόμου στην  περιοχ ή μας, το οποίο
θα αποτελέσει τα επόμεν α χ ρόν ια μια
εκ των  βασικών  αιχ μών  της βιώσιμης
αν άπτυξης της Δυτικής Αττικής.
Συν εχ ίζουμε την  προσπάθεια για τη
βελτίωση των  συν θηκών  διαβίωσης των
συμπολιτών  μας στη Δυτική Αττική».

Συνάντηση εργασίας Γ. Κώτσηρα με Γ. Κεφαλογιάννη
Στο επίκεντρο το έργο του Προαστιακού
Σιδηροδρόμου στη Δυτική Αττική
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Ομαλά ξεκίνησε η επανέναρξη των μαθημάτων σε
όλες τις βαθμίδες της πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης στα σχολεία της Ελευσίνας
και της Μαγούλας. 

Η επιστροφή στα θρανία, συνοδεύτηκε από χαμό-
γελα μικρών και μεγάλων, με σχολεία έτοιμα,
φροντισμένα και περιποιημένα, αποτέλεσμα της
διαρκούς συνεργασίας των διευθύνσεων των σχο-
λείων με τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου
Ελευσίνας και τις συναρμόδιες Αντιδημαρχίες. 

Λίγο πριν το πρώτο κουδούνι, ο
Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης

Οικονόμου, οι Πρόεδροι των Σχο-
λικών Επιτροπών, Κατερίνα 

Τζιγκιντζέλα και Στέλλα Κάβο-
υρα, και ο Αντιδήμαρχος

Μαγούλας, Μενέλαος Μίχας,
επισκέφτηκαν σχολεία της

πόλης. 

Ο Δήμαρχος δήλωσε
σχετικά: 

«Το επίπεδο των
σχολικών συγκροτημά-
των σε Ελευσίνα και
Μαγούλα, είναι καλύτε-
ρο από ποτέ. Και αυτό
οφείλεται  τόσο στον
διαρκή δίαυλο συνερ-
γασίας που έχουμε με
τις σχολικές κοινότ-
ητες, όσο και στην προ-
σωπική φροντίδα των
Προέδρων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Σχολικής Επιτροπής, την κα Κάβουρα και την κα
Τζιγκιντζέλα αντίστοιχα. 

Σήμερα, τα σχολεία μας διαθέτουν σχολαστικό
καθαρισμό, σχολικούς τροχονόμους όπου απαι-
τείται, μέτρα ατομικής προστασίας, φωτιστικά 

σώματα τύπου Led σε ορισμένα από αυτά και
σύντομα σε ακόμη περισσότερα. 

Ωστόσο, τα σχολεία είναι ζωντανοί οργανισμοί και
ως τέτοιοι απαιτούν συνεχή φροντίδα. Υπενθ-
υμίζω, λοιπόν, ότι οι Πρόεδροι των Σχολικών μας
Επιτροπών είναι πάντα στη διάθεσή τους, όπως
άλλωστε το έχουν αποδείξει μέχρι σήμερα». 

Τ
ο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής,
κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρ-
ου του, Χρ. Θεοδωρόπουλου, πρό-

κειται να συνεδριάσει την Τετάρτη, 12-5-
2021 και ώρα 15:30. Η συνεδρίαση θα
πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, μέσω
της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr. 
Οι αποφάσεις της συγκεκριμένης συνε-
δρίασης θα αναρτηθούν σταδιακά στον
εξής σύνδεσμο:
http://www.patt.gov.gr/site/index.php?o
ption=com_content&view=article&id=393
5 6 : 1 2 i - s y n e d r i a s i - p - s -
2021&catid=123&Itemid=98
Επίσης, οι αποφάσεις όλων των προη-
γούμενων συνεδριάσεων αναρτώνται
σταδιακά στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.patt.gov.gr/site/index.php?o
ption=com_content&view=category&id=
123&Itemid=98

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Επικύρωση πρακτικών της 20ης, 21ης
και 22ης Συνεδρίασης έτους 2020 του
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

2. Επιλογή των μελών του Περιφερεια-
κού Συμβουλίου Έρευνας και Καινο-
τομίας (Π.Σ.Ε.Κ) Αττικής,άρθρου 10 του
Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α'/8.12.2014)
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του
Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α'/11.5.2016).

(ΕισηγήτριαηΑντιπεριφερειάρχης κ. Αικ.
Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη)
3. Έγκριση σκοπιμότητας συμμετοχής της
Περιφέρειας Αττικής στην Αστική Μη Κερ-
δοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία
«CLIMATTICA». 
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Β.
Κόκκαλης)

1. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΣΜΠΕ) για το “Γενικό Πολεοδομικό Σχέ-
διο στα διοικητικά όρια των Δ.Ε. Λαυρ-
εωτικής και Αγίου Κωνσταντίνου του
Δήμου Λαυρεωτικής και Τροποποίηση
του ήδη εγκεκριμένου ΓΠΣ”.
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερει-
ακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)
4. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστά-
μενου Κομβικού Σταθμού Βάσης Κινητής
Τηλεφωνίας (Κ.Σ.Β.Κ.Τ.) της VODA-
FONE με κωδικήονομασία θέσης
«ΚΕΡΑΤΕΑ 1000018», στην περιοχή
«Πάνειο Όρος», του Δήμου Σαρωνικού,
της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφ-
έρειας Αττικής.  
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος
κ. Ν. Παπαδάκης)
5. Γνωμοδότηση επί τηςΜελέτης Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων  για τον Κομβικό
Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας
(Κ.Σ.Β.Κ.Τ.) με κωδική ονομασία θέσης 

«ΠΕΝΤΕΛΗ 1001010», στην περιοχή
«Άγιος Παντελεήμων», Πεντελικό Όρος,
Δημοτική Ενότητα (Δ.E.) Διονύσου, του
Δήμου Διονύσου, της Περιφερειακής
Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφ-
έρειας Αττικής. 
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος
κ. Ν. Παπαδάκης)
6. Γνωμοδότησηεπί της Μελέτης Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων  για τον Κομβικό
Σταθμό Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας
VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. με
κωδική ονομασία θέσης: 1001062 -
ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ,
στη  θέση ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ,
ΟΡΟΣ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ, του Δήμου Κηφι-
σιάς, της Περιφερειακής Ενότητας του
Βόρειου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας
Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος
κ. Ν. Παπαδάκης)
7. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το
Εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευτικών
παρασκευασμάτων, βιοκτόνων για ανθ-
ρώπινη χρήση, συμπληρωμάτων διατρο-
φής & ειδικής διατροφής, ιατροτεχνολο-
γικών& καλλυντικών προϊόντων (συμπε-
ριλαμβανομένων των αλκοολούχων καλ-
λυντικών), με την επωνυμία ΣΙΚΑΛΙΑΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ,
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. “ΣΙΚΑΛΙΑΣ”, που πρόκει-
ται να εγκατασταθεί επί της οδού Γονατά
3-5 (Ο.Τ. 1021), στο Δήμο Περιστερίου
Αττικής.  
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος
κ. Ν. Παπαδάκης)
8. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο
πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης περι-
βαλλοντικών όρων (ανανέωση και τροπο-
ποίηση ΑΕΠΟ λόγω προσθήκης δρα-
στηριοτήτων αποθήκευσης και εμφιάλω-
σης ψυκτικών αερίων και πρατηρίου καυ-
σίμων ιδιωτικής χρήσης) της υφιστάμενης
δραστηριότητας αποθήκευσης προϊόντων
χημικής βιομηχανίας και βρώσιμων
προϊόντων της εταιρείας «ΕΛΤΟΝ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ», η
οποία είναι εγκατεστημένη στη θέση
«Ντράσεζα» στον Αυλώνα του Δήμου
Ωρωπού του νομού Αττικής.  
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος
κ. Ν. Παπαδάκης)
9. Γνωμοδότησηεπί της Μελέτης Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων εργοστασίου
αναμίξεως, συσκευασίας χημικών
προϊόντων και σπρέι, καλλυντικών και
ειδών ατομικής υγιεινής με την διακριτική
ονομασία ΑIRPACK ΕΠΕ που βρίσκεται
στην οδό Τατοΐου 377 στο Δήμο Αχα-
ρνών της Περιφέρειας Αττικής με σκοπό
την ανανέωση των περιβαλλοντικών του
όρων.  
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος
κ. Ν. Παπαδάκης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΠΕΣΥ  

Γνωμοδότησηεπί της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων εργοστασίου αναμίξεως, συσκευασίας
χημικών προϊόντων στο Δήμο Αχαρνών

Ομαλά με φροντισμένους χώρους, 
και σχολικούς τροχονόμους η επανέναρξη 
των σχολείων σε Ελευσίνα και Μαγούλα 
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Τ
ο δράμα που ζούσε το κορίτσι
έγινε γνωστό όταν το κατήγγει-
λε, μαζί με την μητέρα της, στο

Αστυνομικό Τμήμα Βραχατίου όπου
περιέγραψε στους αστυνομικούς όσα
βίωνε από τα δώδεκα χρόνια της

Ενώπιον του ανακριτή Κορίνθου
βρίσκεται από τις 11 το πρωί της Δευ-
τέρας ο 45χρονος από το χωριό
Άσσος του Δήμου Βέλου – Βόχας που
κατηγορείται για τον βιασμό της ανή-
λικης κόρης του

Το δράμα που ζούσε το κορίτσι έγινε
γνωστό όταν το κατήγγειλε, μαζί με την
μητέρα της, στο Αστυνομικό Τμήμα
Βραχατίου όπου περιέγραψε στους αστυνομι-
κούς όσα βίωνε από τα δώδεκα χρόνια της.

Κατά την είσοδό του, ο 45χρονος αρκέστηκε να

πει στο korinthostv.gr, ότι δεν είναι όλα όσα
λέγονται αλήθεια για εκείνον και τη δράση του.
Σημειώνεται πως η ανήλικη θα μεταφερθεί σε ιατρ-
οδικαστή σε νοσοκομείο της Αθήνας για εργα-
στηριακές εξετάσεις…

Κόρινθος: Στον ανακριτή ο 45χρονος που κατηγορείται 
για τον βιασμό της ανήλικης κόρης του

Το περιστατικό ερευνά η αστυνομία 

Ομάδα νεαρών επιτέθηκε 
σε οδηγό λεωφορείου

Πολύ σοβαρό θεωρείται το περιστατικό που
ερευνά η αστυνομία και στο οποίο εμπλέκονται
μία ομάδα νεαρών και ένας οδηγός λεωφορείου
στην Αθήνα.

Σοβαρό είναι το περιστατικό που έλαβε χώρα το
περασμένο Σάββατο (8 Μαΐου), στην περιοχή του
Ελληνικού με αρνητικούς πρωταγωνιστές πέντε
νεαρούς.

Οι νεαροί επέβαιναν στο λεωφορείο 171 που
εκτελεί το δρομολόγιο Βάρκιζα – Αργυρούπολη
για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία άρχισαν να
βρίζουν τον οδηγό του λεωφορείου ενώ εκείνος
βρισκόταν στο τιμόνι του οχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες κάποιοι νεαροί κατέ-
βηκαν από το λεωφορείο σε στάση στο ύψους του
Ελληνικού, ορισμένοι ακινητοποίησαν τον οδηγό
ώστε να μην μπορεί να ξεκινήσει το όχημα και του
επιτέθηκαν χτυπώντας τον με γροθιές και κλωτσι-
ές.

Αρκετοί μαθητές με αρν ητικό
αποτέλεσμα τεστ, μετέβησαν
στα σχ ολεία χ ωρίς υποβολή
στοιχ είων  στο σύστημα, αλλά
με γραπτή δήλωση του αποτε-
λέσματος καθώς την  Κυριακή
είχ ε πέσει η πλατφόρμα για
κάποιο διάστημα

Τα 3.000 προσεγγίζουν  τα
συν ολικά θετικά σελφ τεστ σε
εκπαιδευτικούς, μαθητές και
εργαζόμεν ους στα σχ ολεία
πρωτοβάθμιας και  δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης.

Σύμφων α με πληροφορίες του
ΣΚΑΪ, τα θετικά τεστ μεταξύ
των  μελών  της εκπαιδευτικής
κοιν ότητας εκτιμάται ότι έφτα-
σαν  κον τά στις 3.000 .

Σε κάθε περίπτωση θα πρέ-
πει ν α σημειωθεί πως αρκετοί
με αρν ητικό αποτέλεσμα τεστ,
μετέβησαν  στα σχ ολεία χ ωρίς
υποβολή στοιχ είων  στο
σύστημα, αλλά με γραπτή
δήλωση του αποτελέσματος
καθώς χ θες, είχ ε πέσει η πλα-
τφόρμα για κάποιο διάστημα. 

Με τις βεβαιώσεις αρνητι-
κού τεστ επέστρεψαν οι
μαθητές

Εν  τω μεταξύ, με τις
βεβαιώσεις αρν ητικού self  test
στο χ έρι, μάσκες, αν τισηπτικά
αλλά και χ αρούμεν η διάθεση,
επέστρεψαν  το πρωί της Δευ-
τέρας στα θραν ία χ ιλιάδες
μαθητές, όλων  των  βαθμίδων  

της εκπαίδευσης.
Μετά από τα Λύκεια που

είχ αν   αν οίξει πριν  το Πάσχ α,
σήμερα χ τύπησε το πρώτο
κουδούν ι, σε Νηπιαγωγεία,
Δημοτικά και Γυμν άσια, με τους
μαθητές ν α μην  κρύβουν  την
χ αρά τους για την  επιστροφή
στη διαζώσης εκπαίδευση.

Τα σχ ολεία, ειδικά της πρωτο-
βάθμιας,  γέμισαν  παιδικές
φων ές και χ αμόγελα – κάτω
από τις μάσκες, που υποχ ρεω-
τικά φορούσαν  όλα τα παιδιά.

Απαραίτητη προϋπόθεση
προσέλευσης, εκτός από την
υποχ ρεωτική χ ρήση μάσκας
και τα υπόλοιπα γν ωστά μέτρα
προστασίας από τον
κορoν αϊό, η βεβαίωση αρν ητι-
κού αποτελέσματος self  test.

Κάθε μέλος της εκπαιδευτικής
κοιν ότητας, εκπαιδευτικοί,
μαθητές, διοικητικό και λοιπό
προσωπικό των  Γεν ικών  και
Επαγγελματικών  Λυκείων ,
καθώς επίσης και το Ειδικό
Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό
Προσωπικό (ΕΕΠ και ΕΒΠ)
των  σχ ολείων  Ειδικής Αγωγής
είν αι υποχ ρεωτικό ν α υποβάλ-
λον ται σε self  test δύο φορές
την  εβδομάδα και ν α φέρουν
μαζί τους στο λύκειο τη σχ ετική
βεβαίωση (για τους εκπαιδευτι-
κούς) ή κάρτα (για τους μαθη-
τές) αρν ητικού αποτελέσματος
κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.

Αξίζει, μάλιστα, ν α
σημειωθεί ότι είν αι
υποχ ρεωτικό το
self  test ακόμα και
για όσους μαθητές
και εκπαιδευτικούς
έχ ουν  εμβολιαστεί.

Τα self  test διατίθ-
εν ται δωρεάν  από
τα φαρμακεία μαζί
με εν ημερωτικό
υλικό, χ ρησιμο-
ποιών τας τον
ΑΜΚΑ, τον  Προ-
σωριν ό ΑΜΚΑ
(ΠΑΜΚΑ) ή τον
Προσωριν ό Αριθμό
Ασφάλισης και Υγει-
ον ομικής Περίθαλ-
ψης Αλλοδαπού
(ΠΑΑΥΠΑ). 

Οι μαθητές άν ω των  13 ετών
μπορούν  ν α κάν ουν  το τεστ
με την  επίβλεψη εν ηλίκου, εν ώ
στους κάτω των  13 ετών  το
τεστ θα διεν εργείται από εν ήλι-
κο. Συστήν εται το τεστ ν α
γίν εται το ίδιο πρωί ή το προη-
γούμεν ο βράδυ.

Αλαλούμ με ψευδώς θετικά
self test

Κατά τα λοιπά, έν α απίστευτο
αλαλούμ προκλήθηκε με τα self
test των  μαθητών  στα Γιάν ν ι-
ν α, πιθαν όν  και σε άλλες περ-
ιοχ ές καθώς δεκάδες από αυτά
βγήκαν  θετικά ή οριακά θετικά.

Όλα ξεκίν ησαν  από το πρωί,
όταν  μαθητές άρχ ισαν  ν α
κάν ουν  τα τεστ εν  όψει της
επιστροφής στα θραν ία. Ωστό-
σο δεκάδες προέκυπταν  θετικά
με αποτέλεσμα αφεν ός την
αγων ία και αφετέρου την  ταλαι-
πωρία.

Γον είς επικοιν ών ησαν  με τον
ΕΟΔΥ αλλά και τις υπηρεσίες
της Περιφέρειας Ηπείρου και
δεκάδες μαθητές κλήθηκαν  ν α
επαν αλάβουν  τον  δειγματολ-
ηπτικό έλεγχ ο με rapid test
τόσο στην  κεν τρική πλατεία
όσο και στη μον άδα που λειτο-
υργεί στο στρατόπεδο Βελισσα-
ρίου.

Από το αποτέλεσμα του rapid
test προέκυψε σχ εδόν  για όλες
τις περιπτώσεις ότι το self  είχ ε
δώσει ψευδές
αποτέλεσμα.Εν δεικτικό είν αι
το γεγον ός ότι την  Κυριακή
μόν ο στην  κεν τρική πλατεία
των  Ιωαν ν ίν ων  έγιν αν  500
δειγματοληπτικοί έλεγχ οι και
θετικά ήταν  μόλις πέν τε από
τα τεστ που διεν εργήθηκαν .

Σε μαθητές κι εκπαιδευτικούς
Επαναλειτουργία σχολείων:
3.000 τα θετικά self test



Εκτός του μέτρου των αναστολών συμβά-
σεων και κατά συνέπεια της κρατικής
επιχορήγησης των 534 ευρώ τον μήνα,
αναμένεται να μείνουν τον Μάιο χιλιάδες

εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις των οποίων οι Κωδικοί
Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) έμειναν εκτός της
λίστας που συνέταξε το οικονομικό επιτελείο της
κυβέρνησης. Αλλά και ο «κόφτης» που πρόσφατα
αποφάσισε να θέσει το υπουργείο Εργασίας και
αφορά τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση,
εκτιμάται ότι θα αφήσει  εκτός αναστολών χιλιάδες
εργαζόμενους που απασχολούνται λιγότερο από 4
ώρες την ημέρα.
Ήδη οι πληρωμές για τις αναστολές Απριλίου, που

έχουν προγραμματιστεί για σήμερα, 11 Μαΐου, αφο-
ρούν 472.899 εργαζόμενους, των οποίων οι συμβά-
σεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή κατά τον μήνα
Απρίλιο, με το συνολικό ποσό φτάνει σε 212, 2 εκατ.
ευρώ. Πρόκειται για 30.792 εργαζόμενους λιγότερο-
υς σε σχέση με τον αμέσως προηγούμενο μήνα
Μάρτιο, όταν και πληρώθηκαν αποζημιώσεις ειδικού
σκοπού  ύψους 249,5 εκατ. ευρώ και συνολικά
503.691 πληρωμές. Μάλιστα, κατά τους δύο
συγκρίσιμους μήνες, δεν υπήρξαν ούτε αλλαγές
στους ΚΑΔ ούτε τέθηκαν νέα κριτήρια επιλεξιμότ-
ητας.
Για τον Φεβρουάριο, όταν και τέθηκε για πρώτη

φορά το μέτρο της προαναγγελίας των αναστολών,
αποζημιώσεις ειδικού σκοπού με βάση τα 534 ευρώ
ύψους 254,9 εκατ. ευρώ έλαβαν 532.208 εργαζόμε-
νοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε
αναστολή.
Μάλιστα, ο αριθμός αυτός ήταν μειωμένος κατά

12% σε σχέση με τους εργαζόμενους σε αναστολή
του Ιανουαρίου, ως αποτέλεσμα της πρόβλεψης για
προαναγγελία του μέτρου στο σύστημα Εργάνη από
τις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο είχαν
δηλωθεί σε αναστολή σύμβασης εργασίας 623.557
εργαζόμενοι. Για τις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού

των συγκεκριμένων μισθωτών καταβλήθηκαν
306,43 εκατ. ευρώ.

Τα νέα κριτήρια και οι αιτήσεις
Πλέον, όμως, κι ενώ εκκινούν σταδιακά πολλές δρα-
στηριότητες που για μήνες ήταν στον «πάγο», το
υπουργείο Εργασίας εφαρμόζει παλαιά και νέα κρι-
τήρια επιλεξιμότητας, υπό προϋποθέσεις, με στόχο
το μέτρο να είναι αποτελεσματικό και να αφορά τις
επιχειρήσεις που πραγματικά έχουν ανάγκη. Σε
αυτό το πλαίσιο, από τις αιτήσεις που υποβάλλονται
ήδη και θα διαρκέσουν έως την Τετάρτη, 12 Μαΐου,
αποκλείονται πλέον τουλάχιστον 400 ΚΑΔ και
επιχειρήσεις σε κλάδους για παράδειγμα του χονδρ-
εμπορίου, της βιομηχανίας (ηλεκτρονικοί υπολογι-
στές, απορρυπαντικά, τσιμέντο κ.λπ.), εργοτάξια,
ναυπήγηση σκαφών κ.ά. Στην πράξη, σε αναστολή
μπορούν να θέσουν τους εργαζόμενούς τους οι
επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλειστούς με κρα-
τική εντολή ΚΑΔ, στην εστίαση, στο λιανεμπόριο και
σε κάποιους λίγους μεμονωμένους ΚΑΔ από άλλες
δραστηριότητες. Είναι χαρακτηριστικό ότι εκτός του
μέτρου μένουν δεκάδες κωδικοί που σχετίζονται με
τα τρόφιμα (π.χ. παραγωγή, επεξεργασία και
συντήρηση κρέατος, ψαριών, πατατών, φρούτων
και λαχανικών), λιανεμπόριο τροφίμων και ποτών,

αλλά και επιχειρήσεις με βιομηχανικά υλικά μέταλλα,
ναυπήγησης σκαφών, εργοτάξια, κλωστοϋφαντο-
υργία, δερμάτινα είδη, κατασκευή υποδημάτων
κ.λπ. 
Παράλληλα, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας,

εφαρμόζονται δύο βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας,
υπό προϋποθέσεις.

Αναλυτικά, ισχύει ο «κόφτης» της αύξησης τζίρου
στις επιχειρήσεις εστίασης είτε άνοιξαν είτε όχι, στις
λοιπές κλειστές επιχειρήσεις (τέχνη, αθλητισμός,
κέτερινγκ κ.λπ.) αλλά και στο λιανεμπόριο που λει-
τουργεί με click away. 
Στις ανοικτές - πληττόμενες επιχειρήσεις, ισχύει και
το μέτρο της υποχρεωτικής απασχόλησης των
εργαζόμενων που εντάσσονται σε αναστολή, του-
λάχιστον 4 ώρες ημερησίως και 16 εβδομαδιαίως.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, σε αναστολή μπορούν να
τεθούν μόνο όσοι εργαζόμενοι έχουν προσληφθεί
έως 31 Ιανουαρίου 2021. Και βέβαια, ισχύει το
μέτρο της προαναγγελίας, για το διάστημα από τις
13 Μαΐου και μετά.
Χωρίς κριτήρια επιλεξιμότητας, μπορούν να κάνουν
χρήση του μέτρου των αναστολών οι κλειστές, με
κρατική εντολή, επιχειρήσεις.

Βάσει του σχεδιασμού, έως τις 12 Μαΐου θα υπο-
βάλλονται δηλώσεις αναστολής συμβάσεων
εργασίας που μπορούν να αφορούν είτε ολόκληρο
τον Μάιο είτε μέρος αυτού. Οι αιτήσεις έως τις 12
Μαΐου θα μπορούν να έχουν αναδρομική ισχύ από
1η Μαΐου. 
Σε κάθε περίπτωση, κατά το ανωτέρω διάστημα
δηλώνονται οι αναστολές που αφορούν το διάστημα
από 1 έως 12 Μαΐου 2021. Από 13 Μαΐου, οι επιχει-
ρήσεις θα μπορούν να προαναγγέλλουν αναστολές
μόνο για χρονικό διάστημα που ακολουθεί, χωρίς να
έχουν τη δυνατότητα μεταβολής των δηλώσεων για
την περίοδο 1-12 Μαΐου.
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ΕΕκκττόόςς  εεππιιδδόόμμααττοοςς  €€553344  δδεεκκάάδδεεςς  χχιιλλιιάάδδεεςς  εερργγααζζόόμμεεννοοιι  ττοονν  ΜΜάάιιοο
ΠΠώώςς  λλεειιττοούύρργγηησσαανν  τταα  κκρριιττήήρριιαα  εεππιιλλεεξξιιμμόόττηηττααςς  γγιιαα  ττιιςς  αανναασσττοολλέέςς  ΜΜααΐΐοουυ..

ΟΟΠΠΕΕΚΚΑΑ::  ΠΠόόττεε  μμππααίίννοουυνν  τταα  λλεεφφττάά  γγιιαα  ΚΚΕΕΑΑ,,  εεππίίδδοομμαα  ππααιιδδιιοούύ,,  εεννοοιικκίίοουυ  &&  γγέέννννααςς  

Την τελευταία εργάσιμη του Μαΐου
2021 θα καταβληθούν από τον
Οργανισμό τα παρακάτω επιδόματα

και παροχές:

Επίδομα Παιδιού,
Ε λ ά χ ι σ τ ο
Ε γ γ υ η μ έ ν ο
Ε ι σ ό δ η μ α
(πρώην ΚΕΑ),

Επίδομα Στέγασης,
Επίδομα γέννησης, Προνοιακά Αναπηρικά
και Διατροφικά Επιδόματα, Στεγαστική
Συνδρομή, Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων,
Σύνταξη Υπερηλίκων

Επίδομα παιδιού 2021: Πότε πληρώνε-
ται η δεύτερη δόση
Οι δικαιούχοι του Επιδόματος υποβάλ-
λουν την αίτηση Α21 στην πλατφόρμα της
ΗΔΙΚΑ idika.gr ή μέσω του διαδικτυακού
τόπου opeka.gr, με τη χρήση των προσω-
πικών κωδικών πρόσβασης του δικαι-
ούχου στο TAXISnet.

Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί
βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα

δηλωθούν στο Α21 του 2021 και του συνο-
λικού οικογενειακού εισοδήματος που οι
δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2019
και μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής
της φετινής φορολογικής δήλωσης.

Αν στο ενδιάμεσο διάστημα υποβληθεί η
φετινή φορολογική δήλωση (Ε1) το επίδο-
μα παιδιού θα υπολογιστεί με βάσει το
συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορ-
ολογικού έτους 2020.

Η δεύτερη δόση για το Επίδομα παιδιού
2021 θα καταβληθεί την Δευτέρα 31 Μαΐου
2021, τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα
Μαΐου 2021, για όσους έχουν υποβάλλει ή
θα υποβάλλουν νέα αίτηση

Καταβολή του Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος (πρώην ΚΕΑ) για τον
μήνα Μάιο 2021
Η πληρωμή στους δικαιούχους γίνεται
μετά την έγκριση με υπουργική απόφαση
δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του
προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου
Εργασίας, οικονομικού έτους 2021, προ-
κειμένου να χρηματοδοτηθεί ο Οργανι-
σμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινω-

νικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για την κάλ-
υψη της καταβολής

Η πληρωμή μηνός Μαΐου 2021 στους
δικαιούχους (όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση
μέχρι και την 30 Απριλίου 2021 και έχει
εγκριθεί) του προγράμματος «Ελάχιστο
Εγγυημένο Εισόδημα» (πρώην ΚΕΑ) θα
γίνει την τελευταία εργάσιμη του Μαΐου
2021 δηλαδή την Δευτέρα 31 Μαΐου 2021

Επίδομα ενοικίου (στέγασης) 2021 
Η πληρωμή στους δικαιούχους γίνεται
μετά την έγκριση με υπουργική απόφαση
δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του
προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου
Εργασίας, οικονομικού έτους 2021, προ-
κειμένου να χρηματοδοτηθεί ο Οργανι-
σμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για την κάλ-
υψη της καταβολής, σύμφωνα με την κυα
του επιδόματος ενοικίου (στέγασης)

Η πληρωμή μηνός Μαΐου 2021 στους
δικαιούχους (όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση
μέχρι και την 30 Απριλίου 2021 και έχει
εγκριθεί) του Επιδόματος Ενοικίου Στέγα-
σης θα γίνει την τελευταία εργάσιμη του

Μαΐου 2021 δηλαδή την Δευτέρα 31 Μαΐου
2021

Πληρωμή των προνοιακών και διατρο-
φικών επιδομάτων Μαΐου 2021

Η πληρωμή στους δικαιούχους γίνεται
μετά την έγκριση με υπουργική απόφαση
δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του
προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου
Εργασίας, οικονομικού έτους 2021, προ-
κειμένου να χρηματοδοτηθεί ο Οργανι-
σμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για την κάλ-
υψη της καταβολής (δαπάνες χορήγησης
προνοιακών παροχών σε χρήμα σε ΑμεΑ)

Η πληρωμή από τον ΟΠΕΚΑ μηνός Μαΐου
2021 στους δικαιούχους των προνοιακών
και διατροφικών επιδομάτων θα γίνει την
τελευταία εργάσιμη του Μαΐου 2021 δηλα-
δή την Δευτέρα 31 Μαΐου 2021

Επίδομα γέννας (νόμος 4659/2020)
Η πληρωμή στους δικαιούχους του επιδό-
ματος γέννησης θα γίνει την τελευταία
εργάσιμη του Μαΐου 2021 δηλαδή την
Δευτέρα 31 Μαΐου 2021.
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ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

ΓΑΜΟΣ

Ο ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΟΒ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΖΟΥΡΑΓΕΒΑ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΚΑΙ Η ΠΕΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΝ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ



Τρίτη 11 Μαΐου 2021 θριάσιο-11 

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2

Οδικός χάρτης του αν οίγματος της
αγοράς

Μένει να δοθεί το «πράσινο φως»
από τις Βρυξέλλες για να ανοίξει η πλα-
τφόρμα στήριξης της εστίασης, εξήγησε.
Σημείωσε ότι η εκταμίευση θα γίνει
μέσα σε τέσσερις εβδομάδες από την
υποβολή της αίτησης.

«Θέλω, και αυτό θα ζητήσουμε από
την επιτροπή, να βγάλουμε χρονοδιάγρ-
αμμα για όλους τους κλειστούς κλάδους
της οικονομίας με το πρωτόκολλο και
την ημερομηνία, για να ξέρουν όλοι
(γάμοι, δεξιώσεις, κέντρα ευεξίας κλπ)
πότε και  πώς ξεκινάνε, οπότε να
υπάρχει οδικός χάρτης ολοκλήρωσης
του ανοίγματος της αγοράς» ανέφερε
ακόμα ο υπουργός.

«Σίγουρα θα υπάρχουν περιορισμοί
που θα χαλαρώνουν με το ρυθμό που
εμβολιάζουμε, με 100.000 εμβόλια την
ημέρα. 

Είμαι απολύτως βέβαιος ότι με το
ρυθμό που εμβολιάζουμε θα υπάρξει
πολύ μεγάλη χαλάρωση.  Στο Ισραήλ και
τη Βρετανία είδαμε ότι όταν φτάνει σε ένα 

συγκεκριμένο σημείο ο κορωνοϊός
κάνει απότομη πτώση. Εάν όλα πάνε
καλά αυτό θα είναι μια ημερομηνία μέσα
στον Ιούνιο για την Ελλάδα» τόνισε δε ο
κ. Γεωργιάδης.

Για την  κατάργηση των  SMS στο
λιαν εμπόριο από τις 14 Μαΐου, με τα
ίδια μέτρα προφύλαξης, σημείωσε ότι
τα καταστήματα άνω των 500 τετραγω-
νικών θα επιτρέπεται 1 άτομο ανά 50 τμ
και όχι 1 ανά 100 τμ που ισχύει έως 

τώρα, ενώ εξετάζεται περαιτέρω χαλάρ-
ωση, δηλαδή 1 άτομο ανά 25 τμ. σε μια
εβδομάδα ίσως λίγο παρακάτω.

Ο κ. Γεωργιάδης πρόσθεσε ότι στις
15 Μαΐου τελειώνουν τα SMS
μετακίνησης και το ωράριο κυκλοφορίας
θα παραταθεί κατά μία ώρα, ενώ μια μέρα
νωρίτερα, στις 14 θα έχουν τελειώσει τα
ψώνια με ραντεβού.

Συμφων ώ με το ν α έχουν  περισσό-
τερα δικαιώματα οι εμβολιασμέν οι

Σημείωσε ότι αυτή την εβδομάδα θα
εξεταστεί το θέμα των γυμναστηρίων. Ο
υπουργός έκανε επίσης γνωστό ότι θα
δημοσιευθεί απόφαση για τη δωρεάν
παροχή σελφ τεστ για τους κληρικούς
όλων των δογμάτων.

Ο υπουργός Ανάπτυξης δήλωσε
σύμφωνος με το να έχουν περισσότερα
δικαιώματα οι εμβολιασμένοι. Υπογράμ-
μισε ότι με την πρόοδο των εμβολια-
σμών και την πτώση της πανδημίας θα
φύγουν σταδιακά και οι υπάρχοντες περ-
ιορισμοί.

Πωλείται
οικία ισόγειο
και πρώτος

όροφος
στο

Παλαιοχώρι
Μάνδρας 

σε
800 μέτρα
οικόπεδο .
Ανταλλαγή

με
διαμέρισμα
τηλέφωνο
6974 311

396.
Τιμή

συζητήσιμη



Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284
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Ο πρόεδρος της διορ-
γανώτριας με δήλωση
του επισημαίνει ότι
δεν θα υπάρχει καμιά
ανοχή στους ταραχο-

ποιούς και ζητά από τον
Χαρδαλιά να επανεξετάσει

την εισήγηση για διακοπή της SL2
Την κατάσταση στα χέρια της είναι απο-

φασισμένη να πάρει η Σουπερ λίγκα 2
προκειμένου να διαφυλάξει την ολοκλήρ-
ωση του πρωταθλήματος.

Η διοργανώτρια με προσωπική δήλωση
του προέδρου της Λεωνίδα Λεουτσάκου,
χθες το πρωί ξεκαθάρισε  ότι θα θεσπι-
στούν αυστηρότερες κυρώσεις για τους
παραβάτες των υγειονομικών πρωτοκόλ-
λων και ζητά από τον υφυπουργό Πολιτι-
κής Προστασίας, Νικό Χαρδαλιά να επα-
νεξετάσει την πρόθεση του για εισήγηση
διακοπής του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά η δήλωση του Λεουτσάκου:
«Αντιλαμβανόμενοι την αγωνία και

εύλογη ανησυχία του Υφυπουργού Πολι-
τικής Προστασίας κ. Ν. Χαρδαλιά και των
στελεχών της Γενικής Γραμματείας του για 

τα ζητήματα που είδαν το φως της
δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες, με την
καταστρατήγηση όρων μετακίνησης απο-
στολών ομάδας, προχωράμε σήμερα στις
15.00 σε έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ της
Super League 2.

Κύρια ζητήματα προς απόφαση είναι η
θέσπιση συγκεκριμένων κυρώσεων σε
όσους παραβαίνουν τα υγειονομικά
πρωτόκολλα, καθώς και η αυστηροποίηση
των κανόνων που συνοδεύουν τα πρωτό-
κολλα αυτά.

Δύο αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση
των υποχρεώσεων των ομάδων και με
δεδομένη την βούληση μας για μη επα-
νάληψη και καμία ανοχή σε φαινόμενα
παραβατικότητας, είμαστε σίγουροι ότι ο
κος Χαρδαλιάς θα επανεξετάσει την
πρόθεση του, για την εισήγηση διακοπής
του πρωταθλήματος .

Αντιλαμβανόμαστε το άδικο της στοχο-
ποίησης της Γενικής Γραμματείας Πολιτι-
κής Προστασίας για το ζήτημα που
προέκυψε , αλλά θέλουμε να διαβε-
βαιώσουμε τόσο τη ΓΓΠΠ όσο και την
ΓΓΑ ότι αποτελούν μεμονωμένα περιστα-
τικά που δεν θα επαναληφθούν»

Διακρίσεις για τον Α.Ο.
Μεγάρων

στο Διασυλλογικό

Στους  διασυλλογικούς αγώνες
που έγιναν στον Άγιο Kοσμά. O Α.Ο.
Μεγάρων πήρε 2 χρυσά μετάλλια  με
την Μαρία Bαρελά στα κορίτσια και
τον Νικήτα Μπούρα στα αγόρια και
δυο τέταρτες θέσεις με την Σχινά
Σωτηρία στο έξαθλο και τον Κιόσια
Αρτάν στο ακόντιο ανδρών με 51.08
μ. νέο ατομικό ρεκόρ αν και πρώτη
χρονιά έφηβος.

H επίδοση του πρωταθλητή του
Α.Ο. Μεγάρων και τρίτου νικητή στην
Ευρώπη  στο τριπλούν το 2019  στην
κατηγορία κ20 Ανδρέα Πανταζή αυτή
την στιγμή είναι πρώτη επίδοση
στην κατηγορία ανδρών στην
Ευρώπη και Κ23 πρώτη επίδοση
στον κόσμο στην κατηγορία κ23 και
όγδοη στον κόσμο στην κατηγορία
ανδρών.

Ο Πρόεδρος του Α.Ο. Μεγάρων
Σπύρος Καλοζούμης σε ανάρτησή
του τόνισε τις δυσκολίες του συλλό-
γου όσο και του αθλητή την περίοδο
που πέρασε. Συγκεκριμένα, ανέφερε
ότι ο Ανδρέας Πανταζής είχε φέτος
σοβαρό ατύχημα κατά την διάρκεια
προπόνησης στο ΟΑΚΑ, όπως και
νόσησε covid19 .

Ο Σύλλογος αντιμετωπίζει, όπως
γενικά τα αθλητικά σωματεία, οικονο-
μικά προβλήματα και για αυτό ο
Σπύρος Καλοζούμης απηύθυνε
έκκληση σε όποιον θέλει να συνει-
σφέρει με κατάθεση στον λογαριασμό
του συλλόγου  Εθνική Τράπεζα
411/48006566 –Αθλητικός Όμιλος
Μεγάρων.

Λ. Λεουτσάκος: «Αυστηρές κυρώσεις για τους
παραβάτες του πρωτόκολλου»

Super League 2: Το πρόγραμμα της 4ης
αγωνιστικής των πλέι άουτ
Ανακατατάξεις στη βαθμολογία! Εκτός τροχειάς ανόδου ο Ιωνικός, στην
πρώτη θέση η Ξάνθη, δεύτερος ο Λεβαδειακός. Ο Εργοτέλης το κρητικό
ντέρμπι.
Πάμε για φιναλε γκραν γκινιόλ στη Super League 2. Τρίτη ήττα σε ισάριθμα
ματς ο Ιωνικός, με τους Νικαιώτες να χάνουν και από την Ξάνθη και να
βγαίνουν εκτός τροχειάς ανόδου! Κορυφή έπιασαν οι Ακρίτες και σε θέση
μπαράζ ο Λεβαδειακός μετά την εύκολη νίκη
επί του Διαγόρα. Από… κοντά και ο
Εργοτέλης μετά το τρίποντο  απέναντι στα
Χανιά!

Κυριακή 16/5 – 14.45
Διαγόρας – Ιων ικός
Ξάν θη – Εργοτέλης
Λεβαδειακός – Χαν ιά

Ετήσια γενική
συνέλευση στον ΑΟ

Κούρο Μεγάρων

Το Δ.Σ. του Αθλητικού Ομίλου
Κούρος- Εθελοντική Ομάδα
Μεγάρων καλεί τα μέλη του στην
ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση,
το Σάββατο 22 Μαΐου 2021 και
ώρα 18:00 στην έδρα του ομίλου
στην Αρχή Λ. Αλεποχωρίου στην
περιοχή Φόρος Μεγάρων με τα
κάτωθι θέματα:

Εκλογή προεδρείου γενικής συνέ-
λευσης
Απολογισμός πεπραγμένων 2020
Οικονομικός απολογισμός 2020
Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής
Προϋπολογισμός για το 2021
Τροποποίηση καταστατικού
Προτάσεις για δράσεις μέσα στο
2021
Παν έκτακτο κατεπείγον
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενι-
κή Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί
την Κυριακή 23 Μαΐου 2021 την
ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο με τα ίδια
θέματα.
Για την ύπαρξη απαρτίας απαι-
τούνται τα μισά συν ένα ταμειακώς
εντάξει μέλη.

Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ:
Ανακοίνωση για τις
ακαδημίες του
συλλόγου

Η ΓΓΑ αν ακοίν ωσε ότι από 17/5 ν α
ξεκιν ήσουν  οι αθλητικές Ακαδημίες με
ατομικές προπον ήσεις σε μικρά, σταθ-
ερά γκρουπ έως δέκα (10) ατόμων .
Η απόφαση αυτή θα δώσει στους αθλ-
ητές των  ακαδημιών  μας ν α επιστρέ-
ψουν  στις προπον ήσεις που τόσο
πολύ έχ ει λείψει από τα παιδιά μας.
Εμείς τηρών τας όλες τις υποδείξεις της
ΓΓΑ για την  ασφάλεια των  μικρών  μας
αθλητών  θα σας περιμέν ουμε στο
Φράγκειο δημοτικό γυμν αστήριο.
Εν τός της εβδομάδας θα σας αν ακοι-
ν ωσουμε το πρόγραμμα προπον ή-
σεων .
Το πρωτάθλημα ΕΠΣΔΑ των  ακαδ-
ημιών  δεν  θα ξεκιν ήσει;

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΟΚ

ΠΣΑΠ 1976: Χρειάζεται
την βοήθεια μας
Ο μικρός Αλέξαν δρος είν αι έν α παιδί 8
ετών , με σπαστική τετραπληγία και εγκε-
φαλική παράλυση και  χ ρειάζεται τη
βοήθειά μας, καθώς πρέπει ν α μεταβεί
στις ΗΠΑ ώστε ν α υποβληθεί σε επέμ-
βαση. Ολοι μαζί μπορούμε ν α τον  βοηθ-
ήσουμε...
Ο ποδοσφαιριστής Τάσος Καραμάν ος
τον  έκαν ε ν α χ αμογελά... Αλήθεια, πόσο
όμορφο χ αμόγελο...
Ο τραπεζικός λογαριασμός που έχ ει
αν οιχ θεί στην  Εθν ική Τράπεζα για
αυτόν  τον  σκοπό είν αι: GR78 0110
3960 0000 3960 0966 012. Δικαιούχ οι:
Μπογιαν τζής Αλέξαν δρος του Ιωάν ν η, 

Μπογιαν τζής Ιωάν ν ης του Γεωργίου,
Ρηγοπούλου Χριστίν α του Ιωάν ν η.

FL:   Οι αγώνες της
Τετάρτης στο νότιο
όμιλο

Για την  11η αγων ιστική της φου-
τμπόλ λιγκ θα γίν ουν  τα εξής
παιχν ίδια.
ΙΑΛΥΣΟΣ-ΑΙΓΑΛΕΩ
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΡΟΔΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΕΝΩΣΗ
ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ(αν αβολή)
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ-
ΕΠΙΣΚΟΠΗ(αν αβολή)
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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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