
ΠΠααππαασσττρράάττοοςς  κκααιι
ΛΛιιμμεεννιικκόό  ΣΣώώμμαα  ««πποολλεεμμοούύνν»»  

τταα  λλααθθρρααίίαα  ττσσιιγγάάρραα
Ανανέωση της συνεργασίας με αποκορύφωμα τη

δωρεά 5 σκαφών αξίας 2.4 εκατ. ευρώ

Επενδυτικό σχέδιο 40 εκατ.
ευρώ στις Αχαρνές

Τεχ ν ικά και κατασκευαστικά έργα, περιβάλλον  και
καθαριότητα, εν εργειακή εξοικον όμηση 

και πράσιν η οικον ομία, αν αβαθμισμέν ες ψηφιακές
υπηρεσίες προς τους πολίτες

ΣΣΕΕ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΑΑ  ΔΔΙΙΑΑΒΒΟΟΥΥΛΛΕΕΥΥΣΣΗΗ
ηη  ννέέαα  ΕΕθθννιικκήή  ΣΣττρρααττηηγγιικκήή  γγιιαα  ττηηνν

ΚΚοοιιννωωννιικκήή  ΈΈννττααξξηη  
κκααιι  ΜΜεείίωωσσηη  ττηηςς  ΦΦττώώχχεειιααςς

Ανοίγει ο δρόμος για την
υδρολογική αυτάρκεια του

Δήμου Φυλής
ΥΥπποογγρρααφφήή  σσύύμμββαασσηηςς  

γγιιαα  ττηη  δδιιάάννοοιιξξηη  έέξξιι  γγεεωωττρρήήσσεεωωνν
άάννττλληησσηηςς  ννεερροούύ  
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FL: Οι αγώνες και οι διαιτητές
του Σαββατοκύριακου

Ο Ασπρόπυργος με τη Σαντορίνη
ΣΣεελλ..  1133  

Από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων
Ερευνών µε χρηµατοδότηση 

Περιφέρειας Αττικής

ΠΠεερριιββααλλλλοοννττιικκήή
ππααρραακκοολλοούύθθηησσηη  ττοουυ
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εμβολιαστούν
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Δωρεάν Μαστογραφίες 
σε γυναίκες ευπαθών 
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282 Δράσεις 
από Υπουργεία, 
Περιφέρειες και
Δήμους για την

καταπολέμηση του
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εργασιακού 
αποκλεισμού

ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Ίλιον: Επίθεση με ρόπαλα και
καδρόνια δέχθηκε 30χρονος από

ομάδα οπαδών
σσεελλ..  22
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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
Μάρθα , Διεθνής Ημέρα κατά της 

Επιθετικότητας εναντίον των Παιδιών
Αγίων Μάρθας και Μαρίας αδελφών του Λαζάρου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Παπαγιαννοπούλου Αφροδίτη, Π.Νίκης 38  -
Γερμανικά, 2105570007

Ελευσίνα

Ρόκα Μαρία Π.
Αδελφών Κυπραίου 54,  2105546916

MANΔΡΑ
Γκίνη Γεωργία Π.

Κοροπούλη Βαγγέλη 1, 2105550309

Άνω Λιόσια

Παππού Γεωργία Ι.
Λεωφόρος Φυλής 186, , 2102474995

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ

(Κόχυλα Ξένη Γ.)
Λεωφόρος Πάρνηθος 121,  2102465660

Επίθεση
μ ε
ρόπαλα

και καδρόνια σε
άνδρα ηλικίας 30-
35 ετών έκανε το
βράδυ της
Τετάρτης ομάδα
νεαρών οπαδών,
στη συμβολή των
οδών Α. Παπαν-
δρέου και Ιουλια-
νού στο Ίλιον
(Παλατιανή).

Η επίθεση έγινε
περίπου στις 23:00 το βράδυ και στο σημείο έσπευσαν
ισχυρές δυνάμεις της ΔΙΑΣ, αποκλείοντας την περιοχή
ενώ λίγο αργότερα κατέφθασαν και δύο οχήματα του
ΕΚΑΒ. Από την άγρια επίθεση ο άνδρας έπεσε αιμόφυρ-
τος στο πεζοδρόμιο και μεταφέρθηκε, έχοντας τις αισθή-

σεις του, με ΕΚΑΒ
στο Θριάσιο
Νοσοκομείο.

Άγνωστες προς
το παρόν παρα-
μένουν οι συνθή-
κες υπό τις οποίες
έγινε η επίθεση,
ωστόσο σύμφω-
να με αυτόπτες
μάρτυρες, οι δρά-
στες τράπηκαν σε
φυγή μετά την
επίθεση σε στενά
της περιοχής, ενώ

όπως αναφέρθηκε αφαίρεσαν και ένα δίκυκλο που ήταν
σταθμευμένο επί της Α. Παπανδρέου.

ΠΗΓΗ: SPORTS.ERT.GR
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: SPORTS.ERT.GR

Σε δημόσια διαβούλευση η νέα Εθνική Στρατηγική
για την Κοινωνική Ένταξη και Μείωση της Φτώχειας

Σε δημόσια διαβούλευση στον
διαδικτυακό τόπο www.open-
gov .gr  έχ ει αν αρτηθεί η  ν έα
«Εθν ική Στρατηγική για την
Κοιν ων ική Έν ταξη και Μείωση
της Φτώχ ειας» του Υπουργείου
Εργασίας και Κοιν ων ικών
Υποθέσεων .

Στη στρατηγική καταγράφον -
ται οι κεν τρικοί άξον ες του
Υουργείου για μία ολοκληρω-
μέν η πολιτική πρόληψης και
καταπολέμησης του κοιν ων ι-
κού και εργασιακού αποκλει-
σμού, κυρίως των  ειδικών  και
ευάλωτων  ομάδων , και μείωσης της φτώχ ειας.

Οι άξον ες αυτοί θα αποτελέσουν  «πυξίδα» για τη
βέλτιστη καταν ομή των  εθν ικών  και ευρωπαϊκών
πόρων  (από το ν έο ΕΣΠΑ 2021-2027, το Ταμείο Αν ά-
καμψης και Αν θεκτικότητας και άλλους πόρους), που
θα κατευθυν θούν  στον  «πυλών α» της κοιν ων ικής
συν οχ ής.

Η στρατηγική περιλαμβάν ει 282 Δράσεις από 11
Υπουργεία, Περιφέρειες και Δήμους, οι οποίες
καλύπτουν  τους εξής τέσσερις Επιχ ειρησιακούς Άξο-
ν ες:

1. Πρόσβαση σε επαρκείς πόρους και βασικά υλικά.
Αφορά σε 49 δράσεις που καλύπτουν  τον  γεν ικό
πληθυσμό, με έμφαση στα άτομα σε συν θήκες ακραίας
φτώχ ειας και αστέγους. Περιλαμβάν ει, μεταξύ άλλων ,
Ελάχ ιστο Εγγυημέν ο Εισόδημα, επίδομα στέγασης,
επιδόματα μακροχ ρόν ιων  και άλλων  αν έργων , επιδό-
ματα παιδιού και γέν ν ησης, επιδόματα ΑμεΑ, οικον ο-
μικές εν ισχ ύσεις φοιτητών  κ.λπ.

2. Πρόσβαση σε αποτελεσματικότερες και ποιοτικό-
τερες υπηρεσίες. Αφορά σε 149 δράσεις που 

καλύπτουν  άτομα σε συν θήκες ακραίας φτώχ ειας,
ΑμεΑ, παιδιά, ηλικιωμέν ους, αστέγους, γυν αίκες θύμα-
τα βίας και κακοποίησης, άλλες ευάλωτες ειδικές ομάδες
(π.χ . Ρομά). Περιλαμβάν ον ται, μεταξύ άλλων , δράσεις
για ν α αν αβαθμιστούν  οι υφιστάμεν ες υπηρεσίες για
ΑμεΑ, αλλά και ο μηχ αν ισμός αξιολόγησης της αν απ-
ηρίας (πχ  Εν ιαία Ηλεκτρον ική Πλατφόρμα ΚΕΠΑ), ν α
στηριχ θούν  γυν αίκες θύματα βίας και κακοποίησης,
ν α λειτουργήσουν  Στέγες Υποστηριζόμεν ης Διαβίω-
σης, ν α εν ισχ υθεί η προσχ ολική εκπαίδευση, ν α
βελτιωθεί η πρόσβαση σε υπηρεσίες των  ευπαθών
ομάδων  πληθυσμών  κ.λπ.

3. Έν ταξη στην  αγορά εργασίας, βελτίωση της
απασχ ολησιμότητας και πρόσβαση στην  απασχ όλ-
ηση. Αφορά σε 64 δράσεις που καλύπτουν  αν έργους
και εργαζόμεν ους σε επισφάλεια, όπως η παροχ ή
συμβουλευτικών  υπηρεσιών  σε αν έργους, η στήριξη
κοιν ων ικής επιχ ειρηματικότητας, η πρόσβαση ευάλω-
των  ομάδων  σε προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης
και άτυπης μάθησης, η επαν ακατάρτιση αν έργων , η
πρόσβαση σε προγράμματα εν εργητικών  πολιτικών
απασχ όλησης κ.λπ.

Η συνέχεια στη σελ. 12

282 Δράσεις από Υπουργεία, Περιφέρειες και Δήμους για 
την καταπολέμηση του κοινωνικού και εργασιακού αποκλεισμού

ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Ίλιον: Επίθεση με ρόπαλα και καδρόνια 
δέχθηκε 30χρονος από ομάδα οπαδών
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Από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών µε χρηµατοδότηση Περιφέρειας Αττικής

ΠΠεερριιββααλλλλοοννττιικκήή  ππααρραακκοολλοούύθθηησσηη  
ττοουυ  ππααρράάκκττιιοουυ  χχώώρροουυ  ΝΝ..  ΠΠεερράάµµοουυ  &&  ΚΚιιννέέττααςς  

Προγραµµατική Σύµβαση για την περ-
ιβαλλοντική παρακολούθηση του
παράκτιου χώρου της Κινέτας και της
Νέας Περάµου, υπέγραψε  µε το
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
(ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) η Περιφέρεια Αττικής. 

Στόχος της πρωτοβουλίας, που ελήφθη
από τον Περιφερειάρχη Γιώργο
Πατούλη και µε συµβολή του Αντιπερ-
ιφερειάρχη ∆υτ. Αττικής Λευτέρη
Κοσµόπουλου, η εκπόνηση έρευνας για
τις σηµαντικές επιπτώσεις των
πληµµυρών του Νοεµβρίου του 2017 και
της πυρκαγιάς του 2018, µε την επι-
στηµονική εγκυρότητα του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
και χρηµατοδότηση της Περιφέρειας
Αττικής. 

Όπως επισηµαίνεται από τους ειδι

κούς επιστήµονες, πρέπει να ελεγχθεί
η ποιότητα των νερών για την πιθανή
ύπαρξη επιβλαβών στην ανθρώπινη
υγεία ουσιών τόσο για την κολύµβηση
όσο και για την αλιεία και την οστρακο-
καλλιέργεια, οι οποίες αποτελούν
σηµαντικές επαγγελµατικές δραστηριότ-
ητες στη ∆υτική Αττική. 

Ως αντιπροσωπευτικές περιοχές για
την Περιβαλλοντική Παρακολούθηση
του παράκτιου συστήµατος της ∆υτικής
Αττικής έχουν επιλεγεί η Νέα Πέραµος
και η Κινέτα, καθώς οι δύο αυτές περ-
ιοχές παρουσιάζουν πλήθος δραστηριο-
τήτων, µε χαρακτηριστικότερες την
αλιεία και τον τουρισµό. 

Στόχος της έρευνας είναι, µεταξύ
άλλων:

• Να εκτιµηθούν οι πιέσεις που
δέχεται το παράκτιο περιβάλλον της
περιοχής, τόσο άµεσα από ανθρωπογε-
νείς παράγοντες, 

• Να προταθούν τρόποι βέλτιστης
διαχείρισης µε σκοπό τη βραχυπρόθε-
σµη, αλλά και µακροπρόθεσµη αξιο-
ποίηση του φυσικού κάλλους και του
πλούτου του ευαίσθητου θαλάσσιου
οικοσυστήµατος της ∆υτικής Αττικής

• Να γίνουν προτάσεις σχεδια-
σµού τεχνικών λύσεων αποκατάστασης, 

• Να παρακολουθείται συστηµα-
τικά το φαινόµενο που αποτελεί σοβαρή
απειλή τόσο για το παράκτιο περιβάλλον
της περιοχής όσο και για τη δηµόσια
υγεία.

Η διάρκεια της περιβαλλοντικής παρ-
ακολούθησης είναι 24 µήνες, µε εποχια-
κές δειγµατοληψίες. 

Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης ∆υτι-
κής Αττικής Λευτέρης Κοσµόπουλος
ανέφερε: «Η Περιφέρεια Αττικής µε
πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Γ.
Πατούλη προχωρά σε κινήσεις, έµπρακ-
τα για την προστασία του περιβάλλον-
τος. Η συνεργασία µε επιστηµονικούς
φορείς, όπως το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., µας δίνουν
τα εχέγγυα για ορθή διαχείριση και προ-
στασία του περιβάλλοντος που σηµαίνει
καλύτερη ποιότητα ζωής. Τα αποτελέ-
σµατα της έρευνας του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. θα
µας παρέχουν πολύτιµα στοιχεία για
τους οστρακοκαλλιεργητές, τους αλιείς
και φυσικά τους επισκέπτες της περ-
ιοχής µας».

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ
στο Αίγιο: Έγινε
αισθητός και στην
Αττική
Σεισμός 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στο
Αίγιο και έγινε αισθητός και στην
ευρύτερη περιοχή της Αττικής.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστι-

τούτο, στην αναθεωρημένη λύση του,
ο σεισμός είχε επίκεντρο 13 χιλιόμε-
τρα βορειοδυτικά των Καλαβρύτων,
με εστιακό βάθος τα 51 χιλιόμετρα.
Νωρίτερα, η αυτόματη λύση έκανε

λόγο για σεισμό 4,6 Ρίχτερ 13 χιλιό-
μετρα νοτιοδυτικά του Αιγίου, με
εστιακό βάθος τα 27 χιλιόμετρα.
Την ίδια στιγμή και το Ευρωμεσογει-
ακό Σεισμολογικό Κέντρο δίνει τον
σεισμό στα 4,8 Ρίχτερ.Μαρτυρίες ανα-
φέρουν πως «στην αρχή ελαφρύ
κούνημα που αμέσως μετά δυνάμω-
σε και μας ανησύχησε».
«Κράτησε αρκετά!! Σχετικά δυνατός»

αναφέρει άλλος χρήστης στη σελίδα
του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογι-
κού Κέντρου.
«Είχε κούνημα αρκετό αυξανόμενο»

γράφει άλλος. «Κέντρο Πάτρας ήταν
πολύ έντονος στον 4ο όροφο!» γρά-
φει άλλος.
«Είχε μεγάλη διάρκεια» θα εξηγήσει
κάποιος για να συμπληρώσει ένας
άλλος πως «ξεκίνησε σιγά κάποια
στιγμή δυνάμωσε απότομα και μετά
σιγά σιγά σταμάτησε».

Με την Παγκόσμια Ημέρα
Περιβάλλοντος, που θα γιο-
ρταστεί στις 5 Ιουνίου,

συνέπεσε η υπογραφή της σύμβασης
για την εκτέλεση ενός σημαντικού περ-
ιβαλλοντικού έργου, το οποίο ανοίγει
το δρόμο για την υδρολογική αυτάρ-
κεια του Δήμου Φυλής: Πρόκειται για
το έργο της διάνοιξης έξι (6) γεωτρή-
σεων άντλησης πόσιμου νερού από
την Πάρνηθα, που θα ενισχύσει το
δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Φυλής. 

Η σχετική σύμβαση υπεγράφη το
πρωί της Δευτέρας 2 Ιουνίου 2021,
μεταξύ του Δημάρχου Φυλής και της
αναδόχου εταιρίας (εργολάβου), η οποία
ανέλαβε την εκτέλεση του έργου, μετά την
ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού διαγωνι-
σμού. 

Ο διαγωνισμός βασίστηκε σε μελέτη την
οποία εκπόνησε η Ελληνική Αρχή Γεωλο-
γικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
(Ε.Α.Γ.Μ.Ε- πρώην ΙΓΜΕ), κατόπιν σχετι-
κού αιτήματος του Δήμου Φυλής. Κατά τη
σύνταξη της μελέτης, τα μέλη της επιστημο-
νικής ομάδας της ΕΑΓΜΕ συνεργάστηκαν
με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής
για τον εντοπισμό των κατάλληλων θέσεων
για τις γεωτρήσεις. 

Επίσης λήφθησαν υπόψη τοπογραφικά
και γεωγραφικά στοιχεία, χρήσεις γης, γεω-
λογικές και στρωματογραφικές δομές και οι
υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής. Η
επίβλεψη του έργου θα γίνει από την
Ε.Α.Γ.Μ.Ε, σε συνεργασία με τους γεωλό-
γους της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Φυλής. 

Η υπογραφή της σύμβασης για την εκτέ-
λεση του έργου έγινε παρουσία του Γενικού

Διευθυντή και του Προϊσταμένου της
ΕΑΓΜΕ Ανδρέα Τσώκου και Παναγιώτη
Σαμπατακάκη, του Αναπληρωτή Δημάρχου
Μαρίνου Σαρλά, του Αντιδημάρχου
Τεχνικών Υπηρεσιών Θανάση Σχίζα και των
επιστημονικών Συνεργατών  του Δημάρχου
Φυλής Δημήτρη Καματερού και Γιάννη Λιά-
κου. 

Τις ευχαριστίες του στο Γενικό Διευθυντή
της ΕΑΓΜΕ Ανδρέα Τσώκο και στην επι-
στημονική ομάδα που εκπόνησε τη μελέτη
και ιδιαίτερα στον Δρα Παναγιώτη Σαμπα-
τακάκη επανέλαβε ο Χρήστος Παππούς,
επισημαίνοντας ότι εργάστηκαν με αφοσίω-
ση και αποτελεσματικότητα. Εκθείασε,
επίσης, τις προσπάθειες του αρμόδιου
Αντιδημάρχου Μαρίνου Σαρλά, αλλά και
του συμβούλου του Δημήτρη Καματερού.
«Ο Μαρίνος Σαρλάς έφερε σε πέρας ένα
κρίσιμο κομμάτι του σχεδιασμού μας και τον
ευχαριστώ ιδιαίτερα γι’ αυτό. Τον ευχαριστώ
επίσης για την καθημερινή του προσπάθεια
στον κρίσιμο τομέα της ύδρευσης.

Επίσης το σύμβουλό μου Δημήτρη
Καματερό, ο οποίος έχει προσφέρει πολλά

στην υπόθεση της υδρολογικής αυτάρκει-
ας του Δήμου» τόνισε χαρακτηριστικά. Δεν
παρέλειψε να ευχαριστήσει τον Αντιδήμα-
ρχο Θανάση Σχίζα, τον ειδικό σύμβουλο
Γιάννη Λιάκο και όλες τις υπηρεσίες του
Δήμου που έφεραν σε πέρας τη διαγωνι-
στική διαδικασία. “Οι διαδικασίες είναι
κρίσιμο κομμάτι και οι υπηρεσίες του
Δήμου τις φέρνουν σε πέρας με συνέπεια,
ταχύτητα και επαγγελματισμό”, τόνισε
χαρακτηριστικά. 

Με την ολοκλήρωση των έξι γεωτρή-
σεων, το ιδιόκτητο δίκτυο ύδρευσης του
Δήμου Φυλής, στις Δημοτικές Ενότητες

Άνω Λιοσίων και Φυλής, θα τροφοδοτείται
με, τουλάχιστον, 1,1 εκατ. κυβικά μέτρα
πόσιμου νερού ετησίως. Η ενίσχυση του
δικτύου θα βελτιώσει τις συνθήκες υδρ-
οδότησης σε περιοχές που βρίσκονται σε
μεγαλύτερα υψόμετρα. Παράλληλα θα εξοι-
κονομηθεί η ηλεκτρική ενέργεια που δαπα-
νά ο Δήμος για την ενεργοβόρα λειτουργία
των μηχανημάτων άντλησης. 

Πρόκειται για μια σημαντική περιβαλλον-
τική δράση που αξιοποιεί τον υδάτινο
πλούτο και βελτιώνει το ενεργειακό
αποτύπωμα του Δήμου Φυλής. Εντάσσεται
στο Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ το οποίο παρου-
σίασε ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς στις
Βρυξέλλες και αποσκοπεί στην ενεργειακή
και υδρολογική αυτοτέλεια του Δήμου
Φυλής.

Η εφαρμογή του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ
κατατάσσει το Δήμο Φυλής στην πρωτοπο-
ρία των Ευρωπαϊκών Δήμων, καθώς, ήδη
από το 2008, ο Χρήστος Παππούς έχει
συνυπογράψει το Σύμφωνο των Δημάρχων
της Ευρώπης για τη μείωση των αερίων
ρύπων και τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

ΛΛ..  ΚΚοοσσµµόόπποουυλλοοςς::  ««ΗΗ  ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  ΑΑττττιικκήήςς  ααννααλλααµµββάάννεειι  
έέµµππρραακκτταα  ππρρωωττοοββοουυλλίίεεςς  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοσστταασσίίαα  

ττοουυ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς,,  µµεε  έέλλεεγγχχοο  ττηηςς  πποοιιόόττηηττααςς  ττωωνν  υυδδάάττωωνν  
γγιιαα  ααλλιιεείίαα,,  οοσσττρραακκοοκκααλλλλιιέέρργγεειιαα  κκααιι  φφυυσσιικκάά  κκοολλύύµµββηησσηη»»

ΥΥπποογγρρααφφήή  σσύύμμββαασσηηςς  γγιιαα  ττηη  δδιιάάννοοιιξξηη  έέξξιι  γγεεωωττρρήήσσεεωωνν  άάννττλληησσηηςς  ννεερροούύ  

Ανοίγει ο δρόμος για την υδρολογική αυτάρκεια του Δήμου Φυλής
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Περιφέρεια Αττικής: Δεν θα 
καταστρατηγήσουμε το ισχύον

θεσμικό πλαίσιο

Για την Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Αττικής ήταν μονόδρομος η
απόρριψη του αιτήματος της δια ζώσης

Γενικής Συνέλευσης των υπαλλήλων. 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ που εκδόθηκε στις 28-5-
2021 σε περιπτώσεις άνω των 150 εγγεγραμμέ-
νων μελών οι γενικές συνελεύσεις πραγματοποι-
ούνται με ψηφιακά μέσα

Μ
ε αφορμή την άθλια και συκοφαντική επίθε-
ση απέναντι στην Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Αττικής η οποία απέρριψε το

αίτημα του Συλλόγου Υπαλλήλων της για δια
ζώσης Γενική Συνέλευση σε συγκεκριμένο χώρο
επισημαίνουμε τα εξής: 

1ον Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο είναι ξεκάθαρο και
δεν επιτρέπει καμία παρέκκλιση. Στο πλαίσιο αυτό
των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών, η σχετι-
κή με αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33506/28-5-2021 Κοινή
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄2233) προβλέπει:
«Πάσης φύσεως εκλογές αιρετών εκπροσώπων
και οργάνων διοίκησης, καθώς και γενικές συνε-
λεύσεις διενεργούνται δια ζώσης, σύμφωνα με το
πρωτόκολλο των συνεδρίων (Παράρτημα 14), εφό-
σον τα εγγεγραμμένα μέλη δεν υπερβαίνουν τα

εκατόν πενήντα (150). Στις περιπτώσεις που τα
εγγεγραμμένα μέλη είναι εκατόν πενήντα (150) και
άνω, οι εκλογές και οι γενικές συνελεύσεις πραγ-
ματοποιούνται με ψηφιακά μέσα».

2ον Δεν θα συμβάλουμε στην καταστρατήγηση του
θεσμικού πλαισίου. Ο Σύλλογος Υπαλλήλων της
Περιφέρειας Αττικής, στην οποία υπηρετούν πάνω
από δύο χιλιάδες (2.000) τακτικοί υπάλληλοι,
επιθυμούσε να πραγματοποιήσει δια ζώσης Γενι-
κή Συνέλευση των μελών του σε χώρο που διαχει-
ρίζεται ο Φορέας μας, παρά τη σχετική ρητή
απαγόρευση και χωρίς να είναι δυνατό να εφαρμο-
στούν τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία για
την προστασία της δημόσιας υγείας! Είναι απορίας
άξιο, πώς είναι δυνατό να εξασφαλιστεί το επιβαλ-
λόμενο από την ΚΥΑ όριο των 150 ατόμων και ταυ-
τόχρονα η απαιτούμενη απαρτία; Εύκολα συμπερ-
αίνει κανείς ότι σε μία τέτοια περίπτωση θα
υπήρχε καταφανής παρέκκλιση από το νομοθετικό
πλαίσιο για την υγειονομική προστασία από τον
κορωνοϊό.

Πράξαμε το αυτονόητο με γνώμονα την προστασία
της δημόσιας υγείας
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής
με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας
και έχοντας ως προτεραιότητα την τήρηση των
υγειονομικών πρωτοκόλλων, όπως οφείλει, έπρ-
αξε το αυτονόητο, εφαρμόζοντας πιστά τα οριζόμε-
να στην κείμενη νομοθεσία και απέρριψε το αίτημα
του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής,
ως προς την παραχώρηση χώρου για την πραγμα-

τοποίηση δια ζώσης Γενικής Συνέλευσης.
Η επιδημιολογική κατάσταση στην Ελλάδα και
κυρίως στην Περιφέρεια Αττικής είναι ιδιαίτερα
επιβαρυμένη, γεγονός που αποδεικνύεται καθ-
ημερινά από τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμό-
διων φορέων σχετικά με τα καταγεγραμμένα
κρούσματα, τους διασωληνωμένους και δυστυχώς
τους ημερήσιους θανάτους.
Αξιοσημείωτο είναι ότι κατά την ημέρα συνεδρία-
σης της Οικονομικής Επιτροπής, από τα 1.886
κρούσματα που καταγράφηκαν σε εθνικό επίπεδο,
τα 959 αφορούσαν στην γεωγραφική επικράτεια
της Περιφέρειας Αττικής, ενώ την επόμενη της
συνεδρίασης, από τα 1381 κρούσματα, τα 717
εντοπίστηκαν στην Περιφέρεια Αττικής, ποσοστό
που αγγίζει το 52%.

Καλό θα ήταν να γίνει αντιληπτό ότι η διασφάλιση
της δημόσιας υγείας δεν προσφέρεται για μικρο-
κομματική εκμετάλλευση αντίθετα απαιτεί υπευθυ-
νότητα και σοβαρή αντιμετώπιση. Στη μάχη απέ-
ναντι στην πανδημία δεν έχει θέση ούτε ο λαϊκι-
σμός, ούτε η ανευθυνότητα. 
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Το Β.Ε.Π. στην παρουσίαση από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Νέα ηλεκτρονικής πλατφόρμα διεκπεραίωσης αιτήσεων
αρμοδιότητας της Λιμενικής Αστυνομίας     

Σ
την παρουσίαση της νέας ολοκ-
ληρωμένης πλατφόρμας για την
ηλεκτρονική καταχώριση και

διεκπεραίωση αιτήσεων, αρμοδιότητας
της Λιμενικής Αστυνομίας, μεταξύ των
οποίων και οι «Άδειες εργασιών σε
πλοία», εκπλήρωση ενός πάγιου αιτήμα-
τος των ναυπηγοεπισκευαστών, από τον
Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής, κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, παρα-
βρέθηκε ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Πειραιά, κ. Γεώργιος
Παπαμανώλης-Ντόζας.

Ο κ. Υπουργός αναφερόμενος στην
εφαρμογή e-ΔΛΑ, είπε ότι πρόκειται για
ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό
σύστημα, που τίθεται σε ισχύ από την 2α
Ιουνίου 2021, μέσω του οποίου θα διεκ-
περαιώνονται πλήρως μία σειρά από
δραστηριότητες πολιτών και νομικών
προσώπων, χωρίς να απαιτείται φυσική
παρουσία στις κατά τόπους Λιμενικές
Αρχές. 

Πολίτες και επιχειρήσεις, τόνισε ο κ.
Πλακιωτάκης, θα εξυπηρετούνται σε ένα
σύγχρονο και φιλικό διαδικτυακό περι-
βάλλον, με πλήρη ενημέρωση για τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, με αυτόματη
σύνδεση αυθεντικοποίησης και ταυτο-
ποίησης των πολιτών (TaxisNet) και με
το e-Παράβολο. 

Πρόκειται, κατέληξε ο κ. Υπουργός,
για μία τομή που ενισχύει την λειτουρ-
γικότητα και αποτελεσματικότητα του

Λιμενικού Σώματος , με στόχο τη σταθε-
ρή βελτίωση του επιπέδου υπηρεσιών
που παρέχονται στον πολίτη.

Στην παρουσίαση της εφαρμογής και
σε όλη τη διαδικασία αναφέρθηκε αναλ-
υτικά ο Διευθυντής της Λιμενικής
Αστυνομίας, Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ., κ.
Χαράλαμπος Μαρουλάκης, ο οποίος
ανέφερε ότι  η εφαρμογή καλύπτει δώδε-
κα (12) κατηγορίες δραστηριοτήτων και
συγκεκριμένα:

-άδειες εργασιών σε πλοία
-άδεια χειριστή ταχυπλόου
-άδεια ναυαγοσώστη
-δραστηριοποίηση δύτη
-δραστηριοποίηση θαλάσσιου ταξί
-δραστηριοποίηση μαθητευόμενου δύτη
-εκμίσθωση θαλασσίων μέσων ανα-

ψυχής
-εκμίσθωση μηχανοκίνητων λέμβων

και ταχύπλοων μικρών σκαφών
-ίδρυση και λειτουργία καταδυτικού

συνεργείου
-καταδυτικές υπηρεσίες αναψυχής
-σχολή εκπαίδευσης υποψηφίων χειρι-

στών ταχυπλόων σκαφών
-σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης

Με την ολοκλήρωση όλων των ενερ-
γειών που απαιτεί κάθε αίτηση ο ενδιαφ-
ερόμενος θα λαμβάνει το αποτέλεσμα της
αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή, υπογεγρ-
αμμένη ψηφιακά.

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα είναι
στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://edla.hcg.gr/apptypes/cate-
gories/ 

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν, επίσης,
ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, κ. Κωνσταν-
τίνος Κατσαφάδος, ο Γ.Γ. Λιμένων, Λιμε-
νικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επεν-
δύσεων, κ. Ευάγγελος Κυριαζόπουλος
και ο Αρχηγός του Λιμενικού

Σώματος/Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντι-
ναύαρχος Λ.Σ. , κ. Θεόδωρος Κλιάρης.

Από το Β.Ε.Π., στη συνάντηση παρ-
αβρέθηκαν και ο Δ/ντής, κ. Μιχάλης
Γιάγκας και η Ειδική Σύμβουλος του Επι-
μελητηρίου, κα Ευδοκία Μαυρομμάτη.                                                       

Ανησυχία των ειδικών 
για τις μεταλλάξεις 
- Έκκληση στους 
πολίτες να εμβολιαστούν

Τ
ον κώδωνα του κινδύνου
για τον κορωνοϊό και τις
μεταλλάξεις κρούουν οι επι-

στήμονες, καλώντας τους πολίτες να
εξακολουθούν να τηρούν τα μέτρα
προστασίας και να συνεχίσουν να
επαγρυπνούν. Οι εμβολιασμοί
συνεχίζονται, αλλά οι ειδικοί
ανησυχούν για τη νέα μετάλλαξη που
εντοπίστηκε στην Κρήτη. 

Πρόκειται για συνδυασμό μεταλλά-
ξεων στην πρωτεΐνη της ακίδας με
την κωδική ονομασία Β1.1.253, ο
οποίος εντοπίστηκε αρχικά στην
Ρωσία και τη Νορβηγία, ενώ στην
Ελλάδα έκανε την εμφάνισή του πριν
από δύο εβδομάδες, όπως επιβε-
βαίωσε μιλώντας στην ΕΡΤ Ηρακ-
λείου ο επίκουρος καθηγητής κλινι-
κής ιολογίας της Ιατρικής σχολής του
Πανεπιστημίου Κρήτης, Αλέξανδρος
Ζαφειρόπουλος. Οι επιστήμονες μελε-
τούν τη συμπεριφορά του μεταλλαγμέ-
νου στελέχους αλλά και την ανθεκ-
τικότητά του απέναντι στα εμβόλια.

Ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος επέστησε
την προσοχή όσον αφορά τον εμβο-
λιασμό των άνω των 60 ετών, υπο-
στηρίζοντας ότι όσοι δεν έχουν 

ακόμα εμβολιαστεί, θα πρέπει να
σπεύσουν άμεσα να το πράξουν, ενώ
επεσήμανε ότι «δεν έχουμε εμβολια-
σμένους διασωληνωμένους».   

Ο κ. Εξαδάκτυλος, μιλώντας στον
ΣΚΑΪ, είπε πως «Ένα 30%-35% των
πολιτών άνω των 60 ετών που είναι
οι άνθρωποι που κινδυνεύουν
κυρίως από την Covid και είναι οι
ομάδες που προστατεύτηκαν από το
σύνολο της κοινωνίας επί 15 μήνες με
επώδυνο τρόπο, δεν έχουν σπεύσει
να εμβολιαστούν».

Τους προέτρεψε δε, να προχωρή-
σουν σε άμεσο εμβολιασμό. «Πρέπει
πρώτα να λυθεί αυτό το θέμα. Στη
χώρα μας προηγούνται οι άνθρωποι
που έχουν αυξημένο κίνδυνο από τη
νόσο»,δήλωσε χαρακτηριστικά.
«Είναι μια εκκρεμότητα, την οποία
δεν πρέπει να διατηρήσουμε επί
μακρόν», συμπλήρωσε. 

Στο ίδιο μήκος κύματος όσον αφορά
το συγκεκριμένο θέμα, εμφανίστηκε
και ο καθηγητής αναλυτικής Χημείας
του ΕΚΠΑ, Νίκος Θωμαΐδης, υπο-
στηρίζοντας ότι αν είχε εμβολιαστεί
μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων
άνω των 60 ετών, θα είχαμε λιγότερα
κρούσματα και λιγότερους διασωλ-
ηνωμένους και θανάτους. 

Σχετικά με τους εμβολιασμούς σε
παιδιά, ο κ Εξαδάκτυλος απέκλεισε
προς το παρόν το ενδεχόμενο για
μαζικό εμβολιασμό, τονίζοντας ότι η

συζήτηση που γίνεται αφορά μόνο σε
παιδιά με υποκείμενα νοσήματα. «Τα
παιδιά κινδυνεύουν ελάχιστα από τον
κορωνοϊό και να νοσήσουν βαριά και
να έχουν σοβαρές επιπτώσεις», είπε.  

Ερωτηθείς για την πορεία της παν-
δημίας, ο κ. Θωμαΐδης υπογράμμισε
ότι «αυτό που παρατηρήσαμε την
προηγούμενη εβδομάδα μέχρι και τις
30/5 σε όλη την επικράτεια μέσα από
το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας
Λυμάτων, είναι μια συνολική μείωση
του ιικού φορτίου εκτός από κάποιες
περιοχές, όπως τα Χανιά».

Μάλιστα στη Σάμο αναβάλλονται,
λόγω μικρής συμμετοχής των
πολιτών, οι προγραμματισμένοι από
5 έως 9 Ιουνίου, στον χώρο του κλει-
στού γυμναστηρίου της πόλεως, μαζι-
κοί εμβολιασμοί για Covid-19, στο
πλαίσιο του σχεδίου «Γαλάζια Ελευθε-
ρία», ανακοίνωσε  την Πέμπτη ο
διοικητής του τοπικού Γενικού Νοσο-
κομείου, Νίκος Στεφανής.

Οι Κομματικές
Οργανώσεις Ελευσίνας του
ΚΚΕ και οι οργανώσεις
Ελευσίνας της ΚΝΕ εκφρά-
ζουν τα βαθιά τους
συλλυπητήρια για τον θάνα-
το του συντρόφου Αποστόλη
Κυριαζέλου.

Ο σύντροφος Αποστόλης
γεννήθηκε το 1946, στο προ-
σφυγικό Συνοικισμό της Ελευ-
σίνας και ζούσε στο Χαϊδάρι.
Από νεαρή ηλικία εντάχθηκε
στις γραμμές του ΚΚΕ όπου
ανέπτυξε πλούσια δράση,
συνέβαλε στην υπόθεση του
Κόμματος αναλαμβάνοντας
διάφορες στελεχικές
ευθύνες στην κομματική του
ζωή, πάντα με συνέπεια,
μαχητικότητα και αταλάντευτη
πίστη στο Κόμμα.

Σε όλη του τη διαδρομή,
υπήρξε αταλάντευτος αγωνι-
στής, παρά το γεγονός ότι τον
ταλαιπώρησαν σοβαρά
προβλήματα υγείας, τα οποία
ξεπέρασε με μαχητικό τρόπο. 

Η ζωή του όλη ήταν συνδε-
δεμένη με την πάλη του λαού
μας για μια κοινωνία χωρίς
εκμετάλλευση και πορεύθηκε
αταλάντευτα μέχρι την τελευ-

ταία του στιγμή μέσα από τις
γραμμές του ΚΚΕ του οποίου
ήταν μέλος. 

Η ανιδιοτελής και ακούρα-
στη προσφορά του, αφήνει
μεγάλη παρακαταθήκη και θα
αποτελεί φωτεινό παράδειγ-
μα για τους νεότερους κομ-
μουνιστές.

Εκφράζουμε τα βαθιά και
ειλικρινή μας συλλυπητήρια
στη γυναίκα του Χριστίνα,
στις κόρες του Διονυσία και
Λίτσα, στις εγγονές του, τους
οικείους και συντρόφους, του
αγαπημένου μας συντρόφου
Αποστόλη.

Επίσης, ΤΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ -
ΝΔ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟ
ΑΤΤΙΚΗΣ & ΚΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΚΚΕ

εκφράζουν τη βαθιά τους
θλίψη για τον χαμό του σ.
Αποστόλη Κυριαζέλου

Έφυγε από τη ζωή το στέλεχος
και μέλος του ΚΚΕ 

Αποστόλης Κυριαζέλος
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Ε
νόψει της Παγκόσμιας ημέρας για το
Περιβάλλον το Σάββατο  5 Ιουν ίου
2021, τριάντα μία (31) οργανώσεις με

αναγνωρισμένο έργο στην προστασία του
φυσικού περιβάλλοντος στην   Ελλάδα
συνυπέγραψαν κοινό κείμενο το οποίο
συνοδεύεται από φωτογραφικό λεύκωμα με
ισάριθμες φωτογραφίες –μία από δράση κάθε
οργάνωσης.

Είναι η πρώτη φορά που ένας τόσο μεγά-
λος αριθμός οργανώσεων θέτει κοινό πλαίσιο
για τις παλαιές και νέες απειλές  κατά της άγρ-
ιας ζωής στη χώρα μας.

Σημείωση: Όσοι επιθυμούν το φωτογραφ-
ικό λεύκωμα με φωτογραφίες  υψηλής ανάλ-
υσης μπορούν να  το αναζητήσουν εδώ:
https://wetransfer.com/downloads/9882827d
f f f cfb3153ae8122a37ec08b2021060306140
3/69fdba10c05bfe427c24a40a859559a6202
10603061403/15f272

Ενώνουμε τις φωνές μας για την 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος

Έχοντας μπει στην τρίτη δεκαετία του
21ου αιώνα είμαστε πλέον αντιμέτωποι με μία
πολύπλευρη περιβαλλοντική κρίση -κρίση βιο-
ποικιλότητας και κλιματική κρίση - στην Ελλά-
δα και σε όλο τον πλανήτη.

Η περιβαλλοντική κρίση δεν είναι πλέον
«υπερβολές λίγων επιστημόνων και μερικών
φυσιολατρών». Ούτε αντιμετωπίζονται, σήμε-

ρα, ως «γραφικότητες» οι αγώνες όλων
εκείνων που εδώ και δεκαετίες δρουν τοπικά
αλλά σκέπτονται παγκόσμια. 

Οι πολλές μικρές ν ίκες για την προστασία
της άγριας ζωής, την αλλαγή προτύπων
συμβίωσης με το φυσικό περιβάλλον, και την
αλλαγή συμπεριφοράς και προτύπων παρα-
γωγής και κατανάλωσης, σε συνδυασμό με τις
επιστημονικές τεκμηριώσεις, έχουν ανοίξει το
δρόμο σε ένα διαφορετικό αύριο με όραμα για
τον άνθρωπο και τη φύση.

Σήμερα, τριάντα μία (31) οργανώσεις και
φορείς για την προστασία του φυσικού περι-
βάλλοντος στην Ελλάδα ενώνουμε τη φωνή
μας με ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη που
ζητούν να αναληφθούν δράσεις πριν  να
είναι αργά, και δηλώνουμε την  έντονη
ανησυχία μας για όσα συμβαίνουν στη χώρα
μας:

Η εφαρμογή και τήρηση της υφιστάμενης
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, εθν ικής και ευρ-
ωπαϊκής, και των διεθνών συνθηκών προ-
στασίας, δεν μπορεί να είναι περιστασιακή ή
μεμονωμένη.

Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
δεν υπηρετείται όταν χωροθετούνται ανα-
πτυξιακές δραστηριότητες μέσα σε ζώνες
αυστηρής προστασίας της άγριας ζωής, εν ίοτε
δε και στο όνομα της προστασίας του ίδιου
του πλανήτη και της αντιμετώπισης της κλι-
ματικής αλλαγής. 

Η  ανάκαμψη δεν θα είναι ούτε «πράσινη»

ούτε «καινοτόμα» αν  στηριχτεί
στην  διαφαινόμενη αλόγιστη
χρήση και υποβάθμιση του φυσι-
κού περιβάλλοντος. Θα είναι μια
ξεπερασμένη κι αποτυχημένη
συνταγή.

Ο κόσμος, και ειδικά οι νεότερ-
ες γεν ιές, έχουν αντιληφθεί ότι πρέπει να
αλλάξουμε και να αναλάβουμε δράση, και το
ζητούν έντονα. 

Καλούμε Κυβέρνηση και πολιτικά κόμματα,
τους θεσμικούς φορείς, την επιστημονική
κοινότητα και την κοινωνία των πολιτών, να
αναλάβουν πρωτοβουλίες, κατά προτεραιότ-
ητα,  για  ένα πραγματικά εθν ικό σχέδιο για
την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 

Είμαστε έτοιμοι να συνεισφέρουμε, στο
βαθμό που μπορούμε, με την εμπειρία μας και
τις γνώσεις μας.

Οι οργανώσεις και φορείς που συνυπογρά-
φουν:

Αλκυόνη,
ΑΝΙΜΑ,
Αρίων,
Αρκτούρος,
ΑΡΧΕΛΩΝ,
Δράση για την Άγρια Ζωή,
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και

Πολιτισμού,
Ελλην ική Εταιρία Προστασίας της Φύσης,
Ελλην ική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία,

Ένωση Προστασίας Περιβάλλοντος Κορι-
νθιακού-Πατραϊκού Κόλπου «Ο Νηρέας»,

Εταιρία Προστασίας Πρεσπών,
Καλλιστώ,
Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος,
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης,
Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης,
Οικολογική Κίνηση Δράμας,
ΠΑΝΔΟΙΚΟ,
Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας,
Πίνδος Περιβαλλοντική,
Ροή - Πολίτες Υπέρ των Ρεμάτων,
Σύλλογος Προστασίας Υγείας & Περιβάλ-

λοντος Περιοχής Κέντρου Υγείας Χαλαν-
δρίτσας,

Σύλλογος “Τουλίπα Γουλιμή”,
Φίλοι της Φύσης,
Greenpeace,
The Green Tank,  
iSea,
Mamagea,
Med-INA,
MEDASSET,
MOm,
WWF Ελλάς

Παγκόσμια Ημέρα ΠεριβάλλοντοςΠαγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
31 οργανώσεις ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία

του φυσικού περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή

Χρ. Σταϊκούρας: Την ερχόμενη
εβδομάδα οι νέες αντικειμενικές
- Σε ποιες περιοχές έρχονται αυξήσεις

Α
ν τίστροφα μετρά ο χ ρόν ος για την  αν ακοίν ωση
των  ν έων  αν τικειμεν ικών  αξιών  οι οποίες θα
ευθυγραμμιστούν  με τις εμπορικές και θα

ισχ ύσουν  από τον  Ιαν ουάριο του 2022. Όπως δήλωσε
ο υπουργός Οικον ομικών  κ. Χρήστος Σταϊκούρας, στις
αρχ ές της ερχ όμεν ης εβδομάδας αν αμέν εται ν α δημο-
σιευθούν  στην  Εφημερίδα της Κυβερν ήσεως οι ν έες
αν τικειμεν ικές αξίες καλύπτον τας το 98% του πληθυ-
σμού. 
Όπως διευκρίν ισε οι αλλαγές αυτές δεν  σημαίν ει αυτό-

ματα όμως και αυξήσεις στο λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ για
τους ιδιοκτήτες ακιν ήτων  καθώς ο στόχ ος είν αι ν α
υπάρξει δημοσιον ομικός χ ώρος ώστε ν α υπάρξει και
περαιτέρω μείωση του κατά 8%, εν ώ δεν  αλλάζει το
συν ολικό ποσό το οποίο εισπράττεται μέσω του
ΕΝΦΙΑ.    

Το 2022 η πληρωμή του ΕΝΦΙΑ θα ξεκινά πολύ
νωρίτερα, από το Μάρτιο και θα καταβάλλεται σε

περισσότερες δόσεις οι οποίες μπορεί να φτά-
σουν και τις 10, έως το τέλος του έτους.

To αν τικειμεν ικό σύστημα
προσδιορισμού θα καλύπτει
πλέον  το 98% του πληθυσμού
καλύπτον τας 13.808 ζών ες
από 10.165 που ήταν  μέχρι
τώρα. Από την  αν απροσαρμο-
γή των  αν τικειμεν ικών  αξίων
προκύπτουν   165 επεκτάσεις

υφιστάμεν ων  ζων ών  όπου οι τιμές αν αμεν όταν  ν α
αυξηθούν  σημαν τικά. Επίσης εν τάσσον ται  στις αν τι-
κειμεν ικές  3.478  περιοχ ές  οι οποίες μέχ ρι σήμερα
βρίσκον ται εκτός του αν τικειμεν ικού συστήματος
προσδιορισμού. Από τις εν τάξεις περιοχ ών  στις αν τι-
κειμεν ικές αξίες προκύπτουν  αυξήσεις 40% στις τιμές
133 περιοχ ών  αλλά και σημαν τικές μειώσεις σε κάποι-
ες άλλες ζών ες.

Όπως τόν ισε ο κ. Σταϊκούρας, η αύξηση της τιμής
ζών ης δεν  σημαίν ει ότι θα αυξηθεί και η φορολογική

επιβάρυν ση καθώς μετά την  αν ακοίν ωση των  ν έων
αν τικειμεν ικών  αξιών , το υπουργείο Οικον ομικών  σχ ε-
διάζει ν α ν ομοθετήσει αλλαγές στον  ΕΝΦΙΑ (έως το
Νοέμβριο του 2021) εν σωματών ον τας τη ν έα μεσο-
σταθμική μείωση 8% για την  οποία είχ ε δεσμευθεί η
κυβέρν ηση, ολοκληρών ον τας τις αν ακοιν ώσεις που
είχ ε κάν ει για συν ολική μείωση 30% στον  ΕΝΦΙΑ.

Σε περισσότερες δόσεις η πληρωμή του ΕΝΦΙΑ  

Το 2022 αλλάζει όμως και στο χ ρον οδιάγραμμα εξόφλ-
ησης του ΕΝΦΙΑ καθώς από το επόμεν ο έτος η πληρ-
ωμή του θα ξεκιν ά το Μάρτιο και σε περισσότερες
δόσεις. 
Αν  και ο  ΥΠΟΙΚ δεν  θέλησε ν α ξεκαθαρίσει σε πόσες
δόσεις ακριβώς, είπε ωστόσο ότι θα είν αι σε περισσό-
τερες από 5 μην ιαίες δόσεις για ν α συμπληρώσει ότι θα
μπορούσαν  ν α επεκτείν ον ται  έως το τέλος του έτους,
δηλαδή σε 10 δόσεις.  

Όσον  αφορά το συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ, ο κ. Σταϊ-
κούρας σημείωσε ότι αποτελεί έν α ζήτημα το οποίο θα
αξιολογηθεί το 2022.

Ελευσίνα: Τροχαίο με 2 ΙΧ στην Ωκεανιδών
Τροχαίο σημειώθηκε λίγα
λεπτά μετά τις 6:00 μμ χθες
επι της οδού Ωκεανιδών στην
Ελευσίνα.
Σύμφωνα με αυτόπτεις μάρτ-
υρες, αυτοκίνητο που εξήλθε
απο την οδό Θερμοπυλών
παραβίασε STOP με αποτέλε-
σμα να συγκρουστεί με ιχ
που κινούταν επι της Ωκεα-
νιδών.
Δεν υπήρχαν τραυματισμοί,
παρα μόνο υλικές ζημιες. Επι της λεωφόρου προκλήθηκε ολιγόλεπτη
κίνηση.

(φωτο αναγνώστη)
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ΟΔήμος Ασπροπύργου
σας γνωρίζει ότι, συμμε-
τέχει στην Πανελλήνια

διαδικτυακή  συζήτηση (webinar),
που διοργανώνει το Ελληνικό Ίδρ-
υμα Καρδιολογίας, σε συνεργασία με
το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπου-
δών ‘Επεμβατικής Καρδιολογίας’ του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών, με θέμα “Καρδιά,
γυναίκες & μεταβολισμός”. Την
συζήτηση θα συντονίσει ο κ. Κων-
σταντίνος Τούτουζας, Καθηγητής
Καρδιολογίας στο ΕΚΠΑ και σ’ αυτήν
θα λάβουν μέρος εκπρόσωποι της
επιστημονικής κοινότητας και του
χώρου του πολιτισμού, με σκοπό την
εξαγωγή πρακτικών συμπερασμά-
των για τις καρδιοπάθειες και το
μεταβολισμό.

Η ενημέρωση των συμπολιτών

μας αποτελεί αποφασιστικό παρά-
γοντα για την βελτίωση της υγείας
του Ελληνικού πληθυσμού και της
ποιότητας της ζωής μας, συνεπώς
και η παρακολούθηση της Διαδικτυα-
κής Συζήτησης είναι εντελώς
ΔΩΡΕΑΝ, για κάθε ενδιαφερόμενο
πολίτη. 

Για τη συμμετοχή στην διαδικτυακή
συζήτηση συμπληρώστε τη φόρμα
εγγραφής στον παρακάτω σύνδε-
σμο. 

Για την φόρμα εγγραφής
πατήστε https://lconsite3.azureweb-
sites.net/newpnr/1023Για να παρα-
κολουθήσετε το σεμινάριο στις
4/6/2021 και ώρα 17:00 –
18:30, πατήστε  https://conf.letscong
ress.eu/home/1023

Ο Δήμος Ασπροπύργου συμμετέχει στην Πανελλήνια Διαδικτυακή 
Συζήτηση: “Καρδιά, γυναίκες & μεταβολισμός”

Κεραμέως: Από 4 χρονών πλέον στα νηπιαγωγεία- Προωθείται ενιαίο ψηφοδέλτιο στα Πανεπιστήμια

Σ
την «ανάγκη να υπάρχει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο ανεξα-
ρτήτως κομματικών παρατάξεων» ώστε οι εκλογές
στα πανεπιστήμια να γίνονται χωρίς κομματικά ψηφο-

δέλτια αναφέρθηκε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως
ανακοινώνοτας και την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης.
«Θα είναι μία σημαντική βελτίωση στο πανεπιστήμιο»,

είπε η κ. Κεραμέως.
Οι αλλαγές στις φοιτητικές εκλογές, όμως, «δεν θα είναι στο αμέσως

επόμενο νομοσχέδιο, στο επόμενο νομοσχέδιο θα είναι θέματα που
αφορούν στο σχολείο περισσότερο», δήλωσε μιλώντας στον Realfm.

Η υπουργός  δήλωσε ότι το νηπιαγωγείο πλέον θα 
δέχεται παιδία από τεσσάρων ετών σε όλη τη χώρα.

Η κα Κεραμέως υπενθύμισε ότι οι χώρες που έχουν τα καλύτερα μαθη-
σιακά αποτελέσματα είναι χώρες που συστηματικά τις περισσότερες
φορές ξεκινούν το νηπιαγωγείο από πιο νωρίς. Χαρακτήρισε τα χρόνια
αυτά ως εξαιρετικά κρίσιμα για να δοθούν περισσότερα εφόδια στα
παιδιά. Άρα, τόνισε, νηπιαγωγείο από τα τέσσερα πλέον σε όλη τη
χώρα.
Επίσης εντάσσονται δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα.Η κα Κερα-
μέως  στάθηκε στο γεγονός  γιατί μόνο στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία να
γίνονται δραστηριότητες στα αγγλικά και όχι και σε κάθε δημόσιο νηπια-
γωγείο της χώρας.

Η υπουργός έκανε λόγο επίσης για αλλαγή φιλοσοφίας στο σχολείο,
ένα σχολείο που θα εστιάζει πέρα από τη μετάδοση της γνώσης, και
στην καλλιέργεια δεξιοτήτων όπως  η κριτική σκέψη, επίλυση προβ-
λημάτων, ενσυναίσθηση, ομαδική δουλειά. Δεξιότητες που θα καλλιερ-
γούνται μέσα από νέες θεματικές που μπαίνουν στο σχολείο, όπως
ρομποτική, εθελοντισμός, οδική ασφάλεια, σεξουαλική διαπαι-
δαγώγηση, προστασία του περιβάλλοντος, κλιματική αλλαγή,
ανακύκλωση κ.ο.κ., επιχειρηματικότητα. 

«Όλες αυτές οι θεματικές μπαίνουν στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγρ-
αμμα του σχολείου από το νηπιαγωγείο μέχρι το γυμνάσιο. Κάθε θεμα-
τική είναι σταθμισμένη ανά εκπαιδευτική ηλικία»τόνισε.

Από τον Σεπτέμβριο ξεκινούν  τα διπλάσια πρότυπα και πειραματικά
σχολεία, που ήδη ιδρύθηκαν . Πλέον θα έχουμε 112 πρότυπα και πειρα-
ματικά σχολεία. 
Οι εξετάσεις για τα πρότυπα είναι στις 28 Ιουνίου και τώρα που μιλάμε
τρέχουν οι αιτήσεις, ενώ οι αιτήσεις για τα πειραματικά σχολεία τρέχουν
επίσης και η κλήρωση θα γίνει στις 24 Ιουνίου.

Νέα προγράμματα σπουδών: Ετοιμάζονται 453 νέα προγράμματα
σπουδών. Έχουμε προγράμματα σπουδών που είναι σε μερικές περ-
ιπτώσεις του 1998. Ετοιμάζουμε νέα προγράμματα λοιπόν, που θα
οδηγήσουν σε νέα βιβλία», πρόσθεσε.

Αναφερόμενη στους 25.000 σπουδαστές και 5.000 εκπαιδευτικούς της
επαγγελματικής κατάρτισης (Δημόσια ΙΕΚ) τόνισε  ότι προτεραιότητα
είναι  οι νέοι μας να έχουν επιλογές. Χρέος της πολιτείας είναι να χτίζει
εναλλακτικές για τους νέους, γι’αυτό για πρώτη φορά φέτος στο μηχανο-
γραφικό όταν έρθει η ώρα, θα έχουν δύο επιλογές. Να συμπληρώσουν
το μηχανογραφικό για κάποιο Πανεπιστήμιο βάσει των αποτελεσμά-
των και έναν δεύτερο δρόμο με το παράλληλο μηχανογραφικό για εγγρ-
αφή σε δημόσιο ΙΕΚ», κατέληξε.
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Δωρεάν Μαστογραφίες σε γυναίκες
ευπαθών κοινωνικών ομάδων του Δήμου

Ασπροπύργου

Δωρεάν Μαστογραφίες σε
γυναίκες ευπαθών κοινω-
νικών ομάδων του Δήμου

Ασπροπύργου
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προ-

στασίας του Δήμου Ασπροπύργου, το
ΚΕΠ Υγείας και  το Κέντρο Κοινότ-
ητας, σε συνεργασία με το  Ελληνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων
και με τον Σύλλογο Φίλων Ογκολογι-
κού Νοσοκομείου «Οι Άγιοι Ανάργυρ-
οι», διοργανώνουν την παροχή δωρ-
εάν ψηφιακών μαστογραφιών σε
γυναίκες ευπαθών και ευάλωτων
ομάδων του τοπικού πληθυσμού,
ηλικίας 40-69 ετών. 

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί
την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021
στις 09:00 π.μ. στο Κέντρο

Μαστού (Τίρυνθος 2, Άνω Πατή-
σια).

Ο Σύλλογος Φίλων Ογκολογικού
Νοσοκομείου «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
παρέχει δωρεάν τις μαστογραφίες
στις γυναίκες ενώ το λοιπό κόστος
της δράσης, θα το αναλάβει ο Δήμος
Ασπροπύργου. Η μεταφορά από και
προς το Κέντρο Μαστού, θα πραγμα-
τοποιηθεί με όχημα του Δήμου, που
διατίθεται αποκλειστικά για τον
συγκεκριμένο σκοπό.

Τη διασφάλιση ότι, οι προς εξέταση
γυναίκες ανήκουν πράγματι στις
ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες του
πληθυσμού και πληρούν τα απαρ-
αίτητα κριτήρια και προϋποθέσεις της
συμμετοχής αναλαμβάνει η Διεύθυ-
νση Κοινωνικής Προστασίας του

Δήμου. Για περισσότερες
πληροφορίες και για
δηλώσεις συμμετοχής οι
ενδιαφερόμενες μπορ-
ούν να επικοινωνούν με
την Αν. Προϊσταμένη του
Τμήματος Προστασίας &
Προαγωγής Δημόσιας
Υγείας, κ. Πολυτίμη Ηλία στο τηλέφω-
νο 2105575596.

Οι εξεταζόμενες κυρίες πρέπει να
πιστοποιούν στον Δήμο ότι είναι άπο-
ρες γυναίκες:

- Να υπογράφουν τη σχετική
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 για
άπορες γυναίκες, με αναγραφή του
ΑΜΚΑ συνημμένο. 

- Να προσκομίσουν  το εκκαθαρι-
στικό της εφορίας. 

Ετησίως: 6.000 ατομικό και 12.000
οικογενειακό προσαυξανόμενο κατά
1.000 ευρώ για κάθε παιδί.    

Τέλος, η όλη διαδικασία προς και
από το Κέντρο Μαστού θα πραγμα-
τοποιηθεί με την τήρηση όλων των
απαραίτητων μέτρων προφύλαξης,
ασφάλειας και υγιεινής που επιβά-
λουν οι κανονισμοί προστασίας λόγω
της πανδημίας του Covid 19.

Παπαστράτος και Λιμενικό Σώμα «πολεμούν» τα λαθραία τσιγάρα
Ανανέωση της συνεργασίας με αποκορύφωμα τη δωρεά 5 σκαφών αξίας 2.4 εκατ. ευρώ

Υ
πεγράφη σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε
στις εγκαταστάσεις του στρατοπέδου Καραϊσκάκη Α’
(Πρώην ΚΕΒΟΠ), στο Χαϊδάρι, η ανανέωση της

Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ του Λιμεν ικού Σώματος –
Ελληνικής Ακτοφυλακής και της εταιρείας «Παπαστράτος»,
θυγατρική του ομίλου «Philip Morris International», για την
καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου καπνικών.

Η ανανέωση της συνεργασίας των δύο πλευρών αφορά
τη διεύρυνση του σκοπού καθώς πλέον θα περιλαμβάνον-
ται και νέα, μη καπνιζόμενα προϊόντα καπνού, όπως τα

θερμαινόμενα, χωρίς καύση. Η «Παπαστράτος» υποστηρίζει
ενεργά το έργο του Λιμεν ικού Σώματος με σειρά δωρεών.

Αποκορύφωμα αυτή των πέντε σκαφών ειδικού τύπου
αξίας 2,4 εκατ. ευρώ μέσα από το πρόγραμμα PMI IMPACT.
Η πιο πρόσφατη δωρεά αξίας περίπου 100.000 ευρώ, αφορά
επιχειρησιακό εξοπλισμό για τις ειδικές επιχειρησιακές ομάδες
του Σώματος.

«Θέλω να συγχαρώ τα επίλεκτα στελέχη της ομάδας
ειδικών επιχειρήσεων Πειραιά», δήλωσε ο υπουργός Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης και
συνέχισε: «Είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε το υψηλό
επίπεδο εκπαίδευσης και τις ιδιαίτερες και ξεχωριστές δεξιότ-
ητες που έχουν αναπτύξει μπορούμε όλοι να αισθανόμαστε
ασφαλής έχοντας στο Λιμεν ικό Σώμα τόσο άξια στελέχη.
Στόχος μας είναι η εν ίσχυση των επιχειρησιακών δυνατο-
τήτων αλλά και η σταθερή βελτίωση του επιπέδου ζωής των
στελεχών του. Ευχαριστώ την εταιρία «Παπαστράτος» για
τηνδιαχρονική στήριξη και υποστήριξη στο πολύπλευρο
έργο του Λιμεν ικού Σώματος».

Από την πλευρά του, ο αρχηγός του Λιμεν ικού Σώματος –
Ελλην ικής Ακτοφυλακής, αντιναύαρχος Λ.Σ Θεόδωρος
Κλιάρης δήλωσε: «Την τελευταία δεκαετία το Λιμεν ικό Σώμα-
Ελληνική Ακτοφυλακή έχει κατασχέσει περισσότερα από 1
δισ. τσιγάρα, αποτρέποντας τη διαφυγή εσόδων από
δασμούς αξίας που υπερβαίνει τα 240 εκατ. ευρώ ενώ έχουν

κατασχεθεί επίσης 265 οχήματα και 45 πλωτά μέσα που
χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά τους. Γι’ αυτό θέλω να
ευχαριστήσω για ακόμη μία φορά δημόσια και να συγχαρώ
τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμεν ικού Σώματος για την
αδιάκοπη προσπάθεια και την αφοσίωση τους στον στόχο
της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου αλλά και κάθε μορφής
παράνομης δραστηριότητας. 

Και τέλος να διαβεβαιώσω ότι νυχθημερόν, 365 ημέρες τον
χρόνο με αυταπάρνηση, ευσυνειδησία και ζήλο
εκπληρώνουν το δύσκολο έργο που η Ελλην ική Πολιτεία μας
έχει αναθέσει επιδεικνύοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης και
επαγγελματισμού – επ’ ωφελεία της Κοινωνίας και της
Πατρίδας μας».

Τέλος, ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της «Παπα-
στράτος», Χρήστος Χαρπαντίδης, σημείωσε: «Η Παπαστρά-
τος έχει μια μακρά σχέση με το Λιμεν ικό Σώμα και σήμερα
είμαστε εδώ για να ανανεώσουμε την δέσμευσή μας να
στηρίζουμε το δύσκολο και πολύπλευρο έργο του. Το παρά-
νομο εμπόριο αποτελεί μεγάλη πληγή για την κοινωνία και
την οικονομία και στεκόμαστε δίπλα στο Σώμα στον αγώνα
που δίνει για την αντιμετώπισή και πάταξη του. Οι συνέρ-
γειες αυτές αποδεικνύουν ότι η σύμπραξη δημόσιου και ιδιω-
τικού τομέα για την καταπολέμηση κοινών προκλήσεων
είναι ένας ιδιαίτερα γόν ιμος δρόμος».



Τ
ους τελευταίους οκτώ μήν ες
στον  Δήμο Αχαρν ών  εκπο-
ν είται από μηδεν ική βάση

έν α τεράστιο επεν δυτικό – αν α-
πτυξιακό σχέδιο, το οποίο ξεπε

ρνάει τα 40 εκατομμύρια ευρώ και
αφορά διάφορους τομείς παρέμβα-
σης που θα αλλάξουν την εικόνα της
πόλης.

Με αφετηρία τα τρέχοντα και τα ανα-

μενόμενα για προκήρυξη χρηματο-
δοτικά εθνικά και ευρωπαϊκά προ-
γράμματα ο Δήμαρχος Σπύρος Βρετ-
τός βρίσκεται σε στενή συνεργασία
με τον Αντιδήμαρχο Συντονισμού του
Δημοτικού Έργου Παναγιώτη Αναγ-
νωστόπουλο και τον Αντιδήμαρχο
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Χρύσανθο Κόνταρη, οι οποίοι έχουν
την ευθύνη για την εκπόνηση, παρα-
κολούθηση και υλοποίηση του ανα-
πτυξιακού σχεδίου, που όμοιό του
δεν έχει υπάρξει ποτέ στον Δήμο
Αχαρνών.

Το αναπτυξιακό σχέδιο περιλαμβά-
νει  την εκπόνηση μελετών, την
ωρίμανση και την υλοποίηση έργων
σε ένα πολύ ευρύ φάσμα δραστηριο-
τήτων: τεχνικά και  κατασκευαστικά
έργα, περιβάλλον και καθαριότητα,
ενεργειακή εξοικονόμηση και πρά-
σινη οικονομία, αναβαθμισμένες
ψηφιακές υπηρεσίες προς τους

πολίτες, κοινωνική πολιτική, κ.λπ.
Βασική στόχευση του υλοποιούμε-

νου σχεδιασμού είναι η εξασφάλιση
άμεσης χρηματοδότησης όλων των
έργων.

Κύρια πηγή χρηματοδότησης στην
παρούσα φάση είναι το πρόγραμμα
Αντώνης Τρίτσης από το οποίο ανα-
μένεται να εξασφαλιστούν περίπου
33,5 εκατομμύρια ευρώ. 

Οι  υπόλοιπες χρηματοδοτήσεις
προέρχονται από το Πράσινο Ταμείο,
το Πρόγραμμα «Φιλόδημος» και το
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγρ-
αμμα Αττικής και από το Ταμείο Ανά-
καμψης.

Για όλες τις προς χρηματοδότηση
δράσεις και τις ενέργειες που έχουν
υλοποιηθεί έως σήμερα θα υπάρ-
ξουν τις επόμενες ημέρες αναλυτικές
ενημερώσεις από τον Δήμαρχο και
τους αρμόδιους Αντιδημάρχους στα
Δημοτικά Οργανα και στον Τύπο.
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ΕΕππεεννδδυυττιικκόό  σσχχέέδδιιοο  4400  εεκκααττ..  εευυρρώώ  σσττιιςς  ΑΑχχααρρννέέςς
Τεχνικά και κατασκευαστικά έργα, περιβάλλον και καθαριότητα, ενεργειακή εξοικονόμηση 
και πράσινη οικονομία, αναβαθμισμένες ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες

Μ
ε καθημερινές παρεμβάσεις, έργα
υποδομών και την σταθερή υδροδότ-
ηση των λιμνών το Μητροπολιτικό

Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» βελτιώνεται
συνεχώς και αναβαθμίζεται.  

Με τον συντονισμό του Περιφερειάρχη Γ.
Πατούλη και τη στενή συνεργασία με τον
Φορέα Διαχείρισης έχει εξασφαλιστεί η
συνεχής υδροδότηση των λιμνών με 1.000
κυβικά μέτρα νερού ημερησίως, ενώ παράλ-
ληλα υλοποιούνται έργα αναβάθμισης, όπως
η στεγάνωση της Λιμνοδεξαμενής Νο 5 και του
καναλιού που συνδέει τις Λίμνες Νο 5 και Νο
6. Ταυτόχρονα έχουν ολοκληρωθεί παρεμβά-
σεις όπως η συντήρηση του κεντρικού
ανοιχτού θεάτρου.

Με την καθημερινή υδροδότηση, οι τεχνητές
λίμνες (Νο 3 , Νο 4 και Νο 6) έχουν ήδη αλλά-
ξει όψη καθώς η στάθμη τους έχει ανέβει
ολοκληρωτικά και παραμένουν γεμάτες και
πλήρεις. Με την εξασφάλιση του απαιτούμε-
νου όγκου νερού προστατεύεται ο υγροβιότο-
πος και διασφαλίζεται η απαιτούμενη οικολο-
γική σταθερότητα.

Να σημειωθεί ότι οι λίμνες του Μητροπολι-
τικού Πάρκου με το ζωογόνο τους νερό, φιλο-

ξενούν και προσφέρουν καταφύγιο σε σπά-
νια υδρόβια χλωρίδα και πανίδα.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης
ενημερώνεται συνεχώς για την πορεία υλο-
ποίησης των έργων και βρίσκεται σε καθημε-
ρινή συνεργασία τόσο με τη Διευθύντρια του
Φορέα Μ. Χατζηαθανασίου, όσο και με τον
Πρόεδρο του Φορέα Σ. Ζωγραφάκη και τα
μέλη του Δ.Σ..

«Με σταθερά βήματα, καθημερινές δρά-
σεις και έργα γίνεται πραγματικότητα το
όραμα μας για μετεξέλιξη του Μητροπολιτι-
κού Πάρκου σε  πρότυπο Περιβαλλοντικό
κέντρο, χώρο άθλησης, αναψυχής, πολιτισμού
και εκπαίδευσης. Μετά από χρόνια εγκατά-
λειψης σημειώνονται σημαντικά βήματα για
την ανάπλαση και την αναβίωση του Πάρκου.
Οι λίμνες μετατρέπονται σε οικοσυστήματα
και δημιουργούν ένα μοναδικό υδροβιότοπο
εντός του αστικού ιστού. Είναι χρέος μας,
αφού αναγνωρίσουμε την τεράστια σημασία
του Μητροπολιτικού Πάρκου, να συμβάλουμε
στη βελτίωση του προκειμένου να μπορούν οι
κάτοικοι της περιοχής, της δυτικής Αθήνας
αλλά και όλης της  Αττικής να το απολαμβά-
νουν» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Περιφερ-
ειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης.

Ερώτηση βουλευτή Δυτικής
Αττικής Γ. Τσίπρα για τα
Ναυπηγεία Ελευσίνας 
προς τους κ. κ Υπουργούς Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων Εθνικής Άμυνας 

Θέμα: "Επίσημη θέση της κυβέρνησης για
το μέλλον και την ανάπτυξη των Ναυ-
πηγείων Ελευσίνας όπως και τη συμπε-
ρίληψη όλων των εργαζομένων στα σχέδια" 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών
και Άμυνας επί θεμάτων αμυντικής βιομ-
ηχανίας η ευχή  του κου Παναγιωτόπουλου
υπέρ της ευόδωσης του διαγωνισμού Σκαρα-
μαγκά για να είναι σε θέση το ελληνικό κράτος
να παράξει φρεγάτες, οριοθέτησε το εύρος και
το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την ανά-
πτυξη των επενδύσεων σε τομείς όπως η Ναυ-
πηγική βιομηχανία. 

Την τοποθέτηση αυτή, που σηματοδοτούσε για
πολλούς τον ξαφνικό θάνατο των Ναυπηγείων
Ελευσίνας, διαδέχτηκαν οι αντίστοιχου χαρακ-
τήρα τοποθετήσεις του Υπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, κ. Γεωργιάδη, και του
Συμβούλου Ασφάλειας, κ. Ντόκου, περί της
αναγκαιότητας Ανάπτυξης της ναυπηγικής
βιομηχανίας, περί της συνέργειας των Ναυ-
πηγείων Ελευσίνας και Σκαραμαγκά κοκ

Εν συνεχεία ακολούθησε επίμονη αρθρογρα-
φία και σχολιασμός περί της πιθανότητας να
τεθούν τα Ναυπηγεία Ελευσίνας σε καθεστώς
πτώχευσης εν λειτουργία και αναβίωσης των
παλιών σεναρίων σύμπραξης ή ακόμα και
συνένωσης των ναυπηγείων Ελευσίνας με
αυτά του Σκαραμαγκά. 
Έντονη δε είναι και η αρθρογραφία που κατα-

δεικνύει ότι μετά από τον έλεγχο της εταιρείας
από μεγάλη ορκωτολογιστική εταιρεία τα χρέη
της των Ναυπηγείων είναι μεγαλύτερα από
αυτά που είχαν αρχικά προσδιοριστεί γεγονός
που - εφόσον ισχύει - εγείρει πολλά ερωτημα-
τικά για το μέλλον των Ναυπηγείων σε συνδυα-
σμό με τα ανωτέρω. 

Επειδή η παραπάνω αλληλουχία δηλώσεων
και αναλύσεων σηματοδοτεί την απαρχή μιας
συζήτησης για διάφορα παίγνια οικονομικού
χαρακτήρα που αφορούν την επιλογή επεν-
δυτών στο χώρο των Ναυπηγείων και μια προ-
σπάθεια αδιαφανούς επιρροής, 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Ποια είναι η επίσημη θέση της κυβέρνησης
για την οριστική βιώσιμη λύση στη λειτουργία
των Ναυπηγείων Ελευσίνας; Ποια είναι η
επίσημη θέση του Δημοσίου και του Πολεμικού
Ναυτικού ως πλειοψηφούντων πιστωτών στα
σενάρια περί πτωχεύσεως εν λειτουργία και
της κατάθεσης αίτησης στα άρθρα 106β και
106δ του Πτωχευτικού Κώδικα; Θα εξακολουθ-
ούν τα Ναυπηγεία να λειτουργούν με τον τρόπο
που λειτουργούν σήμερα συνεχίζοντας να εκτε-
λούν παραγγελίες του υποκατασκευατικού
έργου του Πολεμικού Ναυτικού; Επιπλέον,
υπάρχει σχέδιο ή στρατηγική της κυβέρνησης
για τη συμβολή της στην επέκταση των εργα-
σιών Ναυπηγείων και την περαιτέρω ανά-
πτυξη και διεύρυνση τους με επικερδείς νέες
παραγγελίες και συμμετοχή σε μεγάλα προ-
γράμματα; 
Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να εντά-
ξει τα Ναυπηγεία σε δράσεις του Ταμείου Ανά-
καμψης; 

2. Ποια η επίσημη τοποθέτηση  της κυβέρνησης
απέναντι στους 600 εργαζόμενους στα Ναυ-
πηγεία Ελευσίνας; Θα συμπεριληφθούν όλοι οι
εργαζόμενοι στα μελλοντικά πλάνα των Ναυ-
πηγείων Ελευσίνας, θα εξασφαλιστούν δηλαδή
οι θέσεις εργασίας τους και θα αποπληρωθούν
τα δεδουλευμένα τους; 

Οι Ερωτώντες Βουλευτές,
Τσίπρας Γιώργος
Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος)
Αλεξιάδης Τρύφωνας
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Βαρδάκης Σωκράτης
Βίτσας Δημήτρης
Γκιόλας Γιάννης
Δρίτσας Θεόδωρος
Ηγουμενίδης Νίκος
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Κουρουμπλής Παναγιώτης
Μάλαμα Κυριακή
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μιχαηλίδης Ανδρέας
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)

Συνεχής βελτίωση και αναβάθμιση
του Πάρκου “Αντώνης Τρίτσης”
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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



Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021 θριάσιο-11 

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816
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4. Διακυβέρνηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και
Μείωση της Φτώχειας. Αφορά σε 20 δράσεις για τη θεσμική και επιχειρη-
σιακή ενίσχυση, αλλά και την ψηφιακή αναβάθμιση του συστήματος συντονι-
σμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της Εθνικής Στρατηγικής.

Σχήμα 1. Επιχειρησιακοί Άξονες της Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη
και Μείωση της Φτώχειας

Η στρατηγική, η οποία καλύπτει όλες τις ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες,
έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη πως:

Τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας εκτιμώνται σε 698.454
(σε σύνολο 4.123.242 νοικοκυριών) και τα μέλη τους σε 1.881.600 (σε
σύνολο 10.534.857 του πληθυσμού της χώρας),

Με τις κοινωνικές μεταβιβάσεις (συντάξεις και επιδόματα), το ποσοστό κιν-
δύνου φτώχειας για το σύνολο του πληθυσμού μειώνεται από 48,4% σε
17,9%.

Οι επιπτώσεις της πανδημίας του κοροναϊού COVID-19 ήταν ιδιαίτερα αρν-
ητικές για την οικονομία και την κοινωνία.

Σημειώνεται τέλος ότι οι ενέργειες  για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατ-
ηγικής θα παρακολουθούνται και θα συντονίζονται από τη Γενική Γραμματεία
Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων. 

Οι δράσεις που περιλαμβάνονται σε αυτήν θα αξιολογούνται και θα τροφο-
δοτούν τα ετήσια σχέδια δράσης, όχι μόνο του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, αλλά και των υπολοίπων συναρμόδιων Υπουρ-
γείων, που ασκούν κοινωνική πολιτική και συμμετείχαν στην εκπόνησή της.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιουνίου. Δημόσιοι και ιδιωτικοί
φορείς, κοινωνικοί εταίροι και όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμμε-
τάσχουν καταθέτοντας σχόλια και προτάσεις.

Επαναλειτουργεί από  7 
Ιουνίου η Βιβλιοθήκη του

Τμήματος Αρχαιολογίας και
Ιστορικής Έρευνας 

του δήμου Αχαρνών

Για την  επαν αλειτουργία της προ-
τείν ον ται οι ακόλουθες προφυλάξεις
σύμφων α με τις υπάρχ ουσες οδηγίες
του ΕΟΔΥ και με τις συστάσεις της
Έν ωσης Ελλήν ων  Βιβλιοθηκον όμων  και
Επιστημόν ων  Πληροφόρησης.

Υπάρχουσες οδηγίες ΕΟΔΥ για τους
χώρους εργασίας:

Φυσική απόσταση 1,5 έως 2 μέτρα
μεταξύ των  ατόμων .
Οποιοσδήποτε εργαζόμεν ος ή χ ρήστης
με πυρετό ή βήχ α δεν  προσέρχ εται
στο χ ώρο της Βιβλιοθήκης.
Σχ ολαστικό πλύσιμο των  χ εριών  ή
χ ρήση αλκοολούχ ου διαλύματος μετά
την  επαφή με φυσικά αν τικείμεν α και
αποφυγή αγγίγματος του προσώπου.
Κάλυψη τους προσώπου με χ αρτομάν -
τιλο όταν  βήχ ουμε ή φταρν ιζόμαστε ή,
εν αλλακτικά, χ ρησιμοποιούμε το εσωτε-
ρικό του αγκών α μας.
Υποχ ρεωτική η χ ρήση μάσκας για το
προσωπικό και τους χ ρήστες.
Η βιβλιοθήκη αν οίγει στο κοιν ό με ειδι-
κές προφυλάξεις

Προστασία :
Απολύμαν ση του χ ώρου πριν  τη
χ ρήση του.

Διάθεση απολυμαν τικού χ εριών  στην
είσοδο, στο γραφείο δαν εισμού και στις
τουαλέτες.
Καθημεριν ή απολύμαν ση των  διαφόρ-
ων  κοιν όχ ρηστων  επιφαν ειών .
Νέο πλαίσιο λειτουργίας για το κοιν ό :
Περιορισμός στην  είσοδο του κοιν ού
αν άλογα με τα τετραγων ικά της βιβλιοθ-
ήκης – προτείν ον ται 10-20 τ. μ. αν ά
χ ρήστη.

Τοποθέτηση αυτοκόλλητων  εν δείξεων
στο δάπεδο για την  τήρηση της από-
στασης των  δύο μέτρων .
Μη λειτουργία του αν αγν ωστηρίου
Ώρες λειτουργίας για το κοιν ό 10 π.μ. –
13:00 μ.μ. κατόπιν  τηλεφων ικού ραν τε-
βού. Τηλ. επικοιν ων ίας: 2102322878.
Χρήση του υλικού της Βιβλιοθήκης :

Υλικό που δεν  έχ ει χ ρησιμοποιηθεί
από την  ημερομην ία αν αστολής της λει-
τουργίας της βιβλιοθήκης είν αι ασφαλές
για δαν εισμό.

Υλικό που θα επιστραφεί με την  έν α-
ρξη λειτουργίας ή είχ ε επιστραφεί πριν
την  έν αρξη θα πρέπει ν α ακολουθήσει
για λόγους ασφάλειας την  καραν τίν α
των  72 ωρών .

Ενημέρωση του κοινού :

Η βιβλιοθήκη εν ημερών ει το κοιν ό για
τους ν έους όρους λειτουργίας χ ρησιμο-
ποιών τας τα μέσα επικοιν ων ίας που
διαθέτει (ιστοσελίδες, μέσα κοιν ων ικής
δικτύωσης, δελτία τύπου κλπ.)

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  2

Γ΄ΕΘΝΙΚΗ:  Οι
αγώνες στον 6ο  7ο
και 8ο ομίλο το 
Σαββατοκύριακο

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Πανναξιακός-Ανω Μερά Μυκόνου
Προοδευτική-Φωστήρας
Χαραυγιακός-Μοσχάτο
Αήττητος Σπάτων-Ηλιούπολη
Μαρκό-Εθνικός-Πειραιά
Ρεπό Πανιώνιος

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Ναύπλιο-Κορωνίδα
Κηφισιά-Ερμής Μελιγούς ΑΟ
Φοίνικας Ν.Επιδαύρου-Παναρκα-
δικός
Μολαικός-ΠΑΟ Ρούφ
Αρης Σκάλας-Ατρόμητος Χιλιομοδίου
Ερμιονίδα-Αγιος Ιερόθεος

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Ακράτητος-Αιολικός Νικολάου (Αθή-
νας), Μουτάφης(Κυκλάδων), Χρυσέλ-
ης(Ξάνθης).Παρατηρητής Θοδωρής
Τριανταφυλλίδης(Δυτικής Αττικής)

Πανελευσινιακός-ΑΟ Καραβά Γιαν-
νούκας(Δωδεκανήσου), Τζανής(Αθή-
νας), Μητράκος(Αθήνας),. Παρατ-
ηρητής διαιτησίας(Αθανάσιος
Τζωρτζακος(Δυτικής Αττικής)
Μικρασιατική-Αίας Σαλαμίνας
ΑΕ Πυλίου Κω-Κερατσίνι

Αετός Λουτρών-Αστέρας Βάρης
Θύελλα Ραφήνας-Πυθαγόρας Σάμου
ΑΨΕΣ

AN.TΣΑΚ.

Το τουρνουά Παλαιμάχων
Διονυσία και τα αποτελέσματα
Στους αγώνες που έγιναν για φιλανθρωπικό  σκοπό στα γήπεδα Αγίου Στεφάνου
και Διόνυσου  στο τουρνουά Παλαιμάχων Διονυσία σημειώθηκαν τα εξής αποτελέ-
σματα.
Εθνικός πανοράματος- Πεύκη 6-3(Γιαρτζής 3,Σεμερτζίδης 2, Πουλιανός, Μάμαλης.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ: Ματσούκας, Χριστοφορίδης(46’Κατσίπης), Καπετανάκ-
ης(46’Αθανασίου), Τζουραμάνης(46’Παπαδόπουλος), Τέρπος)46’Σκεπετάρης), Μωρ-
αγιάννης,Γιαρτζής, Αδάκτυλος(46’Μαχαίρας),Μάμαλης(46’Πουλιανός),
Κωστικίδης(46’Ανδριώτης), Σεμερτζίδης.

ΤΑ ΑΛΛΑ ΜΑΤΣ

Ολυμπιακός Αγίου Στεφάνου- Κηφισιά
6- 0

Διόνυσος- Ηράκλειο 2-3

Στην φωτογραφία η ομάδα του Εθνικού
Πανοράματος(Δυτικής Αττικής).

ΑΝ.ΤΣ.
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Τουρνουά Παλαιμάχων
μέσα στον Ιούνιο

στην Ελευσίνα

Μεγάλη η συμμετοχή στην συγκέντρωση των
βετεράνων ποδοσφαιριστών της ΕΠΣΔΑ στο κέν-
τρο ΚΑΠΑΚΙ με την παρουσία του δημάρχου
Ελευσίνας Αργύρη Οικονόμου.
Παραβρέθηκαν ο πρόεδρος του Πανελευσινιακού
ΑΟ Κώστας Αθανασίου, του Αστέρα Μαγούλας
Μιχάλης Χατζησίμος, του Ηρακλή Ελευσίνας
Μελέτη Αδάμ, και η ομάδα της Ακρόπολις με τον
Μαρίνο Παπαντωνόπουλο.

Θέμα συζήτησης ήταν το τουρνουά μέσα στο
Ιούνιο υπό την αιγίδα του δήμου Ελευσίνας.Παρ-
αβρέθηκαν συγγενείς του αξέχαστου Νίκου Αδάμ
καθώς και ο συνάδελφος Βαγγέλης Κουκούλογ-
λου. 

AΝ.ΤΣ.

Εγινε η τηλεδιάσκεψη της Super League
και Football League

Χθές το πρωί ο Υφυπουργός Αθλητισμού είχε τηλε-
διάσκεψη με τις 31 ομάδες των δύο κατηγοριών (11
της Super League 2 και 20 της Football League) και
τους προέδρους της SL2-FL και της SL1 κ.κ., Λεωνίδα
Λεουτσάκο και Λεωνίδα Μπουτσικάρη. 

Κύριο θέμα συζήτησης στη τηλεδιάσκεψη ήταν ανα-
διάρθρωση-συγχώνευση της Super League 2 με τη
Football League, με τον κ. Αυγενάκη να αναφέρει ότι
έχει «κλειδώσει» το θέμα και τη νέα χρονιά θα
υπάρχουν μόνο δύο επαγγελματικές κατηγορίες, η
Super League 1 και η Super League 2 (κατά πάσα
πιθανότητα σε δύο ομίλους). Στη SL2 θα προστεθούν
και οι Β' ομάδες του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού
και του Παναθηναϊκού.

Δύο ΠΑΕ εξέφρασαν επιφύλαξη για την αναδιάρθρ-
ωση και ήταν τα Τρίκαλα και ο Λεβαδειακός.

Η κάθε ΠΑΕ της SL2 θα πρέπει να έχει 250 χιλιάδες
μετοχικό κεφάλαιο και να καταθέσει 100 χιλιάδες
εγγυητική επιστολή. 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο κ. Αυγενάκης ανέφερε
ότι άμεσα θα καταβληθεί στις ΠΑΕ της Football Leauge
το ποσό των 77 χιλιάδων από το στοίχημα.

AN.TΣ.

FL: Οι αγώνες και οι διαιτητές
του Σαββατοκύριακου

Οι  διαιτητές για τους αγώνες της 15ης αγωνιστικής της
Football League σε Νότιο και Βόρειο όμιλο.

Football League  - 15η αγωνιστική

Βόρειος όμιλος
Κυριακή 6 Ιουνίου (17:00)
Θεσπρωτός-Βέροια
Διαιτητής: Βλάχος (Αν. Αττικής)
Βοηθοί: Καραθανάσης (Αν. Αττικής), Καραγιάννης
(Θράκης)
4ος: Μπαΐλης (Πρέβεζας/Λευκάδας)

ΑΕΠ Κοζάνης-Καβάλα
Διαιτητής: Δραγούσης (Κιλκίς)
Βοηθοί: Διαμαντής (Ηπείρου), Φαλτάκας (Γρεβενών)
4ος: Παρχαρίδης (Δράμας)

Πανσερραϊκός-Ολυμπιακός Βόλου
Διαιτητής: Βεργέτης Χρ. (Αρκαδίας)
Βοηθοί: Βεργέτης Δ. (Αργολίδας), Κουφός
(Μακεδονίας)
4ος: Τσοπουλίδης (Ξάνθης)

Τρίγλια-Πιερικός
Διαιτητής: Θεοχάρης (Θεσσαλίας)
Βοηθοί: Ψύλλος (Λέσβου), Μανασής (Τρικάλων)
4ος: Μελτζανίδης (Ημαθίας)

Απόλλων Πόντου-Αλμωπός Αριδαίας
Διαιτητής: Καλατζής (Θεσσαλίας)

Βοηθοί: Καλύβας (Φθιώτιδας), Αναστασίου (Θεσσαλίας)
4ος: Πολυχρόνης (Πιερίας)

Νότιος όμιλος

Σάββατο 5 Ιουνίου (17:00)
Νίκη Βόλου-Καλαμάτα ΕΡΤ3
Διαιτητής: Κατσικογιάννης (Ηπείρου)
Βοηθοί: Νίκζας, Μάνος (Λάρισας)
4ος: Μπούμπας (Ηπείρου)

Κυριακή 6 Ιουνίου (17:00)
Αιγάλεω-Ρόδος
Διαιτητής: Κατόπης (Σάμου)
Βοηθοί: Χρηστάκος (Πειραιά), Καραλής (Ηλείας)
4ος: Λεμπέσης (Πειραιά)

Επισκοπή-Ιάλυσος
Διαιτητής: Γιουματζίδης (Πέλλας)
Βοηθοί: Τοροσιάδης (Μακεδονίας), Δέλλιος (Πέλλας)
4ος: Κατοίκος (Αθηνών)

Καλλιθέα-Αστέρας Βλαχιώτη
Διαιτητής: Κουκουράκης (Χανίων)
Βοηθοί: Μπουρτζοβίτης (Κορινθίας), Χροστοδούλου
(Ημαθίας)
4ος: Ντάουλας (Δυτ. Αττικής)

Ασπρόπυργος-Σαντορίνη
Διαιτητής: Καδδάς (Αχαΐας)
Βοηθοί: Κακαφώνης (Αχαΐας), Αθανασοπούλου
(Μεσσηνίας)
4ος: Μαχαίρας (Αθηνών).

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Κλείδωσε και 
οριστικά η 
αναδιάρθρωση

Κλείδωσε και οριστικά η αν αδιάρθρωση
η οποία θα ισχ ύει από φέτος μία ν έα
σελίδα αν οίγετε στο επαγγελματικό
ποδόσφαιρο στην  Ελλάδα με 32 επαγ-
γελματικές ομάδες χ ωρισμέν ες σε δύο
ομίλους.

Έχ ουμε και λέμε οι δύο ομάδες που
έπεσαν  φέτος από τη Superleague 2,,
Ιεράπετρα και Καραϊσκάκη του χ ρόν ου
θα ξαν ά αγων ίζον ται Superleague 2.

Ο λόγος είν αι απλός αφού έπεσαν  μία κατηγορία δηλα-
δή στη Football League ως ομάδα Football League από
τη στιγμή που καταργείται του χ ρόν ου θα αγων ίζον ται
πάλι στη Superleague 2.

Οι δύο τελευταίες ομάδες του κάθε ομίλου στη Football
League αποχ αιρετούν  το επαγγελματικό ποδόσφαιρο
Το χ άπι όμως χ ρυσών ετε για όλες τις ομάδες της
Football League μιας και θα πάρουν  αυτό το περιβόη-
το ποσοστό από το στοίχ ημα 77.000 περίπου και μάλι-
στα μέσα στην  επόμεν η εβδομάδα.

Τέσσερις ομάδες από την  Γ Εθν ική θα αν έβουν  και
αυτές στην  Superleague 2

Οι προϋποθέσεις είν αι οι εξής για όλες τις ομάδες της
Superleague 2 250.000 μετοχ ικό κεφάλαιο μπορεί ν α
μεγαλώσει και λίγο ακόμα και επιπλέον  100.000 εγγυητι-
κή.

Στη Superleague 2 θα συμμετέχ ουν  και τέσσερις ομά-
δες πρωτοεμφαν ιζόμεν ες οι οποίες θα είν αι οι δεύτερες
ομάδες του Ολυμπιακού του ΠΑΟΚ της ΑΕΚ και του
Παν αθην αϊκου και βρισκόμαστε σε αν αμον ή των
ειδικών  καν όν ων  που θα έχ ουν  αυτές οι ομάδες σχ ε-
τικά με το ρόστερ των  παικτών  τους.

Τώρα εγώ τα έλεγα αυτά εδώ και καιρό ότι ο Αυγεν άκης
δεν  κάν ει πλάκα και θέλει ν α αλλάξει πραγματικά την
δομή του επαγγελματικού ποδοσφαίρου το πόσο καλό
θα είν αι αυτό θα το δούμε στην  πορεία ν ομίζω σίγουρα
καλύτερο από αυτό που είχ αμε μέχ ρι σήμερα.

Για όσους πέσατε από τα σύν ν εφα ν α σας αν αφέρω
και πάλι ότι τα σύν ν εφα δεν  κατοικούν ται ή αλλάξτε
μυαλά η αλλάξτε συμβούλους και μην  μπερδεύετε επαγ-
γελματικό το ποδόσφαιρο με το ερασιτεχ ν ικό τουλάχ ι-
στον  προς την  δομή του γιατί θα πετάτε λεφτά τζάμπα.
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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



Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021 θριάσιο-15  

ΟΔΗΓΟΙ Β,Γ, Δ, Ε ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ 
Επιθυμητά προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτή-
τως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι Διπ-
λώματος ADR
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα
Άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Μέσης Εκπαίδευσης
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Επιθυμητά Προσόντα

Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτή-
τως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι διπλώματος Ι.Χ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45
ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτή-
τως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.  

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ ΑΔΕΙΑ)
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45
ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτή-
τως μορφωτικού επιπέδου 
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΕΛΑΦΡΑ,ΔΙΚΥΚΛΑ Κ ΒΑΡΕΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ
Επιθυμητά Προσόντα
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
ΑΕΙ, ΤΕΙ Μηχανολόγος-Ηλεκτρολό-
γος Μηχανικός
Απαραίτητα Προσόντα
Πολύ καλή γνώση Αγγλικής
γλώσσας

Γνώση  Microsoft Office 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ
Επιθυμητά Προσόντα                          

Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
ΑΕΙ, ΤΕΙ 
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ
Απαραίτητα Προσόντα
- Προηγούμενη εμπειρία στον τομέα
της τιμολόγησης – τουλάχιστον 2
έτη            - Άριστη γνώση χειρι-
σμού εφαρμογών MS Office
- Άριστη γνώση χρήσης προγράμ-
ματος ERP            - Καλή γνώση
Αγγλικών (επιπέδου FCE)            -
Οργανωτική & επικοινωνιακή
ικανότητα

ΑΝΤΡΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ
Επιθυμητά Προσόντα 
Ηλικία: έως 45 ετών                  
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ

Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι  Ι.Χ

ΠΩΛΗΤΡΙΑ
Επιθυμητά Προσόντα 
Ηλικία: έως 40 ετών                  
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
άνω
Επιθυμητό: κάτοχοι  Ι.Χ

Απαραίτητα Προσόντα
Προηγούμενη εμπειρία στις πωλή-
σεις οίνων                                                                                     
Καλή Γνώση Αγγλικών

ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ
Επιθυμητά Προσόντα 
Ηλικία: έως 40 ετών                  
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης 
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι  Ι.Χ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45
ετών
Κάτοχοι Ι.Χ.  
Απαραίτητα Προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυ-
νσης η ΤΕΙ Λογιστικής
Προηγούμενη Εμπειρία
Εξαιρετική Γνώση MS Office και
ERP

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααμμίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  

ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ..  ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος, Κάτω Ελευ-
σίνα, 210 556 0948

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνομικό Τμήμα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιμεναρχείο 210 55 42 454
Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόμιο Ελευσίνας 210 55 05 000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
Δασονομείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. Δ. 210 55 42 412
Δ. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.Δ.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο Διανομής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213
20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ :
213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :
213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47
344 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213
20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210 53
23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58 22
074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ
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