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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
Καλλιόπη, Καλλιοπία, Πόπη, Κάλια, Πίτσα

Ναυκράτιος, Ναυκράτης
Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ - ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΟΕ Αχαρνών 7, 2105576029

Ελευσίνα

ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΣ 17, 2105560049

MANΔΡΑ
Ρούτης Κωνσταντίνος Χ.

Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954

Άνω Λιόσια

Ρεσβάνης Νικόλαος Ι.Παναγίας Γρηγορούσης 50 &
Μπότσαρη, Ζεφύρι, 13451, ΑΤΤΙΚΗΣ2102387965

ΑΧΑΡΝΕΣ
Γκίκα Σοφία - Ακριβή Κ.Αριστοτέλους 309,

6972633576

Τα στοιχεία για τα ενεργά κρούσματα στη Δυτική Αττική
σύμφωνα με την εβδομαδιαία ενημέρωση του ΕΟΔΥ, του
Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Πολιτικής Προ-
στασίας, ανακοινώνει ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Αττικής
Λ. Κοσμόπουλος.

Στη Δυτική Αττική το σύνολο ενεργών κρουσμάτων είναι
262.

Σε νοσηλεία είναι 66 συμπολίτες μας και σε απομόνω-
ση κατ’ οίκον 196 άτομα.

Στον Δήμο Ελευσίνας το σύνολο ενεργών κρουσμάτων
είναι 33.

Στον Δήμο Ασπροπύργου, 72 ενεργά κρούσματα.

Στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας, 33 ενεργά κρούσματα.
Στον Δήμο Μεγαρέων, 48 ενεργά κρούσματα. 
Στον Δήμο Φυλής, 76 ενεργά κρούσματα.

Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Αττικής Λευτέρης
Κοσμόπουλος ανέφερε ότι: «Τα στοιχεία του ΕΟΔΥ μας
δείχνουν μια σταδιακή αποκλιμάκωση της πανδημίας
στην περιοχή μας. Η αποκλιμάκωση των κρουσμάτων
μας δείχνει ότι οι εμβολιασμοί και η τήρηση των μέτρων
αποδίδουν και δεν θα πρέπει να αμελούμε τα μέτρα προ-
στασίας και τις οδηγίες των ειδικών για να συνεχίσουμε με
ασφάλεια και αισιοδοξία».

Αστυνομικός «νοίκιαζε» για 2.000 ευρώ
τον μήνα υπηρεσιακό ασύρματο σε Ρομά

Α
στυν ομικός… ν οίκιαζε για 2.000
ευρώ το μήν α ασύρματο του
συστήματος SEPURA, σε δύο

Ρομά διαρρήκτες, με μεσάζον τα έν αν
τρίτο ιδιώτη, οι οποίοι μπορούσαν  με
αυτό τον  τρόπο ν α παρακολουθούν  τις
συν ομιλίες των  αστυν ομικών  και ν α
είν αι ασφαλείς όταν  έβγαιν αν  για τις
παράν ομες δραστηριότητες τους.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε από
την  Υπηρεσία Εσωτερικών  Υποθέ-
σεων , μετά από έρευν α που ξεκίν ησε
ύστερα από καταγγελίες που αν έφεραν
ότι άγν ωστα άτομα κατείχ αν  ασύρματο
της αστυν ομίας, ο οποίος είν αι του
συστήματος ασφαλείας συν ομιλιών ,
που δεν  μπορεί κάποιος ν α παρακολο-
υθεί με άλλο τρόπο και άκουγαν  τα σήματα του Κέν τρ-
ου Επιχ ειρήσεων .

Από την  έρευν α προέκυψε ότι ο αστυν ομικός που
υπηρετεί σε αστυν ομικό τμήμα της Νοτιοαν ατολικής
Αττικής, αφού είχ ε δηλώσει απώλεια του ασυρμάτου,
τον  είχ ε παραδώσει στον  ιδιώτη αν τί 2.000 ευρώ το
μήν α και αυτός με την  σειρά του τον  ν οίκιασε στους
δύο Ρομά, αν τί 3.000 ευρώ το μήν α, οι οποίοι τον
χ ρησιμοποιούσαν  στις παράν ομες δραστηριότητες
τους, για ν α ξεγλιστρούν  από την  αστυν ομία, αν
γίν ον ταν  αν τιληπτοί και κατευθύν ον ταν  προς το
μέρος τους αστυν ομικές δυν άμεις.

Οι δυο Ρομά συν ελήφθησαν  και από την  εργαστηρ-
ιακή έρευν α ταυτοποιήθηκε γεν ετικό τους υλικό σε
τέσσερις υποθέσεις κλοπών .

Σύμφων α με πληροφορίες, ο αστυν ομικός εξετάστηκε
και ομολόγησε την  πράξη του.

Οι δύο συλληφθέν τες οδηγήθηκαν  στον  εισαγγελέα,
εν ώ δικογραφία σχ ηματίστηκε σε βάρος του αστυν ομι-
κού και του τρίτου ιδιώτη, αλλά δεν  συν ελήφθησαν
καθώς είχ ε παρέλθει το αυτόφωρο.

Σε βάρος του αστυν ομικού, επίσης, διατάχ θηκε ΕΔΕ
από το Αρχ ηγείο της ΕΛΑΣ.

Σταδιακή υποχώρηση των μολύνσεων και στη Δυτική Αττική 
Λ. Κοσμόπουλος: «Η αποκλιμάκωση των κρουσμάτων δείχνει 

ότι οι εμβολιασμοί και η τήρηση των μέτρων αποδίδουν στην περιοχή μας»
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ΑΑθθ..  ΜΜπποούύρρααςς::  ΘΘαα  υυλλοοπποοιιηηθθεείί  ττοο  ααίίττηηµµαα  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  γγιιαα  ττηηνν  
µµεεττααττρροοππήή  ττοουυ  22οουυ  ηηµµεερρήήσσιιοουυ  ΕΕΠΠΑΑΛΛ  ((ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόό  ΛΛύύκκεειιοο))  σσεε  εεσσππεερριιννόό  

Μετά από διαρκείς πιέσεις και
συνεχείς επαφές µε την ηγεσία του υπο-
υργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων
και τις αρµόδιες υπηρεσίες του, και
παρά τις δυσκολίες που παρουσιά-
στηκαν, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και
Βουλευτής ∆υτικής Αττικής, Θανάσης
Μπούρας, συνέβαλλε ώστε να υλοποιηθ-
εί το αίτηµα του ∆ήµου Ελευσίνας για
την µετατροπή του 2ου ηµερήσιου απο-
γευµατινού ΕΠΑΛ (Επαγγελµατικό
Λύκειο) Ελευσίνας-Κελεός σε εσπερινό
ΕΠΑΛ Ελευσίνας-Κελεός. 

Η σχετική απόφαση της Υπουργού
Παιδείας πήρε το ΦΕΚ
2379/07.06.2021, τεύχος Β’. 

Είναι γνωστό ότι σε όλη τη ∆υτική
Αττική είναι ανεπτυγµένος ο πρωτογε-

νής τοµέας (αλιεία, κτηνοτροφία, γεω-
ργία κ.α) και βέβαια είναι µία από τις
µεγαλύτερες βιοµηχανικές ζώνες της
χώρας, που φιλοξενεί το 40% της
Ελληνικής Βιοµηχανίας και παραγω-
γής. 

Εποµένως, η ύπαρξη επαγγελµατικής
εκπαίδευσης στην περιοχή είναι αναγ-
καία, καθώς αποτελεί βασικό εργαλείο
τόσο για την ανάπτυξη της περιοχής, όσο
και για την επαγγελµατική διέξοδο πολ-
λών νέων. 

Το γεγονός αυτό ενισχύει ακόµη περ-
ισσότερο την ανάγκη ίδρυσης ΕΠΑΛ στα
Μέγαρα, πράγµα για το οποίο ο κ.
Μπούρας θα συνεχίσει να εκδηλώνει το
ενδιαφέρον του προκειµένου να επι-
τευχθεί γρήγορα. 

Συνάντηση του  Δημάρχου Ελευσίνας
με εκπροσώπους της Ένωσης 

Αστυνομικών Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής

Αναγκαία μια νομοθετική ρύθμιση, ώστε και οι
Δήμοι να μπορούν να προσφέρουν δωρεές

υλικών στα υποστελεχωμένα Τμήματα

Μ
ια συν άν τηση σε πολύ καλό κλίμα και με ουσια-
στικό περιεχ όμεν ο, ήταν  αυτή που πραγματο-
ποιήθηκε στο γραφείο του Δημάρχου, Αργύρη

Οικον όμου, με εκπροσώπους της Έν ωσης Αστυν ο-
μικών  Υπαλλήλων  Δυτικής Αττικής. 
Στη συν άν τηση παρευρέθηκαν  οι Χαράλαμπος Σεμε-

ρτζίδης, Αν τιπρόεδρος της Έν ωσης και Δημοτικός
Σύμβουλος, ο Γεν ικός Γραμματέας Σπήλιος Κρικέτος
και ο Αν απληρωτής Γεν ικός Γραμματέας Χρήστος
Ναστούλης.  
Μεταξύ των  θεμάτων , που συζητήθηκαν  ήταν  η

υποστελέχ ωση των  αστυν ομικών  τμημάτων , ζητήμα-
τα καθημεριν ής λειτουργίας και οι εξελίξεις μετά την
υπουργική απόφαση για σύσταση ν έας αστυν ομικής
έδρας στην  Δυτική Αττική.
Ο Δήμαρχ ος Ελευσίν ας, τάχ θηκε υπέρ της αν άγκης

ν α υπάρξει ν ομοθετική ρύθμιση, ώστε και οι Δήμοι ν α
μπορούν  ν α προσφέρουν  δωρεές υλικών  προς την
Αστυν ομία, προκειμέν ου ν α διευκολύν εται το έργο
τους. Όπως σημείωσε σχ ετικά: «Αν  υπάρξει μια σχ ε-
τική ν ομοθετική ρύθμιση, τότε και ο Δήμος μας θα
μπορεί ν α συν δράμει σε δωρεές υλικών , προκειμέν ου
ν α εν ισχ υθούν  οι δυν ατότητες για την  φύλαξη στην
πόλη μας». 
Οι δύο πλευρές, συμφών ησαν  οι συν αν τήσεις αυτές

ν α επαν αλαμβάν ον ται σε τακτά χ ρον ικά διαστήματα,
προς όφελος της τοπικής κοιν ων ίας. 

Στο Πόρτο Γερ-
μενό και στο
φρούριο των

Αιγοσθένων έγιναν αυτές
τις ημέρες τηλεοπτικά
γυρίσματα για παραγωγή
ντοκιμαντέρ που θα
προβληθεί από τον τηλε-
οπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, με
τη συμβολή του Αντιπερ-
ιφερειάρχη Δυτικής Αττι-
κής Λευτέρη Κοσμόπου-
λου. 

Το ντοκιμαντέρ γυρίζε-
ται στο πλαίσιο της επε-
τείου των 200 ετών από
την Ελληνική Επανάστα-
ση του 1821 και οι συντε-
λεστές επέλεξαν την περ-
ιοχή, ως εξαιρετικής ομο-
ρφιάς, με το σκηνικό να
προσφέρει κομμάτια της ζωντανής ιστορίας της
πατρίδας μας. Το φρούριο των Αιγοσθένων θεωρ-
είται το καλύτερα διατηρημένο φρούριο της Αρχαι-
ότητας, 450 μέτρα από τη θάλασσα, και η πεντάκ-
λιτη βασιλική του 5ου αι. μ.Χ. με ψηφιδωτό δάπε-
δο, δίπλα στο νεότερο μικρό εκκλησάκι της
Παναγίας έχει πολύ σημαντική ιστορική σημασία.

Οι πρωταγωνιστές και δημοφιλείς ηθοποιοί
Λεωνίδας Κακούρης και Αργύρης Πανταζάρας,
που ενσαρκώνουν τους ήρωες της επανάστασης,
και όλο το συνεργείο της παραγωγής ενθουσιά-
στηκε με το τοπίο. Ακόμα ευχαρίστησαν για την
άμεση ανταπόκριση τον Αντιπεριφερειάρχη Λ.
Κοσμόπουλου που διευκόλυνε την παραγωγή που
προβάλλει την περιοχή και τον ηθοποιό Πέτρο 

Ξεκούκη, που βρέθηκε επίσης στα γυρίσματα.
Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Αττικής Λευ-

τέρης Κοσμόπουλος ανέφερε ότι: «Η Δυτική Αττική
πρέπει να βρίσκεται στο χάρτη των σημαντικά
ιστορικών και πανέμορφων τοπόσημων της
πατρίδας μας. Η επιλογή των τηλεοπτικών συνερ-
γείων να βρίσκονται εδώ, στο Πόρτο Γερμενό και
στο φρούριο των Αιγοσθένων, μόνο καλά μπορεί
να μας προσφέρει. Δεδομένου ότι προβάλλεται η
περιοχή μας και ταυτόχρονα βοηθάμε στην παρα-
γωγή ποιοτικών πολιτιστικών προϊόντων, με τη
συμβολή και του Περιφερειάρχη Αττικής Γ.
Πατούλη, είμαστε σε συνεργασία με ανθρώπους
του πολιτισμού και της τέχνης για την ανάδειξη της
περιοχή μας, όπως της αρμόζει».

ΙΔΑΝΙΚΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΩΝ ΑΙΓΟΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 

ΝΝττοοκκιιμμααννττέέρρ  γγιιαα  τταα  220000  χχρρόόννιιαα  ααππόό
ττηηνν  ΕΕλλλληηννιικκήή  ΕΕππααννάάσστταασσηη  

σσττοο  ΠΠόόρρττοο  ΓΓεερρμμεεννόό
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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. 

Φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης σε δασώδη
περιοχή των Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Κορίνθου

Μέσα στο πλαίσιο
ειδικών δράσεων
εξερεύνησης προσφ-
ορών για καλλιέργεια
δενδρυλλίων κάννα-
βης και  καταστολής
της δράσης καλλιεργ-
ητών, η Υποδιεύθυ-
νση Δίωξης Ναρκω-
τικών της Διεύθυ-
νσης Ασφαλείας Αττι-
κής μαζί με την Υπηρεσία Εναέριων Μέσων της ΕΛ.ΑΣ, εντόπισε σε
δασώδη περιοχή των Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας , φυτεία με δενδρύλλια
κάνναβης.

Η επιχείρηση έλαβε δράση τις βραδινές ώρες της 05/06, όπου
εντοπίστηκαν και εκριζώθηκαν -199- δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από -19-
έως -65- εκατοστά του μέτρου και συνελήφθησαν οι δύο αλλοδαποί καλλιε-
ργητές.

Στο χώρο της φυτείας, εντοπίστηκαν υλικά και εξοπλισμός καλλιέργειας,
συντήρησης και υδροδότησης της καλλιέργειας, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών
Κορίνθου.

Την  Τρίτη 1 Ιουν ίου  ξεκίν ησε  η υπο-
βολή  των  αιτήσεων  εγγραφής/επαν εγγρ-
αφής στους Βρεφον ηπιακούς Σταθμούς
του Δήμου Χαϊδαρίου για τη σχ ολική χ ρο-
ν ιά 2021-2022. Η προθεσμία υποβολής
των  αιτήσεων  είν αι έως τις 25 Ιουν ίου.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλον ται είτε  ηλεκ-

τρον ικά στο email –
haidaripediki@gmail.com είτε κατόπιν
ραν τεβού στο ισόγειο του Δημαρχ είου,
Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00
π.μ. έως 6:00 μ.μ..  Πληροφορίες και
κλείσιμο ραν τεβού  στα τηλέφων α
2132047318, 2132047250, 2132047251.

Οι εν διαφερόμεν οι μπορούν  ν α κατε-
βάσουν  από τους παρακάτω συν δέσμο-
υς την  αίτηση  και  τα απαιτούμεν α
δικαιολογητικά.  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-1-σελ.1-2-ΑΙΤΗΣΗ-2021-
22
Π ΑΡΑΡΤΗ ΜΑ-2-σ ελ. 3-ΒΕΒΑΙ ΩΣ Η -
ΥΓΕΙΑΣ-2021
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-3-σελ. -4-Υ ΠΕΥ ΘΥ ΝΗ-
ΔΗΛΩΣΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-4-σελ.5-6-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-
2021-22
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-5-σελ7-8-ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ-
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΤΙΚΑ

Αιτήσεις εγγραφής/επανεγγραφής 
στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου

Χαϊδαρίου έως τις 25 Ιουνίου
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ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου Καλαθοσφαίρισης
Ελευσίνας, έχοντας υπόψη:

Την νέα αθλητική νομοθεσία όπως ισχύει 
Το καταστατικό του Σωματείου μας
Την από 31/5/2021 απόφαση του Δ.Σ. για σύγκληση

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Καλεί τα μέλη του Ομίλου Καλαθοσφαίρισης Ελευσίνας
σε τακτική Γενική Συνέλευση προς διεξαγωγή αρχαιρε-
σιών, στον ανοικτό χώρο του Πολιτιστικού κέντρου Λ.
Κανελλόπουλος (Ίωνος Δραγούμη 37, Ελευσίνα), την
Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 στις 20:30

Θέματα Ημερησίας Διατάξεως

1. Απολογισμός απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
επί των πεπραγμένων κατά τα έτη 2018, 2019 και 2020
και έγκρισή του – Οικονομικός απολογισμός για το
2020 και Προϋπολογισμός για το έτος 2021 και έγκρι-
σή του – Ανάγνωση Εκθέσεων Εξελεγκτικής Επιτροπής
και έγκρισή τους. Απαλλαγή του απερχόμενου ΔΣ. 

2. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Προέδρου, Μελών
νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Μελών Εξελεγκτικής
Επιτροπής και των αναπληρωματικών μελών .

Η Γενική Συνέλευση είναι ανοικτή σε κάθε ενδιαφερό-
μενο, με δικαίωμα λόγου.

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στην Γενική Συνέ-
λευση έχουν τα ενεργά τακτικά μέλη που έχουν κατα-
βάλλει ή θα καταβάλλουν τυχόν οφειλόμενες συνδρομές
τους έως και δέκα ημέρες πριν την ημέρα της Συνε-
λεύσεως (δηλ. έως 17/6/2021). 

Ο κατάλογος των υποψηφίων και ο κατάλογος όσων
έχουν δικαίωμα ψήφου, θα αναρτηθούν στην ιστο-
σελίδα του Σωματείου την 17η Ιούνη 2021.

Γίνεται μνεία ότι έχουν ληφθεί όλα τα υγειονομικά
μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευ-
σης

Ο Πρόεδρος                 Ο  Γενικός Γραμματέας

Αθανάσιος Λίγγος Εμμανουήλ Μαΐλης

Χ
ρυσό Βραβείο στην κατ-
ηγορία Best in Loyalty
& Engagement των

Loyalty Awards 2021 έλαβε το
Προνόμιο™, το καινοτόμο
πρόγραμμα αναγνώρισης και
επιβράβευσης του καταναλωτή
συσκευασμένων προϊόντων
της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ,
ξεχωρίζοντας ανάμεσα στα
πλέον αποτελεσματικά προ-
γράμματα loyalty στη χώρα μας.

Το Προνόμιο™ αποτελεί το
πρώτο δομημένο loyalty πρό-
γραμμα στην αγορά δομικών
υλικών και απευθύνεται στο
δίκτυο διανομής και τον τελικό
καταναλωτή συσκευασμένων
τσιμέντων ΤΙΤΑΝ και έτοιμων
ξηρών κονιαμάτων INTERMIX. 

Το πρόγραμμα, το οποίο
έχουν σχεδιάσει και υλοποι-
ούν οι ομάδες marketing και
πωλήσεων του Τ ιτάνα, έχει
κερδίσει  μεγάλη αναγνωρι-
σιμότητα στην αγορά,
αριθμώντας ήδη περισσότερα
από 5.000 μέλη. 

Μέσα από το δυναμικά εξε-
λισσόμενο βιωματικό περιβάλ-
λον που δημιουργεί, το πρό-
γραμμα αναγνωρίζει και επιβρ-
αβεύει την πιστότητα του τελι-
κού καταναλωτή με πλούσια
δώρα και υλοποιεί ευρύ πλέγ-
μα δράσεων που αποτελούν
καινοτομία για τον κλάδο της
κατασκευής.

Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα
συμβάλλει στην ανάπτυξη δυνα-
τής και  αμφίδρομης σχέσης
μεταξύ του δικτύου εμπόρων
δομικών υλικών και του Τιτάνα,
ενισχύοντας τη διαφοροποίηση
του brand ΤΙΤΑΝ και, παράλ-
ληλα, την ανταγωνιστικότητα των
εμπόρων δομικών υλικών που
διανέμουν τα προϊόντα. 

Το Προνόμιο™ υπόσχεται
στα μέλη του ότι θα συνεχίσει
να τα στηρίζει και να στέκεται
αντάξιο στις απαιτήσεις τους,
προσφέροντας πάντα μοναδι-
κές πρακτικές, πλούσια δώρα
και καινοτομίες. 

Στον Τιτάνα προτεραιότητα και
δέσμευσή μας είναι η δημιο-
υργία αξίας για τον πελάτη, 

διατηρώντας το υψηλό επίπε-
δο εξυπηρέτησης και επικοι-
νωνίας που έχει ήδη αναπτυχθ-
εί με τους συνεργάτες μας.

Ο θεσμός των Loyal ty
Awards πραγματοποιείται για
4η χρονιά από την Boussias. 

Τα βραβεία αναδεικνύονται
μετά από μια αυστηρή διαδι-
κασία αξιολόγησης και διορ-
γανώνονται  με την Τ ιμητική
Υποστήριξη του Ελληνικού
Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης
Πελατών και την επιστημονική
συνεργασία του Εργαστηρίου
Ανάλυσης Αγορών και Κατανα-
λωτικής Συμπεριφοράς του
Οικονομικού Πανεπιστήμιου
Αθηνών. 

ΤΙΤΑΝ: Χρυσό Βραβείο στα Loyalty Awards 2021 
για το Προνόμιο™     

Το καιν οτόμο πρόγραμμα αν αγν ώρισης και επιβράβευσης του καταν αλωτή
συσκευασμέν ων  προϊόν των  της Α.Ε. Τσιμέν των  ΤΙΤΑΝ αποτελεί το πρώτο δομημέν ο loyalty

πρόγραμμα στην  αγορά δομικών  υλικών

Σπ. Βρεττός: Η ψήφιση του προϋπολογισμού
και η επιτυχής διεκδίκηση κονδυλίων είναι η
αφετηρία για έναν Υπερήφανο Δήμο.

- Ευχαριστίες προς τον Αντιδήμαρχο Μιχάλη
Βρεττό για τη σκληρη δουλειά 

Δεκάδες συν αν τήσεις πραγματοποίησε ο Δήμαρχ ος Σπύρος
Βρεττός με τον  Αν τιδήμαρχ ο Οικον ομικών  Μιχ άλη Βρεττό, για
ν α καταφέρουν  ν α διευθετήσουν  κάθε ζήτημα σχ ετικό με την
κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου Αχ αρν ών .

Ο Δήμαρχ ος Σπύρος Βρεττός αφού ευχ αρίστησε τον  Αν τιδή-
μαρχ ο Μιχ άλη Βρεττό για την  σκληρή δουλειά, τόν ισε:“Αυτή ήταν  μία από τις δεκάδες συν αν τήσεις που κάν αμε
με τον  Αν τιδήμαρχ ο Μιχ άλη Βρεττό, για ν α καταφέρουμε τελικά ν α διευθετήσουμε κάθε ζήτημα σχ ετικό με την
κατάρτιση του προϋπολογισμού.

Όταν  βέβαια καταφέρν αμε ν α αν ταμώσουμε και δεν  ήταν  σε κάποιο υπουργείο, κυν ηγών τας αρμόδιους παρά-
γον τες. Λίγοι γν ωρίζουν  πόση δουλειά χ ρειάστηκε από τον  Μιχ άλη, τις υπηρεσίες και μερικούς ακόμη συν εργά-
τες που προσπάθησαν  για ν α φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η ψήφιση του προϋπολογισμού και η επιτυχής διεκδίκηση κον δυλίων  είν αι η αφετηρία για ν α κάν ουμε το κοιν ό
όραμα της διοίκησής μας πραγματικότητα και την  πόλη μας έν αν  Υπερήφαν ο Δήμο. Και το σίγουρο είν αι πως
έχ ουμε πολλή δουλειά μπροστά μας.

Να είσαι καλά Μιχ άλη, πάν τα επιτυχ ίες.”
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Στο πλαίσιο των Συνοδευτικών
Μέτρων του Ε.Π. “Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδρομής
ΤΕΒΑ/FEAD”, η Κ.Σ. Δυτικής Αττικής,
με επικεφαλής τον Δήμο Φυλής,
συνεχίζει τις διαδικτυακές της δρά-
σεις και αυτή την εβδομάδα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
7/6/2021 – 13/6/2021

�� Τρίτη 8 Ιουνίου στις 21:00

«Ημερίδα Ενηλίκων: Η λειτουργία
της φωνής στο τραγούδι»

Μέρος 3
Με την δασκάλα φωνητικής & Τρα-

γουδιού Πολυτίμη
Πώς παράγεται ο ήχος της φωνής

μας; Από τι αποτελείται το φωνητικό
όργανο; Σε αυτή την ημερίδα θα
ανακαλύψουμε ένα μέσο έκφρασης
και επικοινωνίας που χρησιμοποι-
ούμε καθημερινά, και όπως όλα τα
πράγματα θέλει τη φροντίδα του
αλλά και την καλλιέργεια του. Η λει-
τουργία της φωνής στο τραγούδι έχει
και αυτή τα μυστικά της. Ελάτε να
ανακαλύψουμε ένα από τα πιο φαν-
ταστικά όργανα του ανθρώπινου
σώματος. Το δικό μας μουσικό
όργανο.

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/88400716

187?pwd=T1RuSENONzNUUitSOU
FBNDhNQk9iZz09

Meeting ID: 884 0071 6187
Passcode: 580800

�� Πέμπτη 10 Ιουνίου στις 16:00

«Παιδική παράσταση»
«Ο δράκος των χρωμάτων»
Ένας πεινασμένος δράκος θα

βρεθεί σ’ ένα πολύχρωμο δάσος,
είναι λιχούδης και όλα τα χρώματα
του θυμίζουν καραμέλες και γλυκά!
Μα τι θα γίνει όταν ο δράκος θα φάει
όλα τα χρώματα του δάσους;

Μια πολύ χαρούμενη παράσταση
με μουσική και παιχνίδι για την ομο-
ρφιά της πολυχρωμίας στη ζωή!

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/86491438

668?pwd=Njh5bG10amdpZTF0RHA
3cXBmZExwQT09

Meeting ID: 864 9143 8668
Passcode: 750981

� Πέμπτη 10 Ιουνίου στις 18:00

«Γιόγκα για παιδιά»
Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/84978429

539?pwd=WnZpckZpbFRpU01GT2F
uWTVhZW5jQT09

Meeting ID: 849 7842 9539
Passcode: 4mFT4S

�� Πέμπτη 10 Ιουνίου στις 21:00

«Ημερίδα Ενηλίκων: Η λειτουργία
της φωνής στο τραγούδι»

Μέρος 4
Με την δασκάλα φωνητικής & Τρα-

γουδιού Πολυτίμη
Πώς παράγεται ο ήχος της φωνής

μας; Από τι αποτελείται το φωνητικό
όργανο; Σε αυτή την ημερίδα θα
ανακαλύψουμε ένα μέσο έκφρασης
και επικοινωνίας που χρησιμοποι-
ούμε καθημερινά, και όπως όλα τα
πράγματα θέλει τη φροντίδα του
αλλά και την καλλιέργεια του. Η λει-
τουργία της φωνής στο τραγούδι έχει
και αυτή τα μυστικά της. Ελάτε να
ανακαλύψουμε ένα από τα πιο φαν-
ταστικά όργανα του ανθρώπινου
σώματος. Το δικό μας μουσικό
όργανο.

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/86491438

668?pwd=Njh5bG10amdpZTF0RHA
3cXBmZExwQT09

Meeting ID: 864 9143 8668
Passcode: 750981

�� Παρασκευή 11 Ιουνίου στις

11:00
«Κετονική Δίαιτα: Υπέρ και Κατά»
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/76858409

533?pwd=VnZVZUlxaGVVaXlvSjB3

NkptcXRaUT09
Meeting ID: 768 5840 9533
Passcode: 123

�� Παρασκευή 11 Ιουνίου στις

18:00
«Γιόγκα για ενήλικες»
Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/86985152

054?pwd=OVlBTFhuRUZ3NjVuUEl5
QVpVSzlydz09

Meeting ID: 869 8515 2054
Passcode: 65ZmrX

�� Παρασκευή 11 Ιουνίου στις

19:30
«Ημερίδα Ενηλίκων: Γνωριμία με

τον κλασικό Ινδικό χορό Βharata
Natyam»

Μέρος 1ο
Με την δασκάλα χορού και χορ-

εύτρια Μάτα Μάρα

Ο κλασικός Ινδικός χορός Bharata
Natyam χρησιμοποιεί έντονα το
χτύπημα του ποδιού στη γη, την έκφ-
ραση των ματιών και την χειρο-
νομία. Κάθε χειρονομία σημαίνει
κάτι, κάθε βλέμμα επίσης. Ο χορός
αυτός συνδέθηκε από πολλούς
μελετητές με την Αρχαία Ελλάδα,
καθώς μαρτυρίες αλλά και ευρήμα-
τα μαρτυρούν τη χρήση των χειρονο-
μιών στο χορό της Αρχαίας Ελληνι-
κής Τραγωδίας, ακόμα και οι χειρο-
νομίες των Αγίων στην Βυζαντινή
Αγιογραφία μπορεί σήμερα να
μεταφραστεί μέσω του Bharata
Natyam.

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/83285045

873?pwd=eHJFUlptTzFyNEhZSlBk
QWRDTjk3dz09

Meeting ID: 832 8504 5873
Passcode: 435609

�� Παρασκευή 11 Ιουνίου στις

21:30
«Θεατρική Παράσταση Ανα-

λογίου»
«Άμλετ» του William Shakespeare
Ο πρίγκιπας της Δανίας, ο Άμλετ,

βλέπει το φάντασμα του νεκρού
πατέρα του, ο οποίος του ζητάει να
πάρει εκδίκηση για τον φόνο του. Ο
έφηβος Άμλετ, ανακαλύπτει μέσα
από το όραμα του νεκρού πατέρα
του την αλήθεια, για την σχέση της
μητέρας του με το θείο του αλλά και
το αληθινό πρόσωπο του διεφθα-
ρμένου βασιλείου της Δανίας. Το
ερώτημα που εγείρεται στην ύπα-
ρξη του είναι το βασικό ερώτημα
που μας αφορά όλους «Να είμαι ή
να μην είμαι;»

Σχολιασμός- Ερμηνεία ρόλων:
Θωμάς Κινδύνης, Βλασία

Βερβέρη

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82480007

880?pwd=b0h4bWxqZnd4SUE2RDY
xV0NtT240QT09

Meeting ID: 824 8000 7880
Passcode: 718910

�� Σάββατο 12 Ιουνίου στις 15:00

«Παιδική παράσταση»

«Ο δράκος των χρωμάτων»

Ένας πεινασμένος δράκος θα
βρεθεί σ’ ένα πολύχρωμο δάσος,
είναι λιχούδης και όλα τα χρώματα
του θυμίζουν καραμέλες και γλυκά!
Μα τι θα γίνει όταν ο δράκος θα φάει
όλα τα χρώματα του δάσους;

Μια πολύ χαρούμενη παράσταση
με μουσική και παιχνίδι για την ομο-
ρφιά της πολυχρωμίας στη ζωή!

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/86151576

535?pwd=OVRQOU1FOGhpdkxzW
UIrYWtES05aUT09

Meeting ID: 861 5157 6535
Passcode: 574656

�� Κυριακή 13 Ιουνίου στις 11:30

«Παιδική παράσταση»
«Ο δράκος των χρωμάτων»
Ένας πεινασμένος δράκος θα

βρεθεί σ’ ένα πολύχρωμο δάσος,
είναι λιχούδης και όλα τα χρώματα
του θυμίζουν καραμέλες και γλυκά!
Μα τι θα γίνει όταν ο δράκος θα φάει
όλα τα χρώματα του δάσους;

Μια πολύ χαρούμενη παράσταση
με μουσική και παιχνίδι για την ομο-
ρφιά της πολυχρωμίας στη ζωή!

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84599616

354?pwd=dk1EcHk4QUtMVDlUbFR
rUkRZYjdVQT09

Meeting ID: 845 9961 6354
Passcode: 286191

Καινούρια εβδομάδα με διαδικτυακές δράσεις για μικρούς και μεγάλους!

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

πρωτότυπη θεατρική παράσταση εξ’ αποστάσεως, με την βοήθεια της τεχνολογίας

Αγαπητοί γον είς/κηδεμόν ες,

Με στόχ ο τη διαπαιδαγώγηση και
την  ψυχ αγωγία των  παιδιών , θα
προβληθεί στους Παιδικούς και Βρε-
φικούς σταθμούς μας, μια πρωτότ-
υπη θεατρική παράσταση εξ’ απο-
στάσεως, με την  βοήθεια της
τεχ ν ολογίας, προσαρμοσμέν η στις
ν έες υγειον ομικές συν θήκες. Η
παράσταση θα προβληθεί μέσω
προτζέκτορα και με την  κατάλληλη
ηχ ητική κάλυψη.
Έτσι, ειδικά για την  περίοδο της

παν δημίας τα παιδιά θα παρακολο-
υθήσουν , μια άρτια θεατρική παρά-
σταση σε μαγν ητοσκοπημέν η
μορφή. 
Η θεατρική παράσταση έχ ει τίτλο «
ΌΤΑΝ ΞΥΠΝΑΝΕ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ»
από το θέατρο ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ . ΕΝΑ
ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ.
Πρόκειται για μία χ αρούμεν η, κωμι-
κή και μουσική παράσταση με πολ-
λές κούκλες, με όμορφα λυρικά τρα-
γούδια, η οποία μέσα από τον  μύθο
του αηδον ιού , προσεγγίζει την

φιλία, τη διαφο-
ρετικότητα και
τον  σεβασμό
στον  διπλαν ό
μας.

Οι παραστά-
σεις θα προβ-
ληθούν  σε
όλους τους Παι-
δικούς και Βρε-
φικούς σταθ-
μούς, από την
Τρίτη 8 Ιουν ίου
έως και την
Παρασκευή 18
Ιουν ίου.
Φωτ ογραφ ικ ό
υλικό, μετά το τέλος της προβολής
των  παραστάσεων  αυτών , μπορ-
είτε ν α βρείτε στην  σελίδα μας στο
διαδίκτυο  www .psdf .gr.
H δραστηριότητα αυτή, πραγματο-

ποιείται στα πλαίσια της προσπάθ-
ειας μας, για την  καλύτερη και ποιο-
τικότερη φιλοξεν ία των  παιδιών
στους σταθμούς, καθώς πιστεύουμε
ότι το θέατρο είν αι έν ας τρόπος

ώστε ν α εμπλουτίσουν  την  φαν -
τασία, τις ευαισθησίες και τους
ορίζον τες τους!    

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος  Ν.Π.Δ.Δ.

Παιδικών/Βρεφικών Σταθμών

Παναγιώτης Καμαρινόπουλος

Το επίδομα στεγαστικής συνδρομήςΤο επίδομα στεγαστικής συνδρομής
ανασφάλιστων υπερηλίκων τουανασφάλιστων υπερηλίκων του

ΟΠΕΚΑ στη «νέα ψηφιακή εποχή»ΟΠΕΚΑ στη «νέα ψηφιακή εποχή»

Ο ΟΠΕΚΑ είχε καταστεί η ενιαία αρχή καταβολής των προνοι-
ακών επιδομάτων στη χώρα. Συνέπεια αυτού είναι και το
γεγονός της σταδιακής ένταξης υπό τις αρμοδιότητές του μιας
σειράς επιδομάτων που απονέμονταν πολλές δεκαετίες πριν.
Μεταξύ των επιδομάτων αυτών είναι και η Στεγαστική Συνδρο-
μή Ανασφάλιστων Υπερηλίκων. Το Επίδομα Στεγαστικής
Συνδρομής απευθύνεται αποκλειστικά σε ηλικιακές ομάδες
υπερηλίκων άνω των 67 ετών, οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι και
μισθώνουν κύρια κατοικία.

Με το άρθρο 24 έως 30 του ν. 4756/2020 (26.11.2020) και της
ΚΥΑ ΦΕΚ Β΄ 2156 (25.5.2021) θεσμοθετήθηκε νέο νομοθετικό
πλαίσιο, προσαρμοσμένο στις σημερινές ανάγκες των ανασφ-
άλιστων υπερηλίκων. Προσδιορίζονται πλέον με σαφή τρόπο
τα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος, η διαδικασία καταβολής
του. Επιπλέον, ηλεκτρονικοποιείται η διαδικασία υποβολής και
εξέτασης της αίτησης και καθορίζονται οι όροι λειτουργίας της
πλατφόρμας που υποστηρίζει τη διαχείρισή του.
Όπως δήλωσε η υφυπουργός Πρόνοιας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης κ. Δόμνα Μιχαηλίδου:
«Προτεραιότητα μας είναι πάντα να προασπίζουμε τους πλέον
ευάλωτους. Με αποτελεσματικότητα και διαφάνεια. Γι’ αυτό το
επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
περνάει σε μία νέα εποχή. Η διαδικασία υποβολής της αίτησης
γίνεται πλέον διαφανής, αντικειμενική και απλοποιείται μέσω
της ηλεκτρονικής εφαρμογής που ετοιμάζουμε. Με την νέα Υπο-
υργική μας Απόφαση, θέτουμε τα κριτήρια και τις προϋποθέ-
σεις χορήγησης του επιδόματος και το εντάσσουμε στη νέα ψηφ-
ιακή εποχή”.
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Με αφο-
ρ μ ή
τ η ν

Π α γ κ ό σ μ ι α
Η μ έ ρ α
Επιζώντων του
Καρκίνου, ο
Δήμος Ασπρ-
οπύργου συμμε-
τείχε,  στον 1ο
Ποδηλατικό Γύρο
– Virtual Edition,
στις 6 Ιουνίου
2021, μια πρωτο-
βουλία του
Συλλόγου   Καρκινοπαθών - Εθελοντών
- Φίλων - Ιατρών Αθηνών. 

Η 6η Ιουνίου 2021 είναι μια μέρα μνήμ-
ης για όσους νικήθηκαν από τον καρκίνο
αλλά  και γιορτής, για όλους αυτούς που
κατάφεραν να τον νικήσουν. 

Στόχος της δράσης αυτής πέραν της
ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης
σχετικά με την ασθένεια, είναι και η
σύνδεση της σημασία της άσκησης και
της προπόνησης ως μέσο πρόληψης
καθώς και η ενίσχυση των προγραμμά

των του Συλλόγου και κυρίως του προ-
γράμματος «Μαζί και στο Σπίτι», που
προσφέρει στήριξη σε ογκολογικούς
ασθενείς σε κοινωνικό, ψυχολογικό και
νοσηλευτικό επίπεδο στο σπίτι. 

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικό-

λαος Μελετίου μαζί με
τον Πρόεδρο του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Ιωάννη
Κατσαρό, τον Αντιδήμα-
ρχο Τεχνικής Υπηρεσίας,
κ. Αναστάσιο Παπαδό-
πουλο, τον Γενικό Γραμ-
ματέα, κ. Ευστάθιο
Ρεστέμη και την Προϊ-
σταμένη του Τμήματος
Αθλητικών Δραστηριοτή-
των, κ. Αλεξάνδρα
Τσίγκου πήραν τα ποδή-
λατά τους και έδωσαν το
δικό τους μήνυμα, με

σκοπό να στηρίξουν τους μαχητές της
ζωής. 

Παρακολουθήστε το βίντεο στον παρ-
ακάτω σύνδεσμο:
https://www.youtube.com/watch?v=ihM
YGbssK7A      

«Τρέχουμε πιο γρήγορα από τον Καρκίνο»
Ο Δήμος Ασπροπύργου συμμετείχε στον 1ο Διαδικτυακό Ποδηλατικό Γύρο του ΚΕΦΙ

Συνάντηση του Προέδρου Β.Ε.Π.
με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας

Μ
ε τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, κ. Κωνσταν-
τίνο Κατσαφάδο συναντήθηκε ο Πρόεδρ-
ος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειρ-

αιά, κ. Γεώργιος Παπαμανώλης – Ντόζας, στο
πλαίσιο των συναντήσεών του με κυβερνητικά στε-
λέχη και φορείς, προκειμένου να προωθηθούν
προς επίλυση προβλήματα που απασχολούν τις
επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου και με την
ευκαιρία συνεχάρη τον Υφυπουργό για τη λειτο-
υργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την ολοκ-
ληρωμένη καταχώριση και διεκπεραίωση αιτήσεων,
αρμοδιότητας της Λιμενικής Αστυνομίας, μεταξύ των
οποίων και οι «Άδειες εκτέλεσης εργασιών σε
πλοία».

Στην εξαιρετικά εποικοδομητική και με πνεύμα ταύτι-
σης συζήτηση ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου τόνισε ότι
πρέπει να είναι μεταξύ των προτεραιοτήτων του Υπουρ-
γείου η στήριξη της νησιωτικής επιχειρηματικότητας και
της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας.

Εστιάζοντας στο θέμα της στήριξης της ναυπηγοε-
πισκευαστικής βιομηχανίας, ο κ. Παπαμανώλης επα-
νέφερε ένα πάγιο αίτημα του κλάδου για την  απαλλαγή
από τον Φ.Π.Α. των εργασιών επισκευής, κατασκευής
και συντήρησης πλοίων. Ο Πρόεδρος επεσήμανε ότι για
το θέμα υπήρξαν από το 2015 έγγραφες και προσωπι-
κές παρεμβάσεις από το Επιμελητήριο με στόχο την μη
επιβολή ΦΠΑ στις ως άνω αναφερόμενες εργασίες, που
αποτέλεσμα θα είχε την αύξηση του κόστους και, κυρίως,
θα είχε σαν αποτέλεσμα τη στροφή των πλοιοκτητών σε

άλλες χώρες για την κατασκευή των πλοίων τους. 
Ο κ. Κατσαφάδος διαβεβαίωσε ότι θα στηρίξει τόσο

τη νησιωτική επιχειρηματικότητα όσο και τη ναυπηγοε-
πισκευαστική βιομηχανία, σε συνεργασία με τα συναρμό-
δια Υπουργεία, ώστε να μπει σε ρότα ανάκαμψης και
τόνισε ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί και νομοθετικές
ρυθμίσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο Πρόεδρος του Β.Ε.Π., που συνοδευόταν από
τον Διευθυντή του Επιμελητηρίου, κ. Μιχάλη Γιάγκα και
την Ειδική Σύμβουλο, κα Ευδοκία Μαυρομμάτη,
δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει μία αδιάλειπτη συνεργασία με
το Υπουργείο με στόχο την επίλυση των προβλημάτων
που αντιμετωπίζουν τα μέλη του Επιμελητηρίου, αλλά και
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών
επιχειρήσεων του κλάδου με την ανάπτυξη καινοτόμων
προϊόντων και υπηρεσιών. 

Από Πέμπτη ξεκινάει ο εμβολιασμός 
για τους 25-29 ετών

«Εκτιμούμε ότι θα έχει επιτευχθεί τοίχος ανοσίας
μέσα στο καλοκαίρι» δήλωσε ο Θεμιστοκλέους

Οστόχος μας
είναι να έχει
ε π ι τε υχθε ί

τείχος ανοσίας
εντός του καλοκαι-
ριού και εκτιμούμε
ότι θα το επιτύχο-
υμε, τόνισε απόψε
ο γενικός γραμμα-
τέας του υπουρ-
γείου Υγείας Μάρ-
ιος Θεμιστοκλέους
κατά την ενημέρωση για την πανδημία, ενώ απαντώντας σε
σχετικές ερωτήσεις εκτίμησε ότι εντός του καλοκαιριού θα
έχει εμβολιαστεί πάνω από το 50% του πληθυσμού και θα
έχει επιτευχθεί ο στόχος αυτός, όπως χαρακτηριστικά ανέφ-
ερε.

Ο ίδιος φάνηκε σίγουρος ότι το καλοκαίρι δεν θα αποτελέσει
ανασταλτικό παράγοντα για να μειωθούν τα ραντεβού προς
εμβολιασμό, επισημαίνοντας πως «ό,τι ραντεβού ανεβαίνει
στην πλατφόρμα εξαφανίζεται μέσα σε ώρες» όπως είπε
χαρακτηριστικά.

Μάλιστα άφησε να εννοηθεί ότι πολύ σύντομα θα ανοίγουν
συνέχεια νέα ραντεβού.

Αναφερόμενος στα προνόμια όσων εμβολιάζονται και
απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε ότι «η συζήτηση έχει
ήδη ανοίξει» και όταν θα υπάρξει πλήρης επάρκεια
εμβολίων θα ληφθούν και οι ανάλογες αποφάσεις, οι οποίες
θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Ο ίδιος τόνισε ότι με το πράσινο πιστοποιητικό μπορούν
κάποιοι να ταξιδεύουν σε άλλες χώρες όταν έχουν πλήρως
εμβολιαστεί χωρίς να χρειάζεται να κάνουν τεστ.

Ο κ. Θεμιστοκλέους ανακοίνωσε ότι την 10η Ιουνίου, ημέρα
Πέμπτη ανοίγει και η πλατφόρμα για να κλείσουν ραντεβού
για τρία διαθέσιμα εμβόλια οι πολίτες ηλικίας 25 έως 29 ετών
και μίλησε για μεγάλη πίεση στα ραντεβού σε ορισμένες
περιοχές όπως η Αττική που εμφανίζει 100% πληρότητα σε
ραντεβού για όλα τα εμβόλια πλην αυτού της AztraZeneca.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, με την πρώτη
δόση έχει εμβολιαστεί το 71% όσων είναι άνω των 60 ετών,
ενώ ήδη έχουν κλείσει ραντεβού το 74,3%. Ο ίδιος είπε ότι οι
εμβολιασμοί σήμερα θα ξεπεράσουν τις 105.000 ενώ ήδη
έχουν εμβολιαστεί 6,2 εκατομμύρια πολίτες, 4 εκατομμύρια
με την πρώτη δόση, ποσοστό 38,1%, και 2,3 εκατομμύρια
έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους, ποσοστό 22,4%.
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Δυτική Αττική: Συμμορία έσπειρε τον τρόμο σε οδηγούς ταξί
Εμφανίστηκαν ως πελάτες μέσω γνωστής διαδικτυακής εφαρμογής και τους λήστεψαν

Τον τρόμο έζησαν δύο οδηγοί
ταξί στη Δυτική Αττική όταν
έπεσαν στην παγίδα ληστών

που εμφανίστηκαν ως πελάτες και
κάλεσαν ταξί μέσω της γνωστής δια-
δικτυακής εφαρμογής.

Το πρώτο περιστατικό συνέβη λίγο
πριν τα μεσάνυχτα όταν 60χρόνος
οδηγός έλαβε κλήση μέσω της δια-
δικτυακής εφαρμογής για την οδό
Δαμασκού.

Όταν έφτασε στο σημείο τον περίμε-
ναν πέντε άτομα τα οποία αφού τον
απείλησαν με μαχαίρι άρχισαν να τον
χτυπούν και αφού του άρπαξαν
περίπου 200 ευρώ εξαφανίστηκαν
ενώ το θύμα προσπαθούσε να καλέ-
σει σε βοήθεια.

Περίπου 1 ώρα αργότερα -πάλι
μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής-
έφτανε στην οδό Δαμιανού οδηγός 

ενός ταξί που επίσης είχε πάρει
κλείσει μέσω της διαδικτυακής εφαρ-
μογής.

Με τρόμο είδε μπροστά του πάνω
από 10 άτομα να τον εγκλωβίζουν.

Κρατούσαν στα χέρια τους μαχαίρια
και κατσαβίδια, τον απειλούσαν ότι
θα τον σκοτώσουν και έφτασαν στο
σημείο αφού έψαξαν το ταξί και δεν
βρήκαν αρκετά χρήματα να του
αρπάξουν την αλυσίδα από το λαιμό.

Αμέσως μετά εξαφανίστηκαν, αφή-
νοντας πίσω του το θύμα τους να
ζητά βοήθεια.

Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις
που δράστες χρησιμοποιούν την
συγκεκριμένη εφαρμογή του διαδικ-
τύου για να παγιδεύσουν και να κλέ-
ψουν τα θύματα τους ενδεικτικό όμως 

ότι οι κακοποιοί έχουν εκτραχυνθεί 

και στήνουν συνεχώς νέα κόλπα,
χωρίς να τους φοβίζει τίποτα και
χωρίς να συλλαμβάνονται.

Οι δύο οδηγοί ταξί προσπάθησαν
να δώσουν περιγραφές των δραστών 

που λειτούργησαν ως πολυπληθής
εγκληματική συμμορία –μια συμμορία
που κανένας και τίποτα δεν μπορεί
να εξασφαλίσει ότι δεν θα ξαναδράσει
με τον ίδιο τρόπο.

ΠΠωωςς  θθαα  γγίίννεειι  ηη  εεκκττααμμίίεευυσσηη  ττωωνν  χχρρηημμάάττωωνν
9.617 επιχειρήσεις της Αττικής ενισχύονται με μη επιστρεπτέα χρηματοδότηση, ύψους  250.104.325 ευρώ

Η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει 
χιλιάδες επιχειρήσεις που

επλήγησαν από την πανδημία 

O
Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης υπέγρα-
ψε την απόφαση έγκρισης του Πρακτικού της Επι-
τροπής Αξιολόγησης της Δράσης «Εν ίσχυση

Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν
από την πανδημία COVID-19 στην Αττική», που υλοποι-
είται από την Περιφέρεια Αττικής, με χρηματοδότηση από το
ΠΕΠ Αττικής (ΕΣΠΑ) 2014-2020.

Με την απόφαση αυτή προχωρούν προς ένταξη επιπ-
λέον 5.017 επιχειρήσεις, οι οποίες αξιολογήθηκαν θετικά και
η συνολική δημόσια δαπάνη τους καλύπτεται από τον
προϋπολογισμό της δράσης. Γι’ αυτές εγκρίνεται η ένταξή
τους, με τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 1474/17.05.2021
αρχικής απόφασης ένταξης.

Στο Συγκεντρωτικό Πίνακα που ανακοινώνεται σήμερα
και επισυνάπτεται με το παρόν Δελτίο Τύπου, περιλαμβά-
νονται συνολικά 9.617 επιχειρήσεις που αξιολογήθηκαν
θετικά.  

Η συνολική δημόσια δαπάνη τους ανέρχεται στο ποσό
των 250.104.325 €.

Με αφορμή την σχετική ολοκλήρωση της διαδικασίας ο
Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης δήλωσε: «Με σχολαστι-
κή δουλειά και με όρους απόλυτης διαφάνειας και αξιοκρατίας
η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει χιλιάδες επιχειρήσεις που
επλήγησαν από την πανδημία. Σήμερα ολοκληρώνεται το
πρώτο και σημαντικότερο στάδιο αξιολόγησης προκειμένου
9.617 επιχειρήσεις της Αττικής να εν ισχυθούν με μη επι-
στρεπτέα χρηματοδότηση, ύψους  250.104.325 ευρώ. Έχο-
υμε προχωρήσει και έχουμε εξασφαλίσει τα απαιτούμενα
κονδύλια προκειμένου να μπορούν οι επιχειρήσεις να τα
λάβουν άμεσα. Συνεχίζουμε  να στηρίζουμε την πληγείσα
επιχειρηματικότητά και ταυτόχρονα σχεδιάζουμε νέα εργα-
λεία για την μετά cov id εποχή. H Περιφέρεια Αττικής είναι
εδώ για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Συνεχίζουμε να
είμαστε στο πλευρό τους και με άλλες δράσεις». 

Η διαδικασία αξιολόγησης
Όσον αφορά τη διαδικασία αξιολόγησης που ακολουθήθη-

κε, διευκριν ίζεται ότι:
1. Όπως ορίζεται στην πρόσκληση (ενότητα 10.2, σελ.

14), οι επιχειρήσεις αξιολογήθηκαν σε φθίνουσα βαθμολογι-
κή σειρά με βάση τα στοιχεία που καταχωρήθηκαν από τους
δικαιούχους κατά την υποβολή της αίτησής τους.

2. Κατά την αξιολόγηση, η αρχική βαθμολογία υποβολής
ελέγχθηκε και επιβεβαιώθηκε ή επαναπροσδιορίστηκε από
την Επιτροπή Αξιολόγησης, σύμφωνα με τα αναλυτικά
στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση, ελέγχοντας ταυτόχρο-
να και την ορθότητα / πληρότητα των υποβληθέντων δικαιο-
λογητικών.
3. Η βαθμολογία υποβολής της τελευταίας θετικά αξιολογημέν-
ης επιχείρησης («βάση εισαγωγής») για την οποία επαρκεί ο
προϋπολογισμός των 200 εκ. € (δηλαδή μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις) είναι 44,51.
4. Η βαθμολογία υποβολής της τελευταίας θετικά αξιολογημέν-
ης επιχείρησης («βάση εισαγωγής») για την οποία επαρκεί ο
προϋπολογισμός των επιπλέον 50 εκ. € (δηλαδή αυτοα-
πασχολούμενοι και πολύ μικρές με έως και 9 άτομα προσω-
πικό (με βάση ΕΜΕ 2019)) είναι 32,20.
5. Όπως ορίζεται στην πρόσκληση (ενότητα 10.2, σελ. 14), ο
έλεγχος και η αξιολόγηση διενεργήθηκε μόνο για τις αιτήσεις
εκείνες για τις οποίες επαρκεί η διαθέσιμη χρηματοδότηση. 

Πως θα γίνει η εκταμίευση των χρημάτων.
Όπως ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, για να
προχωρήσει η κάθε επιχείρηση στην εκταμίευση των χρημά-
των , θα πρέπει να ακολουθηθούν τα επόμενα βήματα:

1. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα εκδοθεί η σχετική
απόφαση ένταξης για τις επιπλέον 5.017 επιχειρήσεις. 
2. Οι επιχειρήσεις που εγκρίνονται, λάβουν ενημερωτικό μήν-
υμα στην ηλεκτρον ική διεύθυνση που έχουν δηλώσει κατά
την υποβολή τους, συνοδευόμενο από την επιστολή ένταξ-
ης της πράξης τους, το χρονοδιάγραμμα και την αναλογούσα
(εγκεκριμένη) δημόσια δαπάνη.
3. Στη συνέχεια θα λάβουν ενημερωτικό μήνυμα με οδηγίες
υποβολής αιτήματος ελέγχου και το απαραίτητο συνοδευτικό
υλικό, προκειμένου να υποβάλλουν το αίτημα για την κατα-
βολή της εν ίσχυσης.
4.Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω περιγραφόμενης διαδι-
κασίας, θα ακολουθήσει η διαδικασία ενημέρωσης των επιχει-
ρήσεων που οι αιτήσεις τους δεν εγκρίθηκαν, είτε γιατί κρίθη-
καν απορριπτέες κατά την αξιολόγηση, είτε λόγω εξάντλησης
του προϋπολογισμού της δράσης.
5.Οι επιχειρήσεις θα ενημερωθούν με την ανάρτηση των
αντίστοιχων πινάκων απορριπτέων αιτήσεων αλλά και με
μήνυμα στην ηλεκτρον ική διεύθυνση που έχουν δηλώσει
κατά την υποβολή τους, προκειμένου να υποβάλλουν, εφό-
σον το επιθυμούν, τυχόν ένσταση.
Έχουν ήδη εκταμιευθεί 65.000.000 ευρώ για την πληρωμή των
αιτημάτων
Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει ήδη εκταμιεύσει 65
εκ. € προς τον ΕΦΕΠΑΕ για την πληρωμή των αιτημάτων των
επιχειρήσεων που έχουν ήδη εγκριθεί. 
Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περισσότερα από 600 αιτή-
ματα εκταμίευσης ύψους άνω των 16 εκ. € τα οποία ελέγχον-
ται προκειμένου να καταβληθεί η σχετική μη επιστρεπτέα
εν ίσχυση. 
Καλούμε τις επιχειρήσεις να σπεύσουν να υποβάλλουν τα
αιτήματα εκταμίευσης ώστε να τους καταβληθεί σε σύντομο
χρόνο η εν ίσχυση. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται έγκυρα κι
αναλυτικά για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος μέσα
από τις ιστοσελίδες :
•                    της Περιφέρειας Αττικής
(http://www.patt.gov.gr/site/ )
•                    της ΕΥΔ ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ (www.pepattikis.gr ),
•                    της ΕΛΑΝΕΤ (www.elanet.gr ) 
•                    του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr



Tρίτη 8 Ιουνίου 2021 θριάσιο-9

ΠΠΠΠααααγγγγκκκκόόόόσσσσμμμμιιιιαααα    ΗΗΗΗμμμμέέέέρρρραααα    ΕΕΕΕθθθθεεεελλλλοοοοννννττττήήήή    ΑΑΑΑιιιιμμμμοοοοδδδδόόόόττττηηηη    2222000022221111

ΕΕθθεελλοοννττιικκήή  ΑΑιιμμοοδδοοσσίίαα  
σσττοο  ΚΚττήήρριιοο  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηηςς  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΠΠρροοσστταασσίίααςς  

ΔΔεευυττέέρραα  1144  ΙΙοουυννίίοουυ  22002211,,  0099::3300--1144::3300

Σ
το πλαίσιο του εορτασμού της
Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή
Αιμοδότη 2021, η Διεύθυνση Κοι-

νωνικής Προστασίας του Δήμου Ελευ-
σίνας και το Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α., σε
συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο
Ελευσίνας  «Θριάσιο» και  με την υπο-
στήριξη του Συλλόγου Εθελοντών,  θα
πραγματοποιήσει «εθελοντική αιμο-
δοσία» τη Δευτέρα 14/6/2021 και ώρες
09:30-14.30 στο Κτήριο Διεύθυνσης Κοι-
νωνικής Προστασίας (Ελευθερίου Βενι-
ζέλου & Εθνικής Αντιστάσεως -1ος όρο-
φος).

Η Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή
Αιμοδότη, έχει σαν στόχο να τιμήσει τον
εθελοντή αιμοδότη για την ανιδιοτελή
προσφορά του, που μέσα σε δύσκολες
συνθήκες πανδημίας, με  ιδιαίτερο αίσθ-
ημα κοινωνικής ευθύνης, δε διστάζει να
δείξει και φέτος την αλληλεγγύη του,
προσφέροντας το πιο πολύτιμο δώρο
ζωής στους συνανθρώπους του.

Για τη διεξαγωγή της αιμοδοσίας θα
ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προ-
στασίας των εθελοντών αιμοδοτών. Για
την αποφυγή συγχρωτισμού, οι ενδιαφ-
ερόμενοι αιμοδότες, υποχρεωτικά,
κλείνουν το ραντεβού τους, στα τηλέφω-
να: 213-1601417/ 213-1601433.

Συμμετέχουμε και θέτουμε ως κεντρικό
μήνυμα στη φετινή αιμοδοσία το εξής :

«Προσφέρω αίμα από το αίμα μου,
χρόνο από το χρόνο μου
ΖΩΗ από τη ζωή μου»
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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

48
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ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

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 συνεργαζόμενος 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 επικοινωνήσετε στο 2102463256 καθημερινές και ώρες
09:00 – 17:00.   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                    ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                             
Δ Η Μ Ο Σ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ                                           

Δ/ΝΣΗ
ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δήμος Ελευσίν ας, 07-06-2021
Αριθμ. πρωτ. Οικ.:10071

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – Μ.Α.Π.
( γάν τια, άρβυλα, φ όρμες, ν ιτσε-
ράδες,  γιλέκα, αδιάβροχα μπο-
υφ άν  κλπ.)προϋπολογισμού
681.049,89€ για τα έτη 2021-
2022-,2023,συμπεριλαμβαν ομέ-
ν ου ΦΠΑ 24%

Ο Δήμος Ελευσίν ας
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ εν δεικτικού
προϋπολογισμού 681.049,89€
συμπεριλαμβαν ομέν ου Φ.Π.Α.
24%  για τα έτη 2021-2022-,2023
για την  υλοποίηση της δαπάν ης
με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – Μ.Α.Π.
( γάν τια, άρβυλα, φ όρμες, ν ιτσε-
ράδες,  γιλέκα, αδιάβροχα μπο-
υφ άν  κλπ. ) » με κριτήριο
κατακύρωσης την  πλέον  συμφ -
έρουσα από οικον ομική άποψη
προσφ ορά μόν ο βάσει της τιμής
( χαμηλότερη τιμή ), όπως προ-
διαγράφονται στην αρ. 56/2021
Τεχνική  Προδιαγραφή  του
Δήμου Ελευσίνας, που συνέταξε
η Διεύθυνση Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος
και Πρασίνου του Δήμου Ελευ-
σίνας  . 

Ο διαγωνισμός θα πραγματο-
ποιηθεί με χρήση της πλατφόρ-
μας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά-
σεων ( Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr 
Καταληκτική ημερομην ία και
ώρα υποβολής των  προσφ ο-
ρών    09/ 07 /2021 και ώρα:
15:00

Η διάρκεια της σύμβασης
ορίζεται σε  (36) μήνες από την
υπογραφή της με δικαίωμα παρά-
τασης, μετά από απόφαση των
θεσμοθετημένων οργάνων και
εφόσον υπάρχει υπόλοιπο στον
προϋπολογισμό. Στην περίπτω-
ση απορρόφησης του προϋπολο-
γισμού πριν την λήξη της σύμβα-

σης, δύναται να συντελείται η
λήξη αυτής με ενέργειες της υπηρ-
εσίας επειδή δεν υπάρχει πλέον
αντικείμενο.

Στον διαγωνισμό γίνονται
δεκτά φυσικά ή  νομικά πρόσωπα
ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις
των ανωτέρω φυσικών ή νομικών
προσώπων .

Η Εγγύηση συμμετοχής ορίζε-
ται στο ποσοστό 2%  της προϋ-
πολογισμέν ης δαπάν ης χωρίς
το Φ.Π.Α., ήτοι 10.984,67€ 
Ο Διαγωνισμός δημοσιοποιείται
ηλεκτρονικά με την ανάρτηση της
προκήρυξης στην εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο
ΚΗΜΔΗΣ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στη
διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 
Το πλήρες κείμενο της προκήρ-
υξης με τα συνημμένα μέρη της
(σε ηλεκτρονική μορφή) διατίθε-
ται επίσης στην ιστοσελίδα του
δήμου στη διεύθυνση:
https://www.elefsina.gr/el/diakir-
ixeis-diagonismoi

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΡΓΥΡΙΟΣ Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Οι πρωταθλητές στους ομίλους της Γ Εθνικής 2020-21

1ος όμιλος: Ορφέας
Ξάνθης

2ος όμιλος:
Ποσειδώνας Μηχα-
νιώνας

3ος όμιλος: Αναγέν-
νηση Καρδίτσας

4ος όμιλος: Διαγόρας
Στεφανοβικείου

5ος όμιλος: Αχέρων
Καναλακίου

6ος όμιλος: Πανιώνιος

7ος όμιλος: ΑΕ Κηφι-
σιάς

8ος όμιλος: Θύελλα
Ραφήνας

9ος όμιλος: Υπο-
λείπονται ακόμη δύο
αγωνιστικές. Στην κορ-
υφή βρίσκεται ο Παναι-
γιάλειος με 21 βαθ-
μούς (11 ματς) και ακο-
λουθούν η Ζάκυνθος
(9 ματς) και ο Διαγόρας
Βραχνέικων (10 ματς)
με 19 βαθμούς.

10ος όμιλος: Ηρόδο-
τος.

ΠΟΙΟΙ
ΥΠΟΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ

Από τους ομίλους: 1,
2, 3, 4, 5, 6, 8 και 10,
που ολοκληρώθηκαν
σήμερα 6 Ιουνίου
υποβιβάζονται στα
τοπικά πρωταθλήματα
οι παρακάτω ομάδες:

1ος όμιλος: ΑΕ Ευό-
σμου, Ελπίς Σαπών,
ΑΕ Αμπελοκήπων, ΑΕ
Διδυμοτείχου, Αναγέν-
νηση Θαλασσιάς και
Δόξα Ν. Σιδηρ-
οχωρίου.

2ος όμιλος: Νίκη
Αγκαθιάς, ΠΟΝ Καλλι-

κράτειας, Αετός
Βαρβάρας, Εθνικός
Γιαννιτσών, ΠΑΟ
Κουφαλίων και ΠΑΟΚ
Αλεξάνδρειας.

3ος όμιλος: ΑΟ Σελλά-
νων, Δίας Δίου, Ερμής
Αμυνταίου, ΑΣ
Μετέωρα, Οικονόμος
Τσαριτσάνης και Μακε-
δονικός Φούφα.

4ος όμιλος: Φωκικός,
Αλμυρός και
Οπούντιος Μαρτίνου.

5ος όμιλος: Θύελλα
Κατσικάς, Μ. Αλέξανδρ-
ος Καλλιθέας, ΑΟ Κασ-
σιόπη Κέρκυρα, ΑΕ
Μεσολογγίου, ΠΑΣ

Πρέβεζα και ΠΑΣ
Θύελλα Μοναστηρ-
ακίου.

6ος όμιλος: ΑΕ
Μοσχάτου, Μαρκό και
Πανναξιακός.

8ος όμιλος: Ακράτητος,
Αετός Λουτρών, ΑΠΕ
Μικρασιατική και Πυθ-
αγόρας ΑΨΕΣ.

10ος όμιλος: Ρεθ-
υμνιακός, ΑΟ Δαμά-
στας, Αστέρας
Ρεθύμνου, ΑΟ Παλαι-
όχωρας, Πλατανιάς και
Άρης Ρεθύμνου.

Ο 7ος και ο 9ος είναι
σε εξέλιξη.

Η ακτινογραφία της 15ης αγωνιστικής
Στα όρια ο Ασπρόπυργος

Η
ομάδα της Δυτικής Αττικής θέλει πλέον τέσσερις νίκες και
πολλές απώλειες των ομάδων που είναι μπροστά της.
Την Τετάρτη παίζει με τον Αστέρα Βλαχιώτη στην τελευ-

ταία εκκρεμότητα από τις αναβολές.

Σε συναρπαστικό παιχνίδι στη Νεάπολη του Βόλου, η Νίκη και η
Καλαμάτα ήλθαν ισόπαλες 2-2. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν δύο
φορές με πρωταγωνιστή τον Αντόνιο Ροχάνο, που πέτυχε δύο
γκολ. Ενδιάμεσα ο ίδιος είχε κάνει χέρι, για να ισοφαρίσει με
πέναλτι η Καλαμάτα. 

Η Καλαμάτα ισοφάρισε όμως σε 2-2 και κράτησε την ισοπαλία,
όταν ο Δημήτρης Ταΐρης απέκρουσε πέναλτι του Λούκας Γκα-
ρσία. Ο Σερραίος τερματοφύλακας απέκρουσε το τρίτο πέναλτι
στην καριέρα του, με τα άλλα δύο να είναι με τη φανέλα του
Απόλλωνα και προπονητή του τον Αλέκο Βοσνιάδη. Αυτή τη φορά
το απέκρουσε με αντίπαλο το Βοσνιάδη. Ο Ταΐρης έκανε μια
ακόμα εκπληκτική απόκρουση στο τέλος του αγώνα.

Η Νίκη Βόλου περίμενε μια μέρα να δει τι κόστος μπορεί να είχε
η ισοπαλία αυτή και σίγουρα ανακουφίστηκε, όταν η Σαντορίνη
2020 πέρασε με νίκη από τον Ασπρόπυργο με 2-1. Το πρώτο
«διπλό» της νησιώτικης ομάδας στην επαγγελματική της ιστορία,
της δίνει το εισιτήριο παραμονής σε αυτό το επίπεδο.

Η Καλλιθέα νίκησε τον Αστέρα Βλαχιώτη και πλησίασε πάλι την
Καλαμάτα, ενώ έπιασε και τη Ρόδο. Η ομάδα του Γιάννη Τάτση
έκανε την έκτη διαδοχική νίκη στην έδρα της. Ο Αστέρας
Βλαχιώτη συνεχίζει να χάνει με ένα γκολ τα παιχνίδια του, αυτή
τη φορά όμως βοήθησε και ο τερματοφύλακας Παναγιώτης Παϊ-
τέρης, που απέκρουσε πέναλτι, αποσοβώντας το 2-0.

Στο Αιγάλεω ο βαθμός για τους γηπεδούχους ήταν ένα ακόμα
βήμα μαθηματικής παραμονής, ενώ για τη Ρόδο ήταν πολύτιμος,
γιατί παρέμεινε δεύτερη, έστω με την Καλλιθέα να την φτάνει σε
βαθμούς. 

Ο 21 ετών Θόδωρος Τσιριγώτης ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής
στο Ρέθυμνο, καθώς πέτυχε τρία γκολ, όλα με κεφαλιά, και
έδωσε τη νίκη στην Επισκοπή με 3-0 επί του Ιάλυσου. Ήταν μόλις
το δεύτερο χατ τρικ στην κατηγορία και πρώτο στο Νότιο όμιλο
και μόλις η δεύτερη φορά που η Επισκοπή ξεπέρασε το ένα
γκολ σε παιχνίδι της! Ο Ιάλυσος έμεινε ουσιαστικά εκτός μάχης
για τος δύο πρώτες θέσεις, αφού πρέπει να κάνει τρεις νίκες και
οι τρεις πρώτοι καμία!
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Ολοκληρώθηκαν οι καθαρισμοί
και οι συντηρήσεις στο στάδιο
«Μεγαρέων Ολυμπιονικών»

Ολοκληρώσαμε τους καθαρισμούς και  τις
συντηρήσεις στο Στάδιο «Μεγαρέων Ολυμπιο-
νικών».
Έγινε επισπορά του φυσικού χλοοτάπητα, επισκε-
υές στα γήπεδα μπάσκετ και τένις, αντικαταστήσαμε
τις σάπιες βαλβίδες για τα σκάμματα μήκους, ολοκ-
ληρώθηκε η διαγράμμιση parking με θέσεις
ΑΜΕΑ  και  για μηχανάκια και  ποδήλατα, η
συντήρηση και το βάψιμο των εξεδρών του
σταδίου, της αίθουσας ελεύθερων βαρών και του
κλειστού προθερμαντηρίου.
Ας σεβαστούμε και ας προστατέψουμε όλοι μαζί
τους χώρους και τις εγκαταστάσεις του σταδίου
που επισκεπτόμαστε καθημερινά!

ΓΙΑΝΝΑ ΡΗΓΑ

Ο Πέτρος Λεμπέσης στο 
αναβληθέν ματς της Τετάρτης

Ο Πέτρος Λεμπέσης από την ΕΠΣ Πειραιά
ορίστηκε να είναι διαιτητής στην αναμέτρη-
ση της Ενωσης Ασπροπύργου με τον
Αστέρα Βλαχιώτη.Ο αγώνας είναι για την
10η αγωνιστική  tτης  Football League
και το  Νότιο όμιλο και είχε αναβληθεί
λόγω covid 19.
Βοηθοί: Αρμακόλας (Κυκλάδων), Παγο-
υρτζής (Πειραιά). 4ος: Πουλόπουλος
(Πειραιά).

ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: 
Οι διαιτητικές αποφάσεις έκριναν
το αποτέλεσμα

Για άλλο ένα παιχνίδι με τη ΠΑΕ Σαντορίνη 2020 οι
διαιτητικές αποφάσεις έκριναν το τελικό αποτέλεσμα.
Διαιτητής: Βλάχος (Ανατ. Αττικής).Βοηθοί: Καραθανάσης
(Ανατ. Αττικής), Καραγιάννης (Θράκης).

Το χέρι του τερματοφύλακα εξω από την περιοχή μένει
ατιμώρητο, στη συνέχεια σε χέρι αμυντικού εντός της
περιοχής ο διαιτητής δεν καταλογιζει πέναλτι και τέλος
ακυρώνεται γκολ της ομάδας μας ως offside.

Ολα αυτά έρχονται να προστεθούν σε μια ήδη μακρά
λίστα λανθασμένων διαιτητικών αποφάσεων (ενδεικτικά
αναφέρουμε τα ανύπαρκτα καταλογισθέντα πέναλτι
εναντίον της ομάδας μας στους αγώνες του β γύρου με
το Αιγάλεω και τη Καλλιθέα).

Η διοίκηση του ΑΓΣ ΒΥΖΑΣ ανακοινώνει την
λήξη της συνεργασίας με τον προπονητή Τάκη
Χριστόπουλο.

Ευχαριστούμε τον κ. Χριστόπουλο για την προ-
σφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε κάθε
επιτυχία στον επόμενο «σταθμό» της προπονητι-
κής του διαδρομής.

Το Δ.Σ. του Βύζαντα, θα ανακοινώσει άμεσα το
νέο προπονητή, ώστε από κοινού να ξεκινήσουν
το σχεδιασμό της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν,
αλλά και τις ανακατατάξεις που θα γίνουν στο προ-
πονητικό team των ακαδημιών.

Για το Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΡΟΣ                Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΡΗΓΑ           ΑΝΤΩΝΗΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ

Σε αναζήτηση τεχνικού ο Βύζας Μεγάρων

Επιστροφή στην δράση
για μικρούς και μεγάλους

Η προπονήτρια του Γ.Σ Μεγάρων Ειρήνη Δημο-
πούλου τόνισε: <<Η επανεκκίνηση του Αθλητι-
σμού είναι γεγονός και η οικογένεια του
Γυμναστικού Συλλόγου Μεγάρων είναι πλέον
σε θέση να υποδεχτεί σταδιακά όλα τα τμήματά
της. Μετά από μία μεγάλη περίοδο αποχής και
αδράνειας, οι αθλητές χρειάζονται την σωστή
καθοδήγηση από καταρτισμένους και έμπειρο-
υς προπονητές για να επανέλθουν στην αγαπ-
ημένη τους αθλητική δραστηριότητα χωρίς τρα-
υματισμούς, χωρίς επιπλέον περιπέτειες. Μη
στερείτε από τον εαυτό σας το προνόμιο της άθλ-
ησης και κυρίως μην αφήνετε αυτό το προνόμιο
στην τύχη του. Με προσοχή, πειθαρχία, σεβασμό και επαγγελματισμό είμαστε έτοιμοι για την επι-
στροφή στην κανονικότητα>..
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

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

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

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

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

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

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ

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

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΚΙΝ 6947882562

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

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

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

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 

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

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

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

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

ΕΤΑΙΡΙΑ LOGISTICS ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ  ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ PICKER ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  (ΚΛΑΡΚ - ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ) ΜΕ ΑΔΕΙΑ.  ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

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

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

του

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Επιθυμητά Προσόντα

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

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

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

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

Γνώση  Microsoft Office 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ
Επιθυμητά Προσόντα                          

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

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

Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι  Ι.Χ

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

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

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

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

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

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

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

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ
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Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284


