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Ελευσίνα
ΓΚΟΛΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
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Ο αρμόδιος για θέματα
Αυτοδιοίκησης Υπο-
υργόςΣτέλιος Πέτσας,
μιλώντας στο 6ο Οικονο-
μικό Φόρουμ των
Δελφών. (...)  ανακοίνωσε
ότι  ο νέος εκλογικός
νόμος για τους ΟΤΑ θα
κατατεθεί  προς ψήφιση
στη Βουλή στις 19 Μαΐου
και θα ισχύσει από τις
επόμενες εκλογές που
θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο του 2023. 

Ο κ. Πέτσας επανέλαβε ότι σε αυτόν προβλέπε-
ται εκλογή Δημάρχου και Περιφερειάρχη με 43 %
από τον πρώτο γύρο, πλαφόν 3 % για είσοδο στα
Συμβούλια, επαναφορά της πενταετούς θητείας και
λελογισμένη μείωση του αριθμού των Δημοτικών
και Περιφερειακών Συμβούλων.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών προα-
νήγγειλε νέα έκτακτη χρηματοδότηση των ΟΤΑ
μετά από αποτίμηση που θα υπάρξει για τις
απώλειες που υπέστησαν από την πανδημία (μη
απόδοση δημοτικών τελών από τις κλειστές

επιχειρήσεις κ.α.) το
τρίμηνο Μαρτίου - Μαΐου.
Για τη στήριξη των τοπικών
κοινωνιών, εν μέσω της
πανδημίας, το Κράτος έχει
συνδράμει τους ΟΤΑ με
187,1 εκατ. ευρώ. πέρυσι
και με 50 εκατ. ευρώ τους
πρώτους μήνες φέτος, είπε
ο κ. Πέτσας.

Ανέφερε ότι η μεταφορά
του ΕΝΦΙΑ στους Δήμους

θα γίνει κατόπιν διαλόγου που θα ακολουθήσει τη
βασική θεσμική μεταρρύθμιση, που είναι η λεγό-
μενη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση με το ξεκαθάρ-
ισμα αρμοδιοτήτων μεταξύ Κεντρικού Κράτους και
Αυτοδιοίκησης και την μεταφορά των απαραίτητων
πόρων προς την τελευταία.  

Εξέφρασε, τέλος, την ελπίδα η συζήτηση της
Κυβέρνησης με τα θεσμικά όργανα της αυτο-
διοίκησης (ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ) για τις αρμοδιότητες να
έχει ολοκληρωθεί έως τον Ιούλιο προκειμένου
τον Σεπτέμβριο να πάρει τη μορφή νομοθετήμα-
τος.

Στο Υπουργείο
Ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν ,
βρέθηκε ο Δήμα-
ρχος Ελευσίνας
Αργύρης Οικονό-
μου, όπου και
συναντήθηκε με τον
Αναπληρωτή Υπο-
υργό Εσωτερικών,
Στέλιο Πέτσα, αρμό-
διο για θέματα
αυτοδιοίκησης.

Στη συνάντηση,
βρέθηκαν επίσης ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών
Υπηρεσιών, Θανάσης Μαυρογιάννης, καθώς και
ο Αντιδήμαρχος Πολιτιστικής Πρωτεύουσας,
Φώτης Τατάκης, αφού μέρος της συζήτησης αφο-
ρούσε το δικό τους χαρτοφυλάκιο, συμπεριλαμ-
βανομένου των προτάσεων της Ελευσίνας στο
πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και των υπο-
δομών που θα μείνουν στην πόλη μετά την Πολι

τιστική το 2023. 
Ο αναπληρωτής

Υπουργός, εξέφρ-
ασε τη στήριξή του
στις προτάσεις
που παρουσίασε ο
Δήμος, ώστε να
προχωρήσει  ο
στρατηγικός σχε-
διασμός για τη
συνολική αναβάθ-
μιση της Ελευ-
σίνας και  της
Μαγούλας, σε

επίπεδο λειτουργικότητας, αισθητικής και ψηφια-
κής εξέλιξης. 

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος προσκάλεσε
τον Υπουργό να επισκεφτεί σύντομα την Ελευ-
σίνα, πρόταση η οποία έγινε δεκτή μετά και από
το πολύ καλό κλίμα της συνάντησης στο Υπουρ-
γείο. 

ΣΤΙΣ 19 ΜΑΪΟΥ
Κατατίθεται προς ψήφιση στη Βουλή 
ο νέος εκλογικός νόμος για τους ΟΤΑ 

Θα ισχύσει από τις επόμενες εκλογές 
που θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο του 2023. 

Στο Υπουργείο Εσωτερικών για θέματα
της Ελευσίνας ο Αργύρης Οικονόμου

Στρατηγικός σχεδιασμός για τη συνολική αναβάθμιση της Ελευσίνας και Μαγούλας,
σε επίπεδο λειτουργικότητας, αισθητικής και ψηφιακής εξέλιξης
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Τ
ον Υφυπο-
υ ρ γ ό ,
α ρ μ ό δ ι ο

για θέματα χωρο-
ταξίας και αστικού
περιβάλλοντος του
Υπουργείου Περι-
βάλλοντος & Ενέρ-
γειας, Νικόλαο
Ταγαρά υποδέχθη-
καν  στο Δημαρχείο
ο Χρήστος Ε. Στάθ-
ης και ο αρμόδιος
Α ν τ ι δ ή μ αρ χ ο ς
Κώστας Φράγκος. 

Οι  δύο άνδρες
συζήτησαν θέματα
που αφορούν τη χωροταξική αναβάθμιση του
Δήμου καθώς και τη θετική εξέλιξη στην ένταξη της
περιοχής «Νέα Ζωή» της Δ.Ε. Μάνδρας στο σχέ-
διο πόλης. 

Εξετάστηκαν ακόμη λύσεις για την υλοποίηση
του σχεδιασμού που αφορά άλλες ζώνες και χρή-
σεις στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-
Οινόης.  

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Νικόλαο
Ταγαρά είχε ο Δήμαρχος Χρήστος Στάθης

Συνελήφθη στις Αχαρνές 
52χρονος για κατοχή και 
διακίνηση ναρκωτικών ουσιών
Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδι-

κασίας,  στις Αχαρνές, από αστυνομικούς της Υπο-
διεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής και του
Τμήματος Ασφαλείας Αχαρνών, 52χρονος ημε-
δαπός για παράβαση του Νόμου περί Εξαρτ-
ησιογόνων Ουσιών.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών, αναφο-
ρικά με τη δράση ατόμου στην καλλιέργεια, αποθ-
ήκευση και διακίνηση κάνναβης, εντοπίστηκε ο
52χρονος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του
δράση.

Μετά από έρευνα σε οικία στις Αχαρνές, βρέθη-
καν και κατασχέθηκαν:

42 Δενδρύλλια κάνναβης
941 γραμμ. κάνναβης
219 γραμμ. σπόροι κάνναβης
Εξοπλισμός καλλιέργειας κάνναβης
Ζυγαριά ακριβείας
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα

Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ανανεωμένοι και ανακαινισμένο υποδέχονται τα παιδιά
σήμερα 17 Μαΐου οι Παιδικοί Σταθμοί Ζεφυρίου

Π
ανέτοιμοι να υποδεχτούν εκ νέου,
σήμερα 17 Μαΐου, τα νήπια και τα
βρέφη, είναι οι δύο Παιδικοί και ο

Βρεφικός Σταθμός Ζεφυρίου, μετά την απόφα-
ση της κυβέρνησης να λειτουργήσουν και οι
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί της χώρας στο
πλαίσιο της σταδιακής άρσης των περιορι-
στικών μέτρων κατά της εξάπλωσης της παν-
δημίας covid-19.

Ευχάριστες εκπλήξεις περιμένουν τα παι-
διά κατά την επιστροφή τους, καθώς ο Πρόε-
δρος των Παιδικών Σταθμών Ζεφυρίου Γιώρ-
γος Κούρκουλος, εκμεταλλεύτηκε το χρονικό
διάστημα που οι Σταθμοί έμειναν κλειστοί
λόγω της πανδημίας και ανανέωσε τους χώρ-
ους και τον εξοπλισμό, δημιουργώντας ένα
ακόμη πιο χαρούμενο και ασφαλές περιβάλ-
λον για τα παιδιά.

Ειδικότερα, σε όλους τους Σταθμούς έγινε
αντικατάσταση των ειδών υγιεινής και συγκε-
κριμένα τοποθετήθηκαν νέες παιδικές λεκά-
νες, αγοράστηκαν νέοι κάδοι και πιγκάλ και
τοποθετήθηκαν νέοι παιδικοί νιπτήρες.
Παράλληλα, επιδιώκοντας ακόμη μεγαλύτερη
προστασία, ο Γιώργος Κούρκουλος αντικατέ-
στησε όλες τις βρύσες στις παιδικές τουαλέ-
τες με αυτόματες, ενώ τοποθέτησε και αυτό-
ματα δοχεία υγρού σαπουνιού, έτσι ώστε τα
παιδιά να πλένουν τα χέρια τους χωρίς να
έρχονται σε επαφή με βρύσες και νιπτήρες.

Επίσης, σε όλες τους Παιδικούς Σταθμούς,
σε όλα τα τζάμια σε παράθυρα και μπαλκονό-
πορτες, καθώς και σε κάθε άλλη γυάλινη
επιφάνεια, τοποθετήθηκαν ειδικές μεμβράνες
αντισεισμικής προστασίας, έτσι ώστε σε
περίπτωση θραύσης τζαμιών στην απευκταία
περίπτωση σεισμού, να μην πεταχτούν
θρύψαλα και προκαλέσουν τραυματισμό.

Επιπλέον, στον 1ο Παιδικό Σταθμό τοποθ-
ετήθηκαν νέες μεγαλύτερες και λειτουργικό-
τερες ντουλάπες, βάφτηκαν τοίχοι και δημιο-
υργήθηκε και εξοπλίστηκε Γραφείο Προϊστα-
μένης Διεύθυνσης του ΝΠΔΔ. Παράλληλα

δημιουργήθηκε και εξοπλίστηκε βοηθητικός
χώρος κουζίνας για να γίνεται ξεχωριστή
χρήση από το προσωπικό. 

Στον 2ο Παιδικό Σταθμό αγοράστηκαν
νέα παιδικά τραπέζια για τις αίθουσες,
καθώς και νέα τραπέζια και πάγκοι καθίσμα-
τος για την κεντρική αίθουσα ψυχαγωγίας,
ενώ τοποθετήθηκαν νέες μεγαλύτερες και
λειτουργικότερες ντουλάπες.  

Ανανεωμένος είναι και ο Βρεφικός
Σταθμός ο οποίος στεγάζεται στον πρώτο
όροφο του 2ου Παιδικού Σταθμού. Η αίθουσα
του Βρεφικού Σταθμού εξοπλίστηκε με και-
νούργια τραπεζάκια και καρεκλάκια, ενώ
αγοράστηκαν και 20 νέες βρεφικές κούνιες
ύπνου με τα αντίστοιχα στρώματά τους.
Επίσης, ανανεώθηκε και το δωμάτιο φρον-
τίδας των βρεφών όπου τοποθετήθηκαν νέο
έπιπλο - αλλαξιέρα και καινούρια ντουλάπια.
Με νέα έπιπλα και ντουλάπες εξοπλίστηκε
επίσης και το Γραφείο Προϊσταμένης του Βρε-
φικού Σταθμού.

Ανακαινισμένος είναι και ο προαύλιος
χώρος του 2ου Παιδικού και Βρεφικού Σταθ-

μού καθώς τοποθε-
τήθηκαν νέο πολ-
υόργανο παιδικής
χαράς με δύο
τσουλήθρες και
τρία νέα ατομικά

όργανα τραμπάλας (ελατήρια). Επίσης,
τοποθετήθηκε δάπεδο ασφαλείας σε όλη την
έκταση της παιδικής χαράς του προαυλίου.  

«Έχουμε μετατρέψει τους Παιδικούς Σταθ-
μούς σε “στολίδι” για τον τόπο μας, δημιο-
υργώντας χώρους όπου τα παιδιά δεν
απασχολούνται απλά, αλλά πραγματικά
δημιουργούν, εκπαιδεύονται, κοινωνικοποι-
ούνται, διασκεδάζουν και ψυχαγωγούνται σε
ένα ασφαλές, καθαρό και χαρούμενο περι

βάλλον. Σε αυτό το περιβάλλον, τη Δευτέρα
17 Μαΐου, τα υποδεχόμαστε εκ νέου αυτή την
ιδιαίτερη και δύσκολη σχολική χρονιά»,
τονίζει ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς. 

«Με χαρά υποδεχόμαστε τους μικρούς
μαθητές μας, έχοντας λάβει όλα τα προβ-
λεπόμενα υγειονομικά μέτρα για την ασφαλή
επαναλειτουργία των  δομών. Ήρθε η ώρα
λοιπόν να αντηχήσουν ξανά στις αίθουσές
μας οι χαρούμενες φωνές και τα γέλια των
παιδιών, που τόσο πολύ στερηθήκαμε όλο αυτό
το δύσκολο χρονικό διάστημα», υπογραμμίζει
ο Πρόεδρος των Παιδικών Σταθμών Ζεφυρίου
Γιώργος Κούρκουλος, τονίζοντας ότι η
συντήρηση και ανανέωση των χώρων και του
εξοπλισμού είναι διαρκής, με αποτέλεσμα οι
Παιδικοί Σταθμοί να διατηρούνται συνεχώς
σαν καινούργιοι. «Όλα αυτά τα χρόνια, έχουμε
κάνει σημαντικές παρεμβάσεις τόσο στα
κτίρια όσο και στους εξωτερικούς χώρους,
βελτιώνοντας και αναβαθμίζοντας αισθητά το
περιβάλλον όπου τα παιδιά μας περνούν ένα
σημαντικό μέρος της τρυφερής παιδικής
ηλικίας τους», υπογραμμίζει ο Γιώργος Κούρ-
κουλος αναφέροντας χαρακτηριστικά μερι-
κές από τις εργασίες που έχουν πραγματο-
ποιηθεί την τελευταία τριετία, όπως η δημιο-
υργία κήπου στον 1ο Παιδικό Σταθμό και περ-
βαζιών στον 2ο Παιδικό, η στεγανοποίηση της
ταράτσας του 2ου Παιδικού και η εγκατάστα-
ση νέων ηλιακών θερμοσίφωνων.
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Έκτακτο επίδομα επιβράβευσης 1.000 ευρώ στους εργαζομένους στο ΕΣΥ

Σχ έδιο έμπρακτης αν αγν ώρισης της μεγάλης συν ει-
σφοράς των  εργαζομέν ων  στο Εθν ικό Σύστημα
Υγείας για την  επιτυχ ή αν τιμετώπιση της παν δημίας
μπαίν ει και τη φετιν ή χ ρον ιά σε εφαρμογή από την
κυβέρν ηση.

Στην  αφετηρία βρίσκεται η εμπροσθοφυλακή στο
υγειον ομικό πεδίο, οι περίπου 4.000 εργαζόμεν οι στο
Εθν ικό Κέν τρο Αμεσης Βοήθειας, οι οποίοι μέσα από
ειδικό πρόγραμμα που προωθεί το υπουργείο Υγείας
θα λάβουν  το επόμεν ο διάστημα βοήθημα επιβράβευ-
σης 1.000 ευρώ.

Η κίν ηση αυτή αποτελεί ουσιαστικά προπομπό για
την  έκτακτη οικον ομική εν ίσχ υση και το 2021 όλων
των  εργαζομέν ων  στο ΕΣΥ (ιατρικό, ν οσηλευτικό και
διοικητικό προσωπικό), στους οποίους την  προη-
γούμεν η χ ρον ιά επίσης είχ ε χ ορηγηθεί αν τίστοιχ ο
βοήθημα.

Εχ ει ήδη οριστικοποιηθεί, ωστόσο, ότι όλο το προ-
σωπικό του ΕΚΑΒ, το οποίο καλείται ν α διαχ ειριστεί
με υπευθυν ότητα, ταχύτητα και επαγγελματισμό τον
όγκο των  κλήσεων  στο 166, που με το άν οιγμα του
τουρισμού αν αμέν εται ν α είν αι ακόμη μεγαλύτερος,
θα λάβει επίδομα 1.000 ευρώ, μέσω της συμμετοχ ής
τους σε έν α πρόγραμμα εκπαίδευσης πάν ω στα ν έα

όπλα που έχ ει το ΕΣΥ στη διάθεσή του, τα
πτητικά μέσα που πρόσφατα δώρισε το
Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχ ος στο υπουργείο
Υγείας.

Πέραν  αυτού, η οικον ομική στήριξη του
συν όλου των  υγειον ομικών  του ΕΣΥ
βρίσκεται στις προτεραιότητες της κυβέρν -
ησης και στη δεύτερη χ ρον ιά της παν -
δημίας.

Το πρόγραμμα μέσα από το οποίο
πληρώματα και μέλη του ΕΚΑΒ θα λάβουν
το έκτακτο επίδομα και την  απαραίτητη
εκπαίδευση σε σύγχ ρον α ευρωπαϊκά
πρωτόκολλα για ασφαλείς διασώσεις με τα
ν έα πτητικά μέσα επείγουσας διακομιδής,
συμπίπτει χ ρον ικά με την  κομβική στιγμή
που η Ελλάδα αν οίγει τα σύν ορά της για ν α
υποδεχ θεί εκατομμύρια τουρίστες από όλον  τον
κόσμο κι εν ώ οι αν άγκες διακομιδών  και αεροδιακο-
μιδών  της ελλην ικής κοιν ων ίας αυξάν ον ται διαρκώς.

Κατά τα Νέα, ο στόχ ος του προγράμματος που
αφορά στην  επιχ ειρησιακή μετεξέλιξη του ΕΚΑΒ και
την  εν ίσχ υση των  δεξιοτήτων  του προσωπικού του,
είν αι διττός: Αφεν ός ν α επιβραβεύσει στην  πράξη

τους εργαζόμεν ους εκείν ους που από τον  περυσιν ό
Φεβρουάριο σήκωσαν  το μεγαλύτερο βάρος της παν -
δημίας ρισκάρον τας τη ζωή τους καθημεριν ά χ ωρίς ν α
διαθέτουν  την  πολυτέλεια ν α δηλών ουν  «κουρασμέ-
ν οι» και αφετέρου ν α τους εκπαιδεύσει στο ν α χ ει-
ρίζον ται αποτελεσματικά κάθε λεπτομέρεια του υπε-
ρσύγχ ρον ου ιατροτεχ ν ολογικού εξοπλισμού που
πλέον  έχ ουν  στα χ έρια τους.

Ανοίγουν κινηματογράφοι, θέατρα,
συναυλιακοί χώροι
Τα μέτρα προστασίας

Τη σκυτάλη στο σταδιακό άνοιγμα της χώρας παίρνουν κινηματογράφοι
θέτρα και αρχαιολογικοί χώροι.
Οι καλοκαιρινοί κινηματογράφοι θα λειτουργήσουν με αυστηρά μέτρα προ-
στασίας:

• Κενό χώρο (κενή θέση) ανά δύο καθήμενους και πληρότητα μέχρι 75%.

• Υποχρεωτική τοποθέτηση ατόμων που προσέρχονται μαζί στις δύο
θέσεις μεταξύ των οποίων δεν μεσολαβεί κενός χώρος.

• Μη διεξαγωγή διαλείμματος κατά την προβολή.

• Υποχρεωτική ταξιθεσία και

• Υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

Το επομενο βήμα χαλάρωσης θα γίνει την Παρασκευή 28 Μαΐου, καθώς
επανεκκινούν τα ζωντανά θεάματα και τα ακροάματα σε υπαίθριους χώρους.
Φυσικά με τα μέτρα ασφαλείας θα είναι αυστηρά με μέγιστη χωρητικότητα και
αποστάσεις ανάμεσα στον κόσμο.

Πάνω από 60.000 οχήματα
πέρασαν τα διόδια Ελευσίνας -
Αφιδνών το Σαββατοκύριακο

Σε 60.467 ανήλθαν τα οχήματα που
εξήλθαν από τα διόδια Ελευσίνας και
Αφιδνών, των εθνικών οδών Αθη-
νών - Κορίνθου και  Αθηνών -
Λαμίας, το τελευταίο 24ωρο (από τις
06:00 του Σαββάτου 15 Μαϊου έως
την ίδια ώρα  το πρωί της Κυριακής),
σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυ-
νσης Τροχαίας Αττικής. Ειδικότερα,
από την Ελευσίνα, πέρασαν 33.600
οχήματα και από τις Αφίδνες 26.867.

Παράλληλα, το προηγούμενο
24ωρο, σύμφωνα με το Αθηναϊκό και
Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων,
εισήλθαν από τα συγκεκριμένα
σημεία των δύο εθνικών οδών,
συνολικά 37.254 οχήματα. 

Τα 19.100 από τα διόδια Ελευσίνας
και τα 18.154 από των Αφιδνών.
Το προηγούμενο 24ωρο, στο
αντίστοιχο χρονικό διάστημα (από τις
06:00 της Παρασκευής 14 Μαΐου
έως την ίδια ώρα του Σαββάτου 15
Μάϊου), εξήλθαν συνολικά 65.385
οχήματα, τα 33.998 από την Ελευσίνα
και τα 31.387 από τις Αφίδνες. Ταυ-
τόχρονα, το συγκεκριμένο 24ωρο,
εισήλθαν, από τα ίδια σημεία, 39.770
οχήματα, τα 18.120 από Ελευσίνα και
τα 21.650 από Αφίδνες.
Σύμφωνα με την Διεύθυνση
Τροχαίας Αττικής, η κυκλοφορία στις
εθνικές οδούς Αθηνών - Κορίνθου
και Αθηνών - Λαμίας διεξάγεται κανο-
νικά.
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Γ. Πατούλης:
«Στοχευμένα και 

μεθοδικά συνεχίζουμε να
ενισχύουμε το δίχτυ

προστασίας των
πολιτών, αξιοποιώντας 
ένα σημαντικό εργαλείο,

την πρόληψη»

Με εντατικούς ρυθμούς
συνεχίζονται τα rapid test, από τα
εξειδικευμένα κλιμάκια Ιατρών
και Νοσηλευτών της Περιφέρειας
Αττικής και του ΙΣΑ στο πλαίσιο
της Δράσης «Ιπποκράτης»,  η
οποία υλοποιείται με πρωτοβου-
λία του Περιφερειάρχη Γ.
Πατούλη. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του
Κέντρου Επιχειρήσεων της Περ-
ιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ, οι
έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν
από την Παρασκευή 07/05/2021
έως και χθες Παρασκευή
14/05/2021 ανέρχονται στους
4.103, ενώ συνολικά από τις
3/03/21 που έχει ξεκινήσει η
δράση μέχρι χθες 29/04/21
έχουν υλοποιηθεί 29.750 rapid
test.

Από την Παρασκευή
07/05/2021 έως και Παρασκευή
14/05/2021 οι κινητές ομάδες
επισκέφτηκαν τις παρακάτω περ-
ιοχές: Μαρκόπουλο, Αίγινα, Βρι-
λήσσια, Πειραιά, Μαρούσι, Αγία
Παρασκευή, Χολαργός, Καλλιθ-
έα, Περιστέρι, Αθήνα, Ελληνικό,

Γλυφάδα, Ζωγράφου, Παλαιό
Φάληρο, Μεταμόρφωση, Βύρω-
να και Ν. Σμύρνη.  

Επιπλέον, μεταξύ των δομών
που πραγματοποιήθηκαν test,
συμπεριλαμβάνονται  Μονάδες
Φροντίδας Ηλικιωμένων, Λαϊκές
Αγορές,  κ.α.. Στο πλαίσιο των
ελέγχων πραγματοποιούνται
rapid test σε όλες τις Δομές της
Περιφέρειας, σε συνεργασία με
τους κατά τόπους αρμόδιους
Αντιπεριφερειάρχες.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ.
Πατούλης, με αφορμή τις σχετι-
κές δράσεις, ευχαρίστησε θερμά
όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό που συμμετέχει στη
διενέργεια των ελέγχων, επι-
σημαίνοντας:

«Συνεχίζο-
υμε να
ενισχύουμε το
δίχτυ προ-
στασίας των
πολιτών, αξιο-
ποιώντας ένα
σ η μ α ν τ ι κ ό
εργαλείο, την
π ρ ό λ η ψ η .
Στοχ ε υ μ έ ν α
και μεθοδικά
προχωρούμε
στην υλο-
ποίηση και της

δεύτερης φάσης της Δράσης
Ιπποκράτης. Η διενέργεια των
τεστ σε όλη την Αττική, είναι απο-
τέλεσμα μιας συστηματικής δου-
λειάς που πραγματοποιείται από
τις αρχές Μαρτίου μέχρι και
σήμερα από τα κλιμάκια Ιατρών
και Νοσηλευτών της Περιφέρειας
Αττικής και του ΙΣΑ. Με την
άοκνη προσπάθεια τους συμβά-
λουν στοχευμένα και μεθοδικά
στην αποτελεσματικότερη
ιχνηλάτηση. 

Τον συντονισμό του Κέντρου
Επιχειρήσεων της Περιφέρειας
Αττικής και του ΙΣΑ έχει ο Δρ.
Πάνος Ευσταθίου, ενώ υπεύθυ-
νη επικοινωνίας ΚΕΠΙΧ είναι η Χ.
Γαλανοπούλου. Tα θετικά περι-
στατικά που ανευρέθηκαν, επα-
νεξετάστηκαν άμεσα και με μορ-
ιακή τεχνική. Η συγκεκριμένη
διαδικασία διασφαλίζει το αποτέ-
λεσμα και δίνει την δυνατότητα
ενημέρωσης της Εθνικής Πλατφ-
όρμας του μητρώου COVID της
HΔIKA, αλλά και εντοπισμού της
περιοχής και της πληθυσμιακής
ομάδας, από την οποία προέρχε-
ται, η συγκεκριμένη λοίμωξη.
Όλα τα αποτελέσματα καταγρά-
φηκαν στην Εθνική Πλατφόρμα
και ενημερώθηκε ο ΕΟΔΥ στο
πλαίσιο της συνεργασίας, με το
Κέντρο Επιχειρήσεων της Περιφ-
έρειας και του ΙΣΑ.

Τ
ο Εργαστήριο
Πληροφορικής και
Εφαρμογών  Ηλεκ-

τρον ικών  Υπολογιστών
που αν απτύσσει αυτή
την  εποχ ή το Κέν τρο
Διημέρευσης - Ημερήσιας
Φρον τίδας για Άτομα με
Ειδικές Αν άγκες, "ΟΛΟΙ
ΕΜΕΙΣ", στηρίζει ο Δήμος
Ελευσίν ας με τη δωρεά
μηχ αν ογραφικού εξοπλι-
σμού.

Υπεν θυμίζεται, πως ο
Δήμαρχ ος Ελευσίν ας,
Αργύρης Οικον όμου, είχ ε
επισκεφτεί το Κέν τρο τις
ημέρες του Πάσχ α, όπου
εκεί εν ημερώθηκε για τις
δράσεις αλλά και τις αν άγ-
κες που θέλει ν α καλύψει
το «Όλοι Εμείς» για τους
ωφελούμεν ους του. 

Η δωρεά του μηχ αν ογρ-
αφικού εξοπλισμού, θα
βοηθήσει ώστε ν α
υπάρχ ουν  πλέον  οι απα-
ραίτητες τεχ ν ολογικές
υποδομές, προκειμέν ου
ν α πραγματοποιηθούν
προγράμματα εκπαιδευτι-
κής και κοιν ων ικής κατάρ-
τισης. 

Εκ μέρους του
Δημάρχ ου, η Πρόεδρος
της Β/Θμιας Σχ ολικής
Επιτροπής, Κατερίν α
Τζιγκιτζέλα, παρέδωσε τη
δωρεά στην  Πρόεδρο της
Διοικούσας Επιτροπής
της Κοιν ων ική Συν εταιρι-
στική Επιχ είρηση Συλλο-
γικής και Κοιν ων ικής Ωφέ-
λειας «ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ»
(ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.). 

Όπως τόν ισε η κα Τζιγ-
κιτζέλα, «ο Δήμος Ελευ-
σίν ας είν αι σταθερά προ-
σαν ατολισμέν ος στην
βοήθεια προς τον  συν ά-
ν θρωπο. Το αποδείξαμε
και μέσα στην  παν δημία,
το αποδεικν ύουμε καθ-
ημεριν ά. Είμαστε εδώ για
ν α στηρίζουμε όσους
στηρίζουν , τους αν θ-
ρώπους που βάζουν  το
εμείς πάν ω από το εγώ. 

Χαίρομαι, γιατί στο Όλοι
Εμείς υπάρχ ουν  πολλοί
συμπολίτες μας, που πρε-
σβεύουν  αυτή τη στάση
ζωής. Το λιγότερο,
λοιπόν , που μπορούμε
ν α κάν ουμε είν αι ν α τους
διευκολύν ουμε». 

30.000 rapid test που έχουν διενεργηθεί από τις αρχές
Μαρτίου έως τις 14 Μαΐου 2021 σε όλη την Αττική 

Από τα εξειδικευμένα κλιμάκια Ιατρών και Νοσηλευτών της Περιφέρειας Αττικής
και του ΙΣΑ στο πλαίσιο της Δράσης «Ιπποκράτης»

Ο Δήμος Ελευσίνας στηρίζει
το Εργαστήριο Πληροφορικής
και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών του «Όλοι Εμείς» 
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Ο Δήμος Φυλής αξιοποιεί κάθε ευκαιρία για την προ-
βολή του φυσικού του περιβάλλοντος και του πολιτιστι-
κού του αποθέματος. 

Η τηλεόραση είναι ένα από τα μέσα που, διαχρονικά,
χρησιμοποιεί, όπως για παράδειγμα τους τηλεοπτικούς
σταθμούς της Βουλής και BLUE CHANEL οι οποίοι
προέβαλαν τα ήθη και έθιμα της περιοχής μας καθώς
και τους Πολιτιστικούς Φορείς που τα υπηρετούν.

Στρατηγικός στόχος του Δήμου είναι να προωθήσει
την επισκεψιμότητα στην περιοχή, ώστε να στηρίξει τις
ντόπιες επιχειρήσεις εστίασης και ψυχαγωγίας.

Στο πλαίσιο αυτό δέχτηκε με χαρά την πρόταση της
παραγωγής του πασίγνωστου reality MASTER
CHEF να γυριστεί ένα από τα επεισόδια στην πανέμορ-
φη τοποθεσία ΠΗΓΗ της Φυλής.

Στο τηλεοπτικό γύρισμα  προκειμένου να καλωσο-
ρίσουν τους συντελεστές και την πολυμελή παραγωγή
της δημοφιλούς εκπομπής βρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι
Φυλής Ελένη Λιάκου και Γιώργος Αβράμης και ο Πρόε-
δρος του τοπικού Συμβουλίου της Χασιάς Διονύσης
Βλάχος, που φρόντισαν με κάθε λεπτομέρεια την ασφα-
λή παραμονή των επισκεπτών.

Οι κριτές άλλωστε όπως και οι υπεύθυνοι της παρα-
γωγής,  εξέφρασαν τις θερμές τους ευχαριστίες, για τη
ζεστή φιλοξενία και την άρτια από κάθε άποψη υπο-
στήριξη, του Δήμου Φυλής. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Δήμος Φυλής, πέρα από την
υποστήριξη τηλεοπτικών εκπομπών, έχει, τα τελευταία

χρόνια, λάβει μέρος σε δύο εκθέσεις τουριστικής προ-
βολής.

Έχει, επίσης, διοργανώσει συνάντηση με ταξιδιωτι-
κούς πράκτορες και δημοσιογράφους του τουριστικού
και περιηγητικού χώρου σε κεντρικό ξενοδοχείο της
Αθήνας, με αντικείμενο την ενημέρωσή τους για το
τουριστικό προϊόν του Δήμου Φυλής και τους τρόπους

διευκόλυνσής τους
για την προώθηση
περιηγητών και αθλ-
ητών στη Δυτική
Πάρνηθα και επισκε-
πτών στα αρχαιολο-
γικά και θρησκευτικά
αξιοθέατα του Δήμου
Φυλής.

Παράλληλα, διορ-
γανώνει, σε συνερ-
γασία με το Ελληνικό
Πολιτιστικό 

Ορειβατικό Σύλλο-
γο (ΕΠΟΣ) Φυλής,
δύο πανελλαδικής
εμβέλειας αθλητικές
διοργανώσεις εναλλακτικού αθλητισμού, τον ορεινό
αγώνα δρόμου ΑΡΜΑ ΠΑΡΗΘΑΣ και το
ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ, με στόχο να προσελ-
κύσει δρομείς και αναρριχητές από την Ελλάδα και το
εξωτερικό.

“Υποδεχόμαστε με χαρά τον τηλεοπτικό
σταθμό STAR και τους συντελεστές της πασίγνωστης
εκπομπής MASTER CHEF. Τους ευχαριστούμε που
προβάλουν τον τόπο μας και είμαστε στη διάθεσή
τους, για ό,τι χρειαστούν. 

Θα συνεχίσουμε με τη ίδια συνέπεια και μεθοδικότ-
ητα την προσπάθεια να αλλάξουμε τη φυσιογνωμία του
Δήμου μας, δρομολογώντας νέους τρόπους οικονομι-
κής ανάπτυξης”, δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς.

Ξεκινούν σήμερα
οι εγγραφές στους 

Παιδικούς Σταθμούς του
Δήμου Αχαρνών για το

2021 – 2022

Ανακοίνωση για
τις εγγραφές

στους Παιδικούς
Σταθμούς του

Δήμου Αχαρνών
2021 – 2022

Ε ν η μ ε ρ ών ο υ μ ε
τους εν διαφερόμε-
ν ους, ότι η Δημοτι-

κή Φρον τίδα Αχ αρν ών  (ΔΗ.Φ.Α) θα δέχ εται αιτήσεις
εγγραφών  και επαν εγγραφών  των  ν ηπίων  για τη ν έα
σχ ολική χ ρον ιά 2021 -2022, μόν ο ηλεκτρον ικά, μέσω
της ιστοσελίδας https://poldhf a.intellisof t.gr από Δευ-
τέρα 17/05/2021 έως και την  Πέμπτη  10/06/2021.

Οι εν διαφερόμεν οι αφού εισέλθουν  στην  ιστοσελίδα
https://poldhf a.intellisof t.gr εγγράφον ται και στη
συν έχ εια συμπληρών ουν  την  αίτησή τους επισυν ά-
πτον τας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την  υπο-
β ά λ λ ο υ ν .

Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αχ αρν ών  δέχ ον -
ται παιδιά ηλικίας από 2,5 ετών  (κατά την  ημερομην ία
εγγραφής τους) έως την  ηλικία εγγραφής στην  υποχ ρ-
εωτική διετή προσχ ολική εκπαίδευση του Υπουργείου
Παιδείας, αφού καταθέσουν  αίτηση εμπρόθεσμα με τα
πλήρη δικαιολογητικά.
Τα παιδιά που δύν αται ν α εγγραφούν  στους Παιδικούς

Σταθμούς είν αι τα γεν ν ημέν α από 1/1/2018 έως και
31/3/2019.

Στην πανέμορφη  τοποθεσία ΠΗΓΗ της Φυλής το MASTER CHEF

Σ
την τελική ευθεία υλοποίησης
μπαίνει το έργο της στεγάνωσης
της Λιμνοδεξαμενής Νο 5 και του

καναλιού που συνδέει τις Λίμνες Νο 5 και
Νο 6 μετά από τη Θετική Πράξη περί προ-
συμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό
Συνέδριο (με Α/Α 34/2021, 13/5/2021). Πρό-
κειται για τον πρώτο ηλεκτρονικό διαγωνι-
σμό στην ιστορία του Μητροπολιτικού Πάρ-
κου «Αντώνης Τρίτσης» που υλοποιείται
εξολοκλήρου από τον Φορέα Διαχείρισης,
στον οποίο ακολουθήθηκε μια υποδειγματι-
κή διαγωνιστική διαδικασία, εξασφαλίζον-
τας τη διαφάνεια, τη νομιμότητα και τον
υγιή ανταγωνισμό. Το έργο είναι προϋπο-
λογισμού 829.410 ευρώ συμπεριλαμβανο-
μένου ΦΠΑ και χρηματοδοτείται από το
Πράσινο Ταμείο, μέσω του οποίου έχουν
εξασφαλιστεί για έργα και παρεμβάσεις
βιοκλιματικού χαρακτήρα  συνολικά 3 εκ.
ευρώ. 

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης
εξέφρασε την ικανοποίηση του για τη σχε-
τική εξέλιξη επισημαίνοντας ότι με σταθε-
ρά βήματα και στρατηγικό σχεδιασμό υλο-
ποιούνται σημαντικά έργα στο Μητροπολι-
τικό Πάρκο Α. Τρίτσης. «Το Μητροπολιτικό
Πάρκο Α. Τρίτσης μετεξελίσσεται σε ένα
πρότυπο περιβαλλοντικό κέντρο, σε ένα
χώρο άθλησης, αναψυχής και εκπαίδευ-
σης. Μετά την πρόσφατη ενεργοποίηση
του αγωγού υδροδότησης ημερήσιας δυνα-

μικότητας 1000 κυβικών μέτρων νερού των
λιμνών του Μητροπολιτικού Πάρκου
Τρίτση, προχωρούμε σε άλλο ένα σημαν-
τικό βήμα που αφορά στη στεγάνωση της
Λιμνοδεξαμενής,  του καναλιού και την
αποκατάσταση της ανακυκλοφορίας του
νερού. Με σταθερά βήματα υλοποιούμε τις
δεσμεύσεις μας και πραγματοποιούμε
έργα που συμβάλλουν στη μετεξέλιξη του
Πάρκου σε ένα Μητροπολιτικό πόλο έλξης
επισκεπτών», σημείωσε ο Γ. Πατούλης. 

Ο Περιφερειάρχης αφού ενημερώθηκε
για τη σχετική απόφαση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου ζήτησε από τον Προέδρο του
Δ.Σ. του Φορέα Σ. Ζωγραφάκη, τη Γενική

Διευθύντρια του Φορέα Μ. Χατζηαθα-
νασίου, τα μέλη του Δ.Σ. και τα στελέχη του
Φορέα να προβούν σε όλες τις αναγκαίες
ενέργειες προκειμένου να προχωρήσει
απρόσκοπτα και με ασφάλεια το έργο από
τον ανάδοχο. 

Τα έργα  βιοκλιματικής ανάπλασης
του Μητροπολιτικού Πάρκου  

Να σημειωθεί ότι με συγκεκριμένα
βήματα η Περιφέρεια Αττικής και ο
Φορέας του Πάρκου έχουν διεκδικήσει και
εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το Πρά-
σινο Ταμείο, ύψους 3.000.000 ευρώ, για να
υλοποιηθούν έργα συντήρησης και οι παρ-
εμβάσεις που είναι αναγκαίες για την λει-

τουργική αναμόρφωση του σημαντικότερου
χώρους πρασίνου της Δυτικής Αττικής και
του Λεκανοπεδίου. Μεταξύ των τμημάτων
εργασιών που θα εκτελεστούν είναι η στε-
γάνωση της λίμνης Νο 5 και του καναλιού
που διατρέχει το Πάρκο και το οποίο κατα-
λήγει στην λίμνη Νο 6 καθώς και η αποκα-
τάσταση της ανακυκλοφορίας του νερού
από την λίμνη Νο 6 έως την λίμνη Νο 4
.Επιπλέον προγραμματίζεται η ανάπλαση
της κεντρικής διαδρομής του Πάρκου, περί
τα 2χλμ, με κεντρική ιδέα τις αρχές βιοκλι-
ματικού σχεδιασμού και την προσβασιμότ-
ητα των εμποδιζόμενων ατόμων. Κατά
μήκος της έξυπνης αυτής διαδρομής, ο
επισκέπτης θα συναντά σημεία αναφοράς
που θα τον ενημερώνουν με «έξυπνο» και
σύγχρονο τρόπο για την ιστορία, τον πολι-
τισμό και το περιβάλλον του Πάρκου. Το
έργο στεγάνωσης και περιορισμού των
διαρροών στην λίμνη No 5 και του κανα-
λιού που διατρέχει το Πάρκο, καθώς και η
αποκατάσταση της ανακυκλοφορίας του
νερού από το κεντρικό αντλιοστάστιο του
Πάρκου,  συμβάλουν στην εξασφάλιση τη
σωστής λειτουργίας του συνολικά του
συστήματος ανακύκλωσης των υδάτων σε
όλο το σύμπλεγμα του των λιμνών. 

Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»
Ξεκινούν οι εργασίες για τη στεγάνωση της Λιμνοδεξαμενής Νο 5 και του καναλιού του 

Μητροπολιτικού  μετά την Θετική Πράξη περί προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο
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Συμμετοχή του Δήμου Ασπροπύργου 
στο 6ο Συνέδριο του Μουσείου Σχολικής

Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ

Ο Δήμος Φυλής τιμά την “Ημέρα Μνήμης
για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόν-
του”
Το 1994, η Βουλή των Ελλήνων αναγ-
νώρισε τη Γενοκτονία των Ελλήνων του
Πόντου, από τους Τούρκους, κατά την
περίοδο 1914-1923 και ανακήρυξε την
19η Μαΐου ως «Ημέρα Μνήμης για τη
Γενοκτονία των Ελλήνων στον Μικρασια-
τικό Πόντο».
Τιμάμε τη μνήμη των 353 χιλ. θυμάτων
συμβάλλοντας στον αγώνα για τη Διεθνή
αναγνώριση της Γενοκτοκτονίας. Αποτε-
λεί παγκόσμια προσβολή στα ανθρώπινα
δικαιώματα ότι τη Γενοκτονία έχουν αναγ-
νωρίσει μόνο τέσσερα Κράτη, δηλαδή η
Ελλάδα, η Αρμενία, η Σουηδία και η
Ολλανδία.

Χρήστος Σπ. Παππούς
Δήμαρχος Φυλής

ΟΔήμος Ασπροπύργου, μέσω της Αντιδ-
ημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας,
Πολιτισμού & Νεολαίας, κ. Σοφίας Μαυρίδη,

και κατόπιν προσκλήσεως του Μουσείου Σχολικής
Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ, συμμετείχε στο
6ο διαδικτυακό Συνέδριο με τίτλο «Εκπαίδευση και
Πολιτισμός στον 21ο αιώνα». Το συνέδριο διοργάνωσε
το Μουσείο σε συνεργασία με την Παιδαγωγική Εταιρ-
εία Ελλάδος και το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του
Πανεπιστημίου Πατρών. 

Κατά την διεξαγωγή των εργασιών του Συνεδρίου
παρουσιάστηκαν σύγχρονες εκπαιδευτικές, παιδαγω-
γικές, μουσειολογικές και μουσειοπαιδαγωγικές θεω-
ρίες, απόψεις, προτάσεις, αλλά και πρακτικές που
ενισχύουν την αλληλεπίδραση και την ανταλλαγή από-
ψεων  ανάμεσα σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και
των πολιτιστικών φορέων και μουσείων.

Η Αντιδήμαρχος κα. Σοφία Μαυρίδη στην εισήγησή
της, αφότου μετέφερε τις ιδιαίτερες ευχαριστίες του
Δημάρχου Ασπροπύργου, κ. Νικόλαου Μελετίου, προς
όλους τους συμμετέχοντες, για την πρόσκληση, ανέφ-
ερε χαρακτηριστικά ότι: «Εκπαίδευση και Πολιτισμός
είναι δύο αλληλένδετες έννοιες, αλληλοτροφοδοτούμε-
νες που παράγουν προστιθέμενη αξία και στις οποίες
θα πρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε με σύγχρο-
να πλέον εργαλεία, προσαρμοσμένα στην εποχή μας.
Καθήκον μας να περάσουμε στον ψηφιακό μετασχημα-
τισμό. Ο συνδυασμός, γνώσης και εικόνας αλλάζει τα
δεδομένα στην εκπαίδευση, βοηθά τα παιδιά να
γνωρίζουν τον πολιτισμό με έναν σύγχρονο τρόπο που
είναι πιο κοντά στα μέτρα τους. Η εξοικείωση των παι-
διών με τις νέες τεχνολογίες μπορεί να αποτελέσει
ισχυρό εφόδιο στα χέρια μας.»

Στο συνέδριο συμμετείχε επίσης με εισήγησή της, με
θέμα «Προτάσεις για την αξιοποίηση της τέχνης στην
εκπαίδευση», η υπεύθυνη του 4ου Κέντρου Δημιουργι-
κής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Ασπροπύργου
και εκπαιδευτικός κα. Χαρίκλεια Πετρόγιαννου. 

Ο Δήμος Φυλής τιμά την
“Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των

Ελλήνων του Πόντου”

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών
Επιστροφή με ασφάλεια στις αίθουσες τωνΕπιστροφή με ασφάλεια στις αίθουσες των
Παιδικών ΣταθμώνΠαιδικών Σταθμών
Ο Δήμος Μάν δρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών -Οιν όης και ο Δημοτικός Οργαν ισμός
Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού (Δ.Ο.Κ.Α.Π.) καλωσορίζει τους
μικρούς φίλους και το εκπαιδευτικό προσωπικό στους Παιδικούς Σταθμούς. 
Οι Υπηρεσίες του Δήμου έχ ουν  μεριμν ήσει για τη φρον τίδα των  εγκατα-
στάσεων  κατά τη διάρκεια της περιόδου που παρέμειν αν  κλειστές, όχ ι
μόν ο με εν έργειες υγειον ομικής προστασίας (απολυμάν σεις, επαν αληπτικοί
καθαρισμοί, απεν τομώσεις) αλλά και με σημαν τικές επεμβάσεις συν τήρη-
σης, αν αβάθμισης και εξωραϊσμού.
Οι εγκαταστάσεις έχ ουν  εφοδιαστεί με αν τισηπτικά υγρά και ηλεκτρον ικά
θερμόμετρα εν ώ ο σχ ολαστικός καθαρισμός των  αιθουσών  και των  λοιπών
σχ ολικών  χ ώρων  θα συν εχ ιστεί βέβαια μέχ ρι και την  ολοκλήρωση της
εκπαιδευτικής περιόδου.
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Ρύθμιση οφειλών σε 240 δόσεις
προανήγγειλε ο Χρ. Σταϊκούρας

Ρεαλισμό όσον  αφορά τα μέτρα
ρύθμισης ή διαγραφής των
χ ρεών  ζήτησε ο υπουργός Οικο-
ν ομικών , Χρήστος Σταϊκούρας, ο
οποίος δεν  παρέλειψε ν α αν αφ-
ερθεί εκτεν ώς στις πρωτοβουλίες
που έχ ουν  αν αληφθεί από την
κυβέρν ηση.

Πιο συγκεκριμέν α, μιλών τας
στον  τηλεπτικό σταθμό του
ΑΝΤ1, ο επικεφαλής του οικον ο-
μικού επιτελείου εστίασε στην
Επιστρεπτέα Προκαταβολή, η
οποία -κατά τον  ίδιο- συν ιστά
«κούρεμα» οφειλής, δεδομέν ου
ότι οι δικαιούχ οι θα κληθούν  ν α επιστρέψουν  το 50% των  χ ρημάτων  που έχ ουν
λάβει.

Ταυτόχ ρον α, υπεν θύμισε ότι όλες οι οφειλές έχ ουν  ρυθμιστεί, καθώς οι πληρω-
μές έχ ουν  μετατεθεί για το 2022 σε 24 ή 48 δόσεις.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στο πρόγραμμα «Γέφυρα», με το οποίο
χρηματοδοτείται η αποπληρωμή των δόσεων όλων των ενήμερων δανειο-
δοτικών υποχρεώσεων.

«Το πρόγραμμα αφορά στο ν α βοηθήσει τους πολίτες ν α τηρήσουν  τις υποχ ρ-
εώσεις τους» επεσήμαν ε, ξεκαθαρίζον τας ότι οι πλειστηριασμοί παραμέν ουν  σε
αν αστολή έως 31 Μαΐου για όσους πλήττον ται από την  παν δημία. Για όσους
έχ ουν  μεγάλες περιουσίες, ωστόσο, πραγματοποιούν ται καν ον ικά.

Εξήγγειλε δε, ότι από τον  Ιούν ιο θα υπάρξει ν έα ρύθμιση οφειλών  για το σύν ολο
των  οφειλών  προς το δημόσιο σε έως και 240 δόσεις.

«Όλα αυτά είν αι δείγματα ότι υλοποιούμε πολιτικές διευκόλυν σης» επεσήμαν ε,
συμπερασματικά. «Έχ ουμε αποδείξει ότι έχ ουμε τα αν ταν ακλαστικά ν α βοηθήσο-
υμε».

«Οι εκτιμήσεις για τη διόγκωση του ιδιωτικού χ ρέους είν αι πολύ πιο θετικές από
ό,τι στο παρελθόν » συν έχ ισε ο κ. Σταϊκούρας, εν ώ αν αφέρθηκε στις πολιτικές, οι
οποίες είχ αν  ως στόχ ο τη διευθέτηση υποχ ρεώσεων .

«Όλες οι μειώσεις φόρων  που κάν αμε (σ.σ. ΕΝΦΙΑ, μείωση φορολόγησης
φυσικών  προσώπων  και επιχ ειρήσεων , ασφαλιστικές εισφορές, κτλ), βελτιών ουν
το εισόδημα του πολίτη, ώστε ν α είν αι πιο συν επής. Έχ ουν  αυξηθεί οι καταθέ-
σεις . Έν α κομμάτι αυτών  των  πόρων  θα πάει στην  καταν άλωση κι έν α στις
υποχ ρεώσεις» κατέληξε ο υπουργός Οικον ομικών .

Ν. Πέαραμος:
Εκπαιδευτικές
βολές Πυροβολι-
κού από 17 έως
και 21 Μαϊου 2021

Εφιστάται η προσοχή
των δημοτών του
Δήμου Μεγαρέων
διότι:

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση
της ΣΧΟΛΗΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ από
17 έως και 21 Μαϊου 2021, από τις
8 το πρωϊ έως τις 4 το απόγευμα,
θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτι-
κές βολές Πυροβολικού με Α/Κ οβι-
δοβόλα 155 χιλ. καθώς και εκρήξεις
τυχόν μη διαρραγέντων βλημάτων
στο Πεδίο Βολής Μεγάρων.

Επικίνδυνη περιοχή είναι η περι-
λαμβανόμενη μεταξύ των ορίων
Ρέμα Τούτουλη – περιοχή Λουτρός
– ύψωμα Ράχης Ντόσκουρη –
ύψωμα Τριστηλιά – ύψωμα Κορομ-
ηλιά και Ρέμα Κρύφτη.

Προς αποφυγή ατυχημάτων, κατά τις
παραπάνω ημερομηνίες και ώρες,
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η για οποιοδήπο-
τε λόγο είσοδος και κυκλοφορία
εντός της επικίνδυνης περιοχής,
ατόμων, ζώων καθώς επίσης και
πάσης φύσεως τροχοφόρων οχημά-
των.

Σε περίπτωση ανευρέσεως βλήμα-
τος, παρακαλούνται οι πολίτες όπως
μην το αγγίζουν και να ειδοποιή-
σουν το ταχύτερο δυνατό υη ΣΧΟΛΗ
ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ (τηλ: 22960 31136
και 22960 31175) ή την Ελληνική
Αστυνομία (τηλ: 100).



Ο Όμιλος Εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ένας από τους μεγαλύτερ-
ους και πιο δυναμικούς βιομηχανικούς και εμπορικούς Ομίλους στην Ελλάδα
και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων
στον τομέα της ενέργειας. Η σταδιακή μετεξέλιξή του από πετρελαϊκή σε ενε-
ργειακή δύναμη συνοδεύεται από διεθνείς δραστηριότητες, επεκτάσεις και
συμμαχίες, αλλά και από ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα με επιλεγμένες κερ-
δοφόρες επενδύσεις σε νέους τομείς. 

Έχοντας ως πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια λειτουργούμε με υπευθυ-
νότητα για την κοινωνία και το περιβάλλον εφαρμόζοντας υψηλά πρότυπα
Εταιρικής διακυβέρνησης με αξιοπιστία και διαφανείς διαδικασίες.

Ο Όμιλός μας για την απρόσκοπτη κάλυψη των αναγκών σε ανθρώπινο
δυναμικό των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων στον Ασπρόπυργο, Ελευσίνα
και Θεσσαλονίκη, αναζητεί υποψήφιους που θα απασχοληθούν σε πρόγραμ-
μα εναλλασσόμενης 24ωρης βάρδιας, στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Χειριστές
2. Δοκιμαστές Χημείου
3. Υπεύθυνοι Προβλήτας
4. Πυροσβέστες – Οδηγοί

Προσφέρουμε:
δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα σύγχρονο, δυναμικό και αξιο-

κρατικό εργασιακό περιβάλλον,
συνεχή ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων μέσω διαρκούς

εκπαίδευσης και
ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και παροχών.

Στον Όμιλο ΕΛΠΕ πιστεύουμε ότι είναι χρέος μας να λειτουργούμε ως
υπεύθυνα και ενεργά μέλη των τοπικών κοινωνιών, στις οποίες ασκείται η
επιχειρηματική μας δραστηριότητα, οπότε η εντοπιότητα (μόνιμοι κάτοικοι
όμορων Δήμων των Διυλιστηρίων Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Θεσσαλονίκης)
αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για τις
προς κάλυψη θέσεις στη σελίδα https://jobs.helpe.gr όπου μπορούν να
συμπληρώσουν και υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση πρόσληψης και να
καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι υποψήφιοι μπορούν
να στείλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση recruitment@helpe.gr. 
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-Στις 9 Σεπτεμβρίου, 2014, στελέχ η
του Δήμου Φυλής μετέφεραν  στα γραφ-
εία του ΑΣΔΑ τις αν απτυξιακές προτερ-
αιότητες του Δήμου. Αν άμεσά τους ο
Αργύρης Αργυρόπουλος, ο Θαν άσης
Σχ ίζας, ο Μαρίν ος Σαρλάς, ο Νίκος Μαρ-
αγκός, ο Χρήστος Καματερός, ο Γιάν ν ης
Λιάκος και η Μαρίν α Νικολοπούλου. 

-Στις 19 Σεπτεμβρίου 2014 οι Αν τιδή-
μαρχ οι Θαν άσης Σχ ίζας και Γιάν ν ης
Μαυροειδάκος, παρακολούθησαν , με
την  ιδιότητα του μέλους του ΔΣ του
ΑΣΔΑ, την  παρουσίαση του ΣΟΑΠ
Δυτικής Αττικής στο Δημαρχ είο Περιστε-
ρίου, από τον  τότε Πρόεδρο του ΑΣΔΑ
Αν δρέα Μποζίκα, το Γεν ικό Διευθυν τή
Μόσχ ο Διαμαν τόπουλο και τον  καθη-
γητή του Παν επιστημίου Θεσσαλίας
Δημήτρη Οικον όμου. (ΦΩΤΟ 2)

-Στις 20-12-2014 ο Δήμαρχ ος Χρήστος
Παππούς, οι Αν τιδήμαρχ οι Γιάν ν ης
Μαυροειδάκος και Θαν άσης Σχ ίζας και ο
Γεν ικός Γραμματέας Αργύρης Αργυρό-
πουλος συμμετείχ αν  σε σύσκεψη, υπό
το Υπουργό ΥΠΕΝ Γιάν ν η Μαν ιάτη, με
αν τικείμεν ο το ΣΟΑΠ. Στη σύσκεψη ο

Υπουργός μίλησε για την  αν αγκαιότητα
του ΣΟΑΠ, ως μηχ αν ισμού εκταμίευσης
πόρων  για αστική αν άπλαση. (ΦΩΤΟ
3&4 )

Τι προβλέπει το ΣΟΑΠ Δυτικής Αθή-
νας

Το ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήν ας αφορά
στην  υποεν ότητα Δυτικής Αθήν ας
(Δήμοι Αιγάλεω, Περιστερίου, Πετρ-
ούπολης, Χαϊδαρίου, Αγ.Βαρβάρας,
Ιλίου, Αγ.Αν αργύρων -Καματερού) και
στον  Δήμο Φυλής.

Στις περιοχ ές αυτές εν τοπίζον ται
διαχ ρον ικά προβλήματα υποβάθμισης,
που εν τάθηκαν  τα τελευταία χ ρόν ια, σε
επίπεδο κοιν ων ικό αλλά και οικον ομικό
και περιβαλλον τικό. Κεν τρικός στόχ ος
του ΣΟΑΠ είν αι ο επαν απροσδιορισμός
του ρόλου της Δυτικής Αθήν ας στη βάση
της χ ωρικής και κοιν ων ικής συν οχ ής.
Παράλληλα επιδιώκεται, η βελτίωση της
θέσης στο πολεοδομικό συγκρότημα της
Αθήν ας, με εν ίσχ υση της αν ταγων ι-
στικότητας, εν δυν άμωση δραστηριοτή-
των  και αποτελεσματική διαχ είριση /
αν αβάθμιση του δημόσιου χ ώρου.

Οι βασικές επιδιώξεις του ΣΟΑΠ Δ.
Αθήν ας είν αι η αν τιμετώπιση της αν ε-
ργίας, η  δημιουργία επαρκών  ευκαιριών
απασχ όλησης, η εν σωμάτωση κοιν ω-
ν ικών  ομάδων  στον  αστικό ιστό,  η
αρμον ική διάρθρωση των  χ ρήσεων  γης,

η  συν ετή διαχ είριση του αστικού οικο-
συστήματος, η αξιοποίηση των  ν έων
τεχ ν ολογιών , η διατήρηση και αν άδειξη
της αστικής πολιτιστικής κληρον ομιάς.

Κατά την  τηλεδιάσκεψη ο κ. Ταγαράς,
απευθυν όμεν ους στους Δημάρχ ους
Πειραιά και Περιστερίου αν έφερε χ αρακ-
τηριστικά: «Τα Σχ έδια Ολοκληρωμέν ων
Αστικών  Παρεμβάσεων  είν αι προαπαι-
τούμεν α εργαλεία για τη διεκδίκηση και
άν τληση σημαν τικών  χ ρηματοδοτή-
σεων  από το ΕΣΠΑ. Με αυτά η Τοπική
Αυτοδιοίκηση έχ ει έν α ισχ υρό εργαλείο
για ν α αν αδείξει τις ιδιαιτερότητες κάθε
περιοχ ής και ν α βελτιώσει σημαν τικά το
βιοτικό, οικον ομικό και πολιτιστικό
επίπεδο των  πολιτών . Αυτός ο σχ εδια-
σμός, έχ ει ως βασικούς στόχ ους τη
δημιουργία συν θηκών  ισότητας, δικαι-
οσύν ης και βιώσιμης αν άπτυξης».

Μέχ ρι σήμερα έχ ουν  εγκριθεί :
- το ΣΟΑΠ του κέν τρου Αθήν ας

(αριθμ. 1397/13.1.2015 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β’
64) και

- το ΣΟΑΠ του Δήμου Ηρακλείου
Κρήτης (αριθμ.
ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/123044/5479/24.12.2019,
ΦΕΚ Β’ 494/ 2020).

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Περι-
βάλλον τος και Εν έργειας(ΥΠΕΝ), το
Σχ έδιο Ολοκληρωμέν ων  Αστικών  Παρ-
εμβάσεων  (ΣΟΑΠ) του Δήμου Φυλής. Το
σχ έδιο είχ ε υποβληθεί στο πλαίσιο της
συμμετοχ ής του Δήμου στον  Αν α-
πτυξιακό  Σύν δεσμο Δυτικής Αττικής
(ΑΣΔΑ).

Αν αλυτικότερα, σε τηλεδιάσκεψη που
πραγματοποιήθηκε την  11η Μαΐου
2021, ο Υφυπουργός Περιβάλλον τος και
Εν έργειας, Ν. Ταγαράς, αν ακοίν ωσε
στον  Δήμαρχ ο Πειραιά, Γ. Μώραλη και
στον  Δήμαρχ ο Περιστερίου και Πρόε-
δρο του Αν απτυξιακού Συν δέσμου
Δυτικής Αθήν ας (ΑΣΔΑ), Α. Παχ ατο-
υρίδη, παρόν τος του Γ. Γ. Χωρικού Σχ ε-
διασμού & Αστικού Περιβάλλον τος,
Ευθ. Μπακογιάν ν η, ότι εγκρίθηκαν  από
το ΥΠΕΝ τα Σχ έδια Ολοκληρωμέν ων
Αστικών  Παρεμβάσεων  (ΣΟΑΠ) του
Δήμου Πειραιά και της Δυτικής Αθήν ας.
Με το «πράσιν ο φως» στα εν  λόγω
ΣΟΑΠ, αν οίγει ουσιαστικά ο δρόμος για
ν α διεκδικήσουν  και ν α απορροφή-
σουν  οι ωφελούμεν οι Δήμοι σημαν τικά
ευρωπαϊκά κον δύλια.

Σημειών εται ότι με την  πρώτη υπογρ-
αφή από τον  κ. Ταγαρά στα ΣΟΑΠ Πει-
ραιά και Δυτικής Αθήν ας, ξεκιν ά η
σύν ταξη των  αν τίστοιχ ων  Κοιν ών
Υπουργικών  Αποφάσεων  (ΚΥΑ) από
τους συν αρμόδιους Υπουργούς.

Τι είναι τα ΣΟΑΠ
Τα ΣΟΑΠ έχ ουν  προβλεφθεί από το

ν .2742/1999 και το αρ.12 και αποτε-
λούν  Προγράμματα Δράσεων
καλύπτον τας ευρύτερα το τρίπτυχ ο
«Περιβάλλον  – Κοιν ων ία – Οικον ομία».
Συν ιστούν  σχ έδια στρατηγικού επιπέ-
δου προσδιορίζον τας εν έργειες και
θέτουν  προγραμματικό πλαίσιο για την
υλοποίησή τους. Δεν  αποτελούν  πολε-
οδομικές μελέτες, ωστόσο διαμορ-

φών ον ται πάν τα εν τός του πλαισίου
των  κατευθύν σεων  του Εθν ικού και
Περιφερειακού πολεοδομικού σχ εδια-
σμού και των  εγκεκριμέν ων  ρυθμι-
στικών  σχ εδίων .

Τα ΣΟΑΠ είν αι για την  Τοπική Αυτο-
διοίκηση πολύτιμα εργαλεία καθώς μέσα
από την   πολυεπίπεδη χ ωρική, κοιν ω-
ν ικο - οικον ομική και αν θρωπογεωγρα-
φική μελέτη εν τοπίζον ται  τόσο οι
αδυν αμίες και τα προβλήματα, όσο και
οι δυν ατότητες και οι ιδιαιτερότητες των
τοπικών  κοιν ων ιών . Προσφέρουν  δε
ευκαιρίες αν άπτυξης μέσω των  χ ρημα-
τοδοτικών  προγραμμάτων  του ΕΣΠΑ
και ειδικότερα του καιν οτόμου θεσμού
των  ΟΧΕ/ΒΑΑ  (Ολοκληρωμέν ων  Χωρ-
ικών  Επεν δύσεων  για Βιώσιμη Αστική
Αν άπτυξη.

Η συμμετοχή του Δήμου Φυλής

Ο Δήμος Φυλής θεώρησε,ευθύς εξα-
ρχ ής, σημαν τική αν απτυξιακή πρόκ-
ληση τη σύν ταξη του ΣΟΑΠ και πήρε
εν εργά μέρος στη διαδικασία:

-Λίγες μέρες μετά την  αν άληψη των
καθηκόν των  του, στις 5 Αυγούστου
2014, ο Δήμαρχ ος Χρήστος Παππούς
συμμετείχ ε, με το Γεν ικό Γραμματέα
Αργύρη Αργυρόπουλο, στη σύσκεψη για
το ΣΟΑΠ, στο Υπουργείο Περιβάλλον -
τος, παρουσία του Υπουργού Γιάν ν η
Μαν ιάτη. (ΦΩΤΟ 1)

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος το Στρατηγικό Σχέδιο

Ολοκληρωμένων Αστικών 
Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ) του Δ. Φυλής
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ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Ενοικιάζεται μονοκατοικία για οικία, 

γραφεία  ή ιατρεία, στην οδό Σαλαμίνος
42,στο κέντρο τουΑσπροπύργου,

110 τετραγωνικων μέτρων. 
(ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΗ )

τηλ:6973900512
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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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Επιστολή του ΔΣ του Μανδραϊκού 
Αθλητικού Ομίλου προς στους Γονείς των

Αθλητών.

Ο Πανελευσινιακός 3-1
τον Αετό Λουτρών
Για την 9η αγωνιστική του 8ου ομίλου της Γ΄Εθνικής στο γήπε-
δο<<Κοσμάς Παπανικολάου>> ο Πανελευσινιακός επικράτησε
του Αετού Λουτρών Λέσβου με 3-1 και έκαν βήμα παραμονής.
Τα τέρματα των σταχυοφόρων σημείωσαν οι: Σεκούμπα (45+1)
(81') Κακοσίμος. Για λογαριασμό της ομάδας από την Μυτιλήνη
σκόαρε ο Τριλιανός 50'
Διαιτήτευσε ο Αλατσάκης, Μουτάφης-Σγουράκης (Πειραιά,
Κυκλάδων-Πειραιά).
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (προπονητής Θέοφιλος Καλύβας):  Παλιγ-
γίνης, Οικονομόπουλος, Σεμερτζάκης, Μιχαήλος (46' Ατματζίδης),
Σταγάκης, Λάμπρου, Μπούσης, Μακρίδης (83' Μπουρντένης),
Αρβανιτάκης (84' Μαζιώτης), Τούσης (53' Κακοσίμος), Σεκούμπα

ΑΕΤΟΣ (προπονητικό δίδυμο Θεαγένης Διονυσάτος- Θανάσης
Τσίγκας):   Κάμπερ, Τοπάλι, Δρακούλης, Πετρζουζέλλης, Κριπιν-
τίρης, Τρυλιανός, Πολύζος (56' Διμπάμπης), Τσομπανέλλης (68'
Μουζούρης), Χρυσάφης (86' Μιχαλάκης), Σεφουλάι (86' Παπαδό-
πουλος) Βλαστέλλης.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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Ποδοσφαιρικό τουρνουά 
Μάκης Πανταζής 
Ανακοίνωση της ομάδας του Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ

ΜΕΓΑΡΩΝ για τη συμπλήρωση ενός έτους από
την αναπάντεχο χαμό του Μάκη Πανταζή.

Συμπληρώνεται ένας χρόνος από το θλιβερό
εκείνο απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου, όπου
πληροφορηθήκαμε τον αναπάντεχο χαμό του
συνεργάτη, του φίλου μας, του προπονητή των
παιδιών μας αλλά και της αντρικής ομάδας του
Βύζαντα, Μάκη Πανταζή.

Η παγωμάρα ήταν η πρώτη αίσθηση όλων μας,
και μετά ακολούθησε ο πόνος, ιδιαίτερα από τα
παιδιά των ακαδημιών που θρηνούσαν τον χαμό
του προπονητή τους, αυτού που τους έμαθε να
σέβονται τους αντιπάλους τους, αλλά και να απο-
λαμβάνουν το ποδόσφαιρο.

Ενός ανθρώπου που στην πορεία της καριέρας
του ως ποδοσφαιριστής αλλά και ως προπον-
ητής, δίδαξε ήθος, μεταλαμπαδεύοντας τις αρχές
και τις αξίες του υγιούς αθλητισμού στα μικρά

παιδιά των ακαδημιών τις οποίες από την πρώτη
ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του στήριξε με
σθένος.

Ως διοίκηση, δεσμευόμαστε όταν το επιτρέψουν
οι συνθήκες, να προχωρήσουμε στην δημιουργία
ενός τουρνουά ακαδημιών στην μνήμη του, με την
επωνυμία «ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΜΑΚΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ», το οποίο θα γίνει θεσμός
για την ποδοσφαιρική οικογένεια του Βύζαντα.

Γιατί όσα χρόνια και να περάσουν, θα θυμόμα-
στε πάντα με αγάπη και σεβασμό τον αείμνηστο
φίλο μας ΜΑΚΗ ΠΑΝΤΑΖΗ, τιμώντας την μνήμη
του.

ΑΟ Μίμας -
Μικρασιατική
Μεγάρων: 
Επιστρέφο-
υμε…
Μετά την  πολύμην η
απουσία από τους αγων ι-
στικούς χ ώρους η ακαδ-
ημία μας είν αι έτοιμη ν α
επιστρέψει στο φυσικό
της περιβάλλον .
Με γν ώμον α πάν τα την
υγεία των  μικρών  μας
αθλητών  , σεβόμεν οι όλα
τα υγειον ομικά πρωτό-
κολλα τόσο του ΕΟΔΥ
όσο και της Γεν ικής
Γραμματείας Αθλητισμού 

από Δευτέρα 17 Μαϊου
επιστρέφουμε στα γήπε-
δα .
Σύσσωμη η Διοίκηση , οι
υπεύθυν οι των  τμημάτων
και οι προπον ητές εργά-
στηκαν  ώστε ν α είν αι
όλα όπως προβλέπεται με
σκοπό την  ασφαλή επι-
στροφή στην  ψυχ αγωγία
, τη διασκέδαση και το
παιχ ν ίδι για τους μικρούς
μας φίλους.
Μέσα στο Σαββατοκύρια-
κο θα ακολουθήσει αν αλ-
υτική αν ακοίν ωση με το
ν έο εβδομαδιαίο πρόγρ-
αμμα προπον ήσεων
καθώς και οδηγίες για την
τήρηση όλων  των  υγειο-
ν ομικών  πρωτοκόλλων .

«ΑΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ»:   
Επανέναρξη προπονήσεων
τμημάτων υποδομών

Αγαπητοί γονείς και παιδιά, μετά από μια μεγάλ-
ης διάρκειας αποχή από τα γήπεδα και την αγω-
νιστική δράση, είμαστε στην ευχάριστη θέση να
σας ανακοινώσουμε την επανέρξη των προπονή-
σεων για όλα τα τμήματα υποδομών.
Σας εφιστούμε την προσοχή για δύο υποχρεωτι-
κές κινήσεις εκ μέρους σας:
1) Την χρήση μάσκας από τα παιδιά κατά την
προσελευσή τους και αποχώρηση από το γήπε-
δο
2)Θα πρέπει να μας προσκομίσετε δύο φορές την
εβδομάδα την αντίστοιχη βεβαίωση του αποτελέ-
σματος του self-test για τον covid19 που προσ-
κομίζετε και στο σχολείο.
Περισσότερες λεπτομέρειες θα σας ανακοινωθούν
στην πρώτη προπόνηση.
Και για όσους δεν θυμούνται αναρτούμε εκ νέου
το πρόγραμμα των προπονήσεων.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ
17 ΕΩΣ ΚΑΙ 23 ΜΑΊΟΥ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΝΑΤΩΝ ΘΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟ
ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ.

Ακαδημία Κριού Ασπροπύργου:
Επιστρέφουμε στο γήπεδο…
Απο Τρίτη 18 Μαΐου, οι μικροί μας αθλητές επιστρέφουν
στο γήπεδο!
Σας περιμένουμε στις 19:00!!!
Όλοι οι αθλητές ερχόμενοι στον περιβάλλοντα χώρο του
γηπέδου θα πρέπει να φορούν μάσκα , να φέρουν κάθε
εβδομάδα αντίγραφο αποτελέσματος self test ( αντίγρα-
φο βεβαίωσης καταγραφης αποτελεσματος που προσκο-
μιζετε στο σχολείο) και να το παραδίδουν στον κύριο
Μιχάλη ή την κα Νίνα, οι οποίοι είναι οι αρμόδιοι
υπεύθυνοι της Ακαδημίας μας για τον COVID-19.
Αφού θερμομετρηθουν θα μπορούν να μπουν στο χώρο
του γηπέδου και να ξεκινήσουν προπόνηση.
Παρακαλείστε να είστε όλοι 15 λεπτά νωρίτερα στο γήπε-
δο ώστε να μη χάνουμε ώρα απο την προπόνηση των
παιδιών για τα διαδικαστικά!
Εκ μέρους της Διοίκησης, θα θέλαμε να σας ενημερώσο-
υμε οτι θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα 

προκειμένου να διαφυλαχθει η υγεία των παιδιών αλλά
και των υπολοίπων.
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μη διστάσετε να μας καλέ-
σετε.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την άψογη συνεργασία που
είχαμε εως τώρα και που θα έχουμε και στη συνέχεια!!!!
Νίνα Ξενοχρήστου
Marketing Communication’s Manager
6981774095

Περσέας 
Α κ α δ η μ ί α
Ποδοσφαίρου:
Κάλεσμα για
προπον ήσεις
χωρίς συνδρο-
μή
Τα παιδιά ταλαιπωρήθη-
καν  πολύ απο τον  κορω-
ν οιό και φυσικά τους έλει-
ψε και το ποδόσφαιρο γι’
αυτό η ακαδημία
ΠΕΡΣΕΑΣ  λόγω του
αν οίγματος των  ακαδ-
ημιών  καλεί παιδιά απο 6-
12 ετών  ν α συμμε-
τάσχ ουν  στις προπον ή-
σεις και στους αγών ες
χ ωρίς καν έν α κόστος και 

καμμία συν δρομή ως το
υπόλοιπο της χ ρον ιάς.
Επίσης σε κάθε παιδί θα
δοθεί μια μπάλα ποδοσφ-
αίρου και αθλητικά
παπούτσια για όσα έχ ουν
αν άγκη….
Υ.Γ: Τα παιδιά πολυτέκ-
ν ων  και αν έργων  και
φτωχ ών  οικογεν ειών  δεν
θα έχ ουν  ποτέ συν δρο-
μή… Πληροφορίες στο
τηλ: 6971593614

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ:
Επανέναρξη ακαδημίας 17/5

Επιστροφή στην  καν ον ικότητα απο την  Δευ-
τέρα 17-05-2021 για την  Ακαδημία του

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Α.Ο. στο (αν ακαιν ισμέ-
ν ο) βηθητικό γήπεδο(έν αν τι Δ.Ε.Η.).

Σας περιμέν ουμε!

Η ακαδημία του Ηρακλή Ελευσίνας
ανακοινώνει…
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Α.Ο. ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ σας ανακοινώνει
τα κάτωθι:  Οι προπονήσεις της Ακαδημίας ποδοσφαίρου μας ξεκινούν μετά
από ανακοίνωση και οδηγίες της ΓΓΑ, την Δευτέρα 17 Μαΐου 2021, στο γήπε-
δο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ» και σύμφωνα πάντα με το πρόγραμμα που
έχει ήδη ανακοινωθεί από την Ακαδημία.
Η Διοίκηση του Συλλόγου αποφάσισε ότι από την έναρξη και μέχρι της λήξης
των προπονήσεων, η Ακαδημία ποδοσφαίρου μας δεν θα εισπράξει συνδρο-
μές.  Ο Ηρακλής Ελευσίνας, είναι πάνω από όλα μια οικογένεια με αλληλεγγύη
προς τα μέλη της.!!!!!
Σας γνωρίζουμε ότι απαγορεύεται η χρήση των αποδυτηρίων από τους αθλ-
ητές.  Οι αθλητές θα προσέρχονται πάντα ένδεδυμένοι με τα ρούχα της
προπόνησης.  Τα τμήματα θα είναι 10μελή και θα προπονούνται το κάθε
τμήμα σε συγκεκριμένο χώρο του γηπέδου.
Οι προπονήσεις θα τελειώνουν 10  ́νωρίτερα για να μην υπάρχει συνωστισμός
με το επόμενο τμήμα.  Οι αθλητές θα ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των προ-
πονητών και των υπευθύνων τμημάτων.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν ξεχνάμε να φέρνουμε μαζί μας, την δήλωση του σχολικού self
test.!!!!!
Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος των γονέων στο γήπεδο, στην εξέδρα και
γενικά στον περιβαλλοντικό χώρο.!!!!!
Τέλος τηρούμε όλοι μας αυστηρά, τις οδηγίες του υπεύθυνου covid του Συλλό-
γου καθώς και όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τον covid 19.!!!!!
Σας περιμένουμε για να γεμίσουμε ξανά το γήπεδο με παιδικά χαμόγελα.!!!!!
Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Α.Ο. ΗΡΑΚΛΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.!!!!!
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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



Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 θριάσιο-15  

ΟΔΗΓΟΙ Β,Γ, Δ, Ε ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ 
Επιθυμητά προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτή-
τως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι Διπ-
λώματος ADR
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα
Άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Μέσης Εκπαίδευσης
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Επιθυμητά Προσόντα

Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτή-
τως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι διπλώματος Ι.Χ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45
ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτή-
τως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.  

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ ΑΔΕΙΑ)
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45
ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτή-
τως μορφωτικού επιπέδου 
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΕΛΑΦΡΑ,ΔΙΚΥΚΛΑ Κ ΒΑΡΕΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ
Επιθυμητά Προσόντα
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
ΑΕΙ, ΤΕΙ Μηχανολόγος-Ηλεκτρολό-
γος Μηχανικός
Απαραίτητα Προσόντα
Πολύ καλή γνώση Αγγλικής
γλώσσας

Γνώση  Microsoft Office 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ
Επιθυμητά Προσόντα                          

Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
ΑΕΙ, ΤΕΙ 
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ
Απαραίτητα Προσόντα
- Προηγούμενη εμπειρία στον τομέα
της τιμολόγησης – τουλάχιστον 2
έτη            - Άριστη γνώση χειρι-
σμού εφαρμογών MS Office
- Άριστη γνώση χρήσης προγράμ-
ματος ERP            - Καλή γνώση
Αγγλικών (επιπέδου FCE)            -
Οργανωτική & επικοινωνιακή
ικανότητα

ΑΝΤΡΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ
Επιθυμητά Προσόντα 
Ηλικία: έως 45 ετών                  
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ

Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι  Ι.Χ

ΠΩΛΗΤΡΙΑ
Επιθυμητά Προσόντα 
Ηλικία: έως 40 ετών                  
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
άνω
Επιθυμητό: κάτοχοι  Ι.Χ

Απαραίτητα Προσόντα
Προηγούμενη εμπειρία στις πωλή-
σεις οίνων                                                                                     
Καλή Γνώση Αγγλικών

ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ
Επιθυμητά Προσόντα 
Ηλικία: έως 40 ετών                  
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης 
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι  Ι.Χ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45
ετών
Κάτοχοι Ι.Χ.  
Απαραίτητα Προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυ-
νσης η ΤΕΙ Λογιστικής
Προηγούμενη Εμπειρία
Εξαιρετική Γνώση MS Office και
ERP

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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Αρκετές ήταν οι παραβάσεις από τις επιχειρήσεις εστίασης που βεβαιώθη-
καν το Σάββατο 15 Μαΐου κατά την πραγματοποίηση σχετικών ελέγχων.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) με ανακοίνωση που εξέδωσε σχετικά με
την αποτίμηση των ελέγχων για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας κατά της
Covid-19 και την επιβολή κυρώσεων σε επιχειρήσεις εστίασης, κάνει λόγο
για υψηλά ποσοστά μη συμμόρφωσης.

Η ανακοίνωση της ΕΑΔ
Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αναφ-

έρει τα εξής:
«Κατά τη δεύτερη ημέρα διεύρυνσης του ωραρίου λειτουργίας των ΚΥΕ

που δραστηριοποιούνται στην εστίαση-ποτό κατεγράφησαν υψηλά ποσοστά
μη συμμόρφωσης με τους ειδικούς όρους λειτουργίας. Τα φαινόμενα αυτά
ήταν ιδιαίτερα έντονα στην Αττική, σε περιοχές όπως Γλυφάδα (6 κυρώσεις
αναστολής λειτουργίας), Χαλάνδρι, Παγκράτι, Κολωνάκι, Ψυρρή.

Υψηλή παραβατικότητα είχαμε και σε περιοχές στις Περιφέρειες Δυτικής
Ελλάδας, Ηπείρου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, όπου και επιβλήθηκαν
σημαντικές κυρώσεις

Χαρακτηριστικές ήταν οι περιπτώσεις παραμονής και εξυπηρέτησης
πελατών σε εσωτερικούς χώρους των επιχειρήσεων και η μη τήρηση του
μέγιστου αριθμού εξυπηρετούμενων

Οι αρχές ελέγχου και επιβολής του νόμου προχώρησαν στην επιβολή
προστίμων ύψους 151.400€ και επέβαλαν κύρωση αναστολής λειτουργίας
δεκαπέντε (15) ημερών σε οχτώ (8) επιχειρήσεις ενώ έγιναν και πέντε (5)
συλλήψεις υπευθύνων επιχειρήσεων

Λόγω της καταγραφής υψηλών ποσοστών παραβατικότητας στη λειτουργία
καταστημάτων εστίασης, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί αναδιαμορφώνουν το πρό-
γραμμα ελέγχων και προχωρούν σε οριζόντιους σαρωτικούς ελέγχους με
επίκεντρο τις περιοχές και τις επιχειρήσεις αυτές που δεν τηρούν τους ειδι-
κούς όρους λειτουργίας θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τη δημόσια υγεία όσο και
τη συλλογική προσπάθεια για τη σταδιακή επανεκκίνηση όλων των οικονο-
μικών δραστηριοτήτων.»

ΕΕΣΣΤΤΙΙΑΑΣΣΗΗ::Η διεύρυνση του ωραρίου
έφερε πρόστιμα και συλλήψεις 
Ιδιαίτερα έντονα τα φαινόμενα παραβίασης των μέτρων στην Αττική, σε 
περιοχές όπως Γλυφάδα (6 κυρώσεις αναστολής λειτουργίας), Χαλάνδρι, 
Παγκράτι, Κολωνάκι, Ψυρρή.


