
Το Σάββατο «ανοίγουν»
όλα τα

εμβόλια για τους 30-34

ΓΕΡΑΝΕΙΑ ΟΡΗ
Ο Δήμαρχος Μεγαρέων

ζητά αναστολή των
φορολογικών υποχρεώσεων

των πυροπλήκτων
Επιστολή Πέτσα σε Δήμους και

Περιφέρειες για την πυροπροστασία

ΝΝέέαα  ΑΑσσττυυννοομμιικκήή  έέδδρραα
σσττηηνν  ΔΔυυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή

Επίσκεψη Μ. Χρυσοχοϊδη σε Ζεφύρι και Μενίδι 
Ο χώρος στην Αυλίζα θα αποτελέσει το σημείο 

αναφοράς της ασφάλειας για ολόκληρη την περιοχή

ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  κκααιι  ΣΣύύµµββοουυλλοοιι  
ττοουυ  ΒΒιιοοττεεχχννιικκοούύ  ΕΕππιιµµεελληηττηηρρίίοουυ  
ΠΠεειιρρααιιάά  σσττηηνν  ΣΣχχοολλήή  ττοουυ  ΟΟ..ΑΑ..ΕΕ..∆∆..

σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα
Νέες βάσεις στη συνεργασία 

του Επιµελητηρίου µε την ΕΠΑΣ 

ΑΑΙΙΘΘΟΟΥΥΣΣΑΑ  ΑΑΙΙΣΣΘΘΗΗΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ
ΟΟΛΛΟΟΚΚΛΛΗΗΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΠΠΑΑΙΙ∆∆ΙΙΑΑ  ΜΜΕΕ

ΑΑΝΝΑΑΠΠΗΗΡΡΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  88οο  ΝΝΗΗΠΠΙΙΑΑΓΓΩΩΓΓΕΕΙΙΟΟ
ΤΤΟΟΥΥ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ

Η ΕΛΕΠΑΠ έλαβε επίσηµη πρόσκληση από τον ∆ήµαρχο Ασπροπύργου
να παρουσιάσει  το έργο που επιτελεί στο «Ανοιχτό Πανεπιστήµιο» 
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Έτοιμο να δεχθεί το κοινό 
το ανοικτό θέατρο του Πάρκου

‘’Αντώνης Τρίτσης’’
Ανακαινίστηκε με  τις πλέον σύγχρονες 

προδιαγραφές και σεβασμό στο περιβάλλον

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Πλησιάζει η ώρα της 
ανάπλασης για την «Πλατεία

Ηρώων» στην Ελευσίνα 

σσεελλ..  22 σσεελλ..  33--1122

σσεελλ..  88 σσεελλ..  22--44

Στην τελική ευθεία οι νέοι διαγωνισμοί
για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

Η Ενωση Ασπροπύργου
1-1 στο Ρέθυμνο 
με την Επισκοπή

ΣΣεελλ..  55

ΣΣεελλ..  1133  

σσεελλ..  99

σσεελλ..  55

σσεελλ..  33--66
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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: 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
Θεράπων, Αγίου Αλυπίου μάρτυρος, 

Οσίου Θεράποντος ηγουμένου Λευκής Λίμνης,
Οσίου Ιωάννου του Ρώσου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Λιόσης Αναστάσιος Κ.
Ειρήνης 2 & Αγίου Δημητρίου, 2105580218

Ελευσίνα

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΟΛΩΝΑ ΚΑΤΣΙΒΕΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑΛεωφόρος
Γεννηματά Γεωργίου 3, Μαγούλα, 21055587310

MANΔΡΑ
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕΔήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232

Άνω Λιόσια

Κυριακοπούλου Θεοδώρα Κ.
Λεωφόρος Φυλής 110, 2130990064

ΑΧΑΡΝΕΣ
Κοντογιάννη Μαγδαληνή Κ.

Αγίας Τριάδος 35 & Σπετσών, 2102464226

ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΖΕΦΥΡΙ Ο 
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ 2 ΜΗΝΕΣ 

Ελαφρά μείωση της βαριάς παραβατικότητα, όπως 
το εμπόριο ναρκωτικών και όπλων

Την  τρίτη, τους τελευταίους δύο μήν ες, επίσκεψή του
στο Δημαρχ είο Ζεφυρίου, με αν τικείμεν ο τον  περιορι-
σμό της παραβατικότητας σε Άν ω Λιόσια και Ζεφύρι,
πραγματοποίησε, το
πρωί της Τετάρτης
26 Μαϊου 2021, ο
Υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη
Μιχ άλης Χρυσοχ οϊ-
δης.

Ο Υπουργός είχ ε
προαν αγγείλει την
επίσκεψη, στο
πλαίσιο της αξιολόγ-
ησης των  αποτελε-
σμάτων  του Επιχ ει-
ρησιακού Σχ εδίου
που έχ ει τεθεί σε
εφαρμογή από τις 23
Μαρτίου 2021. Στην
πρώτη επίσκεψή
του, στις 3 Μαρτίου
2021, είχ ε ζητήσει από τους επιτελείς της ΕΛ.ΑΣ την
εκπόν ηση εν ός Επιχ ειρησιακού Σχ εδίου με βασικό
στόχ ο της εξάλειψη του εμπορίου ν αρκωτικών  από
την  περιοχ ή.  

Βασική παράμετρος του σχ εδίου που εφαρμόζεται,
ήδη, είν αι η αυξημέν η καθημεριν ή αστυν ομική δρα-
στηριότητα σε όλη την  εδαφική περιφέρεια του Δήμου
Φυλής, από όλες τις αστυν ομικές υπηρεσίες, περιλαμ-
βαν ομέν ων  και των  απόλυτα εξειδικευμέν ων , όπως
των  ΤΑΕ, των  ΟΠΚΕ, της Δίωξης Ναρκωτικών , των
ΕΚΑΜ και των  ΜΑΤ. 

Παράλληλα, σε καθημεριν ή βάση, διεξάγον ται εξειδι-
κευμέν ες αστυν ομικές επιχ ειρήσεις σε διαφορετικά,
κάθε φορά σημεία. Σημαν τική παράμετρο αποτελεί το

γεγον ός ότι το συν τον ισμό όλων  των  αστυν ομικών
δυν άμεων  που έχ ουν  διατεθεί κατευθύν ει, καθημερι-
ν ά, αν ώτερος αξιωματικός της Διεύθυν σης Αστυν ομίας

Δυτικής Αττικής.

«Οι αστυνομικές 
υπηρεσίες θα 
βρίσκονται, καθημερι
νά, στην περιοχή 
μέχρι να μπορέσουν 
να αναπνεύσουν οι 
κάτοικοι. 
Θα διαρκέσει μέχρι 
να φέρει τα 
αποτελέσματα που 
προσδοκούμε»,

Εκφράζον τας την  πολι-
τική βούληση του Υπουρ-
γείου ο Μιχ άλης Χρυσοχ ο-

ΐδης έχ ει δηλώσει, σε όλους τους τόν ους, ότι θα
εν ισχ ύσει τις αστυν ομικές υπηρεσίες της Διεύθυν σης
Αστυν ομίας Δυτικής Αττικής κι ότι θα απαγορεύσει
οποιαδήποτε μετακίν ηση προσωπικού από το Δήμο
Φυλής, κάτι με το οποίο συμφών ησαν  και οι παριστά-
μεν οι αν ώτατοι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ. Έχ ει, επίσης,
καταστήσει σαφές ότι το σχ έδιο θα έχ ει όση διάρκεια
απαιτηθεί κι ότι τα αποτελέσματά του θα αξιολογούν ται
σε καθημεριν ή βάση. 

«Οι αστυν ομικές υπηρεσίες θα βρίσκον ται, καθημερ-
ιν ά, στην  περιοχ ή μέχ ρι ν α μπορέσουν  ν α αν απ-
ν εύσουν  οι κάτοικοι. Θα διαρκέσει μέχ ρι ν α φέρει τα
αποτελέσματα που προσδοκούμε», έχ ει δηλώσει.

Συνεχίζεται στη σελ. 4

Νέα Αστυνομική έδρα στην Δυτική Αττική
- Πρόκειται για πρώην σχολικό συγκρότημα που αποτελείται από 4 κτήρια, στην
Αυλίζα Αχαρνών
Την  εν ίσχ υση του αν αβαθμισμέν ου επιχ ειρησια-

κού σχ εδίου για την  αστυν όμευση και ασφάλεια
στην  ευρύτερη περιοχ ή της Δυτικής Αττικής, που
εφαρμόζεται ήδη εδώ και δύο μήν ες, αν ακοίν ωσε  ο
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχ άλη Χρυ-
σοχ οΐδης από τον  Δήμο Αχ αρν ών , όπου βρέθηκε
μαζί με τον  Δήμαρχ ο, Σπύρο Βρεττό.
Συν οδευόμεν ος από τον  Δήμαρχ ο Αχ αρν ών , τον

Αρχ ηγό της Ελλην ικής Αστυν ομίας, Αν τιστράτηγο
Μιχ αήλ Καραμαλάκη, Αξιωματικούς της Αστυν ομίας,
εκπροσώπους του Δήμου και του Συλλόγου Αυλίζας
κατά της εγκληματικότητας και των  ν αρκωτικών , ο
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη επισκέφθηκε το
κτήριο όπου θα στεγαστούν  όλες οι αστυν ομικές υπηρ-
εσίες της περιοχ ής και θα αποτελέσει την  έδρα των
επιχ ειρησιακών  αστυν ομικών  δράσεων  για ολόκληρη
τη Δυτική Αττική. Πρόκειται για έν α πρώην  σχ ολικό
συγκρότημα που αποτελείται από 4 κτήρια, στην
Αυλίζα, συν ολικής επιφάν ειας 2.438 τ.μ.
«Σήμερα είν αι μια ιδιαίτερη μέρα για μας, ελπίζω και

σημαν τική για τον  Δήμο Αχαρν ών , διότι μας παραδίδε-
ται αυτό το κτίριο το οποίο τώρα είν αι εγκαταλελειμμέν ο
αλλά εμείς θα το μετατρέψουμε σε έδρα αστυν ομικών
δυν άμεων , το Α.Τ. Μεν ιδίου, το Τμήμα Ασφαλείας Αχ α-
ρν ών , μια σειρά από άλλες αστυν ομικές υπηρεσίες,
εν ιαία κέν τρα επιχ ειρήσεων  για ολόκληρη τη Δυτική

Αττική, έτσι ώστε αυτός ο χ ώρος ν α αποτελέσει το
σημείο αν αφοράς της ασφάλειας στη Δυτική Αττική.

Η προσοχ ή μας είν αι διαρκής. Θα ολοκληρώσουμε
πιστεύω με τον  καλύτερο τρόπο τις εργασίες εν τός 18
μην ών  και θα εγκαταστήσουμε στη συν έχ εια τις υπηρ-
εσίες μας.
Από την  πλευρά του ο Δήμαρχ ος Αχ αρν ών , Σπύρος

Βρεττός εξήρε τη στεν ή συν εργασία που έχ ει εδώ και
έν α χ ρόν ο με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και
το Αρχ ηγείο της Ελλην ικής Αστυν ομίας και ευχ α-
ρίστησε τον  Υπουργό για το προσωπικό εν διαφέρον
και βαρύτητα που έχ ει δώσει για την  αν τιμετώπιση των
ζητημάτων  εγκληματικότητας της περιοχ ής.
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Πλησιάζει η ώρα της ανάπλασης
για την «Πλατεία Ηρώων» στην

Ελευσίνα 

Ξεκίνησε η διαδικασία
επιλογής αναδόχου 

Ξεκίνησε η διαδικασία που θα οδηγήσει στην
ανάπλαση της Πλατείας Ηρώων στην Ελευσίνα, με
τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αυτό το
διάστημα ηλεκτρονικά τις προσφορές τους, μετά
την προετοιμασία του σχετικού φακέλου από τις
Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Ελευσίνας, υπό
την επίβλεψη του αρμόδιου Αντιδημάρχου, Θανά-
ση Μαυρογιάννη.  

Στα σχέδια του Δήμου, είναι η συνολική ανάπλα-
ση της Πλατείας Ηρώων και πεζοδρομημένο
τμήμα της Ιεράς οδού από την οδό Ηρώων Πολ-
υτεχνείου έως και την Πλατεία. Το έργο θα κατασ-
κευαστεί σύμφωνα και με τις παρατηρήσεις του
Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, απ’ όπου
και εγκρίθηκε. 

ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  κκααιι  ΣΣύύµµββοουυλλοοιι  ττοουυ  ΒΒιιοοττεεχχννιικκοούύ  
ΕΕππιιµµεελληηττηηρρίίοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά

σσττηηνν  ΣΣχχοολλήή  ττοουυ  ΟΟ..ΑΑ..ΕΕ..∆∆..  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα
Νέες βάσεις στη συνεργασία του Επιµελητηρίου µε την ΕΠΑΣ 

Μετά από επιστολή συνερ-
γασίας του ∆ηµάρχου Ασπρ-
οπύργου, κ. Νικόλαου

Μελετίου προς την Πρόεδρο της
ΕΛΕΠΑΠ, κ. Μαριάννα Μόσχου, πραγ-
µατοποιήθηκε συνάντηση µε την Πρόε-
δρο της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και Εντε-
ταλµένη ∆ηµοτική Σύµβουλο Νέων
Κοινωνικών ∆οµών, κ. Γεωργία
Πηλιχού, τον Γενικό Γραµµατέα, κ.
Ευστάθιο Ρεστέµη και τη ∆ιευθύντρια
του 8ου Νηπιαγωγείου, κ. Αντιγόνη
Κυριακάκη. Στη συνάντηση ήταν παρ-
ούσες η κ. Μαρία Πυργέλη, Φυσίατρος,
Επιστηµονική Υπεύθυνη της
ΕΛΕΠΑΠ και η  κ. Ευγενία Σταυρο-
πούλου Φυσικοθεραπεύτρια, Υπεύθυ-
νη των Προγραµµάτων Αποκατάστασης. 

Η κ. Πηλιχού αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία
του ∆ήµου Ασπροπύργου µαζί µε το 8ο Νηπιαγω-

γείο για τη δηµιουργία µιας αίθουσας αισθητηρια-
κής ολοκλήρωσης διεθνών προτύπων και προδια-
γραφών, όπου η ΕΛΕΠΑΠ διακρίνεται τόσο στην
Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. 

Τα στελέχη της ΕΛΕΠΑΠ ανταποκρίθηκαν
σε όλα τα θέµατα συνεργασίας, παρέχοντας τις
ιδιαίτερες πληροφορίες τεχνογνωσίας που τους
ζητήθηκαν και κυρίως προσέφεραν τη δυνατότ-
ητα σε νήπια ΑµΕΑ του 8ου Νηπιαγωγείου να
αξιολογηθούν από επιστηµονικό προσωπικό
∆ΩΡΕΑΝ, χωρίς καµία επιβάρυνση για τις
οικογένειές τους. 

Παράλληλα, συζητήθηκε η δυνατότητα συνε-
ργασίας µε την ΕΛΕΠΑΠ  για ενηµέρωση και
ευαισθητοποίηση των παιδιών για θέµατα
Αναπηρίας.

Μετά το τέλος της συνάντησης, οι εκπρόσω-
ποι του ∆ήµου Ασπροπύργου ξεναγήθηκαν
στους χώρους και παρακολούθησαν τα τµήµατα
υποστήριξης των παιδιών µε Αναπηρία για την
ένταξή τους στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Αποτέλεσµα, που η ΕΛΕΠΑΠ επιτυγχάνει στο
70% των περιπτώσεων που παρακολουθούν τα
προγράµµατά της.  

ΑΑΙΙΘΘΟΟΥΥΣΣΑΑ  ΑΑΙΙΣΣΘΘΗΗΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΟΟΛΛΟΟΚΚΛΛΗΗΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΠΠΑΑΙΙ∆∆ΙΙΑΑ  
ΜΜΕΕ  ΑΑΝΝΑΑΠΠΗΗΡΡΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  88οο  ΝΝΗΗΠΠΙΙΑΑΓΓΩΩΓΓΕΕΙΙΟΟ  ΤΤΟΟΥΥ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ

ΗΗ  ΕΕΛΛΕΕΠΠΑΑΠΠ  έέλλααββεε  εεππίίσσηηµµηη  ππρρόόσσκκλληησσηη  ααππόό  ττοονν  ∆∆ήήµµααρρχχοο  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ
νναα  ππααρροουυσσιιάάσσεειι    ττοο  έέρργγοο  πποουυ  εεππιιττεελλεείί  σσττοο  ««ΑΑννοοιιχχττόό  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο»»  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ

Την Επαγγελµατι-
κή Σχολή Μαθη-
τείας του ΟΑΕ∆

στην Ελευσίνα επισκέφτ-
ηκαν ο Πρόεδρος,   Γεώρ-
γιος Παπαµανώλης - Ντό-
ζας και µέλη της
∆ιοίκησης του Βιοτεχνι-
κού Επιµελητηρίου Πειρ-
αιά, στο πλαίσιο της
“εκστρατείας” ενηµέρω-
σής τους για τα προβλή-
µατα που αντιµετωπίζουν
οι Επαγγελµατικές Σχο-
λές όσον αφορά την προ-
σέλκυση σπουδαστών, αλλά και της βούλησής
τους να βοηθήσουν οι επιχειρήσεις  του Επιµελ-
ητηρίου στη δηµιουργία Τµηµάτων µε ειδικότ-
ητες που έχει ανάγκη η αγορά εργασίας.  

Η συνάντηση µε τον ∆ιευθυντή της ΕΠΑΣ
Μαθητείας στην Ελευσίνα, κ. Αλέξανδρο Απο-
στολίδη, πραγµατοποιήθηκε σε ιδιαίτερα εγκάρ-
διο κλίµα και έγινε µία εποικοδοµητική συζήτ-
ηση για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η
Σχολή και για τον τρόπο συνεργασίας του Επι-
µελητηρίου µε τη Σχολή προκειµένου τα παιδιά
να επιλέγουν σπουδές στις ΕΠΑΣ Μαθητείας για
την αµεσότερη επαγγελµατική τους αποκατάστα-
ση.

Θέµα συζήτησης ήταν κι ο Επαγγελµατικός
Προσανατολισµός στους µαθητές του Γυµνασίου
ώστε από νωρίς να γνωρίζουν και να επιλέξουν µε

τί θέλουν να ασχοληθ-
ούν.

Συµφωνήθηκε,
τέλος, να υπάρξει στενή
συνεργασία και να διατ-
υπωθούν   προτάσεις,
από το Επιµελητήριο
και τη Σχολή, που θα
οδηγήσουν στη δηµιο-
υργία τµηµάτων µε την
έναρξη της νέας σχολι-
κής χρονιάς. 

Τον Πρόεδρο συνό-
δευσαν οι κ.κ. :
∆ηµήτριος Φανουργάκ-

ης, Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ.  Β.Ε.Π., Γεώργιος
Παπαθανασίου, Οικονοµικός Επόπτης ΒΕΠ, η κα
Χριστίνα Σιβισίδου, Σύµβουλος ΒΕΠ και ο κ.
Κωνσταντίνος Τσεµπελίκος, µέλος Β.Ε.Π.

Υπενθυµίζεται ότι ο Πρόεδρος και τα µέλη
της Οµάδας Εργασίας για την Τεχνική Εκπαίδευ-
ση του Επιµελητηρίου, όπως αποφασίσθηκε και
στην τηλε-συνάντηση µε τον ∆ιοικητή του ΟΑΕ∆,
που έγινε µε πρωτοβουλία του Β.Ε.Π,  θα επισκε-
φθούν, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Επι-
µελητηρίου για την αναβάθµιση της Τεχνικής
Εκπαίδευσης, και άλλες Επαγγελµατικές Σχολές
Μαθητείας, ώστε να δηµιουργηθούν Τµήµατα µε
ειδικότητες υψηλής ζήτησης και σε άλλες περ-
ιοχές και παράλληλα θα ξεκινήσει η ενηµέρωση
των επιχειρήσεων µελών ΒΕΠ µε στόχο την απο-
ρρόφηση των σπουδαστών.

συν εχ ίζεται στη σελ. 12

συν εχ ίζεται στη σελ. 6
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Στη χ θεσιν ή σύσκεψη, παρουσιάστηκαν
αν αλυτικά στατιστικά στοιχ εία από την  εφα-
ρμογή του Επιχ ειρησιακού Σχ εδίου, από τα
οποία διαπιστώθηκε πρόοδος στη, λεγόμεν η,
βαριά παραβατικότητα, όπως το εμπόριο
ν αρκωτικών  και όπλων  και η οπλοχ ρησία,
αλλά και στα ελαφρύτερα αδικήματα, όπως οι
παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,
η ηχ ορύπαν ση και η διατάραξη κοιν ής
ησυχ ίας. 

Ειδικά στο εμπόριο ν αρκωτικών  γν ωστο-
ποίηθηκε η σύλληψη 14 εμπόρων  και η
κατάσχ εση μεγάλων  ποσοτήτων  ν αρκω-
τικών . Παράλληλα, αποφασίστηκε η διάθεση
μιας ακόμα ΟΠΚΕ για το Ζεφύρι και τα Άν ω 

Λιόσια, η εν τατικοποίηση των  ελέγχ ων  στα λεω-
φορεία και στο προαστιακό και η εν ίσχ υση των
υπολοίπων  δυν άμεων  που επιχ ειρούν  σε Ζεφύρι
και Άν ω Λιόσια.

Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν , από πλευράς
Δήμου, ο Δήμαρχ ος Χρήστος Παππούς, ο Αν τιδή-
μαρχ ος Γιάν ν ης Μαυροειδάκος και η Πρόεδρος
του Τοπικού Συμβουλίου Ταξιαρχ ία Λαθουράκη,
εν ώ από πλευράς ΕΛ.ΑΣ αξιωματικοί της Διεύθυ-
ν σης Δυτικής Αττικής και επιτελικών  υπηρεσιών .
Κατά την  αν αχ ώρησή του ο Υπουργός δεσμεύθη-
κε ότι θα επαν έλθει κι ότι η εξάλειψη του εμπορίου
ν αρκωτικών  από την  περιοχ ή αποτελεί προσω-
πικό στοίχ ημα για τον  ίδιο και τους συν εργάτες
του.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

Παράλληλα, αποφασίστηκε η διάθεση μιας ακόμα ΟΠΚΕ για το Ζεφύρι και τα Άνω Λιόσια, η εντατικοποίηση των ελέγχων
στα λεωφορεία και στο προαστιακό και η ενίσχυση των υπολοίπων δυνάμεων που επιχειρούν σε Ζεφύρι και Άνω Λιόσια.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α Τ Τ Ι Κ Η Σ
Αρ. πρωτ.:
418783

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. Δ/ν ση: Λ. Συγγρού 15- 17
Τ.κ. 117 43 Αθήν α
Πληροφ ορίες:Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. :  213 2063534
Φαξ: 213 2063533   
E-mail:  ssona@patt.gov .gr
Ιστοσελίδα: www.patt.gov .gr    

Αθήν α, 26/05/21
Αρ. πρωτ.: 418783

Ανακοίνωση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της
με αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπο-
υργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται
ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Αττικής διαβιβάστηκε από τη
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής με το με αρ.
πρωτ. 61014/25-05-21 έγγραφο 

η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων (ΜΠΕ), με ΠΕ.Τ.:
2104521022 και με:
Α) τίτλο έργου: «Μελέτη Διευθέτ-
ησης των Ρεμάτων Μαύρης ‘Ωρας
και Διϋλιστηρίων Θριασίου
Πεδίου» υποκατηγορία Α2,
ομάδα: 2η, α/α: 15α (Αντιπ-
λημμυρικά έργα και έργα διευθέτ-
ησης της ροής των υδάτων- εφε-
ξής ‘ ’αντιπλημμυρικά έργα’’,
όπως: διαμόρφωση διατομής με
επένδυση ή μη, κατασκευή ή
ενίσχυση αναχωμάτων, κάλυψη
αναχωμάτων, κάλυψη υδατορέ-
ματος, κατασκευή τεχνητού κλά-
δου, άρση προσχώσεων από μη
διευθετημένο τμήμα υδατορέμα-
τος κλπ) 
Β) θέση έργου: Δήμος Ασπρ-
οπύργου, Π.Ε. Δυτ. Αττικής, της
Περιφέρειας Αττικής.
Γ) φορέα έργου: Δ/νση ‘Εργων
Αντιπλημμυρικής Προστασίας-
Περιφέρειας Αττικής
Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλ-
λοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλ-
λοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής
Ε) Για την παροχή σχετικών περ-
ιβαλλοντικών πληροφοριών: 1)
την αρμόδια υπηρεσία της Περιφ-
έρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περ

ιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής 
(Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υπο-
δοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκε-
υή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-
6984302) και 2) το Ηλεκτρονικό
Περιβαλλοντικό Μητρώο  (ΗΜΠ)
μόνο για εγγεγραμμένους χρή-
στες στη διεύθυνση http:
eprm.ypen.gr.  
ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και
λήξης δημόσιας διαβούλευσης:
26/05/21- 14/07/21
Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης
προθεσμίας για κατάθεση από-
ψεων ενδιαφερομένου κοινού:
28/05/21- 14/07/21 στη Γραμμα-
τεία Περιφερειακού Συμβουλίου
Αττικής (E-mail:
ssona@patt.gov.gr/ Φαξ: 213
2063533) ή στη Δ/νση Περιβαλ-
λοντικού και Χωρικού Σχεδια-
σμού της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων
239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)
Η) εφημερίδα δημοσίευσης:
«Θριάσιο» και link δημοσίευσης:
www.patt.gov.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Yπουργείο Παιδείας: 
28 Μαΐου - 17 Ιουνίου 
οι αιτήσεις για Πρότυπα και
Πειραματικά

Την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 θα
διεξαχθούν οι εξετάσεις για την εισαγωγή
στα Πρότυπα Γυμνάσια και τα μη
συνδεδεμένα Πρότυπα Λύκεια της χώρας
και την Πέμπτη 24 Ιουνίου θα
πραγματοποιηθεί η κλήρωση για τα
Πειραματικά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά,
Γυμνάσια και Λύκεια.
Για τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε από τις

δύο διαδικασίες, οι γονείς και κηδεμόνες
των ενδιαφερόμενων μαθητών
υποβάλλουν αίτηση από τις 28 Μαΐου έως
τις 17 Ιουνίου 2021 στο σύνδεσμο
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideus
e/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-
protupo-peiramatiko-skholeio, μέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας
Διοίκησης.
Με νέα Υπουργική Απόφαση ορίζεται ότι

η εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στην
Α’  τάξη των Πρότυπων Γυμνασίων και μη
συνδεδεμένων Πρότυπων Λυκείων για
το σχολικό έτος 2021-2022
πραγματοποιείται με τεστ δεξιοτήτων
ερωτήσεων κλειστού τύπου-πολλαπλής 

επιλογής σε α) κατανόηση κειμένων
Ελληνικής Γλώσσας και β) Μαθηματικά.

Οι υποψήφιοι δεν απαιτείται να
μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να
προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους
στη δοκιμασία, καθώς αντικείμενό της
είναι γνώσεις που έχουν αφομοιώσει από
τη φοίτησή τους στο Δημοτικό και το
Γυμνάσιο, αντίστοιχα. Η διάρκεια των
εξετάσεων θα είναι δυόμιση ώρες για το
Γυμνάσιο και τρεις ώρες για το Λύκειο και
θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις των
Πρότυπων Γυμνασίων και Λυκείων, σε
όμορα σχολεία ή άλλους κατάλληλους
χώρους, που ορίζονται ως εξεταστικά
κέντρα. 
Οι χώροι διεξαγωγής των εξετάσεων ανά

Πρότυπο Γυμνάσιο και Λύκειο καθώς και
η κατανομή των υποψηφίων, ανά
εξεταστικό κέντρο, ανακοινώνονται στην
ιστοσελίδα του εκάστοτε Πρότυπου
Σχολείου. Τα εξεταστικά κέντρα θα
οριστούν και θα κοινοποιηθούν από τις
Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Οι εξετάσεις για τα Πρότυπα θα
διεξαχθούν τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021,
ενώ οι γονείς και κηδεμόνες των
υποψηφίων θα πρέπει να υποβάλλουν
αίτηση μέσω της Εν ιαίας Ψηφιακής
Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov .gr) από
τις 28 Μαΐου έως τις 17 Ιουν ίου 2021.
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Την ερχόμενη Δευ-
τέρα 31 Μαΐου
έχει προγραμμα-

τιστεί η προκήρυξη του
νέου διεθνούς πλειοδοτι-
κού διαγωνισμού της
Ειδικής Διαχείρισης για
τα Ναυπηγεία Σκαραμαγ-
κά.

Η προθεσμία για την υπο-
βολή των δεσμευτικών οικονο-
μικών προσφορών εκτιμάται
πως θα προσδιορίζεται στη
σχετική προκήρυξη για τις
αρχές Ιουλίου.

Την ίδια μέρα ή λίγο αργότε-
ρα αναμένεται να προκηρύξει
τον διαγωνισμό για το άλλο
μισό των Ναυπηγείων Σκαρα-
μαγκά που ελέγχει η Εταιρεία
Ακινήτων του Δημοσίου
(ΕΤΑΔ). Σύμφωνα με πληροφ-
ορίες της εφημερίδας
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», το ελάχιστο
τίμημα που θα υπάρχει μόνο
στον διαγωνισμό της ΕΤΑΔ
(ΕΤΑΔ και Ειδική Διαχείριση
κατέχουν η καθεμία από το
μισό έκτασης που φιλοξενεί τα
ναυπηγεία) έχει αναπροσαρ-
μοστεί σημαντικά χαμηλότερα,
κατά 40% περίπου από τα 55
εκατομμύρια που αρχικά έθεσε
ως ζητούμενο. Εκείνη η μαξι-
μαλιστική, όπως χαρακ-
τηρίστηκε από την αγορά,
προσέγγιση ενοχοποιείται από
πολλούς και για το άγονο απο-
τέλεσμα που είχαν και οι δύο
διαγωνισμοί νωρίτερα φέτος.
Επιπλέον, η ΕΤΑΔ αναμένεται
να παράσχει τη δυνατότητα
αποπληρωμής του τιμήματος
σε βάθος χρόνου και σε πολ-
λές δόσεις καθιστώντας λιγότε-
ρο δαπανηρή την αξίωσή της.

Οπως αναφέρουν πηγές
του υπουργείου Οικονομικών,
το οποίο και έχει θέσει σε Ειδι-
κή Διαχείριση τα Ναυπηγεία
Σκαραμαγκά, εκτός από την
Pyletech συμφερόντων του
εφοπλιστή Θεόφιλου Πριοβό-
λου, ενδιαφέρον έχουν
εκδηλώσει και άλλα σχήματα

Ελλήνων και ξένων επεν-
δυτών μεταξύ των οποίων και
Αμερικανοί. Ωστόσο, δεν
υπάρχει καμία βεβαιότητα πως
θα καταθέσουν τελικά προσφ-
ορά στους σχετικούς διαγωνι-
σμούς, διευκρινίζουν οι ίδιες
πηγές.

Το αυξημένο ενδιαφέρον
συνδέεται και με την προοπτι-
κή να αναλάβουν ναυπηγικό
έργο στο πλαίσιο του εξοπλι-
στικού προγράμματος του
Πολεμικού Ναυτικού. Πρόσφα-
τα, άλλωστε, ο σύμβουλος
Εθνικής Ασφαλείας του
πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη, Θάνος Ντόκος,
διεμήνυσε ότι η κυβέρνηση
αναμένει πως το 30% της
αξίας του εξοπλιστικού προ-
γράμματος του Πολεμικού
Ναυτικού, προϋπολογισμού 5
δισεκατομμυρίων ευρώ
περίπου, θα επιστρέψει σε
ελληνικές επιχειρήσεις.

Ετσι, το τελευταίο διάστημα
τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά
έχουν επισκεφθεί όλοι οι υπο-
ψήφιοι προμηθευτές φρε-
γατών για το ελληνικό Πολε-
μικό Ναυτικό: οι Ολλανδοί της
Damen Shipyards, στελέχη
της βρετανικής Babcock
International Group, της ισπα-
νικής Navantia Grupo, της ιτα-
λικής Fincantieri, της γαλλικής
Group Naval και της αμερικανι-
κής Lockheed Martin έχοντας
διαπιστώσει, σύμφωνα με
πηγές των ναυπηγείων, τη
δυνατότητά τους να εκτελέ-
σουν υποκατασκευαστικό

έργο που θα συνδέεται με την
προμήθεια των φρεγατών
αλλά και την αναβάθμιση των
τεσσάρων φρεγατών ΜΕΚΟ. 

Προϋπόθεση είναι να γίνουν
επιπλέον επενδύσεις εκσυγχρ-
ονισμού, όχι πάντως δυσθ-
εώρητου για αυτά τα business
plan ύψους όπως αναφέρουν
καλά ενημερωμένες πηγές. 

Ειδικότερα εκτιμάται πως με
επενδύσεις της τάξεως των 50-
70 εκατομμυρίων θα εκσυγχρ-
ονιζόταν πλήρως ο εξοπλι-
σμός τους και θα αναβαθμιζό-
ταν η δυνατότητά τους να εκτε-
λέσουν σύνθετες σύγχρονες
ναυπηγικές εργασίες.

Αυτή η προοπτική που
ενυπάρχει στο συγκρότημα
του Σκαραμαγκά είναι και ένας
από τους λόγους που ο
Ειδικός Διαχειριστής και η
συνέλευση των πιστωτών έκρ-
ιναν άγονο τον προηγούμενο
διαγωνισμό, ο οποίος προ-
σείλκυσε μόνο μία προσφορά
στα 15,1 εκατ. ευρώ (για το
τμήμα των ναυπηγείων που
ελέγχει η ειδική διαχείριση). 

Ουδεμία προσφορά όμως
δεν κατατέθηκε στον
αντίστοιχο διαγωνισμό της
ΕΤΑΔ για την άλλη μισή έκτα-
ση που ναι μεν δεν έχει εξοπλι-
σμό –παρά μόνον την μεγάλη
χτιστή δεξαμενή– πλην όμως
προικίστηκε προ εβδομάδων
και μετά την αποτυχία του
προηγούμενου διαγωνισμού,
με δική της άδεια λειτουργίας
ναυπηγείου.

Στην τελική ευθεία οι νέοι διαγωνισμοί
για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

Το Σάββατο «ανοίγουν» όλα τα 
εμβόλια για τους 30-34

Το Σάββατο 29 Μαϊου θα ανοίξει η
πλατφόρμα για ραντεβού εμβολιασμού
και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια κατά του
κοροναϊού για την ηλικιακή ομάδα των
30 με 34 ετών, όπως ανακοίνωσε ο
Βασίλης Κικίλιας.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη 26
Μαϊου, άνοιξε η πλατφόρμα για όλα τα
εμβόλια για τους 35-39. Μάλιστα, ήδη
έχουν κλειστεί περισσότερα από
102.000 ραντεβού.

Η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής
Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου
δήλωσε:Από την έναρξη των εμβολια-
σμών, 27 Δεκεμβρίου, έχουν χορηγηθ-
εί 3.662.292 δόσεις της Pfizer, 499.799
Moderna, 88.730 Johnson & Johnson
και 905.915 δόσεις AstraZeneca.Η
Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών ενημε-
ρώνεται συχνά για τις ανεπιθύμητες
ενέργειες. Καταγράφηκαν πέντε περι-
πτώσεις μέχρι τώρα του TTS (θρόμβω-
ση/θρομβοπενία) μετά τη χορήγηση του 

AstraZeneca. Οι τέσσερις σε γυναίκες
36,44,47 και 61 και η μία σε άντρα 35
ετών. Ένας ανάρρωσε, τρεις
νοσηλεύονται και μία γυναίκα δυστυχώς
κατέληξε».

Οι αποφάσεις της Επιτροπής για το
AstraZeneca Και συνέχισε:

«Η Επιτροπή κρίνει ότι το όφελος από
τον εμβολιασμό υπερτερεί του ρίσκου
θρόμβωσης/θρομβοπενίας. Ως εκ
τούτου, αποφασίστηκε η συνέχιση του
εμβολιασμού ως έχει.

Διαπιστώνεται ωστόσο ότι ο κίνδυνος
είναι μεγαλύτερος σε γυναίκες κάτω των
50 ετών.Επίσης τα mRNA είναι διαθέσι-
μα σε άτομα όλων των ηλικιών.

Όσον αφορά στη 2η δόση, συστήνεται
η συνέχιση με το ίδιο εμβόλιο, δεδομέ-
νου ότι η εμφάνιση TTS είναι εξαιρετικά
σπάνια κατά τη δεύτερη δόση. Στο ΗΒ σε
9 εκατ. δόσεις, μόλις πέντε περι-
πτώσεις».

ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ: Που θα γίνονται σήμερα δωρεάν ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ: Που θα γίνονται σήμερα δωρεάν rapid testrapid test

Σήμερα Πέμπτη 27 Μαΐου,  Κιν ητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθν ικού Οργαν ι-
σμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα βρίσκον ται σε κεν τρικά σημεία σε ολόκληρη

την  επικράτεια, όπου θα πραγματοποιούν ται δωρεάν  rapid test για όλους τους
πολίτες.

Τα σημεία δωρεάν  ελέγχ ου είν αι τα ακόλουθα:
Δήμος Ιλίου, Αίαν τος και Χρυσηίδος, Ίλιον , 09:00 -15:00
Δήμος Χαϊδαρίου, Δημαρχ είο, Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Ευπαύλεως, Χαϊδάρι , 09:00 -
15:00
Δ. Αγ. Βαρβάρα, Άν ω Αγία Βαρβάρα, Παλαιών  Πατρών  Γερμαν ού, 09:30 -15:00



Σημειώνεται, πως η
Πλατεία Ηρώων είναι ο
κεντρικός δημόσιος
χώρος της σύγχρονης
Ελευσίνας, και ταυτόχρ-
ονα, σηματοδοτεί  την
είσοδο στο αρχαίο
ιερό, ενώ το αρχαίο
ίχνος της Ιεράς Οδού
διασχίζει διαγώνια την
πλατεία.

Με βάση αυτή την
παραδοχή, η νέα πλα-
τεία και οι περιβάλλον-
τες πεζόδρομοι αντιμε-
τωπίζονται ως ενιαίος
χώρος, με ενιαίο δάπε-
δο, ενώ έχει υπάρξει
πρόνοια για νέα διευθ-
έτησή του, νέα δαπεδό-
στρωση, νέο φωτισμό
και νέα στοιχεία φύτευ-
σης.

Όπως σημειώνει
χαρακτηριστικά ο Δήμα-
ρχος Ελευσίνας,
Αργύρης Οικονόμου:
«Θέλουμε το έργο αυτό
να τρέξει  πραγματικά
γρήγορα. Γι’ αυτό μέσα
στο διαγωνισμό, έχο-
υμε βάλει  όρο την
παράδοσή του μέσα σ’
ένα έτος από την
κατακύρωση του
αναδόχου. 

Η μόνη περίπτωση
να υπάρξει καθυστέρη-
ση, είναι αν  κατά τη
διάρκεια των εργασιών
εντοπιστούν αρχαιότ-
ητες. Στην περίπτωση
αυτή, οι εργασίες θα
διακόπτονται  και  θα
ακολουθεί ανασκαφική
έρευνα». 

6-θριάσιο Πέμπτη 27 Μαΐου 2021

Δ. ΦΥΛΗΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ

Όρος η παράδοσή του να γίνει
μέσα σ’ ένα έτος από την 
κατακύρωση του αναδόχου. 

Ε
ξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυ-
νση Ασφάλειας Αθηνών, εγκληματι-
κή οργάνωση που δραστηριοποι-

είτο στις κλοπές αυτοκινήτων και στη
διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Συνελήφθησαν, την 20-5-2021 στο
πλαίσιο ευρείας επιχείρησης της Υπο-
διεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, σε Αθήνα,
Αρτέμιδα, Νέα Μάκρη, Κορωπί, Γέρακα
και Γλυκά Νερά, δέκα (10) άτομα (επτά
ημεδαποί και τρεις αλλοδαποί) για τα -
κατά περίπτωση- αδικήματα της
εγκληματικής οργάνωσης, των διακεκρι-
μένων περιπτώσεων κλοπών, της παρά-
βασης της Νομοθεσίας περί εξαρτ-
ησιογόνων ουσιών, περί όπλων και περί
πρόληψης και καταστολής της νομιμο-
ποίησης εσόδων από εγκληματικές δρα-
στηριότητες.

Συγκατηγορούμενοι στην ίδια υπόθεση,
τυγχάνουν τέσσερα (4) επιπλέον άτομα
(δύο αλλοδαποί και δύο ημεδαποί), εκ των
οποίων οι τρεις (3) έχουν ταυτοποιηθεί και
αναζητούνται, ενώ ο τέταρτος αλλοδαπός
είναι έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτ-
ησης.

Ειδικότερα, η εγκληματική οργάνωση
ήταν δομημένη σε δύο (2) υποομάδες με
άμεση συνεργασία μεταξύ τους και δρα-
στηριοποίηση στις κλοπές οχημάτων και
στη διακίνηση ναρκωτικών.

Ως προς τον τρόπο δράσης :

λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης
οι συνομιλίες τους πραγματοποιούνταν

σε διαδικτυακές εφαρμογές με κωδικο-

ποιημένες εκφράσεις
άλλαζαν συχνά τηλεφωνικές συνδέσεις,

ενεργοποιημένες με στοιχεία ανύπαρκ-
των αλλοδαπών

Ως προς τον τρόπο δράσης για τις κλο-
πές των οχημάτων:

πραγματοποιείτο από ομάδα -3-
μελών, με ένα εξ’ αυτών να είναι υπεύθυ-
νο για τη μετακίνηση τους

ως “επιχειρησιακά” αυτοκίνητα χρησι-
μοποιούσαν είτε ενοικιαζόμενα είτε οχή-
ματα που δεν εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες

το κάθε όχημα που αφαιρούσαν, είχε
“παραγγελθεί” εκ των προτέρων

διέθεταν ειδικό υπολογιστικό σύστημα,
το οποίο απενεργοποιούσε το αντικλε-
πτικό σύστημα του αυτοκινήτου

οδηγούσαν τα κλεμμένα οχήματα
κυρίως στην περιοχή της Νέας Μάκρης
και του Κορωπίου, για τουλάχιστον τρεις
μέρες, προκειμένου να διαπιστώσουν
εάν φέρει κάποιο σύστημα εντοπισμού

στη συνέχεια το οδηγούσαν σε ειδικά
διαμορφωμένο χώρο, όπου υπήρχε η
κατάλληλη τεχνογνωσία και εξαρτήματα-
εργαλεία για την αποσυναρμολόγησή του

τα εξαρτήματα από τα αποσυναρμολο-
γούμενα οχήματα, είτε τα χρησιμοποι-
ούσαν για να ανακατασκευάσουν άλλα
οχήματα είτε τα πωλούσαν ως ανταλλακ-
τικά σε ενδιαφερόμενους αγοραστές

Μετά την αποσυναρμολόγηση, το αφαι-
ρεθέν όχημα το άφηναν εκ νέου σε συγκε-
κριμένη περιοχή του Κορωπίου, αφού
προηγουμένως το καθάριζαν επιμελώς
για να μην αφήσουν ίχνη

τους καταλύτες από τα αφαιρεθέντα
οχήματα, λόγω τη υψηλής αξίας, τα
πωλούσαν σε εταιρεία ανακύκλωσης
καταλυτών

Από τη προανακριτική έρευνα, έχουν
εξιχνιαστεί μέχρι στιγμής -12- κλοπές
οχημάτων, στην ευρύτερη περιοχή της
Αττικής, ενώ ταυτοποιήθηκαν τουλάχιστον
-480- συναλλαγές της ναρκωτικής ουσίας
κοκαΐνης.

Από τις έρευνες βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν:

-8- αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτα
πλήθος ανταλλακτικών και εξαρτημά-

των αυτοκινήτων
-20 εγκέφαλοι αυτοκινήτων
-23- γραμμ. κοκαΐνης
-5,3- γραμμ. κάνναβης
μικροποσότητα αναβολικών
το χρηματικό ποσό των -15.310- ευρώ
-3- σιδερογροθιές
-3- σουγιάδες
-8- φυσίγγια
-39- κινητά τηλεφώνα
Το παράνομο περιουσιακό όφελος που

αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση,
εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις -154.000-
ευρώ.

Η πλειοψηφία των κατηγορουμένων
έχει συλληφθεί και στο παρελθόν για
παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ.
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που προέβαινε σε κλοπές 
αυτοκινήτων και σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών
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ΟΔήμος Ασπροπύργου στο πλαίσιο
των αρμοδιοτήτων του υλοποιεί πρό-
γραμμα καταπολέμησης κουνου-

πιών, για την πρόληψη μετάδοσης νοσημάτων
από αυτά και ιδιαίτερα από τον ιό του Δυτικού
Νείλου. Συγκεκριμένα, έχουν ήδη ξεκινήσει
ψεκασμοί σε φρεάτια, χώρους πρασίνου και σε
σημεία, όπου συγκεντρώνονται λιμνάζοντα
νερά, με στόχο την εξάλειψη των εστιών ανα-
παραγωγής των κουνουπιών. Οι ψεκασμοί
πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστή-
ματα και θα διαρκέσουν ως το Φθινόπωρο.

Υπενθυμίζουμε στους κατοίκους τα μέτρα
πρόληψης που μπορούν να λάβουν για την
αποφυγή των κουνουπιών: 

Αντικουνουπικά πλέγματα (σήτες), σε παράθ-
υρα, φεγγίτες, αεραγωγούς τζακιού.

Χρήση κουνουπιέρας σε περιοχές με μεγάλη
πυκνότητα κουνουπιών 

Χρήση εντομοκτόνων και εντομοαπωθητικών
στον αέρα. 

Με χρήση ανεμιστήρων ή κλιματιστικών.
Με χρήση λαμπτήρων κίτρινου χρώματος για

το φωτισμό των εξωτερικών χώρων. 
Με κούρεμα γρασιδιού, θάμνων και φυλλω-

σιών.
Προτιμήστε το πότισμα να γίνεται κατά τις

πρωινές ώρες.
Επίσης, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα πρέ-

πει να φροντίζουν για την εξάλειψη των εστιών
ή και τον έλεγχο των κουνουπιών στους
αντίστοιχους χώρους ιδιοκτησίας ή δραστηριο-
ποίησής τους. 

Δήμος Ασπροπύργου:Πρόγραμμα καταπολέμησης 
κουνουπιών, για την πρόληψη μετάδοσης νοσημάτων 
και ιδιαίτερα από τον ιό του Δυτικού Νείλου 

Απορρίφθηκε, όπως αναμένονταν, το νομοσχέ-
διο για την κατάργηση των περιορισμών στην
ψήφο των αποδήμων.

Το νομοσχέδιο δεν κατάφερε να συγκεντρώσει
τις 200 ψήφους που απαιτεί το Σύνταγμα, καθώς
ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Μέρα 25 επέμειναν στις διαφ-
ωνίες τους.

Σε σύνολο 213 βουλευτών, 190 βουλευτές από
ΝΔ, ΚΙΝΑΛ και Ελληνική Λύση έδωσαν θετική
ψήφο στο νομοσχέδιο, 23 το καταψήφισαν, ενώ
στην ψηφοφορία δεν συμμετείχε ο ΣΥΡΙΖΑ, σε
ένδειξη διαμαρτυρίας για την επιστολική ψήφο.

Πέμπτη 27 Μαΐου στις 17:30
«Η Μουσική είναι παιχνίδι!»
Ρυθμός και πάλι ρυθμός!
Με την ηθοποιό και μουσικοπαιδα-
γωγό Άννα Τζίμα
Φέρτε τηγάνια, κουτάλες, τύμπανα, ή
κατσαρόλες, ακόμα και άδειες γλά-
στρες μας κάνουν, και ελάτε να
παίξουμε με τον ρυθμό!
JoinZoomMeeting
https://us02web.zoom.us/j/8273898
9536?pwd=NkErTFAyVXBxVHFqeF
B1dTRkK1l0dz09
Meeting ID: 827 3898 9536
Passcode: 363168

Πέμπτη 27 Μαΐου στις 18:00
«Γιόγκα για παιδιά»
JoinZoomMeeting
https://us05web.zoom.us/j/8466165
4221?pwd=UG1mallyclI3RXl0SDRh
TXU3VlZoUT09
Meeting ID: 846 6165 4221
Passcode: mLE9Sd

Πέμπτη 27 Μαΐου στις 18:30
«Παραμυθο-εργαστήρι»
Ελληνικά παραδοσιακά παραμύθια
με δράκους και μαγικά παλάτια!
Με την ηθοποιό Πολυτίμη Γιώτα
Θα ανακαλύψουμε μαγικά 

παραμύθια από την Ελλάδα, έτσι
όπως τα λέγανε τον παλιό καιρό!
JoinZoomMeeting
https://us02web.zoom.us/j/8806887
1576?pwd=Yk16UW5iM3pGTm1qK
3d6MW1OS3VaZz09
Meeting ID: 880 6887 1576
Passcode: 361485

Παρασκευή 28 Μαΐου στις 11:00
«Διαταραχές Πρόσληψης Τροφ-
ής»
JoinZoomMeeting
https://us04web.zoom.us/j/7214023
9699?pwd=MjVXY2dIUGlDRGRubU
JicE5KdWhlUT09
Meeting ID: 721 4023 9699
Passcode: 123

Παρασκευή 28 Μαΐου στις 12:00
«Στάδια της Ζωής της γυναίκας
και διατροφικές ανάγκες»
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/7589447
9493?pwd=dTRHS0N0LzBlem11Tn
pEbVR3T0EzQT09
Meeting ID: 758 9447 9493
Passcode: 123

Παρασκευή 28 Μαΐου στις 18:00
«Γιόγκα για παιδιά»

JoinZoomMeeting
https://us05web.zoom.us/j/8447257
0424?pwd=bTZhWiswanlMUXRtd3Z
hYUZqUEdkZz09
Meeting ID: 844 7257 0424
Passcode: Amn6ms

Παρασκευή 28 Μαΐου στις 18:30
«Εργαστήριο τραγουδιού για παι-
διά»
Ας τραγουδήσουμε!
Μέρος 3ο
Με την Δασκάλα και Τραγουδίστρια
Δανάη Στεργίου
Η Δανάη είναι τραγουδίστρια και θα
μας μάθει και εμάς να τραγουδάμε!
JoinZoomMeeting
https://us02web.zoom.us/j/8128828
5380?pwd=bjRqSlhGZzVKVEtMZH
ArVGdZNU51dz09
Meeting ID: 812 8828 5380
Passcode: 970424

Παρασκευή 28 Μαΐου στις 19:30
«Kids musical dance class!»
Με τη Δασκάλα χορού και χορογρά-
φο Μάτα Μάρα
Αυτή την εβδομάδα θα μάθουμε χορ-
ογραφίες από το “Grease”! 
Μέρος 2ο
Αγόρια και κορίτσια ετοιμαστείτε για 

πολύ χορό!
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/8452062
6211?pwd=YnV2c2RwUERxaTRuc1
pxa2gvaTU3UT09
Meeting ID: 845 2062 6211
Passcode: 490749

Παρασκευή 28 Μαΐου στις 21:00
«Θεατρική παράσταση – Αναλό-
γιο»
«Αγαμέμνονας» του Αισχύλου
Ο Θωμάς Κινδύνης και η Νίκη Παλι-
καράκη συναντιόνται για πρώτη
φορά στον «Αγαμέμνονα» του
Αισχύλου και μοιράζονται την απαγ-
γελία των γλαφυρών στίχων του
Αισχύλου. Ένα έργο όπου όλοι οι
ήρωες ξέρουν από πριν το τι θα
συμβεί αλλά κανείς δεν μπορεί να το
σταματήσει…
JoinZoomMeeting
https://us02web.zoom.us/j/8107623
8022?pwd=VDBQakdLMkg1ajlRUV
dDNG0yVWUvQT09
Meeting ID: 810 7623 8022
Passcode: 058872

Σάββατο 29 Μαΐου στις 10:00
«Εργαστήριο Θεατρικού παιχνι-
διού»

Με την ηθοποιό Μαρία Ιωάννου
«Ο εγωιστής γίγαντας» του Όσκα-
ρΓουάιλντ
Μια φορά και έναν καιρό ζούσε ένας
γίγαντας σ’ έναν πολύ όμορφο κήπο!
Όμως ο γίγαντας αυτός ήταν εγωι-
στής και δεν ήθελε να μοιραστεί τίπο-
τα με τους άλλους… Ελάτε να παίξο-
υμε απίστευτους ρόλους σε αυτή την
πολύ όμορφη ιστορία για την χαρά
που μας δίνει η αγάπη και το μοίρα-
σμα!
JoinZoomMeeting
https://us02web.zoom.us/j/8498796
7284?pwd=WkRpdXIrQkFKaGU2Y0
NqeTdtb1UyZz09
Meeting ID: 849 8796 7284
Passcode: 255149

Δεν πέρασε απο τη Βουλή 
η ψήφος των αποδήμων

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ

Στο πλαίσιο των Συνοδευτικών Μέτρων του Ε.Π. “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ/FEAD”, η Κ.Σ. Δυτικής 
Αττικής, με επικεφαλής τον Δήμο Φυλής, συνεχίζει τις διαδικτυακές της δράσεις και αυτή την εβδομάδα.
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ΠΠΥΥΡΡΚΚΑΑΓΓΙΙΑΑ  ΓΓΕΕΡΡΑΑΝΝΕΕΙΙΑΑ  ΟΟΡΡΗΗ
Λ. Κοσμόπουλος: «Καμία δραστηριότητα και άμεση κήρυξη 
της περιοχής ως αναδασωτέας

«Είμαι σε επαφή για σειρά έργων
αντιπλημμυρικών και υποδομής για να

προστατεύσουμε τον τόπο μας από
νέες καταστροφές»

Στην πρώτη γραμμή της πυρκαγιάς στα Γεράνεια όρη
βρέθηκε από την πρώτη στιγμή ο Αντιπεριφερειάρχης
Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος. Με την συμβο-
λή και παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου
Πατούλη, η Περιφέρεια Αττικής συνέδραμε με όσα μέσα
ζήτησε το Πυροσβεστικό Σώμα για την ενίσχυση του
έργου με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των
πολιτών.

Για την επόμενη ημέρα της πυρκαγιάς, ο Αντιπεριφερει-
άρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος
προχώρησε στην παρακάτω δήλωση: 

«Η πυρκαγιά στα Γεράνεια όρη είναι αναμφίβολα μια
τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή, την οποία οι
δυνάμεις της πυροσβεστικής και όλοι όσοι συνέβαλαν
στην επιχείρηση, δεν μπόρεσαν λόγω των συνθηκών και
των ισχυρών ανέμων να αποτραπεί. Το αισιόδοξο μήν-
υμα είναι ότι δεν είχαμε ανθρώπινες απώλειες.

Όμως από την πρώτη στιγμή
που βρέθηκα στο μέτωπο της
πυρκαγιάς, έθεσα κύριο στόχο
και προσωπικά ως Αντιπεριφερ-
ειάρχης Δυτικής Αττικής και στις
συνομιλίες που έχω σε εξέλιξη
με κυβερνητικά στελέχη την
προστασία του περιβάλλοντος,
την κήρυξη της κατεστραμμένης
από την πυρκαγιά περιοχής ως
αναδασωτέας και τον άμεσο
σχεδιασμό και την κατά το
δυνατόν γρήγορη υλοποίηση
αντιπλημμυρικών έργων και
άλλων έργων υποδομής.

Οι κυβερνητικοί παράγοντες
δεσμεύθηκαν στις πιέσεις και τις
ερωτήσεις που τους έθεσα ότι η
περιοχή κηρύσσεται αναδασω-
τέα και δεν θα γίνει καμία άλλη δραστηριότητα.

Είμαστε όλοι συντετριμμένοι από τον ανεκτίμητης αξίας
θησαυρό, στο δάσος που χάθηκε.

Έχω ήδη προχωρήσει στην οργάνωση του σχεδια-
σμού για έργα που θα μας θωρακίσουν την επόμενη 

μέρα με το συντονισμό του Περιφερειάρχη Αττικής
Γιώργου Πατούλη. 

Σύντομα θα δημοσιοποιήσω το σχέδιο που προκύπτει
από τις συζητήσεις που βρίσκονται αυτές τις ημέρες σε
εξέλιξη, για να ξεκινήσουμε τα έργα που χρειάζονται για
την προστασία της περιοχής μας. 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης, 
ζητεί αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων των

πυροπλήκτων, από τη φωτιά στα Γεράνεια
Ο Δήμαρχ ος Μεγαρέων  Γρηγόρης Σταμούλης με χ θεσιν ό έγγραφό του προς το

Υπουργείο Οικον ομικών  ζητεί την  αν αστολή των  φορολογικών  υποχ ρεώσεων  των
κατοίκων  της πληγείσας περιοχ ής από την  τεράστια πυρκαγιά στα Γεράν εια όρη.

Ο Δήμαρχ ος σ’ αυτό το έγγραφο συγκεκριμέν α αν αφέρει:

« Σας γν ωρίζουμε, ότι ο Δήμος Μεγαρέων  επλήγη από την  τεράστια πυρκαγιά στα
Γεράν εια όρη. Οι ζημιές και οι καταστροφές στα δάση, στις αγροτικές καλλιέργειες
και στα σπίτια είν αι αν υπολόγιστες.

Κατόπιν  των  παραπάν ω παρακαλούμε, όπως δοθεί αν αστολή των  φορολογικών
υποχ ρεώσεων  στους κατοίκους της πληγείσας περιοχ ής.

Με την  βεβαιότητα, ότι θα το αν ταποκριθείτε θετικά στο δίκαιο αίτημα μας, σας
ευχ αριστούμε εκ των  προτέρων .»

Επιστολή Πέτσα
σε Δήμους 

και Περιφέρειες
για την 

πυροπροστασία

Τις «συντονισμένες» και
«άμεσες» ενέργειες των
Δήμων και των Περιφερ-
ειών της Χώρας, «για την
ενίσχυση των μέτρων και

δράσεων πρόληψης
(απομάκρυνση των εύφ-
λεκτων υλικών, διάνοιξη
ζωνών, καθαρισμός των
περιαστικών περιοχών
κ.ο.κ.), καθώς και την

ετοιμότητα των Δήμων και
των Περιφερειών για την

αντιμετώπιση των
δασικών πυρκαγιών»,

ζητά ο Αναπληρωτής Υπ.
Εσωτερικών με Επιστολή

που απέστειλε την 25η
Μαΐου στους Δήμους και

στις Περιφέρειες.



Ο
λοκληρώθηκαν οι εργασίες
συντήρησης του κεντρικού
ανοιχτού θεάτρου που

βρίσκεται εντός του Μητροπολιτικού
Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», εν όψει
και της επικείμενης επαναλειτο

υργίας των θεάτρων και  των
λοιπών πολιτιστικών δραστηριοτή-
των.

Η αποκατάσταση του θεάτρου έγινε,
από τον Φορέα Διαχείρισης του Πάρ-
κου, μετά από σχετική αρχιτεκτονική

μελέτη της αρμόδιας υπηρ-
εσίας του Φορέα, με γνώμο-
να τον σεβασμό στο περι-
βάλλον, την εναρμονισμένη
ενσωμάτωση των χρωμάτων
με τον περιβάλλοντα χώρο
του Πάρκου και στόχο την
εξασφάλιση μιας όμορφης
εμπειρίας για τους θεατές
των παραστάσεων που θα
πραγματοποιηθούν το επό-
μενο διάστημα.

Με αφορμή την ολοκλήρ-
ωση των εργασιών ανάπλα-
σης του Πάρκου ο Περιφερειάρχης
Αττικής Γ. Πατούλης επισήμανε σχετι-
κά:«Το Μητροπολιτικό Πάρκο
«Αντώνης Τρίτσης» μετεξελίσσεται
σε ένα πρότυπο περιβαλλοντικό κέν-
τρο, σε ένα χώρο άθλησης, ανα-
ψυχής, πολιτισμού και εκπαίδευσης 

, για όλους τους πολίτες
της Αττικής οι οποίοι θα
μπορούν να απολαμβά-
νουν τα οφέλη του, πάντα
υπό την αυστηρή τήρηση
των υγειονομικών πρω-
τοκόλλων που έχουν ορι-
στεί για την προστασία της
δημόσιας υγείας.

Οι θεατρικές παραστά-
σεις που θα φιλοξενήσει
ο ανακαινισμένος χώρος
του Μητροπολιτικού Πάρ-

κου «Αντώνης Τρίτσης», θα δώσουν
την ευκαιρία στους επισκέπτες του
Πάρκου να απολαύσουν ποιοτικά
πολιτιστικά δρώμενα, σ΄ένα χώρο
όμορφο, καθαρό και λειτουργικό.
Εύχομαι να το απολαύσουν όλοι οι
πολίτες της Αττικής.». 
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Ο Όμιλος Εταιρειών  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ένας από τους μεγαλύτερο-
υς και πιο δυναμικούς βιομηχανικούς και εμπορικούς Ομίλους στην Ελλά-
δα και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριο-
τήτων στον τομέα της ενέργειας. Η σταδιακή μετεξέλιξή του από πετρελαϊκή
σε ενεργειακή δύναμη συνοδεύεται από διεθνείς δραστηριότητες, επεκτά-
σεις και συμμαχίες, αλλά και από ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα με επιλεγμέ-
νες κερδοφόρες επενδύσεις σε νέους τομείς. 

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

Ο Όμιλός μας για την απρόσκοπτη κάλυψη των αναγκών σε ανθρώπινο
δυναμικό των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων στον Ασπρόπυργο, Ελευσίνα
και Θεσσαλονίκη, αναζητεί υποψήφιους που θα απασχοληθούν σε πρόγρ-
αμμα εναλλασσόμενης 24ωρης βάρδιας, στις ακόλουθες ειδικότητες:
1. Χειριστές
2. Δοκιμαστές Χημείου
3. Υπεύθυνοι Προβλήτας
4. Πυροσβέστες – Οδηγοί

Προσφέρουμε:
δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα σύγχρονο, δυναμικό και αξιο-
κρατικό εργασιακό περιβάλλον,
συνεχή ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων μέσω διαρκούς
εκπαίδευσης και
ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και παροχών.

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

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για τις
προς κάλυψη θέσεις στη σελίδα https://jobs.helpe.gr όπου μπορούν να
συμπληρώσουν και υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση πρόσληψης και να
καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκριν ίσεις οι υποψήφιοι μπορούν
ν α στείλουν  email στην  ηλεκτρον ική διεύθυν ση
recruitment@helpe.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  υπάρχ ουν  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 Σχέδιο 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.

Έτοιμο να δεχθεί το κοινό το ανοικτό θέατρο του Πάρκου ‘’Αντώνης Τρίτσης’’
Ανακαινίστηκε με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές και σεβασμό στο περιβάλλον

Γ. Πατούλης: 
«Το Μητροπολιτικό
Πάρκο «Αντώνης

Τρίτσης» 
μετεξελίσσεται σε ένα

πρότυπο
περιβαλλοντικό 

κέντρο, ένα χώρο
άθλησης, αναψυχής,

πολιτισμού και
εκπαίδευσης για

όλους τους πολίτες
της Αττικής»
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Πωλείται οικία ισόγειο και πρώτος
όροφος στο Παλαιοχώρι
Μάνδρας  σε 800 μέτρα

οικόπεδο. Ανταλλαγή με διαμέρισμα
τηλέφωνο 6974 311 396.

Τιμή συζητήσιμη

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

ΓΑΜΟΣ

Ο ΤΑΡΑΜΠΟΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΑΤΣΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΑΛΟΒΑΤΟ ΑΡΤΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ Η ΣΙΣΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΜΩΝΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΟΣΙΟΥ 
ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ ΑΡΤΑΣ

ΓΑΜΟΣ

Ο  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΤΣΟΥΚΟΒΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ Η ΝΤΟΥΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΠΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ

ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ 
ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
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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



Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284
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Η κ. Πηλιχού ευχαρίστησε
θερµά την Πρόεδρο και τα Στε-
λέχη της ΕΛΕΠΑΠ για τη συνε-
ργασία και  τους προσκάλεσε, εκ
µέρους του ∆ηµάρχου Ασπρ-
οπύργου στο «Ανοιχτό Πανεπι-
στήµιο» του ∆ήµου, για να παρ-
ουσιάσουν το έργο που επιτε-
λούν. 

Θερµές ευχαριστίες εξέφρασε
και η ∆ιευθύντρια του 8ου
Νηπιαγωγείου, τόσο για την
τεχνογνωσία όσο και για την
υπόδειξη του τρόπου,  µε τον
οποίο θα προχωρήσει το έργο για το οποίο, µέχρι την ολοκλήρωσή του, θα βρίσκε-
ται σε τακτική συνεργασία µαζί τους.    

Η συν έχ εια από σελ. 3
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H Kαλλιθέα με ολική
ανατροπή 2-1 τον Ιάλυσο

Σε αν αβληθέν τα αγών α
για την  10η αγων ιστική
στο γήπεδο Νέας
Σμύρν ης η Καλλιθέα
πλησίασε στην  κορυφή
και επικράτησε με ολική
αν ατροπή του Ιάλυσου
Ρόδου με 2-1.

Διαιτητής: Κατόπης (Σάμου)
Βοηθοί: Φίλος (Βοιωτίας), Οικον όμου (Δυτ. Αττικής)
Κίτριν ες: Κρητικός – Καρπαθάκης

ΣΚΟΡΕΡ: 40′ πεν . Παπαγγελής, 65′ Μαρουκάκης
σουτ – 17′ Παπαδόπουλος κεφ.

Καλλιθέα (Τάτσης): Πάν τος, Καλύβας, Κρητικός,
Παπαγγελής, Καν τέ, Τσιν τών ης (60′ Στούπης),
Παν τελίδης (60′ Χοτζάλι), Μουσταφίδης, Σταύρου (75′
Καραγιάν ν ης), Μαρουκάκης (75′ Εν γκουέμ),
Καββαδίας.

Ιάλυσος (Χαν τές): Αν δρούτσος, Μπουσάι (33′ λ.τ
Γκέζος (78′ Χριστόπουλος), Σκεν τεράι, Καρπαθάκης,
Τερζίου, Παπουτσογιαν ν όπουλος, Καν τουτσής,
Σταθόπουλος (66′ Χατζησάββας), Παπαδόπουλος,
Ρούσσος, Μαστραν των άκης (78′ Πατσίλης).

ΕΠΣΑ:  Καλοκαιριν ό
τουρν ουά ακαδημιών
στις 5-6 &amp; 12-
13/06/2021

Η υπερβολικά καθυστε-
ρημένη απόφαση της
Πολιτείας να επιτρέψει
την επαναλειτουργία
του ερασιτεχνικού
ποδοσφαίρου με προ-
πονήσεις  κατ’ αρχήν
και  αγώνες αργότερα
και μόνο για τα τμήματα
υποδομής και  με
ιδιαίτερα αυστηρούς
όρους και πρωτόκολλα,
δεν μας επιτρέπει να
οργανώσουμε καμίας
μορφής επίσημο πρω-
τάθλημα.
Ο χρόνος που έχουμε
στη διάθεσή μας μέχρι
την οριστική διακοπή
των αγωνιστικών δρα-
στηριοτήτων, λόγω των
καλοκαιρινών δια-
κοπών, είναι  τα δύο
Σαββατοκύριακα του
Ιουνίου, 5-6 και 12-13
(το επόμενο 19-20-21,
είναι το τριήμερο του
Αγίου Πνεύματος).
Γι’ αυτό, η Ένωσή μας
προκειμένου να δώσει

τη δυνατότητα στα
σωματεία μας να
συγκεντρώσουν τους
ποδοσφαιριστές των
τμημάτων υποδομής
(μετά την εξάμηνη απο-
μάκρυνσή τους από την
ομάδα τους), αλλά και
να προγραμματίσουν
την οργάνωσή τους τη
νέα χρονιά, αποφάσισε
να αναθέσει στον κ. Γ.
ΦΙΛΟ να αναλάβει τη
διοργάνωση Καλοκαιρ-
ινού Τουρνουά στη
μορφή του Χριστουγεν-
νιάτικου Τουρνουά. τα
δύο Σαββατοκύριακα 5-
6 και 12-13 Ιουνίου.
Η συμμετοχή των ομά-
δων είναι προαιρετική,
οι κατηγορίες για τις
οποίες θα διοργανωθ-
ούν αγώνες, οι ηλικίες
των ποδοσφαιριστών
και οι λεπτομέρειες της
διοργάνωσης, θα στα-
λούν στα σωματεία με
e-mail.
Οι αγώνες θα διοργα-
νωθούν σε όσα αθηναϊ-
κά γήπεδα είναι διαθέ-
σιμα, τηρώντας όλα τα
απαραίτητα υγειονομικά
πρωτόκολλα.

Η Ξάνθη με ολική ανατροπή 2-1 
τον Παναιτωλικό

Στο πρώτο παιχ ν ίδι μπαράζ για την  άν οδο στη Super
League η Ξάν θη με ολική αν ατροπή επικράτησε στα
πηγάδια του Παν αιτωλικού με 2-1 και απεκτησε προ-
βάδισμα στον  επαν αληπτικό της Κυριακής στο Αγρίν ιο.
ΣΚΟΡΕΡ: 52′ Έμπερτ σουτ, 71′ Μικελτάν τζε σου – 6′
Βέργος σουτ
Διαιτητής: Σιδηρόπουλος (Δωδεκαν ήσου)
Βοηθοί: Μπουξμπάουμ (Αν . Αττικής), Μεϊν τάν ας (Αχ α-
ΐας)
Κίτριν ες: Δημούτσος, Έμπερτ – Τσότσαλιτς, Μεν τόζα,
Περέιρα
Ξάν θη (Τεν ν ές): Ίτσο, Θυμιάν ης (70′ Τεσίγια),
Δημούτσος, Σιατραβάν ης (87′ Στάθης), Πέτροβιτς (35′
λ.τ Μικελτάν τζε), Θ. Παπάζογλου (87′ Καπν ίδης), 

Βέρκερ, Τζούρμαν , Έμπερτ, Παν τελιάδης, Ντίν ας (70′
Σχ ρόιχ εν ).

Παν αιτωλικός (Δέλλας): Κν ετ, Περέιρα, Μαν θάτης, Τσό-
τσαλιτς, Καρασαλίδης, Εν τιγκά (86′ Καρέλης), Μπαρμ-
πόσα, Ντίας, Μεν τόζα (63′ Ταχ άρ), Ντουάρτε (73′
Αριγίμπι), Βέργος (74′ Ματσόλα).

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Η Ενωση Ασπροπύργου 1-1 
στο Ρέθυμνο με την Επισκοπή

Σε εξ΄ αναβο-
λής ματς της
8ης αγωνιστι-
κής στο ΔΑΚ
Γ ά λ λ ο υ
"Παύλος Ι.
Βαρδινογιάν-
νης"  στο Ρέθ-
υμνο η Επισ-

κοπή  και η Ενωση  Ασπροπύργου αναδείχθηκαν
ισόπαλοι 1-1.
ΣΚΟΡΕΡ: 45+1′ Νάνι σουτ – 34′ πεν. Βασιλείου
Διαιτητής: Κρασαγάκης (Ηρακλείου).Βοηθοί :
Μαυραντωνάκης, Δασκαλάκης (Ηρακλείου)4ος:
Πατεμτζής (Ηρακλείου). Παρατηρητής: Παπαδάκης
(Λασιθίου).
ΕΠΙΣΚΟΠΗ (προπονητής Γιάσμινκο Βέλιτς): Δήμι-
ζας, Καραγιάννης, Λίμα, Λάμτσε, Ανδρέου, Κου-
τάντος, Σουμπατσάκης, Παναγιωτίδης, Γιαν-
νούτσος, Νάνι, Τσιριγώτης.

ΠΑΓΚΟΣ: Βουτσελάς, Ανδρικόπουλος, Ανυφαν-
τάκης, Τσόφλιας, Γεωργούσης, Τζωρτζινάκης,
Βαρουξάκης.
ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(προπονητής Ηλίας
Φυντάνης): Ντιμίτροβιτς, Τριποτσέρης, Αργυρό-
πουλος, Ντούμπερτ, Παπαθανασίου, Ντ'α΄Τζόζεφ,
Κυριατζής, Ζαχαρός, Βασιλείου, Μαρούδας, Τζα-
νουλίνος.
ΠΑΓΚΟΣ:Γκέκας, Κατίδης, Λαμπλόγλου, Κριστάν,
Κουδουνάς, Καλομοίρης, Μερτύρης, Μουκίδης.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1    ΚΑΛΑΜΑΤΑ    25
2    ΚΑΛΛΙΘΕΑ    24
3    ΡΟΔΟΣ        20
4    ΙΑΛΥΣΟΣ    18
5    ΕΠΙΣΚΟΠΗ    18
6    ΑΙΓΑΛΕΩ    17
7    ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ    14
8    ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ    13
9    ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ     8                                                         
10    ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ    7

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

To πρόγραμμα
της 14ης 
αγωνιστικής στην
Football League
Ανακοινώθηκε το αγωνιστικό
πρόγραμμα του
Σαββατοκύριακου στην
Football League στο νότιο και
βόρειο όμιλο 14η αγωνιστική.

Νότιος Όμιλος

Σάββατο 29/5/2021 16:00

ΔΑΚ Νάξου, Σαντορίνη – Νίκη
Βόλου

Κυριακή 30/5/2021 16:00
Γάλλου Π.Ι Βαρδινογιάννης,
Επισκοπή – Αιγάλεω

Κυριακή 30/5/2021 17:00
Σκάλας, Αστέρας Βλαχιώτη –
Καλαμάτα
Οικονομίδειο, Ιάλυσος – Ένωση
Πανασπροπυργιακού
Δημοτικό Ρόδου, Ρόδος –
Καλλιθέα.

Βόρειος Όμιλος

Σάββατο 29/5/2021 17:00
ΕΡΤ3
Δημοτικό Βέροιας, Βέροια
Ν.Π.Σ – Πανσερραϊκός.

Κυριακή 30/5/2021 17:00
Α ΔΑΚ Κατερίνης, Πιερικός – 

Απόλλων Πόντου
ΔΑΚ Κοζάνης, ΑΕΠ Κοζάνης –
Θεσπρωτός 2019
Νεάπολης Βόλου, Ολυμπιακός
Βόλου – Αλμωπός Αριδαίας
Ανθή Καραγιάννη, Καβάλα –
Τρίγλια
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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
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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



16-θριάσιο Πέμπτη 27 Μαΐου 2021


