
ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Η αναγκαιότητα εκπόνησης μελέτης:
«Επανέγκριση Πολεοδομικής Μελέτης

Παραλίας - Λαιμού Λουζιτάνια»

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΤΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Για τα καίρια ζητήματα
στα πλαίσια της τρέχουσας

αντιπυρικής περιόδου

Στην ενημέρωση συμμετείχαν οι
Χρ. Στάθης και Σπ. Βρεττός

ΑΑΠΠΟΟ  11ΗΗ  ΙΙΟΟΥΥΝΝΙΙΟΟΥΥ
ηη  κκααττααββοολλήή  εεννιισσχχύύσσεεωωνν
ύύψψοουυςς  225500  εεκκααττ..  εευυρρώώ  

σσττιιςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς

Από την 
Περιφέρεια

Αττικής

Εβδοµαδιαία ενηµέρωση ενεργών 
κρουσµάτων στη ∆υτική Αττική

ΛΛ..  ΚΚοοσσµµόόπποουυλλοοςς::  ««ΑΑιισσιιοοδδοοξξίίαα  γγιιαα
έέξξοοδδοο  ααππόό  ττηηνν  ππααννδδηηµµίίαα  

µµεε  µµεείίωωσσηη  κκρροουυσσµµάάττωωνν  κκοορρωωννοοϊϊοούύ
σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  µµααςς»»

Ανοίγει στις 26 Μαΐου η
πλατφόρμα για την 

ηλικιακή ομάδα 35-39 ετών
και για όλα τα εμβόλια 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ 2239Αρ. Φύλλου 4160 Tρίτη 25 Μαΐου 2021 Έτος 26ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

Δωρεάν Rapid Test σήμερα
στην Πλατεία Δημαρχείου

Άνω Λιοσίων 

Απεβίωσε ο 
επιχειρηματίας 
Κωνσταντίνος
Αγγελόπουλος

- Υπήρξε ο τελευταίος ισχυρός
άνδρας της Χαλυβουργικής

σσεελλ..  33 σσεελλ..  22--44

σσεελλ..  1166 σσεελλ..  55

7711..228855  σσττρρέέµµµµαατταα  ««σσττάάχχττηη»»
σστταα  ΓΓεερράάννεειιαα  ΌΌρρηη

Πυρ και μανία 
ο Ακράτητος με τη 

διαιτησία

ΣΣεελλ..  33

ΣΣεελλ..  1133  

σσεελλ..  22σσεελλ..  1166

σσεελλ..  55
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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 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Παγκόσμια Ημέρα Σκλήρυν σης Κατά Πλάκας
Μν ήμη της τρίτης ευρέσεως της τίμιας κεφαλής του
βαπτιστού Ιωάν ν ου Προδρόμου, Μαρτύρων  Κελε-
στίν ου και Παγχ αρίου, Οσίου Ολβιαν ού

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Χατζή Μαρία Ι.Θεμιστοκλέους 49,
2105575331

Ελευσίνα
ΣΟΛΩΝ ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ, Μαγούλα, 2105558731

MANΔΡΑ
Ροκάς Δημήτριος Π.Σαλαμίνος 7, Μάνδρα - Εργατικές

Κατοικίες, 2105541344

Άνω Λιόσια

Σανιδά Χρυσούλα Δ., Λεωφόρος Φυλής 47
- Χασιά, 2102411522

ΧΑΪΔΑΡΙ
ΜΑΡΙΑ ΜΥΛΩΝΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΣΙΜΙΓΚΑ 

Ρίμινι 28, Έναντι Νοσοκομείου Αττικόν, 2105812139

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΤΟΥΡΤΙΔΟΥ ΝΙΚΗ - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ, Πάρνηθος 23, 2102400178

ΠΟΙΟΙ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΥΠΕΣ: Διευκρινίσεις για την επέκταση των self tests
στο σύνολο των εργαζομένων του Δημοσίου

Τ
ο υπουργείο Εσωτερικών διευκρινίζει, ότι
απαλλάσσονται από την υποχρέωση δήλω-
σης αποτελέσματος και οιασδήποτε δυσμε-

νούς συνέπειας, όσοι κατά το χρονικό διάστημα
από 24 Μαΐου έως 6 Ιουνίου δεν παρέχουν τις
υπηρεσίες τους με φυσική παρουσία στον τόπο
εργασίας τους.

Επισημαίν εται ότι για την  προσεχ ή εβδομάδα (24 έως
30 Μαΐου) δεν  ισχ ύει η υποχ ρέωση διεν έργειας αυτο-
διαγν ωστικής δοκιμασίας ελέγχ ου έως και 24 ώρες προ
της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο εργαζόμεν ος
παρέχ ει την  εργασία του με φυσική παρουσία και οι
εργαζόμεν οι στον  Δημόσιο Τομέα μπορούν  ν α υπο-
βάλλον ται και ν α δηλών ουν  στην  ηλεκτρον ική πλατφ-
όρμα self -testing.gov .gr το αποτέλεσμα του διαγν ω-
στικού ελέγχ ου ν όσησης από τον  κορoν οϊό COVID-
19 έως την  Κυριακή 30 Μαΐου.

Υπεν θυμίζεται ότι η προμήθεια των  self  tests πραγ-
ματοποιείται δωρεάν  από τα φαρμακεία με την  επίδειξη 

του Αριθμού Μητρώου Κοιν ων ικής Ασφάλισης
(Α.Μ.Κ.Α.) και της αστυν ομικής ταυτότητας ή οποιου-
δήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης.

Εν αλλακτικά οι εργαζόμεν οι δύν αν ται ν α επιλέξουν
τη διεξαγωγή διαγν ωστικού ελέγχ ου (rapid test ή PCR
test) από επαγγελματία υγείας, είτε δωρεάν  σε δημόσια
δομή στην  οποία παρέχ εται η σχ ετική δυν ατότητα είτε
με δική τους επιβάρυν σή σε ιδιωτική δομή.

Μ. Θεοδωρίδου: Λάθος η ακύρωση της
β´ δόσης λόγω των παρενεργειών από
την α´ δόση - Μία δόση σε όσους
νόσησαν, έξι μήνες μετά

Α
πό τις 26 Μαϊου αν οίγει η πλατφόρμα για πρό-
σβαση σε όλα τα εμβόλια της ηλικιακής ομάδας
35-39 ετών , όπως αν ακοίν ωσε το απόγευμα

της Δευτέρας, η Πρόεδρος της Επιτροπής Εμβολια-
σμών , Μαρία Θεοδωρίδου κατά την  εν ημέρωση για το
Εθν ικό Σχ έδιο εμβολιαστικής κάλυψης για τη ν όσο
COVID-19.

Επιπλέον , η διάρκεια των  εξουδετερωτικών  αν τι-
σωμάτων  από ν όσηση με κορον οϊό, είν αι αρκετά
μεγαλύτερη από αυτή που πιστεύαμε αρχ ικά και μάλι-
στα πάν ω από 12 μήν ες.

Για το λόγο αυτό,
όπως είπε η Μαρία
Θεοδωρίδου, θα
χ ορηγείται μία
δόση εμβολίου σε
διάστημα από 6
έως 12 μήν ες μετά
την  περίοδο της
ν όσησης.

«H διάρκεια των  εξουδετερωτικών  αν τισωμάτων
έν αν τι του ιού σε άτομα που είχ αν  ν οσήσει απο-
δείχ τηκε μεγάλης διάρκειας, μεγαλύτερης διάρκειας
από αυτή που πιστεύαμε αρχ ικά. Δίν ει διάρκεια
μεγαλύτερη από τους 12 μήν ες. Έτσι αποφασίστηκε
η τροποποίηση του εμβολιαστικού σχ ήματος με μία
δόση εμβολίου. 

Δωρεάν Rapid Test σήμερα στην Πλατεία 
Δημαρχείου Άνω Λιοσίων για όλους τους Δημότες

Η
Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του
Δήμου Φυλής γνωστοποιεί στους Δημό-
τες ότι την Τρίτη 25 Μαΐου 2021 θα

βρίσκονται στην Πλατεία Ηρώων (Δημαρχείου
Άνω Λιοσίων) μονάδες του ΕΟΔΥ για δωρεάν
εξέταση Rapid Test για τη διάγνωση Covid 19.

Οι μονάδες θα κάνουν τα τεστ από τις 9:30 το
πρωί έως τις 14:30.

Θα τηρηθούν αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας.
Όλοι οι συνδημότες που επιθυμούν να υποβ-

ληθούν σε Rapid Test, θα πρέπει να προ-
σέρχονται στο χώρο με προστατευτικές μάσκες
και με τις προβλεπόμενες αποστάσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν το
ΑΜΚΑ τους και να γνωστοποιήσουν τον αριθμό
του τηλεφώνου τους, μέσω του οποίου θα
ενημερωθούν για το αποτέλεσμα.

Ανοίγει στις 26 Μαΐου η πλατφόρμα για την ηλικιακή
ομάδα 35-39 ετών και για όλα τα εμβόλια 

Συνεχίζεται στη σελ. 4
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ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΓΕΡΑΝΕΙΑ ΟΡΗ
Η Οργάν ωση Νεολαίας Νέας Δημοκρατίας

Μεγάρων  και Νέας Περάμου 
διέν ειμε τρόφιμα και ν ερό στους 

ήρωες πυροσβέστες

Η Οργάνωση Νεολαίας Μεγάρων και Νέας Περά-
μου διένειμε τρόφιμα και νερό στα στελέχη του
Πυροσβεστικού Σώματος τα οποία μάχονταν επί 4
μέρες με τις φλόγες  για την κατάσβεση της κατα-
στροφικής πυρκαγιάς στα Γεράνεια Όρη.

“Ο δήμος μας τις τελευταίες μέρες για άλλη μια φορά
δοκιμάζεται από τις καταστροφικές συν έπειες της πύρ-
ιν ης λαίλαπας. Οι εν απομείν αν τες δασικές εκτάσεις της
περιοχ ής μας παραδόθηκαν  στη φωτιά όπως και καλ-
λιεργήσιμες εκτάσεις καθώς και περιουσίες.

Η Ο.Ν.ΝΕ.Δ. Μεγάρων  – Νέας Περάμου σήμερα 22
Μαΐου διέν ειμε τρόφιμα και πόσιμο ν ερό στους πυρο-
σβέστες, τα σώματα ασφαλείας και τον  στρατό τα
οποία επιχ ειρούν  στην  ευρύτερη περιοχ ή των  Μεγάρ-
ων  για την  κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Αρωγός σε αυτή μας τη προσπάθεια στάθηκε επιχ ει-
ρηματίας της περιοχ ής μας ο οποίος για προσωπικούς
λόγους θέλησε ν α διατηρήσει την  αν ων υμία του. Τον
ευχ αριστούμε θερμά για την  άμεση αν ταπόκριση του
και τον  συγχ αίρουμε για το ήθος που επίλεξε ν α κρα-
τήσει σε αυτά τα δύσκολα 24ωρα.

Ευχ όμαστε οι δασικές εκτάσεις που χ άθηκαν  ν α
είν αι οι τελευταίες που χ άν ον ται και ελπίζουμε στην
άμεση αποκατάσταση της χ λωρίδας και της παν ίδας
του τόπους καθώς είμαστε έτοιμοι ν α συμβάλουμε σε
αυτό με κάθε δυν ατό τρόπο”.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος,
Ζωγράφος Δημήτριος
Ο Γραμματέας,
Κακαρίκος Δημήτριος

Εβδοµαδιαία ενηµέρωση ενεργών 
κρουσµάτων στη ∆υτική Αττική

ΛΛ..  ΚΚοοσσµµόόπποουυλλοοςς::  ««ΑΑιισσιιοοδδοοξξίίαα  γγιιαα  έέξξοοδδοο  ααππόό  ττηηνν  ππααννδδηηµµίίαα  
µµεε  µµεείίωωσσηη  κκρροουυσσµµάάττωωνν  κκοορρωωννοοϊϊοούύ  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  µµααςς»»

Νεότερες δορυφορικές εκτιµήσεις των καµένων εκτάσεων
στην Ανατολική Κορινθία και τη ∆υτική Αττική µετά την
ύφεση της µεγάλης πυρκαγιάς που ξεκίνησε από το Σχίνο
Κορινθίας το βράδυ της Τετάρτη 19/05, δείχνουν ότι περίπου
71.285 στρέµµατα έγιναν στάχτη µέσα σε διάστηµα λιγότερο
των 3 ηµερών, σύµφωνα µε άρθρο των Στ. Ντάφη, Θ.Μ. Γιάν-
ναρου και Κ. Λαγουβάρδου στο meteo.gr.

Η πυρκαγιά είχε αποκτήσει για αρκετές ώρες ακραία
συµπεριφορά λόγω των πολύ ισχυρών ανέµων και της
πλούσιας καύσιµης ύλης µετά από ένα παρατεταµένο διά-
στηµα ξηρασίας.

Το γράφηµα του meteo δείχνει συνοπτικά τα σηµαντικότε-
ρα στοιχεία των καµένων εκτάσεων όπως προέκυψαν από την
ανάλυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εκτάκτων Αναγκών
(EMS).

7711..228855  σσττρρέέµµµµαατταα  ««σσττάάχχττηη»»  σστταα  ΓΓεερράάννεειιαα  ΌΌρρηη

Τα στοιχεία για τα ενε-
ργά κρούσµατα στη
∆υτική Αττική σύµφω-

να µε την εβδοµαδιαία ενηµέρ-
ωση του ΕΟ∆Υ, του Υπουρ-
γείου Υγείας και του Υπουρ-
γείου Πολιτικής Προστασίας,
ανακοινώνει ο Αντιπεριφερει-
άρχης ∆υτ. Αττικής Λ. Κοσµό-
πουλος.

Στη ∆υτική Αττική το σύνολο
ενεργών κρουσµάτων είναι
420.

Σε νοσηλεία είναι 92
συµπολίτες µας και σε αποµό-
νωση κατ’ οίκον 322 άτοµα.

Στον ∆ήµο Ελευσίνας, το
σύνολο ενεργών κρουσµάτων
είναι 84.

Στον ∆ήµο Ασπροπύργου,
123 ενεργά κρούσµατα.

Στον ∆ήµο Μάνδρας-Ειδ-
υλλίας, 54 ενεργά κρούσµατα.

Στον ∆ήµο Μεγαρέων, 67 ενε-
ργά κρούσµατα. 

Στον ∆ήµο Φυλής, 92 ενεργά
κρούσµατα.

Σχετικά ο Αντιπεριφερει-
άρχης ∆υτ. Αττικής Λευτέρης
Κοσµόπουλος ανέφερε ότι: «Τα
νέα κρούσµατα κορωνοϊού
µειώνονται σε µικρά ποσοστά,
από εβδοµάδα σε εβδοµάδα,
σύµφωνα µε την ενηµέρωση
που έχουµε από τον ΕΟ∆Υ και
την Πολιτική Προστασία. Ο
καλός καιρός όπως και οι εµβο-
λιασµοί, µαζί µε την τήρηση
των µέτρων που ορίζουν οι ειδι-
κοί, µας βοηθούν να δούµε την
έξοδο από την πανδηµία».
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ΓΑΜΟΣ

Ο ΣΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΠΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΞΑΝΘΙΠΠΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΑΠΛΑΧΟΒΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΤΑΡΑΖ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΓΑΜΟΣ

Ο ΤΣΙΛΙΓΓΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΠΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΤΑΡΑΖ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΤΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΩΝΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ
ΣΤΟΝ ΧΟΛΑΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 12
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΣΤΗ ΜΑΝΔΡΑ 

Συνεχίζεται η επιμόρφωση εκατοντάδων ωφελούμενων του προγράμματος «Κατάρτιση και
πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον τομέα του Περιβάλλοντος»

Μεγάλο το εν διαφέρον  και η συμμε-
τοχ ή των  καταρτιζομέν ων  του προ-
γράμματος που υλοποιεί ως αν άδοχ ος
η Ομοσπον δία Συλλόγων  Εργαζομέν ων
Τεχ ν ικών  Επιχ ειρήσεων  Ελλάδος
(ΟΣΕΤΕΕ) με θέμα την  κατάρτιση και
πιστοποίηση γν ώσεων  και δεξιοτήτων
εργαζομέν ων  του ιδιωτικού τομέα σε
ζητήματα Περιβάλλον τος, στο πλαίσιο
του Επιχ ειρησιακού Προγράμματος
«Αν ταγων ιστικότητα, Επιχ ειρηματικότ-
ητα και Καιν οτομία 2014-2020».

Προσώρας, 536 εργαζόμεν οι του ιδιω-
τικού τομέα παρακολουθούν  διαδικτυα-
κά μαθήματα σύγχ ρον ης και ασύγχ ρ-
ον ης εκπαίδευσης πάν ω στους δύο
βασικούς άξον ες του προγράμματος:

• Σύγχ ρον α Συστήματα Διαχ είρι-
σης Στερεών  και Υγρών  Αποβλήτων

• Τήρηση Περιβαλλον τικών  όρων
σε Έργα και Δραστηριότητες

Στα 31 συν ολικά τμήματα που λειτο

υργούν  σε Αθήν α, Θεσσαλον ίκη,
Ιωάν ν ιν α, Κρήτη, Λιβαδειά, Πάτρα, Πει-
ραιά, Σύρο, Ξάν θη, Τρίπολη, Καβάλα,
Ναύπλιο και Αίγιο η συμμετοχ ή των
καταρτιζομέν ων  είν αι μαζική, γεγον ός
που αποδεικν ύει το μεγάλο εν διαφέρον
τους για τα ζητήματα περιβάλλον τος
καθώς και την  αν άγκη κατάρτισης και
περαιτέρω αν άπτυξης των  γν ώσεών
τους πάν ω στο εν  λόγω αν τικείμεν ο.

Χαρακτηριστικό είν αι ότι ήδη έχ ουν
πάρει έγκριση 10 επιπλέον  τμήματα
που σύν τομα αν αμέν εται ν α ξεκιν ή-
σουν  την  κατάρτιση ωφελουμέν ων
που θα έχ ουν  τη δυν ατότητα ν α επι-
μορφωθούν  και ν α    πιστοποιηθούν
σε επιμέρους εν ότητες όπως:

α) Διαχ είριση και αν ακύκλωση στερ-
εών  αποβλήτων  – απορριμμάτων , 

β) Λειτουργία και συν τήρηση
συστημάτων  επεξεργασίας υγρών
αποβλήτων ,

γ) Συστήματα / εφαρμογές αν ακύκλω-
σης κ.α.

Η κατάρτιση και η πιστοποίηση στα
παραπάν ω αν τικείμεν α θα αποτελέ-
σουν  για τους ωφελούμεν ους του προ-
γράμματος, χ ρήσιμα εφόδια για την
εξειδίκευση και τη βελτίωσή τους στο
ν έο περιβάλλον  εργασίας.

Για την  Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε

Ο Πρόεδρος

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΟΪΜΕΝΙΔΗΣ

Ο Γεν ικός Γραμματέας

ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΜΑΝΑΣ

Το έργο υλοποιείται με τη συγχ ρημα-
τοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω-
παϊκής Έν ωσης (Ευρωπαϊκό Κοιν ων ικό
Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) στο πλαίσιο του
Επιχ ειρησιακού Προγράμματος «Αν τα-
γων ιστικότητα Επιχ ειρηματικότητα και
Καιν οτομία 2014-2020».

Ο χ ρόν ος που αποφασίστηκε για ν α δοθεί η δόση
είν αι 6 έως 12 μήν ες», αν έφερε η καθηγήτρια.

Η κα Θεοδωρίδου σημείωσε ότι ορισμέν α άτομα
ταλαιπωρούν ται από τις συν έπειες της πρώτης δόσης
εμβολιασμού και μάλιστα ότι πολλοί ακυρών ουν  τη
δεύτερη δόση και αυτό δεν  είν αι καθόλου σωστό.
Βέβαια σημείωσε ότι είν αι ελάχ ιστες οι σχ ετικές
ακυρώσεις.

Επίσης εμμέν ει και στην  άποψη ν α μην  αλλάζει το
εμβόλιο στη δεύτερη δόση.

Από την  πλευρά του ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε
ακόμη ότι σήμερα θα ξεπεράσουμε τις 5.000.000 εμβο-
λιασμούς με περισσότερους από 1.800.000 πολίτες ν α
έχ ουν  ολοκληρώσει τον  εμβολιασμό τους, ποσοστό
που αν τιστοιχ εί σε 17,2%».

Αν έφερε ότι περίπου 2.100.000 πολίτες έλαβαν
εμβόλιο της pf izer, 740.000 με AstraZeneca, 307.000
με Moderna και περίπου 80.000 με Johnson &
Johnson.

Σχ ετικά με τα ποσοστά των  εμβολιασμέν ων
συμπολιτών  μας, ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι:

στην  ηλικιακή ομάδα 40-44 έχ ει ολοκληρωθεί ήδη ο
εμβολιασμός του 21% του εν  λόγω πληθυσμού με μία
δόση και με βάση τα ραν τεβού φτάν ει στο 45%.

Επόμενες ηλικίες
Σημειών εται ότι την προηγούμεν η Παρασκευή άν οι-

ξε η πλατφόρμα των  ραν τεβού και με τα τέσσερα
εμβόλια για την  ηλιακή ομάδα 40-44 ετών , η οποία
σημείωσε μάλιστα ρεκόρ συμμετοχ ών , με πάν ω από
εκατό χ ιλιάδες ραν τεβού ν α έχ ουν  προγραμματιστεί
κατά το πρώτο εικοσιτετράωρο.

Βέβαια τα ραν τεβού δεν  είν αι όλα άμεσα, καθώς οι
πολίτες επιλέγουν  το εμβόλιο που θέλουν  και παίρ-
ν ουν  ημερομην ίες ακόμη και στο τέλος Ιουν ίου.

Υπεν θυμίζεται πως μέχ ρι τα τέλη Μαΐου θα έχ ει
ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός όλων  των  κατοίκων  σε 36
ν ησιά με πληθυσμό κάτω των  10.000 κατοίκων .

Σειρά έχουν οι 30 -34

Θα ακολουθήσουν  δυο εξίσου σημαν τικά στάδια
στην  εμβολιαστική διαδικασία. Το άν οιγμα των  ραν τε

βού για όλα τα εμβόλια για όσους είν αι από 30 έως
34 ετών . Έπειτα, τον  Ιούν ιο αν αμέν εται ν α αν οίξει η
πλατφόρμα για τους εμβολιασμούς των  20 - 29, στους
οποίους όμως δεν  θα χ ορηγηθεί το σκεύασμα της
AstraZeneca.

Μέσα στο επόμεν ο διάστημα εξάλλου οι παραδόσεις
θα είν αι αυξημέν ες. Ειδικότερα η Pf izer έχ ει ήδη επι-
βεβαιώσει την  παράδοση 1.860.000 δόσεων  καθώς
και μια έξτρα παράδοση 566.000 δόσεων  που θα
καταν εμηθεί σε 4 παραδόσεις εν τός του μήν α. Η
Moderna έχ ει επιβεβαιώσει την  παράδοση 308.000
δόσεων .

Η Astrazeneca έχ ει εν ημερώσει για την  παράδοση
348.000 δόσεων  μέχ ρι το τέλος του μήν α και συν ολι-
κά αν αμέν ει η Ελλάδα έως 500.000 δόσεις τον  Ιούν ιο.
Η Johnson & Johnson θα παραδώσει 152.000 δόσεις
του μον οδοσικού της εμβολίου τον  Μάιο, μετακύλησε
67.000 δόσεις στις 2 Ιουν ίου αν τί στο τέλος Μαΐου και
αν αμέν εται ν α επιβεβαιώσει τις παραδόσεις του Ιου-
ν ίου.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2
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Σήμερα Τρίτη 25 Μαΐου και ώρα 20:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί μέσω
τηλεδιάσκεψης, η  13η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Ασπροπύρ-
γου  για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης, επί των εξής θεμάτων της Ημε-
ρήσιας Διάταξης.

ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Η αναγκαιότητα εκπόνησης της μελέτης: «Επανέγκριση 
Πολεοδομικής Μελέτης Παραλίας - Λαιμού Λουζιτάνια»

ΑΑππόό  11ηη  ΙΙοουυννίίοουυ,,  ηη  κκααττααββοολλήή
εεννιισσχχύύσσεεωωνν  ύύψψοουυςς  225500  εεκκααττ..

εευυρρώώ  σσττιιςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς
Από την Περιφέρεια Αττικής

Απαραίτητη προϋπόθεση για
την καταβολή των χρημάτων, η
υποβολή αιτήματος και των
δικαιολογητικών που προβλέ-
πονται,  από πλευράς επιχει-
ρήσεων

Από την 1η Ιουνίου θα μπορούν οι
μικρές και πολύ μικρές επιχειρή-
σεις του Λεκανοπεδίου Αττικής ,
των οποίων η αίτηση για χρημα-
τοδότηση εγκρίθηκε από τις αρμό-
διες υπηρεσίες, να προχωρήσουν
στην εκταμίευση της μη  επιστρε-
πτέας ενίσχυσης που θα τους καταβ-
ληθεί, μέσω του ειδικού προγράμ-
ματος που υλοποιεί η Περιφέρεια
Αττικής, ύψους 250 εκ. ευρώ με
πόρους του ΠΕΠ Αττικής 2014-
2020.
Απαραίτητη για την εκταμίευση
προϋπόθεση, η υποβολή αιτήματος
και των απαραίτητων δικαιολογ-
ητικών που προβλέπονται, από τις
ελεγκτικές διαδικασίες  των υπηρε-
σιών του ΕΣΠΑ.
250 εκ. ευρώ σε περισσότερες από
9.000 επιχειρήσεις της Αττικής
Συνολικά , 42.254 μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις υπέβαλλαν

αίτηση για ένταξη στο χρηματοδοτικό
πρόγραμμα , εκ των οποίων τελικά
θα εγκριθούν περισσότερες από
9.000.
Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα
προγράμματα ενίσχυσης της επιχει-
ρηματικότητας που έχουν υλοποιηθ-
εί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, όπως
μαρτυρά ο αριθμός και το ύψος των
αιτήσεων που υποβληθήκαν
(42.254 αιτήματα, συνολικού προϋ-
πολογισμού 1,2 δις Ευρώ)
Το εν λόγω πρόγραμμα ξεκίνησε με
την αρχική υποβολή των πρώτων
αιτήσεων το Νοέμβριο του 2020,
στη συνέχεια όμως διευρύνθηκαν οι
ΚΑΔ των επιχειρήσεων που είχαν
τη δυνατότητα να υποβάλλουν
αίτηση, όσο και το συνολικό ποσό
που θα διατεθεί για τη χρηματοδότ-
ηση (από  200 σε 250 εκ. ευρώ)
μέσω του ΠΕΠ Αττικής         (ΕΣΠΑ
2014-2021). 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
αιτήσεων, μετά τις απαιτούμενες
παρατάσεις, ήταν η 20η Ιανουαρίου
του 2021, ενώ όλη η διαδικασία
που ακολουθήθηκε ήταν σύμφωνη
με τους κανόνες και προδιαγραφές
που προβλέπει η κοινοτική και
εθνική νομοθεσία για το ΕΣΠΑ.



Σε εφαρμογή των διατά-
ξεων του άρθρου 75 του
ν. 3852/2010Β, σας
προσκαλούμε να

συμμετάσχετε στη τακτι-
κή συνεδρίαση μέσω τηλε-
διάσκεψης Οικονομικής
Επιτροπής σύμφωνα με

τις από 11/3/2020 και
30/3/2020 Πράξεις
Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου (ΠΝΠ) και τις με
αριθμ.

Πρωτ. 18318/13-3-
2020, 20930/31-3-2020 &
3 3 2 8 2 / 2 9 - 5 - 2 0 2 0
εγκυκλίους του Υπουρ-
γείου  Εσωτερικών την
Τετάρτη 26 Μαΐου 2021
και ώρα 09:00 με θέματα

ημερήσιας διάταξης τα
παρακάτω:

1. Έγκριση του υπ’αρ-
ιθμ. 5453/19-5-2021
πρακτικού Τριμελούς
Επιτροπής

Διαπραγμάτευσης και
συμπλήρωση της με
αριθμ. 22/2-2-2021
απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής.

2. Λήψη απόφασης
περί πρόσληψης προσω-
πικού για την αντιμετώπι-
ση κατεπειγουσών και

πρόσκαιρων αναγκών
σύμφωνα με το άρθρο
206 του Ν. 3584/07

6-θριάσιο Tρίτη 25 Μαΐου 2021

Δήμος Αχαρνών: Το πρόγραμμα αποκομιδής ογκωδών
απορριμμάτων από 26 Μαΐου έως 15 Ιουνίου

ΗΥπηρεσία Καθαρι-
ότητας του Δήμου
Αχαρνών έχοντας

ως στόχο τη βέλτιστη
εξυπηρέτηση δημοτών
θέσπισε νέο πρόγραμμα
αποκομιδής ογκωδών
απορριμμάτων.

Επτά  ημέρες την εβδο-
μάδα τα συνεργει ́α του
Δήμου μας θα δι ́νουν για
άλλη μι ́α φορά τον δικό
τους αγώνα με γνώμονα
την εξασφάλιση ενός
βιώσιμου και  υγιούς
περιβάλλοντος.

Στόχος αυτής της προ-
σπάθειας είναι  να
εκλείψουν οι  αυτοσχέ-
διες χωματερές δίπλα
στους κάδους και  να
βελτιωθεί αισθητά η εικό-
να της καθαριότητας σε
όλες τις γειτονιές της
πόλης.

ΣΧΙΣΤΟ:
Περιοδεία κλιμακίου του

ΚΚΕ στο ΔΙΚΕΠΑΖ 
με αφορμή το υπό 

διαβούλευση ν/σ «Νέο
πλαίσιο για την ευζωία

των ζώων συντροφιάς –
Πρόγραμμα ΆΡΓΟΣ».

Aντιπροσωπεία του ΚΚΕ με επικε-
φαλής τη Διαμάντω Μανωλάκου,
βουλευτή Β’  Πειραιά του Κόμματος
και τον Ορέστη Διαμαντόπουλο,
κτηνίατρο μέλος του Τμήματος Αγρ-
οτικής Πολιτικής της ΚΕ, επισκέφτ-
ηκε την Πέμπτη 20/5/2021 τις εγκα-
ταστάσεις του Διαδημοτικού Κέντρου
Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων
(ΔΙΚΕΠΑΖ) στο Σχιστό Περάματος,
όπου είχαν συνάντηση με τον Πρόε-
δρο του ΔΣ του Περιβαλλοντικού
Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειρ-
αιά (ΠΕΣΥΔΑΠ), Γρηγόρη Γουρδο-
μιχάλη  και την Πρόεδρο του Φιλο-
ζωικού Σωματείου Πειραιά Σοφία
Χαλικιά. 

Η αντιπροσωπεία του ΚΚΕ, αφού
ξεναγήθηκε στους χώρους του
ΔΙΚΕΠΑΖ, συνομίλησε με το προ-
σωπικό (κτηνίατροι, νοσηλευτές και
εθελοντές – φιλόζωοι), ενημερώθη-
κε για τις σημαντικές προσπάθειες
που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι
του κέντρου για την περίθαλψη, την
πρόληψη νοσημάτων, τη φιλοξενία,
τις στειρώσεις, την περισυλλογή αδέ-
σποτων ζώων, καθώς και την με

επιστημονικά κριτήρια επανατοποθ-
έτηση τους στο φυσικό περιβάλλον
τους.

Κατά τη συνάντηση έγινε εκτενής
συζήτηση σχετικά με το νέο
νομοσχέδιο που προωθεί η
κυβέρνηση της ΝΔ με την επωνυμία
«Νέο πλαίσιο για την ευζωία των
ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα
ΆΡΓΟΣ». 

Η αντιπροσωπεία του κόμματος
επεσήμανε την ανάγκη διαχείρισης
του προβλήματος αδέσποτων ζώων
με αποκλειστική ευθύνη κρατικών
δομών, με  ενιαίο τρόπο πανελλαδι-
κά και με εξασφάλιση από το κράτος
όλων των απαιτούμενων πόρων,
ανθρώπινων και οικονομικών, για
τη διαμόρφωση χώρων, τη στέγαση
και λειτουργία καταφυγίων προσωρ-

ινής διαμονής αδέσποτων ζώων, με
το αντίστοιχο κτηνιατρείο με υποδο-
μές κλινικής για αδέσποτα (εξετα-
στήριο, χειρουργείο, νοσηλευτήριο,
μικροβιολογικό εργαστήριο, μόνιμο-
υς κτηνιάτρους βάρδιας, μόνιμους
νοσηλευτές, ζωοκόμους εκπαιδε-
υμένους, εκπαιδευτές, αυτοκίνητα
περισυλλογής κλπ) σε επίπεδο
δήμου ή ομάδας όμορων δήμων.
Γιατί είναι εμφανές ότι το πρόβλημα
δεν αντιμετωπίζεται πάντα με την
λογική των γεωγραφικών ορίων
των δήμων, καθώς, όπως έχει απο-
δειχτεί, τα αδέσποτα ζώα δεν έχουν
σύνορα και τόπο κατοικίας, οπότε
όταν ένας δήμος έχει ένα σχετικά
πιο δομημένο πρόγραμμα, αλλά ο
διπλανός δήμος δεν έχει, το πρόγρ-
αμμα καταρρέει. 

ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Δ. ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Λήψη απόφασης περί 
πρόσληψης προσωπικού για την
αντιμετώπιση κατεπειγουσών και

πρόσκαιρων αναγκών 
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HMy Grand Road σε συνεργασία με
τοπικούς φορείς, υλοποίησαν δράσεις
στο πλαίσιο της 6ης  Παγκόσμιας

Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας του ΟΗΕ ( 17-23
Μαΐου 2021). Ο στόχος της παγκόσμιας
εβδομάδας είναι η μείωση των ορίων ταχύτητας
στο αστικό δίκτυο στα 30Km/h, όπου ο
οργανισμός μας ανήρτησε και δημοσίευσε
βίντεο και άλλες δραστηριότητες τις
προηγούμενες ημέρες.
(https://www.youtube.com/watch?v=PGSk2YT
PuWw)

Tην Παρασκευή 21/5/2021 υλοποιήθηκε το Α
μέρος του σεμιναρίου με τον τίτλο: " Οδηγώ με
Ασφάλεια στο Λουτράκι- μειώνω την ταχύτητα
στα 30Km/h " στους μαθητές του 2ου Δημοτικού
Σχολείου Λουτρακίου. Oι μαθητές κατανόησαν
τους κανόνες οδικής ασφάλειας και της
κυκλοφοριακής αγωγής, συμμετέχοντας στο
Θεωρητικό και Πρακτικό μέρος του
προγράμματος ανά τμήμα. Συγκεκριμένα, μέσα
από το θεωρητικό μέρος του προγράμματος οι
μαθητές αντιλήφθηκαν την χρησιμότητα του
προστατευτικού κράνους καθώς και της ζώνης
ασφαλείας. Επίσης ενημερώθηκαν για την πολύ
σημαντική  προσπάθεια που κάνουν όλοι οι
φορείς προκειμένου να μειωθεί το όριο

ταχύτητας από τα 50 στα 30χιλ/ώρα στο αστικό
οδικό δίκτυο. 

Στο πρακτικό μέρος οι μαθητές έκαναν
ποδήλατο στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής
που υφίσταται στο προαύλιο του σχολείου τους,
σύμφωνα με την κάθετη και οριζόντια σήμανση.
Τέλος, σε κάθε μαθητή απονεμήθηκε δίπλωμα

συμμετοχής στο σεμινάριο. 
Αξιόλογη αποτελεί η συνεισφορά των μελών

της απερχόμενης Τριμελούς Διοικούσας
Επιτροπής του 2ου  Δημοτικού σχολείου
Λουτρακίου της κυρίας Μελέτση Βιβή και της
κυρίας Τότσικα Νικολέττα  οι οποίες
κατασκεύασαν το πάρκο κυκλοφοριακής
αγωγής στο προαύλιο χώρο προκειμένου οι
μαθητές να εκπαιδεύονται  καθ' όλη τη διάρκεια
του σχολικού έτους. Επίσης υποστήριξαν το
σεμινάριο προκειμένου να τηρηθούν όλα τα
μέτρα του ΕΟΔΥ και των Υπουργείων Υγείας και
Παιδείας.  

Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την
διευθύντρια του 2ου Δημοτικού Σχολείου
Λουτρακίου και τους εκπαιδευτικούς που
αποδέχτηκαν την πρότασή μας , καθώς και την
διοικητή Α/Β Μάρθα Μυστακίδου και το
προσωπικό του Αστυνομικού Τμήματος
Λουτρακίου που συμμετείχαν στο μέγιστο,
προκειμένου να υλοποιηθεί το σεμινάριο.

Τον οργανισμό μας τον εκπροσώπησε ο
εθελοντής μας Σωτήρης Γιαννόπουλος.      

ΔΔρράάσσηη  οοδδιικκήήςς  αασσφφάάλλεειιααςς  σσττοο  22οο  ΔΔηημμοοττιικκόό
σσχχοολλεείίοο  ΛΛοουυττρραακκίίοουυ

Στο πλαίσιο της 6ης Παγκόσμιας Εβδομάδας Οδικής
Ασφάλειας του ΟΗΕ ( 17- 23 Μαΐου 2021) 

Τροποποιήσεις σεΤροποποιήσεις σε
προσκλήσεις τουπροσκλήσεις του
π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ςπ ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς
«Αντώνης Τρίτσης»,«Αντώνης Τρίτσης»,
που περιλαμβάνουνπου περιλαμβάνουν
και παρατάσεις στιςκαι παρατάσεις στις
π ρ ο θ ε σ μ ί ε ςπ ρ ο θ ε σ μ ί ε ς
υποβολής τωνυποβολής των
αιτήσεων από τουςαιτήσεων από τους
ΟΤΑ, υπεγράφησανΟΤΑ, υπεγράφησαν
από τοναπό τον
α ν α π λ η ρ ω τ ήα ν α π λ η ρ ω τ ή
υ π ο υ ρ γ όυ π ο υ ρ γ ό
Εσωτερικών, ΣτέλιοΕσωτερικών, Στέλιο
Πέτσα.Πέτσα.

Συγκεκριμένα:

Παρατείνεται έως 11
Ιουνίου 2021 η
προθεσμία υποβολής
α ι τ ή σ ε ω ν
χρηματοδότησης, για τις
προσκλήσεις ΑΤ04,
ΑΤ06, ΑΤ07, ΑΤ08, ΑΤ09
και ΑΤ11 του
προγράμματος.

Κατ' εξαίρεση, η
προθεσμία υποβολής
α ι τ ή σ ε ω ν
χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η ς

παρατείνεται έως 30

Σεπτεμβρίου 2021 για
όλες τις προσκλήσεις,
(πλην της ΑΤ14 του προ

γράμματος η οποία
δεν θα λάβει άλλη
παράταση), για τους
δήμους που προήλθαν
από τη διάσπαση
«καλλικρατικών» δήμων
το 2019 και που
υπέστησαν ζημιές από
τον σεισμό της 3ης
Μαρτίου 2021, σε
περιοχές των
Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ώ ν
Ενοτήτων Λάρισας και
Τρικάλων και από τον
σεισμό της 30ης
Οκτωβρίου 2020, σε
περιοχές των
Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ώ ν
Ενοτήτων Σάμου,
Ικαρίας και Χίου.

Στην πρόσκληση ΑΤ06
( « Α σ τ ι κ ή
Α ν α ζ ω ο γ ό ν η σ η » )
ορίζεται ότι οι
περιφέρειες δεν έχουν
περιορισμό ως προς τα

Self-test: Πότε πρέπει να
δηλωθεί το αποτέλεσμα από
τους εργαζόμενους στον
ιδιωτικό τομέα

Με αρχ ή από χ θες Δευτέρα 24/05/2021 και έως το
Σάββατο 29/05/2021, όλοι οι εργαζόμεν οι του
ιδιωτικού τομέα με σχ έση εξαρτημέν ης εργασίας,

καθώς και όσοι έχ ουν  ατομική επιχ είρηση, θα
μπορούν  ν α προμηθευτούν  δύο δωρεάν  self  tests -
έν α για την  εβδομάδα από 24/05/2021 έως 30/05/2021
και έν α για την  εβδομάδα από 31/05/2021 έως
06/06/2021, σύμφων α με σχ ετική αν ακοίν ωση του
υπουργείου Εργασίας και Κοιν ων ικών  Υποθέσεων .

Διευκριν ίζεται ότι, στη διάρκεια της ερχ όμεν ης
εβδομάδας από 24/05/2021 έως 30/05/2021, δεν
ισχ ύει η υποχ ρέωση διεν έργειας self  test από τους
αν ωτέρω εργαζόμεν ους έως 24 ώρες πριν  την  πρώτη
μέρα της εβδομάδας που θα παρέχ ουν  την  εργασία
τους 

με φυσική παρουσία στον  τόπο εργασίας και η
συν ακόλουθη δήλωση του αποτελέσματος στο
Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».
Με άλλα λόγια, όπως επισημαίν εται στην  αν ακοίν ωση,

για το χ ρον ικό διάστημα 24-30 Μαΐου, μπορεί κάποιος
εργαζόμεν ος ν α προσέλθει στην  εργασία καν ον ικά τη
Δευτέρα και ν α δηλώσει το αποτέλεσμα του self -test
αργότερα εν τός της εβδομάδας.

Υπεν θυμίζεται ότι οι εργαζόμεν οι του ιδιωτικού τομέα
με σχ έση εξαρτημέν ης εργασίας υποχ ρεούν ται ν α
δηλώσουν  το αποτέλεσμα του τεστ στο Π.Σ.
«ΕΡΓΑΝΗ», στο οποίο οδηγούν ται αυτόματα, αφού
μπουν  στην  ηλεκτρον ική πλατφόρμα self -
testing.gov .gr και επιλέξουν  «Δήλωση Αποτελέσματος
self -test για εργαζόμεν ο».

Στους έχ ον τες ατομική επιχ είρηση συστήν εται ν α
δηλώσουν  το αποτέλεσμα του τεστ, εισερχ όμεν οι
στην  ηλεκτρον ική πλατφόρμα self -testing.gov .gr και
επιλέγον τας στη συν έχ εια «Δήλωση αποτελέσματος
self -test για COVID-19».

Τέλος, σημειών εται ότι, την  εβδομάδα από 24/05/2021
έως 30/05/2021, τα κλιμάκια του ΣΕΠΕ, κατά τους
επιτόπιους ελέγχ ους, που θα διεν εργούν , στο πλαίσιο
του ελεγκτικού έργου τους, θα παρέχ ουν  σχ ετική
πληροφόρηση για την  εφαρμογή της Κοιν ής
Υπουργικής Απόφασης σε εργοδότες και

ΟΤΑ:  Παράταση για αιτήσειςΟΤΑ:  Παράταση για αιτήσεις
χρηματοδότησης από το χρηματοδότησης από το 

πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»   πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»   
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Τα Δημοτικά Γυμναστήρια «ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ» 
και «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ» αναβαθμίζονται 

Αργύρης Οικονόμου: «Αλλάζουμε τα παρκέ, φροντίζουμε για την καθαριότητα, 
δημιουργούμε νέους αθλητικούς χώρους για πρόσβαση πολιτών και αθλητών»

Σε σημαντικές εργασίες συντήρη-
σης στο Δημοτικό Γυμναστήριο
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ»,

προχωρά ο Δήμος Ελευσίνας μετά την
επιτυχή δημοπράτηση του έργου και την
κατακύρωση αναδόχου. 

Έτσι το επόμενο διάστημα, θα αντικατα-
σταθεί το παρκέ στο Δημο-
τικό Γυμναστήριο «Ανδρέας
Δασκαλάκης» και θα τοποθ-
ετηθεί νέο στο Γυμναστήριο
«Παναγιώτη Βογιατζή», ενώ
παράλληλα θα γίνουν και
εργασίες συντήρησης. 

Με αφορμή τις παραπάνω
εξελίξεις ο Δήμαρχος Ελευ-
σίνας, Αργύρης Οικονόμου,
συναντήθηκε με τα μέλη του
Δ.Σ. του «Πανελευσινιακού
Μπάσκετ & Στίβου», προκει-
μένου να υπάρξει ανταλλαγή
απόψεων για τον σχεδιασμό
της νέας χρονιάς και τον 

προγραμματισμό προσεχών δράσεων.
Όπως δήλωσε ο Αργύρης Οικονόμου

σχετικά: 
«Είναι σε εξέλιξη διαδικασίες αναβάθμι-

σης των υποδομών στα γήπεδα "Τ.
Βογιατζής" και "Ανδρ. Δασκαλάκης", ενώ
παρεμβάσεις θα γίνουν και στο Στάδιο "Κ.

Παπανικολάου". Στόχος
μας είναι από τη νέα αθλητι-
κή χρονιά, ομάδες και
ακαδημίες να προπο-
νούνται και να παίζουν με
ασφάλεια.

Έχουμε έμπρακτα απο-
δείξει ότι η ασφάλεια είναι η
πρώτη μας μέριμνα, κάτι
που έγινε ορατό και την
περίοδο των υγειονομικών
περιορισμών, όπου θέσαμε
πάνω απ’ όλα την ασφάλεια
των μαθητών- αθλητών. Οι
σειρήνες που έθεταν σε
κίνδυνο την δημόσια υγεία
και προέτρεπαν σε παρά-
βαση όσων είχαν θεσπίσει
οι ειδικοί, δεν «πέρασαν». 

Σήμερα, φροντίζουμε ακόμη πιο εντατι-
κά την καθαριότητα των γηπέδων και
προσφέρουμε δωρεάν rapid tests στους
Συλλόγους, εφόσον αυτό απαιτηθεί.  

Πέρα, όμως από αυτά, συνεχίζουμε τις
ουσιαστικές παρεμβάσεις, με στόχο την
εξεύρεση και δημιουργία νέων χώρων,
για να έχουν πρόσβαση στην άθληση
όλοι οι πολίτες της Ελευσίνας και της
Μαγούλας».
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η Έν ωση Δημάρχ ων  Αττικής χ αιρετίζει την  κατάθε-
ση του Νομοσχ εδίου που αφορά στον  εκλογικό Νόμο
της Αυτοδιοίκησης για ψήφιση στη Βουλή.

Έν α Νομοσχ έδιο που κιν είται μέσα στο πλαίσιο των
βασικών  αρχ ών  που η Έν ωσή μας είχ ε καταγράψει ως
προϊόν  διεργασιών  στα Φόρουμ και τις Συν ελεύσεις
της.

Αφού διασφαλίζεται κατ’ αρχ ήν  η κυβερν ησιμότητα
των  Δήμων , η συσπείρωση των  ομογεν ών  τοπικών
δυν άμεων , η λογοδοσία του Δημάρχ ου, η αξιοπιστία
του υποψηφίου Δημάρχ ου, καθώς και η ομαλότερη λει-
τουργία των  Δημοτικών  Συμβουλίων .

Παράλληλα όμως, εκφράζει τη δυσαρέσκειά της, διότι
βελτιωτικές προτάσεις που κατέθεσε στη διαβούλευση
του Νομοσχ εδίου αγν οήθηκαν . 

Προτάσεις που ο Πρόεδρος και μέλη της Έν ωσης
παρουσίασαν  και αν έπτυξαν  προσωπικά στους αρμό-

διους Υπουργούς, Μάκη Βορίδη, Στ. Πέτσα και ν ωρίτε-
ρα Τ. Θεοδωρικάκο, με θετική κατ’ αρχ ήν  αν ταπόκρι-
ση μάλιστα εκ μέρους τους. 

Χαρακτηριστικά αν αφέρουμε τις προτειν όμεν ες
ρυθμίσεις, όπως κώλυμα εκλογιμότητας για το αξίωμα
του Δημάρχ ου των  εν  εν εργεία Βουλευτών  (εκτός εάν
παραιτηθούν ), καθιέρωση απλής αν αλογικής στους
συν δυασμούς που «επιτυγχ άν ουν » ποσοστό κάτω
του 20% στον  πρώτο γύρο και εκλέγον ται ως Δημοτική
Αρχ ή, εν ίσχ υση του κύρους των  Δημοτικών  Συμβου-
λίων  και των  παρατάξεων  με αριστίν δην  συμμετοχ ή

πρώην  Δημάρχ ων , τετραετή αν τί πεν ταετούς θητείας
για λόγους που αν αλύθηκαν  επαρκώς κλπ.

Γν ωρίζον τας τις διαδικασίες εν τός της Βουλής για
την  ψήφιση του Νομοσχ εδίου, δεν  αν αμέν ουμε διορθ-
ωτική κίν ηση, δυστυχ ώς.

Όμως, θα πρέπει επιτέλους ο Νομοθέτης ν α δίδει
περισσότερη προσοχ ή σε παρεμβάσεις, ιδίως κατά το
στάδιο της διαβούλευσης, από πρόσωπα και φορείς
που και γν ώση έχ ουν  και εμπειρία, ώστε ν α ψηφίζεται
έν ας Νόμος άρτιος και προς το γεν ικό συμφέρον .
Άλλωστε, ουδείς παν τογν ώστης και ουδείς αλάν θα-
στος.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΩΝ

Ο Πρόεδρος Ο Γεν ικός Γραμματέας   

ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ   ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ                                                                    

ΗΗ  ΈΈννωωσσηη  ΔΔηημμάάρρχχωωνν  ΑΑττττιικκήήςς  χχααιιρρεεττίίζζεειι  ττηηνν  κκααττάάθθεεσσηη  ττοουυ  ΝΝοομμοοσσχχεεδδίίοουυ
πποουυ  ααφφοορράά  σσττοονν  εεκκλλοογγιικκόό  ΝΝόόμμοο  ττηηςς  ΑΑυυττοοδδιιοοίίκκηησσηηςς  γγιιαα  ψψήήφφιισσηη  σσττηη  ΒΒοουυλλήή

Νομοσχέδιο Υπ. Εσωτερικών «Εκλογή Δημοτικών
και Περιφερειακών Αρχών»

Βελτιωτικές προτάσεις της ΕΝΠΕ επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων
για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των Περιφερειών

Γ. Πατούλης: « Προς τη σωστή
κατεύθυνση το Νομοσχέδιο-

Διασφαλίζεται η κυβερνησιμότητα
των Περιφερειών και αίρονται

τα αδιέξοδα που δημιούργησε 
η απλή αναλογική»

Τ
ις παρατηρήσεις αλλά και τις προτά-
σεις βελτίωσης της ΕΝΠΕ σε επί
μέρους ρυθμίσεις του προτεινόμενου
νομοσχεδίου του Υπ. Εσωτερικών με

τίτλο «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών
Αρχών», διατύπωσε ο Α’ Αντιπρόεδρος της
ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχης Αττικής Γ.
Πατούλης, κατά την τοποθέτηση του στην αρμό-
δια Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας
Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, στη σημερ-
ινή σχετική συζήτηση ακρόασης φορέων,
εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο Απ. Τζιτ-
ζικώστα και το ΔΣ της ΕΝΠΕ. 

Το σχετικό υπόμνημα με όλες τις παρατ-
ηρήσεις της ΕΝΠΕ- το οποίο επισυνάπτεται-
εστάλη στην Επιτροπή διαβούλευσης του
νομοσχεδίου.

Ο κ. Πατούλης υπογράμμισε πως το προ-
τεινόμενο νομοσχέδιο κινείται προς τη σωστή
κατεύθυνση καθώς, όπως ανέφερε, επιλύει
μία σειρά ζητημάτων που δημιούργησε η εφα-
ρμογή της απλής αναλογικής. «Αποτέλεσμα
της εφαρμογής του μοντέλου της «απλής ανα-
λογικής» ήταν περιπτώσεις όπου ο Περιφερει-
άρχης να μην έχει την πλειοψηφία στο ανώτα-
το βουλευόμενο – αποφασιστικό όργανο της
Περιφέρειας και, κατά συνέπεια, να στερείται
της δυνατότητας άσκησης της πολιτικής για την
οποία ψηφίστηκε από το εκλογικό σώμα. Με
τις διατάξεις του σχεδίου νόμου αίρεται το ως
άνω αδιέξοδο και διασφαλίζεται  η κυβερν-
ησιμότητα των Περιφερειών», επισήμανε χαρ-
ακτηριστικά.  

Επιπρόσθετα ο Περιφερειάρχης, σχολιά-
ζοντας τις προτεινόμενες ρυθμίσεις που
προβλέπουν την καθιέρωση ελαχίστου ποσο-
στού εκλογής ενός συνδυασμού κατά την αρχι-
κή ψηφοφορία (1η Κυριακή), αλλά και το
δικαίωμα εκλογής περιφερειακού συμβούλου

από συνδυασμό ο οποίος κατά την αρχική
ψηφοφορία (α’ γύρο) συγκέντρωσε ποσοστό
τουλάχιστον τρία τοις εκατό (3%), υπογράμμι-
σε πως είναι πολύ θετικές και συνάδουν με τις
θέσεις της ΕΝΠΕ.

ΕΝΠΕ: Όχι στη μείωση των περιφερει-
ακών συμβούλων-Και οι Ανετιπεριφερει-
άρχες στα Όργανα διοίκησης

Κατά την τοποθέτησή του ο κ. Πατούλης
διέτρεξε μία σειρά επισημάνσεων και παρατ-
ηρήσεων της ΕΝΠΕ σε επιμέρους ρυθμίσεις,
με στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικότε-
ρης λειτουργίας των Περιφερειών, οι οποίες
συνοψίζονται στις εξής:

Άρθρ, 42 – Περιφερειακές αρχές

(α) Με το άρθρο 42 παράγρ. 1, παρα-
λείπονται οι Αντιπεριφερειάρχες από τα
‘Οργανα Διοίκησης των Περιφερειών. Δεδομέ-
νου του θεσμικού και ουσιαστικού ρόλου των
Αντιπεριφερειαρχών στη διοίκηση των Περιφ-
ερειών, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι διαθέ-
τουν κατά νόμο πληθώρα αρμοδιοτήτων ή τους
έχει εκχωρηθεί μεγάλο εύρος αρμοδιοτήτων
βαρύνουσας σημασίας, η ΕΝΠΕ ζητά να
συμπληρωθούν στα όργανα διοίκησης των
Περιφερειών, όπως περιγράφονται  στη διά-
ταξη της παρ. 1 του άρθρου 42, οι Αντιπεριφε-
ρειάρχες. 

(β) Με το άρθρο 42 παράγρ. 2 & 3, μειώνε-
ται ο αριθμός των μελών των Περιφερειακών
Συμβουλίων, κατά περίπτωση, σε ποσοστό
περί το 25-30%, ανάλογα με τον πληθυσμό
κάθε Περιφέρειας ή με ειδική ρύθμιση στην
περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρύτερη
εκπροσώπηση των τοπικών κοινωνιών σε
κάθε περιφερειακή ενότητα, να δοθεί η ευκαι-
ρία συμμετοχής στα κοινά, νέων πολιτών και
να αναδεικνύονται με τον καλύτερο τρόπο τα
προβλήματα της κάθε περιοχής τα οποία και
θα πρέπει να επιλύονται, ζητείται να μην
υπάρξουν ή σε κάθε περίπτωση να επανεξε-
ταστούν, οι προβλεπόμενες, από τις διατάξεις

του νόμου, μειώσεις των μελών των Περιφερ-
ειακών Συμβουλίων. 

Άρθρο 48 - Κωλύματα εκλογιμότητας και
ασυμβίβαστα

Κατ’ άρθρο 48 παράγρ. 4 «Δεν μπορούν να
είναι περιφερειάρχες ή περιφερειακοί
σύμβουλοι, υπάλληλοι με σχέση εργασίας
δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου στην ίδια περιφέρεια και τα πάσης
φύσεως νομικά πρόσωπα τα οποία έχει
συστήσει ή στα οποία μετέχει η περιφέρεια.
Το ασυμβίβαστο δεν συντρέχει αν τα πρόσω-
πα του πρώτου εδαφίου παραιτηθούν από τη
θέση τους, πριν από την ημέρα εγκατάστασής
τους …»  Αν τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου
εκλεγούν και λήξει για οποιονδήποτε λόγο η
θητεία τους, επανέρχονται αυτοδικαίως στην
ενεργό υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 32
του ν. 4257/2014 (Α’ 93)…».

«2. …δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι
περιφερειάρχες ή περιφερειακοί σύμβουλοι:
…β) Με την επιφύλαξη της περίπτωσης ε' της
παραγράφου 1, υπάλληλοι με σχέση εργασίας
δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου στην ίδια περιφέρεια και τα πάσης
φύσεως νομικά πρόσωπα τα οποία έχει
συστήσει ή στα οποία μετέχει η περιφέρεια.
Το κώλυμα αίρεται εφόσον οι υπάλληλοι αυτοί
παραιτηθούν από τη θέση τους, σύμφωνα με τη
διαδικασία του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012,
πριν την ανακήρυξη των υποψηφίων. Στην
περίπτωση αυτή, οι υπάλληλοι μπορούν να
επανέλθουν στην υπηρεσία, κατά τις διατάξεις
του άρθρου 32 του ν. 4257/2014…. 5… Η ισχύς
των διατάξεων της περίπτωσης β' της παρα-
γράφου 2, … αρχίζει από τις εκλογές για την
ανάδειξη περιφερειακών αρχών που θα ακο-
λουθήσουν τις πρώτες, μετά την έναρξη ισχύος
του παρόντος, εκλογές».

Η ΕΝΠΕ επισημαίνει, μεταξύ άλλων, πως
κατά την τρέχουσα αυτοδιοικητική περίοδο δεν
υφίστανται   προβλήματα και δυσλειτουργίες
που να προκύπτουν στην εκτέλεση των καθη-

κόντων όσων θα ενέπιπταν στο σχετικό
κώλυμα εκλογιμότητας αλλά και ότι σε καμία
περίπτωση δεν επηρεάστηκε η εκτέλεση των
καθηκόντων, η άσκηση των αρμοδιοτήτων ή η
υπαλληλική κατάσταση  των υπαλλήλων που
εξελέγησαν Περιφερειακοί  Σύμβουλοι. Ως εκ
τούτου ζητά την κατάργηση της σχετικής παρα-
γράφου (παρ. 4 του άρθρου 48) ή την κατ’
εξαίρεση μη εφαρμογή της για τις περιφερει-
ακές εκλογές του 2023.

Άρθρο 52 (Κατάρτιση συνδυασμών –
Υποβολή υποψηφιοτήτων) και άρθρο 53
(Ανακήρυξη και κοινοποίηση συνδυα-
σμών)

Κατ’ άρθρο 52 παρ. 4 του σχεδίου νόμου «Η
δήλωση των συνδυασμών υποβάλλεται στην
ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων του
άρθρου 33 του π.δ. 26/2012 (Α’ 57), με αναλογι-
κή εφαρμογή των άρθρων 32 έως 34 αυτού …
από τους επικεφαλής των συνδυασμών υπο-
ψήφιους περιφερειάρχες το αργότερο έως τις
23:59 την 31η Αυγούστου του έτους των
εκλογών…».

Προς διευκόλυνση της κατάρτισης των
υποψηφίων συνδυασμών δεδομένης και της
δυνατότητας προσαύξησης του αριθμού των
υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων έως
και εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%) ανά
εκλογική περιφέρεια, η ΕΝΠΕ ζητά η δήλωση
των συνδυασμών να υποβάλλεται από τους
επικεφαλής των συνδυασμών, υποψήφιους
Περιφερειάρχες, το αργότερο είκοσι (20)
ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.

Ως εκ τούτου προτείνει να τροποποιηθεί και
η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 53 του σχεδίου
νόμου, η οποία προβλέπει την 10η Σεπτεμ-
βρίου του έτους των εκλογών, ως ημέρα ανα-
κήρυξης των συνδυασμών από το αρμόδιο
δικαστήριο και να παραμείνει σε ισχύ η διά-
ταξη της παρ. 1 του άρθρου 122 του Ν.
3852/2010 η οποία ορίζει ότι η ανακήρυξη
πραγματοποιείται τη δεκάτη πέμπτη (15η)
ημέρα πριν από την ψηφοφορία.
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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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Δήμος Αχαρνών: 
Προκήρυξη Υποτροφιών 
κληροδοτήματος «Ροδίας Στριφτού»

Προκηρύσσουμε την χορήγηση από το
κληροδότημα «Ροδίας Στριφτού» έξι (6)
υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος
2016-2017, χωρίς διαγωνισμό, με  επι-
λογή, 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
σπουδάζουν 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 Αχα-
ρνών 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 προτεραιότητας τα παιδιά που
προέρχονται από οικογένειες α) μονογονεϊκές  και β) πολύτεκνες.

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται μέχρι τη λήξη των κανονικών τους σπουδών στις σχολές που
φοιτούν, εκτός αν αποφασισθεί  η συνέχιση της υποτροφίας τους για μεταπτυχιακές σπουδές,
γεγονός που θα κριθεί από τα οικονομικά του κληροδοτήματος.

Η μηνιαία χορηγία ανέρχεται στο ποσό των 400 € ανά μήνα, ανεξάρτητα εάν πρόκειται για  υπο-
τρόφους 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 σπουδών των υποψηφίων, εφόσον η
επίδοσή τους θα είναι καλή, δηλαδή θα επιτυγχάνουν στις εξετάσεις του εξαμήνου , διαφορετικά
θα διακόπτεται. Όποιος δεν λάβει το πτυχίο του μέσα σε ένα έτος από τη λήξη της κανονικής διάρ-
κειας 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 & Απαλλοτρ-
ιώσεων, από 20/05/2021 έως τις 20/06/2021 και ώρες 09:00 έως 13:00.

Υπόδειγμα αίτησης όπως και την υπεύθυνη δήλωση θα την βρείτε στο site του Δήμου
www.acharnes.gr
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Οι Κινητές Ιατρικές
Μονάδες 
συμμετέχουν στην
Εθνική Εκστρατεία
Εμβολιασμού
με πρώτο σταθμό
την Κω

Οι εθελοντές ιατροί και
νοσηλευτές των Κινητών
Ιατρικών Μονάδων (ΚΙΜ),
πλαισιωμένοι από το
αντίστοιχο διοικητικό προ-
σωπικό, θα συνεισφέρουν
με όλες τους τις δυνάμεις
στην Εθνική Εκστρατεία
Εμβολιασμού κατά της
COVID-19, πραγματο-
ποιώντας αποστολές στη
Νησιωτική Ελλάδα.

Πρώτος σταθμός η Κως
(28-31.05.21), όπου 22
μέλη των ΚΙΜ θα μεταβούν
στο τρίτο μεγαλύτερο νησί
των Δωδεκανήσων πραγ-
ματοποιώντας συνολικά
4.800 εμβολιασμούς σε
περίοδο τριών ημερών.
Επόμενοι σταθμοί η Σάμος,
05-09.06, και η Χίος, 16-
20.06
Το πρόγραμμα των Κιν

ητών Ιατρικών Μονάδων
υλοποιείται από την AMKE
«Αναγέννηση & Πρόοδος»
σε συνεργασία με την
Ανώνυμη Εταιρεία Μονά-
δων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.),
υπό την επιστημονική
επίβλεψη της Α΄ Ορθοπαι-
δικής Χειρουργικής Κλινι-
κής του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, με πρωτοβουλία
και αποκλειστική δωρεά
από το Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος (ΙΣΝ).

Η αποστολή των ΚΙΜ στην
Κω θα περιλαμβάνει έναν
(1) Καρδιολόγο, δύο (2)
Παιδιάτρους, μία (1) Γενική
Χειρουργό, τέσσερις (4)
Οφθαλμίατρους, δύο (2)
Ωτορινολαρυγγολόγους,
μία (1) Μαία, έναν (1) Παθ-
ολόγο, μία (1) Οδοντίατρο,
μία Ειδικευόμενη Καρ-
διολόγο, έξι (6) Νοσηλευτές
και δύο (2) μέλη διοικητικού
προσωπικού. 

Οι ιατροί και νοσηλευτές
που παίρνουν εθελοντικά
μέρος στις αποστολές των
ΚΙΜ βρίσκονται καθημερινά
στην πρώτη γραμμή στα
μεγαλύτερα νοσοκομειακά 

και πανεπιστημιακά
ιδρύματα της χώρας.

Επισημαίνεται ότι τα μέλη
των ΚΙΜ, ακολουθώντας τις
συστάσεις του Υπουργείου
Υγείας και της Εθνικής Επι-
τροπής Εμβολιασμών για
το υγειονομικό και
νοσηλευτικό προσωπικό
της χώρας, έχουν εμβολια-
στεί κατά της νόσου
COVID-19. Κατά τη διενέρ-
γεια των εμβολιασμών των
κατοίκων της Κω, θα τηρ-
ούνται οι οδηγίες του ΕΟΔΥ
και θα λαμβάνονται όλα τα
προβλεπόμενα μέτρα προ-
στασίας.

Από τον Ιανουάριο του
2014, μέχρι σήμερα, οι Κιν-
ητές Ιατρικές Μονάδες
έχουν πραγματοποιήσει
συνολικά ογδόντα εννιά
(89) αποστολές σε απομα-
κρυσμένα νησιά και δυσπρ-
όσιτες περιοχές της Ελλά-
δας.  
Στόχος του προγράμματος

είναι η ισότιμη πρόσβαση
όλων των κατοίκων της
χώρας σε υψηλής ποιότ-
ητας υπηρεσίες υγείας.
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O Τάσος Σιδηρόπουλος
στον 1ο αγώνα μπαράζ

Τον πρώτο αγώνα
μπαράζ την Τετάρτρη
26/5 ανάμεσα σε Ξάνθη
και  Παναιτωλικό θα
διευθύνει ο έμπειρος
διεθνής διαιτητής FIFA
Τάσος Σιδηρόπουλος
από τα δωδεκάνησα.

15:30 Ξάνθη -
Παναιτωλικός

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)
Βοηθοί: Μπουξμπάουμ (Αν. Αττικής), Μεϊντανάς
(Αχαΐας)
4ος: Γκορτσίλας (Μακεδονίας)
VAR: Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)
AVAR: Χριστάκογλου (Χαλκιδικής)

Οι γκολτζήδες στη
Football League

7 γκολ:
Μάνιος (Αλμωπός Αριδαίας)
Παπαδημητρίου (Ολυμπιακός
Βόλου)
6 γκολ:
Πράντο (Πανσερραϊκός)
Λουκίνας (Βέροια)
5 γκολ:
Χατζησάββας (Ιάλυσος)
Πασάς, Πόζογλου (Βέροια)
Μαρουκάκης (Καλλιθέα)
Καλογέρης (Απόλλων Πόντου)
Κόκκορης (Καβάλα)
4 γκολ:
Κολλάς, Αδαμάκης (Καβάλα)
Τσιριγώτης (Επισκοπή)
Μπαρμπαρούσης (Αιγάλεω)
3 γκολ:
Λουσέρο (Αλμωπός Αριδαίας)
Γαβριηλίδης (Καβάλα)
Δεμηρτζόγλου, Κυβελίδης
(Πιερικός)
Γεωργιάδης (Πανσερραϊκός)
Δελαπόρτας (Ρόδος)
Κανούλας (Σαντορίνη)
Μαρκόφσκι (Καλαμάτα)
Σταύρου, Στούπης (Καλλιθέα)
Γκαρσία (Νίκη Βόλου)
2 γκολ:
Τσιλιγγίρης, Μπουρλάκης
(Αιγάλεω)
Παναγιώτου (Απόλλων Πόν-
του)
Ζαχαράκης (Ασπρόπυργος)
Σέα (ΑΕΠ Κοζάνης)
Κοντοές, Σαραντίδης (Θεσπρ-
ωτός)
Παπαδόπουλος (Ιάλυσος)
Στίκας, Ορφανίδης, Βαλα-
βανόπουλος (Καβάλα)
Τσίπρας, Μπαξεβάνος,
Αρναρέλλης (Ρόδος)

Παπαδόπουλος (Πιερικός)
Χαντζάρας (Αλμωπός Αρι-
δαίας)
Ποζατζίδης, Τότσκα (Τρίγλια)
Ροχάνο, Μέτσε (Νίκη Βόλου)
Μπουσμπίμπα (Καλαμάτα)
Καββαδίας (Καλλιθέα)
1 γκολ:
Δεινόπαππας (Απόλλων
Πόντου)
Κυριαζής, Μαρούδας, Ζαχαρ-
ός, Γεωργακόπουλος (Ασπρ-
όπυργος)
Μαρτσάκης, Βουργουντζής
(Ρόδος)
Κόνσι, Μαρκιόνι, Μέσι,
Ψάλτης, Θεοδωρίδης, Γκούρ-
τσας, Ολαϊτάν (Πανσερραϊ-
κός)
Ζγκούρι, Σενγκέργκης,
Μπρίτο (Τρίγλια)
Γιουκούδης, Ερρίκος, Παντίδος
(Σαντορίνη)
Νάνι, Ανδρέου, Λίμα (Επισκο-
πή)
Φελίπε, Τριανταφυλλάκης,
Αναστασόπουλος, Κέρι, Ηλιό-
πουλος, Αλεξόπουλος, Μπα-
καγιόκο (Καλαμάτα)
Οικονομόπουλος, Λάσκαρης,
Χαντί (Αιγάλεω)
Γ. Γώγος, Μπίκας, Πατσέκο
(Θεσπρωτός)
Γιαννίτσης, Μπουτζίκος,
Φιλίποβιτς, Βουκελάτος
(Ολυμπιακός Βόλου)
Μακρής, Γιαλαμίδης, Μπουό-
λι, Μπαβέλης, Χαρτσιάς (Πιε-
ρικός)
Χοτζάλι, Μουσταφίδης, (Καλ-
λιθέα)
Βοριαζίδης, Τρομπούκης
(ΑΕΠ Κοζάνης)
Γκέσιος (Αλμωπός Αριδαίας)
Mαστραντωνάκης, Καρπαθ-
άκης, Ρούσσος (Ιάλυσος)

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το
πρόγραμμα του μπαράζ

Ορίστηκε στην κλήρωση που έγινε το πρόγραμμα
των μπαράζ ανόδου/παραμονής για Ξάνθη και
Παναιτωλικός.
Η ανακοίνωση:
Το πρόγραμμα των αγώνων μπαράζ
παραμονής/ανόδου στη Superleague 1 διαμορ-
φώθηκε ως εξής, ύστερα από την κλήρωση που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ελληνικής
Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.
Τετάρτη 26/05/2021, 15:30, Ξάνθη Arena: Ξάνθη-
Παναιτωλικός (ΕΡΤ LIVE)
Κυριακή 30/05/2021, 19:30, Γήπεδο Παναιτωλι-
κού: Παναιτωλικός-Ξάνθη (NOVA LIVE)

Τρία παιχνίδια εξ
αναβολής και οι
διαιτητές  στην
Football League

Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτ-
ητές που θα διευθύνουν τις εξ
αναβολής αναμετρήσεις σε Βόρ-
ειο και Νότιο όμιλο της
Football League.

Τετάρτη 26/5 – 17:00

Νότιος όμιλος

Επισκοπή-Ασπρόπυργος (8η
αγωνιστική)
Διαιτητής: Κρασαγάκης (Ηρακ-
λείου)
Βοηθοί: Μαυραντωνάκης, Δασ-
καλάκης (Ηρακλείου)
4ος: Πατεμτζής (Ηρακλείου)
Παρατηρητής: Παπαδάκης
(Λασιθίου)

Καλλιθέα-Ιάλυσος (10η αγωνι-
στική – 15:30)
Διαιτητής: Κατόπης (Σάμου)
Βοηθοί: Φίλος (Βοιωτίας), 

Οικονόμου (Δυτ. Αττικής)
4ος: Πουλόπουλος (Πειραιά)
Παρατηρητής: Τομαράς
(Αιτ/νίας)

Βόρειος όμιλος

Θεσπρωτός-Απόλλων Πόντου
(10η αγωνιστική)
Διαιτητής: Λεμπέσης (Πειραιά)

Βοηθοί: Δημόπουλος (Φλώρι-
νας), Φαλτάκας (Γρεβενών)
4ος: Τάσης (Ηπείρου)
Παρατηρητής: Μαζαράκης
(Κεφ/νίας/Ιθάκης)

Πυρ και μανία ο Ακράτητος με την διαιτησία
Ο Ακράτητος είναι πυρ και μανία με την διαιτησία από την Ανατολική Αττι-

κή του Ρεντίφη Λάζαρου(ΦΩΤΟ)  μετά το πετυχημένο χειρουργείο
που πέρασε η ομάδα μας στον αγώνα με τον Καραβά. 
Φρόντισαν από την αρχή να μας ξεκαθαρίσουν ποια ήταν η

αποστολή τους μοιράζοντας κάρτες χωρίς δισταγμό στον
Ακράτητο ενώ σε ίδιες φάσεις οι αντίπαλοι μας μένανε
ατιμώρητοι. Στο 3ο λεπτό Abara, 14ο λεπτό Τσιγγόπου-
λος και μέσα σε 3 λεπτά αποβολή του Λίτση(57' & 60') με
το σκορ στο 1-0.
Έπρεπε κάποιος να ήταν στο γήπεδο για να καταλάβει με

τι μαεστρία έκαναν πόλεμο νεύρων στην ομάδα μας μην
την αφήνοντας να παίξει το ποδόσφαιρο που ξέρει και να
διεκδικήσει ότι μπορούσε από την σημερινή αναμέτρηση.
Δυστυχώς σε συνδυασμό με τα άλλα αποτελέσματα του
ομίλου μας και τις απαράδεκτες διαιτησίες που είχαμε αυτή
την αγωνιστική κατέστη σαφές πως υπήρχαν εντολές για το
ποιες ομάδες πρέπει να σωθούν.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΚΥΡΙΟΙ, Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΕΤΥΧΕ, Ο ΑΣΘΕΝΗΣ
ΠΕΘΑΝΕ
Δηλώνουμε πως η ομάδα μας θα εξαντλήσει όποια πιθανότητα έχει για να παραμείνει στην κατηγορία.

Εκ του Δ.Σ
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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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ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ 
Για τα καίρια ζητήματα στα πλαίσια της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου 

Σ
τη xθεσινή τηλεδιάσκεψη υπό τον Πρωθυ-
πουργό Κυριάκο Μητστάκη συμμετείχε ο
δήμαρχος Αχαρνών Σπ. Βρεττός μαζί με

τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας
Γιώργος Σιδηρόπουλος καθώς και ο δήμαρχος
Μάνδρας - Ειδυλλίας Χρήστος Στάθης όπου
συζητήθηκαν τα καίρια ζητήματα στα πλαίσια της
τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου  με στόχο την
αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση των
δασικών πυρκαγιών.

Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε με τη
συμμετοχή:

-του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Στέ-
λιος Πέτσας,

-του Υπουργού Δημόσιας Τάξης Μιχάλη Χρυ-
σοχοΐδη,

-του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Νίκος
Χαρδαλιάς,

-του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΔΔΗΕ
Αναστάσιου Μάνου,

-του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΑΔΜΗΕ -
IPTO Μανούσου Μανουσάκη,

-του Προέδρου της Περιφερειακή Ένωση
Δήμων Αττικής - ΠΕΔΑ Γιώργος Μαρκόπουλος -
καθώς καιακόμη 11 Δημάρχων  δήμων της Αττι-
κής στους οποίους υπάγονται 18 περιοχές που
έχουν χαρακτηριστικά επικινδυνότητας..

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ 

«Θέλω ν α τον ίσω μόν ο ότι είν αι
εξαιρετικά σημαν τικό ότι η Πολιτική
Προστασία πια έχ ει εν τοπίσει 18
περιοχ ές σε 11 Δήμους που έχ ουν
ιδιαίτερα χ αρακτηριστικά επικιν -
δυν ότητας, εκεί δηλαδή που
συν υπάρχ ει αστικός ιστός με
δάσος ή και δασική έκταση. Και
χ ρειαζόμαστε ειδικά επιχ ειρησιακά
σχ έδια και για τις 18 αυτές περ-
ιοχ ές, τα οποία αν τιλαμβάν ομαι ότι
έχ ουν  εκπον ηθεί. 
Προφαν ώς το πρώτο μας και το
κύριό μας μέλημα, πάν τα, θα είν αι
η προστασία της αν θρώπιν ης ζωής
και της περιουσίας», επεσήμαν ε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Έχ ουμε κάν ει την  καλύτερη
δυν ατή προετοιμασία σε επίπεδο
κεν τρικού κρατικού μηχ αν ισμού
και σε επίπεδο Πυροσβεστικής και
πιστεύω ότι η συν εργασία μας και
φέτος θα είν αι άψογη, έτσι ώστε ν α
περιορίσουμε στο ελάχ ιστο -του-
λάχ ιστον  στην  Αττική- τον
αν τίκτυπο οποιασδήποτε πυρκα-
γιάς μπορεί ν α χ ρειαστεί ν α διαχ ει-
ριστούμε», πρόσθεσε ο Πρωθυπο-
υργός, κι επεσήμαν ε την  αν άγκη
συν εργασίας κεν τρικού κρατικού
μηχ αν ισμού, Τοπικής Αυτο-
διοίκησης και πολιτών  προκειμέ-
ν ου ν α αν τιμετωπιστούν  τα προβ-
λήματα με τις πυρκαγιές.

«Καθώς το κλίμα αλλάζει συμπεριφ-
ορά οφείλουμε και εμείς ν α αλλάξο-
υμε τη δική μας. Δεν  γίν εται ν α έχ ει
ξεκιν ήσει η αν τιπυρική περίοδος
και ν α υπάρχ ει αγρότης ο οποίος
καίει τα κλαδιά του μέσα σε χ ωρά-
φι. 

Δήμοι και αγροτικοί σύλλογοι πρέ-
πει ν α ξεκιν ήσουν  μία εκστρατεία
εν ημέρωσης. Και δεν  πρέπει ν α
ξεχ ν άμε βέβαια ότι κάθε χ ρόν ο
ίσως το μεγαλύτερο ποσοστό των
πυρκαγιών  που καλείστε ν α διαχ ει-
ριστείτε ξεκιν ούν , κατά καν όν α,
από αν θρώπιν η αμέλεια», αν έφερε
ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Την  τελευταία του πν οή
άφησε ο επιχ ειρηματίας
Κων σταν τίν ος Π. Αγγελό-
πουλος σε ηλικία 77 ετών
μετά από χ ρόν ια προβλή-
ματα υγείας. Νοσηλευόταν
σε ιδιωτικό θεραπευτήριο.

Η οικογέν εια συν έδεσε
το όν ομά της με τη Χαλ-
υβουργική. Η Χαλυβουργι-
κή στις ημέρες δόξας της
είχ ε φτάσει ν α απασχ ολεί

έως και 2.500 τεχ ν εργάτες
και οι Αγγελόπουλοι ν α φέρ-

ον ται ότι είν αι οι μεγαλύτεροι ιδιώτες παραγωγοί χ άλυβα
στον  πλαν ήτη.

Ο Κων σταν τίν ος Αγγελόπουλος έπασχ ε από ν εαρή
ηλικία από μία σπάν ια μορφής αρθρίτιδας η οποία με τα
χ ρόν ια που δυσκόλευε την  κιν ητικότητα του.

Σε μία από τις σπάν ιες φορές που μίλησε για αυτή,
σε συν έν τευξη στην  Καθημεριν ή και τον  Ηλία Μπέλλο
είχ ε αν αφέρει "Από την  πρώτη στιγμή δεν  το έβαλα
κάτω. Πέρασα μια ολόκληρη ζωή παλεύον τας για ν α βγω
από την  ασθέν εια. Επισκέφθηκα τους πιο εξειδικευμέ-
ν ους γιατρούς σε όλο τον  κόσμο. Δοκίμασα φάρμακα
που την  εποχ ή εκείν η ήταν  απαγορευμέν α γιατί δεν
είχ αν  ακόμη δοκιμασθεί. 

Ταξίδεψα κρυφά από όλους μόν ος μου με έν αν  σκα-
ραβαίο στην  Ελβετία και έκαν α εγχ είρηση για ν α μου
βάλουν  βίδες τιταν ίου, την  εποχ ή που ήταν  ακόμη
απαγορευμέν ες στην  Αμερική. Γεν ικά ήμουν  άφοβος
απέν αν τι στην  ασθέν εια και αυτό με αν τάμειψε. Οι
εγχ ειρήσεις αυτές και τα φάρμακα με αν ακούφισαν
σημαν τικά και διευκόλυν αν  τη ζωή μου".

Μια πλούσια διαδρομή
Ο Κων σταν τίν ος Αγγελόπουλος υπήρξε ο τελευταίος

ισχ υρός άν δρας της Χαλυβουργικής, της εταιρείας που
έμελλε ν α ταυτιστεί με τη ν εώτερη βιομηχ αν ική ιστορία
της χ ώρας. Υπήρξε επίσης έν ας από τους βασικούς
πρωτεργάτες - μετόχ ους και οικον ομικούς υποστηρικ-
τές στην  ιδιωτικοποίηση και γιγάν τωση της Τράπεζας
Πειραιώς στην  οποία κατέχ ει για χ ρόν ια την  θέση του
αν τιπροέδρου.

Τελείωσε το Κολλέγιο Αθην ών , σπούδασε στην
ΑΣΟΕΕ, μετέβη για μεταπτυχ ιακές σπουδές στην
Ελβετία, ωστόσο, επέστρεψε στη χ ώρα ώστε ν α διοική-
σει τη μεγαλύτερη τότε ελλην ική βιομηχ αν ία μετάλλου.

Αν  και η επιχ είρηση ξεκίν ησε με εμπορικό χ αρακ-
τήρα από τον  παππού της οικογέν ειας  Θ. Αγγελόπου-
λο και τους γιους του  Δημήτρη, Παν αγιώτη και Γιάν ν η,
ήταν  πριν  70 χ ρόν ια περίπου που ιδρύθηκε η Χαλ-
υβουργική ως βιομηχ αν ία, εν ώ πριν  από 60 χ ρόν ια
θεμελιώθηκε η πρώτη υψικάμιν ος στη χ ώρα, που σημα-
τοδότησε την  μεγάλη αν άπτυξη της.

Στην  πορεία των  χ ρόν ων , ο Κων σταν τίν ος Αγγελό-
πουλος (γιος του Παν αγιώτη) αν αδείχ θηκε σε βασικό
μέτοχ ο της εταιρείας (μετά το διαμοιρασμό των  περιου-
σιών  και την  αποχ ώρηση του αδελφού του Θεόδωρου
Αγγελόπουλου), αλλά η άν θηση άρχ ισε ν α αν ακόπτεται
από τη στιγμή της έν ταξης της χ ώρας στην  τότε ΕΟΚ,
καθώς οι δασμοί καταργούν ται δημιουργών τας πλέον
αν ταγων ισμό από τρίτες χ ώρες. Η Χαλυβουργική
συν έχ ισε ν α αν απτύσσεται για τα επόμεν α χ ρόν ια και
η οικογέν εια Αγγελόπουλου ν α επεν δύει σε χ αλυβο-
υργίες σε Ευρώπη και ΗΠΑ, ωστόσο, η κρίση της δεκα-
ετίας του 2010 άρχ ισε ν α κλον ίζει σοβαρά τα θεμέλια.

Ο Κ. Αγγελόπουλος ασχ ολήθηκε με σημαν τική επιτ-
υχ ία και με τη ν αυτιλία εδραιών ον τας την  ν αυτιλιακή
Arcadia Ship Management στην  αγορά των  δεξαμε-
ν οπλοίων , ωστόσο, η χ αλυβουργία αποτελούσε το πιο
εμβληματικό πετράδι στο στέμμα της επιχ ειρηματικής
του πορείας.

Το τέλος της Χαλυβουργικής
Η κρίση οδήγησε σε μαρασμό την  εταιρεία και το

2019 πλέον  ο Κων σταν τίν ος Αγγελόπουλος προχ ώρη-
σε στην  απόφαση απόλυσης και των  200 τελευταίων
εργαζομέν ων  της βιομηχ αν ίας, χ αρακτηρίζον τας την
κίν ηση απαραίτητη επιχ ειρηματική επιλογή, καθώς ήδη
από το 2015 η εταιρεία δεν  είχ ε καν έν α αν τικείμεν ο
παραγωγής. Κατά τον  ίδιο, η  κατάρρευση της χ αλυβο-
υργίας στην  Ελλάδα ήταν  αποτέλεσμα της οικον ομικής
κρίσεως, αφού η εσωτερική ζήτηση χ αλυβουργικών
προϊόν των  κατακρημν ίστηκε. Στο μεταξύ η εταιρεία
είχ ε δημιουργήσει έν α τεράστιο όγκο μη εξυπηρετούμε-
ν ου δαν εισμού.

Απεβίωσε ο επιχειρηματίας Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος
- Υπήρξε ο τελευταίος ισχυρός άνδρας της Χαλυβουργικής


