
Κ. Μητσοτάκης:
Να τεθεί σύντομα
σε εφαρμογή το
πιστοποιητικό
εμβολιασμού

Αφορολόγητες
και Ακατάσχετες

οι επιχορηγήσεις σε
πληγέντες από ακραία

καιρικά φαινόμενα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ:
ΉΉρρθθαανν  τταα  22,,5544  δδιισσ..  
εευυρρώώ  γγιιαα  ττηη  σσττήήρριιξξηη  ττηηςς  
ααππαασσχχόόλληησσηηςς

-Σχεδόν διπλάσια από την
αρχική πρόβλεψη, 
ώστε οι πληγές της 
υγειονομικής κρίσης 

να επουλωθούν
το συντομότερο δυνατό

Ο Δήμος Ελευσίνας διεκδικεί
ανανέωση του 

Προγράμματος Κοινωφελούς
Εργασίας του ΟΑΕΔ 

Γεωργιάδης σε ΚΕΔΕ: 
Ιδιαίτερο ρόλο θα έχουν τα έργα

ΟΤΑ στο νέο ΕΣΠΑ, ώστε να 
‘’τρέξουν’’ πιο γρήγορα
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Ενημερωτική δράση της Περιφέρειας
Αττικής και του ΙΣΑ 

για τα μέτρα προφύλαξης από τον
Covid-19 σε 21 παραλίες της Αττικής

ΣΤΟ ΤΑΤΟΪ ΜΕΝΔΩΝΗ,
ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΡΑΣ

Αυτοψία των εργασιών
καθαρισμού και 

απομάκρυνσης εύφλεκτης
ύλης, που 

πραγματοποιούνται 
στην περιοχή 

σσεελλ..  22 σσεελλ..  77

σσεελλ..  22--44 σσεελλ..  88

ΣΣύύµµφφωωννοο  σσυυννεερργγαασσίίααςς  
ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  µµεε  ττοο  

««ΧΧααµµόόγγεελλοο  ττοουυ  ΠΠααιιδδιιοούύ»»  

Football League: 
Το τελευταίο του χαρτί παίζει ο

Ασπροπύργος στο Ρέθυμνο. Θέλει μόνο νίκη

ΣΣεελλ..  33

ΣΣεελλ..  1133  

σσεελλ..  66

σσεελλ..  66

σσεελλ..  99

Υποδομές που θα αν αβαθμίσουν  ευρύτερα
περιοχές της Δυτικής Αττικής προωθεί το 

υπουργείο Υποδομών  & Μεταφορών
σσεελλ..  33--1122
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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: Ηλιοφάνεια και ζέστη. 
Ανεμοι: Νότιοι 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αλφαίος, Καρπός , Συνέσιος, Συνέσης, Συνεσία
Αγίου Αλφαίου, Αγίου Κάρπου του Αποστόλου,

Αγίου Συνεσίου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Καμπόλης Παναγιώτης Α.Πλάτωνος 1, 2105572588

Ελευσίνα

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Κοντούλη 1, 2105542410

MANΔΡΑ
Μαρτζέλης Χρήστος Ι.

Στρατηγού Ρόκκα 56, 2105555550

Άνω Λιόσια

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΟΕ 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 61, Ά2102484258

ΧΑΪΔΑΡΙ
ΤΣΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΧΤΣΙΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

ΟΕ Κύπρου 25, 2105810742

ΑΧΑΡΝΕΣ
Ελευθερίου Κωνσταντίνος Μ.
Πάρνηθος 41, 2108087990

ΑΑφορολόγητες και ΑΑκατάσχετες 
οι επιχορηγήσεις σε πληγέντες 
από ακραία καιρικά φαινόμενα

Την  διαδικασία παροχ ής επιχ ορηγήσεων  μέσω του
Προγράμματος Δημοσίων  Επεν δύσεων , για την  αν τι-
μετώπιση των  ζημιών  από ακραία καιρικά φαιν όμεν α ή
άλλες μεγάλες καταστροφές περιγράφει απόφαση του
Διοικητή της Αν εξάρτητης Αρχ ής Δημοσίων  Εσόδων
(ΑΑΔΕ) Γιώργου Πιτσιλή.

Σύμφων α με την  απόφαση, η επιχ ορήγηση θα είν αι
αφορολόγητη, ακατάσχ ετη, και αν εκχ ώρητη στα χ έρια
του Δημοσίου ή τρίτων . Η επιχ ορήγηση δεν  υπόκειται
σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ
του Δημοσίου, συμπεριλαμβαν ομέν ου και της ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης, δεν  δεσμεύεται και δεν
συμψηφίζεται με βεβαιωμέν α χ ρέη προς το Δημόσιο, τα 

ν ομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργαν ι-
σμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα ν ομικά πρόσωπά
τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ι πιστωτικά ιδρύματα.

Αν αφορικά με την  κάλυψη των  ζημιών  από ασφαλι-
στικές εταιρίες, η απόφαση ορίζει ότι Το ποσό της
ζημιάς που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβό-
λαιο και καταβάλλεται από την  ασφαλιστική εταιρεία
είν αι αφορολόγητο, ακατάσχ ετο και αν εκχ ώρητος τα
χ έρια η τρίτων .

Επίσης, δεν  υπόκειται σε οποιαδήποτε κρατήσει,
τέλος η εισφορά, δεν  δεσμεύεται και δεν  συμψηφίζεται
με βεβαιωμέν α χ ρέη στην  φορολογική διοίκηση και το
Δημόσιο, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά
ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Ο Δήμος Ελευσίνας διεκδικεί ανανέωση του 
Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ  

Λήγουν αυτές τις ημέρες, οι συμβάσεις των
εργαζομένων που προέρχονται από το Πρό-
γραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ
πανελλαδικά, και ο Δήμος Ελευσίνας θέλει
να εκφράσει ένα δημόσιο ευχαριστώ σε
όλους εκείνους που με την καθημερινή τους
εργασία συνέβαλαν, ώστε ο στόχος της
Δημοτικής Αρχής για μια καθαρή και περι-
ποιημένη Ελευσίνα και Μαγούλα να γίνεται
κάθε ημέρα και πιο εφικτός. 

Ήδη τις επόμενες ημέρες, 61  άτομα που
μέχρι σήμερα πρόσθεταν τις δυνάμεις τους
για την λειτουργικότητα της πόλης σε διάφο-
ρες ειδικότητες -ξυλουργοί, οικοδόμοι, ελαι-
οχρωματιστές, σιδηρουργοί , εργάτες
πρασίνου, εργάτες καθαριότητας, κλπ- θα
αποχωρήσουν μέχρι την επαναπροκήρυξη
σχετικού προγράμματος. 

Η Δημοτική Αρχή, ενώνει τις δυνάμεις της με τους Δήμους που διεκδικούν ανανέωση αντίστοιχων
προγραμμάτων, αφενός για να διατηρηθεί το καλό επίπεδο ανταποδοτικών υπηρεσιών που παρέχεται
αυτή τη στιγμή στην Ελευσίνα και τη Μαγούλα, αφετέρου γιατί μέσω του προγράμματος άνεργοι
συμπολίτες μας, παίρνουν μια απαραίτητη οικονομική ανάσα. 

Συνεχίζεται στη σελ. 4
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Υποδομές που θα αναβαθμίσουν
ευρύτερα περιοχές της Δυτικής

Αττικής προωθεί το αρμόδιο 
υπουργείο Υποδομών 

& Μεταφορών

Μ
πορεί αν αφορικά με τις επεκτάσεις του Μετρό
η περίφημη Γραμμή 3 ν α δεσπόζει και το καλο-
καίρι του 2022 ν α σχ εδιάζεται ν α παραδοθούν

από την  Αττικό Μετρό και οι τρεις σταθμοί της επέκτα-
σης από τη Νίκαια ως το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά,
ωστόσο, μέχ ρι τότε εν δέχ εται ν α έχ ει προηγηθεί μια
άλλη εξέλιξη. Αρχ ές του 2022 αν αμέν εται ν α προκ-
ηρυχ θεί η δυτική επέκταση της Γραμμής 2 προς το
Ίλιον , προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ, που θα
εξυπηρετεί 50.000 επιβάτες. 

Προ ημερών , ο Γεν ικός Γραμματέας Υποδομών  κ.
Γιώργος Καραγιάν ν ης, μιλών τας στο ραδιόφων ο «Καν ά-
λι 1», προχ ώρησε στην  εκτίμηση ότι «στις αρχ ές του
2022 θα μπούμε στη δημοπράτηση του διαγων ισμού,
για την  επέκταση του Μετρό, ο οποίος αφορά τρεις
ν έους σταθμούς οι οποίοι θα φτάν ουν  ως τον  Άγιο
Νικόλαο στο Ίλιον ». 

Τόν ισε ότι πρόκειται «για μία περιοχ ή που θα
καλύπτουμε 50.000 – 60.000 κατοίκους», σημειών ον -
τας ότι όλα αυτό είν αι έν α μεγάλο πακέτο έργων  «το
οποίο σχ εδιάζεται βήμα - βήμα λέγον τας λίγα πράγματα
και κάν ον τας πάρα πολλά». Με τα μέχ ρι πρότιν ος
δεδομέν α, η επέκταση της γραμμής 2 προέβλεπε
περίπου 4 χ ιλιόμετρα υπόγειας διπλής γραμμής και την
κατασκευή 3 σταθμών . Οι δύο από αυτούς θα είν αι επί
της Λεωφόρου Θηβών , εν ώ ο ν έος τερματικός σταθμός
θα ον ομάζεται ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ και θα κατασκευα-
στεί στα σύν ορα Ιλίου και Καματερού.

Αξίζει ν α σημειωθεί ότι στο υπουργείο Υποδομών  και
Μεταφορών  δίν ουν  ιδιαίτερη βαρύτητα σε projects
αν αβάθμισής της Δυτικής Αττικής. 

ΣΣύύµµφφωωννοο  σσυυννεερργγαασσίίααςς  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  
µµεε  ττοο  ««ΧΧααµµόόγγεελλοο  ττοουυ  ΠΠααιιδδιιοούύ»»  

Τροχαίο µε πρωταγωνιστές ένα αγριογούρουνο και δύο
αυτοκίνητα καταγράφηκε το µεσσηµέρι της ∆ευτέρας  στην Εθνι-
κή Οδό Αθηνών – Κορίνθου στην Ελευσίνα στο ρεύµα προς
Αθήνα.

Ειδικότερα, το συµβάν έλαβε χώρα όταν το αγριογούρουνο εµφ-
ανίστηκε ξαφνικά στο δρόµο µε αποτέλεσµα ένα αυτοκίνητο που
κινούνταν στη µεσαία λωρίδα στην προσπάθειά του να το απο-
φύγει έπεσε µε δύναµη επάνω στο αυτοκίνητο που προπορευόταν.

Στο σηµείο του ατυχήµατος
έσπευσε ασθενοφόρο του
ΕΚΑΒ, το πλήρωµα του οποίου
πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες
στον οδηγό του αυτοκινήτου.

Στην περιοχή σχηµατόστηκε
ουρά εξαιτίας του ατυχήµατος.

∆είτε το video στο www.thri-
assio.gr

ΤΤρροοχχααίίοο  µµεε  ππρρωωττααγγωωννιισσττήή  ααγγρριιοογγοούύρροουυννοο  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα  

∆∆ιιεεθθννήήςς  ΗΗµµέέρραα  
ΕΕξξααφφααννιισσµµέέννωωνν  ΠΠααιιδδιιώώνν  ηη
2255ηη  ΜΜααΐΐοουυ  κκααιι  οο  ∆∆ήήµµοοςς  
ΕΕλλεευυσσίίννααςς  αανναακκοοιιννώώννεειι  ττοο

ΣΣύύµµφφωωννοο  ΣΣυυννεερργγαασσίίααςς  µµεε  ττοο
««ΧΧααµµόόγγεελλοο  ττοουυ  ΠΠααιιδδιιοούύ»»..    

Ειδικότερα, ο ∆ήµος
Ελευσίνας µετά από
εισήγηση της ∆ηµοτι-

κής Αρχής και οµόφωνη απόφα-
ση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
προχωρά σε συνεργασία µε τον
Μη Κερδοσκοπικό Οργανισµό
«το Χαµόγελο του Παιδιού»,
συµβάλλοντας στην προσπάθεια
για αποτελεσµατική συνερ-
γασία, µε σκοπό την ανάπτυξη
ισχυρών και αξιόπιστων µηχα-
νισµών άµεσης επέµβασης σε
περιπτώσεις παιδιών σε
κίνδυνο. 

Για την πρωτοβουλία αυτή,
λήφθηκαν υπόψιν µία σειρά
από κρίσιµους παράγοντες,
όπως: 

- Η παρατεταµένη οικονοµική
ύφεση, µε αποτέλεσµα την εµφ-
άνιση σοβαρών οικονοµικών
προβληµάτων, ανασφάλειας,
πτώσης του βιοτικού επιπέδου,
αδυναµίας πρόσβασης σε υπηρ-
εσίες υγείας κ.α., καταστάσεις
οι οποίες επηρεάζουν τόσο την
λειτουργικότητα της οικογένει-
ας, όσο και την υγιή ψυχική
και συναισθητική ανάπτυξη
των παιδιών.

- Τα περιστατικά παιδιών και
οικογενειών που βρίσκονται σε
κρίση, τα ασθενή παιδιά που
δεν έχουν δυνατότητα άµεσης
πρόσβασης σε νοσοκοµεία καθώς
και περιστατικά εξαφανίσεων

ανηλίκων,  θα πρέπει να αντι-
µετωπίζονται συλλογικά, κατά
αρµοδιότητα φορέων.

- Οι εξαφανίσεις παιδιών,
αλλά και ενηλίκων. Η επιτυχία
στην αναζήτηση των εξαφανισθ-
έντων ατόµων επικεντρώνεται
κυρίως στη σωστή και έγκυρη
εκτίµηση των κριτηρίων επι-
κινδυνότητας για το άτοµο που
αναζητείται.

Στο πλαίσιο του Συµφώνου, οι
δύο φορείς θα αναπτύξουν ένα
ειδικό πλάνο δράσεων, ενηµέρ-
ωσης και ευαισθητοποίησης,
που µεταξύ άλλων  περιλαµβά-
νει: 

διαδραστικές παρεµβάσεις
πρόληψης και ευαισθητο-
ποίησης παιδιών,
γονέων/κηδεµόνων και εκπαι-
δευτικών

συµµετοχή στις εθελοντικές
οµάδες έρευνας και διάσωσης

προγράµµατα προληπτικής
ιατρικής και οδοντιατρικής σε
παιδιά 

κινητές ιατρικές µονάδες 
παροχή κοινωνικών και

συµβουλευτικών υπηρεσιών σε
παιδιά

πραγµατοποίηση εκπαι-
δεύσεων στα στελέχη της ∆ηµο-
τικής Αστυνοµίας και στελεχών

άλλων υπηρεσιών του ∆ήµου
Για την παραπάνω πρωτοβου-

λία, η Στέλλα Κάβουρα – εντε-
ταλµένη σύµβουλος ∆ηµοτικής
Αστυνοµίας- δηλώνει: 

«Θέλουµε η ∆ηµοτική
Αστυνοµία της Ελευσίνας να
αναβαθµιστεί από ένα όργανο
αστυνόµευσης, σ’ έναν ουσια-
στικό πυλώνα για την εύρυθµη
λειτουργία της κοινωνίας µας.
Η τήρηση των δηµοτικών κανό-
νων και η κοινωνική ασφάλεια,
µπορούν να συµπορευθούν,
ώστε όλοι µαζί να δηµιουργήσο-
υµε προϋποθέσεις για µία
σύγχρονη φιλοσοφία που θέλει
την ∆ηµοτική µας Αστυνοµία
σύµµαχο στις ανάγκες των
πολιτών. Είµαι βέβαιη, ότι η
συνεργασία µε το «Χαµόγελο
του Παιδιού» αναδεικνύει µε
τον καλύτερο τρόπο την φιλοσο-
φία αυτής της ∆ηµοτικής
Αρχής». 

Για το θέµα, τοποθετήθηκε
και ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας,
Αργύρης Οικονόµου, λέγοντας: 

«Η προώθηση και υποστήριξη
της κοινωνικής φροντίδας, της
αλληλεγγύης, της προαγωγής
της υγείας παιδιών, τόσο στο
πεδίο της παρέµβασης, όσο σ’
αυτό της προστασίας, είναι για
εµάς προτεραιότητα. 

Τις επόµενες ηµέρες θα
συναντηθώ προσωπικά µε τον
Πρόεδρο Κώστα Γιαννόπουλο,
ώστε να συζητήσουµε όλες τις
ενέργειες που µπορούµε να
κάνουµε από κοινού, για την
υποστήριξη των υφιστάµενων
κοινωνικών δοµών του Συλλό-
γου».

συν εχ ίζεται στη σελ. 12
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Ελεύθερος με εγγύηση
ύψους 5.000 ευρώ, ο
δάσκαλος που έστελνε σε
μαθήτριες σεξουαλικά
μηνύματα

Ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν
πως ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να
αφεθεί  ελεύθερος, επιβάλλοντας
ωστόσο συγκεκριμένους περιοριστι-
κούς όρους.

Ελεύθερος με εγγύηση ύψους 5.000
ευρώ, αφέθηκε ο δάσκαλος Δημοτι-
κού Σχολείου, ο οποίος κατηγορ-
είται ότι έστελνε μηνύματα σεξουαλι-
κού περιεχομένου σε μαθήτριες. Του
απαγορεύθηκε να προσεγγίσει τις
παθούσες σε απόσταση κάτω των
500 μέτρων και επικοινωνίας μαζί
τους με κάθε μέσο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ανακρι-

τής και εισαγγελέας έκριναν πως ο

εκπαιδευτικός θα πρέπει να αφεθεί
ελεύθερος, επιβάλλοντας ωστόσο
συγκεκριμένους περιοριστικούς
όρους: της απαγόρευσης εξόδου
από τη χώρα, της εμφάνισης στο
Αστυνομικό Τμήμα, της χρηματικής
εγγύησης, ύψους 5000 ευρώ και
της απαγόρευσης προσέγγισης με
τις παθούσες σε απόσταση κάτω
των 500 μέτρων και επικοινωνίας
μαζί τους με κάθε μέσο.
Κατά την απολογία του, ο κατηγορ-

ούμενος φέρεται να αρνήθηκε το
αδίκημα της κατάχρησης ανηλίκων
που έχουν εμπιστευτεί στο δραστη
να επιβλέπει ή να φυλάσσει κατά
συρροή και  κατ' εξακολούθηση
καθώς και το πλημμέλημα της προ-
σβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας
μέσω διαδικτύου, πληροφορικης ή
άλλων τεχνολογιών ανηλίκων που
δεν έχουν συμπληρώσει τα 15 έτη
κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση,
που του αποδόθηκε από τον εισαγ-
γελέα ποινικής δίωξης.

Παράταση για τις οφειλές

Σχ ετικά με την  καταβολή βεβαιωμέν ων  οφειλών ,
δόσεων  και ρυθμίσεων  από φυσικά και ν ομικά πρό-
σωπα που επλήγησαν  από έκτακτα γεγον ότα ακραίων
φαιν ομέν ων , Παρατείν ον ται μέχ ρι και τις 31 Δεκεμ-
βρίου 2021 η προθεσμία καταβολής των  βεβαιωμέν ων
οφειλών  και δόσεων  ρυθμίσεων  – διευκολύν σεων
τμηματικής καταβολής φυσικών  προσώπων  και
ν ομικών  προσώπων , για τις οποίες είχ ε ήδη χ ορηγηθ-
εί παράταση των  προθεσμιών  καταβολής τους με σχ ε-
τικές αποφάσεις.

Επιπλέον , αν αστέλλεται μέχ ρι και τις 31 Δεκεμβρίου
2021 η πληρωμή των  βεβαιωμέν ων  και ληξιπρόθεσμων

οφειλών  φυσικών  προσώπων  και ν ομικών
προσώπων , για τις οποίες είχ ε ήδη χ ορηγήσει αν α-
στολή είσπραξης με απόφασης του υπουργού οικον ο-
μικών  που εκδόθηκαν  23 Απριλίου 2021. Τα ποσά
οφειλών  για τις οποίες έχ ει χ ορηγηθεί παράταση κατα-
βολής και αν αστολής είσπραξης μέχ ρι και τη δημοσίευ-
ση του ν όμου.

Τα ποσά οφειλών  για τις οποίες η χ ορήγηση παράτα-
ση καταβολής και αν αστολής είσπραξης κατά την
συγκεκριμέν η περίοδο και τα οποία έχ ουν  εισπραχ θεί
δεν  επιστρέφον ται. Επίσης, ρυθμίσεις τμηματικής
καταβολής φυσικών  προσώπων  και ν ομικών
προσώπων  που εμπίπτουν  στις αποφάσεις δεν  αν α-
βιών ουν , εφόσον  απολέσθηκαν  στο χ ρον ικό διά-
στημα από τη λήξη της παράτασης καταβολής και αν α-
στολής είσπραξης μέχ ρι τη δημοσίευση του ν όμου.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2

Επιχείρησε να περάσει με
φορτηγό 58 κιλά χασίς από
Ισπανία

Τ
ον 55χρονο Έλληνα που προσπάθησε να
περάσει με φορτηγό στην Ελλάδα μέσω
Ιταλίας το χασίς που φόρτωσε στην

Ισπανία συνέλαβαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης
διαδικασίας, στην Αθήνα (19/5), αστυνομικοί της
Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της
Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, με τη συνδρομή
της λιμενικής Αρχής Πατρών.

Εντοπίστηκε στο πλαίσιο διερεύνησης πληρο-
φοριών αναφορικά με τη δράση του στην εισαγω-
γή στην Ελλάδα μεγάλων ποσοτήτων χασίς υδρ-
οπονικής καλλιέργειας και 

κατεργασμένης κάνναβης και πιστοποιήθηκε η
εγκληματική δράση του.

Ειδικότερα, ο 55χρονος κατελήφθη να εισαγά-
γει στην ελληνική επικράτεια μέσω του λιμένα
Πατρών, εντός επικαθήμενου που ρυμουλκείτο
από φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών,
ποσότητες ακατέργαστου και  κατεργασμένου
χασίς, τις οποίες προηγουμένως είχε μεταφέρει
στην Ιταλία από την Ισπανία.

Συνολικά κατασχέθηκαν 54 κιλά και 600 γραμμ.
χασίς υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), τρία
κιλά και 880 γραμμ. καατεργασμένου χασίς, το
φορτηγό με το επικαθήμενο κι ένα κινητό τηλέφ-
ωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Αθηνών.

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

διαμέρισμα τηλέφωνο 6974 311 396.Τιμή συζητήσιμη
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Ικανοποιητική προ-
σέλευση σημειώθη-
κε στη νέα δωρεάν

εξέταση Rapid Test για
τη διάγνωση κρουσμά-
των Covid-19, που
πραγματοπο ιήθηκε
σήμερα, Τρίτη 25 Μαΐου
2021, από Κινητή Μονά-
δα Υγείας (ΚΟΜΥ) του
ΕΟΔΥ, στην Πλατεία
Ηρώων Άνω Λιοσίων.

«Από την αρχή της
πανδημίας, ο Δήμος 

Φυλής συνεργάζεται
στενά με τον ΕΟΔΥ και
οργανώνουν συστηματι-
κά δωρεάν rapid test,
συμβάλλοντας στην
έγκαιρη ανίχνευση πιθ-
ανών κρουσμάτων»,
υπογράμμισε ο Αναπ-
ληρωτής Δήμαρχος Κοι-
νωνικής Πολιτικής Γιώρ-
γος Αντωνόπουλος, ο
οποίος επισκέφθηκε την
Κινητή Ομάδα συνο-
δευόμενος από 

την Επόπτρια Υγείας
του Δήμου Φυλής Λία
Ζάχου. «Και στο σημερ-
ινό έλεγχο σημειώθηκε
ικανοποιητική προσέ-
λευση πολιτών», 

τονίζει ο Γιώργος
Αντωνόπουλος υπογρ-
αμμίζοντας ότι αρκετοί
συμπολίτες μας ήδη
διενεργούν self tests,
που από την τρέχουσα
εβδομάδα είναι υποχρ-
εωτικά.

Ικανοποιητική η προσέλευση στο δωρεάν δειγματολ-
ηπτικό έλεγχο χθες στην Πλατεία Ηρώων Άνω Λιοσίων 

Μέτρα κατά της σχολικής διαρροής και
ενίσχυση των ευάλωτων ομάδων
• Πρόταση για δημιουργία συμβουλευτικού σταθμού
ΚΕΘΕΑ στο δήμο Αχαρνών

Στις 19 Μαΐου πραγματοποιήθηκε δια-
δικτυακή εκδήλωση του ΕΣΥΝ από το
παράρτημα Αχαρνών - Φυλής με θέμα
"ΤΟΞΙΚΟΕΞΑΡΤΗΣΗ: Ένα κοινωνικό
φαινόμενο σε εξέλιξη. Ποιοι ευθύνονται
για την επιδημική του έξαρση."

Η πρόσκλησή μας απευθύνθηκε σε
φορείς και δημότες της πόλης μας. Χαι-
ρετίζουμε  τη μεγάλη συμμετοχή
γονέων, αλλά και το ενδιαφέρον
τοπικών φορέων, οι οποίοι  ενημέρω-
σαν τα μέλη τους και βοήθησαν στην
πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης.
Είναι προφανές πως το ζήτημα προβ-
ληματίζει, ανησυχεί και ευαισθητοποιεί
τους συμπολίτες μας. Περιμέναμε ανά-
λογη ανταπόκριση και από την Ένωση
γονέων, στην οποία έχουμε απευθυνθ-
εί, αλλά δεν προχώρησε στις απαρ-
αίτητες ενέργειες.

Οι ομιλητές με πορίσματα μελετών και
τα νεότερα στατιστικά στοιχεία, περιέγρ-
αψαν την ραγδαία αύξηση του φαινομέ-
νου σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και
στην χώρα μας. 

Αναφέρθηκαν επίσης στις ευθύνες
που απορρέουν από τις ενέργειες της
Ε.Ε. αλλά και  όλων των κυβερνήσεων
οι οποίες συνέβαλαν σε αυτή την εξελισ-
σόμενη τραγική κατάσταση. Ενημέρω-
σαν για το Σχέδιο Δράσης της Ε.Ε. που
καλεί τα κράτη - μέλη να προβούν σε
ενίσχυση των προγραμμάτων υποκατά-
στασης και λειτουργίας Χώρων Επο-
πτευόμενης Χρήσης, συντηρώντας έτσι
το πρόβλημα και στους χρήστες, και
στην κοινωνική συνείδηση. 

Τόνισαν τις ενέργειες της ελληνικής
κυβέρνησης η οποία μετατρέπει το
ΚΕΘΕΑ σε μόρφωμα - συμπλήρωμα
των προγραμμάτων υποκατάστασης.
Φέρνει το νομοσχέδιο για παραγωγή, 

εξαγωγή και διάθεση προϊόντων
"φαρμακευτικής κάνναβης" περιεκτικότ-
ητας σε ΤHC άνω του 0.2% (πάνω από
αυτό το όριο έχει ψυχοτρόπο δράση).
Υπογραμμίστηκε ότι η  προσήλωση σε
αυτές τις επιλογές σκοπό έχει, να κατα-
σταλούν οι αντιδράσεις από τα περιορι-
στικά και τα αντιλαϊκά μέτρα που
ψηφίζονται, όσο και να βρεθεί  ένας
νέος τρόπος εξόδου από την οικονομι-
κή κρίση. Αναλύθηκε πρόταση του
ΕΣΥΝ για την πρόληψη που συνοψίζε-
ται

• στην ενίσχυση δομών πρόλ-
ηψης, απεξάρτησης με στελέχωση και
κρατική χρηματοδότηση

• δημιουργία πολιτιστικών στε-
κιών και αθλητικών εγκαταστάσεων με
δωρεάν πρόσβαση σε όλους

• μέτρα κατά της σχολικής διαρρο-
ής και ενίσχυση των ευάλωτων ομάδων

• δημιουργία συμβουλευτικού
σταθμού ΚΕΘΕΑ στο δήμο μας

Διεξήχθη μια ενδιαφέρουσα συζήτηση
με ερωτήσεις και προβληματισμό μέσα
από τον  οποίο οι γονείς εξέφρασαν την
αγωνία τους και την ανάγκη για πρόλ-
ηψη. 

Είναι επιτακτική η ανάγκη να υψώσο-
υμε τείχος φορείς και πολίτες απέναντι
στην "αναπτυξιακή προοπτική" που ετοι-
μάζεται υπονομεύοντας τη ζωή και το
μέλλον των παιδιών μας. Θα εντείνουμε
τις προσπάθειές μας για ενημέρωση και
συνεργασία με συλλόγους γονέων,
εργαζομένων, αθλητικούς, πολιτιστι-
κούς. 

Καλούμε τους μαθητές, τους νέους,
τους εργαζομένους να μην ανεχτούν
αυτή την εγκληματική “δήθεν” αντιναρ-
κωτική πολιτική της κυβέρνησης και της
Ε.Ε.



Το Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική
Φροντίδα Αχαρνών –
ΔΗΦΑ, θα ξεκινήσει από
την Τρίτη 1η Ιουνίου
2021, τη λειτουργία των
Προγραμμάτων «Άθληση
για Όλους».

Ηυλοποίηση των προ-
γραμμάτων θα γίνεται
σύμφωνα με τις οδηγίες
και τα υγειονομικά
πρωτόκολλα που
εκδίδονται για την κατα-
πολέμηση της διασποράς
της πανδημίας covid-19.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες
μπορούν να βρουν αιτή-
σεις συμμετοχής στην
ιστοσελίδα του νομικού
προσώπου www.difa.gr
και στο γραφείο αθλ-
ητικών δραστηριοτήτων
στο κλειστό γυμναστήριο
«Μπάμπης Χολίδης».

Για την εγγραφή σας 

απαιτείται η προσκόμι-
ση:

ιατρική βεβαίωση
ικανότητας άθλησης

(1) μία φωτογραφίας

φωτοτυπία λογαριασμού
ΔΕΚΟ και

self test τελευταίας
εβδομάδος.

Για περισσότερες πληρο-
φορίες και εγγραφές οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθύνονται στο
τηλέφωνο: 2167005271
(υπεύθυνος κ. Λαζα-
ρίδης).

Έντυπα Αιτήσεων
Συμμετοχής (PDF):

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑγΟ (2020-
2021)

ΑΙΤΗΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Εκδήλωση στον τύμβο του Μαραθώνα στη μνήμη του Γ. Λαμπράκη

Εκδήλωση έγιν ε το πρωί του Σαββάτου 22
Μάη, στον  Τύμβο του Μαραθών α και πορ-
εία στην  προτομή του Γρηγόρη Λαμπράκη,
με αφορμή τη μέρα της δολοφον ικής επίθε-
σης κατά του Γρηγόρη Λαμπράκη και εν άν -
τια στην  εμπλοκή της χ ώρας στους ιμπερ-
ιαλιστικούς σχ εδιασμούς και πολέμους,
όπου ακολούθησε κατάθεση στεφάν ων  και
ομιλία από τον  Σταύρο Τάσσο, πρόεδρο
της ΕΕΔΥΕ. 

Στεφάν ι κατάθεσαν , η Νατάσα Καμπέλη,
μέλος του προεδρείου της ΟΓΕ, ο γιος του
Γρηγόρη Λαμπράκη, Γιώργος, αν τιπρόεδρ-
ος της ΕΕΔΥΕ, μαζί με τον  εγγον ό του
αγων ιστή Γρηγόρη.

Μιλών τας ο Σταύρος Τάσσος, μεταξύ άλλων  αν άφερε
τα εξής:  «Ο Γρηγόρης Λαμπράκης το 1963, και 12
χ ρόν ια πριν , ο μόλις 23 ετών  Νίκος Νικηφορίδης,
αγων ίστηκαν  και έδωσαν  τη ζωή τους για την  πραγ-
ματική ειρήν η, εν άν τια στο σύστημα που γεν ν ά τον
πόλεμο, για μια κοιν ων ία χ ωρίς εκμετάλλευση αν θ-
ρώπου από άν θρωπο.

Ο Γρηγόρης Λαμπράκης δεν  ήταν  μια εξέχ ουσα προ-
σωπικότητα έξω και πάν ω από το λαό, αλλά μέσα στο
λαό, τα προβλήματα και τις αγων ίες του. Ήταν  γέν -
ν ημα θρέμμα του λαού, αγων ιστής της Εθν ικής
Αν τίστασης, γν ήσιος αν τιιμπεριαλιστής που αν τι-
τάχ θηκε στους σχ εδιασμούς και στην  παρουσία των
ΗΠΑ στη χ ώρα μας, στην  έν ταξη της Ελλάδας στην
ΕΟΚ. Συν έβαλλε στις προσπάθειες για την  αν άπτυξη
του λαϊκού κιν ήματος.

Οι αγών ες και η θυσία του δεν  χ ωράν ε σε εκδηλώσεις
χ ρηματοδοτούμεν ες από τράπεζες και ιμπεριαλιστι-
κούς οργαν ισμούς, όπως είν αι η ΕΕ και το ΝΑΤΟ, ούτε
σε διαλέξεις και συζητήσεις από ιδρύματα και ΜΚΟ,
που έν α και μον αδικό στόχ ο έχ ουν . Να ξεπλύν ουν
τον  αμερικάν ικο και ευρωπαϊκό ιμπεριαλισμό, και ν α
στοιχ ίσουν  το λαό πίσω από τα συμφέρον τα της αστι-
κής τάξης, που επιδιώκει μερίδιο από τη μοιρασιά της
λείας στην  περιοχ ή, στον  αν ταγων ισμό της με τις
άλλες αστικές τάξεις, και ιδιαίτερα την  τουρκική.

Θέλουν  ν α κάν ουν  το λαό συν έν οχ ο και συμμέτοχ ο
στην  εμπλοκή της Ελλάδας στα σχ έδια και τις δράσεις
των  ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, αλλά και στις αν τιλαϊκές πολι-
τικές τους που τσακίζουν  μισθούς και δικαιώματα, για
ν α αυξάν ουν  τα κέρδη τους οι επιχ ειρηματικοί όμιλοι. 

Θέλουν  ν α μας πείσουν  ότι η πραγματική ειρήν η
είν αι συμβατή με τον  ιμπεριαλισμό».

Τιμάμε την  πάλη του Γρηγόρη Λαμπράκη και των
χ ιλιάδων  αγων ιστών  του λαϊκού κιν ήματος,
δυν αμών ον τας τον  αγών α για:

Την  απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστι-
κούς σχ εδιασμούς και πολέμους.

Να καταργηθεί η ελλην οαμερικαν ική Συμφων ία για τις
Στρατιωτικές Βάσεις. 

Να κλείσει η βάση της Σούδας. Να ξηλωθούν  οι
βάσεις του θαν άτου από τη χ ώρα μας. Να μη δημιο-
υργηθεί καμία ν έα ευρωατλαν τική βάση και στρατιωτι-
κή υποδομή.

Όχ ι στην  εγκατάσταση πυρην ικών  στον  Άραξο και
οπουδήποτε αλλού στην  Ελλάδα.

Καμία συμμετοχ ή των  ελλην ικών  Εν όπλων  Δυν ά-
μεων  σε ιμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό, σε
στρατιωτικές επιχ ειρήσεις κατά άλλων  λαών .

Να σταματήσουν  η ΝΑΤΟική άσκηση "Def ender
Europe" και όλες οι ασκήσεις που στοχ εύουν  στην
περικύκλωση της Ρωσίας και σημαδεύουν  άλλους
λαούς.

Όχ ι στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς και στη διά-
ταξη των  Εν όπλων  Δυν άμεων  στην  υπηρεσία του
ΝΑΤΟ, αν άκληση της κυβερν ητικής απόφασης για την
αύξηση της θητείας στο Στρατό Ξηράς.

Καμία αλλαγή των  συν όρων  και των  Συν θηκών  που
τα καθορίζουν .

Αποδέσμευση από τις λυκοσυμμαχ ίες του ΝΑΤΟ και
της ΕΕ».

Την 1η Ιουνίου ξεκινά 
το «Άθληση για Όλους» από

τη Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών

ΣΤΟ ΤΑΤΟΙ ΜΕΝΔΩΝΗ, ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΡΑΣ
Αυτοψία των εργασιών καθαρισμού και προληπτικής απομάκρυνσης εύφλεκτης ύλης

που πραγματοποιούνται στην περιοχή του Τατοΐου

Στο Τατόι μετέβη χθες κυβερνητικό κλιμάκιο, αποτελούμενο από
την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, τον
Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων,

Νίκο Χαρδαλιά και τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώρ-
γο Αμυρά. Παρόντες ήταν επίσης, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής
Προστασίας, Βασίλειος Παπαγεωργίου και ο Γενικός Διευθυντής Συντο-
νισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Φοίβος
Θεοδώρου.

Πραγματοποιήθηκε επιτόπια αυτοψία των εργασιών καθαρισμού και
προληπτικής απομάκρυνσης εύφλεκτης ύλης που πραγματοποιούνται
στην περιοχή του Τατοΐου υπό την ευθύνη της Πολιτικής Προστασίας,
ενώ οι παριστάμενοι ενημερώθηκαν διεξοδικά από τον Αναπληρωτή
Δασάρχη του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, Γιώργο Φρούσιο, για τις
ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες της περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι στις 10 Μαΐου, με απόφαση του Γενικού Γραμμα-
τέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου, 18 περιοχές της
Αττικής σε 11 Δήμους κηρύχθηκαν σε Κατάσταση Ειδικής Κινητο-
ποίησης Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου οι δημοτικές Αρχές να

διευκολυνθούν στο έργο τους και να δρομολογήσουν άμεσα έργα που αφορούν σε μείωση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς,
ιδίως σε μικτές περιοχές δασών/πόλεων και οικισμών, σύμφωνα και με το Γενικό Σχέδιο της Πολιτικής Προστασίας για την Αντι-
μετώπιση Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ».
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Με το σύνθημα «Παραλία και
Προστασία», ξεκίνησε η
ενημερωτική δράση της Περ-

ιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ η οποία θα
πραγματοποιηθεί σε 21 οργανωμένες
αλλά και ελεύθερες παραλίες της Αττι-
κής.

Στο πλαίσιο της δράσης θα διανεμ-
ηθούν 65.000 έντυπες οδηγίες καθώς
και αντισηπτικά στους επισκέπτες των
παραλιών. Πρόκειται για έναν χρήσιμο
οδηγό για την προστασία των λουόμε-
νων σε δύο γλώσσες ( ελληνικά και
αγγλικά). Η δράση θα ολοκληρωθεί το
ερχόμενο Σαββατοκύριακο 29 και 30
Μαΐου.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Περιφερει-
άρχης Αττικής και Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.
Πατούλης τόνισε τα εξής:«Αυτή την
ώρα που επιχειρείται να επιστρέψουμε 

στην κανονικότητα είναι πιο σημαντική από
ποτέ η ατομική ευθύνη. Μπορούμε να χαρούμε
τις διακοπές μας και να περάσουμε όμορφες
στιγμές στην παραλία, αρκεί να τηρούμε σχολα-
στικά τα μέτρα προφύλαξης. Ο πόλεμος με την
πανδημία συνεχίζεται, δεν πρέπει να επαναπα-
υθούμε. Είναι στο χέρι μας να προστατέψουμε
τον εαυτό μας και την κοινωνία και να πάρουμε
πίσω τη ζωή μας.»

Ενημερωτική δράση της Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ 
γγιιαα  τταα  μμέέττρραα  ππρροοφφύύλλααξξηηςς  ααππόό  ττοονν  CCoovviidd--1199

σσεε  2211  ππααρρααλλίίεεςς  ττηηςς  ΑΑττττιικκήήςς
«Άμεση αντανάκλαση και στους Δήμους θα έχει η χρημα-

τοδότηση από το ΕΣΠΑ, καθώς μέσω των Περιφερειών θα
μπορούν να διεκδικήσουν πολύ περισσότερους πόρους, για να
προχωρήσουν τα έργα που θέλουν», τόνισε ο υπουργός Ανά-
πτυξης & Επενδύσεων,  Άδωνις Γεωργιάδης, σε ομιλία του
στην διαδικτυακή ημερίδα του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτο-
διοίκησης (ΙΤΑ) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
(ΚΕΔΕ) με θέμα «Οι Δήμοι ως φορείς συνοχής και ανθεκτικότ-
ητας στο Ταμείο Ανάκαμψης και στο νέο ΕΣΠΑ». 

Επίσης, ο κ. Γεωργιάδης, σημείωσε ότι «το υπουργείο Ανά-
πτυξης σχεδιάζει -και το πιθανότερο είναι ότι θα επιτύχει -να
είμαστε μία από τις πρώτες χώρες που θα λάβει έγκριση για το
νέο μας πρόγραμμα, όπως μέχρι τώρα δείξαμε εξαιρετικά
μεγάλη ταχύτητα απορρόφησης στο τρέχον ΕΣΠΑ. Είμαι υπε-
ρήφανος να σας πω ότι η παρούσα πολιτική ηγεσία του υπο-
υργείου Ανάπτυξης παρέλαβε το τρέχον πρόγραμμα στη θέση
22 στην απορρόφηση και σήμερα είμαστε στη θέση 3». 

Επεσήμανε δε ότι «Μέσα στο 2020, ανακηρυχθήκαμε η
πρώτη χώρα σε απορρόφηση κονδυλίων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο και από τον
τρίτο». Και αυτό, όπως είπε, «μας δίνει τη βεβαιότητα ότι θα
μπορούμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό και στο νέο
ΕΣΠΑ». 

«Θέλω να σας πω ότι στο νέο ΕΣΠΑ προβλέπουμε ξεχωρι-
στό ρόλο για έργα τοπικής αυτοδιοικήσεως και αυτά θα τρέξο-
υμε όσο μπορούμε πιο γρήγορα. Για να συμβάλλουμε ακόμα
περισσότερο στην απορρόφηση των χρημάτων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης από το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης και από το
πρόγραμμα «Τρίτσης», αλλάξαμε – για να είμαι ειλικρινής - το
νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη ΜΟΔ και συγκροτήσαμε
τεχνική υπηρεσία», δήλωσε χαρακτηριστικά. 

«Δώσαμε στη ΜΟΔ τη δυνατότητα να πηγαίνει και να βοηθ-
άει αυτούς που ονομάζουμε ‘αδύναμους δικαιούχους’. Αναφερ-
όμαστε κυρίως σε Δήμους μικρότερης δυναμικότητας, που δεν
έχουν οργανωμένες δικές τους τεχνικές υπηρεσίες για να μπο-
ρούν να ωριμάζουν τις μελέτες των έργων έτσι ώστε να διεκδι-
κούν και να απορροφούν γρήγορα τα χρήματα», συμπλήρωσε. 

Επιπλέον σημείωσε ότι κάθε Δήμος που αισθάνεται ότι δεν
μπορεί να φέρει μόνος του εις πέρας αυτές τις εργασίες μπορ-
εί να ζητάει τη συνδρομή της ΜΟΔ για να κάνει αυτή τη δουλειά.

«Ήδη, υπογράψαμε πρόσφατα προγραμματική σύμβαση,
παραδείγματος χάρη με τον Δήμο Θερμαϊκού για να κάνουμε τη
μελέτη για τη μαρίνα στη Νέα Μηχανιώνα και με τον Δήμο Ωραι-
οκάστρου για να κάνουμε τη μελέτη για το νέο  πολιτιστικό και
εμπορικό κέντρο που θέλει να χτίσει ο Δήμος εκεί. Κάθε Δήμος
μπορεί πλέον να ζητήσει τη βοήθεια της ΜΟΔ», ανέφερε ο υπο-
υργός, επισημαίνοντας ότι  «η φιλοδοξία μας είναι να διοχε-
τεύσουμε το δυνατόν γρηγορότερα πόρους και κεφάλαια από
τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία στην Τοπική Αυτο-
διοίκηση, για να δοθούν τα χρήματα στις τοπικές κοινωνίες, να
γίνουν δουλειές και να γίνουν έργα». 

Με φρον τίδα του Αν τιδημάρχ ου κ. Α. Κων σταν τιν ίδη
και του Προέδρου του Συλλόγου Κατοίκων  Παραλίας
Ασπροπύργου κ. Αν τ. Κον αξή για μια ακόμη χ ρον ιά
εν  μέσω παν δημίας εργαζόμεν οι της Αποκεν τρωμέν ης
Υπηρεσίας Παραλίας Ασπρόπυργου προχ ώρησαν  τις
προηγούμεν ες εβδομάδες σε σταδιακό καλλωπισμό και
κούρεμα των  χ όρτων  σε διαμορφωμέν ες πλατείες, παι-
δικές χ αρές και χ ώρους πρασίν ου της περιοχ ής.

Παράλληλα εργαζόμεν οι του Τμήματος Πρασίν ου του
Δήμου την  ίδια περίοδο προχ ώρησαν  σε παρόμοιες
εργασίες στον  Ι. Ναό της περιοχ ής και τους χ ώρους
πέριξ αυτού καθώς και της Μεγάλης πλατείας, του Παρ-
αλιακού μετώπου και των  πλατειών  επί των  οδών

Παν αθην αίων , Βαλτετσίου, Σόλων ος, Αρκαδίας & Ευρ-
ιπίδη ... 
Οι ίδιες εργασίες έχ ει προγραμματιστεί ν α επαν αληφθ-
ούν  το επόμεν ο δεκαήμερο στους ίδιους χ ώρους λόγω

της πυκν ής βλάστησης, των  βροχ οπτώσεων  και της
υγρασίας...
Εν ώ γίν ον ται εν έργειες για καθαρισμό των  αδιαμόρφω-
των  Δημοτικών  χ ωρών ... καθώς και των  ιδιωτικών
οικοπέδων  που είν αι ως γν ωστό υποχ ρέωση των
κατόχ ων  τους ν α τα καθαρίσουν ...
Ευχ αριστούμε τους εργαζόμεν ους για την  πολύτιμη
βοήθειά τους και μάλιστα εν  μέσω κορων οιου...

Γεωργιάδης σε ΚΕΔΕ: Μέσω ΕΣΠΑ
θα προχωρήσουν γρήγορα τα έργα

που επιθυμούν οι δήμοι

Εργασίες συντήρησης και καλλωπισμού σε πλατείες και
κοινόχρηστους χώρους της Παραλίας Ασπροπύργου
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ΕΛΠΕ: Άνοιξαν
θέσεις εργασίας

στον Ασπρόπυργο
Τις προσλήψεις εργαζομένων ανακοίνωσαν

τα Ελληνικά Πετρέλαια σε Ασπρόπυργο και
Θεσσαλονίκη.

Μέχρι τις 14 Ιουλίου έχουν την ευκαιρία να
υποβάλλουν αιτήσεις όσοι επιθυμούν για τις
θέσεις εργασίας στα ΕΛΠΕ.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

Χειριστές Λειτουργίας
Δοκιμαστές Χημείου
Πλοίαρχοι Υπεύθυνοι Προβλήτας
Πυροσβέστες Οδηγούς

Χρ. Σταϊκούρας: Ήρθαν 
τα 2,54 δισ. ευρώ για τη 
στήριξη της απασχόλησης 

-Σχεδόν διπλάσια από την αρχική 
πρόβλεψη

«Λιγότερο από δύο μήνες μετά την αποδοχή από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή του αιτήματος που υπέβαλε η
Ελληνική Κυβέρνηση για τη διάθεση πρόσθετων – αδιά-
θετων σε ευρωπαϊκό επίπεδο – πόρων από το Πρόγρ-
αμμα SURE, η Ελλάδα λαμβάνει, σήμερα, και την
εκταμίευση των επιπλέον αυτών πόρων, ύψους 2,54 δισ.
ευρώ», αναφέρει σε δήλωσή του ο υπουργός Οικονο-
μικών, Χρήστος Σταϊκούρας, για τη νέα, πρόσθετη, 

εκταμίευση πόρων προς την Ελλάδα από το Πρόγραμ-
μα SURE για τη στήριξη της απασχόλησης. 

«Έτσι, μαζί με τα 2,73 δισ. ευρώ που είχαν ήδη εκτα-
μιευθεί έως τον Φεβρουάριο, η συνολική ενίσχυση προς
την Ελλάδα από το Πρόγραμμα, με σκοπό τη στήριξη της
απασχόλησης, θα ανέλθει στα 5,27 δισ. ευρώ – σχεδόν
διπλάσια από την αρχική πρόβλεψη. 

Τα χρήματα του Προγράμματος αποτελούν δάνειο, με
εξαιρετικά χαμηλό έως μηδενικό κόστος δανεισμού, και
καλύπτουν μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών,
τα οποία τέθηκαν σε εφαρμογή από την αρχή της υγειο-
νομικής κρίσης, προκειμένου να διατηρηθούν οι θέσεις
απασχόλησης», τονίζει ο ΥΠΟΙΚ και προσθέτει: 

«Τα μέτρα περιλαμβάνουν την αποζημίωση ειδικού
σκοπού και την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών για
τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας
τέθηκαν σε προσωρινή αναστολή, την κάλυψη των ασφ-
αλιστικών εισφορών των εποχικά εργαζόμενων και την
υλοποίηση του προγράμματος “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”». 

«Η Κυβέρνηση αξιοποιεί, και θα συνεχίσει να αξιοποιεί
κατά τον βέλτιστο τρόπο τα εγχώρια και ευρωπαϊκά
εργαλεία, μέσα και πόρους, με όρους οικονομικής απο-
τελεσματικότητας και κοινωνικής ανταποδοτικότητας,
ώστε οι πληγές της υγειονομικής κρίσης να επουλωθούν
το συντομότερο δυνατό και να τεθούν στέρεες βάσεις για
την επίτευξη υψηλής, βιώσιμης, έξυπνης και χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξης», καταλήγει. 
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Moderna: Υψηλή 
αποτελεσματικότητα από 
το εμβόλιό της σε νέους 
12 έως 17 ετών
Σύμφωνα με τις κλινικές δοκιμές

Η αμερικαν ική εταιρεία βιοτεχν ολογίας
Moderna αν ακοίν ωσε ότι το εμβόλιό της κατά
της Cov id-19 έχει υψηλή αποτελεσματικότητα
στους εφήβους 12 έως 17 ετών , σύμφων α με
τα πλήρη αποτελέσματα των  κλιν ικών
δοκιμών .

Η εταιρεία θα καταθέσει αίτηση για άδεια
χρησιμοποίησης του εμβολίου της σε αυτήν
την  ηλικιακή ομάδα στις αρχές του Ιουν ίου
στις ρυθμιστικές αρχές παγκοσμίως.

Adv ertisement
Το άλλο εμβόλιο τεχν ολογίας mRNA, των

Pfizer/BioNTech, έχει ήδη λάβει άδεια για την
χορήγησή του στους εφήβους σε πολλές
χώρες, αν άμεσά τους και οι ΗΠΑ.

Η μελέτη της Moderna περιέλαβε
περισσότερους των  3.700 συμμετεχόν των
ηλικίας 12 έως 17 ετών  στις Ην ωμέν ες
Πολιτείες, τα 2/3 των  οποίων  έλαβαν  το
εμβόλιο και το 1/3 placebo.

«Επειτα από την  χορήγηση δύο δόσεων ,
καν έν α κρούσμα Cov id-19 δεν  εν τοπίσθηκε
στην  ομάδα του εμβολίου... έν αν τι 4
περιστατικών  στην  ομάδα του placebo,
αν αφέρεται στην  αν ακοίν ωση της εταιρείας.

Έπειτα από την  χορήγηση μίας δόσης
διαπιστώθηκε αποτελεσματικότητα 93%,
διευκριν ίζει η εταιρεία.

Το εμβόλιο ήταν  γεν ικά καλά αν εκτό και
καμία αν ησυχία σε σχέση με την  ασφάλειά του
δεν  έχει εν τοπισθεί μέχρι στιγμής, αν αφέρεται
επίσης στην  αν ακοίν ωση.

Οι παρεν έργειες που παρατηρήθηκαν  ήταν
οι ίδιες που παρατηρήθηκαν  και στους
εν ηλίκους {πόν ος στο σημείο της έν εσης,
εξάν τληση, ρίγη...).

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP

Διαβεβαιώσεις Αμυρά για αναδάσωση σε Δυτ. Αττική και Κορινθία
Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος

χαρακτήρισε Fake news τα σενάρια
για ανεμογεννήτριες και λατομεία

Τη διαβεβαίωση ότι θα υπάρξει αν αδά-
σωση όλων  των  καμέν ων  εκτάσεων  σε
Δυτική Αττική και Κοριν θία έδωσε ο
υφυπουργός Περιβάλλον τος και Εν έρ-
γειας, Γιώργος Αμυράς.

Διέψευσε κατηγορηματικά όσα διακι-
ν ούν ται τις τελευταίες ημέρες ότι στις
καμέν ες αυτές περιοχ ές σχ εδιάζεται ν α
αλλάξει το καθεστώς ή η χ ρήση τους.

Ο υφυπουργός Περιβάλλον τος και
Εν έργειας, Γιώργος Αμυράς αν έφερε ότι
θα υπάρξει αν αδάσωση όλων  των  καμέ-
ν ων  εκτάσεων . Είτε με την  διαδικασία

της φυσικής αν αγέν ν ησης είτε μέσω του
Εθν ικού Σχ εδίου Αν αδασώσεως που
χ ρηματοδοτείται από εθν ικούς πόρους
και από το Ταμείο Αν άκαμψης.

«Να είμαστε σίγουροι πως και το
τελευταίο μέτρο καμέν ης έκτασης θα
πρασιν ίσει ξαν ά», υπογράμμισε ο υφυ-
πουργός και σημείωσε ότι θα δοθεί χ ρό-
ν ος αρχ ικά στη φυσική αν αγέν ν ηση
καθώς «στα 50.000 στρέμματα παρθέ-
ν ου δάσους δεν  είχ αμε στο παρελθόν
άλλες φωτιές και συν επώς υπάρχ ει το
περιθώριο το δάσους ν α αν άκαμψει».

«Εάν  όμως η φυσική αν αγέν ν ηση σε
οποιοδήποτε σημείο αυτής της έκτασης
αποτύχ ει, εμείς θα εν τάξουμε αυτές τις
περιοχ ές στο εθν ικό σχ έδιο αν αδάσω-
σης».

Ο υφυπουργός αν έφερε πως «η πορ-
εία δασικής αν αγέν ν ησης της περιοχ ής
θα παρακολουθείται δορυφορικά, με επι-
στήμον ές και όλους τους τρόπους που η
δασική επιστήμη υπαγορεύει».

Σε υψηλούς τόν ους, ο κ. Αμυράς διέ-
ψευσε κατηγορηματικά τις διάφορες
φήμες που τις τελευταίες ημέρες κυκλοφ-
ορούν  και στο διαδίκτυο και αν αφέρουν
πως «η πυρκαγιά ως  απώτερο σκοπό
είχ ε στο ν α αλλάξει η χ ωροθέτηση πάρ-
κου αν εμογεν ν ητριών  ή λατομείου».

Ο υφυπουργός χ αρακτηριστικά αν έφ-
ερε «θέλω ν α είμαι κατηγορηματικός.
Πρώτον , δεν  θα αλλάξει ο χ αρακτήρας
των  καμέν ων  εκτάσεων , όπως το
Σύν ταγμα  επιτάσσει. Οι περιοχ ές αυτές
άμεσα θα κριθούν  αν αδασωτέες και θα

πάρουν  τη συν ήθη διαδικασία. Δηλαδή,
ούτε η χ ρήση θα αλλάξει ούτε το καθε-
στώς τους. Ούτε μισή αν εμογεν ν ήτρια
δεν  πρόκειται ν α χ ωροθετηθεί πόσο
μάλλον  ν α κατασκευαστεί. Ούτε καν έν α
λατομείο δεν  πρόκειται ν α χ ωροθετηθεί
ή ν α επιτραπεί ν α λειτουργήσει στις
καμέν ες εκτάσεις, ούτε για βωξίτη ούτε
για μάρμαρο ούτε για οτιδήποτε άλλο
λέγεται…».

Εμείς, είπε κ. Αμυράς, «στο Υπουρ-
γείο Περιβάλλον τος θα κάν ουμε τα
αδύν ατα – δυν ατά προκειμέν ου το
δάσος ν α επαν έλθει, οι οικότοποι και τα
φυσικά δασικά συστήματα ν α επαν α-
κάμψουν . Με βοήθεια, με παρακολούθη-
ση και όλες τις εν έργειες που επιβάλλε-
ται ν α κάν ουμε».

Κ. Μητσοτάκης: Ίσως χρειαστεί
ενισχυτική δόση 9 με 12 μήνες
μετά τον πρώτο εμβολιασμό

Σ
ε δηλώσεις μετά το
πέρας της Συν όδου
Κορυφής στις Βρυξέλ-

λες προχ ώρησε εχ θές
Τρίτη ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης.
Tην  ικαν οποίησή του για
την  πρότασή που έκαν ε
για το ευρωπαϊκό πιστο-
ποιητικό και η οποία έγιν ε
αποδεκτή εξέφρασε ο Κυρ-
ιάκος Μητσοτάκης μιλών τας με Έλλην ες δημοσιογράφο-
υς μετά το τέλος της Συν όδου Κορυφής στις Βρυξέλλες.
«Εξέφρασα την  ικαν οποίησή μου που η πρότασή μου
για το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό cov id έγιν ε αποδεκ-
τή» τόν ισε.
Παράλληλα, εξέφρασε την  προσδοκία το πιστοποιητικό
ν α τεθεί σε εφαρμογή όσο το δυν ατόν  πιο σύν τομα με
εν ιαίους καν όν ες.
Μάλιστα, εμφαν ίστηκε ικαν οποιημέν ος από το ρυθμό
των  εμβολιασμών  στην  Ελλάδα εν ώ χ αρακτήρισε ως
θετικό το ότι περισσότερα του εν ός εμβόλια εγκρίν ον -
ται.Αν αφερόμεν ος στον  εμβολιασμό μικρότερων  ηλι-
κιών  είπε ότι «θα το συζητήσουμε για τα παιδιά από το
Γυμν άσιο και άν ω, από την  ηλικία των  12 και πάν ω.
Από τη στιγμή που θα εγκριθούν  από τον  Ευρωπαϊκό
Οργαν ισμό Φαρμάκων , αυτό θα δώσει ν έα δυν αμική
στον  εμβολιασμό» αν έφερε.
Τέλος, υπογράμμισε ότι η Κομισιόν  έχ ει εξασφαλίσει
συμπληρωματικές δόσεις εμβολίων  για το 2022 και το
2023, σημειών ον τας ότι εν δεχ ομέν ως ν α χ ρειαστεί μία
εν ισχ υτική δόση 9-12 μήν ες μετά τον  πρώτο εμβολια-
σμό.
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ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
1.ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ-ΧΗΜΙΚΟΣ
Η ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ -ΟΞΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ με έδρα την  Ελευσίν α ΑΤΤΙΚΗΣ ,
ζητά Oιν ολόγο ή Χημικό  για πλήρη απασχόληση.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Καλή γν ώση Η/Υ
Γν ώση Ξέν ων  Γλωσσών

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

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

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ EMAIL:tripodakis.log@gmail.com

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

ΕΠΙΧΕΙ.ΠΑ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙ.ΠΑ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ  ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΓΗΣ  ΣΤΟ ΥΠΟ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ                 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Γ '  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
25-5-2021

Με την  παρούσα καλούν ται, για τρίτη φορά, οι ιδιοκτήτες γης εν τός του Επιχ ειρ-
ηματικού Πάρκου Ελευσίν ας, κάτοχ οι οικοπέδων  δυν άμει της Πράξης Εφαρμογής
η οποία κυρώθηκε με την  υπ’ αριθμ. 8875/575/05.02.2016  Απόφαση Γ.Γ.Απο-
κεν τρωμέν ης  Διοίκησης Αττικής, όπως υποβάλουν  στην  ΕΠΙΧΕΙΠΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Α.Ε. (Φορέας υλοποίησης) όλα τα απαραίτητα στοιχ εία που αφορούν  στην  περι-
γραφή και τη ν ομιμότητα των  επικειμέν ων  (κατασκευές, μάν τρες, περιφράξεις,
κλπ.) που τυχ όν  υπάρχουν  στις ιδιοκτησίες τους και ρυμοτομούν ται λόγω εφαρ-
μογής του εγκεκριμέν ου σχ εδίου.
Ως στοιχ εία ν ομιμότητας εν δεικτικά αν αφέρον ται τα κάτωθι:
-Οικοδομική Άδεια με τα συν οδευόμεν α αυτής εγκεκριμέν α σχ έδια όπου αποτ-
υπών ον ται τεκμαίρον ται τα επικείμεν α.
Έγγραφα Νομιμοποίησης ή Τακτοποίησης με τα συν οδευτικά αυτών  υποβληθέν τα
σχ έδια όπου αποτυπών ον ται τα επικείμεν α.
Τα στοιχ εία αυτά, είν αι αν αγκαία για την  οριστικοποίηση του Πίν ακα Επικειμέ-
ν ων  που απορρέει από το Ρυμοτομικό Σχ έδιο της περιοχ ής και επιβάλλεται από
σχ ετικές αποφάσεις της αρμόδιας υπηρεσίας ΠΕ.ΧΩ της Αποκεν τρωμέν ης
Διοίκησης Αττικής. Τα εν  λόγω στοιχ εία, πέραν  της επικαιροποίησης του Πίν ακα,
αποτελούν  προϋπόθεση :
Για την  αν τικατάσταση επικειμέν ων  περιτοιχ ίσεων , περιφράξεων , κ.λπ που
τυχ όν  θα κατεδαφιστούν  για τη μεταφορά τους σε ν έα θέση με βάση τη ρυμο-
τομία, με δαπάν ες του Φορέα, εφόσον  τούτο συμφων ηθεί ή/και
για την  καταβολή της αποζημίωσης των  επικειμέν ων  στους ν όμιμους δικαιούχ ους
με βάση πίν ακα τιμών   που συν οδεύει την  υπ’ αριθμ. 01/2021 Έκθεση της Επι-
τροπής Προσδιορισμού Αξιών  Ακιν ήτων  Χωρικής Αρμοδιότητας Δυτικής Αττικής
Ε.Π.Α.Α., η οποία γν ωστοποιήθηκε την  14.05.2021 στους Δήμους Ελευσίν ας και
Ασπροπύργου. 
Επισημαίν εται, ότι η έλλειψη των  κατά τα άν ω αν αγκαίων  στοιχ είων  περιγραφής
και ν ομιμότητας των  επικειμέν ων  κατασκευών  που ρυμοτομούν ται και η μη ορι-
στικοποίηση και έγκριση του Πίν ακα από την  αρμόδια υπηρεσία Αποκεν τρωμέν -
ης Διοίκησης, δεν  θα επιτρέψει στην  ΕΠΙΧΕΙΠΑ  ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε., παρά την
επιθυμία της, ν α προχ ωρήσει σε καταβολή αποζημιώσεων  ή σε συμφων ία αν τικα-
τάστασης.

Η κατάθεση των εγγράφων θα γίνεται, μετά από τηλεφωνική συνεννόηση
στο 2105539540, ώρες 9:30  μέχρι 14:30.



Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284
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Προς την  κατεύθυν ση αυτή
κιν ούν ται και τα σχ έδια για
τον  προαστιακό προς τη
Δυτική Αττική. «Πρόκειται  για
έν α έργο 36 χ ιλιομέτρων  και
κόστους περίπου 100 εκατ.
το οποίο χ ρηματοδοτείται
από το Ταμείο Αν άκαμψης.
Αφορά τις περιοχ ές του
Ασπρόπυργου, της Ελευ-
σίν ας, των  Μεγάρων , της
Νέας Περάμου. Ουσιαστικά
και αυτή η περιοχ ή θα έρθει
πολύ πιο κον τά στο κέν τρο
της Αθήν ας», αν έφερε ο κ.
Καραγιάν ν ης. Το έργο θα
αναβαθμίσει την καθημερ-
ινότητα κατοίκων και εργα-
ζομένων σε Ασπρόπυργο, 

Ελευσίνα, Λουτρόπυργο,
Νεράκι, Νέα Πέραμο, Μέγα-
ρα, ενώ θα εξυπηρετεί και
φορτηγά τρένα για τα ΕΛΠΕ
Ασπροπύργου και Ελευ-
σίνας. 

Επί της ουσίας, με το pro-
ject εν ών εται πολύ αποτελε-
σματικότερα από πλευράς
μέσων  μαζικής μεταφοράς η
Δυτική Αττική με την  Αθήν α
και την  υπόλοιπη Αττική,
βελτιών ον τας την  ποιότητα
των  μετακιν ήσεων  των
κατοίκων  και των  εργαζομέ-
ν ων  από την  Αθήν α στη
Δυτική Αττική εν ώ δίν ον ται
πρόσθετες δυν ατότητες αν ά-
πτυξης στις επιχ ειρήσεις της 

περιοχ ής και ν έες ευκαιρίες
στις δραστηριότητες
αλυσίδων  εφοδιασμού. Το
έργο της ν έας γραμμής έχ ει
συμπεριληφθεί στις εθν ικές
προτάσεις του Ταμείου Αν ά-
καμψης. 

Αφορά στην  αξιοποίηση
τμήματος της παλιάς μετρικής
γραμμής Αθην ών -Κορίν θου,
η οποία έχ ει τεθεί εκτός λει-
τουργίας εδώ και περίπου 15
χ ρόν ια, εν ώ περιλαμβάν ει
την  καν ον ικοποίηση-σημα-
τοδότηση-ηλεκ τροκ ίν ηση-
τηλεδιοίκηση της γραμμής. Ο
φορέας αυτού του έργου είν αι
ο ΟΣΕ.

Η συν έχ εια από σελ. 3
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Γ' Εθνική: Αναβολή αγωνιστικών 
σε δύο ομίλους
Η Επιτροπή Διορ-
γαν ώσεων  της ΕΠΟ,
αφού έλαβε υπόψη της
ότι υπάρχ ουν  αγών ες οι
οποίοι έχ ουν  αν αβληθεί
λόγω κρουσμάτων
Cov id-19 του 7ου και
του 9ου ομίλου της Γ’
Εθν ικής αποφάσισε για
λόγους ισον ομίας του
πρωταθλήματος, όπως διεξαχ θούν  πρώτα οι αν αβληθ-
έν τες αγών ες και στην  συν έχ εια ν α ολοκληρωθεί καν ο-
ν ικά η ροή του πρωταθλήματος.
Από το υφιστάμεν ο πρόγραμμα μετατίθεν ται οι αγων ι-
στικές των  αν ωτέρω ομίλων  ως εξής:
7ος και 9ος Όμιλος:

Η 11η αγων ιστική αν τί για την  Τετάρτη (26.05.21),
θα διεξαχ θεί την  Κυριακή (06.06.21)

Η 12η αγων ιστική αν τί για την  Κυριακή (30.05.21),
θα διεξαχ θεί την  Τετάρτη (09.06.21)

Η 13η αγων ιστική αν τί για την  Κυριακή (06.06.21),
θα διεξαχ θεί την  Κυριακή (13.06.21).

Τίτλοι τέλους για τον
Γιώργο Τσιγγόπουλο
στον  Ακράτητο

Η διοίκηση του Ακράτ-
ητου αν ακοίν ωσε την
λύση της συν εγασίας με
τον  ποδοσφαιριστή της
ομάδας  Γιώργο Τσιγγό-
πουλο λόγω πειθαρχ ικού
παραπτώματος.
Τον  ευχ αριστεί πολύ για
την  μέχ ρι σήμερα προ-
σφορά του στην  ομάδα
μας και του ευχ όμαστε
καλή συν έχ εισ στην  καρ-
ιέρα του.

Ευχ αριστήριο…

Ο στράικερ και αρχ ηγός
του Ακράτητου Γιώργος
Τσιγγόπουλος τόν ισε:
Ευχ αριστώ στους
συμπαίχ τες μου και τον
προπον ητή μου Παν α-
γιώτη Λουμάκη που με
κόπο και μόν οι μας κατα-
φέραμε την  ομάδα ν α
παίζει την  κατηγορία στα
ίσα μέχ ρι την  τελευταία
αγων ιστική!!

AN.TΣ.

Football League: Τελευταίο του
χαρτί ο Ασπροπύργος στο Ρέθυμνο

Η Εν ωση Ασπροπύργου αγων ίζεται σήμερα σε
αν αβληθέν τα αγών α για την  8η αγων ιστική στο

Ρέθυμν ο με 

την  Επισκοπή και θέλει μόν ο ν ίκη για ν α καλύψει το
χ αμέν ο έδαφος.

Νότιος όμιλος

Επισκοπή-Ασπρόπυργος (8η αγων ιστική - 15:30)
Διαιτητής: Κρασαγάκης (Ηρακλείου)
Βοηθοί: Μαυραν των άκης, Δασκαλάκης (Ηρακλείου)
4ος: Πατεμτζής (Ηρακλείου)
Καλλιθέα-Ιάλυσος (10η αγων ιστική – 15:30)
Διαιτητής: Κατόπης (Σάμου)
Βοηθοί: Φίλος (Βοιωτίας), Οικον όμου (Δυτ. Αττικής)
4ος: Πουλόπουλος (Πειραιά)

Βόρειος όμιλος

Θεσπρωτός-Απόλλων  Πόν του (10η αγων ιστική - 17:00)
Διαιτητής: Λέμπεσης (Πειραιά)
Βοηθοί: Δημόπουλος (Φλώριν ας), Φαλτάκας (Γρεβεν ών )

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ:   
Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο

Σ
τα καταβεβλημένα 13,3 εκατ. ευρώ της οικονομικής
ενίσχυσης των σωματείων, στην προκαταβολή από
τα επιπλέον έσοδα από τυχερά παίγνια, στην ασφά-

λιση των αθλητών και στις τόσες άλλες έμπρακτες ενέργει-
ες στήριξης του ερασιτεχνικού αθλητισμού, για την απρόσκο-
πτη επανεκκίνησή του, αναφέρθηκε στη Βουλή ο 48 χρονος
(18-7-1972) Υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης.

Πάμε να δούμε εν τάχει τι κάναμε για τον ερασιτεχνικό
αθλητισμό το διάστημα αυτό: 

Από τις 11 Μαΐου καταβλήθηκε σε 1.403 δικαιούχα ερασι-
τεχνικά σωματεία του Μητρώου Αθλητικών Σωματείων η β’
φάση της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκο-
πού, συνολικού ύψους 3.596.500€, για την αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας. Δικαιούχα ερασιτεχνικά σωμα-
τεία, για την οικονομική ενίσχυση-αποζημίωση ειδικού σκο-
πού β’ φάσης, ήταν εκείνα που:

* ολοκλήρωσαν την αίτηση για την εγγραφή τους στο ηλεκ-
τρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων έως τις 31/12/2020 και
έχουν θεραπεύσει επιτυχώς τυχόν ελλείψεις, ανακρίβειες ή
αναντιστοιχίες στα δηλωθέντα στοιχεία έως τις 22/01/2021,

* καλλιεργούν ένα ή περισσότερα αθλήματα, για τα οποία
έχουν λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση,

* δήλωσαν τον αριθμό των αθλημάτων που καλλιεργούν,

* δεν έλαβαν την οικονομική ενίσχυση-αποζημίωση ειδικού
σκοπού στην α’ φάση καταβολής της (εγγραφές στο Μητρώο
έως 10/12/2020),

* προσέθεσαν στις αιτήσεις τους, έως τις 22/01/2021, επιπ-
λέον αθλήματα που φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση,
πέραν εκείνων για τα οποία ενισχύθηκαν στην α’ φάση κατα-
βολής.  

Συνεπώς, συμπεριλαμβανομένης της α’ φάσης πληρω-
μής, όπου διανεμήθηκαν 9.672.000€ σε 3.408 ερασιτεχνικά
σωματεία, το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης
ειδικού σκοπού, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της
πανδημίας, το οποίο δίδεται απευθείας από την Πολιτεία, για
πρώτη φορά έπειτα από 12 χρόνια, σε συνολικά 4.691 ερα-
σιτεχνικά σωματεία -νόμιμα, ενεργά και εγγεγραμμένα στο
Μητρώο- ανέρχεται σε 13.268.500€. 

Και θα ήθελα εδώ να διευκρινιστεί ότι η πλατφόρμα του
Μητρώου είναι ανοιχτή. Τα σωματεία μπορούν να καταθέ-
τουν κανονικά τις αιτήσεις τους. Και φυσικά, τα σωματεία που
έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο κατά το έτος 2020, 

υποχρεούνται να επικαιροποιήσουν τα απαιτούμενα
στοιχεία έως τις  31 Αυγούστου 2021.

Να αναφερθώ στην χρηματοδότηση των αθλητικών ομά-
δων από τα έσοδα που θα προκύψουν από τον νέο τρόπο
φορολογίας των τυχερών παιγνίων; Άλλη μια τομή του Υφυ-
πουργείου μας που δεν είχατε δει ποτέ και επιλέξατε να μην
επικροτήσετε!

Προβλέψαμε να περιέρχεται στην Γ.Γ.Α το 60% από τα
επιπλέον έσοδα της Πολιτείας, που δημιουργούνται εκ του
νέου τρόπου φορολόγησης, προκειμένου να διατεθούν στις
αθλητικές ομάδες. 

Κι απ’ αυτά, το 50% να διανέμεται στον επαγγελματικό
αθλητισμό και το υπόλοιπο 50% στον ερασιτεχνικό αθλητι-
σμό.  

Ήδη ως ενίσχυση από τις επιπτώσεις της πανδημίας,
δόθηκαν άμεσα προκαταβολές στον επαγγελματικό αθλητι-
σμό, ύψους 29,2 εκατ. ευρώ και προς το τέλος του καλοκαιρ-
ιού προγραμματίζουμε προκαταβολή και για τον ερασι-
τεχνικό αθλητισμό.

Και δεν μένουμε εκεί: στο νομοσχέδιο που φέρνουμε τις
επόμενες μέρες στη Βουλή, ψηφίζουμε διάταξη για τους ερα-
σιτέχνες αθλητές. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΛΟΥΜΑΚΗΣ: Δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα

Ο προπονητής του Ακράτητου Παναγιώτης Λουμάκης τόνισε στην
εφημερίδα μας...
<<Στους ποδοσφαιριστές μας αξι ́ζουν συγχαρητήρια. Ει ́μαστε η
Τρι ́τη ομάδα σε Συγκομιδή βαθμών και σε παθητικό γκολ μετά την
επανεκκι ́νηση του πρωταθληματος. Εχουμε σε κάθε παιχνι ́δι πολλές
τελικές φάσεις και από φυσική κατάσταση αντέχουμε άνετα 90’.
Τραυματισμούς έβγαλαν παι ́χτες που δεν ακολούθησαν το
πρόγραμμα μας στο διάστημα της διακοπής του πρωταθλήματος.

Στο τελευται ́ο παιχνι ́δι μας στοι ́χισε η απειρι ́α των νεότερων ποδο-
σφαιριστών και χάσαμε σχεδόν όλο το πρώτο ημι ́χρονο. Μπήκαμε

τελει ́ως αλλαγμένοι στο δεύτερο μέρος αλλά η αυστηρότατη κόκκινη
κάρτα στο 60’ μει ́ωσε κατά πολύ τις πιθανότητες μας για ένα καλό

αποτέλεσμα. Μαθηματικά δεν έχει τελειώσει τι ́ποτα ακόμη και στο τελευται ́ο
παιχνι ́δι μας με τον ιστορικό και πολύ δυνατό Αιολικό θα παι ́ξουμε μόνο για την νι ́κη. Ελπι ́ζω οι
αντι ́παλοι των ομάδων που διεκδικούν την παραμονή όπως και εμει ́ς να παι ́ξουν για την ομάδα τους
και να μην ξαναδούμε θλιβερά παιχνι ́δια που δεν τιμούν ανθρώπους και ομάδες>>.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ



14-θριάσιο Tετάρτη 26 Μαΐου 2021

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

ΓΑΜΟΣ

Ο ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΨΑΣΚΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΛΟΝΑ

ΤΟΥ ΓΙΟΥΡΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΕΤΟΥΣΚΙΝ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΑΓΚΑΝΤΑ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ
ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΚΟΦΤΟ ΤΗΣ ΙΟΥ
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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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Υψηλός ο αριθμός των μολύνσεων
Κορονοϊός: 2.433 νέα κρούσματα και 50 θάνατοι – Στους 556 οι διασωληνωμένοι

Τ
α νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα
κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν
τις τελευταίες 24 ώρες είναι 2.433, εκ των

οποίων 3 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις
πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός
των κρουσμάτων ανέρχεται σε 393.583 (ημερή-
σια μεταβολή +0.6%), εκ των οποίων 51.2%
άνδρες.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχε-
ται σε 393.583 (ημερήσια μεταβολή +0.6%), εκ
των οποίων 51.2% άνδρες.

Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των
τελευταίων 7 ημερών, 30 θεωρούνται σχετιζόμε-
να με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.997 είναι σχε-
τιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι
50, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν
καταγραφεί συνολικά 11.872 θάνατοι. Το 95.1%
είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και
άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται
διασωληνωμένοι είναι 556 (62.1% άνδρες). Η
διάμεση ηλικία τους είναι 67 έτη. To 84.4% έχει 

υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και
άνω. 

Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει
από τις ΜΕΘ 2.368 ασθενείς. Οι εισαγωγές
νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επι-
κράτειας είναι 194 (ημερήσια μεταβολή -7.62%).
Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι
251 ασθενείς.

Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 44 έτη
(εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία
των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106
έτη).

Εργασίες εκτεταμένων επισκευών των πλακο-
στρώσεων στην οδό Σπάρτης και στην οδό Ανδρ-
ούτσου, στις περιοχές των Κουνελίων και  του
Προφήτη Ηλία.
Το πλακόστρωτο οδόστρωμα στους δρόμους
αυτούς είχε πλέον μεγάλες φθορές από την πολυε-
τή χρήση, με αποτέλεσμα τα οχήματα να δυσκο-
λεύονται να κινηθούν ομαλά ή ακόμη και να εμφ-
ανίζουν μηχανικά προβλήματα.
Σε λίγες μέρες, με την παρέμβαση της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου Χαϊδαρίου, οι δυο αυτοί
δρόμοι  θα είναι ξανά ασφαλείς για την κίνηση
των κατοίκων.
Τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί με τα
χρόνια στο οδικό δίκτυο της πόλης είναι πολλά κι
αντιμετωπίζονται ένα ένα, με συγκεκριμένο σχε-
διασμό και κυρίως με δουλειά στην πράξη, αναφ-
έρει ο δήμος.

Δ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ: Εκτεταμένες εργασίες σε πλακόστρωτα
στον Προφήτη Ηλία και τα Κουνέλια


