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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
Ζηναΐς, Ζηναΐδα , Παναγής, Πανάγος

Σεβαστιανή, Σεβαστίνα, Σεβαστιάνα, Σεβαστή,
Σέβη, Σεβούλα, Σεβαστούλα

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος Δημοκρατίας & Παναγούλη, 2105575614

Ελευσίνα

ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ηρώων Πολυτεχνείου 63,2105546250

MANΔΡΑ
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232

Άνω Λιόσια

Πρινιανάκης Γεώργιος Ι., Παναγίας Γρηγορούσης 29,
Ζεφύρι, 2102385080

ΑΧΑΡΝΕΣ
Παγώνας Σπυρίδων Χ.

Πλατεία Αγίου Νικολάου 8, 2102467156

Την Πέμπτη, 3 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη
ενημέρωσης για το μέλλον των Ναυπηγείων Ελευσίνας,
στο Δημαρχείο, μετά από σχετική πρωτοβουλία του
Δημάρχου, Αργύρη Οικονόμου.

Είχε προηγηθεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, συνάν-
τηση του Δημάρχου με αντιπροσωπεία των εργαζομένων,
με τους οποίους ο Αργύρης Οικονόμου διατηρεί ένα σταθ-
ερό δίαυλο επικοινωνίας και διαβούλευσης. Στην πρωτο-
βουλία του Δημάρχου, ανταποκρίθηκαν οι Βουλευτές
Δυτικής Αττικής Ε. Λιάκος και Γ. Τσίπρας, ο Αντιπεριφερ-
ειάρχης Λ. Κοσμόπουλος, ο Πρόεδρος του ΕΚΕΔΑ Β.
Λίγγος, καθώς και εκπρόσωποι του Σωματείου Εργαζο-
μένων Ναυπηγείου Ελευσίνας (ΣΕΝΕ). Από την πλευρά
του Δήμου Ελευσίνας, στη συνάντηση παρευρίσκονταν
επίσης ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, Γ. Παναγιω-
τούλιας.

Σημειώνεται, πως μέσω τηλεδιάσκεψης, «παρών» στη
συνάντηση δήλωσε και ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος τίθεται σταθερά
υπέρ των λύσεων για την ανάκαμψη της ναυπηγικής
βιομηχανίας της χώρας.

Στους αγώνες των εργαζομένων, συμπαραστέκονται
και ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Γ. Κώτσηρας, καθώς και
ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, Θ. Μπούρας, οι οποίοι
συνομίλησαν τηλεφωνικά με τον Δήμαρχο για το ζήτημα.

Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στις
ενέργειες που θα εξασφαλίσουν τα δεδουλευμένα των
εργαζομένων αλλά και τις θέσεις εργασίας, την εξυγίανση
του Ναυπηγείου και την αναπτυξιακή του προοπτική.

Προχωρά η αντιπλημμυρική 
θωράκιση της Μαγούλας 
Ξεκινούν έργα προστασίας στον λόφο του Προφήτη Ηλία 
και συλλεκτήρας όμβριων σε οδούς της περιοχής 

Ξ
εκιν ούν  έργα προστασίας
στον  λόφο του Προφήτη
Ηλία και συλλεκτήρας όμβρ-

ιων  σε οδούς της περιοχ ής 
Έν α έργο που δίν ει λύση σ΄ έν α

υπαρκτό πρόβλημα των  υπο-
δομών  της Μαγούλας, είν αι αυτό
που ξεκιν ά αυτές τις ημέρες, στο
πλαίσιο της προγραμματικής
σύμβασης του Δήμου Ελευσίν ας
και του Υπουργείου Υποδομών . 

Πιο συγκεκριμέν α, οι εργασίες
που θα γίν ουν  θα αφορούν  την
άρση των  καταπτώσεων  στον
λόφο του Προφήτη Ηλία και στην
αν τιπλημμυρική προστασία και
στην  κατασκευή συλλεκτήρα
όμβριων  στις οδούς Αθ. Διάκου –
Παν όρμου –  Δυτικής Περιφερεια-
κής Οδού – Νικηταρά. 

Το έργο χ ρηματοδοτείται από το
Υπουργείο Υποδομών  και έρχ εται ν α αν τιμετωπίσει
τα προβλήματα που δημιούργησαν  στην  περιοχ ή οι
φυσικές καταστροφές της 15ης Νοεμβρίου 2017 και
27ης Ιουν ίου 2018.  

Ωστόσο, αν  και η σύμβαση είχ ε υπογραφεί από τον
Άν οιξη του 2019, αυτή κιν δύν ευε ν α μείν ει ως «σχ έ-
διο επί χ άρτου», αφού χ ρειάστηκε η εν τατική προ-
σπάθεια του Δημάρχ ου, Αργύρη Οικον όμου, και της
Τεχ ν ικής Υπηρεσίας, προκειμέν ου ν α προχ ωρήσουν
όλες οι διαδικασίες,  η δημοπράτησή του και τελικά η
έν αρξη του έργου τον  Ιούν ιο του 2021. 

Για το θέμα αυτό, πρόσφατα ο Αργύρης Οικον όμου
συν αν τήθηκε στο Δημαρχ είο Ελευσίν ας με τον  επιβ-
λέπον τα μηχ αν ικό του έργου από το Υπουργείο Υπο-
δομών  και τον  αν άδοχ ο του έργου, ώστε ν α συζητηθ-
ούν  όλες οι κρίσιμες λεπτομέρειες. 

Από την  πλευρά του Δήμου, παρίσταν ται φυσικά ο
Αν τιδήμαρχ ος Τεχ ν ικών  Υπηρεσιών , Θαν άσης Μαυρ-
ογιάν ν ης, και οι Μεν έλαος Μίχ ας – Αν τιδήμαρχ ος
Μαγούλας- και Σοφία Στάμου – Πρόεδρος ΣΔΚ
Μαγούλας, αφού το έργο αν αμέν εται ν α βοηθήσει
σημαν τικά την  αν τιπλημμυρική θωράκιση της περ-
ιοχ ής. 

Αποφασισμένη να  εξαντλήσει κάθε περιθώριο για την εξεύρεση λύσης, η Δημοτική Αρχή 
Α. Οικονόμου: «Τα ναυπηγεία Ελευσίνας είναι ένα ζήτημα εθνικής

οικονομίας, που περνά μέσα από τους 600 εργαζόμενους του, περνά
μέσα από ολόκληρη την πόλη»

Συνεχίζεται στη σελ. 4
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ΟΟ  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ««µµππααίίννεειι»»  σσττοο  σσύύσσττηηµµαα  ααννττιικκεειιµµεεννιικκώώνν  ααξξιιώώνν  αακκιιννήήττωωνν
ΑΑππόό  ττοο  ΧΧααλλάάννδδρριι  κκααιι  ττηη  ΒΒάάρρκκιιζζαα,,

µµέέχχρριι  ττοονν  ΛΛααγγκκααδδάά  κκααιι  ττοο  ΠΠααννόόρρααµµαα  σσττηη
ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη,,  ααππόό  ττοο  ΠΠήήλλιιοο  µµέέχχρριι  ττιιςς
ΚΚυυκκλλάάδδεεςς  κκααιι  ττηηνν  ΨΨααρροούύ  σσττηη  ΜΜύύκκοοννοο
ααυυξξάάννοοννττααιι  οοιι  ττιιµµέέςς  ττηηςς  εεφφοορρίίααςς  κκααθθώώςς
γγιιαα  ππρρώώττηη  φφοορράά  µµππααίίννοουυνν  σσττοο  σσύύσσττηηµµαα
ααννττιικκεειιµµεεννιικκοούύ  ππρροοσσδδιιοορριισσµµοούύ  ττηηςς  ααξξίίααςς
ττωωνν  αακκιιννήήττωωνν  33..447788  ζζώώννεεςς..

Σύµφωνα µε το «Βήµα» µε τις αποφά-
σεις που θα ανακοινώσει τη ∆ευτέρα ο
υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σται-
κούρας καλύπτεται πλέον το 98% της
χώρας (του πληθυσµού) κι ανάµεσα στις
περιοχές που µπαίνουν για πρώτη φορά
στο σύστηµα είναι η µισή Μύκονος και
οι Κυκλάδες, το Πήλιο και πολλές
άλλες.

Στην περιοχή της Αττικής οι νέες
εντάξεις αφορούν ακριβές περιοχές όπως
είναι Βάρκιζα, τα Λεγρενά, η Αγία
Μαρίνα, ο Άγιος Νικόλαος, ο Χάρακας,

το ∆ασκαλειό, πέριξ του Πόρτο Ράφτη,
στο Θορικό και ο Ασπρόπυργος.

Στο αντικειµενικό σύστηµα εντάσσον-
ται όλες οι περιοχές της Σαλαµίνας και
των Κυθήρων που είναι εκτός, ενώ στην
Αίγινα εντάσσονται η Πέρδικα, ο Μεσα-
γρός και η Σουβάλα.

Στον Νοµό Θεσσαλονίκης στο αντικει-
µενικό σύστηµα εντάσσονται περιοχές
του Λαγκαδά περιοχών που βρίσκονται
προς τον Λαγκαδά.

Στη Χαλκιδική θα ενταχθούν παρα-
λιακές περιοχές της Κασσάνδρας, στο
ύψος των οικισµών Σκάλα Φούρκας,
Ποσείδι, και τα παραλιακά µέρη από
Νέα Καλλικράτεια έως παραλία
∆ιονύσου.

Στην Αχαΐα, εντάσσονται όλες οι παρ-
αθαλάσσιες περιοχές όπως το ∆ιακοπτό,
η Αιγείρα, ο Πλάτανος, η Τράπεζα, τα
Σελιανίτικα, ο Ψαθόπυργος και τα
Βραχναίικα.

Στην Αιτωλοακαρνανία εντάσσονται
όλες οι περιοχές κοντά στη Λίµνη
Τριχωνίδα, όωπς και περιοχές του Θέρ-
µου του Καινούριου, του Αγγελόκαστρ-
ου του Αστακού.

Στην Κόρινθο, θα ενταχθούν παραλια-
κές περιοχές από το Περιγιάλι έως το
Λέχαιο.

Στο Νοµό Ηλείας θα ενταχθούν η
Κυλλήνη, η Ανδραβίδα και η Αρχαία
Ολυµπία.

Στο Νοµό Τρικάλων αντικειµενικές
θα επεκταθούν στο Περτούλι, στην
Ελάτη, στην Πύλη, στο Καστράκι, στη
Φαρκαδώνα, στην Τρυγώνα, στο Μεγα-
λοχώρι.

Στο Νοµό Ηµαθίας θα ενταχθούν περ-
ιοχές όπως είναι το Σέλι, το Πλατύ, η
Βεργίνα, η Νέα Νικοµήδεια, ο Αγ. Γεώρ-
γιος κ.λπ.

Στο Νοµό Κιλκίς θα ενταχθούν η
Ειδοµένη, οι Εύζωνοι, η Αξιούπολη, οι
Καστανιές, η Γουµένισσα.

Στο Νοµό Σερρών, θα ενταχθούν περ-
ιοχές όπως η Πρώτη Σερρών, η
Αµφίπολη, η Χρυσοπηγή, ο Προ-
µαχώνας, η Κερκίνη, η Ηράκλεια, τα
Λουτρά, το Στρυµονικό και η Αλιστράτη.

Στο Νοµό Έβρου εντάσσονται οικισµοί
που είναι κοντά στην Ορεστιάδα, στο
∆ιδυµότειχο και στο Σουφλί και οι παρ-
αθαλάσσιες περιοχές του Νοµού

Στην άμεση πρόσληψη 34 
ατόμων προχωράνε οι Δήμοι
Αχαρνών και Σαρωνικού

Ο
Δήμος Αχ α-
ρν ών  και ο
Δήμος Σαρων ι-

κού αν ακοίν ωσαν
την  άμεση πρό-
σληψη, συν ολικά 34
ατόμων , με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμέν ου
χ ρόν ου, για τις
εποχ ικές αν άγκες των  Δήμων .

Συγκεκριμέν α, ο Δήμος Αχ αρν ών  πρόκειται ν α προ-
σλάβει 20 άτομα για τις αν άγκες καθαριότητας και
αν ακύκλωσης του Δήμου, εν ώ ο Δήμος Σαρων ικού θα
προχ ωρήσει στην  πρόσληψη 14 ατόμων  για τις αν άγ-
κες πυροπροστασίας του Δήμου. Αν αλυτικά:

Δήμος Αχαρνών

Ο Δήμος Αχ αρν ών  θα προβεί στην  πρόσληψη προ-
σωπικού είκοσι (20) ατόμων , με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμέν ου χρόν ου, διάρκειας δύο (2)
μην ών , για την  αν τιμετώπιση κατεπειγουσών
εποχ ικών  ή πρόσκαιρων  αν αγκών  για τις αν άγκες της
Δ/ν σης Καθαριότητας & Αν ακύκλωσης.

Οι ειδικότητες που ζητούν ται είν αι οι εξής:

ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας - 15 θέσεις
ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων  - 5 θέσεις
Αν αλυτικά η προκήρυξη

Δήμος Σαρωνικού

Ο Δήμος Σαρων ικού αν ακοιν ών ει την  πρόσληψη
έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμέν α δεκατεσσάρ-
ων  (14) ατόμων , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμέν ου χ ρόν ου διάρκειας τεσσάρων  (4)
μην ών , για την  κάλυψη εκτάκτων  κατεπειγουσών
εποχ ιακών  αν αγκών  της Πολιτικής Προστασίας (Πυρ-
ασφάλεια-Πυροπροστασία) του Δήμου Σαρων ικού για
την  περίοδο Ιούν ιο-Οκτώβριο 2021.

Οι ειδικότητες που ζητούν ται είν αι οι εξής:

ΥΕ Εργατών  Πυροπροστασίας - 12 θέσεις
ΔΕ Οδηγών  (Γ’ κατηγορίας) - 2 θέσεις
Η προθεσμία υποβολής των  αιτήσεων  στο Δήμο Σαρ-
ων ικού λήγει την  Τετάρτη, 9 Ιουν ίου 2021.

ΟΑντιπρόεδρος της Βου-
λής και Βουλευτής
Δυτικής Αττικής, Θανά-

σης Μπούρας, κατέθεσε αναφο-
ρά προς την Υπουργό Παιδείας
και Θρησκευμάτων, κ. Νίκη Κερ-
αμέως, με αφορμή το με αρ.
πρωτ. 528/28.05.2021 αίτημα
της Ένωσης Συλλόγων Γονέων
και Κηδεμόνων του Δήμου Μεγα-
ρέων (επισυναπτόμενο). 

Στο εν λόγω αίτημα τονίζεται η
ανάγκη ειδικής μέριμνας από την
πλευρά του Υπουργείου Παι-
δείας προς τους μαθητές και
μαθήτριες του Δήμου Μεγαρέων,
που θα διαγωνιστούν τις επόμε-
νες ημέρες για την εισαγωγή
τους στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση. 

Το αίτημα αυτό κατατίθεται
προς την Υπουργό ως απόρροια
της κήρυξης σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης του Δήμου,
μετά την πυρκαγιά της 21ης
Μαΐου 2021, που έπληξε την
περιοχή. 

Ο κος Μπούρας έχοντας
ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα
παιδείας και εκπαίδευσης θα
εξακολουθεί να στηρίζει αιτήματα
των κατοίκων, που προάγουν το
μέλλον της νέας γενιάς. 

ΚΚααττάάθθεεσσηη  ααννααφφοορράάςς  ααιιττήήμμααττοοςς  ΈΈννωωσσηηςς  ΣΣυυλλλλόόγγωωνν
ΓΓοοννέέωωνν  κκααιι  ΚΚηηδδεεμμόόννωωνν  ΔΔήήμμοουυ  ΜΜεεγγααρρέέωωνν

Από τον Αθανάσιο
Μπούρα προς 
την Υπουργό 

Παιδείας
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Ζητήματα μείζονος
σημασίας για την επό-
μενη μέρα των Ναυ-
πηγείων αλλά και ζωτι-
κής σημασίας για τους
εργαζομένους του.

Ο Αργύρης Οικονό-
μου, αφού ευχαρίστησε
όλους τους παρευρισκό-
μενους για την παρουσία
τους, δήλωσε:
«Πιστεύω, πως είναι
ξεκάθαρο σε όλους πως
η Δημοτική μας Αρχή
ενδιαφέρεται έντονα για
το μέλλον των ναυ

πηγείων της Ελευ-
σίνας. Έχω μιλήσει
αρκετές φορές δημόσια
για την ιδιότυπη ομηρία
που βιώνουν οι εργαζό-
μενοι, αλλά και για τις
κινήσεις που κάνουμε
στο πλαίσιο πάντα του
θεσμικού μας ρόλου,
προκειμένου όλοι οι
εμπλεκόμενοι να συνειδ-
ητοποιήσουν ότι το ζήτ-
ημα αυτό είναι εθνικής
σημασίας.

Τα ναυπηγεία Ελευ-
σίνας είναι ένα ζήτημα
εθνικής οικονομίας, που
περνά μέσα από τους 

600 εργαζόμενους
του, περνά μέσα από
ολόκληρη την πόλη. Με
αυτή την παραδοχή,
θεωρώ προσωπική μου
υποχρέωση να εξαντλώ
τις δυνατότητες που έχω
προκειμένου να βρεθεί
μια βιώσιμη και ρεαλιστι-
κή λύση. 

Μία λύση, που θα
δικαιώνει τους αγώνες
των εργαζομένων και θα
αναδείξει το οικονομικό
αποτύπωμα της πόλης
μας στην εθνική προ-
σπάθεια για ανάκαμψη».

Η εξέταση θα πραγματοποι-
ηθεί την Παρασκευή 25 Ιου-
νίου 2021 στις 09:00 π.μ. στο
Κέντρο Μαστού (Τίρυνθος 2,
Άνω Πατήσια).

Τη διασφάλιση ότι, οι προς
εξέταση γυναίκες ανήκουν
πράγματι στις ευπαθείς και
ευάλωτες ομάδες του πληθυ-
σμού και πληρούν τα απαρ-
αίτητα κριτήρια και προϋ-
ποθέσεις της συμμετοχής

αναλαμβάνει η Διεύθυνση
Κοινωνικής Προστασίας του
Δήμου. Για περισσότερες
πληροφορίες και για
δηλώσεις συμμετοχής οι
ενδιαφερόμενες μπορούν να
επικοινωνούν με την Αν.
Προϊσταμένη του Τμήματος
Προστασίας & Προαγωγής
Δημόσιας Υγείας, κ. Πολ-
υτίμη Ηλία στο τηλέφωνο
2105575596.

Οι εξεταζόμενες κυρίες
πρέπει να πιστοποιούν στον
Δήμο ότι είναι άπορες
γυναίκες:

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

- Να προσκομίσουν  το
εκκαθαριστικό της εφορίας. 

Συν εχ ίζεται από σελ. 2

Κέρκυρα: Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς στην περιοχή Δασιά

Τρεις άν θρωποι έπεσαν  ν εκροί,
μετά από πυροβολισμούς στη Δασιά
Κέρκυρας.Σύμφων α με πληροφο-
ρίες, περίπου στις 11:30 π.μ.
ακούστηκαν  πυροβολισμοί στην
περιοχ ή της Δασιάς.

Άμεσα στο σημείο έφθασαν
Αστυν ομικές Δυν άμεις και διαπι-
στώθηκε πως υπήρχ αν  2  ν εκροί,
που πυροβολήθηκαν  με καραμπίν α
από έν αν  επίσης ημεδαπό 67
χ ρον ών , ο οποίος είχ ε ταμπουρωθ-
εί στο σπίτι του και στη συν έχ εια
αυτοκτόν ησε.

Οι αστυν ομικοί βρήκαν  τέσσερις τουλάχ ιστον  κάλυκες στο σημείο της δολοφον ίας. Ο
67χ ρον ος δράστης κλείστηκε για λίγη ώρα στο σπίτι του και αργότερα έδωσε τέλος στην
ζωή του με το ίδιο όπλο. Ισχ υρή αστυν ομική δύν αμη παραμέν ει στο σημείο, εν ώ προ-
αν άκριση διεν εργεί η Υποδιεύθυν ση Ασφάλειας Κέρκυρας.Πληροφορίες αν αφέρουν  ότι
η αιτία της διαμάχ ης ήταν  οικον ομικές διαφορές από μισθώματα οικίας. Σύμφων α με
μαρτυρίες υπήρχ αν  μον ίμως λογομαχ ίες μεταξύ τους.

Σύμφων α με αστυν ομικές πηγές ο δράστης ήταν  πατέρας αστυν ομικού.
Σύμφων α με πληροφορίες ο δράστης φέρεται ν α είχ ε κάποιες διαφορές -ιδιοκτησιακές-
με το θύμα (τον  άν δρα), κατά πληροφορίες για κάποια παρτέρια. Οι καβγάδες τους ήταν
διαρκείς.

Η ιδιοκτήτρια και των  δύο σπιτιών  το τελευταίο διάστημα φέρεται ν α είχ ε εκφράσει την
επιθυμία ν α κάν ει έξωση στοn δράστη, γεγον ός που τον  εξόργισε.

Χθες το πρωί, βρήκε και τους δυο μαζί (εν οικιαστή και ιδιοκτήτρια) και τους δολοφόν -
ησε με κυν ηγετική καραμπίν α. Στη συν έχ εια κλείστηκε στο σπίτι του και αυτοκτόν -
ησε.Οι πρώτες πληροφορίες αν έφεραν  ότι τα θύματα ήταν  αν δρόγυν ο, ο έν ας εν οικια-
στής με την  σύζυγό του. Ωστόσο, στη συν έχ εια έγιν ε γν ωστό ότι πρόκειται για τον  εν οι-
κιαστή και την  ιδιοκτήτρια των  δύο σπιτιών . Η σύζυγος του θύματος βρίσκεται στο εξω-
τερικό, καθώς έλκει την  καταγωγή της από τη Γαλλία ή το Βέλγιο όπου το μισό χ ρόν ο
μάλιστα διέμεν ε εκεί το ζευγάρι.
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Με έργα ‘’πράσινου’’ αποτυπώματος τιμά την 
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος ο Δήμος Φυλής

Την προσήλωσή του στο στρατηγικό στόχο να αποτε-
λέσει ο Δήμος Φυλής Πράσινο Δήμο επαναβεβαιώνει ο
Δήμαρχος Χρήστος Παππούς, με αφορμή την Παγκό-
σμια Ημέρα Περιβάλλοντος, που εορτάσθηκε στις 5 Ιου-
νίου.

Κεντρικός στόχος του Δήμου Φυλής είναι η μείωση
των εκπομπών άνθρακα και για το λόγο αυτό έχει
συνυπογράψει, από το 2019, μαζί με άλλους 28
Δημάρχους, από όλη την Ελλάδα, το Σύμφωνο των
Δημάρχων για τη συμμόρφωσή τους στους ενεργεια-
κούς στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για
το 2030.

Ο Δήμαρχος Φυλής ήταν από τους πρώτους που είχαν
υπογράψει, από το 2008, το Σύμφωνο των Δημάρχων
για τους ενεργειακούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης για το 2020. Ένα Ευρωπαϊκό Σύμφωνο, που στα
13 χρόνια από την υπογραφή του έχει εξελιχθεί σε Παγ-
κόσμιο, με υπογραφές Δημάρχων από 9.664 πόλεις, 59
χωρών και συνολικό πληθυσμό 326.671.680 κατοίκων.
Εξάλλου, ο Δήμος Φυλής είναι ο πρώτος Ελληνικός
Δήμος που συμμετέχει Green City Accord, ένα κίνημα
Ευρωπαίων δημάρχων που δεσμεύονται για την προ-
στασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ποιότητα
ζωής των πολιτών.

Για την προσπάθεια που καταβάλει για την ενέργεια
και το κλίμα ο Δήμος Φυλής έχει τιμηθεί με το βραβείο
BEST CITY AWARDS. Επίσης με το GREEK GREEN
AWARDS 2019, που του απονεμήθηκε στο 3ο Διεθνές
Verde Teck Forum, τον κορυφαίο θεσμό της Χώρας για
τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία.  

Σε επίπεδο έργων, ο Δήμος Φυλής ήδη έχει αναπτύξει
πρωτοβουλίες για τη βελτίωση του περιβαλλοντικού του
αποτυπώματος, με στόχο τη μείωση των εκπομπών διο-

ξειδίου του άνθρακα. Προς την κατεύθυνση αυτή εγκα-
τέστησε, με δικούς του πόρους, δίκτυο φυσικού αερίου
και προχώρησε σε έργα περιβαλλοντικής αναβάθμισης,
με εγκατάσταση λαμπτήρων led στα δημοτικά κτίρια και
στο δημοτικό φωτισμό, καθώς και φωτοβολταϊκών και
αντλιών θερμότητας στα δημοτικά κτίρια.

Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο δημιουργίας
περιβαλλοντικούΠάρκου στη Χωματερή από το

οποίο, με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(ΑΠΕ), θα παράγεται ηλεκτρική ενέργεια 

για τα νοικοκυριά του Δήμου Φυλής.

Εξάλλου, σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο δημιουργίας
περιβαλλοντικού Πάρκου στη Χωματερή από το οποίο,
με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), θα
παράγεται ηλεκτρική ενέργεια για τα νοικοκυριά του
Δήμου Φυλής.

Την τελευταία μάλιστα πρωτοβουλία έχει επαινέσει
δημόσια το ελληνικό τμήμα της περιβαλλοντικής οργά-
νωσης GREEN PEACE το οποίο σε διαδικτυακή του
ανάρτηση προβάλλει το Δήμο Φυλής ως πρότυπο Δήμου
που συνδυάζει την περιβαλλοντική με την κοινωνική
ευαισθησία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει ο Δήμος Φυλής στην ηλεκτρ-
οκίνηση, με εγκατάσταση σταθμών φόρτισης αυτοκινή-
των. Επίσης στην κίνηση με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς,
ποδήλατο και πεζή, με την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης
Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Πρωτοστατεί στη δημιουργία νέας
γραμμής προαστιακού ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-ΜΕΓΑΡΑ και στην
αξιοποίηση των υδάτινων αποθεμάτων της Πάρνηθας,
με έξι γεωτρήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Τέλος έχει παραδώσει νέους χώρους αστικού
πρασίνου, ενώ σχεδιάζει τη δεντροφύτευση νέων, μέσα
στο αμέσως προσεχές διάστημα.

“Γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος με
έργα που προστατεύουν το περιβάλλον. Η προσπάθεια
βελτίωσης των συνθηκών της ζωής των συνδημοτών
μας συναρτάται άμεσα με το πρόγραμμά μας για τον
περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και
την παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές. Θα
συνεχίσουμε, δυναμικά, στο πλαίσιο του γενικότερου
στρατηγικού σχεδιασμού μας για την ενεργειακή και
υδρολογική αυτάρκεια του Δήμου Φυλής και θα εξακο-
λουθήσουμε να υποστηρίζουμε Ευρωπαϊκές Πρωτοβου-
λίες, όπως το Σύμφωνο των Δημάρχων και το Ευρω-
παϊκό Έργο C-TRACK 50, γιατί το κλίμα δεν είναι υπόθ-
εση του Δήμου Φυλής μόνο, αλλά ολόκληρης της ανθρ-
ωπότητας”, τόνισε ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς.

Self tests: Τι ισχύει για τους
εργαζόμενους σε ιδιωτικό -
δημόσιο τομέα στις 7-30 Ιουνίου 

Τρία δωρεάν self test για τον κορωνοϊό
μπορούν να προμηθευτούν από τα φαρμακεία από
σήμερα Δευτέρα 7 Ιουνίου, οι εργαζόμενοι στον
ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα.

Όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή το υπουργείο
Εργασίας, από τη Δευτέρα 7/6/2021 και καθ' όλη τη
διάρκεια της εβδομάδας από 7/6/2021 έως 13/6/2021,
οι εργαζόμενοι/ες του ιδιωτικού τομέα θα μπορούν να
προμηθεύονται από τα φαρμακεία τρία δωρεάν self test,
ένα για την εβδομάδα 7-14 Ιουνίου, ένα για την
εβδομάδα 15-22 Ιουνίου και ένα για την εβδομάδα 23-
30 Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται ότι το self test διενεργείται
υποχρεωτικά μία φορά την εβδομάδα, πριν από την
προσέλευση του/ης εργαζόμενου/ης στον τόπο παροχής
εργασίας και έχει ισχύ για μία εβδομάδα από την ημέρα
διενέργειάς του. Σε κάθε περίπτωση, όταν μεσολαβούν
διαστήματα όπου ο/η εργαζόμενος/η απασχολείται με το
σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας ή τελεί σε νόμιμη
άδεια κα, ο επόμενος υποχρεωτικός διαγνωστικός

έλεγχος τοποθετείται χρονικά έως και 24 ώρες πριν
την ανάληψη της επόμενης υπηρεσίας του/ης με φυσική
παρουσία στον συμφωνημένο στην ατομική του/ης
σύμβαση τόπο εργασίας.

Κατ' εξαίρεση για την εβδομάδα από 7/6/2021 έως
13/6/2021 δεν ισχύει η υποχρέωση διενέργειας του self
test έως και 24 ώρες προ της πρώτης ημέρας της
εβδομάδας που ο/η εργαζόμενος/η παρέχει την εργασία
του/ης με φυσική παρουσία. Οι εργαζόμενοι/ες
μπορούν να υποβάλλονται και να δηλώνουν το
αποτέλεσμα του self test οποιαδήποτε ημέρα έως και
13/6/2021.

Από 14/6/2021 έως 30/6/2021 ισχύει η υποχρέωση
διενέργειας αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου έως 

και 24 ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας
που ο/η εργαζόμενος/η παρέχει την εργασία του/ης με
φυσική παρουσία.

Self test για εργαζομένους στο δημόσιο

Σε συνέχεια της εφαρμογής του υποχρεωτικού μέτρου
του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό
στο σύνολο των υπαλλήλων του Δημοσίου,
επισημαίνεται από το υπουργείο Εσωτερικών ότι από τη
Δευτέρα 7 Ιουνίου έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου θα
είναι σε θέση να προμηθευτούν τρία νέα self test.

Οι συγκεκριμένοι αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι αφορούν
στις εβδομάδες 7-12 Ιουνίου, 14-21 Ιουνίου και 21-27
Ιουνίου.

Επισημαίνεται ότι βρίσκεται σε ισχύ, για τους
υπαλλήλους εκείνους που παρέχουν τις υπηρεσίες τους
με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας τους και δεν
τηλεργάζονται, η υποχρέωση διενέργειας
αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου έως και 24 ώρες
προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο
εργαζόμενος παρέχει την εργασία του με φυσική
παρουσία και οι εργαζόμενοι στον Δημόσιο Τομέα
μπορούν να υποβάλλονται και να δηλώνουν στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr το
αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης μέχρι



6-θριάσιο Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021

Λαμία: Συνελήφθη 33χρονη που
ξυλοκόπησε τον 6χρονο γιο της 
-Στο νοσοκομείο το παιδί

Σοκ στη Λαμία, όπου αποκαλύφθηκε ο άγριος
ξυλοδαρμός 6χρονου από την μητέρα του.Σύμφω-
να με το lamiareport.gr η 33χρονη μητέρα συνε-
λήφθη, ενώ το μόλις 6 ετών αγοράκι κρίθηκε απα-
ραίτητο να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Παίδων
στην Αθήνα, καθώς έφερε μώλωπες σε όλο το
πρόσωπο και γενικά το κεφάλι. Το παιδί υπεβ-
λήθη σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις στο νοσο-
κομειο Παίδων στην Αθήνα και δεν κινδυνεύει,
ενώ πολύ σύντομα θα πάρει εξιτήριο.

Η 33χρονη μητέρα κρατείται και θα οδηγηθεί
στον Εισαγγελέα.Το ρεπορτάζ λέει ότι για τις

συνθήκες μέσα στις οποίες ζουν τα παιδιά, δυο
συγγενικών οικογενειών που μένουν στο ίδιο
σπίτι, έχει ενημερωθεί και η Πρόνοια και το Χαμο-
γέλο του Παιδιού.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 

ΑΧΑΡΝΩΝ & ΦΥΛΗΣ

ΕΔΡΑ: ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 31 ΑΧΑΡΝΑΙ - ΤΚ 136
74 - ΤΗΛ./FAX. 210 2463256

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Δ΄ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Email: kinigitikosaxarnon@gmail.com

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αχαρνών συνεργαζό-
μενος με τον Ερυθρό Σταυρό, έπειτα από επικοι-
νωνία με τους αρμόδιους φορείς και λόγω της
εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης πανελλαδικά σε
αίμα, θα πραγματοποιήσει έκτακτη εθελοντική
αιμοληψία στις 09/06/2021 ημέρα Τετάρτη και
ώρα 16:30 – 20:30 στα γραφεία του Συλλόγου
Αρχαίου Θεάτρου 31 Αχαρνές.

Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοι-
νωνήσετε στο 2102463256 καθημερινές και ώρες
09:00 – 17:00.   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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Βανδάλισαν για 2η φορά σε 10 ημέρες τα γραφεία 
του Ε. Ε. Σταυρού Αγίων Θεοδώρων

Την  Παρασκευή 4 Ιουν ίου άγν ωστοι έγραψαν  συν θήματα κατά των  εμβολιασμών  για τον  Cov id 19 στα γραφ-
εία του Eλλην ικού Ερυθρού Σταυρού στο παράρτημα των  Αγίων  Θεοδώρων  Κοριν θίας...

Πρόκειται για το δεύτερο κατά σειρά περιστατικό μέσα σε 10 ημέρες, σύμφων α με το .loutraki365.gr/ . Για το
περιστατικό εν ημερώθηκε η Ελλην ική αστυν ομία καθώς και η δημοτική αρχ ή. Σχ ετικά με το θέμα ο αν τιδήμα-
ρχ ος Αγίων  Θεοδώρων  κύριος Σπύρος Ρατης εξέφρασε την  αγαν άκτηση & τον  αποτροπιασμό του για το
συμβάν .

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού κ Σίμος Σοφός εξέφρασε τη λύπη του για το γεγον ός,
καθώς  όπως είπε αυτοί που προχ ωρούν  σε τέτοιου είδους εν έργειες,  δεν  έχ ουν  ίχ ν ος σεβασμού στο κοιν ω-
ν ικό έργο που επιτελεί ο Ερυθρός Σταυρός.
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Τον ουσιαστικό ρόλο των
Βιοτεχνικών Επιμελ-
ητηρίων στην αναβάθμιση

της Τεχνικής Εκπαίδευσης και στη
μεταρρύθμιση του νόμου 4763/2020
επεσήμανε ο Πρόεδρος του Βιο-
τεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, κ.
Γεώργιος Παπαμανώλης – Ντόζας,

στην εξαιρετικά εποι-
κοδομητική και με
πνεύμα ταύτισης
απόψεων συνάν-
τηση, που πραγματο-
ποίησε στο Υπουρ-
γείο Παιδείας , την
Τετάρτη 2 Ιουνίου
2021, με τον  Γενικό
Γραμματέα Επαγγε-
λματικής Εκπαίδευ-
σης, Κατάρτισης και
Δια Βίου Μάθησης κ.

Γεώργιο Βούτσινο, συνοδευόμενος
από τον διευθυντή του Επιμελ-
ητηρίου, κ. Μιχάλη Γιάγκα, και την
Ειδική Σύμβουλο του Επιμελ-
ητηρίου, κα Ευδοκία Μαυρομμάτη.

Ο κ. Γενικός συνεχάρη τον Πρόε-
δρο για την ανάληψη των καθηκόν-
των του και του ευχήθηκε καλή επιτ-

υχία στο έργο του, αναφέροντας ότι
στο Υπουργείο υπάρχει τη βούληση
να συνεχίσει την άψογη συνεργασία
που υπήρξε με τον εκλιπόντα τ.
Πρόεδρο Β.Ε.Π. , Ανδριανό Μιχάλα-
ρο, ο οποίος ήταν ο οραματιστής και
ανέλαβε πλείστες όσες πρωτοβου-
λίες για την αναβάθμιση της Τεχνικής
Εκπαίδευσης και της σύνδεσής της
με την αγορά εργασίας.

Στη συνέχεια έγινε συζήτηση για
τη μεταρρύθμιση του νόμου, που
αναφέρεται στις σπουδές «Επιπέ-
δου 3», που σύμφωνα με το Εθνικό
Πλαίσιο Προσόντων αφορά τα
Πτυχία Επαγγελματικής Ειδικότητας
επιπέδου 3 ΣΕΚ, αλλά και για την
άμεση συνεργασία σχετικά με τις
ειδικότητες τεχνικών επαγγελμάτων
που μπορούν να απορροφήσουν οι
επιχειρήσεις μέλη του Βιοτεχνικού

Επιμελητηρίου Πειραιά. 
Ο κ. Παπαμανώλης ενημέρωσε

τον κ. Βούτσινο για την απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Επι-
μελητηρίου να καθιερωθεί διαγωνι-
σμός για βράβευση μαθητών των
ΕΠΑΛ, στη μνήμη του τ. Προέδρου
Ανδριανού Μιχάλαρου, προτείνον-
τας να τεθεί υπό την αιγίδα του Υπο-
υργείου Παιδείας, πρόταση που
έγινε αποδεκτή από τον Γενικό
Γραμματέα του Υπουργείου. 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου
ευχαρίστησε τον κ. Γενικό και
δεσμεύτηκε ότι θα συνεχιστεί η συνε-
ργασία, που εγκαινίασε ο Ανδριανός
Μιχάλαρος, με το Υπουργείο Παι-
δείας, με προτάσεις, παρεμβάσεις
και δράσεις, με στόχο η Τεχνική
Εκπαίδευση να αποτελεί ΕΠΙΛΟΓΗ
και όχι ανάγκη από τα νέα παιδιά. 

Με τον Γ.Γ. Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης
συναντήθηκε ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά 

Θα καθιερωθεί διαγωνισμός για βράβευση μαθητών των ΕΠΑΛ, στη μνήμη του τ. Προέδρου  Ανδριανού Μιχάλαρου,  υπό την

αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, πρόταση που έγινε αποδεκτή από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου. 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αποψιλώσεις οικοπέδων
για λόγους πολιτικής
προστασίας                                                                                     

Ενημερώνουμε τους  ιδιοκτήτες, νομείς και επι-
καρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλ-
υπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων,
κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι
100 μέτρων από τα όριά τους, ότι υποχρεούνται
στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα (και
στην απομάκρυνση τους), στην απομάκρυνση
τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρή

ξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται
μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου
πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της,
καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση
μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και
τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων
ισχύουν και εφαρμόζονται οι διοικητικές και ποινι-
κές κυρώσεις του άρθρου 94 παρ. 1 περ. 26
εδαφ. β’ του Ν.3852/2010 «Καλλικράτης» και οι
παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα. 

Μετά τον καθαρισμό θα πρέπει να απομα-
κρύνουν τα υπολείμματα πρασίνου, χωρίς να τα
εναποθέτουν παρανόμως σε πεζοδρόμια, δρόμο-
υς κ.λ.π. με ιδία μέσα ή ειδοποιώντας τις αρμό-
διες υπηρεσίες του Δήμου για την άμεση απο-
μάκρυνση τους.  

Για τους παραβάτες προβλέπεται πρόστιμο και
καταλογισμός της δαπάνης του Δήμου για τον καθ

αρισμό καθώς και βεβαίωση των ποσών αυτών
εις βάρος τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

Για τις ποινικές κυρώσεις υποβάλλεται μήνυση
από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

Ευελπιστούμε στην κατανόηση και στη συνερ-
γασία των δημοτών ώστε να επιτύχουμε το καλύτε-
ρο δυνατό αποτέλεσμα και να προστατέψουμε τις
ανθρώπινες ζωές και τη φυσική ομορφιά του
Δήμου μας.

A
νοιχτό «παράθυρο» για προνόμια στους
εμβολιασμένος άφησε ο Στέλιος
Πέτσας.«Χρειάζονται προνόμια σε όσους

εμβολιάζονται προκειμένου να είναι ένας σαφές
κίνητρο και να καμφθούν οι αντιστάσεις σε όσους
έχουν δεύτερες σκέψεις ή έλκονται από θεωρίες

συνωμοσίας», ανέφερε στην πρωινή εκπομπή
του  ΣΚΑΪ, o Στέλιος Πέτσας, αναζωπυρώνοντας
ξανά τη συζήτηση.Ο Στέλιος Πέτσας, μάλιστα,
έφερε και παράδειγμα προνομίων που θα μπορ-
ούσαν να δοθούν, όπως η μεγαλύτερη κίνηση
εντός κι εκτός επικράτειας και η δυνατότητα
επίσκεψης σε χώρους που τώρα είναι κλειστοί.

Ο κ. Πέτσας εξήγησε ότι αυτό είναι κάτι που
συζητείται εδώ και ένα μήνα και εκτίμησε πως στα
μέσα Ιουνίου είναι το χρονικό διάστημα που θα

πρέπει να παρθούν κάποιες αποφάσεις για να
επιταχυνθεί ο εμβολιασμός.

Σχετικά με τα εμβολιαστικά κέντρα ανέφερε πως
αρχικά είχε ειπωθεί για 1018 όταν γινόταν ο
πρώτος σχεδιασμός ενώ πλέον έχουν φτάσει
50% πάνω από τον αρχικό σχεδιασμό.

Παράλληλα σημείωσε πως «είναι καλύτερο να
κάνεις το πιο γρήγορο εμβόλιο παρά να περιμέ-
νεις την πιο εξεζητημένη επιλογή»

«Παράθυρο»  από Πέτσα για προνόμια
στους εμβολιασμένους- Ποια θα είναι
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ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΑ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ:
Ερευνάται ληστεία «καρμπόν» στο Αλεποχώρι

Ληστεία παρόμοια με εκείνη
που κατέληξε σε τραγωδία
στα Γλυκά Νερά αποκάλ-

υψε ότι υπέστη, μαζί με την
σύζυγό του, ο πιλότος και εκπαι-
δευτής του συζύγου της Καρολάιν

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η
αποκάλυψη του πιλότου και εκπαι-
δευτή του συζύγου της 20χρονης
Κάρολαϊν καθώς αυτός και η σύζυγός
του έπεσαν θύματα άγριας ληστείας
στην πολυτελή μονοκατοικία τους στο
Αλεποχώρι Μεγάρων.

Μάλιστα ο τρόπος που έδρασαν οι
τρεις κακοποιοί ήταν πανομοιότυπος
με αυτόν των ληστών στα Γλυκά
Νερά. 

Οι δυο φίλοι και πιλότοι διαπίστω-
σαν τα κοινά στοιχεία στην περιγρα-
φή, κυρίως του αρχηγού.

Είχε ύψος γύρω στο 1.70, εύσωμος
με κοντό λαιμό και στρογγυλό πρό-
σωπο και μελιά μάτια. Μιλούσε καλά
ελληνικά αλλά ανέφερε και αλβανικές
λέξεις.

Και οι τρεις δράστες των δύο
ληστειών, ήταν ηλικίας περίπου 35
χρόνων, ενώ δεν άφησαν αποτ-
υπώματα και ίχνη DNA και στα δυο
σπίτια.

Μάλιστα ο εκπαιδευτής δεν θεωρεί
τυχαίο το γεγονός πως τόσο αυτός
όσο και ο σύζυγος της Καρολάιν δρα-

στηριοποιούνταν στο αεροδρόμιο
Μεγάρων.

«Έκαναν στη σύζυγό μου ό,τι και
στην Κάρολαϊν»

«Ο αρχηγός επιτέθηκε στη σύζυγό
μου όπως και στην Καρολάιν. Της
έκλεισαν μύτη και στόμα και φώναζαν
«σκοτώστε την παλιό π…… Από
θαύμα ζει. Εμένα μου είπε «δουλειά
μας είναι να ληστεύουμε και να
σκοτώνουμε», ανέφερε σοκαρισμέ-
νος.

«Μπορεί η πληροφορία για τα χρή-
ματα να έφυγε από το αεροδρόμιο
Μεγάρων. Τον Μπάμπη τον γνωρίζω
πολλά χρόνια, σχεδόν από τότε που
τελείωσε το Λύκειο. Είχε πάρει ερασι-
τεχνικό πτυχίο στα ελικόπτερα και
εγώ του έκανα την εκπαίδευση για το
επαγγελματικό», τόνισε χαρακτηρι-
στικά.

«Ζητούσαν επίμονα τα χρήματα»

Το θύμα της ληστίας στο Αλεποχωρι
το βράδυ της 17ης Ιουλίου 2018,
αναφέρθηκε και στο παρατηρητήριο
που είχαν οι δράστες καθώς όπως
λέει κρύβοντας σε ένα διπλανό
εξοχικό σπίτι και παρακολουθούσαν
τις κινήσεις του ζευγαριού.

«Γνώριζαν πότε θα κλείσουμε τα

ρολά. Ήρθαν από τα δεξιά και κινήθη-
καν σε αθέατα σημεία στο σκοτάδι.
Αφού πήραν τα 1100 ευρώ από το
παντελόνι μου, ζητούσαν και άλλα
χρήματα. Έφυγαν όταν βρήκαν και τα
χρυσαφικά.

Κακοποίησαν το σκυλί για να το
ακινητοποιήσουν. Με τη γυναίκα μου
είδαμε διακόσιες πενήντα φωτογρα-
φίες σεσημασμένων, όπως και ο
Μπάμπης, αλλά δεν αναγνωρίσαμε
κάποιον», είπε στην κάμερα του
«Τούνελ».

«Σκοτώστε την π…..»

Ανατριχιαστική είναι η μαρτυρία της
συζύγου που τραυματίστηκε σοβαρά
από την επίθεση των τριών αδίστακ-
των ληστών. Μάλιστα η γυναίκα δεν
δίστασε να τραβήξει τη μάσκα του

αρχηγού και να δει το πρόσωπό του
κάτι που τον εξαγρίωσε και φώναζε
«σκοτώστε την π….».

Άρχισα να φωνάζω και να καλώ σε
βοήθεια. Μου έκλεισαν το στόμα, με
πέταξαν κάτω από τον καναπέ και με
έσυραν για δώδεκα μέτρα. Εκεί με
χτυπούσαν με κλωτσιές στο σώμα και
στο πρόσωπο. Την ίδια ώρα ο
αρχηγός φώναζε σ’ έναν από τη
συμμορία: «Γιώργο σκότωσε τη, σκό-
τωσε την π……». Πέρασα είκοσι δύο
ημέρες στο ΚΑΤ σοβαρά τραυματι-
σμένη», ανέφερε τρέμοντας.

«Θα είχα πεθάνει από αιμορραγία
αν δεν με έσωζε ο άνδρας μου, που
κατάφερε να λυθεί. Μετά την επίθεση
κυκλοφορούμε μ’ ένα κουμπί συναγε-
ρμού στο λαιμό», κατέληξε.

Μέχρι τις 30 Ιουνίου οι αιτήσεις των πυρόπληκτων στον Σχίνο

Μ
έχρι το τέλος Ιου-
νίου, μπορούν οι
πληγέντες απ’ την

πρόσφατη πυρκαγιά στον
Σχίνο δήμου Λουτρακίου –
Περαχώρας – Αγίων
Θεοδώρων, να πηγαίνουν
στην διεύθυνση διοικητι-
κού – οικονομικού της
Περιφερειακής Ενότητας
Κορινθίας, για να υποβάλ-
λουν τα στοιχεία, ως προς
τις ζημιές που έχουν υπο-
στεί.

Η ανακοίνωση, απευθύνε-
ται προς όλους αυτούς, των οποίων οι επιχειρή-
σεις, οι βιομηχανικές μονάδες, οι βιοτεχνικές
δομές, τα εμπορικά μαγαζιά, οι αγροτικές – κτηνο-
τροφικές εκμεταλλεύσεις, έχουν υποστεί ζημιά ή
ζημιές.

Η ανακοίνωση, αφορά και φορείς μη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα.
Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να έχουν μαζί τους
και κάποια δικαιολογητικά.

Σε κάθε περίπτωση, κατα-
λήγει  η ανακοίνωση της
Π.Ε. Κορινθίας, ο ιδιοκτήτ-
ης θα πρέπει , πριν να
προχωρήσει στην αποκατά-
σταση, να αποτυπώσει µε
κάθε πρόσφορο µέσο, το
μέγεθος της καταστροφής
(φωτογραφίες, βίντεο, κατε-
στραμμένα στοιχεία και
υλικά), καθώς και να διατ-
ηρήσει κατά το δυνατόν τα
κατεστραμμένα υλικά και
αγαθά, ώστε να είναι διαθέ-
σιµα στην αρμόδια επιτρο-
πή που θα πάει να ελέγξει

την επιχείρησή του.

Επιπλέον  πληροφορίες δίν ον ται στο τηλέφω-
ν ο 274 13 63202.



Σ
τη λιτή, αλλά με ιδιαίτερο
συμβολισμό εκδήλωση, που
πραγματοποιήθηκε στο Σχιστό

στο πλαίσιο της σημερινής Παγκό-
σμιας Ημέρα Περιβάλλοντος και με
αφορμή την έναρξη της τέταρτης και
τελευταίας φάσης των εργασιών απο-
κατάστασης του επικίνδυνου ΧΑΔΑ
Σχιστού, αποβλήτων με αυξημένη
ραδιενέργεια, παραβρέθηκε προχθες
ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ.
Πατούλης.

Παράλληλα,  θα εγκατασταθούν νέες
μεταλλικές δεξαμενές δασοπυρόσβε-
σης σε επίκαιρα σημεία του όρους
Αιγάλεω.

Πρόκειται για έν α πολύ σημαν τικό
έργο που υλοποιείται με χ ρηματοδότηση
της Περιφέρειας Αττικής ύψους
1.001.088,31ευρώ, στο πλαίσιο της Προ-
γραμματικής Σύμβασης που υπέγραψε
στις αρχ ές του χ ρόν ου ο κ. Πατούλης με
τον  Πρόεδρο  του Περιβαλλον τικού
Συν δέσμου Δήμων  Αθήν ας – Πειραιά
(ΠΕΣΥΔΑΠ) Γ. Γουρδομιχ άλη.

Τον  Περιφερειάρχ η Αττικής υποδέχ θη-
κε ο Πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ εν ώ παρ-
όν τες στην  εκδήλωση ήταν  επίσης οι
Βουλευτές της ΝΔ Γ. Τραγάκης και Δ.
Μαρκόπουλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
Τ. Αλεξιάδης, η βουλευτής του ΜΕΡΑ 25
Φ. Μπακαδήμα, η Αν τιπεριφερειάρχ ης
Πειραιώς Σ. Αν των άκου, ο Αν τιπεριφερ-
ειάρχ ης Δυτικού Τομέα Α. Λεωτσάκος, ο
Αν τιπεριφερειάρχ ης Πολιτικής Προ-
στασίας και Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ Β.
Κόκκαλης,η εν τεταλμέν η περιφερειακή
σύμβουλος Ε. Μπαρμπαγιάν ν η, ο Πρόε-
δρος του Αν απτυξιακού Οργαν ισμού
ΟΤΑ Περιφέρειας Αττικής Ν. Παπαγεω-
ργίου, οι Δήμαρχ οι Χαιδαρίου Β.
Ντην ιακό, Κορυδαλλού Ν. Χουρσαλάς,
Περάματος Γ. Λαγουδάκης, ο Αν τιδήμα-
ρχ ος Πειραιά Δ, Καρύδης,ο Αν τιπρόεδρ-
ος του ΠΕΣΥΔΑΠ Ν. Βρεττάκος,ο
πρώην  Αν τιπεριφερειάρχ ης Πειραιά Γ.
Γαβρίλης, εκπρόσωποι των  Δήμων
Νίκαιας-Ρέν τη και Αιγάλεω και ο
παλαίμαχ ος ποδοσφαιριστής Μ. Δομά-
ζος. 

Το έργο

Σκοπός του έργου είν αι η προστασία
της δημόσιας υγείας και η περιβαλλον τική
αποκατάσταση της περιοχ ής επέμβα-
σης. Με την  ολοκλήρωση του έργου εξα-
σφαλίζεται η στεγαν ότητα της μάζας των
10.000.000 τόν ων  αποβλήτων  με
αυξημέν η φυσική ραδιεν έργεια (φωσφ-
ογύψος), που βρίσκον ται κάτω από
επιφάν εια 125 στρεμμάτων . Στο έργο
προβλέπον ται χ ωματουργικές εργασίες
διαμόρφωσης και τελικής κάλυψης, προ-
μήθεια και τοποθέτηση γεωσυν θετικών
υλικών , έργα αν τιπλημμυρικής προ-
στασίας, έργα υποδομής και περιβαλλον -
τικής προστασίας και έργα φυτεύσεων .

Γ. Πατούλης: « Βάζουμε τέλος σ΄ένα
περιβαλλοντικό έγκλημα χρόνων»

Χαιρετίζον τας την  εκδήλωση ο Περιφε-
ρειάρχ ης Αττικής υπογράμμισε τα εξής:

« Νιώθω ιδιαίτερη ικαν οποίηση που
σήμερα μία μέρα με έν τον ο συμβολισμό
καθώς εορτάζουμε την  Παγκόσμια Ημέρα
Περιβάλλον τος βρισκόμαστε εδώ στο
ΧΑΔΑ Σχ ιστούμε αφορμή την  έν αρξη
των  εργασιών  της 4ης και τελικής φάσης
ολοκλήρωσης, εν ός πολύ σημαν τικού
έργου που βάζει τέλος σ΄έν α περιβαλ-
λον τικό έγκλημα που συν τελείται για
χ ρόν ια.

Μετά από συν τον ισμέν ες εν έργειές
μας και σε συν εργασία με την  αρμόδια
Αν τιπεριφερειάρχ η Σ. Αν των άκου το
έργο μπαίν ει στην  τελική ευθεία, με
χ ρηματοδότηση της Περιφέρειας ύψους 1
εκ. ευρώ.

Η θεραπεία περιβαλλον τικών  πληγών
και η αν αβάθμιση της ποιότητας ζωής
των  πολιτών  είν αι προτεραιότητα μας
και σ΄ αυτό το πλαίσιο έχ ουμε ξεκιν ήσει
και υλοποιούμε έν αν  ολοκληρωμέν ο
σχ εδιασμό, πάν τα σε διαβούλευση και
σε συν εργασία με τους Δημάρχ ους και
την  κεν τρική διοίκηση, που θα δώσει
ριζικές λύσεις στο ζήτημα της διαχ είρισης
των  απορριμμάτων  στην  Αττική, δίν ον -
τας έμφαση στην  αν ακύκλωση. Πρόκει-
ται για έν α ζήτημα με εθν ικές διαστάσεις
το οποίο είν αι πέρα και πάν ω από κομ-
ματικές ταυτότητες, καθώς αφορά το μέλ-
λον  των  παιδιών  μας. 

Η προσπάθεια δεν  είν αι εύκολη αλλά
είμαστε αποφασισμέν οι ν α συν εχ ίζουμε
την  εν τατική δουλειά, επεν δύον τας σ΄
έν α καλύτερο αύριο με στόχ ο ν α γίν ει η
Αττική, μία «πράσιν η» Περιφέρεια Πρότ-
υπο-Υγείας και Ευζωίας. Το οφείλουμε
άλλωστε στις επόμεν ες γεν ιές. Θέλω ν α
ευχ αριστήσω τον  Πρόεδρο του
ΠΕΣΥΔΑΠ και όλους όσοι στηρίζουν  το
έργο. Να είστε όλοι καλά». 

Από την  πλευρά του ο Πρόεδρος του
ΠΕΣΥΔΑΠ Γ. Γουρδομιχ άλης επισήμαν ε
τα εξής:

« Θέλω ν α ευχ αριστήσω  τον  Περιφε-
ρειάρχ η Αττικής Γιώργο Πατούλη, την
Aν τιπεριφερειάρχ η Πειραιά Σταυρούλα
Αν των άκου και τα μέλη του Περιφερεια-
κού Συμβουλίου για την  αλληλεγγύη, το
έμπρακτο εν διαφέρον  και τη γόν ιμη
συν εργασία τους προκειμέν ου ν α φτά-
σουμε στην  σημεριν ή ημέρα. Ο αγών ας
15 χ ρόν ων  σήμερα περατών εται. Πρό-
κειται για το επιστέγασμα μίας προσπάθ-
ειας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ν α εξα-
σφαλίσει καλύτερες συν θήκες ζωής για
τους αν θρώπους, μέσα σε έν α περιβάλ-
λον  πιο ασφαλές, φιλικό και αν θρώπιν ο. 

Όλος αυτός ο ραδιεν εργός σωρός είχ ε
σχ ηματιστεί  κατά την  20ετία 1979-1999,
όταν  τεράστιες ποσότητες φωσφογύψου
με αυξημέν η φυσική ραδιεν έργεια, μετα-

φέρον ταν  από το εργοστάσιο Λιπασμά-
των  Δραπετσών ας και απορρίπτον ταν
αν εξέλεγκτα στο περιβάλλον  δημιο-
υργών τας τον  επικίν δυν ο ΧΑΔΑ Σχ ι-
στού, έκτασης 125 στρεμμάτων .

Οι μετρήσεις που ο πρόεδρος του
ΠΕΣΥΔΑΠ, ζήτησε ν α γίν ουν  από την
Ελλην ική Επιτροπή Ατομικής
Εν έργειας, το 2006, πριν  την  έν αρξη
των  εργασιών  αποκατάστασης, κατέδει-
ξαν  έν αν  περιβαλλον τικό «εφιάλτη».

Οι δήμοι Μέλη του ΠΕΣΥΔΑΠ

Να σημειωθεί ότι μέλη του Περιβαλλον -
τικού Συν δέσμου είν αι συν ολικά 19
Δήμοι της Αθήν ας και του Πειραιά: Αγία
Βαρβάρα, Άγιοι Αν άργυροι και Καματερό,
Αθην αίων , Αιγάλεω, Αχ αρν ές, Ελευσίν α,
Κερατσίν ι και Δραπετσών α, Κορυδαλ-
λός, Μοσχ άτο και Ταύρος, Νέα Σμύρν η,
Νέα Φιλαδέλφεια και Χαλκηδόν α, Νίκαια
και Αγ. Ι. Ρέν τη, Πειραιάς, Πέραμα, Περ-

ιστέρι, Σαλαμίν α, Σαρων ικός, Φυλή, Χαϊ-
δάρι.

Επίσκεψη Περιφερειάρχη Αττικής
στο Πέραμα

Ακολούθως ο Περιφερειάρχ ης μετέβη
στον  χ ώρο της Διεύθυν σης Περιβάλλον -
τος-Πρώην  Σταθμός Μεταφόρτωσης-
, στο παλαιό Κοιμητήριο Περάματος,
συν οδευόμεν ος από τον  Δήμαρχ ο Γ.
Λαγουδάκη και την  Αν τιπεριφερειάρχ η
Πειραιώς Σ. Αν των άκου, όπου ο Δήμος
Περάματος σε συν εργασία με την  ομάδα
παραδοσιακών  σπόρων  «Η Αυλή των
Κηπουρών », πραγματοποίησε τη «Γιο-
ρτή των  Παραδοσιακών  Σπόρων  και
Φυτών », με την  δωρεάν  διάθεση σπόρ-
ων  και παραδοσιακών  φυτών , με αφο-
ρμή την  Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλον -
τος. 
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Ξεκίνησε η 4η και τελευταία φάση των έργων αποκατάστασης του επικίνδυνου
ΧΑΔΑ Σχιστού, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας ύψους 1 εκ. ευρώ

Γ. Πατούλης: « Τιμούμε τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος με έργα που θεραπεύουν 
περιβαλλοντικές «πληγές» και διασφαλίζουν ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας»
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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
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ
Τεχν ική Υπηρ-

εσία                                         
Κωστή Παλαμά & Καρκαβίτσα                                                                
13341 Άν ω Λιόσια                                                                                                                                                                                                                                                
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 2482233
FAX: 210 2486196 
Email:  dtexnyp@fyli.gr

Άν ω Λιόσια 04/06/2021
Αριθ. Πρωτ. :  15546

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 
ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ  ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΤΗΣ Δ.Ε
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει
ότι:
Προκειμένου να προβεί σε φανε-
ρή Μειοδοτική προφορική και
φανερή Δημοπρασία σύμφωνα με
την υπ΄αριθμ. 270/81 Π.Δ και τον
εν ισχύ Ν.3463/06 ΦΕΚ
114/Α΄/08.06..06 «Κώδικας
Δήμων και Κοινοτήτων» και τον
Ν. 3130/28-3-2003 ΦΕΚ Α 76 για
την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΦΥΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ  ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΤΗΣ Δ.Ε ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ», βάση της υπ’ αριθμ.
Μελέτης 17/2021 της Τεχνικής
Υπηρεσίας.

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους που
θέλουν να συμμετάσχουν στη
δημοπρασία, όπως εντός αποκ-
λειστικής προθεσμίας είκοσι ημε-
ρών ( 20 ) από τη δημοσίευση της
παρούσης να παραλάβουν τους
αναλυτικούς όρους διακήρυξης
και να υποβάλλουν ή να απο-
στείλουν αίτηση ενδιαφέροντος
για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ
ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ  ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΤΗΣ Δ.Ε
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» μαζί με φάκελο
με όλα τα δικαιολογητικά που
ζητούνται από την Διακήρυξη,
στη Δ/νση Περιουσίας & Προμηθ-
ειών του Δήμου, υπ΄όψιν της
Εκτιμητικής Επιτροπής, στην
Δ/νση: Δημαρχιακό Μέγαρο 

Δήμου Φυλής, Πλατεία Ηρώων 1
Άνω Λιόσια Τ.Κ 13341 .     
Οι προσφ ορές εν διαφ έρον τος
γίν ον ται δεκτές μέχρι και
28/06/2021 ημέρα Δευτέρα, εργά-
σιμες ημέρες και ώρες.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:
Ειδικότερα ενδιαφέρεται να
μισθώσει ένα έτοιμο προς χρήση
ισόγειο κατάστημα με εμβαδόν
70-80 m2 , στην Π.Ε «Κέντρο»
της Δημοτικής Ενότητας Άνω
Λιοσίων του Δήμου Φυλής, για
κάλυψη των αναγκών στέγασης
των υπηρεσιών του Προγράμμα-
τος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» της
Δ.Ε Άνω Λιοσίων.
Οι ελάχιστες προδιαγραφές-
ανάγκες που πρέπει να καλύπτει
το προς μίσθωση κτίριο είναι:
Να βρίσκεται εντός των ορίων της
Π.Ε «Κέντρο» της Δ.Ε Άνω 

Λιοσίων του Δήμου Φυλής, σε
κεντρικό σημείο, ώστε να έχει
εύκολη προσβασιμότητα στο
κοινό και να είναι ισόγειο κατά-
στημα, συνολικής επιφάνειας 70-
80 m2.
Να διαθέτει οικοδομική άδεια.
Να διαθέτει κατάλληλο εξωτερικό
ελεύθερο χώρο  που θα χρησιμο-
ποιηθεί ως χώρος στάθμευσης
των οχημάτων  της υπηρεσίας,
των υπαλλήλων και δημοτών.
Να διαθέτει ή να μπορεί να εγκα-
τασταθεί σε αυτό κλιματισμός,
ψύξη & θέρμανση, όπως επίσης
και εξαερισμός.
Να διαθέτει δεύτερη έξοδο, η
οποία θα χρησιμοποιείται ως έξο-
δος κινδύνου.
Να διαθέτει πρόσβαση ΑΜΕΑ.
Τo προς μίσθωση κτίριο θα πρέ-
πει επίσης να είναι κατασκευα-
σμένο σύμφωνα με το γενικό 

οικοδομικό κανονισμό, να διαθέ-
τει ανεξάρτητη είσοδο, ηλεκτρι-
σμό και παροχή νερού με δικούς
του ανεξάρτητους μετρητές,
σύστημα πυρανίχνευσης και
σύστημα πυρασφάλειας, να εξα-
σφαλίζει επαρκή φυσικό φωτισμό
και αερισμό, καθώς και τους απα-
ραίτητους βοηθητικούς χώρους
(λεβητοστάσιο, wc, αποθήκες
κ.λπ.).
Πληροφορίες και έντυπα για την
παραπάνω δημοπρασία μπορούν
να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι
από την Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Φυλής (Κωστή Παλαμά &
Καρκαβίτσα), τηλ. 2131603476 –
77 κα Καπέλη και κα Σκανδάλη,
ώρες 09:00 π.μ. έως 13:30 μ.μ..

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816
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Football League (15η 
αγωνιστική
- Τα αποτελέσματα

Νότιος Όμιλος

Αιγάλεω – Ρόδος 1-1 (43' Χαντί -
28' Δελαπόρτας πεν.)
Καλλιθέα – Αστέρας Βλαχιώτη 1-0
(12' Καββαδίας)
Ασπρόπυργος – Σαντορίνη 1-2
(83' - 44' Μπουντόπουλος, 77'
Κανούλας)
Επισκοπή – Ιάλυσος 3-0 (34', 75',
90' Τσιριγώτης)
Νίκη Βόλου -Καλαμάτα 2-2(13′,
65′ Ροχάνο κεφ & σουτ – 23′ πεν.
Φελίπε, 77′ Ηλιόπουλος)

Βόρειος Όμιλος

Θεσπρωτός – Βέροια 3-2 (10'
Σαραντίδης, 12' Πατσέκο, 55'
Ραμίρεζ - 2' Λουκίνας, 90+2'
Πασάς)
Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός
Βόλου 0-1 (36' Tσαγκαλίδης)
Τρίγλια – Πιερικός 1-1 (70' Δόρης -
50' Γκατσολάρι)
Απόλλων Πόντου – Αλμωπός
Αριδαίας 3-1 (10' Παναγιώτου, 40'
Καλογέρης, 90' Δεινόπαπας - 66'
Γκέσιος)
ΑΕΠ Κοζάνης – Καβάλα 0-2 (4'
Παντεκίδης, 74' Ορφανίδης)

Αιγάλεω-Ρόδος 1-1

ΣΚΟΡΕΡ: 43′ Χαντί σουτ – 28′ πεν.
Δελαπόρτας
Αιγάλεω (Χαραλαμπίδης): Σικαλιάς,
Παπανικόλας, Σ. Βλάχος,
Αναστασίου, Μαγκάκης, Μαχαίρας,
Τσιλιγκίρης (88′ Οκάν), Χαντί (64′
Τσίτσαρης), Οικονομόπουλος,
Μπαρμπαρούσης (72′ Λάσκαρης),
Γουερέ (64′ Μπουρλάκης).

Ρόδος (Βελιτζέλος): Πίτκας,
Καψάλης, Πεχλιβανόπουλος, Χύσι,
Μπαξεβάνος, Δελαπόρτας,
Μαρτσάκης (68′ Λίχτι),
Νικολόπουλος, Τσίπρας (83′
Βουργουτζής), Αρναρέλλης,
Σέρεντιουκ (68′ Ρεβυθόπουλος).
Διαιτητής: Κατόπης (Σάμου)
Βοηθοί: Χρηστάκος (Πειραιά),
Καραλής (Ηλείας)
Κίτρινες: Γουερέ, Παπανικόλας –
Καψάλης, Πεχλιβανόπουλος,
Τσίπρας

Επισκοπή-Ιάλυσος 3-0

ΣΚΟΡΕΡ: 34′, 75′, 90′ Τσιριγώτης
κεφ.
Επισκοπή (Βέλιτς): Δήμιζας,
Ανδρικόπουλος, Λίμα, Λάμτσε
(90+1′ Τσιλεδάκης), Ανδρέου,
Πολυχρόνης, Σουμπασάκης
(90+1′ Χρουσιέλ), Παναγιωτίδης
(90+1′ Κουτάντος), Γιαννούτσος,

Νάνι, Τσιριγώτης.
Ιάλυσος (Χαντές): Ανδρούτσος,
Γκέζος (88′ Πατσίλης), Σκεντεράι,
Τερζίου, Καντούτσης, Μανιώτης,
Γιώργου, Μαστραντωνάκης,
Παπαδόπουλος (80′
Χριστόπουλος), Χατζησάββας,
Σταθόπουλος (85′ Σαββάκης).

Διαιτητής: Γιουματζίδης (Πέλλας)
Βοηθοί: Τοροσιάδης (Μακεδονίας),
Δέλλιος (Πέλλας)
Κίτρινες: Τσιριγώτης,
Σουμπασάκης – Τερζίου
Κόκκινες: 74′ Τερζίου

Καλλιθέα-Αστέρας Βλαχιώτη 1-0

ΣΚΟΡΕΡ: 12′ Καββαδίας σουτ
Στο 61′ ο Παπαγγελής εκτέλεσε
πέναλτι και ο Παϊτάρης μάντεψε
σωστά και απέκρουσε!
Καλλιθέα (Τάτσης): Κουρεπίνης,
Καλύβας, Μουσταφίδης,

Παντελίδης, Κρητικός, Παπαγγελής,
Καντέ, Σταύρου, Στούπης,
Ενγκουέμ, Καββαδίας.

Αστέρας Βλαχιώτη (Γκουτσίδης):
Παϊτέρης, Ευαγγελιδάκης,
Τουλίκας, Κορνέζος, Ζαΐμι,
Νικολάου, Μάρτσεφ, Καλλέργης,
Σκεντεράι, Παλιάτσιος, Παπούλης.
Διαιτητής: Κουκουράκης (Χανίων)
Βοηθοί: Μπουρτζοβίτης
(Κορινθίας), Χριστοδούλου
(Ημαθίας)
Κίτρινες: Παντελίδης, Ενγκουέμ –
Σκεντεράι, Καλλέργης

Ασπρόπυργος-Σαντορίνη 2020 1-2

ΣΚΟΡΕΡ: 43′ Μπουντόπουλος
σουτ, 77′ Κανούλας σουτ 83'
Στο 4′ ο Μπουντόπουλος με σουτ
έστειλε την μπάλα στο δοκάρι του
Ντιμίτροβιτς!
Ασπρόπυργος (Φυντάνης): Ντιμίτρ-
οβιτς, Παπαθανασίου, Αργυρόπου-
λος, Θεοδώρου, Να, Ζαχαράκης, Β.
Μουκίδης, Ζαχαρός, Τραορέ, Μαρ-
ούδας, Λάμπογλου.
Σαντορίνη 2020 (Παντέλης): Δερμιτ-
ζάκης, Παπαζαχαρίας, Παντίδος,
Μαλάι, Πολύζος, Μπιρμπίλης,
Ιβανίδης, Κουρέλλας, Κανούλας,
Μπουντόπουλος, Ντινιωτάκης.
Διαιτητής: Καδδάς (Αχαΐας)
Βοηθοί: Κακαφώνης (Αχαΐας), Αθα-
νασόπουλου (Μεσσήνιας)
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Τα αποτελέσμαστα στην Γ Έθνική

6ος όμιλος (11η αγων ιστική)

Παν ν αξιακός – ΑΕ Μυκόν ου 0-1
Προοδευτική – Φωστήρας 1-2
Χαραυγιακός – ΑΕ Μοσχάτου 4-2
Αήττητος Σπάτων  – ΓΣ Ηλιούπολης 1-2
ΓΣ Μαρκό – Εθν ικός 0-0
Ρεπό: Παν ιών ιος

7ος όμιλος (11η αγων ιστική)

Παν ν αυπλιακός – Κορων ίδα Κοιλάδας 0-4
ΑΕ Κηφισιάς – Ερμής Μελιγούς 2-0
Φοίν ικας Ν.Επιδαύρου – Παν αρκαδικός 2 -1
Μολαϊκός – ΠΑΟ Ρουφ 1-1
Άρης Σκάλας – Ατρόμητος Χιλιομοδίου 3-1
ΑΕ Ερμιον ίδας – Άγιος Ιερόθεος 2-2
Ρεπό: Παν γυθεατικός

8ος όμιλος (11η αγων ιστική)

Μικρασιατική Χίου – Αίας Σαλαμίν ας 0-0
Ακράτητος – Αιολικός 0-2
ΑΟ Πυλίου – ΑΠΟ Κερατσίν ι 1-0
Παν ελευσιν ιακός – ΑΟ Καραβάς 0-2
Αετός Λουτρών  – Αστέρας Βάρης 0-0
Θύελλα Ραφήν ας – Πυθαγόρας 5-1

Την Τετάρτη 9/6 
το αναβληθέντα 

Ασπρόπυργος-Αστέρας
Βλαχιώτη

Το αναβληθέντα παιχνίδι  της 10ης αγω-
νιστικής  του πρωταθλήματος Football
League, Ενωση Ασπροπύργου-Αστέρας
Βλαχιώτη θα διεξαχθεί την προσεχή
Τετάρτη 09.06.2021, 17:00 στο  Δημοτικό
Στάδιο Ασπροπύργου.

Ήρθε η ώρα για τα πρώτα φιλικά!
Την Τετάρτη 9 Ιουνίου, ώρα 19.00,
υποδεχόμαστε στη Μάνδρα, τις
Ακαδημίες Under-9 και Under-11
του φίλου ιστορικού σωματείου του

ΠΑΟ Ηρακλής Ελευσίνας
Τα παιδιά μας επιστρέφουν με ασφά-
λεια στην κανονικότητα.
Επιστρέφουν στην ομορφιά και την
χαρά του αθλητισμού.

Ο Υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγε-
ν άκης επισήμαν ε ότι στο υπό ψήφιση σχέδιο
ν όμου* τα πτυχία των  αποφοίτων  ΣΕΦΑΑ, με
κύρια ειδικότητα στο ποδόσφαιρο, θα θεωρ-

ούν ται αυτοδικαίως ισότιμα με τα διπλώματα
προπον ητικής ποδοσφαίρου επιπέδου UEFA
B,* η περαιτέρω αν έλιξή τους θα γίν εται μέσω
των  σχολών  προπον ητικής των  UEFA-ΕΠΟ με
50% έκπτωση για το δίπλωμα UEFA A και με
πλήρη καταβολή διδάκτρων  για το δίπλωμα
UEFA Pro,* οι διαβαθμίσεις στα διπλώματα
προπον ητικής ποδοσφαίρου και τα συν επακό-
λουθα επαγγελματικά δικαιώματα θα είν αι αυτά
που προβλέπον ται στη σύμβαση προπον ητι-
κής της UEFA, όπως αυτή έχει εν σωματωθεί
στον  Καν ον ισμό Προπον ητών  της ΕΠΟ, υλο-
ποιών τας και σε αυτό το πεδίο την  Ολιστική
Μελέτη,* .

Οι απόφοιτοι των  σχολών  της ΕΠΟ, επιπέ-
δου τουλάχιστον  UEFA B και άν ω, θα μπορούν
ν α αποκτούν  άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
από την  ΓΓΑ.

Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ

Φιλικό οι ακαδημίες Under-9 και Under-
11 Μανδραϊκός-Ηρακλής Ελευσίνας
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

Διατίθεται οικόπεδο εν-
τος σχεδίου 1573τ.μ.,πρ-
ος ενοικιαση ή πώληση
στα Νεόκτιστα Ασπρ-
οπύργου,τριφατσο με
εύκολη πρόσβαση προς
όλες τις  εθνικές
οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελμα-
τικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύρ-
γου (πλησίον ΙΚΑ και στά-
σης λεοφωρείου), 126 τε-
ραγωνικά μέτρα, κατάλ-
ληλο για
φαρμακείο.Τηλέφωνο ε-
πικοινωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος
οροφος) στη διασταύρω-
ση Ασπροπύργου κοντά
στο ΙΚΑ 86 τετραγωνικά
μέτρα, σε οικογένεια που
να έχει σταθερή εργασία
Διατίθεται και για επαγγε-

λματικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)
Ενοικιάζεται επαγγε-
λματικός χώρος 105
τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαμίνος &
Κολοκοτρώνη). Δεν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρ-
ος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται κατά-
στημα 110 τ.μ. επί της
Λεωφόρου 
Δημοκρατίας και
πωλείται 
ο επαγγελματικός εξοπ-
λισμός του. Τηλέφωνο
ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς
6945334415

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τμ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση Δεμερτζή πίσω
από το Δημοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολ-
υτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και
τον κόλπο του καραμαγ-
κά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC, AIRCONDI-
TION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται
(ενοικίαση ή πώληση)
κεντρικό κατάστημα
(Οδός Παγκάλου) 300τμ
+ 100τμ βοηθητικός χώρ-
ος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται Οικόπεδο
Στον Ασπρόπυργο στη
θέση Ρυκιά, σε τιμή
ευκαιρίας.
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6987305649

Πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύργου!Πληρο-
φορίες κ.σοφια
τηλ.6909156985

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή κα-
τάσταση, τιμή 60.000€,
συζητήσιμη. 6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκα-
τοικία 100 τ.μ., ισόγεια,
προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό, α-
νοικτό πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση
'00, τιμή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-
στα, μονοκατοικία 90
τ.μ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.μ.,
καρποφόρα δέντρα, πω-
λείται λόγω ανάγκης, τιμή
20.000€τηλ: 2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ημιτελής μεζονέτα 162
τ.μ., 2 επίπεδα, ισόγεια,
γωνιακή, 4 υ/δ (το 1
master), 2 μπάνια, σε
οικόπεδο 183 τ.μ., πάρ-
κιν, αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626
Κυρία Ελληνίδα ανα-
λαμβάνει τη φύλαξη παι-
διών στις περιοχές Μάν-
δρας - Μαγούλας & Ελευ-
σίνας. Τηλ. 6979244790

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΚΙΝ 6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ
ΕΝΕΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ 
ΜΑΝΔΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6987708872

Ελληνίδα αποκλειστι-
κή με πείρα ζητά ερ-
γασία για φροντίδα ηλι-
κιωμένων στην περιοχή
του Θριασίου Πεδίου.Τηλ.
6971700804

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-
5573042. 
Fax: 210-5576988

"Εταιρεία καθαρισμών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια με δίπλωμα
οδήγησης, κάτοικο περ-
ιοχής θριασίου πεδίου.
τηλ: 210 5546957, 
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με
δίπλωμα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γα-
λακτοκομικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής. Επιθυμητή προϋπηρ-
εσία σε ex-van πώληση.
Επικοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email: in-
fo@dikomas.gr

Ζητούνται συνεργάτες
για πωλήσεις προϊόντων
σε εκθεσιακούς χώρους,
ηλικίας από 20 έως 35
ετών. Ώρες επικοινωνίας:
11 π.μ. έως 1 μ.μ. – κος
Ηλίας - Τηλ.: 210 24 70
341 - 694 43 88 304 –e-
mail: ifonitonamea@g-
mail.com  

ΕΤΑΙΡΙΑ LOGISTICS ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ  ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ PICKER ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  (ΚΛΑΡΚ - ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ) ΜΕ ΑΔΕΙΑ.  ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6981775804  ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ MAIL:  irokalli8@gmail.com
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ΟΔΗΓΟΙ Β,Γ, Δ, Ε ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ 
Επιθυμητά προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτή-
τως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι Διπ-
λώματος ADR
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

του

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Επιθυμητά Προσόντα

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

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

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

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

Γνώση  Microsoft Office 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ
Επιθυμητά Προσόντα                          

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

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

Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι  Ι.Χ

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

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

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

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

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

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

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

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ



16-θριάσιο Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284


