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Ψυχικής Υγείας,
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ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΓΕΡΑΝΕΙΑ ΟΡΗ: ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Στ. Πέτσας: Άμεσα 600 ευρώ
στους πληγέντες και έως

6.000 ευρώ για οικοσκευές
Από σήμερα 24 Μαΐου

η καταγραφή των ζημιών
από τις αρμόδιες

υπηρεσίες των δήμων,
των περιφερειών και
των συναρμόδιων

υπουργείων
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ΑΑΘΘΑΑΝΝΑΑΣΣΙΙΟΟ  ΜΜΠΠΟΟΥΥΡΡΑΑ
ώστε να υπάρξει άµεση αποκατάσταση των
ζηµιών στα δίκτυα  για να µπορέσουν οι

κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής να έχουν
ρεύµα, νερό και τηλέφωνο

Aύξηση του κινδύνου
για πληµµυρικά 

φαινόµενα µετά την
πυρκαγιά στον Σχίνο
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Εντός της εβδομάδας 
οι συντάξεις Ιουνίου και οι

πληρωμές Απριλίου
για το «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

ΣΗΜΕΡΑ 24 ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 18:30 

Διαδικτυακό Σεμινάριο
Προγράμματος Αγωγής

Υγείας για Παιδιά:
Από τη συνεργασία  Δήμου Ασπροπύργου

με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο 

Υγιών Πόλεων «ΕΔΔΥΠΠΥ»
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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
Παλλαδία, Παλαδία, Παλλάδα, Παλάδα

Μαρκιανή, Μαρκιάνα,Φωτεινή, Φώτω, Φώφη,
Φωτούλα, Φαίη, Χριστιανός, Χριστιανή

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Αντωνάρας Δημήτριος Γ.
28ης Οκτωβρίου 49, 2105571663

Ελευσίνα
Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ 

Παγκάλου 81, 2105547602

MANΔΡΑ
Γκίνη Γεωργία Π.

Κοροπούλη Βαγγέλη 1, 2105550309

Άνω Λιόσια

Κεχαγιά Γεωργία Κ.
Λεωφόρος Φυλής 75, Φυλή, 2102411911

ΧΑΪΔΑΡΙ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΚΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου 93, 2105812024

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Λαθέας 56, 2102477556

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΓΕΡΑΝΕΙΑ ΟΡΗ: ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Ά
μεσες δράσεις αν ακούφισης και έν α ευρύ πλέγ-
μα στήριξης των  πληγέν των  από την  καταστρ-
οφική πυρκαγιά στα Γεράν εια Όρη αν ακοίν ωσε

ο Αν απληρωτής Υπουργός Εσωτερικών , Στέλιος
Πέτσας, από το Αλεποχ ώρι, όπου βρέθηκε χ θες Κυρ-
ιακή ως επικεφαλής κυβερν ητικού κλιμακίου.

Τα μέτρα αφορούν  σε δράσεις: α) κοιν ων ικής προ-
στασίας, β) στεγαστικής συν δρομής, γ) αποκατάστα-
σης των  υποδομών , δ) οικον ομικής εν ίσχ υσης, ε)
στήριξης αγροτικών  εκμεταλλεύσεων  και ε) αποκατά-
στασης του φυσικού περιβάλλον τος και αν τιπλημμυρι-
κής προστασίας.

Ο κ. Πέτσας συμμετείχ ε σε ευρεία σύσκεψη στο κιν -
ητό επιχ ειρησιακό κέν τρο της Πυροσβεστικής, στην
παραλία Αλεποχ ωρίου, μαζί με κυβερν ητικό κλιμάκιο,
εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στελέχ η
του Πυροσβεστικού Σώματος και της Πολιτικής Προ-
στασίας, για μία πρώτη αποτίμηση των  καταστροφών
από την  πυρκαγιά, προκειμέν ου ν α δρομολογηθούν ,
άμεσα, τα απαιτούμεν α μέτρα αποκατάστασης και οι
παρεμβάσεις που χ ρειάζον ται στις πληγείσες περ-
ιοχ ές.

Όπως αν ακοιν ώθηκε, μετά το πέρας της σύσκεψης,
σημεία της ευρύτερης περιοχ ής που δεν  ήταν  ήδη σε
κατάσταση έκτακτης αν άγκης, κηρύσσον ται και αυτά.

Ο Αν απληρωτής Υπουργός Εσωτερικών  ευχ αρίστησε
όλους όσοι επιχ είρησαν  στο πεδίο για την  οριοθέτηση
και κατάσβεση της πυρκαγιάς και αν αφέρθηκε, αν αλ-
υτικά, στα μέτρα που προβλέπεται ν α ληφθούν .

«Συγχ αρητήρια στους άν δρες και τις γυν αίκες της
Πυροσβεστικής, αλλά και στους εθελον τές. Κατ’ εν το-
λή του Πρωθυπουργού βρεθήκαμε σήμερα, εδώ, εκπρ-
όσωποι πολλών  υπουργείων  και συν αρμόδιων
φορέων , προκειμέν ου ν α αποτιμηθεί η κατάσταση και
ν α μπορέσουμε ν α είμαστε έτοιμοι ν α προβούμε σε
αν ακοιν ώσεις για την  επόμεν η ημέρα. Πρόκειται για
μία ομαδική δουλειά. 

Το πιο σημαν τικό ήταν  ν α μη θρην ήσουμε αν θρώπι-
ν α θύματα -όπως και έγιν ε- καθώς χ άρη στις υπερά-
ν θρωπες προσπάθειες του πυροσβεστικού σώματος
και των  εθελον τών ,  έγιν αν  εκκεν ώσεις και διευθετή-
σεις τέτοιου χ αρακτήρα, ώστε ν α μην  υπάρχ ουν
απώλειες και ώστε ν α έχ ουμε τις μικρότερες δυν ατές
ζημιές», δήλωσε ο Αν απληρωτής Υπουργός Εσωτερ-
ικών .

Το Υπουργείο Εσωτερικών , όπως αν ακοίν ωσε ο κ.
Πέτσας, προχ ωράει, τάχ ιστα, στην  οικον ομική
εν ίσχ υση των  πληγέν των , στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος Κοιν ων ικής Προστασίας, μετά την  καταγραφή
που θα γίν ει από τις αρμόδιες υπηρεσίες των  δήμων .
Τα χ ρήματα αφορούν  στην  καταβολή οικον ομικής
εν ίσχ υσης για την  κάλυψη των  πρώτων  βιοτικών
αν αγκών  των  κατοίκων , ύψους 600 ευρώ, καθώς και
για την  αν τικατάσταση οικοσκευής, ύψους έως 6.000
ευρώ.

Από την  πλευρά του, το Υπουργείο Υποδομών  και
Μεταφορών  δρομολογεί, άμεσα, τη στεγαστική συν δρ-
ομή προς τους πληγέν τες, καθώς και την  επιδότηση
εν οικίου, για φυσικά και ν ομικά πρόσωπα που υπέ-
στησαν  καταστροφές.

Δρομολογείται, επίσης, η αποκατάσταση των  υπο-
δομών  και του οδικού δικτύου, με τη συν δρομή των
δήμων  και των  περιφερειών .

Άμεσα είν αι και τα μέτρα οικον ομική στήριξης από το
Υπουργείο Οικον ομικών . Μεταξύ άλλων  προβλέπεται:
α) επιχ ορήγηση των  πληττόμεν ων  επιχ ειρήσεων , β)
αν αστολή φορολογικών  υποχ ρεώσεων  τόσο για
επιχ ειρήσεις, όσο και για φυσικά πρόσωπα στις περ-
ιοχ ές που κηρύχ θηκαν  σε κατάσταση έκτακτης αν άγ-
κης, γ) αν αστολή διεν έργειας πράξεων  αν αγκαστικής
εκτέλεσης επί της κιν ητής ή ακίν ητης περιουσίας των
πληττόμεν ων , δ) απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ, ε) ρύθμιση
και αν αστολή ασφαλιστικών  εισφορών .

συν εχίζεται στη σελ. 4

Όλες οι καμένες εκτάσεις κηρύσσονται αναδασωτέες

Πέτσας: Άμεσα 600 ευρώ στους πληγέντες
και έως 6.000 ευρώ για οικοσκευές
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Συνάντηση του Αργύρη
Οικονόμου με μέλη του

Δ.Σ Μπάσκετ, Στίβου του
Πανελευσινιακού

Ο Δήμα-
ρχος Ελευ-
σίνας κ.
Α ρ γ ύ ρ η ς
Οικονόμου
συναντήθη-
κε με μέλη
του Δ.Σ.
του Πανε-
λ ε υ σ ι ν ι α-
κού Μπάσ-
κετ &
Στίβου, για
να συζητήσουν τον σχεδιασμό της νέας χρονιάς
αλλά και τον προγραμματισμό των προσεχών δρά-
σεων.

Ο ίδιος  τους ενημέρωσε, η δέσμευσή  για ανα-
βάθμιση των ξεχασμένων αθλητικών υποδομών,
γίνεται πράξη.

Στα γήπεδα «Τ. Βογιατζής» και «Ανδρ. Δασκα-
λάκης» θα αντικατασταθεί  το παρκέ, ενώ
αντίστοιχες παρεμβάσεις θα γίνουν και στο Στάδιο
«Κ. Παπανικολάου», έτσι ώστε τη νέα αθλητική
χρονιά, ομάδες και ακαδημίες να προπονούνται
και να παίζουν με ασφάλεια.

Όπως άλλωστε, αποδείξαμε και εμπράκτως καθ-
όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο, η ασφάλεια των
αθλητών μας αποτελεί προτεραιότητα, αφού φρον-
τίσαμε εκτός από εντατικούς καθαρισμούς των
γηπέδων, να έχουν πρόσβαση οι ομάδες μας σε
rapid tests.

Συνεχίζουμε τις ουσιαστικές παρεμβάσεις, με
στόχο την εξεύρεση και δημιουργία νέων χώρων,
για να έχουν πρόσβαση στην άθληση, όλοι οι
πολίτες.

Aύξηση του κινδύνου για πληµµυρικά
φαινόµενα µετά την πυρκαγιά στον Σχίνο

Από την πρώτη στιγµή που
ξέσπασε η καταστροφική πυρ-
καγιά στο Σχίνο Κορινθίας και

επεκτάθηκε στην ευρύτερη περιοχή των
Μεγάρων, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής
και Βουλευτής ∆υτικής Αττικής, Θανά-
σης Μπούρας, ήταν σε διαρκή επαφή µε
τους αρµόδιους φορείς τον Υφυπουργό
Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά,
τον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προ-
στασίας, τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού
Σώµατος, το ∆ήµαρχο Μεγαρέων και τον
Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής Αττικής.

Από  νωρίς το πρωί της Παρασκευής , ο κ.
Μπούρας βρέθηκε  στην περιοχή προκειµένου να
συνδράµει, στο επίπεδο που του αναλογεί, στις
συντονισµένες ενέργειες όλων των εµπλεκοµένων
φορέων και συναντήθηκε µε τον Περιφερειάρχη
Αττικής, κ. Πατούλη.

Παρακολούθησε από κοντά µαζί µε τον Αντιπε-
ριφερειάρχη και το ∆ήµαρχο την κατάσταση που
επικρατεί, ενώ είχε τηλεφωνική επικοινωνία από
το σηµείο µε τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερ-
ικών, Στέλιο Πέτσα και τον Υφυπουργό Πολιτικής
Προστασίας, κ. Χαρδαλιά.

Επισκέφτηκε ακόµα από κοντά και σε από-
σταση ασφαλείας τους οικισµούς Αλεποχωρίου,
Πευκενέα, Χάνι, Παρασκευά, Μάζι κ.α. καθώς
και τα δύο µοναστήρια της περιοχής που απει-
λήθηκαν, τον Άγιο Ιωάννη τον Μακρινό και την
Αγία Παρασκευή, όπου µαζί µε τον Αντιπεριφ-
ερειάρχη κ. Κοσµόπουλο έκαναν επιτόπου τις
σχετικές παρεµβάσεις προς τη ∆Ε∆∆ΗΕ και την
COSMOTE, ώστε να υπάρξει άµεση αποκατά-
σταση των ζηµιών στα δίκτυά τους, για να µπο-
ρέσουν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής να
έχουν ρεύµα, νερό και τηλέφωνο.

Ο κ. Μπούρας θα συνεχίσει τις παρεµβάσεις του
και θα είναι αρωγός στις προσπάθειες της Περιφ-
έρειας, του ∆ήµου και των κατοίκων, ώστε να απο-
κατασταθούν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα όλες οι
συνέπειες που επέφερε η µεγάλη αυτή φυσική
καταστροφή.

ΦΦΩΩΤΤΙΙΑΑ  ΑΑΛΛΕΕΠΠΟΟΧΧΩΩΡΡΙΙ::  ΠΠΑΑΡΡΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΘΘΑΑΝΝΑΑΣΣΙΙΟΟ  ΜΜΠΠΟΟΥΥΡΡΑΑ
ώστε να υπάρξει άµεση αποκατάσταση των ζηµιών στα δίκτυα ηλετροδότητησης και

τηλεφωνίας, για να µπορέσουν οι κάτοικοι 
της ευρύτερης περιοχής να έχουν ρεύµα, νερό και τηλέφωνο

Οι επιπτώσεις στο περιβάλ-
λον από την πυρκαγιά που
εκδηλώθηκε στην περιοχή του
Σχίνου, και επεκτάθηκε προς
τις περιοχές Περαχώρας και
Αλεποχωρίου αναµένεται να
είναι πολλαπλές εξαιτίας του
γεωτεκτονικού καθεστώτος της
περιοχής.

Όπως είναι γνωστό, η περ-
ιοχή του Ανατολικού Κορινθ-
ιακού Κόλπου χαρακτηρίζεται
όχι µόνο από έντονη σεισµικότ-
ητα, αλλά και από ταχείες

µεταβολές στο χερσαίο ανάγ-
λυφο που επηρεάζουν και το
θαλάσσιο χώρο.

«Ενδεικτικά αναµένονται
αύξηση του κινδύνου σε
πληµµυρικά φαινόµενα, έντο-
νες διαβρώσεις, ροές κορηµά-
των και κατολισθητικά φαινό-
µενα, τα οποία θα τροφοδοτή-
σουν και το θαλάσσιο χώρο µε
τα κατάλοιπα της καύσιµης
ύλης», υπογράµµισε ο Καθη-
γητής ∆ιαχείρισης Φυσικών

Καταστροφών και Πρόεσρος
του Ο.Α.Σ.Π. Ευθύµης Λέκκας.

Οι επιπτώσεις στο περιβάλ-
λον θα αποτιµηθούν σε συν-
καταστροφικό στάδιο από
οµάδα ερευνητών του Προ-
γράµµατος Μεταπτυχιακών
Σπουδών «Στρατηγικές
∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος,
Καταστροφών και Κρίσεων»
του Τµήµατος Γεωλογίας και
Γεωπεριβάλλοντος του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστηµίου Αθηνών.
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Συνεχίζεται από τη σελ. 2

Όλες οι καμέν ες εκτάσεις κηρύσσον ται αν αδασωτέες.

Όπως αν ακοίν ωσε ο Υφυπουργός Περιβάλλον τος και
Εν έργειας, κ. Νίκος Ταγαράς, το Υπουργείο Εν έργειας
και Περιβάλλον τος προχ ωρά, άμεσα, στις αν αγκαίες
παρεμβάσεις για την  αποκατάσταση του φυσικού περ-
ιβάλλον τος στην  πρότερη κατάσταση, είτε μέσω φυσι-
κής αν αγέν ν ησης, είτε μέσω τεχ ν ητής αν αδάσωσης,
καθώς και στη δρομολόγηση των  αν τιδιαβρωτικών  και
αν τιπλημμυρικών  έργων  που χ ρειάζον ται, προκειμέ-
ν ου ν α θωρακιστεί η περιοχ ή.

Δρομολογείται, επίσης, ειδική πολεοδομική μελέτη, με
σκοπό ν α αποτυπωθούν  και ν α οριοθετηθούν  τα
ρέματα και οι χ είμαρροι που υπάρχ ουν  στην  ευρύτε-
ρη περιοχ ή

Παράλληλα, κλιμάκια του ΕΛΓΑ προχ ωρούν  στην
καταγραφή των  ζημιών  των  αγροτικών  εκμεταλ-
λεύσεων  της περιοχ ής. Ειδική μν εία έγιν ε για τη στήρ-
ιξη και των  κτην οτρόφων , ιδίως για την  τροφή των
ζώων  τους, καθώς όλες οι δράσεις -συμπεριλαμβαν ο-
μέν ης της βόσκησης- αν αστέλλον ται, δεδομέν ου ότι η
περιοχ ή κρίν εται άμεσα αν αδασωτέα.

Η καταγραφή των  ζημιών  ξεκιν άει από τις αρμόδιες
υπηρεσίες των  δήμων , των  περιφερειών  και των
συν αρμόδιων  υπουργείων  από τη Δευτέρα 24 Μαΐου
2021, τόσο για την  κοιν ων ική προστασία, όσο και για

τη στεγαστική συν δρομή. Όπως επισήμαν ε ο Αν απ-
ληρωτής Υπουργός Εσωτερικών , οι διαδικασίες θα είν αι
ταχ είες, βάσει του «μον τέλου» που λειτούργησε από
την  κακοκαιρία του «Ιαν ού», στην  Καρδίτσα.

«Υπάρχ ουν  πολλές δράσεις που πρέπει ν α συν το-
ν ιστούν . Και για τον  λόγο αυτόν , έχ ουμε θεσμοθετή-
σει -όπως ξέρετε- μέσω του ν ομοσχ εδίου για την  κρα-
τική αρωγή, μόν ιμο μηχ αν ισμό συν τον ισμού, ο οποίος
θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μία ταχ ύτατη
αποκατάσταση κατ’ αρχ άς του φυσικού περιβάλλον -
τος, αλλά και των  αποζημιώσεων  σε όλους όσοι έχ ουν
πληγεί. Αυτό που έχ ει μεγάλη σημασία -σε συν εργασία
με τους δημάρχ ους και τις περιφέρειες- είν αι τα ζητή-
ματα υποδομών , οδικού δικτύου, κυρίως, από ότι
καταλαβαίν ω από την  πρώτη εκτίμηση, αλλά και οτιδή-
ποτε άλλο χ ρειαστεί.

Παράλληλα, σε συν εργασία με το Υπουργείο Αν ά-
πτυξης, θα γίν ουν  οι μεταφορές πόρων  από το Πρό-
γραμμα Δημοσίων  Επεν δύσεων , κατόπιν  των  αιτημά-
των  και των  τεχ ν ικών  δελτίων  από τους δήμους και τις
περιφέρειες, ώστε και αυτά ν α αποκατασταθούν  το
συν τομότερο δυν ατόν . Θα ήθελα ν α τον ίσω, ξαν ά,
πόσο μεγάλη σημασία είχ ε η άμεση αν τίδραση και η
αυταπάρν ηση των  αν θρώπων , που επιχ είρησαν  σε
έν α τόσο δύσκολο περιβάλλον , για ν α θέσουν  υπό
έλεγχ ο τη φωτιά και ν α τους ευχ αριστήσω, ξαν ά, πυρ-
οσβέστες και εθελον τές. Θα είμαστε δίπλα στους
κατοίκους, γιατί σημασία έχ ει το κράτος ν α είν αι δίπλα

στον  πολίτη στις δύσκολες στιγμές και όχ ι στις εύκο-
λες», σημείωσε ο κ. Πέτσας.

Ο Αν απληρωτής Υπουργός Εσωτερικών  επισκέφθη-
κε, επίσης, την  πληγείσα περιοχ ή στις Βαμβακιές και
στον  Σχ ίν ο και επιθεώρησε τις ζημιές που έχ ει υπο-
στεί το οδικό δίκτυο της περιοχ ής.

Στη σύσκεψη, στο κιν ητό επιχ ειρησιακό κέν τρο της
Πυροσβεστικής στο Αλεποχ ώρι, συμμετείχ αν  ο Αν απ-
ληρωτής Υπουργός Εσωτερικών  αρμόδιος για Θέματα
Αυτοδιοίκησης, κ. Στέλιος Πέτσας, ο Υφυπουργός Περ-
ιβάλλον τος και Εν έργειας αρμόδιος για Θέματα Χωρο-
ταξίας και Αστικού Περιβάλλον τος, κ. Νίκος Ταγαράς, ο
Γεν ικός Γραμματέας Οικον ομικής Πολιτικής κ. Χρήστος
Τριαν τόπουλος, ο Γεν ικός Γραμματέας Υποδομών  κ.
Γιώργος Καραγιάν ν ης, ο Γεν ικός Γραμματέας Αγροτικής
Πολιτικής και Διαχ είρισης Κοιν οτικών  Πόρων  κ. Κων -
σταν τίν ος Μπαγιν έτας και ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ, κ.
Αν δρέας Λυκουρέν τζος. Συμμετείχ αν , επίσης, ο
Αρχ ηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αν τιστράτηγος
Στέφαν ος Κολοκούρης, ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Κορίν θ-
ου, κ. Τάσος Γκιολής,  ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Δυτικής
Αττικής, κ. Ελευθέριος Κοσμόπουλος, ο Δήμαρχ ος
Μεγάρων , κ. Γρηγόριος Σταμούλης, ο Δήμαρχ ος Λουτρ-
ακίου, κ. Γεώργιος Γκιών ης, ο Υφυπουργός Δικαι-
οσύν ης, κ. Γεώργιος Κώτσηρας και ο Υφυπουργός
Αν άπτυξης και Επεν δύσεων  κ. Χρίστος Δήμας, καθώς
και οι βουλευτές Δυτικής Αττικής και Κοριν θίας της
Νέας Δημοκρατίας, κ. Αθαν άσιος Μπούρας, κ. Ευάγγε-
λος Λιάκος και κα Μαριλέν α Σούκουλη – Βιλιάλη.

Από σήμερα Δευτέρα 24 Μαΐου η  καταγραφή των ζημιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων,
των περιφερειών και των συναρμόδιων υπουργείων 
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ΟΔήμος Ασπροπύργου και η Διεύθυνση της
Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου, σε
συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό

Δίκτυο Υγιών Πόλεων «ΕΔΔΥΠΠΥ», υπό την Αιγίδα
του Ιατρικού  Συλλόγου
Αθηνών, ανακοινώνει την
διοργάνωση του έκτου
διαδικτυακού σεμιναρίου
(webinar) του προγράμ-
ματος «Αγωγή Υγείας για
Παιδιά», τη Δευτέρα 24
Μαΐου 2021 και ώρα
18:30. Οι συμμετέχοντες
μπορούν να παρακολουθ-
ήσουν το πρόγραμμα που
πραγματοποιείται με την
υποστήριξη του κ. Αναστάσιου Χατζή, Παιδιάτρου-
Εντατικολόγου, τ. Συντονιστή-Διευθυντή ΜΕΘ Νοσο-
κομείου Παίδων Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, Μέλος ΔΣ Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών, μέσω πλατφόρμας zoom.

Η έκτη διαδικτυακή παρουσίαση έχει χρονική διάρ-
κεια περίπου 1 ώρα (20’ εισήγηση και 40’ ερωτήσεις-
συζήτηση) με θεματολογία «ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ
ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ».

Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιούνται κάθε
μήνα. Το πρόγραμμα αποτελείται από εφτά θεματικές
ενότητες με τα εξής θέματα: Κάπνισμα, Αλκοόλ, Εξα-

ρτήσεις, Ατυχήματα, Παχυσαρκία, Σεξουαλικά Μετα-
διδόμενα Νοσήματα, Εμβολιασμοί Εφήβων. 

Στόχος του προγράμματος είναι η  ευαισθητο-
ποίηση και ενημέρωση
συγκεκριμένων πληθυ-
σμιακών ομάδων (γονείς,
εκπαιδευτικοί) που μπορούν
να αποτελέσουν πυρήνα
εκπαίδευσης  ή και να ενημε-
ρωθούν εγκαίρως και να προ-
ετοιμαστούν ώστε να είναι
γνώστες των συνεπειών της
έκθεσης των παιδιών σε κιν-
δύνους, με γνώμονα πάντοτε
την Πρόληψη.

Βήματα εγγραφής και παρακολούθησης του
σεμιναρίου 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τα προσωπικά
σας στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο) στο
email: kentrokoinotitas@aspropyrgos.gr, ή επικοινω-
νήστε τηλεφωνικά στο τηλ. 2105575596, έως Δευ-
τέρα 24/5/21 στις 13:00μμ., καθώς θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας με ανώτερο αριθμό συμμετεχόντων
τους 100.

Σήμερα 24 Μαΐου 2021 και ώρα 18:30 

6ο Διαδικτυακό Σεμινάριο Προγράμματος
Αγωγής Υγείας για Παιδιά:

«Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα»
Από τη συνεργασία  Δήμου Ασπροπύργου με το Ελληνικό

Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων «ΕΔΔΥΠΠΥ»

Δήμος Αχαρνών: 
Προκήρυξη Υποτροφιών 
κληροδοτήματος «Ροδίας Στριφτού»

Προκηρύσσουμε την χορήγ-
ηση από το κληροδότημα
«Ροδίας Στριφτού» έξι (6)
υποτροφιών για το ακαδ-
ημαϊκό έτος 2016-2017, χωρίς
διαγωνισμό, με  επιλογή, με
κριτήριο το βαθμό απολ-
υτηρίου, για φοιτητές Α.Ε.Ι. και
Τ.Ε.Ι. στην Ελλάδα. Από τις έξι
υποτροφίες, οι τέσσερις (4)  θα δοθούν σε φοιτητές που σπου-
δάζουν σε Α.Ε.Ι.  και οι δύο (2) σε φοιτητές που  σπουδάζουν σε
Τ.Ε.Ι.

Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν σε αποφοίτους των πάσης
φύσεως Λυκείων , Ενιαίων, Εσπερινών-Ενιαίων και Τεχνικών
Επαγγελματικών Λυκείων που βρίσκονται εντός του Δήμου
Αχαρνών και έχουν βαθμό απολυτηρίου άριστα (από 18,1 και
άνω).

Κριτήριο επιλογής μεταξύ των υποψηφίων αποτελεί ο βαθμός
απολυτηρίου με την προϋπόθεση ότι έχουν γίνει δεκτοί  σε Α.Ε.Ι.
και Τ.Ε.Ι. της Ελλάδος.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα προτιμώνται κατά σειρά προ-
τεραιότητας τα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες α)
μονογονεϊκές  και β) πολύτεκνες.

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται μέχρι τη λήξη των κανο-
νικών τους σπουδών στις σχολές που φοιτούν, εκτός αν αποφα-
σισθεί  η συνέχιση της υποτροφίας τους για μεταπτυχιακές
σπουδές, γεγονός που θα κριθεί από τα οικονομικά του κληρο-
δοτήματος.

Η μηνιαία χορηγία ανέρχεται στο ποσό των 400 € ανά μήνα,
ανεξάρτητα εάν πρόκειται για  υποτρόφους που σπουδάζουν
σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.

Η καταβολή της υποτροφίας θα αρχίσει από την έναρξη του
εξαμήνου στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία.

Η υποτροφία θα διαρκέσει ως το τέλος των κανονικών σπου-
δών των υποψηφίων, εφόσον η επίδοσή τους θα είναι καλή,
δηλαδή θα επιτυγχάνουν στις εξετάσεις του εξαμήνου , διαφορ-
ετικά θα διακόπτεται. Όποιος δεν λάβει το πτυχίο του μέσα σε
ένα έτος από τη λήξη της κανονικής διάρκειας σπουδών ,
υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά της υποτροφίας που έχει
λάβει.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο
Δήμο Αχαρνών ,στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα
Δημοτικής Περιουσίας, Κτηματολογίου & Απαλλοτριώσεων, από
20/05/2021 έως τις 20/06/2021 και ώρες 09:00 έως 13:00. Υπό-
δειγμα αίτησης όπως και την υπεύθυνη δήλωση θα την βρείτε
στο site του Δήμου www.acharnes.gr

Μ
ε επισημότατα, αλλά με αυστηρή τήρηση των
μέτρων  περιορισμού της παν δημίας τιμήθηκε,
το πρωί της Κυριακής 23 Μαΐου 2021, από το

Δήμο Φυλής και το Σύλλογο Κρητών  Άν ω Λιοσίων -Ζεφ-
υρίου «Η ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ», η 80η επέτειος από τη
Μάχ η της Κρήτης.

Η εκδήλωση άρχ ισε με προσέλευση της σημαίας του
Συλλόγου, εν ώπιον  του Μν ημείου Πεσόν των  στην
Πλατεία Ηρώων  (Δημαρχείου) Άν ω Λιοσίων , με ριζίτικα
τραγούδια, που απέδωσαν  το θρήν ο για την  απώλεια
των  πεσόν των  υπερασπιστών  της Κρήτης. Θρήν ος
που, αμέσως μετά, εξελίχ θηκε σε λεβέν τικο «Πεν το-
ζάλη» κι αποτέλεσε την  εν δεδειγμέν η εισαγωγή στο
κυρίως πρόγραμμα της εκδήλωσης. 

Μια εκδήλωση λιτή κι απέριττη, αλλά μεστή περιεχ ο-
μέν ου. Άρχ ισε με την  επιμν ημόσυν η δέηση που
έψαλε ο, εξ αγχ ιστείας Κρητικός, π. Άγγελος Καν έλλος,
εφημέριος του Ι.Ν. Παν αγίας Γρηγορούσας Ζεφυρίου.
Ακολούθησε εν ός λεπτού σιγή κι η αν άκρουση του
Εθν ικού Ύμν ου. Στεφάν ια στο Μν ημείο κατέθεσαν  εκ
μέρους: της Βουλής των  Ελλήν ων , ο Βουλευτής Δυτ.
Αττικής Ευάγγελος Λιάκος, του Δήμου Φυλής ο, Κρη-
τικός στην  καταγωγή, 

Αν τιδήμαρχ ος Μιχ άλης Οικον ομάκης και του Συλλό-
γου Κρητών  Άν ω Λιοσίων -Ζεφυρίου η Πρόεδρος του
Δ.Σ. Κων σταν τίν α Στεφαν ουδάκη. 

Προηγουμέν ως η Πρόεδρος αν αφέρθηκε, εν
συν τομία, στο χ ρον ικό των  γεγον ότων , πλέκον τας το
εγκώμιο των  μαχ ητών  της Κρήτης, χ άρη στην  ηρωική

αν τίσταση των  οποίων  καθυστέρησε η εκστρατεία των
Γερμαν ών  στη Ρωσία, επηρεάζον τας σημαν τικά την
έκβαση του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.  

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την  ευχ ή ν α τιμάται,
εφεξής, η επέτειος με τη δέουσα μεγαλοπρέπεια που
αρμόζει στον  ηρωισμό και στην  αυταπάρν ηση των
υπερασπιστών  της Μεγαλον ήσου.  

ΒΙΝΤΕΟ: 
https://y outu.be/v RUdIZYxiJs

https://y outu.be/TF4gprGWuF4

https://y outu.be/zAu3THgxiy U

Με επισημότητα τιμήθηκε η επέτειος της Μάχης της
Κρήτης από το Δήμο Φυλής και το Σύλλογο Κρητών

Άνω Λιοσίων - Ζεφυρίου



Σ
υντονισμένη επιχείρηση για την τοποθέτηση
μεταλλικής πεζογέφυρας στον οικισμό
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 2, πραγματοποίησε το πρωί του

Σαββάτου, 22 Μαΐου 2021, ο Δήμος Φυλής.
Μετά από προσυνεννόηση με την Τροχαία, ο Δήμος

έκλεισε, με τη βοήθεια της Δημοτικής Αστυνομίας, την
Περιφερειακή Λεωφόρο Αιγάλεω, από τον κόμβο της
Λεωφόρου Φυλής μέχρι την οδό Βυζαντίου και εξέτρε-
ψε την κυκλοφορία προς και από τη Λεωφόρο Φυλής,
μέσω της οδού Βυζαντίου.

Τις εργασίες τοποθέτησης της πεζογέφυρας από βαριά

μηχανήματα επέβλεψε, εκ μέρους της Τεχνικής Υπηρ-
εσίας του Δήμου Φυλής, η επιβλέπουσα μηχανικός του
έργου Ευγενία Καραμπίνη, παρουσία του Διευθυντή
Ευάγγελου Στάμου. Επί τόπου βρέθηκαν, επίσης, ο
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Θανάσης Σχίζας, ο
Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης Οικονο-
μάκης και ο Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Γιάννης Λιά-
κος. 

Το έργο μελετήθηκε, δημοπρατήθηκε και εκτελείται
από το Δήμο Φυλής, με συγχρηματοδότηση της Περιφ-
έρειας Αττικής και του Δήμου Φυλής. Σκοπός του 

η ασφαλής διέλευση των πεζών από και προς τον οικι-
σμό ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 2. 

“Πρόκειται για ένα έργο που θα συμβάλει στην οδική
ασφάλεια της πρόσβασης προς και από τον οικισμό
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 2. Θα βοηθήσει, επίσης και στην ασφ-
αλή μετακίνηση των ΑΜΕΑ συνδημοτών μας, καθώς
διαθέτει ανελκυστήρα.  Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου
και τους εργαζομένους του Δήμου Φυλής, που
βρίσκονται επί ποδός, καθημερινά, ακόμα και τις αργίες,
για να φέρουμε σε πέρας το έργο μας”, τόνισε σχετικά ο
Δήμαρχος Φυλής. 

ΒΙΝΤΕΟ: https://youtu.be/rtwbo3up1eY 
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Συντονισμένη επιχείρηση του Δήμου Φυλής
για την τοποθέτηση μεταλλικής πεζογέφυρας

στον οικισμό ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 2

ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
Διακοπές στην κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της

Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω

Γνωστοποιούμε στους
συνδημότες μας ότι για
την ολοκλήρωση του
έργου κατασκευής πεζο-
γέφυρας, στην προέκτα-
ση της οδού Βυζαντίου
προς τον οικισμό
“ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 2”, θα
διακοπεί η κυκλοφορία
και στα δύο ρεύματα της
Περιφερειακής Λεωφόρ-
ου Αιγάλεω, στο τμήμα
της από τη διασταύρωση
με την οδό Βυζαντίου
μέχρι τον κόμβο της
Λεωφόρου Φυλής, τα
Σαββατοκύριακα 22-23
και 29-30 Μαΐου 2021, από ώρα 06:00-20:00.

Για την εξυπηρέτηση των οδηγών η κυκλοφορία προς και από τη Λεωφόρο Φυλής,
θα εκτραπεί μέσω της οδού Βυζαντίου. Από το πρωί του Σαββάτου 22 Μαΐου θα
βρίσκεται στο σημείο το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής για τη
διευκόλυνση της κυκλοφορίας.  Επισυνάπτεται χάρτης της προσωρινής κυκλοφορια-
κής ρύθμισης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αθανάσιος Σχίζας

1ο  GRAND PRIX "ΤΟΦΑΛΕΙΑ
2021" - ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ

Οι Ελευσίνιοι  Αθλητές του Head Coach
Panagiotis Tsoutsouras , φορώντας τη φανέλα με
το στάχυ στην καρδιά του Συλλόγου  "Πανελευσι-
νιακός Α.Π.Ο.", έλαβαν μέρος στο 1ο ελληνικό
Grand Prix "ΤΟΦΑΛΕΙΑ 2021", που διεξήχθησαν
στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας.
Δεν φόρεσαν μόνο τη φανέλα, αλλά την τίμησαν
κιόλας, αφού κατάφεραν, με την προσπάθεια και
τις επιδόσεις τους στα 400μ., τα εξής καταπληκτι-
κά:

Ατομικά ρεκόρ (για πολλοστή φορά, δείγμα της
διαρκούς βελτίωσής τους!) και για τους δύο
(Μέμα: 49,93'' - Τσουκαλάς: 50,22'')!

1ος στη σειρά του ο Μέμα και 2ος (μόλις για
κλάσματα δευτερολέπτου) ο Τσουκαλάς!

Ρεκόρ Συλλόγου ο Μέμα, αφού είναι ο πρώτος
αθλητής στη κατηγορία (και ηλικία) του, που
τερμάτισε με επίδοση κάτω των 50'' δευτερολέ-
πτων!

Καλύτερος έφηβος της διοργάνωσης ο Μέμα,
με 2ο καλύτερο τον Τσουκαλά!
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Με τη χρήση
σύγχρονων
τ ε χ ν ο λ ο -

γικών μέσων και υπό
τη συνεχή επίβλεψη
του Περιφερειάρχη
Αττικής Γ. Πατούλη,
συνεχίζεται το εκτετα-
μένο πρόγραμμα
Π ρ ο ν υ μ φ ο κ τ ο ν ί α ς
που υλοποιεί η Περιφ-
έρεια, σε όλες τις Περ-
ιφερειακές Ενότητες
της Αττικής. 

Για την προστασία
της δημόσιας υγείας
και την αποτελεσμα-
τικότερη αντιμετώπιση
του προβλήματος, η
Περιφέρεια Αττικής,
έχει αναπτύξει συνερ-
γασία με το Μπενάκειο
Φυτοπαθολογικό Ινστι-
τούτο με τη δημιουργία
Ειδικού Παρατηρητήρ-
ιου. 

Στο πλαίσιο αυτής
της συνεργασίας υλο-
ποιείται ειδικό  τριετές
πρόγραμμα με την
τοποθέτηση παγίδων κουνουπιών
σε συγκεκριμένα σημεία της Περιφ-
έρειας. 

Τα δείγματα συλλέγονται και
αναλύονται από το Μπενάκειο και
μέσω της καταγραφής και χαρτο-
γράφησης σε εβδομαδιαία βάση
διαμορφώνονται από την αρμόδια
Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας
της Περιφέρειας Αττικής, τόσο το
πρόγραμμα προνυμφοκτονίας, όσο
και ευρύτερα οι δράσεις καταπο-

λέμησης των κουνουπιών. 
Ταυτόχρονα βρίσκεται σε εξέλιξη

καμπάνια ενημέρωσης και ευαι-
σθητοποίησης των πολιτών σε
ζητήματα πρόληψης. Για το λόγο
αυτό έχουν εκδοθεί και διανεμηθεί
στους πολίτες ειδικά ενημερωτικά
έντυπα . 

Με εντολή του Περιφερειάρχη Γ.
Πατούλη τις δράσεις συντονίζει η
Γενική Διευθύντρια Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής

Α. Μεγάλου,  η οποία συνεργάζεται
στενά με τα στελέχη του Μπενάκει-
ου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ.
Πατούλης αναφερόμενoς στο πρό-
γραμμα καθώς και στις δράσεις
που είναι σε εξέλιξη επισημαίνει
χαρακτηριστικά:

«Στην Περιφέρεια Αττικής αξιο-
ποιούμε όλες τις καινοτόμες μεθό-
δους και σε συνεργασία με εξειδι-
κευμένους επιστήμονες, θωρακίζο-

υμε την Αττική και προασπίζουμε
αποτελεσματικά τη δημόσια υγεία. 

Η Περιφέρεια Αττικής δίνει
ιδιαίτερη βαρύτητα στα ζητήματα
της προστασίας της δημόσιας
υγείας και στην αποτελεσματική
αντιμετώπιση κάθε είδους υγειονο-
μικής απειλής. 

Για μας η καταπολέμηση των
κουνουπιών αποτελεί ύψιστη προ-
τεραιότητα καθώς θεωρούμε ότι
αποτελεί το δεύτερο σημαντικότερο
κίνδυνο για τους πολίτες μετά την
πανδημία του κορωνοϊού.

Περιφέρεια Αττικής 
Με τη χρήση εργαλείων σύγχρονης τεχνολογίας συνεχίζεται

το πρόγραμμα Προνυμφοκτονίας κουνουπιών 

ΠΕ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                       ΔΗΜΟΙ                    ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΕΜΠΤΗ 27/05/2021       -ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ              6η ΕΦΑΡΜΟΓΗ

-  ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ 
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ       

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
28/05/2021              - ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ           6η ΕΦΑΡΜΟΓΗ

-  ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ                   

ΠΑΡΝΗΘΑΠΑΡΝΗΘΑ
S.O.S. S.O.S. 

Εθελοντικές Εθελοντικές 
πυροφυλάξεις: πυροφυλάξεις: 

Μην είσαι Μην είσαι 
θεατής, γίνεθεατής, γίνε
εθελοντής!εθελοντής!

Δεκατέσσερα χρόνια
μετά την καταστροφική
πυρκαγιά, η Πάρνηθα, στη
μεγαλύτερη έκτασή της
απέκτησε πάλι τα πευκο-
δάση της! Τα νεαρά και
καταπράσινα πεύκα της
ξανακάλυψαν τις κατεστρ-
αμμένες από τη φωτιά
πλαγιές της και υπόσχον-
ται σε όλους τη δημιουργία
ενός πυκνού και όμορφου
δάσους για να απολαμβά-
νουμε τις πεζοπορίες μας
και να ξαποσταίνουμε στη
σκιά τους. Τα αγριολούλου-
δα και η ποικίλη βλάστηση
ξαναβρήκαν τον τόπο τους
ενώ η άγρια πανίδα έκανε
το δάσος σπίτι της.

Αυτή την εποχή λοιπόν
χρειάζεται περισσότερο
από ποτέ να την φυλάξο-
υμε από τη φωτιά. Ο
Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής σας
προσκαλεί να ευαισθητοποιηθείτε μαζί
μας και να βοηθήσετε στις εθελοντικές
πυροφυλάξεις της από το πυροφυλάκειο
του Βουνού Φυλής. Καθημερινά, από
20.00-24:00 περίπου, οι εθελοντές ανά
δύο άτομα (ένας έμπειρος κι ένας νέος
εθελοντής) ανά βάρδια, έρχονται στη
Φυλή, παραλαμβάνουν το όχημα του
συλλόγου και πηγαίνουν με αυτό έξω
από τον πύργο του πυροφυλακείου. Από
τη τζαμαρία του, με θέα από την Καρά-
βολα ως τα Δερβενοχώρια κι από τον
Προφήτη Ηλία μέχρι την κορυφή Δαφνά
αλλά και στο λεκανοπέδιο της Αττικής και
του Αργοσαρωνικού, με απλή παρα-
τήρηση με κιάλια μπορούν να προλά-
βουν κάθε απειλητική σπίθα που μπορεί
να βλάψει το βουνό μας.

Ένα βράδυ στο πυροφυλάκειο του
βουνού Φυλής είναι ένα κερδισμένο
απόγευμα. Λίγες ώρες πολύ χρήσιμες
για τον πνεύμονα της Αθήνας, για την 

ανάσα της! Ο Ε.Π.Ο.Σ.Φυλής, έχει
θεσπίσει επιβραβεύσεις με δωρεάν
συμμετοχές στις εξορμήσεις τους, για έξι
εθελοντές με τις περισσότερες βάρδιες
ανά αντιπυρική περίοδο, αναγνωρίζον-
τας την σπουδαιότητα αυτής της συνει-
σφοράς.

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας
καλώντας στο 6980805201 για να επιλέ-
ξετε βάρδια προσαρμοσμένη στους
ελεύθερους χρόνους σας!! Η ΠΑΡΝΗΘΑ
ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΟΛΟΥΣ!!

Από το Διοικητικό Συμβούλιο

ΟΙ ΕΠΌΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

BEACH HANDBALL ΤΗΣ ΟΧΕ 
Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΤΟΥ Α.Σ.Ο.Δ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ   
Η Ομοσπον δία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος αν α-

κοίν ωσε την  συγκρότηση των  Επιτροπών , οι
οποίες λειτουργούν  υποστηρικτικά προς την  λειτο-
υργία της Ομοσπον δίας, με βάση το καταστατικό
και την  κείμεν η ν ομοθεσία.
Στην  Επιτροπή Beach Handball, επιλέχ θηκε ν α
συμμετάσχ ει ως μέλος της επιτροπής Beach
Handball ο Πρόεδρος του   Α.Σ.Ο.Δ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ     ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
Ο ορισμός του, στο αν ώτερο θεσμικό όργαν ο
διοίκησης του Beach Handball,  τιμά τον  Α.Σ.Ο.Δ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ και έρχ εται ως αποτέλεσμα της επιτυχ ημέν ης παρουσίας των
ομάδων  του στα Παν ελλήν ια Πρωταθλήματα και Κύπελλα Ελλάδος Beach Handball
από το 2017 όπου και ιδρύθηκε .
ΕΠΙΤΡΟΠΗ BEACH HANDBALL
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΕΛΗ: ΧΛΩΡΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ, ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΕΡΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΟΧΛΙΟΥΡΟΥ ΕΛΠΙΔΑ

Νικόλαος Ματθαίου
Πρόεδρος | Α.Σ.Ο.Δ Ασπροπύργου

mobile:  6984235760 email:  as.olympiosdias@gmail.com
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ΕΝΠΕ:  Δεν είναι αρμοδιότητα των Περιφερειών οι αντιπυρικές ζώνες
- Την αποκλειστική ευθύνη τη φέρουν τα Δασαρχεία

Ανακοίνωση της Ένωσης Περ-
ιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ)
μετά από ομόφωνη απόφαση

του ΔΣ της Ένωσης, με αφορμή τους
ανακριβείς ισχυρισμούς του Εκπρ-
οσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής,
ότι οι Περιφέρειες έχουν αρμοδιότητα
για τις αντιπυρικές ζώνες

«Βροχή» αντιδράσεων προκάλεσαν
στο χώρο της Αυτοδιοίκησης οι ανα-
κριβείς ισχυρισμοί του εκπροσώπου
τύπου της Πυροσβεστικής Σ. Βαθρα-
κογιάννη σε ραδιοφωνική εκπομπή,
πως δήθεν οι Περιφέρειες έχουν,
κατά κύριο λόγο, την αρμοδιότητα
των αντιπυρικών ζωνών.

Με αφορμή τους συγκεκριμένους
ισχυρισμούς, η ΕΝΠΕ, μετά από
ομόφωνη απόφαση του ΔΣ της Ένω-
σης, εξέδωσε ανακοίνωση στην
οποία ξεκαθαρίζει πως οι αντιπυρικές

ζώνες, είναι αποκλειστική αρμοδιότ-
ητα των Δασαρχείων, τα οποία υπά-
γονται στην Αποκεντρωμένη
Διοίκηση.

Ειδικότερα στην ανακοίνωση της
επισημαίνει μεταξύ άλλων:

« Προς αποκατάσταση της αλήθειας
και βάσει του κείμενου κανονιστικού
πλαισίου για την αντιπυρική προ-
στασία, όπως αυτό αποτυπώνεται
στην υπ. αριθ. 3752/25.05.2018
Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας και τα υπ’
αριθμ. 8797/06.12.2019 και
2876/12.04.2021 έγγραφα του Υφυ-
πουργού Προστασίας του Πολίτη, η
αρμοδιότητα καθαρισμού, βελτίωσης
και διάνοιξης δασικών δρόμων και
αντιπυρικών ζωνών με σκοπό την
αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης
πυρκαγιών είναι αποκλειστική
ευθύνη των Δασαρχείων, τα οποία
υπάγονται στην Αποκεντρωμένη
Διοίκηση.

Ως εκ τούτου, είναι αυτονόητο ότι
ουδεμία ευθύνη ή αρμοδιότητα επί
του συγκεκριμένου αντικειμένου
βαρύνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις
Περιφέρειες».

Παράλληλα, η ΕΝΠΕ ζητά την
άμεση ανάκληση της δήλωσης του κ.
Βαθρακογιάννη, όπως και την έκδο-
ση ανακοίνωσης με την οποία θα
αποκαθίσταται δημοσίως η αλήθεια.
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Ο Δήμος Ελευσίνας,
με απόφαση του
Δημάρχου Αργύρη

Οικονόμου, συμμετέχει στο
υπό ίδρυση Δίκτυο
Πόλεων με Ποντιακές
Κοινότητες. Είχε προηγηθ-
εί, ειδική συνεδρίαση για το
θέμα από την Κεντρική
Ένωση Δήμων Ελλάδας, με
αφορμή την επέτειο της
Ημέρας Μνήμης για τη
Γενοκτονία του Ποντιακού
Ελληνισμού και  τη
συμπλήρωση 102 ετών από
τη διάπραξη ενός από τα
μεγαλύτερα εγκλήματα που
γνώρισε η ανθρωπότητα. 

Σκοπός της συγκεκριμέν-
ης πρωτοβουλίας που ανα-
λαμβάνουν οι Δήμοι,  είναι
να ενημερωθεί η παγκόσμια
κοινότητα για την πραγμα-
τική διάσταση της γενοκ-
τονίας, που διήρκεσε πάνω
από δέκα χρόνια, και να
αναγνωριστεί η Γενοκτονία
από το σύνολο της παγκό-
σμιας κοινότητας.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο
Αργύρης Οικονόμου, ζήτ-
ησε από τον Πρόεδρο της

ΚΕΔΕ, Δημήτρη Παπαστε-
ργίου, η Ελευσίνα όχι μόνο
να συμμετέχει στο δίκτυο,
αλλά εκπρόσωπος του
Δήμου να είναι μέλος της
ομάδας εργασίας που θα
αναλάβει να «τρέξει» τους
παραπάνω σκοπούς,
αίτημα το οποίο έγινε δεκτό.  

Όπως σημείωσε σχετικά ο
Δήμαρχος: «Θέλουμε η
Ελευσίνα να είναι μέλος του
Δικτύου, είναι μία αυτονόη-

τη επιλογή μας. Ελπίζω το
Δίκτυο να συμβάλλει στην
ευαισθητοποίηση της κοι-
νής γνώμης και ο αγώνας
για τη Διεθνή Αναγνώριση
της Γενοκτονίας των Πον-
τίων να αποδώσει». 

Σημειώνεται, πως για το
θέμα της αναγνώρισης των
Ποντίων υπήρξε Ψήφισμα
και του Δημοτικού Συμβου-
λίου, στην τελευταία του
συνεδρίαση. 

ΟΟ  ΔΔήήμμοοςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  ««ππααρρώώνν»»  σσττοο  ΔΔίίκκττυυοο  

ΠΠόόλλεεωωνν  μμεε  ΠΠοοννττιιαακκέέςς  ΚΚοοιιννόόττηηττεεςς  ττηηςς  ΚΚΕΕΔΔΕΕ    

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ζ. ΡΑΠΤΗ - Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 

Επί τάπητος η σύσταση και 
λειτουργία Δομής, 

για θέματα Ψυχικής Υγείας,
στον Ασπρόπυργο

Σ
υνάντηση συνερ-
γασίας με την Υφυπο-
υργό Υγείας – αρμό-

δια για θέματα Ψυχικής
Υγείας κ. Ζωή Ράπτη, είχε ο
Δήμαρχος Ασπροπύργου κ.
Νικόλαος Μελετίου, την
Πέμπτη 20 Μαΐου 2021 στο
Υπουργείο Υγείας. Αντι -
κείμενο της συνεργασίας
ήταν η διαχρονική εκκρεμότ-
ητα της Πολιτείας προς τον
Δήμο Ασπροπύργου για τη 

σύσταση και  λειτουργία
Κέντρου Υγείας Αστικού
Τύπου, καθώς και η συνερ-
γασία με το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. για
δομές ψυχικής υγείας παι-
διών και εφήβων. 

Στο πλαίσιο αυτό,  ο κ.
Δήμαρχος εξέφρασε την
επιθυμία της Δημοτικής
Αρχής να υποστηρίξει τις
δράσεις της κ. Υφυπουργού
για την Προαγωγή της Ψυχι-

κής Υγείας, και συγκεκριμέ-
να μέσω της συνεργασίας με
το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής
Υγιεινής και  Ερευνών
(Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.). 

Για το λόγο αυτό στη
συνάντηση παρευρέθη και ο
Πρόεδρος του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.
Δρ. Δημήτρης Κόντης και το
μέλος του Δ.Σ. κ. Χρήστος
Μπουκώρος, που εξέφρα-
σαν την θετική τους άποψη
για την σύσταση και λειτο-
υργία Δομής στον Ασπρόπ-
υργο. 

Η κ. Υφυπουργός αφού
ανέλυσε τις πρωτοβουλίες

του Υπουργείου για θέματα
ψυχικής υγείας, εκτίμησε
θετικά την συνεργασία με τον
Δήμο Ασπροπύργου και
όπως ανέφερε χαρακτηριστι-
κά θα υποστηρίξει την λειτο-
υργία μια τέτοιας δομής στην
πόλη, με άμεσο όφελος για
τους κατοίκους του Ασπρ-
οπύργου αλλά και ευρύτερα
στην Δυτική Αττική. 

Ο Πρόεδρος του
Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε., από την πλε-
υρά του ανέφερε ότι στους
σχεδιασμούς του κέντρου
προβλέπεται η λειτουργία

μιας τέτοιας Δομής στην
Δυτική Αττική, για την οποία
υπάρχει εγκεκριμένη πίστω-
ση αλλά και η θετική συνει-
σφορά της Δημοτικής
Αρχής, γεγονός απόλυτα
θετικό για μια επικείμενη
συνεργασία.

Στην συνάντηση παρα-
βρέθηκαν επίσης ο Γενικός
Γραμματέας Δήμου Ασπρ-
οπύργου κ. Ευστάθιος
Ρεστέμης, και ο Διευθυντής
του Γραφείου της κ. Υφυπο-
υργού, κ. Παναγιώτης
Τσίγγανος. 

Εντός της εβδομάδας οι συντάξεις 
Ιουνίου και οι πληρωμές

Απριλίου για το «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Τ
ην πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων
Ιουνίου και τις πληρωμές για τον Απρίλιο των εργαζο-
μένων που είναι ενταγμένοι στον μηχανισμό «ΣΥΝ-

ΕΡΓΑΣΙΑ» περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- ο προγραμματισμός
των καταβολών από Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ για την εβδομάδα 24-28
Μαΐου. Συνολικά θα καταβληθούν περί τα 2,2 δισ. ευρώ σε
πάνω από 4 εκατ. δικαιούχους.  Ειδικότερα:

1.Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
θα γίνουν οι εξής καταβολές:

8,9 εκατ. ευρώ για 16.709 δικαιούχους για την καταβολή
αποζημίωσης ειδικού σκοπού  από μονομερείς δηλώσεις
για τον μήνα Μάρτιο σε επαγγελματίες της τέχνης και του πολι-
τισμού

4,7 εκατ. ευρώ για 16.707  δικαιούχους που είναι ενταγμέ-
νοι στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ,  για την καταβολή του
Απριλίου

624.213 ευρώ σε 16.708 δικαιούχους που είναι ενταγμένοι
στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για το Δώρο Πάσχα  

1,3 εκατ. ευρώ σε 2.600 δικαιούχους για αποζημιώσεις
ειδικού σκοπού

2.Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 24- 30 Μαΐου οι
εξής καταβολές:

Τακτικές πληρωμές

Την Τρίτη 25 Μαΐου θα καταβληθεί  ποσό 504, 1 εκατ. ευρώ
σε 1.069.040 δικαιούχους για τις κύριες και επικουρικές
συντάξεις των μισθωτών (δηλαδή των συνταξιούχων που
προέρχονται από το τ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες και τον
ΟΤΕ) και το ΑΜΚΑ των οποίων  λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9.

Συνεχίζεται στη σελ. 11
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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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΝΤΑΛΙΚΑΣ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΥ 
ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ 5ΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
PROHELLAS ΑΒΕΤΕ, ΤΗΛ 2296081051
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Την Τετάρτη 26 Μαΐου θα καταβ-
ληθεί ποσό 504,3 εκατ. ευρώ σε
1.069.689 δικαιούχους για τις κύρ-
ιες και επικουρικές συντάξεις των
μισθωτών το ΑΜΚΑ των οποίων
λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8

Την Πέμπτη 27 Μαΐου θα καταβ-
ληθεί ποσό 474,9 εκατ. ευρώ σε
865.740 δικαιούχους για τις κύριες
και επικουρικές συντάξεις των μη
μισθωτών, δηλαδή των συντα-
ξιούχων που προέρχονται από τους
τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Την Πέμπτη 27 Μαΐου  θα καταβ-
ληθεί επίσης ποσό 9,7 εκατ. ευρώ
για τακτικές πληρωμές προκατα-
βολών σύνταξης σε 27.250 δικαι-
ούχους (σημ: Πρόκειται για εκείνο-
υς που έλαβαν στα τέλη Απριλίου
αναδρομικά την προκαταβολή
σύνταξης των 384 ή 360 ευρώ και
θα την λαμβάνουν κάθε μήνα μέχρι
την απόδοση προσωρινής ή οριστι-
κής σύνταξης)

Την Παρασκευή 28 Μαΐου θα
καταβληθεί ποσό 542,9 εκατ. ευρώ
σε 913.021 δικαιούχους για κύριες
και  επικουρικές συντάξεις του
Δημοσίου, του τ. ΝΑΤ, τ. ΕΤΑΤ, τ.
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.

Κατά την περίοδο 24-28 Μαΐου θα
καταβληθούν επίσης 19,5 εκατ.
ευρώ σε 620 δικαιούχους σε 

συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για
εφάπαξ.

Τέλος, 8.300 ευρώ θα καταβληθ-
ούν σε 15 δικαιούχους για κληρο-
νομικές παροχές επικουρικής
σύνταξης

Έκτακτες πληρωμές

Θα καταβληθούν 150.000 ευρώ σε
550 δικαιούχους για πληρωμή ληξι-
πρόθεσμων οφειλών υγείας σε ασφ-
αλισμένους

3. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι
εξής καταβολές:

5 εκατ. ευρώ σε 39.000 δικαιούχο-
υς για καταβολή επιδομάτων ανε-
ργίας και λοιπών επιδομάτων

15 εκατ. ευρώ σε 6.000 δικαιούχο-
υς στο πλαίσιο επιδοτούμενων
προγραμμάτων απασχόλησης

5,5 ευρώ σε 8.000 μητέρες για
επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

1,5 εκατ. ευρώ που αφορούν στα
Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακ-
τήρα (καταβολή εισφορών σε φορ-
είς)

Για το διάστημα 24-28 Μαΐου δεν
υπάρχουν προγραμματισμένες
πληρωμές από τον ΟΠΕΚΑ.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΕΛ. 9
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Γ΄Εθνική-8ος όμιλος: 
Θρίλερ στην Σάμο 

Ο Πανελευσινιακός 
απέδρασε με το 
τρίποντο
Για τον 8ο όμιλο 10η αγωνιστική στο
Δημοτικό στάδιο Καρλοβάσου ο ΑΟ Πανε-
λευσινιακός ύστερα από ένα δραματικό
παιχνίδι που εξελίχθηκε σε θρίλερ επι-
κράτησε του μαχητικού Πυθαγόρα με 4-
3(ημίχρονο 2-2).
ΤΑ ΓΚΟΛ:
Στο 3′ ο Λάμπρου με εύστοχο κτύπημα
πέναλτι που κέρδισε ο Κακοσίμος έκανε
το 0-1. Στην συνέχεια στο 19′ με πλασσέ
του Πλατίγγου έγινε το 1-1. 

Τρία λεπτά αργότερα ο Σεκούμπα με
μακρινό σουτ έδωσε προβάδισαμα στον
Πανελευσινιακό 1-2. Για να ισοφαρίσει ο
Πυθαγόρας 2-2 με ατομική προσπάθεια
του Κοκκινάκη 44′.
Μεγάλη ευκαιρία του Πανελευσινιακού στο
52΄όταν ο Σεκούμπα τετ-α-τετ με τον τερ-
ματοφύλακα του Πυθαγόρα πλάσαρε
δοκάρι και άουτ.
Στο 63′ ο Αρβανιτάκης σημείωσε το 2-3 και
πέντε λεπτά αργότερα ο Κακοσίμος έκανε
το 2-4. Το σκόρ εκλεισε στο 84′ ο Τσοπάι.
Στις καθυστερήσεις λίγο έλειψε να γίνει το
4-4 απο την χαμένη ευκαιρία των γηπε-
δούχων.
Διαιτητής: Νικόπουλος Αθανάσιος( Θεσ-
σαλίας),Α΄ Βοηθός : Καραγεώργος Από-
στολος(Αθηνών). Β΄ Βοηθός: Ιωαννίδης
Νικόλαος(Πειραιά). Παρατηρητής:
Συμεωνίδης Παναγιώτης (ΕΠΣ Σάμου).
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ(προπονητής Θεόφι-
λος Καλύβας): Σφύρλας, Οικονομόπου

λος, Λογοθέτης, Παναγιωτόπουλος,
Μπούσης, Κακοσίμος, Τούσης,
Σεκούμπα, Μακρίδης, Λάμπρου, Αρβανι-
τάκης.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Αιολικός – Αίας Σαλαμίνας 1-0
ΑΠΟ Κερατσίνι – Μικρασιατική Χίου 4-0
ΑΟ Καραβάς – Ακράτητος 2-0
Αστέρας Βάρης – ΑΟ Πυλίου 0-1
Πυθαγόρας Κοντακαιΐκων – Πανελευσι-
νιακός 3-4
Θύελλα Ραφήνας – Αετός Λουτρών 6-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Θύελλα Ραφήνας 22
Αιολικός  22
Αίαντας Σαλαμίνας 17
Αστέρας Βάρης 16
ΑΟ Πυλίου Κω 16
Πανελευσινιακός 16

Καραβάς 15
Κερατσίνι 14
Ακράτητος 12
ΑΕΤΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ 8
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΧΙΟΥ 5
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΣΑΜΟΥ 2

11η αγωνιστική

Μικρασιατική- Αίας Σαλαμίνας

ΑΟ Πυλίου- Κερατσίνι

Αετός Λουτρών- Κυανούς Αστέρας Βάρης

Ακράτητος- Αιολικός
Πανελευσινιακός- Καραβάς

Θύελλα Ραφήνας- Πυθαγόρας

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ακαδημίες Βύζαντα Μεγάρων:
Επιστρέφουν στις προπονήσεις

Επιστρέφουν σήμερα στις προπονήσεις οι
παίκτες των τμημάτων της ακαδημίας του 

Βύζαντα Μεγάρων αφού είχαν διακοπεί
από την φωτιά που είχε ξεσπάσει στην
γύρω περιοχή.

AN.TΣ.
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Ηττα του Ακράτητου 
από τον Καραβά

Με 10 παίκτες ο Ακράτητος γν ώρισε την  ήττα στη
Νίκαια από τον  ΑΟ Καραβά 0-2 σε αγών α του 8ου
ομίλου και για την  10η αγων ιστική.
Δράστης και των  δύο γκόλ του ΑΟΚ ήταν  ο Βαγγέλης
Νικολόπουλος.
Διαιτητής : Ρεν τίφης Λάζαρος Βοηθοί: Γκούβας Χρή-
στος, Κουλοχ έρης Ιωάν ν ης (Αν ατολικής Αττικής).
ΑΟ ΚΑΡΑΒΑΣ((προπον ητής Γιώργος Αν των όπουλος):

Κασωτάκης, Πάππος, Μύρκος,  Δούμουρας, Ροκάι,
Ντάφλας, Μπιλίμπασι, Παπασπύρος, Κώστας, Ατμα-
τσίδης, Νικολόπουλος.

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ (προπον ητής Παν αγιώτης Λουμάκης
):Μουζάκης Μάριος, Παππάς Βελισσάριος, Κον τιζάς
Δημήτρης, Λίτσης Ιωάν ν ης, Μιχ αηλίδης Γιώργος,
Βουρν άζος Πέτρος, Δαούτης Σταύρος, Χριστόπουλος
Αλέξαν δρος, Σταυρόπουλος Νίκος, Λουβερδής
Αν τών ης, Τσαπούρας Κώστας, Αμπάρα Στέφαν ος,
Ζιβάν οβιτς Νίκος, Καριατλής Θάν ος, Στεργιαν ός Γιάν -
ν ης, Νικολάου Νίκος, Κατσιούλης Αχ ιλλέας, Τσιγγόπου-
λος Γιώργος, Ρεμούν δος Γιάν ν ης, Πρίν τεζης Λεων ίδας,
Μιχ άλης Δημήτρης.

Οι γυναίκες του Ακράτητου
ξεκίνησαν προπονήσεις

Ξεκίν ησαν  προπον ήσεις  η γυν αικεία ομάδα του
Ακράτητου Αν ω Λιοσίων .
Αυστηρά  προσκομίστηκε υπεύθυν η δήλωση με αρν -
ητικό self -test (δεκτή από σχ ολείο , εργασία κτλ).
Ηρθαν  έτοιμες για την  προπόν ηση. Είχ αν  μαζί τους
αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια και ατομικό
μπουκάλι ν ερό.
Τήρησαν   πριν  και μετά την  προπόν ηση τα μέτρα ατο-
μικής προστασίας.
Επέστρεψαν   στο γήπεδο, και ελπίζουν  για τα καλύτε-
ρα που θα έρθουν  Καλή αρχ ή και καλή δύν αμη!

SL2: Επικυρώθηκε η 
βαθμολογία μέχρι την 9η

θέση
Σε μερική επικύρωση της βαθμολογίας για την
Σούπερ Λιγκ 2 μέχρι την 9η θέση προχώρησε
χθές  Κυριακή η διοργανώτρια αρχή.
Διαφώνησε η Α.Ε. Καραϊσκάκης .  Έλειπε ο
Λεβαδειακός . Κλείδωσε το διπλό μπαράζ
Παναιτωλικός - Ξάνθη
Ωστόσο, υπήρξε διαφωνία μόνο από την ΑΕ
Καραϊσκάκης , που ήθελε να γίνει επικύρωση
μόνο στην πρώτη εξάδα, με τις υπόλοιπες ομάδες
να συμφωνούν με την απόφαση του προέδρου του 

πρωταθλήματος, Λεωνίδα Λεουτσάκου.
Να υπενθυμίσουμε ότι η μερική επικύρωση της
βαθμολογιίας μέχρι την 9η θέση έγινε, επειδή η
ομάδα της Άρτας έχει καταθέση ένσταση σχετικά με
αντικανονική συμμετοχή της Δόξας Δράμας στο
φετινό πρωτάθλημα και έτσι εξουσιοδοτήθηκε ο
πρόεδρος της Λίγκας, όταν θα βγει το αποτέλεσμα
από τον Αθλητικό Δικαστή, ώστε να προχωρήσει
στην επικύρωση των υπολοίπων τριών θέσεων.
Να σημειωθεί  ότι , από την τηλεδιάσκεψη
απουσίασε μόνο Λεβαδειακός, ενώ και τυπικά
αναδείχτηκε πρωταθλητής ο Ιωνικός.
Τέλος, με την επικύρωση της βαθμολογίας
κλείδωσε και οριστικά οι διπλοί αγώνες μπαράζ
ανάμεσα σε Παναιτωλικό και Ξάνθη

Α Ο Κούρος- Εθελοντική
Ομάδα Μεγάρων: 
Αναβλήθηκε η γενική συνέλευση
λόγω πυρκαγιάς

Το Δ.Σ. του Αθλητικού Ομίλου Κούρος- Εθελον-
τική Ομάδα Μεγάρων, λόγω της έκτακτης κατάστα-
σης που επικρατεί από την πυρκαγιά που ξέσπα-
σε στην περιοχή μας, αποφάσισε την αναβολή της
ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης που είχε
οριστεί για το Σάββατο 22 Μαΐου 2021 και την
διεξαγωγή της το Σάββατο 29 Μαΐου 2021 και
ώρα 18:00 στην έδρα του ομίλου στην Αρχή Λ.
Αλεποχωρίου στην περιοχή Φόρος Μεγάρων, με
τα κάτωθι θέματα:
1. Εκλογή προεδρείου γενικής συνέλευσης

2. Απολογισμός πεπραγμένων 2020
3. Οικονομικός απολογισμός 2020
4. Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής
5. Προϋπολο-
γισμός για το
2021
6. Τροπο-
ποίηση κατα-
στατικού
7. Προτάσεις
για δράσεις
μέσα στο
2021
8. Παν έκτακτο
κατεπείγον
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση
θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 30 Μαΐου 2021
την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα.
Για την ύπαρξη απαρτίας απαιτούνται τα μισά συν
ένα ταμειακώς εντάξει μέλη.

Ήττα της Ένωσης Ασπροπύργου
από το Αιγάλεω

Η Ενωση Ασπροπύργου γνώρισε την ήττα στην έδρα από το Αιγάλεω με 0-2 και μπλέκει
σε περιπέτειες
Τα τέρματα για την ομάδα του σίτυ σημείωσαν οι 59′ πεν.
Μπαρμπαρούσης, 76′ Οικονομόπουλος.
Διαιτητής: Τσαμούρης (Πειραιά).Βοηθοί: Τριαντάφυ-
λλος (Κορινθίας), Ψύλλος (Λέσβου).
Κόκκινες: 58′ Θεοδώρου(2η κίτρινη).
ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (προπονητής Ηλίας
Φυντάνης): Ντιμίτροβιτς, Τριποτσέρης, Θεοδώρου,
Αργυρόπουλος (72′ Κατίδης), Παπαθανασίου, Να,
Κυριαζής, Ζαχαρός, Βασιλείου, Μαρούδας (80′ Λάμ-
πογλου), Τζανουλίνος.
ΑΙΓΑΛΕΩ (προπονητής Αποστόλης Χαραλαμπίδης): Σικα-
λιάς, Μαγκάκης, Αναστασίου, Παπανικόλας, Σπ. Βλάχος, Οικονομόπουλος, Καζνέτση
(46′ Μαχαίρας), Χαντί (70′ Τσίτσαρης), Τσιλιγκίρης(90' Οκάνι), Γουερέ (62′ Μπουρλάκ-
ης), Μπαρμπαρούσης(90′ Λάσκαρης).

Ακαδημία Νέας Περάμου: Συνεχίζουμε με
τρομερή διάθεση…

⚽� Ολοκληρώθηκε η πρώτη εβδομάδα επιστροφής στα
γήπεδα για τα παιδιά της Ακαδημίας στην  Νέα Πέραμο
Αττικής.
Με πολύ κέφι, χ αμόγελο αλλά και τρομερή διάθεση

ξαν ά αρχ ίσαμε όλοι μαζί από εκεί που είχ αμε σταμα-
τήσει!
Συν εχ ίζουμε τις προπον ήσεις μαθαίν ον τας τα μυστι-
κά του ποδοσφαίρου και γν ωρίζον τας την  χ αρά του
αθλητισμού!

AN.ΤΣ.
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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



Δευτέρα 24 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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