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Συστάσεις σε
άτομα αυξημένου

κινδύνου
Περίπτωση εκκένωσης διά

θαλάσσης – Έκκληση για σκάφη

ΠΥΡΙΝΗ ΚΟΛΑΣΗ ΣΤΟΝ
ΣΧΙΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ
Δραματικές στιγμές για τους κατοίκους

– Εκκενώθηκαν πολλοί οικισμοί. Έχουν
γίνει στάχτη σπίτια και 20.000 στρέμματα

Γρ. Σταμούλης: 

Βρισκόμαστε σε

κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης

Πανελλαδικές: Γραμμές 
παροχής πληροφοριών για

τους υποψήφιους
και τις οικογένειες τους

Οι γραμμές υποστήριξης θα λειτουργούν
από σήμερα 21/5/2021 σε όλη τη χώρα.
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Eλευσίνας
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Ίδρυση του Κ.Ε.Π. Υγείας
Ελευσίνας από το Ν.Π.Δ.Δ.

Π.Α.Κ.Π.Π.Α.

Σε κορυφαία διεθνή έκθεση στη
Γερμανία επιχειρήσεις τροφίμων

της περιοχής μας: 
Πρόσκληση συμμετοχής από την

Περιφέρεια Αττικής

Λ. Κοσμόπουλος:
«Τα προϊόντα του
τόπου μας αξίζουν 

προβολή 
στο διεθνή χώρο»
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Οι αγώνες του Σαββατοκύριακου στην
Football League

Η Ενωση Ασπροπύργου
με το Αιγάλεω
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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 26 βαθμούς Κελσίου.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,17,21,25,29

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΟΕΑχαρνών 7, 2105576029

Ελευσίνα
Τσάμος Παναγιώτης Α.Λεωφόρος Εθνικής

Αντιστάσεως 54, 2105549976

MANΔΡΑ
Πέππας ΙωάννηςΥψηλάντου 1 & Στρατηγού Ρόκα

Νικολάου, 2105555236

Άνω Λιόσια

Αεράκης Νικόλαος Λ.Αιγαίου Πελάγους 32,
2102470189

ΧΑΪΔΑΡΙ
Βλάσση Θωμαΐς Θ.Παπανδρέου Γεωργίου 60, 

Χαϊδάρι - Δάσος, 2105812942

ΑΧΑΡΝΕΣ

ΒΑΡΔΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Δεκελείας 51, 2102448377

Σχίνος: Ενεργοποιήθηκε το 112
– Εκκενώθηκαν πολλοί οικισμοί

Σταμούλης: Βρισκόμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

«Βρισκόμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και πολεμικού μετώπου», ανέφερε στο Αθηναϊκό Πρακ-
τορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Γρηγόρης Σταμούλης και συνεχίζει: «Δυστυχώς η φωτιά μέσα στο
δάσος δεν ελέγχεται, με τους δυνατούς ανέμους γίνεται ανεξέλεγκτη. Εμείς από τις 10 χτες το βράδυ,
όταν ξέσπασε η φωτιά στο Σχίνο Λουτρακίου, τεθήκαμε σε επιφυλακή, γιατί ήταν και τέτοιοι οι άνεμοι
που δεν απέκλειαν το ενδεχόμενο να φτάσει το μέτωπο στην περιοχή μας. Και από τις 3 τη νύχτα
βρισκόμαστε στο πόδι. Κινητοποιήθηκε αμέσως η υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας και όταν κατά
τις 12 αναζοπυρώθηκε το μέτωπο, ζητήσαμε άμεση εκκένωση περιοχών για προληπτικούς λόγους,
λόγω της δυσμενούς εξελίξεως που έπαιρνε η πυρκαγιά στα Γεράνεια όρη και κατευθυνόταν προς
συγκεκριμένους οικισμούς».

Όπως είπε ο κ. Σταμούλης, εμφανίζεται εξασθένηση των ανέμων, ωστόσο τις αμέσως επόμενες ώρες
αναμένεται να υπάρξει ενίσχυση και να διατηρηθούν οι άνεμοι δυνατοί όλο το βράδυ. «Με τη φωτιά
ποτέ δεν μπορείς να είσαι ήσυχος. Είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα για τις δυσκολίες που ενδεχομένως
προκύψουν».

Τέλος, σχετικά με την επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης, ο δήμαρχος Μεγαρέων τόνισε:
«Ευτυχώς ο κρατικός μηχανισμός κινητοποιήθηκε άμεσα, τόσο η πυροσβεστική, όσο και οι εναέριες
δυνάμεις και είμαστε σε διαρκή συνεννόηση».

Πυκνός καπνός και στάχτη καλύψε τον 
ουρανό όλης της Αττικής   

Αποπν ικτική είν αι από χ θες το
μεσημέρι η ατμόσφαιρα στις περιοχ ές
του Ασπροπύργου και της Ελευσίν ας,
συν έπεια του καπν ού απο τη μεγάλη
φωτιά στον  Σχ ίν ο.

Ο καπν ός από το πύριν ο μέτωπο,
με τις φλόγες ν α κάν ουν  στάχ τη το
παρθέν ο δάσος στα Γεράν εια Όρη
και ν α προκαλούν  ζημιές σε σπίτια,
κάλυψε περιοχ ές στα δυτικά προά-
στια στην  Αττική. Κάτοικοι αν έφεραν
ότι η μυρωδιά του καμέν ου ήταν
έν τον η κατά τη διάρκεια της ν ύχ τας,
με τον  καπν ό ,ν α είν αι ορατός με το
πρώτο φως της ημέρας.

Οι εν ισχ υμέν οι άν εμοι που έπν εαν  δυτικά,
είχ αν  ως αποτέλεσμα ν α μεταφερθεί μεγάλη
ποσότητα στάχ της στηn ευρύτερη περιοχ ή της
Δυτικής Αττικής.

Πολλοί χ ρήστες στα κοιν ων ικά δίκτυα μάλιστα
αν έβασαν  φωτογραφίες και βίν τεο με τη στάχ τες,
αλλά και τους καπν ούς ν α καλύπτουν  τον  ουρ-
αν ό.

Απεγκλωβισμούς στην ευρύτερη περιοχή
που μαίνεται η πυρκαγιά.

Στον  Σχ ίν ο Κοριν θίας, άν δρες της ΟΠΚΕ επιχ ει-
ρούν  απεγκλωβισμούς στην  ευρύτερη περιοχ ή
που μαίν εται η πυρκαγιά.Έγιν ε απεγκλωβισμός
ηλικιωμέν ων .

συνεχίζεται στη σελ. 4
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Δωρεάν Rapid
Tests στον Δήμο

Eλευσίνας

Ο Δήμος Ελευσίνας, σε συνεργασία με τον
ΕΟΔΥ, πραγματοποιεί  εντατικούς ελέγχους
ταχείας ανίχνευσης κορωνοϊού (rapid tests), με
στόχο την ασφάλεια των δημοτών σε Ελευσίνα &
Μαγούλα.

Δεδομένης και της επανεκκίνησης όλο και περ-
ισσοτέρων δραστηριοτήτων, οι έλεγχοι οφείλουν
να είναι διαρκείς, προκειμένου να αποφευχθεί
ενδεχόμενη διασπορά αλλά και να διασφαλιστεί η
όσον το δυνατόν ομαλότερη μετάβαση στην κανο-
νικότητα.

Έτσι λοιπόν, την Κυριακή 23 Μαΐου, από τις
09.30 έως και τις 15:00 θα πραγματοποιηθούν
έλεγχοι στην Πλατεία Ηρώων Ελευσίνας, ενώ την
Δευτέρα 24 Μαΐου, από τις 09.30 έως και τις
15:00, κλιμάκιο του ΕΟΔΥ θα βρίσκεται στην Κεν-
τρική Πλατεία Μαγούλας.

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

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

Στον χώρο, όπου θα διενεργούνται τα tests, οι
προσερχόμενοι οφείλουν να τηρούν όλα τα προβ-
λεπόμενα υγειονομικά μέτρα προστασίας από τον
κορωνοϊό.

Έκτακτη ενημέρωση από Χαρδαλιά: Δραματικές στιγμές

για τους κατοίκους – Έχουν γίνει στάχτη 20.000 στρέμματα

Την τραγική κατάσταση που επικρατεί στην Κορινθία
και τη δυτική Αττική εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς
που ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης (19/05) στην
περιοχή Σχίνος και εξαιτίας των ισχυρών ανέμων έχει
περάσει πλέον στην Αττική.

Ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε ότι η φωτιά ξεκίνησε χθες
βράδυ, περίπου στις 21.45 με ακραίες καιρικές συνθ-
ήκες και ανέμους ως και 8 μποφόρ, με πιθανότερη
αιτία την απόπειρα καύσης ελαιόκλαρων.

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας γνωστό-
ποίησε τις δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή,
αναφέροντας ότι η κατάσταση παραμένει δύσκολη, με
τις Αρχές να εκκενώνουν προληπτικά οικισμούς.

Όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς, στη μάχη με τις φλόγες
έχουν ριχτεί 265 πυροσβέστες με 82 οχήματα και 10
ομάδες πεζοπόρα τμήματα. Στο έργο της κατάσβεσης
συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα της τοπικής
αυτοδιοίκησης και ο Στρατός με επίγειες δυνάμεις,
καθώς και το ελικόπτερο Σινούκ που επιχειρεί από
αέρος.

Περίπτωση εκκένωσης διά θαλάσσης – Έκκληση για σκάφη
Μετά από εντολή του Λιμεναρχείου και της Πολιτικής Προστασίας ζητήθηκε από τον

Ναυτικό Όμιλο Αλεποχωρίου, όσοι δύνανται να βρίσκονται το συντομότερο δυνατό στον
όμιλο ώστε να διαθέσουν τα σκάφη τους σε περίπτωση εκκένωσης του Αλεποχωρίου δια
θαλάσσης. Όσοι μπορείτε να διαθέσετε το σκάφος σας , ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΟ ΑΜΕΣΑ στο τηλέφ-
ωνο 6906051687.

Επιπλέον:
Σύμφωνα με ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας έχει πραγματοποιηθεί διακοπή

κυκλοφορίας των οχημάτων στα εξής σημεία:
α) Διασταύρωση Αλεποχωρίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σχίνο
β) Στο ύψος του 21ου χλμ επαρχιακής οδού Μεγάρων – Αλεποχωρίου προς Αλεποχώρι
γ) Στην οδό Χρυσανθέμων στην περιοχή Δελφίνια, ρεύμα καθόδου
δ) Στην οδό Αγ. Ηλία με κατεύθυνση προς την περιοχή Σώρα
ε) Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων – Αλεποχωρίου από το ύψος του βενζινάδικου ΕΚΟ,

ρεύμα προς Αλεποχώρι, περιοχή Πευκενέας
στ) Στην οδό Χανίων, από το ύψος του Αγ. Ιερόθεου, ρεύμα προς Χάνι, περιοχή Κρύα

Βρύση
ζ) Στην οδό Μοράβα, από το Εθνικό Στάδιο Μεγάρων προς περιοχή Καβελάρη

Ο ∆ήµος Ασπροπύργου ενηµερώνει ότι, το Επαγ-
γελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών σε συνεργασία
µε την Περιφέρεια Αττικής και τον Ιατρικό
Σύλλογο Αθηνών, πραγµατοποιεί διεξαγωγή
Rapid Test σε όλες τις επιχειρήσεις του νοµού
Αττικής, τόσο των ιδίων (επιχειρηµατιών – ελεύθ-
ερων επαγγελµατιών), όλων των κλάδων, όσο και
των εργαζοµένων τους και των µελών των οικογε-
νειών τους. 
Τα σηµεία που θα πραγµατοποιούνται τα Rapid
Test είναι: 
Νότιος Τοµέας: Φαληρικός Όρµος στο Πολιτιστικό
Κέντρο Φλοίσβου, Λεωφόρος Ποσειδώνος
∆υτικός Τοµέας: Τρώων 1 και Χαλκίδος, Περι-
στέρι. 

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να επισκέπτεται τον
σύνδεσµο  και την ειδική πλατφόρµα, στην οποία
µπορεί να επιλέξει ένα από τα δύο σηµεία της
Αττικής, όπου θα υπάρχουν οι κινητές µονάδες

στις οποίες θα παρευρίσκονται ιατροί, νοσηλευτές
και ψυχολόγοι του κέντρου Επιχειρήσεων της
Περιφέρειας Αττικής και του ιατρικού Συλλόγου
Αθηνών.     

∆∆ωωρρεεάάνν  RRaappiidd  TTeesstt  σσεε  όόλλεεςς  ττιιςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ττηηςς  ΑΑττττιικκήήςς
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Α. Συστάσεις σε άτομα αυξημέν ου
κιν δύν ου

* Άτομα με αναπνευστικό πρόβλημα,

* Καρδιοπαθείς,

* Παιδιά, και

* Άτομα άνω των 65 ετών

θα πρέπει  να αποφύγουν κάθε
σωματική άσκηση-δραστηριότητα σε
εξωτερικούς χώρους.

Επίσης, συνιστάται η αποφυγή παρα-
μονής σε εξωτερικούς χώρους
ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη
κυκλοφορία.

* Άτομα με άσθμα μπορεί να χρεια-
στούν πιο συχνά εισπνοές ανακουφ-
ιστικού φαρμάκου. Επί επιμονής
συμπτωμάτων συνιστάται  επικοι-
νωνία με τον θεράποντα ιατρό.

Β. Συστάσεις στον γενικό πληθυσμό

Σε κάθε άτομο συνιστάται να απο-
φύγει κάθε σωματική άσκηση σε εξω-
τερικούς χώρους και να περιορίσει
τον χρόνο παραμονής σε εξωτερι-
κούς χώρους ιδιαίτερα σε περιοχές
με αυξημένη κυκλοφορία. Κατά την
παραμονή του σε εσωτερικούς χώρ-
ους να διατηρούνται πόρτες, μπαλ-
κονόπορτες και παράθυρα κλειστά.

Γ. Συστάσεις για τον καθαρισμό των

οικιών μετά την εκδήλωση της πυρ-
καγιάς

Υπενθυμίζονται και οι συστάσεις σε
ό,τι αφορά την τον καθαρισμό των
οικιών κατόπιν εκδήλωσης πυρκα-
γιάς:

* Να ακολουθούνται προσεκτικά οι
οδηγίες στα προϊόντα καθαρισμού,
να χρησιμοποιούνται είδη ατομικής
προστασίας (γάντια, μάσκα, προστα-
τευτικά γυαλιά) και τα παιδιά και τα
κατοικίδια να κρατιούνται σε απόστα-
ση.

* Να εξασφαλίζεται επαρκής αερι-
σμός/ εξαερισμός στον χώρο.

* Καπνός, οσμές, αιθάλη/στάχτη: Τα
υπολείμματα καπνού μπορεί να παρ-
αμείνουν για καιρό και να χρειαστεί
να καθαριστούν οι οικίες σας πολλές
φορές. Προτείνεται η τοποθέτηση
μικρών πιάτων με ξύδι στο σπίτι για
να απορροφήσουν τις οσμές

* Γενική καθαριότητα: Οι επιφάνειες
να σκουπίζονται με υγρό και στη
συνέχεια στεγνό πανί.

Προτείνεται η αλλαγή και ο καθαρι-
σμός όλων των φίλτρων των
συστημάτων θέρμανσης και κλιματι-
σμού.

* Τοίχοι: Να πλένονται με άφθονο
νερό και σαπούνι.

Συνεχίζεται από τη σελ. 2

Με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη,
άμεση ήταν η κινητοποίηση της Περιφέρειας Αττικής στην
προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς που έφτασε τα ξημε-
ρώματα πάνω από το Αλεποχώρι, από το Σχίνο Κορι-
νθίας.

Στην περιοχή μετέβη από τις πρώτες πρωινές ώρες ο
Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Β. Κόκκαλης
ενώ στο μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται συνεχώς και ο
Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λ. Κοσμόπουλος,
προκειμένου να συντονίσουν τις ενέργειες της Περιφέρ-
ειας.

Στο μέτωπο της φωτιάς βρίσκονται αυτή την ώρα
συνδράμοντας το έργο της Πυροσβεστικής και της Πολι-
τικής Προστασίας, 17 υδροφόρες, μπουλντόζες και ερπ-
υστριοφόρα μηχανήματα της Περιφέρειας, ενώ ο Περιφ-
ερειάρχης βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον κ.
Κόκκαλη προκειμένου να ενημερώνεται για το πως
εξελίσσεται η κατάσταση. 

Παράλληλα νωρίς το πρωί συνεδρίασε με τη συμμε-
τοχή του κ. Κόκκαλη, του Αττικάρχη της Πυροσβεστικής
Γ. Πετρούτσου και εκπροσώπων της Πολιτικής Προ-
στασίας και της Αστυνομίας το Συντονιστικό Όργανο της
Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου συντονιστούν όλες
οι ενέργειες για την αντιμετώπιση και διαχείριση της
φωτιάς. 

Με τη συμβολή της Περιφέρειας, για προληπτικούς
λόγους εκκενώθηκαν το πρωί οι μονές Αγίου Ιωάννη
Μακρινού και Αγίας Παρασκευής, καθώς και οι οικισμοί
Μάζι, Σπάρτα και Αιγυρούσαι, στην περιοχή του Αλε-
ποχωρίου.  

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Αττικής τόνισε:
« Από τις πρώτες πρωινές ώρες, είμαστε επί ποδός και

ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες της υπηρεσίας Πολιτικής
Προστασίας αλλά και της Πυροσβεστικής, συνδράμουμε
με όσα μέσα διαθέτουμε στο δύσκολο έργο της κατάσβε-
σης, έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια
των πολιτών. Θα είμαστε παρόντες μέχρι να περιοριστεί
και ο παραμικρός κίνδυνος για τους συμπολίτες μας». 

Άμεση η ανταπόκριση της Περιφέρειας στο
έργο της κατάσβεσης στο Σχίνο Κορινθίας

Για λόγους ασφαλείας εκκενώθηκαν 2 Μοναστήρια και 3
οικισμοί στην ευρύτερη περιοχή του Αλεποχωρίου

Από τη νύχτα της Τετάρτης έως το πρί της Πέμ-
πτης είχαν εκκενωθεί οι οικισμοί Σχίνος, Αγία
Σωτήρα, Βαμβακές, Μαυρολίμνη, Μάζι, Παρασκε-
υά, Αλεποχώρι και οι Ιερές Μονές Αγίου Ιωάννη
Μακρινού και Αγίας Παρασκευής. Υπάρχουν
πληροφορίες για ζημιές σε τουλάχιστον  2-3
σπίτια της περιοχής.

Με τις εν ισχύσεις που έγιναν από το πρωί,
πλέον στην περιοχή επιχειρούν συνολικά και
από διάφορες περιοχές, 182 πυροσβέστες με 7
ομάδες πεζοπόρων, 62 οχήματα, το ΜΕΤΠΕ, 8
αεροσκάφη Canadair, 9 αεροσκάφη PZL, ένα
ελικόπτερο CHINOOK και δύο ελικόπτερα της
ΕΛ.ΑΣ. και του Π.Σ. για συντονισμό από αέρος.
Συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και εθελοντές πυρ-
οσβέστες.

Εξαιτίας της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλο-
φορία των οχημάτων στην διασταύρωση του
Πόρτο Γερμενό -Ψάθα ρεύμα προς Ψάθα, στο Αλε-
ποχώρι προς Σχίν ο, στην  επαρχιακή οδό
Μεγάρων-Αλεποχωρίου από το 21ο χλμ προς το
Αλεποχώρι, στον  κόμβο Μεγάρων -Αλε-
ποχωρίου στο ρεύμα προς Αλεποχώρι και στην
περιοχή Δελφίν ια επί της οδού Χρυσανθέμων
στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μάζι.

Συστάσεις για την προστασία από
το νέφος δασικών πυρκαγιών

Με αφορμή τους καπνούς που έχουν καλύψει την
Αττική, από την πυρκαγιά στον Σχίνο Κορινθίας
Μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς σε δασική περ-
ιοχή στον Σχίνο της ΠΕ Κορινθίας, το υπουργείο
Υγείας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την
προστασία της δημόσιας υγείας, δια μέσου της
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλ-
λοντος, συστήνει τη λήψη των ακόλουθων μέτρων
προστασίας του πληθυσμού της Περιφέρειας Αττι-
κής ως εξής:



Στο 2ο Γυμνάσιο Ελευσίνας 
Ολοκληρώθηκε το 2ο μαθητικό 

συνέδριο : ”Οι έφηβοι συζητούν“!

Ο Δήμαρχος Ελευσίνας,
Αργύρης Οικονόμου, και
η Αντιδήμαρχος Κοινωνι-
κής Πολιτικής, Παιδείας &
Πολιτισμού, Εύη Άνθη,
συγχαίρουν θερμά τους
μαθητές και τις μαθήτριες
της Ελευσίνας & των Όμο-
ρων Δήμων για τη συμμε-
τοχή τους στο 2ο Μαθη-
τικό Συνέδριο που διο-
ργάνωσε το 2ο Γυμνάσιο
Ελευσίνας με θέμα:

"Η έφηβοι συζητούν" .
Ευχόμαστε αυτό το έργο

των εκπαιδευτικών & των
μαθητών/τριών να αποτε-
λέσει  πηγή έμπνευσης
για ολόκληρη την εκπαι-
δευτική κοινότητα της περ-
ιοχής, καθώς τέτοιες πρω-
τοβουλίες μας επιτρέ-
πουν να δίνουμε φωνή
στα παιδιά μας, να συζητά-
με τους προβληματισμούς
τους και να ανταλλάσσουμε
ιδέες και απόψεις, χτίζοντας μαζί μια πραγματικά Δημοκρατική & Πολυφωνι-
κή κοινωνία! 
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Ρέτσος για νησιά με Ρέτσος για νησιά με 
χαμηλά ποσοστά χαμηλά ποσοστά 
εμβολιασμού: εμβολιασμού: 

"Κινδυνεύει η "Κινδυνεύει η 
τουριστική σεζόν"τουριστική σεζόν"

Εάν δεν αυξηθεί η συμμετοχή στους
εμβολιασμούς στα νησιά, τότε υπάρχει
μεγάλος κίνδυνος, πέραν των συνεπειών
της πανδημίας, να είναι αρνητική η εξέ-
λιξη της τουριστικής σεζόν, όπως υπο-
γράμμισε ο πρόεδρος του Συνδέσμου
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων.

"Έτοιμος είναι ο κόσμος του τουρισμού
να υποδεχτεί με ασφάλεια τους επισκέ-
πτες που θα έλθουν στην Ελλάδα", υπο-
γράμμισε ο πρόεδρος του Συνδέσμου
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων
(ΣΕΤΕ), Γιάννης Ρέτσος, στο πλαίσιο της
σημερινής ενημέρωσης για την εξέλιξη
της πανδημίας του κορονοϊού.

"Το 2021 είναι ακόμα μια χρονιά πολύ
μεγάλων προκλήσεων για τον ελληνικό
τουρισμό. Το 2020 θα μείνει στην ιστορία
ως ο χειρότερος χρόνος στην ιστορία του
Παγκόσμιου και φυσικά του ελληνικού
τουρισμού. Πέρυσι λειτουργήσαμε με
προσοχή. Αυστηρά πρωτόκολλα και
υψηλό επαγγελματισμό από τους επιχει-
ρηματίες και τους εργαζόμενους στον
τομέα. Ήταν μια προσπάθεια με μεγάλη
αξία, μια παρακαταθήκη εμπιστοσύνης.
Ένα τεράστιο κεφάλαιο γνώσης, σοβαρ-
ότητας, ωριμότητας, προστέθηκε στη
μεγάλη υπεραξία του ελληνικού τουρι-
σμού", δήλωσε αρχικά ο κ. Ρέτσος, επι-
σημαίνοντας ότι ο φετινός

στόχος των ελληνικών τουριστικών

επιχειρήσεων είναι να λειτουργήσουν με
ασφάλεια προστατεύοντας το "brand"
της χώρας.

Υπογραμμίζοντας ότι ελληνικός τουρι-
σμός θα ξεπεράσει και την παρούσα
δύσκολη συγκυρία, ο κ. Ρέτσος προσέθ-
εσε ότι η εξέλιξη των τουριστικών μεγε-
θών στην Ελλάδα, πηγαίνει παράλληλα
με την εξέλιξη των δεδομένων της παν-
δημίας.

Σε κάθε περίπτωση ο κ. Ρέτσος τόνι-
σε ότι κάθε πρόβλεψη για τουριστικά
μεγέθη είναι παρακινδυνευμένη.

Ερωτηθείς σχετικά με τη χαμηλή
συμμετοχή στους εμβολιασμούς σε
νησιά με μεγάλη τουριστική κίνηση όπως
η Ζάκυνθος η Κεφαλονιά και η Λέσβος κι
αν αυτό θα αποτελέσει αποτρεπτικό
παράγοντα για την τουριστική κίνηση, ο
κ. Ρέτσος ανέφερε ότι οι επαγγελματίες
του τουρισμού γνωρίζουν πολύ καλά ότι
το συντριπτικό ποσοστό του ΑΕΠ στα
νησιά προέρχεται από τον τουρισμό, στο
Ιόνιο άνω του 75% στο Νότιο Αιγαίο φτά-
νει το 95%, και αντιλαμβάνονται ότι για
να αρχίσουμε να έχουμε τουριστικές
ροές πρέπει να μπει η Ελλάδα στο
«πράσινο χρώμα» του ECDC (Ευρωπαϊ-
κό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου
Νόσων) και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με
την πτώση των κρουσμάτων.

Δωρεάν έλεγχοι για την νόσο Covid-19 στο Κ.Α.Π.Η. Παραλίας Ασπροπύργου

Το εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό του
Οργανισμού Άθλησης και Φροντίδας Νεολαίας και
3ης Ηλικίας του Δήμου Ασπροπύργου ανταπο-
κρίθηκε στο κάλεσμα του Αντιπροέδρου του Οργα-
νισμού κ. Αντ. Κοναξή και προχώρησε για 4η
φορά στο Κ.Α.Π.Η. Παραλίας σε προληπτικό
έλεγχο για την νόσο Covid-19 σε 84 κατοίκους της
περιοχής.... μια δράση που πραγματοποιείται καθ-
ημερινά με φροντίδα του Προέδρου κ. Ι. Κατσαρού
καθημερινά στο Α' Κ.Α.Π.Η.

Ο κ. Κοναξής ευχαρίστησε θερμά τις εργαζόμε-
νες κ.κ. Σ. Φινέτη, Δ. Χατζηδημητρίου & Ν.
Τσίγκου καθώς και την Τμηματάρχη τους κα Ε.
Φωτόπουλου για την άψογη διεξαγωγή και αυτή
την φορά των ελέγχων...
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Σύμφωνα με τα στατιστικά
στοιχεία εγγεγραμμένης ανε-
ργίας του ΟΑΕΔ

Σ
τα 1.099.013 άτομα
ανήλθε το σύνολο των
εγγεγραμμένων ανέρ-

γων, τον Απρίλιο του 2021,
έναντι 1.131.228 ατόμων τον
Μάρτιο του 2021 (ποσοστιαία
μεταβολή -2,85%) και έναντι
1.185.013 ατόμων τον Απρίλιο
του 2020 (ποσοστιαία μεταβο-
λή -7,26%), σύμφωνα με τα
στατιστικά στοιχεία εγγεγραμ-
μένης ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Ειδικότερα, το σύνολο των
εγγεγραμμένων ανέργων, με
κριτήριο την αναζήτηση
εργασίας (αναζητούντων
εργασία), τον Απρίλιο του
2021, ανήλθε σε 1.055.454
άτομα. Από αυτά, 570.636
(ποσοστό 54,07%) είναι εγγε-

γραμμένα στο μητρώο του
ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα
ίσο ή και περισσότερο των 12
μηνών και 484.818 (ποσοστό
45,93%) είναι  εγγεγραμμένα
στο μητρώο του ΟΑΕΔ για
χρονικό διάστημα μικρότερο
των 12 μηνών. Οι άνδρες ανή-
λθαν σε 382.161 (ποσοστό
36,21%) και οι γυναίκες ανήλθ-
αν σε 673.293 (ποσοστό
63,79%).

Το σύνολο των εγγεγραμμέ-
νων λοιπών (μη αναζητούντων
εργασία), τον Απρίλιο του
2021, ανήλθε σε 43.559 άτομα.
Οι άνδρες ανήλθαν σε 13.513
(ποσοστό 31,02%) και  οι
γυναίκες ανήλθαν σε 30.046
(ποσοστό 68,98%).

Το σύνολο των επιδοτούμε-
νων ανέργων, τον Απρίλιο του
2021, (αφορά τον αριθμό των

δικαιούχων που πληρώθηκαν
εντός του αντίστοιχου μήνα),
ανήλθε σε 217.604 άτομα, από
τα οποία οι 117.193 (ποσοστό
53,86%) είναι κοινοί και λοι-
πές κατηγορίες επιδοτουμένων
και  οι  100.411 (ποσοστό
46,14%) είναι εποχικοί τουρι-
στικών επαγγελμάτων. Οι
άνδρες ανήλθαν σε 93.639
(ποσοστό 43,03%) και  οι
γυναίκες ανήλθαν σε 123.965
(ποσοστό 56,97%).

Από το σύνολο των επιδο-
τούμενων ανέργων, 99.113
(ποσοστό 45,55%) είναι κοινοί,
3.374 (ποσοστό 1,55%) είναι
οικοδόμοι, 100.411 (ποσοστό
46,14%) είναι εποχικοί τουρι-
στικών επαγγελμάτων, 13.616
(ποσοστό 6,26%) είναι εποχι-
κοί λοιποί (αγροτικά), 1.009
(ποσοστό 0,46%) είναι εκπαι-
δευτικοί  και  81 (ποσοστό
0,04%) είναι λοιποί.

ΟΑΕΔ: Στα 1.099.013 άτομα ανήλθε το σύνολο των
εγγεγραμμένων ανέργων τον Απρίλιο του 2021

Η υπηρεσία αδέσποτων
ζώων του Δήμου Αχαρνών 

απευθύνει έκκληση
για υιοθεσία/φιλοξενία 
αρσενικού Rottweiler

Η υπηρεσία αδέσποτων ζώων του
Δήμου Αχαρνών ενημερώθηκε από
το ΔΙΚΕΠΑΖ για σκύλο (αρσενικό
Rottweiler) που χαρακτηρίστηκε ως
επιθετικό. Μετά την τοποθέτηση
μελών της επιτροπής εξακολουθεί να
υφίσταται  το πρόβλημα με τη
διαχείριση του συγκεκριμένου
σκύλου.

Μετά τη λήξη του χρονικού ορίου των 20 ημερών που δόθηκε από το κτηνιατρικό κέντρο
(ΔΙΚΕΠΑΖ), την έλλειψη δυνατότητας φιλοξενίας λόγω της πληθώρας των αδέσποτων κουταβιών θα
πρέπει να παρθεί απόφαση για την τύχη του ζώου.

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου απευθύνει μία τελευταία έκκληση για υιοθεσία/φιλοξενία αυτού του
ιδιαίτερου σκύλου και παράλληλα με τα μέσα που διαθέτει θα φιλοξενήσει το ζώο σε πανσιόν από
την Πέμπτη 20 Μαΐου (έξοδος από το ΔΙΚΕΠΑΖ) με καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα 24 Μαΐου.

Κρούσματα: 1.918 νέα, 54 θανάτους
και 626 διασωληνωμένους 
ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ
Τα δεδομέν α για τον  κορον οϊό που αν ακοίν ωσε την
Πέμπτη (20.05) ο ΕΟΔΥ.

Πτωτική τάση στα κρούσματα παρατηρείται μετά τα
ν έα δεδομέν α που αν ακοίν ωσε την  Πέμπτη (20.05)
ο ΕΟΔΥ. Τα επιδημιολογικά δεδομέν α παραμέν ουν ,
ωστόσο, υψηλά αλλά φαίν εται ν α υπάρχ ει μια τάση
βελτίωσης της κατάστασης. 
Συγκεκριμέν α, τα ν έα εργαστηριακά επιβεβαιωμέν α
κρούσματα της ν όσου που καταγράφηκαν  τις τελευ-
ταίες 24 ώρες είν αι 1.918, εκ των  οποίων  4
εν τοπίστηκαν  κατόπιν  ελέγχ ων  στις πύλες εισόδου
της χ ώρας. Ο συν ολικός αριθμός των  κρουσμάτων
αν έρχ εται σε 385.444 (ημερήσια μεταβολή +0.5%), εκ
των  οποίων  51.2% άν δρες.Οι ν έοι θάν ατοι ασθεν ών
με COVID-19 είν αι 54, εν ώ από την  έν αρξη της
επιδημίας έχ ουν  καταγραφεί συν ολικά 11.641 θάν α-
τοι. Το 95.2% είχ ε υποκείμεν ο ν όσημα ή/και ηλικία
70 ετών  και άν ω..
Ο αριθμός των  ασθεν ών  που ν οσηλεύον ται διασωλ-
ην ωμέν οι είν αι 626 (61.8% άν δρες). Η διάμεση ηλικία
τους είν αι 67 έτη. To 82.7% έχ ει υποκείμεν ο ν όσημα
ή/και ηλικία 70 ετών  και άν ω..Η διάμεση ηλικία των
κρουσμάτων  είν αι 44 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη),
εν ώ η διάμεση ηλικία των  θαν όν των  είν αι 78 έτη
(εύρος 0.2 έως 106 έτη).

Σάββατο 22/5, ώρα 11.30 π.μ. συγκέντρωση στο
σταθμό του προαστιακού στα Άνω Λιόσια, μοτο-
πορεία και συμβολικό αποκλεισμό της εισόδου

του ΧΥΤΑ Φυλής
Σάββατο 29/5, ώρα 11.30 π.μ.– πανελλαδική

μέρα δράσης κινητοποίησης – συγκέντρωση  και
μαζική πορεία διαμαρτυρίας από την Πετρούπολη

(πλατεία Ηρώ)
Πρωτοβουλία σωματείων, συλλογικοτήτων,

αγωνιστ(ρι)ών Αττικής ενάντια στο θάψιμο και την
καύση απορριμμάτων

e-mail επικοινωνίας
protovoulia.aporimata@gmail.com
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Πανελλαδικές: Γραμμές
παροχής πληροφοριών

για τους υποψήφιους και
τις οικογένειες τους

Οι γραμμές υποστήριξης θα 
λειτουργούν από σήμερα

21/5/2021 σε όλη τη χώρα.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με υψηλό
αίσθημα ευθύνης και στο πλαίσιο της διαρκούς προ-
σπάθειας στήριξης μαθητών, μαθητριών και των οικο-
γενειών τους, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας τηλε-
φωνικών Γραμμών Παροχής Πληροφοριών για τις
Πανελλαδικές Εξετάσεις και Ψυχολογικής Υποστήριξης
για υποψηφίους και τις οικογένειές τους, σε όλες τις
Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας.

Οι ανοικτές τηλεφωνικές γραμμές υποστήριξης θα
εξυπηρετούν υποψηφίους για τις πανελλαδικές εξετά-
σεις μαθητές, καθώς και γονείς και κηδεμόνες σε όλες
τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης και στελεχώνονται από
Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού και
εξειδικευμένους υπαλλήλους σε θέματα Πανελλαδικών
Εξετάσεων, καθώς και ειδικούς στην Ψυχική Υγεία,
μέσω των κατά τόπους Κέντρων Εκπαιδευτικής και
Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) και Διευθύνσεων
Εκπαίδευσης.

Οι γραμμές υποστήριξης θα λειτουργούν από αύριο,
Παρασκευή 21/5/2021, σε όλη τη χώρα με στόχο να:

παρέχουν πληροφορίες σε σχέση με τις Πανελλαδι-
κές Εξετάσεις, όπως π.χ. σε σχέση με την ελάχιστη
βάση εισαγωγής, το παράλληλο

μηχανογραφικό για την εισαγωγή σε Δημόσιο ΙΕΚ,
την εξεταστέα ύλη κ.ά.,

υποστηρίξουν μαθητές και μαθήτριες της Γ΄Λυκείου
κατά την ιδιαίτερη αυτή περίοδο των Πανελλαδικών
Εξετάσεων,

βοηθήσουν υποψηφίους στη διαχείριση του άγχους
των εξετάσεων,

ενισχύσουν τις οικογένειες των υποψηφίων στον υπο-
στηρικτικό τους ρόλο κατά το διάστημα αυτό.

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι (μαθητές, γονείς
κτλ.) μπορούν να απευθύνονται και σε άλλη Διεύθυνση
Εκπαίδευσης ή ΚΕΣΥ από αυτά στα οποία υπάγονται
γεωγραφικά, ανάλογα με το ωράριο κοινού που τους
εξυπηρετεί.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τις αρχές Ιανουαρίου έχει
ανακοινωθεί η περικοπή της εξεταστέας ύλης των
πανελλαδικών εξετάσεων κατά περίπου 25-30%, λαμ-
βάνοντας υπόψιν τις δυσκολίες της φετινής χρονιάς εξ
αιτίας της πανδημίας, ενώ παράλληλα, οι σχολικές
μονάδες όλης της χώρας έχουν λάβει κατευθυντήριες
γραμμές για την ψυχοκοινωνική προσαρμογή των
μαθητών/μαθητριών που εκπονήθηκαν από επιστημο-
νική ομάδα του Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας του
Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ, οδηγίες για τη
διαπίστωση του βαθμού αφομοίωσης της ύλης από την
πλευρά των μαθητών/μαθητριών, καθώς και προτάσεις
και κατευθύνσεις για την εκπαιδευτική λειτουργία από το
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Σε κορυφαία διεθνή έκθεση στη Γερμανία επιχειρήσεις
τροφίμων της περιοχής μας: 

Πρόσκληση συμμετοχής από την Περιφέρεια Αττικής

Λ. Κοσμόπουλος: «Τα προϊόντα του τόπου μας αξίζουν 
προβολή στο διεθνή χώρο»

Πρόσκληση συμμε-
τοχής σε περίπτερο της
Περιφέρειας Αττικής
στη Διεθνή Έκθεση
Τ ρ ο φ ί μ ω ν - Π ο τ ώ ν
«ANUGA» 9-13 Οκτω-
βρίου 2021 την
Κολωνία της Γερμανίας
απευθύνει σε επιχειρή-
σεις η Περιφέρεια Αττι-
κής, χρηματοδοτώντας
το 80% του κόστους
συμμετοχής στην έκθε-
ση. 

«Η δημιουργία μιας
διακριτής ταυτότητας
των ποιοτικών προϊόν-
των της Δυτικής Αττικής
και η εξωστρέφεια απο-
τελούν πάγιους στόχο-
υς της Περιφέρειας
Αττικής και του Περιφε-
ρειάρχη Γιώργου
Πατούλη, δήλωσε ο
Αντ ιπεριφερειάρχης
Δυτ. Αττικής Λ. Κοσμό-
πουλος. Η πρόσκληση
και χρηματοδότηση
των επιχειρήσεων τρο-
φίμων στην κορυφαία
αυτή διεθνή έκθεση θα
αποφέρει πολλαπλά
οφέλη. Για αυτό η Περ-
ιφέρεια Αττικής στηρίζει
έμπρακτα τις επιχειρή-
σεις με τη χρηματοδότ-
ηση της συμμετοχής
στην έκθεση κατά 80%.
Καλούμε τους

συντοπίτες μας να
συμμετέχουν, καθώς
έχουν την δυνατότητα
να προβάλλουν τα
προϊόντα του τόπου
μας με αξιώσεις στο
διεθνή χώρο».

Η διεθνής έκθεση
Anuga, με 100 χρόνια
επιτυχημένων διορ-
γανώσεων, αποτελεί
μία από τις κορυφαίες
εμπορικές εκθέσεις
στον χώρο της βιομ-
ηχανίας τροφίμων. Το
υψηλό επίπεδο διεθνο-
ποίησης της έκθεσης
προσελκύει πάνω από
165.000 επαγγελματίες
επισκέπτες από 198
χώρες, στους οποίους
περιλαμβάνονται αγορ-
αστές από κορυφαίες
εταιρείες τροφίμων.

Με την παρουσία της
στην διοργάνωση
«ANUGA», η Περιφέρ-
εια Αττικής επιδιώκει να
προβάλλει και να
προωθήσει τον αγροτο-
διατροφικό τομέα της.
Το ομαδικό περίπτερό
της θα είναι ανοιχτού
τύπου (open space),
και θα φιλοξενήσει εκθ-
έτες-επιχειρήσεις για
τους οποίους θα αντι-
στοιχεί συγκεκριμένη 

επιφάνεια, ίση για
όλους. 
Όσες επιχειρήσεις τρο-
φίμων και ποτών ενδια-
φέρονται να λάβουν
μέρος ως εκθέτες στο
περίπτερο της Περιφ-
έρειας καλούνται να
εκδηλώσουν το ενδιαφ-
έρον τους μέχρι  την
Πέμπτη 27/5/2021 με
υποβολή σχετικής
αίτησης, των παραστα-
τικών που τη συνο-
δεύουν καθώς και
υπεύθυνης δήλωσης
θεωρημένης με το γνή-
σιο της υπογραφής
(ακολουθούν συνημμέ-
να) στην Δ/νση Αγροτι-
κής και Κτηνιατρικής
Πολιτικής στην ηλεκτρ-
ονική διεύθυνση:
agrotiki1@patt.gov.gr
(Δεν θα γίνονται δεκτές
αιτήσεις χωρίς υπογρα

φή ή τη σφραγίδα της
επιχείρησης).  

Για περισσότερες
πληροφορίες:
Περιφέρεια Αττικής
Διεύθυνση Αγροτικής
και Κτηνιατρικής Πολιτι-
κής
Τμήμα Αγροτικής Πολι-
τικής και Προβολής της

κ. Κωνσταντοπούλου
Μαρία τηλ:
2132065745, mkon-
stantopoulou@patt.gov
.gr
κ. Σταυρουλάκη Βασιλι-
κή τηλ: 2132065770,
vstavroulaki@patt.gov.
gr
κ. Αντωνόπουλος Αθα-
νάσιος τηλ:
2 1 3 2 0 6 5 7 7 1 ,
t h a n o s . a n t o n o p o u -
los@patt.gov.gr
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Έως τις Κυκλάδες και την Ικαρία έφθασε ο καπνός
από τη δασική πυρκαγιά στην Κορινθία

Σύμφωνα με το
meteo του Αστεροσ-

κοπείου

Ο καπνός και η στάχτη από τη δασι-
κή πυρκαγιά του Σχίνου Κορινθίας
έχουν μεταφερθεί πάνω από το λεκα-
νοπέδιο της Αθήνας έως τις Κυκλά-
δες και την Ικαρία, εξαιτίας των
ισχυρών δυτικών-βορειοδυτικών ανέ-
μων, σύμφωνα με το meteo του Εθνι-
κού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ).

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ
της Τετάρτης σε δασική περιοχή ανα-
τολικά του Σχίνου στην Κορινθία. Από
τις μετρήσεις του δικτύου αυτόματων
μετεωρολογικών σταθμών του meteo
προκύπτει ότι κατά την ώρα έναρξης

της πυρκαγιάς, στην ευρύτερη περ-
ιοχή έπνεαν ΔΒΔ άνεμοι με ένταση 5-
6 μποφόρ και ριπές έως τα 61 χιλιό-
μετρα την ώρα. Λαμβάνοντας υπόψη
ότι ο πλησιέστερος στην πυρκαγιά

αυτόματος μετεωρολογικός σταθμός
βρίσκεται στον Ισθμό, σύμφωνα με
τους επιστήμονες του ΕΑΑ-meteo,
δεν θα πρέπει να αποκλειστεί η παρ-
ουσία ακόμη ισχυρότερων ανέμων

στην περιοχή της πυρκαγιάς, εξαιτίας
και της ίδιας της παρουσίας αυτής
(«η φωτιά δημιουργεί το δικό της
καιρό»).

Το meteo πραγματοποίησε την
πιλοτική ενεργοποίηση του IRIS 2.0,
της νέας έκδοσης του προγνωστικού
συστήματος ταχείας απόκρισης για
την πρόγνωση της εξάπλωσης
δασικών πυρκαγιών. Σε σύγκριση με
την προηγούμενη έκδοσή του, το
IRIS 2.0 φέρει σημαντικές αλλαγές,
όπως υψηλότερη οριζόντια ανάλυση
για την προσομοίωση της εξάπλω-
σης, ίση με 50 μέτρα (αντί για 100
μέτρα του IRIS 1.0), καθώς επίσης
δυναμική προσομοίωση της υγρ-
ασίας της νεκρής καύσιμης ύλης.

Τ
ο Ελλην ικό Διαδημο-
τικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων  και ο Δήμος

Ελευσίν ας μέσω του
ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ εξασφά-
λισε για όλους τους δημό-
τες την  δωρεάν  χρήση
του λογισμικού των  ΚΕΠ
Υγείας.

Βασικός στόχος των
ΚΕΠ Υγείας είναι η ενημέρωση όλων  των
πολιτών  και η διοργάνωση προληπτικών
εξετάσεων  για 11 κύρια νοσήματα, προ-
τεινόμενα από τον  Παγκόσμιο Οργαν ισμό
Υγείας, για τα οποία έχει αποδειχθεί με μελέ-
τες πως η έγκαιρη προληπτική παρέμβαση
και αν ίχνευση τυχόν  συμπτωμάτων  κρίνε-
ται αποτελεσματική και μπορεί να σώσει
ζωές.

Μέσα από το νέο λογισμικό, εφαρμόζονται
διεθνή πρωτοκόλλα screening του πληθυ-
σμού και τα στελέχη των  ΚΕΠ Υγείας επιβ-
λέπουν  το follow up της διατήρησης της
υγείας των  Πολιτών . Αυτοματοποιημένα το
λογισμικό ενημερώνει τους πολίτες, μέσα
από το προσωπικό τους προφίλ, σχετικά με
τις προληπτικές εξετάσεις που προτείνει ο
Παγκόσμιος Οργαν ισμός Υγείας για την
ηλικία και το φύλο τους, καθώς και με την
πάροδο του χρόνου υπενθυμίζει την  επα-
νεξέταση τους.

Τα 11 νοσήματα στα οποία επικεντρώνεται
το ΚΕΠ Υγείας μέσα από το λογισμικό είναι:
ο Καρκίν ος του παχέος εν τέρου, ο
Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, ο
Καρκίνος του μαστού, ο Καρδιαγγειακός
κίνδυνος, το Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής,
ο Καρκίνος του προστάτη, το  Μελάνωμα, η
Κατάθλιψη, η Άνοια, η Οστεοπόρωση και οι
Πνευμονοπάθειες (Άσθμα, Χ.Α.Π.). Παρόλα
αυτά στο πλαίσιο της πανδημίαςέχουν
προσθέσει στο προφίλ των  Δημοτών  

και χρήσιμες πληροφορίες
για τον   COVID-19.
“Το ΚΕΠ Υγείας Ελευσίνας
είναι μια πολύτιμη ψηφίδα
στο χάρτη της πρόληψης,
της ευαισθητοποίησης,
της ενημέρωσης για θέμα-
τα υγείας. Εκεί δηλαδή
που η έγκαιρη αντιμετώπι-
ση μπορεί να κάνει πραγ-
ματικά τη διαφορά για το

πιο πολύτιμο αγαθό. 
Ο Δήμος μας αξιοποιεί κάθε δυνατότητα,
ώστε οι Δημότες μας να έχουν  πρόσβαση
σε δομές που τους στηρίζουν , και με στόχο
κάθε ημέρα να γινόμαστε καλύτεροι. “ –
Δήλωσε ο Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης
Οικονόμου.

“Το Νομικό Πρόσωπο ΠΑΚΠΠΑ Δήμου
Ελευσίνας, σε μία προσπάθεια εν ίσχυσης
των  κοιν ων ικών  παροχών  προς τους
κατοίκους, προχωρά στην  ίδρυση του ΚΕΠ
Υγείας με στόχο την  ενημέρωση, την  πρόλ-
ηψη και  την  ευαισθητοποίηση τους.” –
Δήλωσε ηκα Εύη Άνθη, Πρόεδρος του
ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ και Αντιδήμαρχος Κοινω-
ν ικής Πολιτικής, Παιδείας & Πολιτισμού.

Για να ενημερώνεσαι και εσύ για τις Δράσεις
του Δήμου σχετικά με την  Πρόληψη της
Υγείας και για να λαμβάνεις συμβουλευτικές
πληροφορίες σχετικά για τον  COVID-19
εγγράψου στο Λογισμικό των  ΚΕΠ Υγείας

https://exetaseis.kepygeias.org/identi-
ty/account/register

Για περισσότερες διευκρινήσεις, παρακα-
λούμε επικοινωνήστε με το ΚΕΠ Υγείας του
ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ Δήμου Ελευσίνας στα
τηλέφωνα 210-5547112, 210-5565614, ή
μέσω ηλεκτρον ικού ταχυδρομείου στο
kepygeiaselef inas@pakppa.gr

Ίδρυση του Κ.Ε.Π. Υγείας Ελευσίνας από
το Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
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Ο
κτώ χρόνια μετά την
πτώχευση της αρτο-
β ι ο μ η χ α ν ί α ς

Nutriart (Κατσέλης), οι μηχα-
νές στο εργοστάσιο της πρό-
κειται να πάρουν και πάλι
μπρος.

Πριν  από λίγες ώρες, όπως αν αφέρ-
ουν  στο Capital.gr πηγές με γν ώση, η
κρητική οικογεν ειακή εταιρεία "Το
ΜΑΝΝΑ-Ν.Τσατσαρων άκης”, market
leader στην  αγορά παξιμαδιού, απέκ-
τησε μέσω πλειστηριασμού, το εργοστά-
σιο της πτωχ ευμέν ης Κατσέλης.

Η παραγωγική μον άδα, που βρίσκεται
στις Αχ αρν ές Αττικής, κον τά στην
Εθν ική οδό στο ύψος της Μεταμόρφω-
σης, είν αι έκτασης 23.000 τ.μ. εν τός
οικοπέδου 35.000 τ.μ.

Πρόκειται για μια σημαν τική εξέλιξη
που έχ ει πολλές αν αγν ώσεις. Το προφ-
αν ές είν αι ότι μετά από οκτώ χ ρόν ια
αδράν ειας, οι εγκαταστάσεις του εργο-
στασίου της Κατσέλης δεν  θα
συν εχ ίσουν  ν α ρημάζουν , αλλά θα
επαν αλειτουργήσουν  υπό τον  έλεγχ ο
της κρητικής αρτοποιίας "Το ΜΑΝΝΑ-

Ν.Τσατσαρω-
ν άκης”.

Για την
οικογεν ειακή
εταιρεία, από
τον  Πλάταν ο
Κ ι σ σ ά μ ο υ
που ιδρύθηκε
το 1948, η
ν έα αυτή
ε π έ ν δ υ σ η
αποτελεί ίσως έν α από τα σημα-

ν τικότερα επεν δυτικά της βήματα
στην  73χ ρον η πορεία της. Και αυτό
γιατί αποκτά παραγωγική βάση και στην
Αθήν α. Αυτό θα της επιτρέψει αφεν ός
ν α υλοποιήσει τα επόμεν α επεν δυτικά
της σχ έδια, που περιλαμβάν ουν  τη
διεύρυν ση του προϊόν τικού της χ αρτο-
φυλακίου και αφετέρου ν α τροφοδοτήσει
πιο γρήγορα και με μικρότερο λειτουρ-
γικό κόστος την  εσωτερική αγορά αλλά
και ν α στηρίξει τις εξαγωγές της.

Επιπλέον , και αυτό αφορά το σύν ολο
της οικον ομίας, για την  επαν αλειτουργία
του εργοστασίου της Κατσέλης θα χ ρει-
αστεί σημαν τικός αριθμός εργατικού
δυν αμικού. 

Στην  πρώτη φάση λειτουργίας θα
απασχ οληθούν  σε αυτό 90 εργαζόμεν οι
-στον  αριθμό αυτό συμπεριλαμβάν ον ται

και τα 40
άτομα που
απασχ ολεί η
εταιρεία ήδη
στο υποκατά-
στημα της
που βρίσκεται
στην  Αθήν α
( δ ι αν ο μ ε ί ς ,
ο δ η γ ο ύ ς ,
πωλητές, γρα-

φίστες, μάρκετιν γκ κτλ)-, εν ώ στην
πλήρη λειτουργία της στη μον άδα θα
εργάζον ται 600 άτομα προσωπικό.

Αυτό θα γίν ει μέσα στους επόμεν ους
μήν ες εν ώ για την  υλοποίηση της επέν -
δυσης και την  αγορά ν έων  μηχ αν ημά-
των , δηλαδή για την  επαν αλειτουργία
του εργοστασίου θα απαιτηθούν  περί τα
25 εκατ. ευρώ.

Ποια είναι η αρτοποιία "Το
ΜΑΝΝΑ-Ν.Τσατσαρωνάκης”

Η κρητική εταιρεία ξεκίν ησε από το
χ ωριό Πλάταν ος στα Χαν ιά της Κρήτης
το 1948 και το όν ομα της αυτά τα 73
χ ρόν ια που έχ ουν  μεσολαβήσει είν αι
συν υφασμέν ο με το συσκευασμέν ο
παξιμάδι στην  ελλην ική και διεθν ή
αγορά.

Το 1968, δύο δεκαετίες μετά την  ίδρυ-
σή της, η εταιρεία απέκτησε θέση στα
καταστήματα τροφίμων  της Αθήν ας και
το 1986 ξεκίν ησε τις εξαγωγές της, με
πρώτο σταθμό τις ΗΠΑ και συγκεκριμέ-
ν α τη Νέα Υόρκη. 

Είχ ε προηγηθεί το 1985 μια σημαν τι-
κή επέν δυση με την  τοποθέτηση του
πρώτου, για την  εποχ ή, περιστροφικού
φούρν ου αρτοποιίας.

Η Κρητική οικογεν ειακή εταιρεία, που
σήμερα διοικείται από την  τρίτη γεν ιά
Τσατσαρων άκη εν ώ στη δουλειά έχ ει
μπει και η τέταρτη γεν ιά, εμφάν ισε στη
χ ρήση του 2019 (τελευταίος δημοσιευμέ-
ν ος ισολογισμός) πωλήσεις 10,507 εκατ.
ευρώ εν ώ το περιθώριο EBITDA διαμορ-
φώθηκε σε 29,14%.

Η κύρια πηγή εσόδων  της εταιρείας,
προέρχ εται από την  πώληση έτοιμων
αρτοπαρασκευασμάτων . 

Αυτή η δραστηριότητα εισέφερε το
2019 το 87% των  συν ολικών  εσόδων
εν ώ η ξεν οδοχ ειακή μον άδα "Molos
Bay  Hotel", που αν ήκει στην  εταιρεία,
εισέφερε το 6% των  συν ολικών  εσόδων
(2018: 7,3%).

Ξανανοίγει το εργοστάσιο του Κατσέλη στις Αχαρνές Αττικής

Ουσιαστικότερη συμμετοχή των
επιχειρήσεων μελών του Β.Ε.Π. στη
δημιουργία τμημάτων στις Σχολές

Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., 

Συμφώνησαν ο Προέδρος του Β.Ε.Π. με τον Διοικητή
και στελέχη του Ο.Α.Ε.Δ.  

Η
έναρξη της συνεργασίας του
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Πειραιά με τον Ο.Α.Ε.Δ. για

την αναβάθμιση της Τεχνικής
Εκπαίδευσης και την ουσιαστικότερη
συμμετοχή των επιχειρήσεων μελών
του Β.Ε.Π. στη δημιουργία τμημάτων
στις Σχολές Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.,
αποφασίσθηκε χθες στη διαδικτυακή
συζήτηση, που έγινε με πρωτοβου-
λία του Επιμελητηρίου.

Ο Πρόεδρος Β.Ε.Π., κ. Γεώρ-
γιος Παπαμανώλης – Ντόζας, ευχα-
ρίστησε όλους όσους ανταποκρίθη-
καν στο κάλεσμα του Επιμελητηρίου
και  ιδιαίτερα τον Διοικητή του
Ο.Α.Ε.Δ., κ. Σπύρο Πρωτοψάλτη και,
αφού αναφέρθηκε σε μία σειρά δρά-
σεων που πραγματοποιήθηκαν από
το Επιμελητήριο, με πρωτοβουλία
του αείμνηστου Προέδρου Β.Ε.Π.,
Ανδριανού Μιχάλαρου, ο οποίος για
πρώτη φορά, διαπιστώνοντας, πριν
από μία δεκαετία περίπου, την

ένδεια της αγοράς εργασίας σε
τεχνίτες, επεσήμανε ότι «η Τεχνική
εκπαίδευση πρέπει να είναι επιλογή
και όχι ανάγκη» και την άμεση σύνδε-
σή της με την αγορά εργασίας.

Από την πλευρά του ο Διοικητής
του Ο.Α.Ε.Δ., αφού συνεχάρη τον
Πρόεδρο Β.Ε.Π. για την πρωτοβου-
λία της συνάντησης, αναφέρθηκε στο
έργο των ΕΠΑΣ Μαθητείας του Οργα-
νισμού, στο Δυϊκό Σύστημα κατάρτι-
σης που ακολουθεί ο Ο.Α.Ε.Δ. και
είναι ο μόνος Φορέας που ακολουθ-
εί αυτό το Σύστημα, στον αριθμό των
μαθητών που παρακολουθούν μαθή-
ματα σε διάφορες ειδικότητες και
στην αποκατάστασή τους στην αγορά
εργασίας, τόνισε την ανάγκη για μία
ουσιαστικότερη συνεργασία με τις
επιχειρήσεις.

Η σύσταση ενός τμήματος με μία
συγκεκριμένη ειδικότητα προϋποθέ-
τει τη βούληση του επιχειρηματία να
απασχολήσει τους μαθητές, κατά τη
διάρκεια της μαθητείας, και  στη

συνέχεια να αποκτήσει έναν εξειδικε-
υμένο τεχνίτη. Οπότε, όπως τόνισε,
πρέπει να υποβληθούν συγκεκριμέ-
νες προτάσεις και  μάλιστα το
συντομότερο, εν όψει της νέας σχο-
λικής χρονιάς, από Σεπτέμβριο,
ώστε να δημιουργηθούν τα τμήματα
για τις ειδικότητες που τείνουν να
εκλείψουν. 

«Θα δουλέψουμε μαζί», είπε ο
κ. Πρωτοψάλτης, αφού άκουσε τις
απόψεις και  τοποθετήσεις των
συμμετεχόντων, «ώστε να υπάρξει
αποτέλεσμα». Δεσμεύτηκε δε, να
γίνουν σύντομα νέες συναντήσεις,
και στις κατά τόπους ΕΠΑΣ για να
υπάρξει άμεση πληροφόρηση και
από τους Δ/ντές των Σχολών και να
δημιουργηθούν ζητούμενα Τμήματα,
όπου αυτό θα είναι δυνατόν.

Στον εξαιρετικά εποικοδομητικό
διάλογο συμμετείχαν, εκτός από τους
Συμβούλους του Επιμελητηρίου,
που απαρτίζουν την Ομάδα Εργασίας
για την Τεχνική Εκπαίδευση, εκ μέρ-
ους του Ο.Α.Ε.Δ. οι κυρίες Μόσχα
Στασού και Ευγενία Λαϊνά, Προϊστα-
μένες της Δ/νσης Αρχικής Κατάρτι-
σης Ο.Α.Ε.Δ. και Τμήματος Κέντρων
Επαγγελματικής Κατάρτισης
Ενηλίκων Ο.Α.Ε.Δ., αντίστοιχα, η
βουλευτής του ΜΕΡΑ25  Β΄ Πειραιά,
κα Φωτεινή Μπακαδήμα, ο βουλευ-
τής Ν.Δ. Α΄ Πειραιά, κ. Ιωάννης
Μελάς, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ.
Γεώργιος Καββαθάς και μέλη του
Επιμελητηρίου.

Τη συζήτησε συντόνισε η Ειδική
Συνεργάτις του Β.Ε.Π. , κα Ευδοκία
Μαυρομμάτη. 
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ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

Πωλείται οικία ισόγειο και πρώτος
όροφος στο Παλαιοχώρι Μάνδρας 
σε 800 μέτραοικόπεδο. Ανταλλαγή 

με διαμέρισματηλέφωνο 6974 311 396.
Τιμή συζητήσιμη

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Ενοικιάζεται μονοκατοικία για οικία, 

γραφεία  ή ιατρεία, στην οδό Σαλαμίνος
42,στο κέντρο του Ασπροπύργου,

110 τετραγωνικων μέτρων. 
(ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΗ )

τηλ:6973900512

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΝΤΑΛΙΚΑΣ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΥ 
ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ 5ΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
PROHELLAS ΑΒΕΤΕ, ΤΗΛ 2296081051
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ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
1.ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ-ΧΗΜΙΚΟΣ
Η ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ -ΟΞΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ με έδρα την  Ελευσίν α ΑΤΤΙΚΗΣ ,
ζητά Oιν ολόγο ή Χημικό  για πλήρη απασχόληση.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Καλή γν ώση Η/Υ
Γν ώση Ξέν ων  Γλωσσών

2.ΠΩΛΗΤΡΙΑ
H ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ -ΟΞΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ με έδρα την  Ελευσίν α ΑΤΤΙΚΗΣ ,
ζητά Πωλήτρια με προϋπηρεσία στις πωλήσεις οίν ων , 
για πλήρη απασχόληση.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Αν εση στην  επικοιν ων ία
Γν ώση Ξέν ων  Γλωσσών
Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ

3.ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ-ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ
H ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ -ΟΞΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ με έδρα την  Ελευσίν α ΑΤΤΙΚΗΣ ,
ζητά Εργάτη αποθήκης-εμφιάλωσης, για πλήρη απασχόληση, 
έως 45 ετών

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ EMAIL:tripodakis.log@gmail.com
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Άνω Λιόσια,
20/05/2021
Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ Η Μ Ο Σ

Φ Υ Λ Η Σ
Αριθ. Πρωτ.:  13452
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Πλατεία
Ηρώων, Άνω Λιόσια
Τηλ.: 2132042718FAX:
2132042714e-mail :dperious-
promhth@fyli.gr

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Συνοπτικού Διαγωνισμού, 
για την επιλογή αναδόχου για
την υπηρεσία 
«ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ  ΦΥΛΗΣ» 
Α.Μ.: 114/2021, συνολικού
ενδεικτικού προϋπολογισμού
71.000,00 € με Φ.Π.Α.24%

Ο Δήμαρχος Φυλής διακ-
ηρύσσει Συνοπτικό  διαγωνι-
σμό, σύμφωνα  µε  τις  διατάξεις
του  Ν. 4412 / 2016  και  µε  κρι-
τήριο  κατακύρωσης  την  πλέον
συμφέρουσα  από  οικονομική
άποψη προσφορά, βάσει τιμής,
για την επιλογή αναδόχου για
την υπηρεσία «ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ». Η δαπάνη για την εν
λόγω σύμβαση προϋπολογίζε-

ται ενδεικτικά στο συνολικό
ποσό των εβδομήντα ενός χιλιά-
δων  ευρώ (71.000,00 €) ,
συμπεριλαμβανομένου του ανα-
λογούντος ΦΠΑ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι
η ασφάλιση  όλων  των  οχημά-
των  και  των  μηχανημάτων
έργου  του  Δήμου  Φυλής , για
χρονικό  διάστημα  ενός (1)
έτους  από  την  ημερομηνία
υπογραφής  της  σχετικής
σύμβασης .
Για όλα τα οχήματα η ασφάλιση
θα πρέπει να περιλαμβάνει τα
κατώτατα όρια υποχρεωτικής
ασφάλισης που ορίζει ο νόμος,
δηλαδή : Σωματικές βλάβες
έναντι τρίτων, Υλικές ζημίες
έναντι  τρίτων, Βλάβες αστικής
ευθύνης, Νομική προστασία,
Θραύση κρυστάλλων χωρίς
απαλλαγή σε μη  συμβεβλημένα
συνεργεία και με όριο κάλυψης
1.000 € & Προστασία ασφ-
αλίστρου.                                       
Επίσης την αστική ευθύνη των
μηχανημάτων έργου, των υπερ-
κατασκευών, των γερανών &
των καλαθοφόρων για την λειτο-
υργία τους ως εργαλείο, με
καλύψεις για σωματικές βλάβες
τρίτων με κεφάλαιο 206.000 €
και για υλικές ζημιές 41.000 €
ανά ατύχημα, χωρίς απαλλαγή.                              
Ειδικότερα για το στόλο των επι-
βατικών οχημάτων του Δήμου,
επιπλέον κάλυψη οδικής βοήθ-

ειας.                    
Επίσης κάλυψη οδικής βοήθειας
που αφορά το σύνολο των
βαρέων οχημάτων και έως
τριάντα (30) μεταφορές ετησίως,
σε περίπτωση που απαιτηθεί .
Επιπροσθέτως για τα οχήματα
με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΗΗ
3274, ΚΗΗ 3272, ΜΕ 138965, ΜΕ
138966, πέραν των προαναφερ-
θέντων καλύψεων, να δοθεί κάλ-
υψη πυρός, ολικής κλοπής,
ζημιές εξ’ αιτίας τρομοκρατικών
και πολιτικών ταραχών, με
μηδενική απαλλαγή. Επίσης για
το όχημα με αριθμό κυκλοφο-
ρίας ΚΗΗ 5572, επιπλέον κάλ-
υψη αξίας 21.500,00 €, πυρός,
ολικής - μερικής κλοπής, ζημιές
από φυσικά φαινόμενα, χαλαζό-
πτωση, τρομοκρατικές και πολι-
τικές ταραχές, στάσεις και απε-
ργίες με μηδενικά απαλλαγή,
καθώς και κάλυψη ίδιων ζημιών
με απαλλαγή 440,00 €, με επέκ-
ταση στην κάλυψη ζημιών που
θα προκαλέσει ο κλέφτης κατά
την αυτογνώμονα αφαίρεση του
οχήματος.   
Τα προς προμήθεια είδη κατα-
τάσσονται στον κωδικό του Κοι-
νού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων  CPV :  66514110-0  (
Υπηρεσίες  Ασφάλισης  Μηχα-
νοκίνητων Οχημάτων). 
Η  δαπάνη  προϋπολογίζεται  να
ανέλθει  στο  μικτό  ποσό  των
71.000 € συμπεριλαμβανομένου
του αναλογούντος ΦΠΑ  και των

λοιπών επιβαρύνσεων και θα
καλυφθεί από τους επιμέρους
Κωδικούς Αριθμούς των υπηρε-
σιών του Δήμου του προϋπολο-
γισμού για το έτος 2021.                          
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το
κριτήριο της πλέον συμφέρου-
σας από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει  τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί
στα γραφεία του Δήμου Φυλής
(Πλατεία Ηρώων 1), την Τρίτη
01-06-2021, ώρα 11:00 (ημερομ-
ηνία και χρόνος διενέργειας του
διαγωνισμού & έναρξη αποσφ-
ράγισης προσφορών), ενώπιον
της αρμόδιας Επιτροπής Δια-
γωνισμού. 
Η καταληκτική ημερομηνία παρ-
αλαβής των προσφορών είναι η
ημερομηνία διενέργειας του δια-
γωνισμού, δηλαδή 01/06/2021
και ώρα 11:00. Μετά τη λήξη της
παραλαβής προσφορών θα
ξεκινήσει η διαδικασία αποσφ-
ράγισης, ενώπιον της Επιτρο-
πής Διαγωνισμού. 

Στο διαγωνισμό μπορούν να
συμμετέχουν ασφαλιστικές
επιχειρήσεις που ασκούν νόμι-
μα στην Ελλάδα δραστηριότητα
ασφάλισης ευθύνης αυτοκινή-
των, καθώς επίσης και διαμεσο-
λαβούντα στις ασφαλίσεις πρό-
σωπα, σύμφωνα με το
Ν.2496/97 «Ασφαλιστική σύμβα-
ση» όπως ισχύει αποδεικνυό-

μενης της ιδιότητας των ενδιαφ-
ερομένων με επίσημα έγγραφα. 
Είναι υποχρεωτική η υποβολή
υπεύθυνης δήλωσης από κάθε
ενδιαφερόμενο διαμεσολαβούν
στην ασφάλιση πρόσωπο
(πράκτορας, μεσίτης, παρα-
γωγός ασφαλίσεων κλπ.) για
λογαριασμό ποιάς ή ποιών
ασφαλιστικών εταιρειών διαμε-
σολαβούν και η προσκόμιση
αντιγράφου σύμβασης συνερ-
γασίας με αυτήν ώστε να αποκ-
λειστεί η περίπτωση υποβολής
περισσότερων της μίας προσφ-
οράς από την αυτή Ασφαλιστική
Επιχείρηση. 
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδι-
κασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης έχουν φυσικά ή νομι-
κά πρόσωπα και, σε περίπτωση
ενώσεων οικονομικών φορέων,
τα μέλη αυτών, που είναι εγκατε-
στημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊ-
κού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και
5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσα-
ρτήματος Ι της ως άνω Συμφ-
ωνίας, καθώς και
δ) τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην περίπτωση γ'

της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολ-
υμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβά-
σεων.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμε-
τοχής.
Προσφορές θα υποβληθούν
σύμφωνα με την αναλυτική δια-
κήρυξη. 
Γενικές πληροφορίες παρέχον-
ται και από το Τμήμα Προμηθ-
ειών του Δήμου Φυλής, Διεύθυ-
νση Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ 13341,
Τηλ. 213 2042716, Fax. 213
2042714. Οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς μπορούν να
έχουν πλήρη πρόσβαση στα
τεύχη του διαγωνισμού επισκε-
πτόμενοι την ιστοσελίδα του
Δήμου Φυλής http://www.fyli.gr.
Η περίληψη της Διακήρυξης,
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον
ι σ τ ό τ ο π ο
http://et.diavgeia.gov.gr/  και
ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής, στη διεύθυνση (URL):
www.fyli.gr, δημοσιεύεται
επίσης στον Ελληνικό Τύπο,
σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.
4412/2016. Η δαπάνη των δημο-
σιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο
βαρύνει τον ανάδοχο.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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Με τις αναμετρήσεις της 13ης
αγωνιστικής θα συνεχιστεί το
Σαββατοκύριακο ( 22 και
23/5) το πρωτάθλημα της
Football League.

Νότιος όμιλος

Καλαμάτα-Ρόδος (Σάββατο
22/5 – 14:45)
Διαιτητής: Βεργέτης
(Αρκαδίας)
Βοηθοί: Βεργέτης
(Αργολίδας), Κακαφωνης
(Αχαΐας)
4ος: Ανδριανός (Αχαΐας)
Παρατηρητής: Σταθόπουλος
(Ηλείας)

Σαντορίνη 2020-Ιάλυσος
(Δημοτικό Στάδιο Αιγάλεω –
15:30)
Διαιτητής: Μαχαίρας (Αθη-
νών)

Βοηθοί: Πριόνας (Εύβοιας),
Σταύρογλου (Αθηνών)
4ος: Αλάμπεης (Αθηνών)
Παρατηρητής: Φαντόπουλος
(Πειραιά)
Ασπρόπυργος-Αιγάλεω
Διαιτητής: Τσαμούρης (Πειρ-
αιά)
Βοηθοί: Τριαντάφυλλος (Κορ-
ινθίας), Ψύλλος (Λέσβου)
4ος: Λεμπέσης (Πειραιά)
Παρατηρητής: Κόνιαρης
(Ανατ. Αττικής)

Νίκη Βόλου-Αστέρας
Βλαχιώτη
Διαιτητής: Μέγας (Πιερίας)
Βοηθοί: Μηνούδης (Πιερίας),
Μάνασης (Τρικάλων)
4ος: Πολυχρόνης (Πιερίας)
Παρατηρητής: Καλύβας
(Ευρυτανίας)
Καλλιθέα-Επισκοπή
Διαιτητής: Τζαμουτζαντώνης

(Χίου)
Βοηθοί: Παγουράς, Δελής
(Βοιωτίας)
4ος: Ντάουλας (Δυτ. Αττικής)
Παρατηρητής: Μοιραδωράκ-
ης (Πειραιά)

Βόρειος όμιλος

ΠΟ Τρίγλιας-Θεσπρωτός
Διαιτητής: Μπαϊρακτάρης
(Αθηνών)
Βοηθοί: Σάββας, Αναστασιάδ-
ης (Σερρών)
4ος: Δραγούσης (Κιλκίς)
Παρατηρητής: Τζίκας (Μακε-
δονίας)

Αλμωπός Αριδαίας-Βέροια
Διαιτητής: Κατσικογιάννης
(Ηπείρου)
Βοηθοί: Θανασιάς (Ηπείρου),
Κουφός (Μακεδονίας)
4ος: Μπούμπας (Ηπείρου)
Παρατηρητής: Κουζάκης
(Θεσσαλίας)

Πιερικός-Καβάλα
Διαιτητής: Γιουματζίδης (Πέλ-
λας)
Βοηθοί: Δέλλιος (Πέλλας),
Φραγιός (Μακεδονίας)

4ος: Καλατζής (Θεσσαλίας)
Παρατηρητής: Κοτούλας (Κιλ-
κίς)

Απόλλων Πόντου-Ολυμπιακός
Βόλου
Διαιτητής: Μπεκιάρης
(Καρδίτσας)
Βοηθοί: Μαλανδρής (Χαλκιδι-
κής), Βογιατζής (Καρδίτσας)
4ος: Μελτζανίδης (Ημαθίας)
Παρατηρητής: Σπύρου
(Καστοριάς)

Πανσερραϊκός-ΑΕΠ Κοζάνης
Διαιτητής: Τσιοφλίκη (Λάρι-
σας)
Βοηθοί: Νίκζας (Λάρισας),
Κορωνάς (Πειραιά)
4ος: Βουρνέλης (Μακεδονίας)
Παρατηρητής: Ευθυμιάδης
(Πιερίας)

Ο Πανελευσινιακός στην Σάμο
με τον Πυθαγόρα ο Ακράτητος

με τον Καραβά

Δύο αγωνιστικές πρίν το τέλος της ΓΈθνικής ο
Πανελευσινιακός αγωνίζεται για την 10η
αγωνιστική στην Σάμο με τον Πυθαγόρα
και υποδέχεται στο τελευταίο ματς στην
Ελευσίνα τον Καραβά.
Αντίθετα ο Ακράτητος αγωνίζεται εκτός
έδρας με τον ΑΟ Καραβά και υποδέχεται
την τελευταία αγωνιστική στην Φυλή τον
Αιολικό.
10η αγωνιστική
Αιολικός- Αίας Σαλαμίνας
Καραβάς- Ακράτητος
Πυθαγόρας- Πανελευσινιακός
Κερατσίνι- Μικρασιατική
Κυανούς Αστέρας Βάρης- ΑΟ Πυλίου
Θύελλα Ραφήνας- Αετός Λουτρών

ΑΝ.ΤΣΑΚ.

Σ Π Υ Ρ Ο Σ
ΜΑΡΑΘΩΝΙΤΗΣ:
Τροφή για σκέψη
για τους ποδο-
σφαιριστές

Τελείωσαν  τα δύο πρω-
ταθλήματα στην  Ελλάδα
Superleague 1 και 2.
Αν αμφισβήτητα φέτος
ήταν  έν α από τα καλύτε-
ρα πρωταθλήματα αυτό
της Superleague 2, λόγω
της παν δημίας οι ομάδες
αν αγκάστηκαν  ν α έχ ουν
πολύ μεγάλα ρόστερ 35
ακόμα και 40 άτομα
κάποιοι από αυτούς τους
παίκτες πιθαν ό ν α κατα-
φέρουν  ν α παίξουν
Super League 1.
Οι περισσότεροι όμως θα
συν εχ ίσουν  ν α παίζουν
Superleague 2, και κάποι-
οι που δεν  τα κατάφεραν
καλά θα αν αγκαστούν  ν α
παίξουν  σε χ αμηλότερη
κατηγορία το αποτέλεσμα
όλων  αυτών  είν αι 

ότι ελάχ ιστοι παίκτες από
χ αμηλότερες κατηγορίες
θα μπορέσουμε ν α βρούν
θέση σε ρόστερ ομάδων
Superleague 2

Εάν  τελικά γίν ει η αν α-
διάρθρωση απλά θα
αυξηθούν  λίγο οι πιθαν ότ-
ητες λόγω των  πολλών
ομάδων  μην  ξεχ ν άμε
όμως ότι και στη Football
League τα ρόστερ είν αι
μεγάλα του χ ρόν ου όμως
που λογικά θα επαν έλθο-
υμε στην  καν ον ικότητα
δεν  πρόκειται ν α βλέπετε
μεγάλα ρόστερ τουλάχ ι-
στον  όχ ι όπως φέτος.
Με λίγα λόγια ελάχ ιστοι θα
καταφέρουν  ν α παίξουν
Super League 2 τι ν έα
χ ρον ιά προερχ όμεν οι
από χ αμηλότερες κατηγο-
ρίες.

Η Γ κατηγορία (δ σήμερα)
Φαν τάζει καταδικαστική
για κάποιον  που θα ήθελε
του χ ρόν ου ν α παίξει
Super League 2 ειδικα αν
είν αι πάν ω από 23.
Έχ ω πει κατά καιρούς ότι
το ποδόσφαιρο έχ ει βήμα-
τα Εάν  δεν  τα κάν εις τότε
το πρόβλημα γίν εται δικό
σου.

Σε απολογία η Ενωση
Ασπροπύργου

Kλήση σε απολογία έλαβε  ο Ασπρόπυργος
από τον αθλητικό δικαστή της Ένωσης
Σούπερ Λίγκας 2-Football League, απο-
λογία που προγραμματίστηκε για τις 25
Μαΐου. ANAΛΥΤΙΚΑ

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα

εξής: «Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθα-
ρχικό Όργανο της Ένωσης Επαγγελματι-
κού Ποδοσφαίρου Β Εθνικής Κατηγορίας
καλεί σε απολογία:

- Την Τρίτη 25/5/2021 και ώρα 15:00 την
ΠΑΕ ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ, για
παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5, 6,
11 και 12 του Κανονισμού Προπονητών
Ποδοσφαίρου σε συνδυασμό με αυτές του
άρθρου 14 του Πειθαρχικού Κώδικα της
ΕΠΟ (αγώνας με ΠΑΕ Καλλιθέα, 16/5/2021)

Ο  Nτάνι Μακέλι διαιτητής
του τελικού κυπέλλου

Ο Ολλανδός διαιτητής, Nτάνι Μακέλι    λοιπόν,
είναι η επιλογή της ΚΕΔ, όπως ανακοινώθηκε
την Πέμπτη (20/5), με βοηθούς τους συμπατρ-
ιώτες του Χέσελ Στέεγκστρα, Γιαν ντε Βρις, VAR
τον Κέβιν Μπλομ και 4ο τον Δημήτρη Καραντώνη
(Ημαθίας), ενώ AVAR θα είναι ο Τρύφων Πετρό-
πουλος (Αρκαδίας).

Ο Μάκελι γνωρίζει καλά από ελληνικά ντέρμπι,
καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που έχει βρεθεί
σε ματς για το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και για
το κύπελλο.

Τελευταία φορά που «σφύριξε» στην χώρα μας
ήταν στο Ολυμπιακός – ΑΕΚ στο «Γ.Καραϊσκάκ-
ης» που είχε λήξει 3-0 υπέρ των «ερυθρο-
λεύκων», για την κανονική διάρκεια του πρωταθ-
λήματος.

Επίσης είχε διευθύνει το εντυπωσιακό 2-2 στον
ημιτελικό του «Κλ. Βικελίδης» ανάμεσα σε Άρη
και ΑΕΚ πέρυσι, το 0-0 της Ένωσης με τον
ΠΑΟΚ στα πλέι-οφ της σεζόν 2019-2020, αλλά
και τον πρώτο αγώνα του Ολυμπιακού με την
Ομόνοια στον
Πειραιά (2-0).

Σάββατο
(22/5)

21:00
Ολυμπιακός -
ΠΑΟΚ

Διαιτητής:
Ντάνι Μάκελι (Ολλανδία).Βοηθοί: Χέσελ Στέεγ-
κστρα (Ολλανδία), Γιαν ντε Βρις (Ολλανδία)

4ος: Δημήτρης Καραντώνης (Ημαθίας)
VAR: Κέβιν Μπλομ (Ολλανδία) AVAR: Τρύφων
Πετρόπουλος (Αρκαδίας)

Οι αγώνες του Σαββατοκύριακου
στην Football League
Η Ενωση Ασπροπύργου
με το Αιγάλεω
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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

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΞΙΟΥ ΨΑΛΤΗ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΕΩΣ 30.5.2021 . ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6977002774
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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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Επικίνδυνα τα απόβλητα των rapid test

E
πικίνδυνα είναι τα απόβλητα από τα
self test κορονοϊού με τους ειδικούς να
επισημαίνουν ότι δεν πρέπει να τα πετά-

με στα σκουπίδια, ούτε στην ανακύκλωση καθώς
αυτό εγκυμονεί κινδύνους για το ανοσοποιητικό
σύστημα του ανθρώπου.

Η διαχείριση των αποβλήτων από τα self tests
που πραγματοποιούνται τουλάχιστον μια με δύο
φορές την εβδομάδα από εκατομμύρια μαθητές,
εκπαιδευτικούς, ιδιωτικούς και  δημόσιους
υπαλλήλους αποτελεί ένα νέο πρόβλημα, σύμφ-
ωνα με ρεπορτάζ του Mega.

«Τώρα, τα εκατομμύρια τεστ δημιουργούν
πρόβλημα. Δεν το πετάμε στην ανακύκλωση και
για τα σκουπίδια τίθεται ένα θέμα, γιατί αυτό το

υγρό που περιέχει επηρεάζει το ανοσοποιητικό
σύστημα του ανθρώπου» σημείωσε ο καθηγητής
του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τρο-
φίμων στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, Πέτρ-
ος Σαμαράς.

«Δεν πρέπει να το πετάμε στον κάδο. Θα πρέπει
να γίνεται ίδια περίπου διαχείριση όπως στα
φαρμακεία με τα ληγμένα φάρμακα. Θα μπορ-
ούσαν όμως να υπάρχουν και συγκεκριμένα
σημεία διάθεσης, με ειδικούς κάδους» συμπλήρ-
ωσε ο κ. Σαμαράς.

Μάλιστα στο φύλλο οδηγιών που συνοδεύει το
self test αναγράφεται με μικρά γράμματα και στο
τέλος του κειμένου: «Απορρίψτε όλα τα δείγματα
και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ως βιολογι-
κά επικίνδυνα απόβλητα»


