
ΑΣΕΠ: Εκδόθηκε η
προκήρυξη για 144

προσλήψεις στα ΚΕΠ των
ΟΤΑ Α΄ Βαθμού

Ελευσίνα: «Ταχυδαχτυλουργοί»
έκλεψαν κάρτες και έκαναν

ανενόχλητοι αγορές
Πιάστηκαν στα «πράσα» την ώρα που αγόραζαν

ρούχα απο κατάστημα της περιοχής

ΟΟ  ΔΔήήμμοοςς  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  σσττοο
ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  ««ΑΑππόό  ττοο  ΑΑ  έέωωςς  

ττοο  ΩΩ::  μμιιαα  ΑΑκκααδδηημμίίαα  
γγιιαα  ΓΓοοννεείίςς»»

ΞΞεεκκιιννάά  ηη  εεκκττααμμίίεευυσσηη  ττωωνν  ππρρώώττωωνν  1100  εεκκααττ..
εευυρρώώ  γγιιαα  ττιιςς  ππρρώώττεεςς  440000  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς,,  

ααππόό  ττηηνν  ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  ΑΑττττιικκήήςς

Όλα τα βήματα
Άνοιξε η πλατφόρμα 

για το «πράσινο» 
πιστοποιητικό 
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ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΑΙ
ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ

Για τιςεπιχειρήσεις στις οποίες 
επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα

σσεελλ..  22

FL:  Η Ένωση Ασπροπύργου στην
Ρόδο με την τοπική ομάδα

Περίοδος μεταγραφών σε επαγγελματικά 
και ερασιτεχνικά σωματεία ΣΣεελλ..  1133  

σσεελλ..  33σσεελλ..  66

ΣΣύύγγχχρροοννοοιι  
χχρρυυσσοοθθήήρρεεςς……σσττηη
∆∆υυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή

Συνελήφθησαν µέλη
σπείρας για 26 κλοπές

καταλυτών σε Μέγαρα και
Άνω Λιόσια

σσεελλ..  55

σσεελλ..  55

Τετ-α-τετ Αργύρη 
Οικονόµου µε Σωµατείο 

Εργαζοµένων 
Ναυπηγείων Ελευσίνας

σσεελλ..  1166

σσεελλ..  33 σσεελλ..  99

Κλειστή για το κοινό η Κοινωνική
Υπηρεσία Δήμου Φυλής

Από 2 Ιουνίου έως 4 Ιουνίου
σσεελλ..  22

Στις 7 Ιουνίου 

η ανάρτηση των

τελικών πινάκων

με το σύνολο

των 

επιχειρήσεων

που θα λάβουν

μη επιστρεπτέα

χρηματοδότηση

ύψους 250 

εκ. ευρώ
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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 

Ανεμοι: Νότιοι 4-5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2,6,10,14,18,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Μαρίνος ,Νικηφόρος, Νικηφορία, Νικηφόρα 

Οσίου Μαρίνου του Βαάνη, Αγίου Νικηφόρου
ομολογητού

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΜΑΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΚΕ
Μακρυγιάννη 2 & Θερμοπυλών, 2111820405

Ελευσίνα

Καρατζάς Γεώργιος Ε.
Ηρώων Πολυτεχνείου 17-19, 2105549375

MANΔΡΑ

Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ.

Εργατικές Κατοικίες, 2105541721

Άνω Λιόσια

Οικονομοπούλου Μαρία
Μεγάλου Αλεξάνδρου 40, 2102311635

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Κύπρου 52-54, 2102400171

Η Διεύθυνση
Κοινωνική Πολι-
τικής του Δήμου
Φυλής ενημε-
ρώνει ότι, η Κοι-
νωνική Υπηρ-
εσία που στεγά-
ζεται στο κτίριο
επί της οδού
Αθηνών 18 στα
Άνω Λιόσια, θα
είναι κλειστή για
το κοινό από την
Τετάρτη 2 Ιου-
νίου έως και την
Παρασκευή 4
Ιουνίου 2021, λόγω τεχνικών έργων που εκτε-
λούνται επί του πεζοδρομίου και της εισόδου του
κτιρίου και δυσχεραίνουν την πρόσβαση των

δημοτών στο κτίρ-
ιο.

Ως εκ τούτου,
διακόπτεται και η
διανομή προϊόν-
των προς του
δικαιούχους του
Κοινωνικού Παντο-
πωλείου που επρ-
όκειτο να ολοκληρ-
ωθεί τις ημέρες
αυτές. Πρόκειται
για τη διανομή
προς δικαιούχους
1 ατόμου, οι οποίοι
θα ειδοποιηθούν εκ

νέου.
Οι τηλεφωνικές γραμμές της Κοινωνικής Υπηρ-

εσίας θα λειτουργούν κανονικά.

ΞΞεεκκιιννάά  ηη  εεκκττααμμίίεευυσσηη  ττωωνν  ππρρώώττωωνν  1100  εεκκααττ..
εευυρρώώ  γγιιαα  ττιιςς  ππρρώώττεεςς  440000  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς,,  

ααππόό  ττηηνν  ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  ΑΑττττιικκήήςς
Στις 7 Ιουν ίου η αν άρτηση των

τελικών  πιν άκων  με το σύν ολο των
επιχειρήσεων  που θα λάβουν  μη

επιστρεπτέα χρηματοδότηση ύψους
250 εκ. ευρώ, από το πρόγραμμα

της Περιφέρειας Αττικής

Ξεκίν ησε η διαδικασία εκταμίευσης ποσού
άν ω των  δέκα εκατομμυρίων  ευρώ, για 400
επιχ ειρήσεις που έχ ουν  ήδη υποβάλει
αίτημα στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφ-
έρειας Αττικής, στο πλαίσιο της δράσης
«Εν ίσχ υση πολύ μικρών  και μικρών  επιχ ει-
ρήσεων  που επλήγησαν  από την  παν -
δημία COVID-19 στην  Αττική» .

Η εκταμίευση θα πραγματοποιηθεί άμεσα, εν ώ η δια-
δικασία αξιολόγησης των  αιτήσεων  χ ρηματοδότησης
που υποβλήθηκαν  στο πλαίσιο της συγκεκριμέν ης
δράσης βρίσκεται στο τελικό της στάδιο, αφού έχ ουν
αξιολογηθεί αιτήσεις που καλύπτουν  το 95% του διαθ-
έσιμου προϋπολογισμού.

Την  Δευτέρα 7 Ιουν ίου οι τελικοί πίν ακες
Την  προσεχ ή Δευτέρα 7 Ιουν ίου θα αν ακοιν ωθούν

οι τελικοί πίν ακες με τις αιτήσεις που εγκρίν ον ται προς
χ ρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής, η βαθμολογική
τους κατάταξη, καθώς και το ποσό χ ρηματοδότησης
που δικαιούν ται, όπως διαμορφώθηκε μετά την
αξιολόγησή τους.

Ποια είν αι τα επόμεν α βήματα
Με βάση τις διαδικασίες που προβλέπον ται θα ακο-

λουθήσουν  μια σειρά από βήματα για την  ολοκλήρωση
της διαδικασίας εκταμίευσης της μη επιστρεπτέας
επιχ ορήγησης. Συγκεκριμέν α:

1. Οι επιχ ειρήσεις που εγκρίν ον ται, θα λάβουν
εν ημερωτικό μήν υμα στην  ηλεκτρον ική διεύθυν ση
που έχ ουν  δηλώσει κατά την  υποβολή τους, συν ο-
δευόμεν ο από την  επιστολή έν ταξης της πράξης τους,
το χ ρον οδιάγραμμα και την  αν αλογούσα δημόσια
δαπάν η. 

2. Στη συν έχ εια θα λάβουν  εν ημερωτικό μήν υμα με
οδηγίες υποβολής αιτήματος ελέγχ ου και το απαραίτητο
συν οδευτικό υλικό, προκειμέν ου ν α υποβάλλουν  το
αίτημα για την  καταβολή της εν ίσχ υσης.

3. Μετά την  ολοκλήρωση της ως άν ω περιγραφόμεν -
ης διαδικασίας, θα ακολουθήσει η διαδικασία εν ημέρω-
σης των  επιχ ειρήσεων  που οι αιτήσεις τους δεν
εγκρίθηκαν , είτε γιατί κρίθηκαν  απορριπτέες κατά την
αξιολόγηση, είτε λόγω εξάν τλησης του προϋπολογι-
σμού της δράσης. 

4. Οι επιχ ειρήσεις θα εν ημερωθούν  με την  αν άρτηση
των  αν τίστοιχ ων  πιν άκων  απορριπτέων  αιτήσεων
αλλά και με μήν υμα στην  ηλεκτρον ική διεύθυν ση που
έχ ουν  δηλώσει κατά την  υποβολή τους, προκειμέν ου
ν α υποβάλλουν , εφόσον  το επιθυμούν , τυχ όν  έν στα-
ση.

5. Επισημαίν ουμε ότι έχ ουν  ήδη εγκριθεί 4.600 αιτή-
σεις επιχ ειρήσεων  με την  με αρ. πρωτ.
1474/17.05.2021 (ΑΔΑ:ΩΥΑ27Λ7-ΨΙΓ) απόφαση
έν ταξης, οι οποίες κι έχ ουν  λάβει τα σχ ετικά εν ημερ-
ωτικά μην ύματα. Από αυτές, οι 400 έχ ουν  στείλει
αίτημα και έχ ουν  ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την
έν αρξη της καταβολής της επιχ ορήγησης,

Οι εν διαφερόμεν οι μπορούν  ν α εν ημερών ον ται
έγκυρα κι αν αλυτικά για την  πορεία υλοποίησης του
προγράμματος μέσα από τις ιστοσελίδες :

της Περιφέρειας Αττικής (http://www.patt.gov .gr/site/
)

της ΕΥΔ ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ (www.pepattikis.gr ), 
της ΕΛΑΝΕΤ (www.elanet.gr )  
του ΕΦΕΠΑΕ (www.ef epae.gr ) 

Κλειστή για το κοινό η Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Φυλής
από Τετάρτη 2 Ιουνίου έως και Παρασκευή 4 Ιουνίου
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ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ
Συνεχίζεται και για τον μήνα Ιούνιο η ρύθμιση

που προβλέπει  πλήρη απαλλαγή από την
υποχρέωση καταβολής ενοικίου για τις επιχειρή-
σεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της
εστίασης, του τουρισμού, του πολιτισμού, του
αθλητισμού, των μεταφορών, τα γυμναστήρια και
επιχειρήσεις στις οποίες επιβάλλονται περιορι-
στικά μέτρα.

Η καταβολή μειωμένου ενοικίου κατά 40%
ισχύει τον μήνα Ιούνιο για το λιανεμπόριο, για την
κύρια κατοικία των εργαζόμενων που τίθενται σε
αναστολή εργασίας τον μήνα Ιούνιο, καθώς και για
τη φοιτητική κατοικία των εξαρτώμενων μελών
αυτών.

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, αναμένεται ο
Ιούνιος να είναι ο τελευταίος μήνας για τον οποίο
προβλέπονται ευνοϊκές ρυθμίσεις αναφορικά με
την υποχρέωση καταβολής ενοικίου, με εξαίρεση
ελάχιστες περιπτώσεις επιχειρήσεων που
ενδέχεται να απαιτηθεί να παραμείνουν κλειστές
με κρατική εντολή τον μήνα Ιούλιο.

ΕΕννττόόςς  ττοουυ  ΙΙοουυννίίοουυ  ααννααµµέέννοοννττααιι  ππρροοσσλλήήψψεειιςς  σσττοουυςς
δδήήµµοουυςς,,  γγιιαα  ττηηνν  σσττεελλέέχχωωσσηη  ττωωνν  ΤΤεεχχννιικκώώνν  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν

∆∆ήήµµααρρχχοοςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς::
««ΈΈχχοουυµµεε  έένναα  εερργγααττιικκόό
δδυυννααµµιικκόό  σσεε  µµιιαα  ιιδδιιόόττυυππηη
οοµµηηρρεείίαα,,  πποουυ  ττηηνν  ίίδδιιαα
ώώρραα  δδιιααθθέέττεειι  µµεεγγάάλληη
ττεεχχννοογγννωωσσίίαα..  

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν το επό-
µενο διάστηµα, θα βάλουν τη σφραγίδα
τους στο µέλλον των Ναυπηγείων, για
αυτό θα ζητήσω κοινή συνάντηση µε
τους Βουλευτές της ∆υτικής Αττικής,
τον Πρόεδρο του ΕΚΕ-∆Α και τον Αντι-
περιφερειάρχη».

Με τον ∆ήµαρχο Ελευσίνας, Αργύρη
Οικονόµου, συναντήθηκε αντιπροσω-
πεία του Σωµατείου Εργαζοµένων Ναυ-
πηγείου Ελευσίνας, στο γραφείο του
πρώτου στο ∆ηµαρχείο. Στη συνάντηση
παρόντες ήταν, µεταξύ άλλων, ο  Πρόε-
δρος Ν. Παπανικολάου, ο Αντιπρόεδρος
∆. Κόλλιας, ο Ταµίας ∆. Χαρίτος και το
Μέλος Σπ. Καµπουράκης, ενώ παρίστα-
το και ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, Γ. Ηλιόπουλος. 

Όπως είναι γνωστό, ο ∆ήµαρχος
Ελευσίνας διατηρεί έναν ανοιχτό δίαυ-
λο επικοινωνίας µε τους εργαζοµένους,
καθώς στέκεται σταθερά στο πλευρό
τους. 

Υπενθυµίζεται, ότι το προηγούµενο
διάστηµα, είχε µεταφέρει -µε τη θεσµι

κή του ιδιότητα- τα αιτήµατα των
εργαζοµένων, φτάνοντας µέχρι το Γραφ-
είο του Πρωθυπουργού, προκειµένου
να βρεθεί µια βιώσιµη λύση για τα εργα-
σιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα των
εργαζοµένων και να τονωθεί η τοπική
και εθνική οικονοµία. Ενώ αντίστοιχες 

παρεµβάσεις, έχει κάνει το προη-
γούµενο διάστηµα στα Υπουργεία Εθνι-
κής Άµυνας και Ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό, στην πρόσφατη
συνάντηση συζητήθηκαν µε το Σωµα-
τείο όλες οι πληροφορίες για τις
τρέχουσες εξελίξεις, όπως είναι οι πιθα-
νές νοµοθετικές παρεµβάσεις για "εξορ-
θολογισµό" των χρεών και το εξοπλι-
στικό πρόγραµµα του Πολεµικού Ναυ-
τικού. 

Όπως δήλωσε ο Αργύρης Οικονόµου
σχετικά: 

«Η προσπάθεια για επαναλειτουργία
των Ναυπηγείων µας βρίσκει όλους
ενωµένους. Έχουµε ένα λαβωµένο εργα-
τικό δυναµικό, σε µια ιδιότυπη οµηρ-
εία, που την ίδια ώρα διαθέτει µεγάλη
τεχνογνωσία. 

Οι στιγµές είναι κρίσιµες, γιατί οι
αποφάσεις που θα ληφθούν το επόµενο
διάστηµα, θα βάλουν τη σφραγίδα τους
στο µέλλον των Ναυπηγείων. 

Για το λόγο αυτό, θα επιδιώξω κοινή
συνάντηση των εργαζοµένων µε τους
Βουλευτές της ∆υτικής Αττικής, τον
Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής Αττικής
και τον Πρόεδρο του ΕΚΕ-∆Α, ώστε η
τοπική µας φωνή να βγει προς τα έξω
όσο γίνεται πιο δυνατή και ενωµένη». 

Τετ-α-τετ Αργύρη Οικονόµου µε Σωµατείο 
Εργαζοµένων Ναυπηγείων Ελευσίνας

ΕΕντός του Ιουνίου (!)
προσλήψεις στους
δήµους, για την στε-

λέχωση των Τεχνικών Υπηρ-
εσιών τους, ανακοίνωσε ο
Γενικός Γραµµατέας του
υπουργείου Εσωτερικών
,Μιχάλης Σταυριανουδάκης,
Μιλώντας στη διαδικτυακή
ηµερίδα που διοργάνωσε (
25/5) το Ινστιτούτο Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και η ΚΕ∆Ε
µε θέµα: Οι ∆ήµοι ως φορείς
συνοχής και ανθεκτικότητας
στο Ταµείο Ανάκαµψης και
στο νέο ΕΣΠΑ, ανακοίνωσε
ότι τα προβλήµατα στελέχω-
σης που δηµιουργήθηκαν
στους ∆ήµους «θα λυθούν
εντός του Ιουνίου».

Όπως είπε συγκεκριµένα, θα προχωρήσει η δια-
δικασία στελέχωσης µε µηχανικούς κυρίως στους
µικρούς και µεσαίους ∆ήµους ενώ θα γίνει προ-
σπάθεια και για επιπλέον προσωπικό µέσω του
ΑΣΕΠ. Έτσι οι ∆ήµοι αυτοί, τόνισε ο κ. Σταυρια-
νουδάκη , θα µπορούν να στελεχωθούν µε προσω-
πικό 4-6 ατόµων σε ειδικότητες που θα στοχεύουν
στα νέα επενδυτικά εργαλεία.

Αναφερόµενος στα έργα που αφορούν και
καλούνται να υλοποιήσουν οι δήµοι µε το νέο
ΕΣΠΑ , το Ταµείο Ανάκαµψης και το πρόγραµµα
« Αντώνης Τρίτσης» , ο κ. Σταυριανουδάκης έκανε
λόγο για ένα «πολύ µεγάλο στοίχηµα» για τους 

∆ήµους για να ωφεληθούν και να απορροφή-
σουν πόρους στο προσεχές διάστηµα από αυτά τα
νέα επενδυτικά προγράµµατα.

«Οι προκλήσεις που έχουµε µπροστά µας είναι
πολλές. Πρέπει να προετοιµαστούµε έγκαιρα
γιατί τα επενδυτικά προγράµµατα που έρχονται
δίνουν λύσεις σε µακροχρόνια προβλήµατα της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης», ανέφερε χαρακτηριστι-
κά ο Γ.Γ. του Υπ. Εσωτερικών.

«Είναι στο χέρι όλων µας και για µας στο Υπο-
υργείο µε συντονισµό και νοµοθετικές ρυθµίσεις
να λύσουµε τα χέρια των ∆ήµων για να µπορέσουν
να ευεργετηθούν από προγράµµατα και πόρους
ύψους έως 15 δις ευρώ τα επόµενα έξι χρόνια».

συν εχ ίζεται στη σελ. 11
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Αναδιάταξη του επιχειρησιακού σχεδίου της ΕΛΑΣ για την
πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος

Σ
ε άμεση αναδιάταξη
του επιχειρησιακού
σχεδίου της

προχωρά η ΕΛΑΣ για την
πάταξη του οργανωμένου
εγκλήματος, αλλά και την
ενίσχυση της αστυνόμευ-
σης, σύμφωνα με όσα απο-
φασίστηκαν στις δύο
συσκέψεις που συγκάλεσε
ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης,
στο υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη και στις οποίες
συμμετείχαν πολλοί αξιω-
ματικοί από διάφορες Υπηρεσίες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, ενισχύεται το δίκτυο πληροφοριών
και ερευνών της Αστυνομίας, ενώ επικαιροποιείται η χαρτογράφηση των ενε-
ργών εγκληματικών ομάδων, με ονόματα και διευθύνσεις. Σημειώνεται, ότι
προχθες (Δευτέρα) το βράδυ πραγματοποιήθηκαν αιφνιδιαστικοί αστυνομικοί
έλεγχοι σε αρκετά νυχτερινά μαγαζιά.

Παράλληλα, όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου, στην εποχή που
ξεκινά μετά την πανδημία, ενισχύεται το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών με
αστυνομική παρουσία και περιπολίες, με ευέλικτες ομάδες, ειδικά σε περ-
ιοχές όπου συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός πολιτών. Οι περιπολίες θα
γίνονται από την ΔΙΑΣ, τη Δράση και την ΟΠΚΕ.

Προφυλακίστηκε
48χρονος για την 
απόπειρα απαγωγής
13χρονης στη Ραφήνα
Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 48χρονος
μετά την απολογία του ενώπιον του
ανακριτή για το αδίκημα της απόπει-
ρας αρπαγής σε βάρος 13χρονης
στη Ραφήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την
απολογία του, φέρεται να αρνήθηκε
την κατηγορία- καταγγελία ότι το
βράδυ της περασμένης Πέμπτης
επιχείρησε με επιμονή να βάλει στο
αυτοκίνητό του το κορίτσι, στην Ραφ-
ήνα, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε
πλησίασε την ανήλικη. Μάλιστα, για
να στηρίξει τους ισχυρισμούς του,
ζήτησε να προσκομιστεί το βιντεολ-
ηπτικό υλικό από τις κάμερες των
καταστημάτων στο δρόμο που καταγ-
γέλλεται ότι επιχείρησε να αρπάξει
την 13χρονη.

Προστασία πρώτης κατοικίας,
τέλος: Επιδότηση έως 210 ευρώ σε

δάνεια με υποθήκη ή προσημείωση

Μετά την κατάργηση της προστασίας της
πρώτης κατοικίας, το Υπ. Οικονομικών ανα-
κοίνωσε χθες το νέο πλαίσιο στήριξης των
ευάλωτων ομάδων που απειλούνται να βρεθ-
ούν στο δρόμο λόγω έναρξης πλειστηρια-
σμών.  
Συγκεκριμένα, την έναρξη λειτουργίας της
ηλεκτρον ικής πλατφόρμας του νέου Εξωδικα-
στικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών ανα-
κοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών που
παράλληλα εξήγγειλε ότι θα χορηγεί στα ευά-
λωτα νοικοκυριά επιδότηση της δόσης των
δανείων με υποθήκη/προσημείωση στην 1η
κατοικία, ύψους έως 210 ευρώ μηνιαίως (ανά-
λογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού) για 5
έτη". 
Όπως αναφέρεται "με την έναρξη λειτουργίας
του εξωδικαστικού μηχαν ισμού ρύθμισης
οφειλών, ολοκληρώνεται με επιτυχία η εφαρ-
μογή του Νόμου 4738/2020 για τη «Ρύθμιση
Οφειλών και την Παροχή 2ης Ευκαιρίας» και
η χώρα μας εναρμονίζεται με το Ευρωπαϊκό
Θεσμικό Πλαίσιο (ήτοι, Ευρωπαϊκή Οδηγία
1023/2019). Ενός Νόμου που αποδεικνύει
έμπρακτα ότι η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει
αποφασιστικά, με όρους κοινωνικής δικαι-
οσύνης και οικονομικής αποτελεσματικότ-
ητας, το μεγάλο οικονομικό και κοινωνικό
πρόβλημα της υπερχρέωσης των νοικοκυρ-
ιών. Και ταυτόχρονα, εξασφαλίζει τη διατήρη-
ση της αναγκαίας κουλτούρας πληρωμών". 
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ΣΣύύγγχχρροοννοοιι  χχρρυυσσοοθθήήρρεεςς……  σσττηη  ∆∆υυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή
Συνελήφθησαν µέλη σπείρας για 26 κλοπές καταλυτών 

σε Μέγαρα και Άνω Λιόσια
Την… «τιμητική» τους έχουν οι σπείρες

κλοπής καταλυτών στη Δυτική Αττική,
καθώς λιγο πριν στεγνωσει το μελάνι για
την εγκληματική ομάδα που ξάφριζε
καταλύτες σε Ελευσίνα και Αχαρνές, μια
νέα παρόμοια υπόθεση ήρθε χθες στο
φώς της δημοσιότητας.

Τα μέλη της σπείρας, παρά την
απαγόρευση κυκλοφορίας που υπήρχε
το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δεν
πτοούνταν με τίποτα. Κυκλοφορούσαν
μετά τα μεσάνυχτα ή πολύ πρωινές ώρες
με νοικιασμένα αυτοκίνητα για να μη
φανερώνουν τα δικά τους και αναζ-
ητούσαν πολυτελή τζιπ γνωστών εταιρ-

ειών. Οι αστυνομικοί του Τμήματος
Μεγάρων ταυτοποίησαν τουλάχιστον
οκτώ άτομα και συνέλαβαν τέσσερα
συγκρίνοντας τα βίντεο στα οποία είχαν
καταγραφεί οι κινήσεις τους αλλά και από
μαρτυρίες θυμάτων. Μάλιστα, ένα από τα
μέλη της σπείρας προδόθηκε από τα
παραπανίσια κιλά του καθώς αρκετοί
ήταν οι ιδιοκτήτες που τον αναγνώρισαν.

Συνολικά η σπείρα κατηγορείται για 26
κλοπές καταλυτών, ενώ τα κέρδη τους τα
χρησιμοποιούσαν για τις ανάγκες τους
αλλά και για την αγορά εξοπλισμού. 

Τα μέλη της εν λόγω εγκληματικής
οργάνωσης έχοντας διακριτούς ρόλους
(μέλη που έκαναν της κλοπές, μέλη που

συνέλεγαν τους κλεμμέ-
νους καταλύτες) κατόρθ-
ωσαν να αποκομίσουν
από τις εγκληματικές τους
ενέργειες το ποσό των
50.000€ τουλάχιστον.

Η οργάνωση είχε άριστη γνώση της
μεγάλης αξίας των μετάλλων που
υπάρχουν εντός του καταλύτη (αξία
ρόδιου 625€ το γραμμάριο ).

Τις πρωινές ώρες της 27/5/2021 το Τ.Α
Μεγάρων με τη συνδρομή δυνάμεων της
Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττι-
κής πραγματοποίησε επιχείρηση στις

περιοχές των Μεγάρων, Άνω Λιοσίων
και Ζεφυρίου κατά την οποία συνελήφθη-
σαν 4 ημεδαποί. Στις οικίες τους ανε-
υρέθησαν ποσότητες από κλεμμένους
καταλύτες οχημάτων.

Οι ανωτέρω δράστες μαζί με τη δικογρ-
αφία που σχηματίστηκε εις βάρος τους
οδηγήθηκαν στην εισαγγελία πρωτο-
δικών Αθηνών, η οποία τους παρέπεμψε
σε τακτικό ανακριτή.

Τ
η συμμετοχή στον υπό ίδρυ-
ση Οργανισμό Cl imattica,
Δίκτυο Περιφερειών και

Δήμων για την κλιματική αλλαγή
αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο
Μεγαρέων.

Πρόκειται για ένα Δίκτυο Περιφερ-
ειών και Δήμων το οποίο προτίθε-
ται να δημιουργήσει μια διαδραστι-
κή πλατφόρμα, ενημέρωσης, ανταλ-
λαγής πληροφοριών, δεδομένων,
γνώσεων, εμπειριών και  καλών
πρακτικών.

Όπως  ενημερώνει ο Δήμος Μεγα-
ρέων, το δίκτυο Climattica είναι
ένας φορέας – ομπρέλλα με εγγεγρ-
αμμένα συνδρομητικά μέλη, το
οποίο υποστηρίζει τεχνικά και επι-
στημονικά τους ΟΤΑ, σε θέματα που
άπτονται της κλιματικής αλλαγής

και της ενεργειακής μετάβασης
αλλά και σε δράσεις οι οποίες υπά-
γονται  στις ευρύτερες θεματικές
τηςκυκλικής οικονομίας και  του
ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ως εισηγητής του θέματος ο Δήμα-
ρχος Γρηγόρης Σταμούλης ενημέρ-
ωσε το Συμβούλιο ότι η συμμετοχή 

του Δήμου στο Δίκτυο θα δώσει
κατευθύνσεις σε τέσσερις πυλώνες:

Κλιματική αλλαγή
Ενεργειακή μετάβαση
Ψηφιακό και  Τεχνολογικό

μετασχηματισμό- 4η βιομηχανική
επανάσταση

Κυκλική Οικονομία και Διαχείριση
Αποβλήτων

Το  Δίκτυο CLIMATTICA θα
συνεισφέρει, εμπράκτως, στην
επίτευξη των στόχων του Δήμου
Μεγαρέων για την :

αειφόρo και βιώσιμη ανάπτυξη
και προστασία του περιβάλλοντος
και τη μείωση των επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής

Μεταξύ άλλων, ως εκ της φύσεώς
του, το Δίκτυο θα προωθήσει και-
νοτόμες βιώσιμες τεχνολογίες στην
καθαρή ενέργεια, στην εξοικονόμ-
ηση ενέργειας στα κτίρια και στην
καταπολέμηση της ενεργειακής
φτώχειας. 

Θα εστιάσει στην κυκλική οικο-
νομία και διαχείριση αποβλήτων
ώστε να εξασφαλιστεί επάρκεια των
φυσικών πόρων, και να περιορι-
στούν τα απόβλητα, δημιο-
υργώντας ένα νέο βιώσιμο οικονο-
μικό μοντέλο ανάπτυξης.

Οι νέες τάσεις της αγοράς, η παγ-
κοσμιοποίηση, η αναζήτηση νέων
αγορών, η Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη, η κλιματική αλλαγή, η δια-
φοροποίηση των ενεργειακών
πηγών, απαιτούν νέες πρωτοβου-
λίες και δυναμικά εγχειρήματα.

Το  Δίκτυο CLIMATTICA ανταπο-
κρίνεται  στις ανάγκες μίας κοι-
νωνίας και μίας οικονομίας που
αλλάζει, καινοτομεί, ψηφιοποιείται
στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός
αποκεντρωμένου αναπτυξιακού
μοντέλου.

Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαν-
τικό δίκτυο, ένας σπουδαίος Οργα-
νισμός και με την παρούσα εισήγ-
ηση, και βάσει του καταστατικού
του Δικτύου, που επισυνάπτεται
και όπου περιγράφονται οι σκοποί,
οι στόχοι και η λειτουργία του Δικ-
τύου, ζητούμε από το Σώμα την
λήψη απόφασης.

Η πρόταση του Δημάρχου έγινε
θετικά αποδεκτή από το Δημοτικό
συμβούλιο ως προς την ένταξή του
στό Δίκτυο.

Εκπρόσωπος ορίστηκε ο Δήμα-
ρχος ενώ ως συντονιστής ο Κων-
σταντίνος Κάμπαξης στέλεχος των
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Ιδρυτικό μέλος του Δικτύου Περιφερειών και Δήμων 
για την κλιματική αλλαγή ο Δήμος Μεγαρέων

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκε η προκήρυξη για 144 
προσλήψεις στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού

Ε
κδόθηκε η 7Κ/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.(Φ.Ε.Κ. 28/12.5.2021/τ. ΑΣΕΠ
και Φ.Ε.Κ. 31/26-05-2021/τ.Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προ-
τεραιότητας εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) θέσεων τακτικού προσωπικού

Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΚΕΠ των
ΟΤΑ Α΄ Βαθμού.
Τα Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.

(www.asep.gr) και διατίθενται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου
34, Αθήνα).
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση
συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου
(www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη
(Παράρτημα ΣΤ΄).
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδι-

κασία αρχίζει στις 5 Ιουλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 20 Ιουλίου
2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.
Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα
προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμε-
τοχής τους, θα υποβληθούν, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων,
μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της
προκήρυξης



ANAKOIΝΩΣΗ – Παιδικοί &
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δ. Ελευσίνας

Αγαπητοί γονείς, σας ενημερώνουμε ότι ήδη
άρχισαν να γίνονται οι φορολογικές δηλώσεις
του τρέχοντος οικονομικού έτους
[2020].Κάποιοι από εσάς που ολοκληρώσατε τη
διαδικασία έχετε αρχίσει να τις ανεβάζετε στην
πλατφόρμα των εγγραφών και επανεγγραφών για
τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς
του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Δ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ,μαζί
με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Παρακαλούμε πολύ ,επειδή η ημερομηνία λήξης 

των εγγραφών τελειώνει στις 09/06/2021, να
φροντίσετε να είστε συνεπείς με τις ημερομηνίες .
Ευχαριστούμε θερμά για την επιλογή των δομών
μας! Είμαστε στη διάθεσή σας και μη διστάσετε να
επικοινωνήσετε μαζί μας  για ό,τι χρειαστείτε είτε
τηλεφωνικά είτε μέσω email.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Από το γραφείο προσχολικής αγωγής
Η προϊσταμένη του τμήματος

Αικατερίνη Κολιοφώτη
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Ο
λοκληρώθηκε με επιτυχ ία ο κύκλος του προ-
γράμματος «Από το Α έως το Ω: μια Ακαδημία
για Γον είς»,  έν α διαδικτυακό πρόγραμμα της

Μον άδας Εφηβικής Υγείας της Β΄ Παιδιατρικής Κλιν ικής
του Παν επιστημίου Αθην ών , με έδρα το Γεν ικό Νοσο-
κομείο «Παίδων  Παν . & Αγλ. Κυριακού».  

Το πρόγραμμα περιλάμβαν ε 8 δίωρες διαδραστικές
συν αν τήσεις, κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήν α, από τον
Οκτώβρη 2020 έως και τον  Μάιο 2021, όπου παρου-
σιάστηκαν  θέματα σχ ετικά με την  υγεία, την  αν ά-
πτυξη, την  συμπεριφορά των  παιδιών  και τις σχ έσεις
στην  οικογέν εια και το σχ ολείο.

Συγκεκριμέν α οι θεματικές ήταν :
«Χρυσοί Καν όν ες και γον είς – προσαρμογή κατά την

περίοδο  #ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ
Εμβολιασμοί παιδιών  και εφήβων
Εξαρτήσεις και γον εϊκότητα – Εφαρμογή κατά την

περίοδο #ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ 
Μαθησιακές δυσκολίες και Διαταραχ ή Ελλειμματικής

Προσοχ ής – Υπερκιν ητικότητας 
Εκφοβισμός και έκφραση βίας αν ηλίκων

Διατροφικές αν άγκες και παρεκτροπές
Διαχ είριση άγχ ους και εν δυν άμωση στόχ ων
Το πρόγραμμα παρακολούθησαν  γον είς από

τον  Δήμο Ασπροπύργου,  εκφράζον τας τις ευχ α-
ριστίες τους για αυτή την  πρωτοβουλία, η οποία,
κατά τη γν ώμη των  ίδιων , βοήθησε σημαν τικά
στις σχ έσεις τους με τα παιδιά και το σχ ολείο.
Όλοι οι γον είς  έλαβαν  πιστοποιητικό παρακο-
λούθησης. 

Ο Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου ευχ αρίστησε θερμά τους Παν επιστημια-
κούς Ιατρούς για την  εξαιρετική τους πρωτοβουλία
και τη δωρεάν  υποστήριξη στις αν άγκες των
γον ιών  σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο λόγω της
Παν δημίας του Cov id-19. 

Για όσους επιθυμούν  ν α παρακολουθήσουν  τις
παρουσιάσεις και ν α βρουν  εν ημερωτικό υλικό
μπορούν  ν α επισκεφθούν  τον  παρακάτω σύν δε-
σμο https://y outh-
health.gr/index.php?pid=27&sn=26.    

Ο Δήμος Ασπροπύργου στο Πρόγραμμα «Από το Α έως 
το Ω: μια Ακαδημία για Γονείς»

Κομισιόν: «Πράσινο φως» στο ελληνικό
πρόγραμμα 800 εκατ. ευρώ για στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων

Eλληνικό πρόγραμμα ύψους 800 εκατ. ευρώ για τη στήριξη επιχει-
ρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού και
πλήττονται από την έξαρση του κορωνοϊού ενέκρινε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις
κρατικές ενισχύσεις, αναφέρει ανακοίνωση της Κομισιόν.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος, Μαργκρέτε Βεστάγκερ, αρμόδια για
την Πολιτική Ανταγωνισμού, σημείωσε ότι «αυτό το ελληνικό καθε-
στώς ύψους 800 εκατ. ευρώ θα διευκολύνει την πρόσβαση σε ρευ-
στότητα για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του
τουρισμού. Αυτές οι επιχειρήσεις έχουν πληγεί σοβαρά από την
πανδημία και αυτό το καθεστώς θα συμβάλει στη συνέχιση της οικο-
νομικής δραστηριότητάς τους σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς».

Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή, βάσει του προσωρινού
πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις, καθεστώς ύψους 800 εκατ.
ευρώ που θα παρέχει στήριξη σε επιχειρήσεις που δραστηριοποι-
ούνται στον τουριστικό τομέα και πλήττονται από την πανδημία του
κορωνοϊού. Το καθεστώς συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και θα είναι ανοικτό σε
επιχειρήσεις κάθε μεγέθους που παρουσίασαν μείωση του κύκλου
εργασιών άνω του 30% κατά το 2020, σε σύγκριση με το 2019. Η
ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, με ανώτατο
ποσό ανά επιχορήγηση που αντιστοιχεί σε ποσοστό έως και 5% του
ετήσιου κύκλου εργασιών του δικαιούχου ή σε 400.000 ευρώ ανά
επιχείρηση, ανάλογα με το ποιο ποσό είναι χαμηλότερο. Σκοπός του
καθεστώτος είναι να παρέχει στους δικαιούχους το κεφάλαιο κίνησης
που χρειάζονται για την απόκτηση πρώτων υλών απαραίτητων για
τις δραστηριότητές τους. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το καθεστώς
που κοινοποίησε η Ελλάδα πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέ-
πονται στο προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα, η ενίσχυση α) δεν θα
υπερβαίνει τα 1,8 εκατ. ευρώ ανά δικαιούχο και β) θα χορηγηθεί το
αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Πηγή: ΑΜΠΕ
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Ιδιαίτερα ικανοποιητική
ήταν η συμμετοχή των
πολιτών, εκπαιδευτικών,
αλλά και κυρίως γονέων
στην έκτη διαδικτυακή παρ-
ουσίαση του Προγράμματος
Αγωγής  Υγείας που διοργά-
νωσε το Ελληνικό Διαδημο-
τικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων
σε συνεργασία με τη Διεύθυ-
νση Κοινωνικής Προστασίας
του Δήμου Ασπροπύργου
που είχε θέμα τα «Σεξουαλι-
κά Μεταδιδόμενα Νοσήμα-
τα». 

Το επόμενο θέμα που θα
ακολουθήσει είναι οι «Εμβο-
λιασμοί Εφήβων». 

Στην σύγχρονη εποχή,
ζητήματα σεξουαλικής δια-
παιδαγώγησης αποτελούν
από τους βασικότερους
προβληματισμούς του εφη-
βικού πληθυσμού.
Συνεπώς, η σωστή και ολοκ-
ληρωμένη ενημέρωση ανα-
φορικά με αυτά, συνιστά
ζωτική υποχρέωση της κοι-
νωνίας και των διάφορων

φορέων της. Ο Δήμος Ασπρ-
οπύργου νιώθει ικανοποι-
ημένος, που το Πρόγραμμα
Αγωγής Υγείας και οι διορ-
γανωτές του, παρείχαν τη
δυνατότητα να θιχτεί το
συγκεκριμένο ζήτημα και να
παρουσιαστούν αναλυτικά
πληροφορίες αναφορικά με
την σεξουαλική υγεία και
προστασία των εφήβων.

Τη δράση χαιρέτησε η
Γενική Διευθύντρια του
ΕΔΔΥΠΠΥ κ. Μαρία Αϊδίνη
αλλά και η Διευθύντρια Κοι-
νωνικής Προστασίας του
Δήμου Ασπροπύργου, κ.
Ιωάννα Μαλιάτση.  

Ο Πρόεδρος του
ΕΔΔΥΠΠΥ και Περιφερει-
άρχης Αττικής κ. Γιώργος
Πατούλης στο χαιρετισμό
του μέσω βιντεοσκοπημέ-
νου μηνύματος ευχαρίστησε
τον ομιλητή κ. Χατζή και
συνεχάρη το Δήμο Ασπρ-
οπύργου για τη συμμετοχή
του στο πρόγραμμα και
δήλωσε: «Η ορθή διαπαι-

δαγώγηση των παιδιών για
θέματα σεξουαλικής αγωγής
και υγείας θα πρέπει να ξεκι-
νάει από νωρίς. 

Η ενημέρωση της έννοιας
του προληπτικού ελέγχου
αποτελεί τη μόνη ουσιαστική
προσέγγιση για το συστημα-

τικό περιορισμό και την
καταπολέμηση των σεξουα-
λικώς μεταδιδόμενων
νοσημάτων. 

Τα νοσήματα αυτά συνήθ-
ως συνοδεύονται από ανε-
πανόρθωτες επιπλοκές για
την υγεία του νέου που θα

τον ακολουθούν και ως ενή-
λικα. 

Διοργανώνοντας δράσεις
πρόληψης με ορθή και
έγκυρη ενημέρωση των
γονέων αλλά και των εκπαι-
δευτικών προστατεύουμε
εγκαίρως τα παιδιά μας».

««ΣΣεεξξοουυααλλιικκάά  ΜΜεεττααδδιιδδόόμμεενναα  ΝΝοοσσήήμμαατταα»»
το θέμα της 6ης διαδικτυακής συνάντησης του Προγράμματος Αγωγής Υγείας για Παιδιά

Έμπρακτη στήριξη και ενημέρωση από την Κοινωνική Προστασία του Δήμου Ασπροπύργου

Νέες σύγχρονες κλιματιστικές μονάδες σε
Νηπιαγωγεία και Δημοτικά του Δήμου Φυλής

Σ
την  προμήθεια ν έων  σύγχ ρον ων  κλιματιστικών  μον άδων , προκειμέν ου ν α
διατεθούν  σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά του Δήμου με βάση τα αιτήματα των
Διευθυν τών , προχ ώρησε η Πρωτοβάθμια Σχ ολική Επιτροπή του Δήμου

Φυλής. 
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των  καλοκαιριν ών  διακοπών , θα πραγματοποιηθεί

συν τήρηση στις υφιστάμεν ες κλιματιστικές μον άδες, με τοποθέτηση ειδικού αν τιϊκού
φίλτρου εν εργού άν θρακα,  με βάση τα υγειον ομικά πρωτόκολλα.

Ο Πρόεδρος της Α΄Ε.Σ.Ε. Δήμου Φυλής Γιάν ν ης Κρεμύδας δήλωσε:«Προμηθευτή-
καμε και θα παραδώσουμε ν έα κλιματιστικά για τις αν άγκες των  σχ ολείων  της Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης, με βάση πάν τα τα αιτήματα των  Διευθυν τών .

Είν αι σύγχ ρον α, με όλες τις απαραίτητες προδιαγρ-
αφές και θα λειτουργήσουν  με τα ισχ ύον τα πρωτό-
κολλα (καλός αερισμός, παράθυρα αν οιχ τά κλπ.). 

Είμαστε παρόν τες σε ότι μας ζητηθεί και αποσκοπεί
στην  αν αβάθμιση των  σχ ολικών  μον άδων  και την
παροχ ή ποιοτικής εκπαίδευσης στα παιδιά μας. Η
θέση του Δημάρχ ου μας Χρήστου Παππού είν αι
σαφής: 

Η εκπαίδευση είν αι δημόσιο αγαθό και εμείς πρέπει 
ν α κάν ουμε ότι μπορούμε για ν α προσφέρουμε

στην  εκπαιδευτική κοιν ότητα παραπάν ω από όσα
χ ρειάζεται. Στον  Δήμο Φυλής αποδίδουμε μεγάλη αξία
στην  Παιδεία».
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Συνάντηση με τον Υφυπουργό 
Αθλητισμού είχε ο Δήμαρχος Αχαρνών

Σπ. Βρεττός

Συνάντηση με τον Υφυπο-
υργό Αθλητισμού κ. Λευ-
τέρη Αυγενάκη είχε  ο

Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρετ-
τός στο περιθώριο της εκδήλωσης
για την 1η Ολυμπιακή Περιήγηση
Ιστορικών Οχημάτων στο Δήμο
Αχαρνών. Στην συνάντηση
τονίστηκε και από τις δυο πλευρές
η εξαιρετική συνεργασία που
υπάρχει σε όλα τα θέματα που
αφορούν τον Δήμο μας.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος
Βρεττός ευχαρίστησε τον Υφυπο-

υργό Αθλητισμού κ. Λευτέρη Αυγε-
νάκη και δήλωσε:

“Η σημερινή συνάντηση με τον
Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Λευ-
τέρη Αυγενάκη ήταν μια ευκαιρία
να επαναδιατυπωθεί για ακόμη μια
φορά η εξαιρετική συνεργασία
που έχουμε σε όλα τα θέματα που
αφορούν τον Δήμο Αχαρνών.

Μια σχέση που ξεκίνησε να χτίζε-
ται από την πρώτη φορά που βρε-
θήκαμε στο ίδιο τραπέζι και
εξελίσσεται διαρκώς με γνώμονα
την αξιοποίηση κάθε δυνατότητας

για τον αθλητισμό στις Αχαρνές,
την αξιοποίηση εγκαταστάσεων
και χώρων, τις δυνατότητες άθλ-
ησης των δημοτών μας.

Τον ευχαριστώ για το διαρκές
ενδιαφέρον για την πόλη μας και

ελπίζουμε σύντομα να προωθήσο-
υμε και άλλα θέματα, όπως αυτό
της πλήρους αξιοποίησης του
συγκροτήματος των εγκαταστά-
σεων του Ολυμπιακού Χωριού
προς όφελος κάθε πολίτη.”

ΤΙΤΑΝ: Μια ροδιά σύμβολο για το μέλλον

Επετειακή συνεργασία για τον
εορτασμό των 70 χρόνων από την

ίδρυση της Ελληνικής Εταιρίας 
Προστασίας της Φύσης 

Μ
ία δράση ιδιαίτερου συμβολισμού
είν αι η φύτευση της ροδιάς που
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο

29 Μαΐου στην  αυλή του 3ου
Γυμν ασίου Ωραιοκάστρου, σηματο-
δοτών τας τη συν εργασία του Τιτάν α με
την  Ελλην ική Εταιρία Προστασίας της
Φύσης (ΕΕΠΦ), η οποία γιορτάζει φέτος
70 χ ρόν ια συν εχ ούς δράσης παν ελλή-
ν ιας εμβέλειας για την  προστασία του
φυσικού περιβάλλον τος.
Η ροδιά που φυτεύτηκε είν αι το δέν τρο με τον  αριθμό «2.000.000». Τόσα είν αι
τα δέν τρα που φυτεύτηκαν  σε όλη την  Ελλάδα μέχ ρι και το Σάββατο από τον
Τιτάν α, στο πλαίσιο του θεσμού αποκατάστασης περιβάλλον τος και δεν δροφυ-
τεύσεων  που υλοποιεί αδιάλειπτα από το 1971 σε λατομικούς χ ώρους, σε περ-
ιοχ ές που επλήγησαν  από φυσικές καταστροφές και σε διάφορους Δήμους και
Περιφέρειες της χ ώρας μας, ακολουθών τας τις ευρωπαϊκές και διεθν είς τάσεις σε
θέματα βιοποικιλότητας και εφαρμόζον τας διεθν ή πρότυπα και εργαλεία.
Η Ελλην ική Εταιρία Προστασίας της Φύσης συν εργάζεται στεν ά εδώ και δεκαετίες
με τον  Τιτάν α και, όπως τόν ισε στη σχ ετική εκδήλωση η αν τιπρόεδρος της
ΕΕΠΦ Αλέξια Νικηφοράκη, η δράση του στην  αποκατάσταση λατομικών  ζων ών
αλλά και σε συν έργειες προστασίας του φυσικού περιβάλλον τος αποτελούν
παράδειγμα  για την  σύγχ ρον η επιχ ειρηματικότητα που αν τιλαμβάν εται ότι η αει-
φορία αποτελεί τη μόν η ασφαλή επιλογή για τον  πλαν ήτη μας. 
Στο σημαν τικό έργο της ΕΕΠΦ, της παλαιότερης και μίας από τις πλέον  δρα-
στήριες ελλην ικές περιβαλλον τικές μη κυβερν ητικές οργαν ώσεις, αν αφέρθηκε ο
Κώστας Νικολάου, Διευθυν τής του Εργοστασίου ΤΙΤΑΝ Ευκαρπίας. Υλο-
ποιών τας περιβαλλον τικές παρεμβάσεις, έργα και προγράμματα προστασίας της
φύσης, η ΕΕΠΦ έχ ει ευαισθητοποιήσει και εκπαιδεύσει χ ιλιάδες μαθητές και εκα-
τον τάδες εκπαιδευτικούς περιβάλλον τος σε συν εργασία με το FEE (Διεθν ές Ίδρ-
υμα για την  Περιβαλλον τική Εκπαίδευση), αλλά και χ ιλιάδες απλών  πολιτών  σε
θέματα που αφορούν  τη φυσική κληρον ομιά της χ ώρας μας. Η πολύτιμη τεχ ν ογ-
ν ωσία της ΕΕΠΦ έχ ει αξιοποιηθεί στην  εκπόν ηση Τοπικών  Μελετών  για την
προστασία της βιοποικιλότητας σε περιοχ ές που δραστηριοποιείται ο ΤΙΤΑΝ, με
εξαιρετικά αποτελέσματα.
Η εκδήλωση, με την  υποστήριξη της Αν τιδημαρχ ίας Καθημεριν ότητας και της
Έν ωσης Γον έων  και Κηδεμόν ων  Δήμου Ωραιοκάστρου, έγιν ε στην  αυλή του 3ου
Γυμν ασίου (με όλα τα προβλεπόμεν α μέτρα ασφαλείας) και η ύψους δύο μέτρων
ροδιά βρίσκεται από το Σάββατο υπό την  προστασία της σχ ολικής κοιν ότητας
που έχ ει διακριθεί για την  ευαισθησία και τις πρωτοβουλίες της.
Ο ΤΙΤΑΝ είν αι ο μεγάλος χ ορηγός των  φετιν ών  εκδηλώσεων  για τα 70 χ ρόν ια
από την  ίδρυση της ΕΕΠΦ.



«Πρεμιέρα» χθες για το ψηφιακό πιστοποιη-
τικό Cov id-19 στην  Ελλάδα, με τη χώρα μας ν α
γίν εται από τις πρώτες που θέτει σε λειτουργία
τη συγκεκριμέν η υπηρεσία, καθώς ο σχετικός
καν ον ισμός τίθεται σε εφαρμογή την  1η Ιου-
λίου.

Το ψηφιακό πιστοποιητικό Cov id-19 περιέχ ει πληρο-
φορίες για την  κατάσταση του φυσικού προσώπου –
κατόχ ου του όσον  αφορά στον  εμβολιασμό, το αποτέ-
λεσμα των  τελευταίων  ταχ έων  μοριακών  ελέγχ ων  (rapid
– test) ή μοριακής μεθόδου αν άλυσης (PCR test) ή τη
ν όσηση από τον  κορον αϊό κατά περίπτωση.

Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID απο-
τελεί την  ψηφιακή απόδειξη ότι έν α πρόσωπο έχ ει
εμβολιαστεί κατά της COVID-19 με οποιοδήποτε εμβό-
λιο από εκείν α που έχ ουν  λάβει άδεια κυκλοφορίας από
την  ΕΕ ή έχ ει υποβληθεί σε εξέταση με αρν ητικό απο-
τέλεσμα ή έχ ει αν αρρώσει από τη ν όσο COVID-19.

Όσον  αφορά την  προστασία των  προσωπικών  δεδο-
μέν ων , το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID
περιέχ ει μόν ο τις απαραίτητες βασικές πληροφορίες,
όπως ον οματεπών υμο, ημερομην ία γέν ν ησης, ημερομ-
ην ία έκδοσης, πληροφορίες σχ ετικά με το εμβόλιο/την
εξέταση/την  αν άρρωση και έν αν  μον αδικό αν αγν ωρι-
στικό κωδικό.

Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID
εκδίδεται δωρεάν  σε ψηφιακή μορφή και μπορεί ν α
εκτυπωθεί. Επίσης, έχ ει κωδικό QR με ψηφιακή υπο-
γραφή και το περιεχ όμεν ό του θα αν αγράφεται τόσο
στην  εθν ική γλώσσα, όσο και στα αγγλικά.

Αρμόδιες για την  έκδοση του πιστοποιητικού είν αι οι
εθν ικές αρχ ές κάθε χ ώρας. Στην  Ελλάδα, το Ευρωπαϊ-
κό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID θα εκδίδεται μέσω
του gov .gr και σε λίγες ημέρες θα είν αι δυν ατή η έκδο-
σή του μέσω των  Κέν τρων  Εξυπηρέτησης Πολιτών . 

Πώς θα λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό
Πιστοποιητικό COVID;

Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID θα
ισχ ύει σε όλα τα κράτη –  μέλη της ΕΕ και σε Ισλαν δία,
Νορβηγία και Λιχ τεν στάιν . Θα συμβάλει στη διασφάλι-
ση της άρσης των  ισχ υόν των  περιορισμών  με συν το-
ν ισμέν ο τρόπο, καθώς θα επιτρέπει στις αρχ ές κάθε
χ ώρας ν α επιβεβαιών ουν  ότι ο ταξιδιώτης είτε έχ ει
εμβολιαστεί κατά του κορον αϊού, είτε έχ ει υποβληθεί
πρόσφατα σε τεστ το οποίο ήταν  αρν ητικό, είτε έχ ει
αν αρρώσει από τη ν όσο Cov id-19.

Τι θα βεβαιώνει;

Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID απο-
τελεί την  ψηφιακή απόδειξη ότι έν α πρόσωπο:

έχ ει εμβολιαστεί κατά της COVID-19 με οποιοδήποτε
εμβόλιο από εκείν α που έχ ουν  λάβει άδεια κυκλοφορίας
από την  ΕΕ ή

έχ ει υποβληθεί σε εξέταση με αρν ητικό αποτέλεσμα ή
έχ ει αν αρρώσει από τη ν όσο COVID-19.
Σε ποιες περιπτώσεις θα εκδίδεται;

Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID
μπορεί να εκδοθεί:

αν  ο εν διαφερόμεν ος έχ ει ολοκληρώσει τη διαδικασία
του εμβολιασμού του ή

αν  ο εν διαφερόμεν ος έχ ει υποβληθεί πρόσφατα σε
διαγν ωστικό έλεγχ ο (PCR ή rapid test). Σε περίπτωση
που έχ ει υποβληθεί σε περισσότερους του εν ός διαγ-
ν ωστικούς ελέγχ ους, το πιστοποιητικό εκδίδεται με το
αποτέλεσμα του πιο πρόσφατου ή

αν  ο εν διαφερόμεν ος έχ ει ν οσήσει κατά τους τελευ-
ταίους μήν ες.

Σημειών εται ότι κάθε κράτος έχ ει την  ευχ έρεια ν α
προσδιορίζει τους παραπάν ω χ ρόν ους. Ως εκ τούτου,
συν ιστάται στους ταξιδιώτες ν α απευθύν ον ται στις
αρμόδιες αρχ ές ώστε ν α γν ωρίζουν  αν  το πιστοποιη-
τικό τους βρίσκεται σε ισχ ύ.

Τι μορφή θα έχει, ποιος και πώς θα το εκδίδει;
Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID

εκδίδεται δωρεάν  σε ψηφιακή μορφή και μπορεί ν α
εκτυπωθεί. Φέρει κωδικό QR με ψηφιακή υπογραφή,
εν ώ το περιεχ όμεν ό του αν αγράφεται τόσο στην  εθν ι-
κή γλώσσα, όσο και στα αγγλικά, ώστε ν α είν αι έγκυρο
σε όλες τις χ ώρες της ΕΕ.

Αρμόδιες για την  έκδοση του πιστοποιητικού είν αι οι
εθν ικές αρχ ές κάθε χ ώρας. Σε ό,τι αφορά στην  Ελλάδα,
αρχ ικά το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID
θα εκδίδεται μέσω του gov .gr και σε λίγες ημέρες θα
είν αι δυν ατή η έκδοσή του μέσω των  Κέν τρων
Εξυπηρέτησης Πολιτών .

Πώς θα ελέγχεται η γνησιότητά του;
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχ ει δημιουργήσει μια πύλη

μέσω της οποίας όλες οι υπογραφές των  πιστοποιη-
τικών  θα μπορούν  ν α επαληθευτούν  σε όλη την  ΕΕ.
Τα προσωπικά δεδομέν α του κατόχ ου του Ευρωπαϊκού 

Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID δεν  περν ούν
μέσω της πύλης, αφού αυτό δεν  είν αι αν αγκαίο για την
επαλήθευση της ψηφιακής υπογραφής.

Πότε τίθεται σε εφαρμογή;
Σύμφων α με τις αποφάσεις των  οργάν ων  της Ευρω-

παϊκής Έν ωσης, το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό
COVID θα τεθεί σε εφαρμογή σε εν ωσιακό επίπεδο την
1η Ιουλίου 2021. Η Ελλάδα είν αι ήδη έτοιμη και στο
μεσοδιάστημα θα μπορεί ν α εφαρμόζει το πιστοποιη-
τικό σε συν εργασία με όσες ευρωπαϊκές χ ώρες είν αι
επίσης έτοιμες.

Ποια προσωπικά μου δεδομένα θα περιλαμβά-
νει;

Για την  προστασία των  προσωπικών  δεδομέν ων , το
Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID θα περιέχ ει
μόν ο τις απαραίτητες βασικές πληροφορίες, όπως ον ο-
ματεπών υμο, ημερομην ία γέν ν ησης, ημερομην ία έκδο-
σης, πληροφορίες σχ ετικά με το εμβόλιο/την
εξέταση/την  αν άρρωση και έν αν  μον αδικό αν αγν ωρι-
στικό κωδικό. 

Πιερρακάκης: Ποιες χώρες θα το δέχονται

Μιλών τας στον  ΣΚΑI το πρωί της Τρίτης, ο κ. Πιερρ-
ακάκης σημείωσε: «Είμαστε πρώτοι, γιατί αυτή ήταν  και
μία πρόταση του πρωθυπουργού και περιμέν ουμε
ποιες χ ώρες θα είν αι αυτές που θα το εφαρμόσουν
άμεσα», είπε.

Όπως σημείωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρν -
ησης, θα αν ακοιν ωθούν  ποιες χ ώρες θα το δέχ ον ται
και οι πολίτες θα μπορούν  ν α ταξιδέψουν  σε αυτές
δίχ ως περιορισμούς. Είν αι μία διαδικασία μίας με δύο
εβδομάδων , είπε.

«Αυτός ο έν ας μήν ας μέχ ρι την  1η Ιουλίου θα έχ ει
έν αν  κάποιο πειραματικό χ αρακτήρα» τόν ισε.
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Όλα τα βήματα
Άνοιξε η πλατφόρμα για το «πράσινο» πιστοποιητικό 
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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

Ζητείται Υπάλληλος με δίπλωμα για μηχανάκι για εξωτερικές

εργασίες, για εταιρία με έδρα τον Ασπρόπυργο. Απαραίτητα

οι εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Τηλ.  Επικοινωνίας 2105579069

Πωλείται οικία ισόγειο και πρώτος
όροφος στο Παλαιοχώρι Μάνδρας  σε 800
μέτρα οικόπεδο. Ανταλλαγή με διαμέρισμα

τηλέφωνο 6974 311 396.
Τιμή συζητήσιμη
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Λύματα: Οριακές
μειώσεις στο ιικό
φορτίο σε Αττική
και Θεσσαλονίκη

Πτωτικές ή σταθεροποιητικές
τάσεις παρατηρήθηκαν την
εβδομάδα 24-30 Μαΐου στο ιικό
φορτίο του SARS-CoV-2 στα
αστικά λύματα των επτά από
τις δώδεκα περιοχές που
ελέγχονται από το Εθνικό Δίκτυο
Επιδημιολογίας Λυμάτων του
ΕΟΔΥ.

Οι καθαρά πτωτικές μεταβολές
κυμάνθηκαν από -74% στην
Ξάνθη έως -45% στο Ηράκλειο,
ενώ οριακές κρίνονται οι
μειώσεις που παρατηρήθηκαν
στο ιικό φορτίο των αστικών
λυμάτων στην Περιφέρεια Αττι-
κής (-26%) και στη Θεσσαλονίκη
(-21%). Σταθερό παρέμεινε
ουσιαστικά το ιικό φορτίο στην
Αλεξανδρούπολη, παρουσιά-
ζοντας μη σημαντική μεταβολή
(+5%).

Τέσσερις από τις δώδεκα περ-

ιοχές του Εθνικού Δικτύου Επιδ-
ημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ
παρουσίασαν αύξηση στο μέσο
ιικό φορτίο σε σχέση με την
προηγούμενη εβδομάδα.

Καθαρή αύξηση στο μέσο ιικό
φορτίο των αστικών λυμάτων
παρατηρήθηκε στην Πάτρα
(+50%) και στα Χανιά (+78%),
ενώ οριακή ήταν η αύξηση στο
Ρέθυμνο (+12%) και στα Ιωάννι-
να (+22%). Στον Άγιο Νικόλαο
δεν ήταν δυνατή η δειγματολ-
ηψία και συνεπώς δεν
υπάρχουν αποτελέσματα για
την εβδομάδα 24-30/5/21.

Τα αποτελέσματα ανά περ-
ιοχή:

Περιφέρεια Αττικής: Την τελευ-
ταία εβδομάδα, 24-30/5/21, στην
Περιφέρεια Αττικής, καταγρά-
φηκε στατιστικά μη σημαντική
μείωση (-26%) του εβδομα-
διαίου μέσου όρου στο ιικό
φορτίο των λυμάτων. Για τρίτη
εβδομάδα, το ιικό φορτίο στα
λύματα της Αττικής εμφανίζει
μια σταθεροποίηση του μέσου
όρου αυτού με τάση ύφεσης,
ειδικά τις τελευταίες ημέρες της

εβδομάδας, σε σχέση με την
προηγούμενη εβδομάδα,17-
23/5/21. Το ιικό φορτίο παραμέ-
νει σε σχετικά υψηλά επίπεδα.

Θεσσαλονίκη: Την τελευταία
εβδομάδα, 24-30/5/21, στη Θεσ-
σαλονίκη παρατηρήθηκε μείω-
ση (-21%) στο ιικό φορτίο των
αστικών λυμάτων, σε σχέση με
την προηγούμενη εβδομάδα,
17-23/5/21. Η πτωτική τάση που
σημειώθηκε την εβδομάδα 17-
23/5/21 συνεχίστηκε και την
τελευταία εβδομάδα, ωστόσο
με μειούμενο ρυθμό και περισ-
σότερες διακυμάνσεις. Η χαμ-
ηλότερη τιμή του ιικού φορτίου
καταγράφηκε την Κυρια-
κή30/5/21.

Λάρισα: Την τελευταία εβδομά-
δα, 24-30/5/21, παρατηρήθηκε
σημαντική μείωση (-51% ) του
ιικού φορτίου των αστικών λυμά-
των της Λάρισας σε σχέση με
την προηγούμενη εβδομάδα.

Βόλος: Την τελευταία εβδομά-
δα, 24-30/5/21 , παρατηρήθηκε
σημαντική μείωση (-73%) του
ιικού φορτίου στα αστικά λύματα
του Βόλου σε σχέση με την

προηγούμενη εβδομάδα.

Ηράκλειο: Την τελευταία εβδο-
μάδα, 24-30/5/21, συνεχίσθηκε η
μείωση (-45%) στο ιικό φορτίο
των αστικών λυμάτων της πόλης
του Ηρακλείου, σε σχέση με την
αμέσως προηγούμενη εβδομά-
δα. Οι απόλυτες τιμές του ιικού
φορτίου παραμένουν χαμηλές.

Χανιά: Την τελευταία εβδομά-
δα, 24-30/5/21, καταγράφηκε
αύξηση στο μέσο όρο του ιικού
φορτίου των αστικών λυμάτων
της πόλης των Χανίων (+78%).
Η αύξηση αυτή, που ακολουθεί
τη συνολικά πτωτική τάση του
τελευταίου μήνα, μένει να επι-
βεβαιωθεί την τρέχουσα εβδο-
μάδα. Επισημαίνεται ότι, παρά
την αύξηση που παρατηρήθηκε,
οι απόλυτες τιμές του ιικού
φορτίου παραμένουν χαμηλές.

Ρέθυμνο: Την τελευταία εβδο-
μάδα, 24-30/5/21, παρατηρήθη-
κε οριακή αύξηση (+12%) στο
ιικό φορτίο των αστικών λυμά-
των της πόληςτου Ρεθύμνου, σε
σχέση με την αμέσως προη-
γούμενη εβδομάδα. Οι απόλ-
υτες τιμές του ιικού φορτίου

παραμένουν χαμηλές.

Πάτρα: Την τελευταία εβδομά-
δα, 24-30/5/21, στην Πάτρα,
παρατηρήθηκε αύξηση (+50%)
στο ιικό φορτίο των αστικών
λυμάτων σε σχέση με την προη-
γούμενη εβδομάδα. Επι-
σημαίνεται ότι, παρά την
αύξηση της τελευταίας εβδομά-
δας, το ιικό φορτίο των αστικών
λυμάτων τον τελευταίο μήνα
εμφανίζει σταθεροποιητικές
τάσεις.

Ξάνθη: Την τελευταία εβδομά-
δα, 24-30/5/21, παρατηρήθηκε
σημαντική μείωση (-74%) του
ιικού φορτίου στα αστικά λύματα
της Ξάνθης σε σχέση με την
προηγούμενη εβδομάδα.

Αλεξανδρούπολη: Την τελευ-

ταία εβδομάδα, 24-30/5/21, το
ιικό φορτίο στα αστικά λύματα
της Αλεξανδρούπολης παρέ-
μεινε χαμηλό και ουσιαστικά
αμετάβλητο (+5%) σε σχέση με
την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιωάννινα: Την τελευταία εβδο-
μάδα, 24-30/5/21, στα Ιωάννινα,
παρατηρήθηκε οριακή αύξηση
(+22%) στο ιικό φορτίο των
αστικών λυμάτων σε σχέση με
την προηγούμενη εβδομάδα,
17-23/5/21.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3

Παράλληλα, δίν εται η δυν ατότ-
ητα αν αστολής πληρωμής των
δόσεων  ρυθμισμέν ων  φορολο-
γικών  και ασφαλιστικών  οφειλών ,
πληρωτέων  τον  μήν α Ιούν ιο, για
τις επιχειρήσεις που θα παρα-
μείν ουν  κλειστές με κρατική εν το-
λή τον  μήν α Ιούν ιο.

Με τις παραπάν ω παρεμβάσεις,
η Κυβέρν ηση, για ακόμη μία φορά,
αποδεικν ύει έμπρακτα ότι βρίσκε-
ται σε διαρκή εγρήγορση, αφου-
γκράζεται τις αν άγκες ν οικοκυρ-
ιών  και επιχειρήσεων , και αν τιμε

τωπίζει με υψηλό αίσθημα κοι-
ν ων ικής ευθύν ης το ζήτημα των
οφειλών  προς τη Φορολογική
Διοίκηση.

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816
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Προαναγγελία της
Football League
Τρία ακόμα παιχνίδια, που εκκρεμούν από προη-
γούμενες αγωνιστικές, διεξάγονται σήμερα. Το βαθ-
μολογικό τους ενδιαφέρον είναι μεγάλο, τόσο τις
πρώτες, όσο και στις τελευταίες θέσεις.

Στην  Καβάλα…
Στο τελευταίο παιχ ν ίδι, που η διεξαγωγή του ήταν  θύμα
της παν δημίας, η Καβάλα υποδέχ εται το Θεσπρωτό.
Βέβαια εκκρεμεί και ο αγών ας Απόλλων α Πόν του –
Ολυμπιακού Βόλου, αυτός όμως ήταν … θύμα τροφικής
δηλητηρίασης.
Η πρωτοπόρος Καβάλα έχ ει την  ευκαιρία ν α αποσπα-
στεί τρεις βαθμούς από τη Βέροια και έξι από τον  Παν -
σερραϊκό, 11 μέρες πριν  από το μεγάλο ν τέρμπι στη
Βέροια. Η Καβάλα έχ ει κερδίσει τα πέν τε από τα έξι
τελευταία παιχ ν ίδια της, πετυχ αίν ον τας τουλάχ ιστον
δύο γκολ σε κάθε έν α από αυτά. Μον αδική εξαίρεση
αυτό το 0-1 από τον  Απόλλων α Πόν του.
Αυτό το αποτέλεσμα, όπως και τα άλλα θετικά του
Απόλλων α, κάν ει τον  αν τίπαλο της Καβάλας ν α καίγε-
ται για βαθμούς. Ο Θεσπρωτός πήρε βαθμό την  περα-
σμέν η Κυριακή μετά από τέσσερις διαδοχ ικές ήττες.
Μάλιστα η ομάδα του Χουάν  Ραμόν  Ρότσα λίγο 

έλειψε ν α χ άσει και στην  Κοζάν η, αφού δέχ τηκε γκολ
στο 90’ και ισοφάρισε στο 91’!
Στον  πρώτο γύρο η Καβάλα είχ ε επικρατήσει στην
Ηγουμεν ίτσα με 1-0 .

Στην  Ρόδο…

Η ν ίκη της Ρόδου επί της Καλλιθέας και ο τρόπος που
επιτεύχ θηκε, έφτιαξε αρκετά το κλίμα στην  ομάδα του
σμαραγδέν ιου ν ησιού, που ή ήττα στην  Καλαμάτα είχ ε
χ αλάσει. Η Ρόδος έχ ει τώρα την  ευκαιρία ν α πλησιάσει
στους δύο βαθμούς την  Καλαμάτα, και ν α ξεπεράσει
την  Καλλιθέα, γν ωρίζον τας ότι οι δύο αυτές ομάδες
έχ ουν  ν α παίξουν  μεταξύ τους σε λίγες μέρες.
Η Ρόδος υποδέχ εται τον  Ασπρόπυργο, στην  τελευταία
αγων ιστική εκκρεμότητα του πρώτου γύρου, στοχ εύον -
τας την  τέταρτη διαδοχ ική ν ίκη στην  έδρα της και
φυσικά ν α διατηρήσει το αήττητο εκεί.

Ο Ασπρόπυργος παίζει το τρίτο στη σειρά εκτός έδρας
παιχ ν ίδι του, αφού την  περασμέν η Τετάρτη ήταν  στο
Ρέθυμν ο, όπου πήρε 1-1, με το πρώτο γκολ του εκτός
έδρας, εν ώ την  Κυριακή ήταν  πάλι στη Ρόδο, όπου
έχ ασε 2-0 από τον  Ιάλυσο.
Η ν ίκη επί της Νίκης Βόλου έδωσε ελπίδες στον  Ασπρ-
όπυργο, αλλά ακόμα έχ ει πολύ δρόμο. Το καλό για την
ομάδα του Ηλία Φυν τάν η είν αι ότι μετά το ταξίδι στη
Ρόδο, έχ ει ν α παίξει τέσσερα από τα πέν τε παιχ ν ίδια
που απομέν ουν  στην  έδρα της.

Στη Νάξο …

Η πρώτη εν τός έδρας ήττα της Σαν τορίν ης 2020 το
περασμέν ο Σάββατο από τη Νίκη Βόλου, άφησε τη
ν ησιώτικη ομάδα στην  όγδοη θέση, έξι βαθμούς πάν ω
από τον  Ασπρόπυργο και πλέον  χ ρειάζεται τη ν ίκη,
αφού την  Κυριακή ταξιδεύει στον  Ασπρόπυργο για έν α
καθοριστικό παιχ ν ίδι!
Η ομάδα του Νίκου Παν τελή είν αι καταπον ημέν η από
τα πολλά ταξίδια και δεν  έχ ει ν ίκη στα τέσσερα τελευ-
ταία παιχ ν ίδια, όπου πήρε έν α βαθμό.
Η Καλλιθέα χ άν ον τας στη Ρόδο, έχ ασε την  πρώτη
ουσιαστικά θέση, αφού ήταν  πίσω από την  Καλαμάτα,
αλλά με το παιχ ν ίδι που δίν ει σήμερα, θα μπορούσε ν α
την  ξεπεράσει. Ακόμα βέβαια όλα είν αι αν οικτά, αλλά η
αθην αϊκή ομάδα χ ρειάζεται αποτέλεσμα στη Νάξο.
Στον  πρώτο γύρο η Σαν τορίν η 2020 είχ ε φύγει με το
βαθμό από το «Ελ Πάσο» ισοφαρίζον τας στην  εκπν οή
σε 1-1.

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284
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Περίοδος μεταγραφών σε
επαγγελματικά και 
ερασιτεχνικά σωματεία

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ οριοθέτησε
τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μεταγρ-
αφικών περιόδων για την αγωνιστική περίοδο
2021-2122.
Η ΕΠΟ, προχώρησε  σε ανακοίνωση των ημε-

ρομηνιών έναρξης της μετεγγραφικής περιό-
δου.
Περίοδος εγγραφών-μεταγραφών που αφορά

τα επαγγελματικά σωματεία:
Θερινή μεταγραφική περίοδος επαγγελμα-

τικών σωματείων για διεθνείς και εσωτερικές
κινήσεις: 1/7/2021-31/8/2021.

Θερινή μεταγραφική περίοδος επαγγελμα-
τικών σωματείων για ανέργους επαγγελματίες,
για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις: 1/9/2021-
17/9/2021.

Χειμερινή μεταγραφική περίοδος επαγγελμα-
τικών σωματείων για διεθνείς και εσωτερικές
κινήσεις: 1/1/2022-31/1/2022.
Χειμερινή μεταγραφική περίοδος επαγγελμα-

τικών σωματείων για άνεργους επαγγελματίες
για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις: 1/2/2022-
15/2/2022.

Επιτρέπονται σε όλη τη διάρκεια της ποδοσφαι-
ρικής περιόδου από 1/7/2021-30/6/2022 οι τρο-
ποποιήσεις συμβολαίων επαγγελματιών που
ανήκουν ήδη στη δύναμη μιας ΠΑΕ.

Επιτρέπονται σε όλη τη διάρκεια της ποδοσφ-
αιρικής περιόδου από 1/7/2021-30/6/2022 οι
αλλαγές ιδιότητας (από ερασιτέχνες σε επαγ-
γελματίες) σε όσους ποδοσφαιριστές ανήκουν
ήδη στη δύναμη μιας ΠΑΕ.

Για τους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές που
ανήκουν στη δύναμη του ιδρυτικού σωματείου
μιας ΠΑΕ απαιτείται η διενέργεια μεταγραφής
ώστε να ενταχθεί στη δύναμη της ΠΑΕ και αυτή
πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός των ανω-
τέρω περιόδων.

Περίοδοι εγγραφών-μεταγραφών για ερασι-
τεχνικά σωματεία:

Θερινή μεταγραφική περίοδος ερασιτεχνών,
για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις: 2/8/2021-
1/11/2021.

Χειμερινή περίοδος ερασιτεχνών για διεθνείς
και εσωτερικές κινήσεις: 1/1/2022-31/1/2022.

Θερινές επανεγγραφές ερασιτεχνών: 2/8/2021-
1/11/2021.

Χειμερινές επανεγγραφές ερασιτεχνών:
1/1/2022-28/2/2022.

Θερινές μεταγραφές ορισμένου χρόνου ερασι-
τεχνών: 2/8/2021-1/11/2021.

Χειμερινές μεταγραφές ορισμένου χρόνου ερα-
σιτεχνών: 1/1/2022-31/1/2022.

Πρώτες εγγραφές ανήλικων ερασιτεχνών
ανοιχτές όλη τη ποδοσφαιρική σεζόν: 1/7/2021-
30/6/2022.

Θερινές μεταγραφές ενηλίκων ερασιτεχνών:
2/8/2021-1/11/2021.

Χειμερινές πρώτες μεταγραφές ενηλίκων:
1/1/2022-28/2/2022.

Ατομικές και ομαδικές αποδεσμεύσεις ερασι-
τεχνών ποδοσφαιριστών. Ανοιχτές όλη την
ποδοσφαιρική περίοδο: 1/7/2021-30/6/2022.

Γ ΈΘΝΙΚΗ: 
Οι σημερινοί 
αγώνες στον 5ο
και 6ο όμιλο

Παιχνίδια για την 12η αγωνιστική
για τον 5ο όμιλο και την 10ης αγω-
νιστική για τον 6ο όμιλο θα διε-
ξαχθούν σήμερα 17:00.Αναλυτικά:

5ος όμιλος – 12η αγωνιστική

Μέγας Αλέξανδρος Καλλιθέας-
Θύελλα Κατσικάς
Διαιτητής: Κεχαγιάς (Κοζάνης)
Βοηθοί: Πάνου, Κοτσερίδης
(Φλώρινας)
Παρατηρητής: Ρόντσης (Καστορ-
ιάς)

Τηλυκράτης Λευκάδας-Κέρκυρα
Διαιτητής: Καζανάς (Αιτ/νίας)
Βοηθοί: Γαλανόπουλος, Τάκος
(Αιτ/νίας)
Παρατηρητής: Φίτσας (Πρέβε-
ζας/Λευκάδας)

ΠΑΣ Θύελλα-Αναγέννηση Άρτας
Διαιτητής: Νέος (Ηπείρου)
Βοηθοί: Πάνος, Σίσκας (Ηπείρου)
Παρατηρητής: Σαράφογλου (Πρέ-

βεζας/Λευκάδας)

ΑΕ Λευκίμμης-Παναγρινιακός
Διαιτητής: Χατζηπαναγιώτου
(Ηπείρου)
Βοηθοί: Τσάντας, Μπόσιας
(Ηπείρου)
Παρατηρητής: Κούλιας (Κέρκυρ-
ας)

Αμβρακικός Λουτρού-ΟΦΑΜ
Διαιτητής: Σαφαρίκας (Αχαΐας)
Βοηθοί: Τσιπούρας (Φωκίδας),
Αβραμοπούλου (Αχαΐας)
Παρατηρητής: Κωνσταντίνου
(Άρτας)

ΑΕ Μεσολογγίου-Αστέρας Καλ-
ηράχης
Διαιτητής: Φωκάς (Αχαΐας)
Βοηθοί:Χλεμπογιάννης (Φωκίδας),
Σταθοπούλου (Αχαΐας)
Παρατηρητής: Κωνσταντίνου
(Αιτ/νίας)

ΠΑΣ Αχέρων Καναλακίου-ΠΑΣ
Πρέβεζας
Διαιτητής: Γιούργας (Κέρκυρας)
Βοηθοί: Μίχος, Μερκούρης (Κέρκ-
υρας)
Παρατηρητής: Καλφόγλου
(Θεσπρωτίας)

6ος όμιλος – 10η αγωνιστική

ΑΕ Μυκόνου-Πανιώνιος
Διαιτητής: Βεργέτης (Αρκαδίας)
Βοηθοί: Βεργέτης (Αργολίδας),
Παγουρτζής (Πειραιά)
Παρατηρητής: Αρμάκολας
(Κυκλάδων)

ΑΕ Μοσχάτου-Πανναξιακός
Διαιτητής: Στάμος (Αθηνών)
Βοηθοί: Νιδριώτης, Μαραθωνίτης
(Αθηνών)
Παρατηρητής: Μάνταλος (Καβά-
λας)

Ηλιούπολη-Προοδευτική
Διαιτητής: Λεμπέσης (Πειραιά)
Βοηθοί: Γουρνιάς, Καλλής (Ανατ.
Αττικής)
Παρατηρητής: Ζερβός (Αθηνών)

Εθνικός-Χαραυγιακός
Διαιτητής: Γιώργος Φίτσας (Δυτ.
Αττικής)(ΦΩΤΟ)
Βοηθοί: Κακάκης (Ανατ. Αττικής),
Κοκμότος (Δωδ/νήσου)
Παρατηρητής: Τζιλίρης (Πειραιά)

Μαρκό-Αήττητος Σπάτων
Διαιτητής: Τσαμούρης (Πειραιά)
Βοηθοί: Χρηστάκος (Πειραιά),
Παπαδόπουλος (Κιλκίς)
Παρατηρητής: Ψαλλιδάς (Αθη-
νών)

Ρεπό: Φωστήρας

Διοικητικό Συμβούλιο Super
League 2 – Football League την

Πέμπτη

Την Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021 και
ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί
Διοικητικό Συμβούλιο Super
League 2 – Football League μέσω
τηλεδιάσκεψης με τα αγωνιστικά
θέματα αλλά και τον προγραμματισμό
της αγωνιστικής περιόδου 2021-22.

Αναλυτικά: «Σας ενημερώνουμε ότι
την Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021 και ώρα
13:00 θα πραγματοποιηθεί Διοικ-
ητικό Συμβούλιο Super League 2 –
Football League μέσω τηλεδιάσ-

κεψης, με θέματα ημερησίας διάταξ-
ης:
Αγωνιστικά θέματα

Προγραμματισμός Αγωνιστικής 
Περιόδου 2021 – 2022

Διάφορα Θέματα».

Megara Sports Club:  Ολική ανακατασκευή γηπέδου 5Χ5.

Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων μηνών προχωρήσαμε στην ολική
ανακατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου των εγκαταστάσεων μας αποξηλώνοντας
τον παλαιό χλοοτάπητα και τοποθετώντας τελευταίας τεχνολογίας φυσικό, οικολογικό
συνθετικό χλοοτάπητα, 6ης γενιάς!
Ο νέος χλοοτάπητας βελγικής προέλευσης με Pro foot MXSI TLT (Twist Lock
Technology) με σύστημα πλήρωσης από κόκκους Cork κοκοφοίνικα, έχει τη μέγιστη
πιστοποίηση από την FIFA QUALITY PRO και FIFA 2stars.

To υλικό πλήρωσης CORK κοκοφοίνικα:

Είναι 100% φυσικό προϊόν, άοσμο, δεν περιέχει χημικές, καρκινογόνες ουσίες,

Μειώνει τη θερμοκρασία του γηπέδου κατά 20* C, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Μειώνει την πιθανότητα τραυματισμών από πτώση, λόγω της αυξημένης
ελαστικότητας.

Έχει βελτιωμένο συντελεστή ολίσθησης και αναπήδησης μπάλας.

FL:  Η Ενωση Ασπροπύργου στην Ρόδο με
την τοπική ομάδα

Σε αγωνιστική δράση σήμερα η φουτμπόλ λιγκ με τρείς αναβληθέντες αγώνες στο νότιο
και βόρειο όμιλο.
Η Ενωση Ασπροπύργου αγωνίζεται στο σμαραγδένιο νησί της Ρόδου με τους
γηπεδούχους να κάνουν απεργία λόγω οφειλής τους. Μάλιστα έβγαλαν και
ανακοίνωση.Δεν έχουν πάρει ούτε μία δόση από τα συμβόλαιά τους.Αναλυτικά:
Την απόφαση να απέχουν από τις προπονήσεις της ομάδας λόγω αρκετών οφειλών της
διοίκησης προς αυτούς, πήραν οι ποδοσφαιριστές της Ρόδου, όπως ανακοίνωσαν και
επίσημα.
Η κατάσταση στη Ρόδο δεν είναι καλή, με τους παίκτες να ανακοινώνουν ότι δεν έχουν
πάρει ούτε μία δόση από τα συμβόλαια τους. Μάλιστα, μέσω της ανακοίνωσης τους
θέλουν να ενημερώσουν τους φιλάθλους για την απόφαση τους, ενώ παράλληλα, τόνισαν
ότι επιφυλλάσονται για κάθε νόμιμο δικαίωμα τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των παικτών:

«Εμείς οι ποδοσφαιριστές της Ρόδου, τα δίνουμε όλα μέσα στο γήπεδο σεβόμενοι την
ιστορία και τον κόσμο της ομάδος και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από τα αποτελέσματα και
την βαθμολογική θέση που κατέχουμε.
Η ομάδα βρίσκεται πολύ κοντά στο να εκπληρώσει τους στόχους που έχει θέσει η
διοίκηση της ομάδος από την αρχή του έτους.
Όμως σε όλα υπάρχει ένα όριο.
Ακούμε εδώ και καιρό μόνο υποσχέσεις και λόγια, αλλά παραμένουμε απλήρωτοι και
συγκεκριμένα δεν έχουμε λάβει ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΔΟΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ, καθώς και τις
τελευταίες δύο μισθοδοσίες.
Πλέον το πρόβλημα είναι βιοποριστικό, για αυτό αποφασίσαμε να απέχουμε από τις
προπονήσεις της ομάδας, επιφυλασσόμενοι επί παντός νόμιμου δικαιώματος μας.

Με εκτίμηση,

ΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΠΑΕ ΡΟΔΟΥ».
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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
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Ελευσίνα: «Ταχυδαχτυλουργοί» έκλεψαν κάρτες και έκαναν ανενόχλητοι αγορές
Πιάστηκαν στα «πράσα» την ώρα που αγόραζαν ρούχα απο κατάστημα της περιοχής

Με ταχυδακτυλουργικό τρόπο κατάφεραν να
αρπάξουν το τσαντάκι με κάρτες ανάληψης
από το αυτοκίνητο ενός ζευγαριού, που είχαν

έρθει από την Κόρινθο για δουλειές και είχαν σταματή-
σει για λίγο στην Ελευσίνα.

Και όλα τους τα χρήματα θα είχαν κάνει… φτερά, εάν
οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Δυτικής Αττικής δεν
κατάφερναν να εντοπίσουν τους δράστες και μάλιστα
την ώρα που αγόραζαν ρούχα από κατάστημα στην
Ελευσίνα και πλήρωναν με τις κάρτες του ζευγαριού.

Όλα ξεκίνησαν όταν τα θύματα ειδοποίησαν την
αστυνομία για τη διάρρηξη στο αυτοκίνητό τους.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο πήραν την
πλήρη περιγραφή των δραστών, καθώς το ζευγάρι τους
είδε την ώρα που απομακρυνόντουσαν από το
αυτοκίνητό τους και άρχισαν αμέσως τις αναζητήσεις.

Μάλιστα, όπως τους είπαν τα θύματα, άρχισαν στα
κινητά τους τηλέφωνα να έρχονται ειδοποιήσεις ότι
κάποιος χρησιμοποιεί τις κάρτες τους.

Οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. πήγαν σε καταστήματα
ρούχων, έψαξαν τις κάμερες κλειστού κυκλώματος και
εντόπισαν μια γυναίκα Ρομά, η οποία μάλιστα ήταν
γνωστή στις αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Αμέσως άρχισαν αναζητήσεις στη γύρω περιοχή και
τελικά εντόπισαν και συνέλαβαν τη γυναίκα, η οποία
μάλιστα τους υπέδειξε και το σημείο που πέταξε τα 

υπόλοιπα έγγραφα που είχε αρπάξει από το ζευγάρι.
Η δράστης οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας και όλα

τα κλοπιμαία παραδόθηκαν στα θύματα.


