
Χαϊδάρι: Κατασχέθηκε
σκύλος που κακοποιούνταν
από τον ιδιοκτήτη του

Μάνδρα: 250.000 ευρώ
για αντιπυρική προστασία

Πρόγραμμα αντιπυρικής θωράκισης για περιοχές
που κινδυνεύουν να γίνουν νέο «Μάτι»

ΟΟ  ΔΔήήμμααρρχχοοςς  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  
σσττοο  ππλλεευυρρόό  ττηηςς  οομμάάδδααςς  BBrriiddggiinngg  

««ΓΓεεφφυυρρώώννοοννττααςς  ττιιςς  γγεεννιιέέςς»»

Το 1ο ΕΠΑΛ Ασπροπύργου για
4η συνεχή χρονιά στις 10 

καλύτερες Μαθητικές Εικονικές
Επιχειρήσεις της Ελλάδας
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σσεελλ..    33

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 17:00
Η Ένωση Ασπροπύργου με

τον Αστέρα Βλαχιώτη

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Γ.
ΚΩΤΣΗΡΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Σ. ΠΕΤΣΑ

Στο επίκεντρο η στήριξη των ΟΤΑ 
για την αποκατάσταση ζημιών από τις
πυρκαγιές και τα αναπτυξιακά 
έργα των προγραμμάτων «Φιλόδημος ΙΙ»
και «Αντώνης Τρίτσης»

σσεελλ..  88

Διεξαγωγή Rapid Test 
την Πέμπτη 10 

Ιουνίου στο Β΄ΚΑΠΗ
Ασπροπύργου σσεελλ..  55 σσεελλ..  22--44

σσεελλ..  55

Παραλύει η χώρα την
Πέµπτη - Πώς θακινηθούν

τα µέσα µεταφοράς

ΚΑΤΕΘΕΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΣΤΟ ΥΠΕΣ  
ΠΠρροοττάάσσεειιςς  γγιιαα  ττηη  

χχρρηημμααττοοδδόόττηησσηη  1122  έέρργγωωνν,,  
ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  6600,,1177  

εεκκααττ..  ΕΕυυρρώώ

Ασπρόπυργος: 
Φωτιά εκδηλώθηκε χθες κοντά στη

Λεωφόρο ΝΑΤΟ
ΣΣεελλ..  33σσεελλ..  99

σσεελλ..  33

ΣΣεελλ..  1133
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300 

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν:
6908604269,6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Ηλιοφάνεια 

Ανεμοι: Νότιοι 4-5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ροδάνθη, Ροζάνθη
Αγίου Ροδίωνος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Καμπόλης Γεώργιος Δ.Ειρήνης 30,

2105574683

Ελευσίνα

ΓΚΟΛΕΜΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ιερά Οδός 22, 2105546448

MANΔΡΑ
Γιάννου Γεώργιος Ι.

Κοροπούλη Βαγγέλη 25, 2105555844

Άνω Λιόσια

Μπουρούνη Αθηνά Δ.Πίνδου 42 & Χαλκίδας 1, Άνω
Λιόσια - Δροσούπολη, 2102470650

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΜΑΡΙΑ

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΟΕ Δημοκρατίας 222,  2102312615

Επίσκεψη πραγματο-
ποίησαν στελέχη της
Μαθητικής Εικονικής

Επιχείρησης του  1ου ΕΠΑΛ Ασπρ-
οπύργου «Bridging – Γεφυρώνον-
τας τις γενιές», προς τον Δήμαρχο
Ασπροπύργου, κ. Νικόλαο
Μελετίου, με σκοπό να τον ενημε-
ρώσουν για το τελικό στάδιο του
Πανελλήνιου Διαγωνισμού για την
«Καλύτερη Μαθητική Εικονική
Επιχείρηση 2021» του JA Greece,
που συμμετέχουν αλλά και για να
τον ευχαριστήσουν για την υπο-
στήριξη που τους προσφέρει καθ’
όλη τη διάρκεια της προσπάθειάς
του και για τη μελλοντική τους συνε-
ργασία. 

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας 
για την Ψυχική Υγεία 

Μεταξύ του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Η
Υφυπουργός Υγείας αρμόδια για θέματα ψυχ ι-
κής υγείας Ζωή Ράπτη, ο Υφυπουργός Δικαι-
οσύν ης αρμόδιος για θέματα αν θρωπίν ων

δικαιωμάτων  Γιώργος Κώτσηρας και ο Υφυπουργός
Προστασίας του Πολίτη αρμόδιος για θέματα αν τεγ-
κληματικής πολιτικής Ελευθέριος Οικον όμου, υπέγρα-
ψαν  χ θες στο Υπουργείο Υγείας Μν ημόν ιο Συν ερ-
γασίας & Καταν όησης (Memorandum of  Understanding
– MoU) για θέματα κοιν ού εν διαφέρον τος στον  τομέα
της ψυχ ικής υγείας.

Επιβεβαιών εται η άριστη διυπουργική συν εργασία, η
οποία επεκτείν εται στον  τομέα που αφορά στη 

διαχ είριση της ακούσιας ν οσηλείας ασθεν ών  ώστε ν α
διατηρείται υψηλός ο δείκτης καλής παροχ ής υπηρε-
σιών  ψυχ ικής υγείας στους πολίτες.

Η ν έα συν έργεια αποσκοπεί στην  επεξεργασία του
σχ ετικού ν ομοθετικού πλαισίου με στόχ ο, αφεν ός τη
δημιουργία μηχ αν ισμού για την  ορθή μεταφορά και
διαχ είριση των  περιστατικών  ακούσιας ν οσηλείας και,
αφετέρου, την  περαιτέρω θωράκιση και διασφάλιση
του απόλυτου σεβασμού των  δικαιωμάτων  των  ψυχ ικά
ασθεν ών  κατά τη διαδικασία της ακούσιας ν οσηλείας
όπως αυτά αποτυπών ον ται σε υπερεθν ικές και εθν ι-
κές πηγές δικαίου. 

ΟΟ  ΔΔήήμμααρρχχοοςς  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  
σσττοο  ππλλεευυρρόό  ττηηςς  οομμάάδδααςς  BBrriiddggiinngg

««ΓΓεεφφυυρρώώννοοννττααςς  ττιιςς  γγεεννιιέέςς»»
Το 1ο ΕΠΑΛ Ασπροπύργου για 4η συνεχή χρονιά στις 10 καλύτερες

Μαθητικές Εικονικές  Επιχειρήσεις της Ελλάδας

Συνεχίζεται στη σελ. 4
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Παραλύει η χώρα την Πέµπτη – Πώς θα κινηθούν τα µέσα µεταφοράς
Με 24ωρη απεργία και στάση εργασίας

συµµετέχουν οι εργαζόµενοι στα µέσα
µεταφοράς στην γενική απεργία της
10ης Ιουνίου που εξήγγειλαν Α∆Ε∆Υ
και ΓΣΕΕ-ΕΚΑ αντιδρώντας στο εργα-
σιακό νοµοσχέδιο.

Πιο συγκεκριµένα, ακινητοποιηµένα
θα είναι όλη την ηµέρα τα µέσα σταθε-
ρής τροχιάς (Μετρό, Ηλεκτρικός Σιδηρ-
όδροµος και Τραµ) και τα τρόλεϊ.

Τα λεωφορεία θα κινούνται µεταξύ
9:00 – 21:00 λόγω της στάσης εργασίας
που προκήρυξε το Συνδικάτο Εργαζοµέ-
νων ΟΑΣΑ.

Ακινητοποιηµένοι θα παραµείνουν
καθ’ όλη τη διάρκεια της ηµέρας οι συρ-
µοί του ΟΣΕ και του Προαστιακού, ενώ
η κινητοποίηση επηρεάζει και σειρά
δροµολογίων την Τετάρτη και την Παρ-
ασκευή.

ΤΤιι  ζζηηττοούύνν  οοιι  εερργγααζζόόµµεεννοοιι
«Τα Σωµατεία Εργαζοµένων ΣΤΑ.ΣΥ.

ενώνοντας τη φωνή τους και τις δυνά-
µεις τους µε όλους τους εργαζόµενους
και τα Συνδικάτα, συµµετέχουν στην
πανελλαδική 24ωρη απεργία στις 10
Ιουνίου 2021, καλώντας την κυβέρνηση
να αποσύρει, όπως υποστηρίζουν, το
αντεργατικό – αντισυνδικαλιστικό
νοµοσχέδιο που οδηγεί στην καταστρα-
τήγηση του 8ωρου, στην υπονόµευση 

του θεσµού των Συλλογικών Συµβά-
σεων και στην ποινικοποίηση της συνδι-
καλιστικής δράσης, της ίδιας της απε-
ργίας» δηλώνουν σε ανακοίνωσή τους
και προσθέτουν:

Οι εργαζόµενοι της ΣΤΑΣΥ απεργούν
και διαδηλώνουν ενάντια:

-Στην κατάργηση του 8ώρου,

-Στις ατοµικές συµβάσεις εργασίας,

-Στην κατάργηση του Σώµατος Επιθ-
εώρησης Εργασίας,

-Στην αποδυνάµωση της απεργίας,

-Στην κατάργηση των συλλογικών
συµβάσεων,

-Στην κατάργηση του ν.1264 και στην
επίθεση στα συνδικάτα.

«Είναι ξεκάθαρο ότι το νοµοσχέδιο
αυτό επιχειρεί να δώσει ένα νέο συντρι-
πτικό χτύπηµα στα εναποµείναντα εργα-
τικά δικαιώµατα, που όλα τα τελευταία
χρόνια της κρίσης βρίσκονται στο στόχα-
στρο των πολιτικών όλων των κυβερνή-

σεων και της εργοδοσίας», επισηµαίνουν
τα σωµατεία εργαζοµένων στις Σταθερές
Συγκοινωνίες.

Με ανακοίνωσή της η Πανελλήνια
Οµοσπονδία Σιδηροδροµικών (ΠΟΣ)
σηµειώνει πως µετά από όλα αυτά τα
χρόνια των µνηµονίων, των ιδιωτικοποι-
ήσεων και όλων των άλλων δεινών, η
χώρα χρειάζεται ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ανά-
πτυξη όµως που θα βελτιώνει και θα
καλυτερεύει τη ζωή των εργαζοµένων. 

Το Νοµοσχέδιο όµως αυτό, τονίζει η
ΠΟΣ, όχι µόνο απορυθµίζει την αγορά
εργασίας αλλά και επιβάλλει µια µορφή
σύγχρονης σκλαβιάς για τους εργαζόµε-
νους. 

Είναι υποχρέωση και καθήκον όλων
µας, απέναντι σε µας και στις επόµενες
γενιές, ν’ αγωνιστούµε ώστε να µην χαθ-
ούν και τα ελάχιστα εναποµείναντα
δικαιώµατά µας που κερδίσαµε µε τους
αγώνες µας µέχρι σήµερα. Η απεργία
αυτή θα είναι η αρχή καθώς θ’ ακολουθ-
ήσουν κι άλλες κινητοποιήσεις»

Οι εργαζόµενοι στα Μέσα Μεταφοράς
θα συµµετέχουν στο συλλαλητήριο δια-
µαρτυρίας στην Πλατεία Κλαυθµώνος
στις 11:00 πµ».

Ασπρόπυργος: 
Φωτιά εκδηλώθηκε χθες

κοντά στη Λεωφόρο ΝΑΤΟ
Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 12 εχθές το

μεσημέρι στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς
ξέσπασε φωτιά υπό άγνωστες μέχρι στιγμής
συνθήκες κοντά στη Λεωφόρο ΝΑΤΟ, στον
Ασπρόπυργο.

Στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς
μετέβησαν δέκα άνδρες της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας με τρία οχήματα.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο πριν τις 5 το
απόγευμα .

Πρόγραμμα αντιπυρικής
θωράκισης

για περιοχές που κινδυνεύουν
να γίνουν νέο «Μάτι»

ΗΓ.Γ. Πολιτικής προστασίας, ολοκληρώνει
ένα μεγάλο πρόγραμμα αντιπυρικής
θωράκισης της χώρας.

Σύμφωνα με τον Νίκο Χαρδαλιά πάνω από 18
περιοχές της Αττικής, κινδυνεύουν να γίνουν το
νέο Μάτι, γι’ αυτό και οι δράσεις της Πολιτικής
Προστασίας, ξεκίνησαν εδώ και πολύ καιρό και
ήδη βρίσκονται σε φάση υλοποίησης. Σύμφωνα με
όσα ανακοίνωσε χθες στη Βουλή ο κ. Χαρδαλιάς,
ο χρόνος μετρά αντίστροφα και μέσα στις επόμε-
νες έξι ημέρες ειδικά συνεργεία θα προχωρήσουν
σε καθαρισμό, διάνοιξη δρόμων διαφυγής, τοποθ-
έτηση δεξαμενών στις συγκεκριμένες περιοχές
που παρουσιάζουν κίνδυνο έχοντας απόλυτο
συντονισμό και συνεργασία όλων των υπηρεσιών.

Χρηματοδότηση Δήμων: 250.000 στο Δήμο
Μάνδρας, 120.000 στο δήμο Αχαρνών

Συνολικά 18 είναι οι «κόκκινες» περιοχές της
Αττικής που μπορούν να μετατραπούν σε Μάτι σε
περίπτωση πυρκαγιάς σύμφωνα με το πρόγραμ-
μα προσομοιώσεων της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας.

Για την προετοιμασία την Δήμων ανακοινώθηκε
και η χρηματοδότηση από το υπουργείο Εσωτερ-
ικών η οποία θα φτάνει τα 2.840.000 ευρώ, και θα 

κατανεμηθεί σε 16 Δήμους, από τους οποίους οι
ως έκτακτη χρηματοδότηση για δράσεις αντιπυρι-
κής προστασίας, με βρίσκονται στην Αττική.

Το ποσό που κατανέμεται ανά δήμο
Μάνδρας-Ειδυλλίας 250.000 ευρώ,
Αχαρνών 120.000 ευρώ,
Αγίας Παρασκευής 70.000 ευρώ,
Καισαριανής 40.000 ευρώ,
Κηφισιάς 200.000 ευρώ,
Πεντέλης 100.000 ευρώ,
Διονύσου 490.000 ευρώ,
Λαυρεωτικής 220.000 ευρώ,
Μαραθώνος 300.000 ευρώ,
Μαρκόπουλου Μεσογαίας 100.000 ευρώ,
Ραφήνας-Πικερμίου 120.000 ευρώ,
Σπάτων-Αρτέμιδος 80.000 ευρώ,
Ωρωπού 250.000 ευρώ,
Μαντουδίου-Λίμνης – Αγ. Άννας 100.000 ευρώ,
Αρχαίας Ολυμπίας 200.000 ευρώ
Σαλαμίνας 200.000 ευρώ.

Μάνδρα: 250.000 ευρώ για αντιπυρική προστασία
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Η Bridging «Γεφυρώνοντας τις γενιές» γεννήθηκε από
μια μικρή ομάδα μαθητών του 1ου ΕΠΑΛ Ασπροπύργου,
αλλά γρήγορα αγκαλιάστηκε από μια μεγάλη κοινότητα
εθελοντών και μελών πανελλαδικά. Τα στελέχη της
επιχείρησης κατάφεραν να αξιοποιήσουν την τεχνο-
λογία, για να στήσουν  ένα «διαδικτυακό καφενεδάκι με
άρωμα μνήμης» υψηλών προδιαγραφών, όπου συνδια-
λέγονται δημιουργικά άτομα της ευαίσθητης τρίτης
ηλικίας με νέους. Τα οφέλη πολλαπλά. Οι αγαπημένοι
μας παππούδες παραμένουν ενεργοί πολίτες και  όλοι
εμείς παίρνουμε το απόσταγμα ζωής τους και το μετου-
σιώνουμε.  Λύνουμε ένα διαχρονικό κοινωνικό πρόβ-
λημα, που απλά αναδείχθηκε εν μέσω πανδημίας, αλλά
θα συνεχίσει να υπάρχει.

Οι υπεύθυνοι Καθηγητές
είναι οι κ.κ. Γιωτοπούλου
Γεωργία, Βολοβότσης Γεώρ-
γιος, Συνεργάτες – Μέντορ-
ες, οι κ.κ. Δημητροπούλου
Γεωργία ,Μπεζαντάκου
Δανάη και ο Διευθυντής  του
Σχολείου κ. Γατσώρης Θεό-
δωρος. 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι,
ο  διαγωνισμός τελεί, για
δεύτερη συνεχόμενη χρονιά,
υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της
Προέδρου της Δημοκρατίας,
Κατερίνας Σακελλαρο-
πούλου, και μέσα από αυτόν

θα αναδειχθεί η ομάδα που
θα εκπροσωπήσει την Ελλά-
δα στον Πανευρωπαϊκό Δια-
γωνισμό JA Europe
Company of the Year
Competition 2021.

O τελικός θα μεταδοθεί σε
απευθείας διαδικτυακή μετά-
δοση το Σάββατο, 12 Ιουνίου
2021 από τις 11:00 έως τις
14:30. Για να παρακολουθή-
σετε τον τελικό μπορείτε να
επισκεφθείτε τα Μέσα Μαζι-
κής Δικτύωσης του JA
Greece αλλά και κάνοντας
εγγραφή στον παρακάτω 

σύνδεσμο http://www.eventora.gr/jaeikonikiepix-
eirisi21  .

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου
εύχεται από καρδιάς στα Στελέχη της Επιχείρησης
«Bridging – Γεφυρώνοντας τις Γενιές»  το «διαδικτυακό
καφενεδάκι τους» -όπως το ονομάζουν - να κερδίσει την
θέση που του αξίζει γιατί είναι σπουδαίο να βλέπεις ότι,
η νέα γενιά  στέκεται στο πλευρό των ηλικιωμένων
βοηθώντας τους να  μοιραστούν τις ιστορίες της ζωής
τους.  

Παρακολουθήστε τα βίντεο που έχουν δημιουργήσει
τα Στελέχη της Bridging “Γεφυρώνοντας τις γενιές»
στους παρακάτω συνδέσμους:

https://www.youtube.com/watch?v=JKKJGkxg-t8
https://www.youtube.com/watch?v=mRHVytpXfPQ  

Συν εχ ίζεται από σελ. 2
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Ο
Πρόεδρος του Οργανι-
σμού Άθλησης και
Φροντίδας, Νεολαίας

και Τρίτης Ηλικίας, κ. Ιωάννης
Κατσαρός ενημερώνει  τους
Δημότες ότι, την Πέμπτη, 10
Ιουνίου 2021 θα πραγματοποι-
ηθούν, εκ νέου rapid test στην
Παραλία Ασπροπύργου στο
χώρο του Β’ ΚΑΠΗ, κατόπιν
τηλεφωνικού ραντεβού στο
τηλέφωνο 2105573549
(Υπεύθυνος, κ. Αντώνιος
Κοναξής, Αντιπρόεδρος
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.).

Να επισημάνουμε ότι , στο
Α΄ΚΑΠΗ συνεχίζονται οι δειγ-
ματοληπτικοί έλεγχοι για τον
COVID-19, καθημερινά, κατό-
πιν τηλεφωνικού ραντεβού στα
τηλέφωνα 2105577862,
2105579341 και 2105579470.  

Υπεν θυμίζουμε στα προς
εξέταση άτομα ότι: 

*Η εξέταση θα πραγματοποι-
είται έπειτα από τηλεφωνικό
ραντεβού.

*Θα πρέπει υποχρεωτικά να
έχουν μαζί  τους  ΑΜΚΑ,
αστυνομική ταυτότητα και απο-
δεικτικό διαμονής (λογαριασμό

τηλεφώνου, ΔΕΚΟ, τράπεζας
κ.ά.).

*Θα πρέπει να ακολουθούν
πιστά τις οδηγίες που προβλέ-

πονται  από τα υγειονομικά
πρωτόκολλα (μάσκες, αποστά-
σεις ασφαλείας κτλ.). 

Διεξαγωγή Rapid Test την Πέμπτη 
10 Ιουνίου στο Β΄ΚΑΠΗ Ασπροπύργου

Χαϊδάρι:
Κατασχέθηκε σκύλος
που κακοποιούνταν
από τον ιδιοκτήτη του
Αγώνα για να κρατηθεί στη ζωή δίνει το καθαρόαιμο
Αγγλικό Σέττερ (μια ράτσα που προτιμούν αρκετοί
κυνηγοί) το οποίο εντοπίστηκε σε αυλή σπιτιού στο Χαϊ-
δάρι της Αττικής σκελετωμένο και, ετοιμοθάνατο.
Οι αστυνομικοί που πήγαν επί τόπου βρήκαν το ζώο να
κείτεται αβοήθητο και αρχικά νόμιζαν ότι είναι ήδη νεκρό,
μόλις διαπίστωσαν ότι ζει το πήραν αμέσως για να το
σώσουν και στη συνέχεια δόθηκε και η εισαγγελική εντο-
λή για την κατάσχεση του.

Η Όλγα Γαβάκη που έκανε γνωστό μέσω facebook το
έγκλημα επισημαίνει τα εξής: «Άλλο ένα ευτυχισμένο
κυνηγόσκυλο! Οι κυνηγοί τα έχουν τα σκυλιά τους σαν παι-
διά τους!
ολγα γαβακη
1 ημ.  · 
Άλλο ένα ευτυχισμένο κυνηγόσκυλο!
Οι κυνηγοί τα έχουν τα σκυλιά τους σαν παιδιά τους! 
Η στείρωση είναι ακρωτηριασμός!

Τα κόπρανα του σκύλου του παρέμεναν δίπλα του επί μήνες
και  επειδή τα θεωρούσε πολύτιμα του τα ξανασερβιρε ως
superfood!      Βάρος 9 kg. 
Χαϊδάρι 1/6/2021 αφαιρέθηκε κατόπιν εισαγγελικής εντολής.
Ευχηθείτε να ζήσει.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ για μια ακόμη φορά στο Α.Τ Χαϊδα-
ρίου το οποίο  μόλις έλαβε γνώση για το περιστατικό έδρασε
άμεσα για να μεταφερθεί το ζώο σε γιατρό και να σωθει
τηρώντας παράλληλα τις νόμιμες διαδικασίες.

Δ. Ιλίου: Τρεις ακόμα 
κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου
στην περιοχή Ραδιοφωνίας

Πρόκειται για ακίνητα επί των οδών Ραδιοφωνίας,
Πριάμου και Λεωφ.Θηβών στα Ο.Τ.2214 (παιδική χαρά)
– Ο.Τ.2214Α (ΚΧ Πράσινο) – Ο.Τ.2215 (χώρος στάθ-
μευσης) στην περιοχή Ραδιοφωνίας, συνολικού εμβαδού
3240,07τ.μ.
Η χρηματοδότηση για την αποζημίωση των δικαιούχων,
ύψους 486.010,50€,θα γίνει από το Πράσινο Ταμείο,
στο πλαίσιο του προγράμματος με αντικείμενο «Απόκ-
τηση ελευθέρων κοινόχρηστων χώρων 2019». Οι χώροι
θα αποτελούν αυτοτελείς και ανεξάρτητες ιδιοκτησίες του
Δήμου Ιλίου ενώ με την απελευθέρωση τους και την υλο-
ποίηση του θεσμοθετημένου ρυμοτομικού σχεδίου, θα
ολοκληρωθεί ένας σημαντικός χώρος πρασίνου και ανα-
ψυχής στην περιοχή.

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος:
«Οι χώροι πρασίνου και αθλοπαιδιών στις αστικές

πόλεις είναι δείγμα υγείας, ευημερίας και ποιότητας
ζωής. Σε μια εποχή ιδιαίτερα ευάλωτη σε υγειονομικούς
κινδύνους, το να μπορούν οι πολίτες να έχουν πρόσβα-
ση σε περισσότερους τέτοιους χώρους, είναι πολλαπλά
σημαντικό. Στον Δήμο Ιλίου δίνουμε προτεραιότητα στη
συνεχή απόκτηση και διεύρυνσή τους και, στο πλαίσιο
αυτό, αξιοποιούμε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο. Θέλω
να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον πρόεδρο του Πράσινου
Ταμείου Στάθη Σταθόπουλο και το Διοικητικό Συμβούλιο,
για τη συμβολή τους σε αυτήν την προσπάθεια».
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Καθαρισμοί και εργασίες
συντήρησης στον Ι. Ναό 

Αναλήψεως Χριστού
Παραλίας Ασπροπύργου

Μ
ε αφορμή τον εορτασμό του Ενο-
ριακού Ιερού Ναού Αναλήψεως
Χριστού Παραλίας Ασπροπύρ-

γου εργαζόμενοι των Τμημάτων Καθαριότ-
ητας και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου
Ασπροπύργου με μέριμνα των Αντιδ-
ημάρχων κκ. Α. Κωνσταντινίδη και Α.
Παπαδόπουλου καθώς και του Προέδρου
του τοπικού Συλλόγου κ. Αντ. Κοναξή
φρόντισαν και φέτος ώστε να πραγματο-
ποιηθούν όλες οι απαραίτητες εργασίες
καθαρισμού και  συντήρησης του προ-
αύλιου χώρου του Ι. Ναού καθώς και

των παρακείμε-
νων οδών.

Συγκεκρι μένα
έγινε αποψίλω-
ση και καθαρι-
σμός των
χώρων και
α λ λ ά χ θ η κ α ν
όλοι οι φανοί με
λάμπες led και
οι φούσκες στις
κολώνες φωτι-
σμού έτσι ώστε
και ο φωτισμός
να βελτιωθεί και
ο Ι. Ναός να
είναι έτοιμος να
εορταστεί με κάθε
μεγαλοπρέπεια.

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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΜΠΟΥΡΑ
Το Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ συμμετείχε στο πρόγραμμα
χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών,
για την προσαρμογή των Παιδικών και Βρεφικών
Σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού 

πλαισίου αδειοδότησης, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του Προεδρικού διατάγματος 99/2017. Προς
τούτο υπέβαλε, προς έγκριση, σχετικό φάκελο
στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Την προσπάθεια στήριξε με παρέμβασή του στο
Υπουργείο ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βου-
λευτής Δυτικής Αττικής Αθανάσιος Μπούρας,
επισημαίνοντας την αναγκαιότητα του έργου και 

την πληρότητα του φακέλου. Ο κ. Μπούρας είναι
πάντα αρωγός στα θέματα που αφορούν την ανά-
πτυξη του τόπου μας και ιδιαίτερα ευαίσθητος, με
τους Παιδικούς Σταθμούς και την ασφάλεια των
παιδιών μας. Η παρέμβασή του είχε ως αποτέλε-
σμα να υλοποιηθεί ο στόχος, με την υπογραφή
της σχετικής Υπουργικής Απόφασης. 
Ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς και ο
Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ Παναγιώτης Καμαρινόπουλος εκφρά-
ζουν τις θερμές ευχαριστίες τους προς τον κ.
Μπούρα για την αμέριστη βοήθεια του, τόσο στη
συγκεκριμένη περίπτωση, όσο και σε άλλες, προς
όφελος των κατοίκων του Δήμου μας.    

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

Η παράσταση “Ορέστης” του
Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία
Γιάννη Κακλέα με στον Δήμο
Αχαρνών

Ο
Γιάν ν ης Κακλέας
καταθέτει την
πρώτη του

σκην οθεσία αρχ αίας
ελλην ικής τραγωδίας
με τον  «Ορέστη» του
Ευριπίδη, στη μετάφ-
ραση του Γιώργου Χει-
μων ά. Η παράσταση
κάν ει πρεμιέρα, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθην ών  και
Επιδαύρου, στις 16, 17 και 18 στο Αρχ αίο Θέατρο Επι-
δαύρου και θα περιοδεύσει σε επιλεγμέν α θέατρα της
Αττικής και στην  υπόλοιπη Ελλάδα ολοκληρών ον τας τον
κύκλο της στις 4 και 5 Οκτωβρίου στο Ωδείο Ηρώδου
Αττικού.

Έν α έργο γεμάτο σφοδρές συγκρούσεις, αν ατροπές,
απολογίες και έν τον ο πολιτικό προβληματισμό, που δεν
σταματά ν α θέτει συν εχ ώς ερωτήματα για τις σχ έσεις
των  γεν εών  και των  φύλων , της κοιν ων ικής συν οχ ής
και της επιβίωσης των  ν έων  σ’ έν αν  κόσμο που καθο-
ρίζεται από παράγον τες έξω από τους ίδιους.

Στο ρόλο του Ορέστη ο εξαιρετικός Άρης Σερβετάλης,
εν ώ δίπλα του πρωταγων ιστεί έν ας λαμπερός θίασος
ηθοποιών  που ξεχ ωρίζουν  για τις ερμην ευτικές τους
ικαν ότητες μεταξύ των  οποίων : η Μαίρη Μην ά ως Ηλέκ-
τρα, ο Πάν ος Βλάχ ος ως Μεν έλαος, ο Γιώργος Ψυχ ογιός
ως Τυν δάρεως, ο Αιμιλιαν ός Σταματάκης ως Πυλάδης, η
Νικολέτα Κοτσαηλίδου ως Ωραία Ελέν η, ο Ζερόμ Καλου-
τά ως Φρύγας.

Συμμετέχ ουν  οι Κατερίν α Ζαφειροπούλου, Άλκηστις
Ζιρώ, Νίκη Λάμη, Ιωάν ν α Λέκκα, Δαν άη Μουτσοπούλου,
Ματίν α Περγιουδάκη, Ελίζα Σκολίδη, Αν αστασία
Στυλιαν ίδη, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη.
30 Αυγούστου: Αχαρνές – Θέατρο Μ. Θεοδωράκης
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Η Ελληνική Επιτροπή για τη
Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη
(ΕΕΔΥΕ) στηρίζει και καλεί σε
μαζική συμμετοχή στις απερ-
γιακές συγκεντρώσεις την
Πέμπτη 10 Ιούνη στην Αθήνα
στα Προπύλαια και σε όλη τη
χώρα, ενάντια στο νέο αντερ-
γατικό νομοσχέδιο – τερα-
τούργημα που φέρνει η
κυβέρνηση της ΝΔ.

Γίνεται, γι’ ακόμη μια φορά,
φανερό ότι η επικίνδυνη πολι-
τική του βαθέματος της εμπλο-
κής της χώρας μας στους
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς
των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ, πάει
χέρι – χέρι με την κλιμάκωση
της αντιλαϊκής πολιτικής στο
εσωτερικό της χώρας, ενάντια
στα δικαιώματα της λαϊκής
οικογένειας. Κοινός παρονο-
μαστής δεν είναι άλλος από τα

κέρδη των μεγάλων επιχειρ-
ηματικών ομίλων, από την
προσπάθεια να φορτωθεί γι
άλλη μια φορά ο λαός στις
πλάτες του τα σπασμένα της
κρίσης.

Το νομοσχέδιο – έκτρωμα
που φέρνει στη Βουλή η
κυβέρνηση της ΝΔ δεν αποτε-
λεί κεραυνό εν αιθρία. Αποτε-
λεί συνέχεια της πολιτικής
όλων των προηγούμενων
κυβερνήσεων, των κατε-
υθύνσεων της ΕΕ που
στηρίζουν πιστά τα αστικά
κόμματα. Αποτελεί συνέχεια
όλων των αντιλαϊκών μέτρων
που πάρθηκαν στο δεκατε-
τράμηνο της πανδημίας και
έχουν ατόφια τη σφραγίδα και
την υπογραφή των απαιτή-
σεων των μεγάλων οικονο-
μικών ομίλων.

Η κυβέρνηση, τα αστικά
κόμματα, αλλά και τα
στηρίγματά τους στο εργατικό
– συνδικαλιστικό κίνημα παρά
τις επιμέρους διαφωνίες τους,
φέρουν ευθύνες γιατί όλα τα
προηγούμενα χρόνια έστρω-
σαν το δρόμο για το αντεργα-
τικό αυτό τερατούργημα, με το

οποίο επιχειρούν να γυρίσουν
το ρολόι της ιστορίας ένα
αιώνα πίσω! Θεσμοθετείται η
δεκάωρη εργασία, η αύξηση
των υπερωριών, η επέκταση
της εργασίας τις Κυριακές σε
περισσότερους κλάδους, το
καίριο χτύπημα στο δικαίωμα
της απεργίας, στη δυνατότητα
των εργαζομένων να αντιπα-
λεύουν την ενιαία επίθεση
μέσα από τα εργατικά συνδι-
κάτα. Θέλουν να βάλουν το
κράτος – την εργοδοσία στα
άδυτα του κινήματος, να ξέρει
τα μέλη των συνδικάτων, τους
συνδικαλιστές, για να αδρανο-
ποιήσει κάθε αντίδραση στην
άθλια επιδίωξη για δουλειά
ήλιο με ήλιο. Το νομοσχέδιο
που κατατέθηκε στη Βουλή
είναι ακόμα πιο αντιδραστικό
με το νέο χτύπημα στο απερ-
γιακό δικαίωμα και τη μεθό-
δευση «για παράνομες πρά-
ξεις κατά τη διάρκεια απερ-
γιών». Στοχεύουν ανοιχτά το
οργανωμένο λαϊκό κίνημα,
γιατί γνωρίζουν καλά πως
μέσα από την πάλη του μπορ-
εί να τους χαλάσει τα σχέδια,
να βάλει εμπόδια στην

επικίνδυνη, αντιλαϊκή πολιτική.
Τώρα είναι η ώρα να εκφρα-

στεί αποφασιστικά η λαϊκή
αντίδραση και καταδίκη σε
αυτή την πολιτική που από τη
μια ματώνει καθημερινά τη
λαϊκή οικογένεια και την ίδια
στιγμή στρώνει το δρόμο για
το πολεμικό σφαγείο. Ο λαός
μέσα από την πάλη του έχει τη
δύναμη να ακυρώσει στην
πράξη το νέο αντεργατικό
νομοσχέδιο. Να παλέψει για
να καταργηθούν όλοι οι αντερ-
γατικοί νόμοι που έχουν κάνει
τις εργασιακές σχέσεις
«λάστιχο» και τη ζωή των
εργαζομένων πραγματική
κόλαση, για σταθερή και
πλήρη δουλειά με δικαιώματα,
με 7ωρο - 5ημερο – 35ωρο.

ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΝΗ ΣΤΙΣ
Α Π Ε Ρ Γ Ι Α Κ Ε Σ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΑ
ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ
ΧΩΡΑ

ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΣΤΙΣ 10
Π.Μ. ΣΤΗΝ ΠΛ. ΗΡΩΩΝ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ανακοίνωση για τις απεργιακές συγκεντρώσεις στις 10 Ιούνη 2021

Οι επισημάνσεις της ΚΕΔΕ 
για το Ν/Σ της τηλεργασίας

Π
ραγματοποιήθηκε την  7η Ιουν ίου η ακρόαση
Φορέων ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής της
Βουλής για το Νομοσχέδιο  «Θεσμικό πλαίσιο τηλε-

ργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου
τομέα και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) εκπρ-
οσώπησε το μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής
Θεσμών της ΚΕΔΕ, Δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος.

Εισαγωγικά ανέφερε ότι πρόκειται για «ένα νομοθέτημα
προς τη σωστή κατεύθυνση, το οποίο θα διευκολύνει και θα
μπορέσει να λύσει θέματα και τριβές οι οποίες υπάρχουν
σήμερα, οι οποίες δημιουργούνται στην καθημερινότητα της
λειτουργίας όλων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
τουλάχιστον».

Σημείωσε, επίσης, ότι «στις περισσότερες διατάξεις που
περιγράφονται συμφωνούμε», κάνοντας επιπλέον αναφο-
ρά στις «δύο ομόφωνες αποφάσεις του Δ.Σ.».

Επί των άρθρων, τόνισε τις κάτωθι επισημάνσεις της
ΚΕΔΕ:

- « Στο άρθρο 6, στα θέματα προστασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα. Εδώ πρέπει να είμαστε πάρα
πολύ προσεκτικοί.

- Στο άρθρο 7, το οποίο αναφέρεται ότι ο οικειοθελής χαρ-
ακτήρας τηλεργασίας είναι οικειοθελής για τον τηλεργαζόμενο
και τον Φορέα και ότι κατ’ εξαίρεση σε περιπτώσεις κιν-
δύνου υγείας ή μόν ιμων ή πρόσκαιρων προβλημάτων
υγείας εφόσον η φύση των καθηκόντων καθιστά εφικτή την
εξ αποστάσεως εκτέλεσής τους, ο φορέας οφείλει να απο-
δεχθεί την πρόταση του υπαλλήλου ή του εργαζομένου για
παροχή εξ αποστάσεως εργασίας εκτός εάν συντρέχει
ειδικός και σπουδαίος λόγος για την απόρριψή της τον οποίο
ο φορέας οφείλει να εκθέσει και να αιτιολογήσει εγγράφως
προς τον υπάλληλο, τον εργαζόμενο.

Αυτό το οποίο προτείνουμε εμείς, είναι μια διαφορετική
διατύπωση. Αφορά την παράγραφο 2. Προτείνεται να διατ-
υπωθεί ως εξής: “κατ’ εξαίρεση για τους εργαζόμενους ΑμεΑ
σε περίπτωση κινδύνου υγείας ή μόν ιμων ή πρόσκαιρων
προβλημάτων υγείας” και στη συνέχεια να προχωρήσει η
διατύπωση όπως έχει υπάρξει μέχρι σήμερα.

- Για το άρθρο 9, για τον ποσοτικό περιορισμό
της τηλεργασίας, όπου αναφέρεται ότι δεν μπορ-
εί να υπερβαίνει το 25 %, η πρόταση της ΚΕΔΕ
είναι ότι θα έπρεπε να δοθεί η δυνατότητα στους
ίδιους τους φορείς, ανάλογα με τις ανάγκες τους,
να προσδιορίζεται το ποσοστό των υπαλλήλων
που θα τηλεργάζονται.

Στο θέμα των δήμων τουλάχιστον όπως γνωρίζετε
υπάρχουν οι μεγάλοι αστικοί, αγροτικοί, ορεινοί, νησιωτοί. Ο
κάθε δήμος έχει τις δικές του ανάγκες. Ίσως θα μπορούσε
λοιπόν να ληφθεί μια πρόνοια και μία μέριμνα ο κάθε δήμος
να ορίσει τα του οίκου του σύμφωνα με τις ανάγκες του.

- Στην παράγραφο 4 στην εκτέλεση της τηλεργασίας και
συγκεκριμένα στο άρθρο 12  για το σταθμό τηλεργασίας, ο
φορέας παρέχει στον τηλεργαζόμενο οδηγίες για τη χωροθ-
έτηση και κατάλληλη διαμόρφωση του σταθμού τηλεργασίας,
ώστε να ικανοποιούνται σε κάθε περίπτωση οι ελάχιστες
απαιτήσεις εργονομίας και ασφάλειας. 

Προτείνουμε την προσθήκη ότι “ο τηλεργαζόμενος οφείλει
να διατηρεί σε άριστη κατάσταση τον εξοπλισμό που θα του
διατεθεί και να τον επιστρέψει στην υπηρεσία του, όποτε
αυτό του ζητηθεί”.

- Στο άρθρο 13 καθορισμός θέσεων εργασίας. Ουσιαστικά
δύο φορές εντός του εκάστου ημερολογιακού έτους και με
απόφασή του καθορίζει τις θέσεις εργασίας που είναι επιλέ-
ξιμοι για τηλεργασία καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια της
εφαρμογής και αυτή η αρμοδιότητα πηγαίνει στον προϊστά-
μενο ή στον διευθυντή. Αυτό το οποίο προτείνουμε εμείς
είναι η απόφαση να λαμβάνεται από το αρμόδιο προς διορ-
ισμό όργανο που θα καθορίζει εγγράφως τις θέσεις εργασίας
που είναι επιλέξιμες για τηλεργασία, προκειμένου να εκδοθ-
εί η σχετική απόφαση μετά από εισήγηση του διευθυντή. Το
ποιοι θα τηλεργάζονται, με τι όρους και προϋποθέσεις, όπως
ορίζει το συγκεκριμένο Διάταγμα, θα πρέπει να ορίζεται από
το αρμόδιο όργανο και όχι απλά από το διευθυντή κάθε τμή-
ματος και κάθε διεύθυνσης.

Τέλος, στη διαδικασία έκδοσης απόφασης τηλεργασίας, η
πρόταση μας είναι να κοινοποιείται στον υπάλληλο η απόφ-
αση του αρμοδίου οργάνου και όχι του προϊσταμένου της
διοίκησης. 

- Επίσης, στην παράγραφο 3, προτείνεται η παράγραφ-
ος 3 να τροποποιηθεί ως εξής: “Ο προϊστάμενος της κάθε
διεύθυνσης του φορέα κοινοποιεί τα αιτήματα για την τηλε-
ργασία στον άμεσα προϊστάμενό του και όταν εκδοθούν οι
σχετικές αποφάσεις, στον προϊστάμενο της αρμόδιας μονά-
δας για ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού που συντον ίζει
και παρακολουθεί τη διαδικασία” ούτως ώστε να υπάρχει μία
ομαλή διεργασία μέσα στον οργανισμό για το ποιος κάνει
τηλεργασία, με ποιον τρόπο και ποιος τελικά έχει ευθύνη
παρακολούθησης του έργου που γίνεται μέσω της τηλερ-
γασίας.

- Συνεπώς, αυτές είναι οι παρατηρήσεις θα θέλαμε να
κάνουμε. Η απόφαση, λοιπόν, για το ποιος κάνει τηλερ-
γασία να παίρνεται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης, μετά
από αιτιολογημένη πρόταση του προϊσταμένου και όποιος
λαμβάνει εξοπλισμό θα πρέπει όποτε του ζητηθεί αφού τον
διατηρήσει σε άριστη κατάσταση, σε καλή κατάσταση, να
τον επιστρέφει στο φορέα ούτως ώστε να μπορεί με την ίδια
υλικοτεχν ική υποδομή κάποιος άλλος υπάλληλος να χρησι-
μοποιήσει αυτό το υλικό και να παρέχει υπηρεσία απομα-
κρυσμέν η δηλαδή τηλεργασία. »

Παράταση  εγγραφών
στους Παιδικούς 
Σταθμούς και τα 
Βρεφικά Τμήματα του
Δ. Ελευσίνας 

Παρατείν εται η διαδικασία
εγγραφών  και επαν εγγρα-
φών  στους Παιδικούς Σταθ-
μούς   και τα Βρεφικά Τμήματα
του Δ. Ελευσίν ας για το σχο-
λικό έτος 2021-2022

Σας εν ημερών ουμε ότι οι
εγγραφές και επαν εγγραφές
ν ηπίων  και βρεφών  στους
Παιδικούς και Βρεφον ηπια-
κούς σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Δήμου Ελευ-
σίν ας, παρατείν ον ται έως την
30/06/2021.
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Νέος πρόεδρος του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη ο Ανδρέας Σιάμισιης

Ο κ. Καλογεράκος Άγγελος [ΑE ΤΙΤΑΝ] και ο κ. Πoλυχρονόπουλος Αθανάσιος
[POLYECO AE] στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Γ.
ΚΩΤΣΗΡΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Σ. ΠΕΤΣΑ

Στο επίκεντρο η στήριξη των ΟΤΑ για την 
αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές και
τα αναπτυξιακά έργα των προγραμμάτων
«Φιλόδημος ΙΙ» και «Αντώνης Τρίτσης»

Συνάντηση εργασίας με τον αναπληρωτή Υπο-
υργό Εσωτερικών, κ. Στέλιο Πέτσα, είχε τη Δευ-
τέρα 7 Ιουνίου ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης και

Βουλευτής Δυτικής Αττικής, κ. Γιώργος Κώτσηρας.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε μία σειρά
σημαντικών θεμάτων που αφορούν την τοπική αυτο-
διοίκηση, με βασικότερο εξ αυτών την στήριξη των περ-
ιοχών της Δυτικής Αττικής, ιδιαίτερα μετά και την πυρκα-
γιά στα Γεράνεια Όρη. 

Επιπλέον, στη συνάντηση  τέθηκε ως θέμα η ενίσχυση
συνθηκών πυρασφάλειας, ενώ το Υπουργείο Εσωτερ-
ικών θα σταθεί αρωγός στην τοπική αυτοδιοίκηση,
στηρίζοντάς την εμπράκτως με τη χρηματοδότηση
έργων αποκατάστασης, βάσει των αναγκών τους.

Επιπλέον, εντός των επόμενων ημερών θα καταβληθ-
ούν στον δήμο Μεγαρέων τα ποσά βάσει των αιτήσεων,
για την κοινωνική προστασία από την πυρκαγιά.

Ο κ. Κώτσηρας έθεσε ακόμα ως προτεραιότητα στον
αρμόδιο αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, την ανάγ-
κη υλοποίησης αναπτυξιακών έργων για τους πέντε
Δήμους της Δυτικής Αττικής, μέσω των προγραμμάτων
«Φιλόδημος ΙΙ» και «Αντώνης Τρίτσης».

Τέθηκε επίσης το θέμα της ενίσχυσης των δήμων για τη
δυνατότητα χρηματοδοτικών εργαλείων για έργα που
αφορούν την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπ-
ηρία. Ήδη το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προβεί σε
ενισχυμένη στήριξη των δήμων σε αυτό το πλαίσιο.

Επίσης, συζητήθηκε το θέμα της Ελευσίνας ως Πολιτι-
στική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, αξιολογώντας την
πρόοδο των εργασιών καθώς και τις απαιτούμενες παρ-
εμβάσεις  που πρέπει να γίνουν.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Υφυπουργός Δικαι-
οσύνης και Βουλευτής Δυτικής Αττικής, κ. Γιώργος
Κώτσηρας, δήλωσε:

«Σήμερα, είχα ακόμα μία -σε διάστημα μερικών μηνών-
εποικοδομητική συνάντηση εργασίας με τον αναπληρω-
τή Υπουργό Εσωτερικών, Στέλιο Πέτσα, σχετικά με την
αποκατάσταση των περιοχών της Δυτικής Αττικής μετά
την καταστροφική πυρκαγιά στα Γεράνεια Όρη. 

Έγινε η επισκόπηση των δεδομένων μετά την πυρκα-
γιά και την παρουσία του κυβερνητικού κλιμακίου στην
περιοχή  και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Πέτσα για
το έμπρακτο ενδιαφέρον του.

Συζητήσαμε, ακόμα, για τις αναπτυξιακές προοπτικές
που δημιουργούνται βάσει των έργων των προγραμμά-
των «Φιλόδημος ΙΙ» και «Αντώνης Τρίτσης».

Στόχος της κυβέρνησης είναι η βελτίωση της καθημερ-
ινότητας των πολιτών, η οποία θα επιτευχθεί μέσα από
αναπτυξιακές παρεμβάσεις και σημαντικά έργα που υλο-
ποιούνται.

Η
Γενική Συνέλευση του
Συμβουλίου ΣΕΒ για τη
Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΒΙΑΝ)

που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα,
7/6/2021, επικύρωσε την ομόφωνη
πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου
να ανακηρύξει ως νέο Πρόεδρο, το
μέχρι πρότινος μέλος του, κ. Ανδρέα
Σιάμισιη.

Ο κ. Ανδρέας Σιάμισιης διαδέχεται
τον κ. Ιωάννη Πανιάρα, Διευθυντή
Δραστηριοτήτων Ευρώπης & Αειφο-
ρίας Ομίλου ΤΙΤΑΝ,  ο οποίος παρ-
αδίδει τη σκυτάλη μετά από πέντε
χρόνια στη θέση του Προέδρου του
ΒΙΑΝ.

Στη διάρκεια της θητείας του κ.
Ιωάννη Πανιάρα, το BIAN, με στοχε-
υμένες παρεμβάσεις συνέβαλε στη
διαμόρφωση και κατάθεση αξιόπι-
στων προτάσεων από την πλευρά
της επιχειρηματικής κοινότητας στο
δημόσιο διάλογο που σήμερα, περ-
ισσότερο παρά ποτέ, είναι απαρ-
αίτητος για τη μετάβαση στην Πρά-
σινη Ανάπτυξη, με όρους ανταγωνι-
στικότητας και κοινωνικής δικαι-
οσύνης.  

Παράλληλα, συνέχισε να προάγει
στην ελληνική επιχειρηματική
κοινότητα τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ως
βέλτιστη πρακτική στη διαχείριση
ρίσκου και στη λήψη αποφάσεων
που παράγουν αξία για τις ίδιες, το
περιβάλλον και την κοινωνία. 

Στο πλαίσιο της γενικής συνέλευ-
σης, ο κ. Ιωάννη Πανιάρας ανέφερε
«Ευχαριστώ θερμά τα μέλη του ΔΣ
του ΒΙΑΝ, τον Γενικό Διευθυντή Κ.
Κωνσταντίνου και την ομάδα του,
καθώς και όλες τις εταιρείες-μέλη μας
και τον ΣΕΒ, για την άριστη συνερ-
γασία και την ουσιαστική συμβολή
τους στην προώθηση των αρχών της
βιώσιμης ανάπτυξης στον επιχειρ-
ηματικό κόσμο και στον δημόσιο διά-
λογο τα τελευταία 5 χρόνια, η οποία

είμαι βέβαιος θα συνεχίσει και θα
ενταθεί υπό την προεδρία του
Αντρέα Σιάμισιη. Η ατζέντα του
ΒΙΑΝ, η κλιματική αλλαγή, η κυκλι-
κή οικονομία, η βιοποικιλότητα και η
ανάγκη για περιβαλλοντικούς κανό-
νες και συμμόρφωση είναι πλέον
δίκαια αναγνωρισμένα ως κεντρικά
θέματα για την κοινωνία του σήμερα
και τις γενιές του αύριο».

Από την πλευρά του, ο κ.
Ανδρέας Σιάμισιης δήλωσε: «Σε μια
κομβική στιγμή για τη χώρα, όπου
ζητούμενο είναι η ταχεία ανάκαμψη
από τις οικονομικές επιπτώσεις της
πανδημίας, ο ρόλος του ΒΙΑΝ στο
δημόσιο διάλογο καθίσταται ακόμη
πιο νευραλγικός. Ο στόχος μείωσης
των εκπομπών αερίων ρύπων και η
αναγκαιότητα μετάβασης στο νέο ενε-
ργειακό μοντέλο μέχρι το 2030,
θέτουν μπροστά μας ισχυρές προκ-
λήσεις, αλλά δημιουργούν και νέες
σημαντικές ευκαιρίες. Η προσήλωση
στους στόχους SDG για βιώσιμη
ανάπτυξη, η αποτελεσματική αξιο-
ποίηση των διαθέσιμων πόρων της
Πράσινης Συμφωνίας και του
Ταμείου Ανάκαμψης, ο εκσυγχρονι-
σμός του νομοθετικού πλαισίου, η
ταχεία απονομή δικαιοσύνης, καθώς
και η ενίσχυση της πράσινης επιχει-
ρηματικότητας, προκειμένου να δια-
σφαλιστεί η ανταγωνιστικότητά της,
αποτελούν προϋποθέσεις για την 

ισχυρή αναπτυξιακή πορεία του
τόπου. Ως νέος Πρόεδρος του ΒΙΑΝ
σας προσκαλώ να φτιάξουμε όλοι
μαζί μία δυναμική ομάδα εργασίας
προς αυτή την κατεύθυνση.  Ευχαρ-
ιστώ τόσο τη Γενική Συνέλευση του
Συμβουλίου για την ομόφωνη στήρ-
ιξη και εμπιστοσύνη προς το πρό-
σωπό μου, όσο και τον προκάτοχό
μου για το σημαντικό έργο που προ-
σέφερε κατά τη διάρκεια της θητείας
του».   

Κατά τη διάρκεια της γενικής συνέ-
λευσης, πραγματοποιήθηκε ο απο-
λογισμός των δράσεων του ΒΙΑΝ για
τη χρονιά που πέρασε, ενώ τέθηκαν
οι προτεραιότητες για το επόμενο
διάστημα, οι οποίες συνδέονται
άμεσα με τις προκλήσεις αλλά και τις
ευκαιρίες που αναδύονται μέσω της
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας
και του στόχου κλιματικής ουδετερότ-
ητας μέχρι το 2050. 

Η νέα σύνθεση του νέου Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Συμβουλίου
ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, δια-
μορφώνεται ως εξής: 

Πρόεδρος: Σιάμισιης Ανδρέας
[ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ]

Αντιπρόεδρος: Μυλωνογιάννης
Γεώργιος [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

Γενικός Γραμματέας: Κουκλέλης
Κωνσταντίνος [ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ]

Ταμίας: Χατζόπουλος Αλέξανδρος
[ΣΕΒ]

Μέλη:  Εμμανουηλίδης Νίκος
[NESTLE ΕΛΛΑΣ]

Καλογεράκος Άγγελος [ΑE
ΤΙΤΑΝ]

Κεφάλας Αθανάσιος [IMERYS
ΕΛΛΑΣ]

Μπρουμίδης Χάρης [VODAFONE]
Παπαδόπουλος Δημήτριος

[ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.]
Πoλυχρονόπουλος Αθανάσιος

[POLYECO AE]
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Το 2ο Επαγγελματικό Λύκειο Ελευσίνας (ΕΠΑΛ)
μετατρέπεται από απογευματινό σε Εσπερινό 

Είχαν προηγηθεί εργασίες αναβάθμισης σε υποδομές, χώρους και εργαστήρια από τον Δήμο Ελευσίνας  

Μία εξέλιξη που απαντά στις ανάγκες της
επαγγελματικής εκπαιδευτικής κοινότητας
ολόκληρης της Δυτικής Αττικής, είναι η μετατρ-
οπή του 2ου Επαγγελματικού Λυκείου της Ελευ-
σίνας από απογευματινό σε εσπερινό. 

Είχαν προηγηθεί σχετικά αιτήματα του Συλλόγου
Διδασκόντων, αλλά και αναβάθμιση σε υποδομές,
χώρους και εργαστήρια από την Δημοτική Αρχή,
πριν ο Δήμος απευθύνει επίσημα το αίτημα στο
Υπουργείο Παιδείας, ώστε το σχετικό αίτημα να
συνοδεύεται και από αντίστοιχη προετοιμασία προ-
κειμένου να γίνει αποδεκτό. 

Για την εξέλιξη αυτή, ο Δήμαρχος Ελευσίνας,
Αργύρης Οικονόμου, σχολίασε σχετικά: «Την
Άνοιξη του 2020 ήρθε στο γραφείο μου αίτημα από
τον Σύλλογο Διδασκόντων του 2ου ΕΠΑΛ Ελευ-
σίνας, με το οποίο ζητούσαν το ΕΠΑΛ να μετατρα-
πεί από απογευματινό σε εσπερινό. Ήταν ένα
αίτημα πέρα για πέρα λογικό, αφού με αυτό τον
τρόπο ένα σχολείο καταξιωμένο στη συνείδηση όχι
μόνο της Ελευσίνας και της Μαγούλας αλλά ολόκ-
ληρης της Δυτικής Αττικής, θα μπορούσε να
εξυπηρετεί ακόμη καλύτερα τους μαθητές από τα
Δερβενοχώρια μέχρι το Χαϊδάρι. 

Αμέσως, κινήσαμε όλες τις απαραίτητες διαδι-
κασίες στο Δημοτικό μας Συμβούλιο, κάναμε τις
απαραίτητες εργασίες σε υποδομές, χώρους και
εργαστήρια. Απευθύναμε το αίτημα στο Υπουργείο
Παιδείας και φυσικά ενημερώσαμε τους Βουλευτές
της Δυτικής Αττικής. 

Έχει σημασία όλη αυτή η επιστολική διαδρομή;
Όχι, αλλά είναι απαραίτητη. 

Αυτό που έχει σημασία, είναι πως από την νέα
σχολική χρονιά το 2ο ΕΠΑΛ Ελευσίνας, θα γίνει
Εσπερινό Λύκειο. '

Ενα αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας έγινε
δεκτό και μαθητές από όλη την Δυτική Αττική θα
συνεχίζουν με ακόμη μεγαλύτερη ευκολία την

φοίτησή τους στην Ελευσίνα. 
Επόμενος στόχος, να ζητήσουμε ειδικότητες που

να συνδέονται με το επαγγελματικό και βιομηχανικό
προφίλ της περιοχής μας, ώστε ο δρόμος από το
σχολείο στην εργασία να είναι ακόμη μικρότερος. 

Θα τον παλέψουμε και αυτόν».

Μετά την  επιτυχ ία της περασμέν ης
δημοτικής περιόδου, που κατατάχ τηκε
πρώτος στην  αποροφητικότητα πόρων
από την  Περιφέρεια Αττικής, μέσω της
υποβολής εμπεριστατωμέν ων  μελετών ,
ο Δήμος Φυλής διεκδικεί και πάλι πρωτα-
γων ιστικό ρόλο. Αυτή τη φορά στο
πλαίσιο του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ, από το οποίο το Υπουργείο
Εσωτερικών  χ ρηματοδοτεί έργα σε όλους
τους Δήμους της Χώρας.
Χάρη στη μεθοδική δουλειά των  στε-
λεχ ών  και των  υπηρεσιών  του, ο Δήμος
Φυλής έχ ει καταθέσει 12 προτάσεις
έργων , συν ολικού προϋπολογισμού
60,17 εκατ. Ευρώ, που καλύπτουν  όλο
το φάσμα της δραστηριότητάς του. 

Στις προτάσεις του Δήμου περιλαμβά-
ν ον ται έργα ύδρευσης, αν απλάσεων
(αστική αν αζωογόν ηση), αν έγερσης
σχ ολικών  κτιρίων , αν τιπλημμυρικής

προστασίας, ηλεκτροκίν ησης, συν τήρη-
σης σχ ολείων , πολιτικής προστασίας
(πυροπροστασία Πάρν ηθας), πράσιν ων
σημείων  (βυθιζόμεν οι κάδοι απορριμμά-
των ), ιστορικής γν ώσης και ψηφιακής
σύγκλισης . 

Από τις προτάσεις αυτές ήδη έχ ουν
εγκριθεί τρεις, προϋπολογισμού 10,76
εκατ. Ευρώ, από τις οποίες οι δύο έχ ουν
εξελιχ θεί σε έργα που εκτελούν ται, όπως
η αν αβάθμιση του δικτύου ύδρευσης και
το αν τιπλημμυρικό στις οδούς Αλιάκμο-
ν ος και Θεσσαλίας. 
Η τρίτη αφορά στο έργο αν έγερσης του

8ου Δημοτικού Σχ ολείου, στη συν οικία
της Ζωφριάς, για το οποίο ολοκληρώθηκε
η διαδικασία του προσυμβατικού
ελέγχ ου στο Ελεγκτικό Συν έδριο κι αν α-
μέν εται ν α ξεκιν ήσει άμεσα. 
Εξάλλου, στις 4 Ιουν ίου 2021 εγκρίθηκε

η πρόταση για το έργο της εν εργειακής 

αν αβάθμισης των  υποδομών  ύδρευσης
του Δήμου Φυλής, έν α περιβαλλον τικό
έργο που θα μειώσει το εν εργειακό
κόστος στην  ύδρευση με την  τοποθέτ-
ηση 2 υποβρύχ ιων  αν τλητικών  συγκρ-
οτημάτων  και 6 αν τλιών  ν έας τεχ ν ο-
λογίας καθώς και φωτοβολταϊκών
συστημάτων  ισχ ύος 0,5 ΜW. 

Αν αφορικά με τις προτάσεις των  ν έων
έργων  ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος Παπ-
πούς τόν ισε ότι αποτελεί πάγια τακτική
του Δήμου ν α διεκδικεί την  αξιοποίηση
όλων  των  χ ρηματοδοτικών  εργαλείων
που διατίθεν ται. “Διεκδικούμε τη χ ρημα

τοδότηση των
έργων  που έχ ει
αν άγκη ο τόπος,
μέσα από την
υποβολή εμπερι-
σ τ α τ ω μ έ ν ω ν
μελετών . 
Οι μελέτες και η
γεν ικότερη ωρίμα-
ση των  έργων
δείχ ν ουν  το υψηλό
επίπεδο κατάρτι-
σης και γν ώσης

των  στελεχ ών  και των  υπηρεσιών  του
Δήμου μας. Αισθάν ομαι την  αν άγκη ν α
τους ευχ αριστήσω όλους, από καρδιάς
και ιδιαίτερα τον  Αν τιδήμαρχ ο Θαν άση
Σχ ίζα και το συν εργάτη μου Γιάν ν η
Λιάκο που συν τόν ισαν  την  υποβολή
των  11 προτάσεων .

Όπως και τον  Αν τιδήμαρχ ο Γιώργο
Αβράμη που υπέβαλε την  πρόταση για
την  ψηφιακή σύγκλιση. Είμαι βέβαιος ότι
με την  έγκριση των  ν έων  έργων , που θα
προστεθούν  σε αυτά που βρίσκον ται σε
εξέλιξη, ο Δήμος μας θα βρεθεί στην
πρώτη θέση παν ελλαδικά”, υπογράμμισε
ο Δήμαρχ ος Φυλής.  

- ΚΑΤΕΘΕΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΣΤΟ ΥΠΕΣ   
Προτάσεις για τη χρηματοδότηση 12 έργων, προϋπολογισμού 60,17 εκατ. Ευρώ 

Στην πρώτη γραμμή της αξιοποίησης χρηματοδοτικών
εργαλείων για την εκτέλεση έργων, βρίσκεται, για ακόμα
μια φορά, ο Δήμος Φυλής. 
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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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Αγαπητέ κύριε Καλυμν άκη,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παν ελ-
λην ίου Συλλόγου Γυν αικών  με Καρκίν ο
Μαστού ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ, πληροφορήθηκε
με λύπη του, την  ξαφν ική απώλεια του
αγαπητού σας εξαδέλφου και ακάματου
εθελον τή του Συλλόγου Εθελον τών
Θριάσιου Πεδίου, Παύλου Καλυμν άκη.

Όλα αυτά τα χ ρόν ια της συμμετοχ ής
του Συλλόγου σας στον  αγών α Greece
Race f or the Cure® η παρουσία του
και η προσφορά του υπήρξε ουσιαστι-
κή και πάν τα διακριτική, με ήθος και
ευγέν εια.

Σας συλλυπούμεθα ολόψυχ α και ευχ ό-
μαστε σε εσάς και τους οικείους του ν α
έχ ετε δύν αμη ν α συν εχ ίζετε και ν α
τιμάτε πάν τα τη μν ήμη του.

Με εκτίμηση
Παρασκευή Μιχ αλοπούλου
Πρόεδρος Δ.Σ.

Παν ελλήν ιος Σύλλογος Γυν αικών  με
Καρκίν ο Μαστού «Άλμα Ζωής»
Ηπείρου 11, 104 33 Αθήν α
ΤΗΛ: 210 4180006 ΦΑΞ: 210 4180016
www.almazois.gr
www.f acebook.com/almazois
www.twitter.com/almazois

ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ συλλυπητήριο μήνυμα

Ο
ν έος πτωχ ευτικός κώδικας, ο
οποίος απευθύν εται και σε
επιχ ειρήσεις και σε ν οικοκυριά

θα είν αι ο μόν ος δρόμος για ρυθμίσεις
χ ρεών  ή την  πτωχ ευτική διαδικασία από
την  1η Ιουλίου που λήγει το «πάγωμα»
των  πλειστηριασμών  ακιν ήτων .

Για το θέμα, ο ν ομικός σύμβουλος της
Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ Βίκτωρ Τσιαφούτης έδωσε
συμβουλές στους οφειλέτες και πώς
επιχ ειρήσεις και ν οικοκυριά μπορούν  ν α
μπουν  σε διακαν ον ισμό οφειλών  

Όπως εξήγησε, μιλών τας στην  ΕΡΤ
πρόκειται για μία πιο απλοποιημέν η αλλά
κυρίως εν ιαία διαδικασία, «έν α σημείο
που έχ ει δεχ θεί σφοδρή κριτική, όπως
είπε, γιατί όλοι αν τιλαμβάν ον ται ότι άλλα
ρίσκα λαμβάν ει μία επιχ είρηση, και ιδίως
μια μεγάλη ή μεσαία επιχ είρηση, και άλλα
ρίσκα λαμβάν ει μια πολύ μικρή
επιχ είρηση ή έν α ν οικοκυριό» 

Οι συμβουλές στους οφειλέτες, από
την 1η Ιουλίου:

ν α αν ταποκρίν ον ται στις κλήσεις των
πιστωτών  τους, ν α προσκομμίζουν  τα
έγγραφα που χ ρειάζεται και ν α δείχ ν ουν
μια διάθεση για συζήτηση, ακόμα και αν
οι προτάσεις που δέχ ον ται δεν  είν αι
ρεαλιστικές και βιώσιμες.

ν α απευθυν θούν  σε δικηγόρο ή σε
φορείς όπως η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ και άλλες
Εν ώσεις Καταν αλωτών  που
ασχ ολούν ται με το ζήτημα της
διευθέτησης χ ρεών

αν  δεν  βρουν  λύση εξωδικαστική, θα
πρέπει ν α δουν  αν  τους συμφέρει η
υπαγωγή στον  πτωχ ευτικό ν όμο,
λαμβάν ον τας υπόψη τις προϋποθέσεις.

Προτού οδηγηθούν  στην  πτώχ ευση
τα ν οικοκυριά υπάρχ ει μια δυν ατότητα
εξωδικαστικής επίλυσης των  διαφορών
με το Δημόσιο, τις τράπεζες και τους
λοιπούς πιστωτές, όπως αν έφερε ο
Βίκτωρ Τσιαφούτης.

Όμως, πρόσθεσε, δεν  είν αι
υποχ ρεωτικό για τους πιστωτές ν α
συμμετάσχ ουν  σε αυτή την
εξωδικαστική διαδικασία. Μόν ο αν  η
πλειον ότητα των  πιστωτών  δεχ θεί ν α
συμμετάσχ ει και ν α συμφων ήσει, τότε
είν αι αν αγκασμέν οι και οι υπόλοιποι
πιστωτές ν α ακολουθήσουν .

Στην  περίπτωση που ο πιστωτής δεν
δεχ θεί τον  διακαν ον ισμό, ο οφειλέτης
έχ ει δύο επιλογές:

ν α απευθυν θεί σε κάθε τράπεζα
ξεχ ωριστά, χ ωρίς ν α συμμετάσχ ει στην
πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχ αν ισμού
ρύθμισης οφειλών

αν  δεν  καταφέρει ν α επιλύσει
εξωδικαστικά το πρόβλημά του, «η μόν η
διαδικασία που του απομέν ει είν αι το
ν έο πτωχ ευτικό».

Τα κριτήρια για τα ευάλωτα ν οικοκυριά
– εισοδηματικά κριτήρια

έως 7.000 το συν ολικό εισόδημα για
μον οπρόσωπο ν οικοκυριό

έως 21.000 ευρώ για οικογέν ειες

– ακίν ητη περιουσία

έως 120.000 ευρώ για το
μον οπρόσωπο ν οικοκυριό

έως 180.000 ευρώ για τις οικογέν ειες

– καταθέσεις

έως 7.000 ευρώ για μον οπρόσωπο
ν οικοκυριό

προσαύξηση κατά 3.500 ευρώ για κάθε
επιπλέον  μέλος του ν οικοκυριού

προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε
απροστάτευτο τέκν ο.

Ο ν ομικός σύμβουλος της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ
τόν ισε ότι αν  δεν  είχ ε υπάρξει η
παν δημία, εν δεχ ομέν ως ν α είχ αν  βιώσει
αρκετοί οφειλέτες δύσκολες στιγμές γιατί
είχ αν  προγραμματιστεί πλειστηριασμοί,
οι οποίοι αν εστάλησαν .

Εκτίμησε ότι «η επιστροφή στην
καν ον ικότητα από υγειον ομικής
πλευράς, θα έχ ει αποτέλεσμα μια
άσχ ημη κατάσταση σε σχ έση με τους
πλειστηριασμούς», επισημαίν ον τας ότι
στο ν έο πτωχ ευτικό δίκαιο δεν
προβλέπεται προστασία της κύριας
κατοικίας.

Υπεν θύμισε  τέλος ότι υπάρχ ει
ρύθμιση που προβλέπει ο οφειλέτης ν α
μπορεί ν α πληρών ει για 12 χ ρόν ια έν α
μίσθωμα για το σπίτι του, το οποίο θα
μπορεί ν α επαν αγοράσει μετά από 12
χ ρόν ια στην  τρέχ ουσα τότε τιμή, χ ωρίς
ν α συμπεριληφθούν  τα εν οίκια που θα

Το νέο καθεστώς στους πλειστηριασμούς
ακινήτων
– Τι θα συμβεί από την 1η Ιουλίου

Συμβουλές από τον νομικό σύμβουλο της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ
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Ο Γιώργος Βαζάκας μίλησε για 
το πρωτάθλημα της Football League

Ο
έμπειρος προπονητής Γιώργος
Βαζάκας αναφέρθηκε εκτενώς
στο πρωτάθλημα της Football

League τονίζοντας πως το πρωτάθλημα
του Νοτίου Ομίλου είναι πιο δυνατό και
με καλύτερες ομάδες.

Ο εν λόγω τεχνικός ήταν προπονητής
στις δύο ομάδες Ασπρόπυργο και
Αστέρα Βλαχιώτη. Ο ίδιος είπε:

Ο τρόπος που έγινε το πρωτάθλημα
σίγουρα δημιούργησε προβλήματα.
Ομάδες καλές έμειναν πίσω, άλλες που
τους βγήκε, προχώρησαν. Αυτή η διαδι-
κασία που έγινε φέτος ήταν περισσότερο
για να περάσει ο χρόνος και να δημιο-
υργήσουν αυτό που προσπαθεί τώρα ο
Αυγενάκης και λιγότερο για να παίξουν
και να βγει ο πρωταθλητής. Βλέπετε ότι
καταργείται αυτή η κατηγορία. Άρα το

πρωτάθλημα ήταν διαδικαστικού χαρακ-
τήρα. Έγινε ένα πρωτάθλημα για να
υποβιβαστούν οι τέσσερις ομάδες από
τις είκοσι. Ήταν μια προβληματική κατ-
ηγορία».

Για το νέο πρωτάθλημα: «Του χρόνου
το πρωτάθλημα θα έχει μεγαλύτερο
ενδιαφέρον. Εγώ έλεγα πως έπρεπε να
γίνουν αλλαγές, γιατί ο τρόπος που
έγινε η κατηγορία ήταν λάθος. Οι ομά-
δες που είχαν βγει τότε από τη Γ’  Εθνι-
κή, ήταν και ο Ολυμπιακός Βόλου και η
Νίκη Βόλου, θα είναι σε δυο χρόνια
στην ίδια κατάσταση που ήταν και οι
άλλες ομάδες, οικονομικά κατεστραμμέ-
νες. Κάτι λοιπόν έπρεπε να γίνει. Βλέ-
πετε φέτος η Super League 2 πήραν
από 450 -500 χιλιάδες και η Football
League πήραν από 28 χιλιάδες. Και τα
έξοδα ήταν ίδια. Είναι δυνατόν να
προχωρήσει αυτό το ποδόσφαιρο; Δεν
υπάρχει…

Όλοι εμείς που ανήκουμε στον χώρο
αυτό φωνάζαμε πως κάτι πρέπει να
γίνει. Τώρα περιμένουμε να δούμε τον
τρόπο που θα εφαρμοστεί η αναδιάρθρ-
ωση. Η αναδιάρθρωση γίνεται πάντα
από κάτω προς τα επάνω. Πόσες ομά-
δες θα βγαίνουν, πόσες θα πέφτουν, τι
διαδικασία θα υπάρχει… Αυτό το στάδιο

που προσπαθεί να εφαρμόσει είναι
μεταβατικό γιατί κάποια στιγμή θα γίνει
ένας όμιλος».

Για την δήλωσή του για τον Αστέρα
Βλαχιώτη ότι τον άφησε με 12 βαθμούς,
ενώ αυτή τη στιγμή η ομάδα έχει 7: «Οι
τρεις οι βαθμοί είναι που θα πάρει σίγο-
υρα από την ένσταση με την Καλλιθέα,
γιατί η ένσταση ήταν διαδικαστικού χαρ-
ακτήρα. Οπότε ήταν 10 οι βαθμοί και
θεωρώ πως ένα ακόμη παιχνίδι θα το
έπαιρνα».

Για τους δύο ομίλους: «Παρακολούθη-
σα δύο παιχνίδια του Ολυμπιακού
Βόλου, λόγω της σχέσης μου, της φιλίας
που έχω με τα παιδιά που διοικούν τον
Ολυμπιακό. Είδα ότι η διαφορά του
Βορρά με το Νότο είναι μεγάλη. Στο
Νότο είναι πιο δυνατό το πρωτάθλημα,
απ’  ότι στον Βορρά. Θεωρώ πως ο
Νότος έχει καλύτερες ομάδες».

Αν μπορεί ο Βλαχιώτης να κάνει στο
τέλος ντεμαράζ και να μείνει κατηγορία:
«Μετά και την ήττα που έκανε χθες με τη
Καλλιθέα μόνο μαθηματικά έχει ελπίδες.
Από εκεί και πέρα ξέρετε στο ποδόσφ-
αιρο… 

Η Νίκη Βόλου για παράδειγμα αυτή τη
στιγμή έχει 17 βαθμούς και μόνο αυτή

μπορεί να κυνηγήσει. Και η Νίκη να
νικήσει τον Ασπρόπυργο και να μην
κερδίσει τα δύο εκτός έδρας και ο
Βλαχιώτης να νικήσει όλα τα παιχνίδια.
Μόνο έτσι, μόνο μαθηματικά».

Αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο με βάση
την εικόνα των δύο ομάδων: «Το ποδό-
σφαιρο έχει κάνει και μουγγό να μιλήσει.
Δεν ξέρετε τι μπορεί να γίνει. 

Η Νίκη Βόλου παρουσιάστηκε ως
φαβορί. Όλοι λέγαμε το καλοκαίρι ότι
είναι η πιο ενισχυμένη ομάδα. 

Όμως ήταν η δυσάρεστη έκπληξη. Στο
ματς με την Καλαμάτα ήταν πολύ καλή η
Νίκη Βόλου όμως το αποτέλεσμα, βλέπε-
τε… 

Η Καλαμάτα χωρίς να έχει δυνατή
παρουσία παίρνει τους πόντους. Αυτή
είναι η διαφορά φέτος όπως διεξάγεται
το πρωτάθλημα. Ότι μπορεί να έχεις
δουλέψει, να έχεις επενδύσει όμως
επειδή το πρωτάθλημα είναι σύντομο
επιβίωσαν οι ομάδες που έχουν βάθος.
Γι’  αυτό είπα πως η Νίκη Βόλου ήταν η
αρνητική έκπληξη. Γιατί η Νίκη Βόλου
είχε το βάθος, είχε και την εμπειρία
όμως δεν πήγε καθόλου καλά. Ενώ η
Καλαμάτα το εκμεταλλεύτηκε».

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

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 διε-

ξαγωγή αρχαιρεσιών, στον ανοικτό χώρο του Πολιτιστικού κέντρου Λ. Κανελλόπουλος (Ίωνος Δραγούμη 37, Ελευσίνα), την Δευ-
τέρα 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 έγκρισή 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 αναπ-
ληρωματικών μελών .

Η Γενική Συνέλευση είναι ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόμενο, με δικαίωμα λόγου.

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στην Γενική Συνέλευση έχουν τα ενεργά τακτικά μέλη που έχουν καταβάλλει ή θα καταβάλλουν
τυχόν οφειλόμενες συνδρομές τους έως και δέκα ημέρες πριν την ημέρα της Συνελεύσεως (δηλ. έως 17/6/2021). 

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

Γίνεται μνεία ότι έχουν ληφθεί όλα τα υγειονομικά μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος                                             Ο  Γενικός Γραμματέας

Αθανάσιος Λίγγος Εμμανουήλ Μαΐλης

ΓΑΜΟΣ

O ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΞΟΥΡΑ,
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ 

ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΝΕΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ Η ΝΟΔΑΡΑ ΕΛΕΝΗ

ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ,
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ

ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ

ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΘΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ.
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Ε Π Σ Δ Α :
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Συνέλευση
στις 16/6

Την  Τετάρτη 16 Ιουν ίου έχει προγραμματιστεί η
ετήσια Γεν ική Συν έλευση της Έν ωσης Ποδο-
σφαιρικών  Σωματείων  Δυτικής Αττικής. Σύμφω-
ν α με τις πληροφορίες μας, η Συν έλευση θα
πραγματοποιηθεί στον  Ασπρόπυργο, σε ώρα
και μέρος που θα αν ακοιν ώσει το επόμεν ο
διάστημα η διοίκηση της ΕΠΣΔΑ.
Πέραν  της έγκρισης οικον ομικού και διοικητι-
κού απολογισμού θα γίν ει και σημαν τική
συζήτηση για όλα τα προβλήματα που έχουν
προκύψει μετά την  ματαίωση των  πρωταθλ-
ημάτων  λόγω της παν δημίας, καθώς και για το
σχεδιασμό της ν έας αγων ιστικής περιόδου.

Η Ενωση Ασπροπύργου με τον
Αστέρα Βλαχιώτη

Τελευταίο χαρτί σήμερα στις 17:00 για την Ενωση
Ασπροπύργου στην Football League που αγωνίζεται στο
δημοτικό στάδιο με τον Αστέρα Βλαχιώτη σε αναβληθέν-
τα παιχνίδι για την 10η αγωνιστική. Στο πρώτο γύρο οι
φιλοξενούμενοι είχαν επικρατήσει με 1-0.
Η ομάδα της Δυτικής Αττικής θέλει πλέον τέσσερις νίκες

και πολλές απώλειες των ομάδων που είναι μπροστά της.
Διαιτητής: Λεμπέσης (Πειραιά),Α Βοηθός: Αρμακόλας
(Κυκλάδων).Β Βοηθός Παγουρτζής (Πειραιά). 4ος: Που-
λόπουλος: (Πειραιά).Παρατηρητής: Βασσάλος (Χανίων).

AN.TΣAK.

Καλοκαιρινό soccer camp στη Νέα Πέραμο ο ΑΓΣΝΠ

Αγαπητοί γονείς και αθλητές. Ελάτε να παίξουμε να διασκεδά-
σουμε να προπονηθούμε.
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την διοργάνω-
ση του 1ου καλοκαιρινού soccer camp της Ακαδημίας ΑΓΣΝ
Περάμου  το οποίο θα έχει διάρκεια 1 μήνα!
Όλο τον Ιούλιο σας περιμένουμε στο γήπεδο μας να προπονηθ-
ούμε πάνω σε διάφορες θεματικές ενότητες, να παίξουμε πολλά
παιχνίδια και να διασκεδάσουμε όλοι μαζί παίζοντας ποδόσφαι-
ρο!
Καθ όλη την διάρκεια του soccer camp θα παρευρεθούν στις
προπονήσεις αρκετοί καλεσμένοι από τον χώρο του ποδοσφαίρ-
ου να μοιραστούν μαζί μας τις γνώσεις τους και τις εμπειρίες που
έχουν αποκτήσει!
Ηλικίες απο 5 έως 17 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής έως 25/6.
Για πληροφορίες και για να δηλώσετε συμμετοχή μπορείτε να
περάσετε από τα γραφεία του συλλόγου στο γήπεδο μας καθ-
ημερινά 17:00-19:30

Απόφαση της ΕΠΟ για 
τον Μιχάλη Φράγκο

Πέντε ημερες προθεσμία έχει ο Ασπρόπυργος
προκειμένου να γλιτώσει το -3 που ενεργοποι-
ήθηκε από το Διαιτητικό Δικαστηρίο για οφειλές
στον Μιχάλη Φράγκο.

Το Διαιτητικό Δικαστήριο της Ελληνικής Ποδο-
σφαιρικής Ομοαπονδίας έλαβε την ακόλουθη
απόφαση:

Ενεργοποιεί σε βάρος της ΠΑΕ Ένωση Πανα-
σπροπυργιακού ΑΟ Δόξας Ασπροπύργου την
επιβληθείσα με την 91/2021 απόφαση παρόντος
Δικαστηρίου ποινή της αφαίρεσης τριών (3)
βαθμών, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση
του αιτούντος ποδοσφαιριστή Μιχαήλ Φράγκου,
κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 13/2021
τελεσίδικης απόφασης του Δ.Δ.Π. της Ε.Π.Ο.,
εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών
από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της
παρούσας.

ΓΈΘΝΙΚΗ: Οι σημερινοί αγώνες
στον 7ο όμιλο

Σε αγωνιστική δράση σήμερα η Γ’Εθνική με αγώνες για την
12η αγωνιστική στον 7ο όμιλο.

Ο Αριστείδης Αλιάγας(ΦΩΤΟ)από την Δυτική Αττική  θα
σφυρίξει το αθηναικό ντέρμπι στο Ρούφ με τον Αγιο Ιερόθ-
εο.Βοηθοί του απο τον ίδιο σύνδεσμο οι Νίκος Μανούρας
και Χρήστος Παύλος.Παρατηρητής διαιτησίας Πέτρος Μιχα-
ηλίδης.

7ος όμιλος – Τετάρτη (9/6) 17:00

Κηφισιά-Ναύπλιο 2017
Διαιτητής: Ρεντίφης (Αν. Αττικής)
Α’ Βοηθός: Γκούβας (Αν. Αττικής)
Β’ Βοηθός: Σοφιάς (Αν. Αττικής)
Παρατηρητής: Αργυρός (Αθηνών)

Ερμής Μελιγούς-Φοίνικας Ν. Επιδαύρου
Διαιτητής: Παναγάκος (Λακωνίας)
Α’ Βοηθός: Ισακοβίδης (Λακωνίας)
Β’ Βοηθός: Μπεκιάρης (Λακωνίας)
Παρατηρητής: Αναστόπουλος (Αρκαδίας)

Πανγυθεατικός-Μολαϊκός
Διαιτητής: Ρέκκας (Μεσσηνίας)
Α’ Βοηθός: Χριστοδούλου (Ημαθίας)
Β’ Βοηθός: Αθανασοπούλου (Μεσσηνίας)
Παρατηρητής: Σπυράκης (Λακωνίας

Παναρκαδικός-Άρης Σκάλας
Διαιτητής: Παναγιωταράς (Αθηνών)
Α’ Βοηθός: Μαραθωνίτης Αθηνών)
Β’ Βοηθός: Μιμίδης (Αθηνών)
Παρατηρητής: Πορφύρης (Αρκαδίας)

ΠΑΟ Ρουφ-Άγιος Ιερόθεος
Διαιτητής: Αλιάγας (Δυτ. Αττικής)
Α’ Βοηθός: Μανουρας (Δυτ. Αττικής)
Β’ Βοηθός: Παύλος (Δτ. Αττικής)
Παρατηρητής: Μιχαηλίδης (Αθηνών)

Ατρόμητος Χιλιομοδίου-Ερμιονίδα
Διαιτητής: Καλογερόπουλος (Αθηνών)
Α’ Βοηθός: Μητράκος (Αθηνών)
Β’ Βοηθός: Τζανής (Αθηνών)
Παρατηρητής: Παπανικολάου (Κορινθίας)

Football League: 
Οι κανονιέρηδες

8 γκολ:
Λουκίνας (Βέροια)

7 γκολ:
Μάνιος (Αλμωπός
Αριδαίας)
Π α π α δ η μ η τ ρ ί ο υ
(Ολυμπιακός Βόλου)
Τσιριγώτης (Επισκοπή)

6 γκολ:
Πράντο (Πανσερραϊκός)
Μαρουκάκης (Καλλιθέα)
Πασάς (Βέροια)
Καλογέρης (Απόλλων
Πόντου)

5 γκολ:
Δελαπόρτας (Ρόδος)
Χατζησάββας (Ιάλυσος)
Πόζογλου (Βέροια)
Κολλάς, Βαλαβανόπουλος,
Κόκκορης (Καβάλα)
Ροχάνο (Νίκη Βόλου)

4 γκολ:
Αδαμάκης (Καβάλα)
Μ π α ρ μ π α ρ ο ύ σ η ς
(Αιγάλεω)
Παπαδόπουλος (Ιάλυσος)
Μαρκόφσκι (Καλαμάτα)
Σαραντίδης (Θεσπρωτός)
Κανούλας (Σαντορίνη)

3 γκολ:
Δεινόπαππας,
Παναγιώτου (Απόλλων
Πόντου)
Λουσέρο (Αλμωπός
Αριδαίας)
Γαβριηλίδης (Καβάλα)
Μπουόλι, Δεμηρτζόγλου,

Κυβελίδης (Πιερικός)
Γεωργιάδης
(Πανσερραϊκός)
Αρναρέλλης (Ρόδος)
Καββαδίας, Σταύρου,
Στούπης (Καλλιθέα)
Γκαρσία (Νίκη Βόλου)
Ποζατζίδης (Τρίγλια)
Πατσέκο (Θεσπρωτός)

2 γκολ:
Παντεκίδης (Καβάλα)
Χαντί, Τσιλιγγίρης,
Μπουρλάκης (Αιγάλεω)
Ζαχαράκης
(Ασπρόπυργος)
Σέα (ΑΕΠ Κοζάνης)
Κοντοές (Θεσπρωτός)
Στίκας, Ορφανίδης
(Καβάλα)
Τσίπρας, Μπαξεβάνος
(Ρόδος)
Γκατσολάρι,
Παπαδόπουλος (Πιερικός)
Γκέσιος, Χαντζάρας
(Αλμωπός Αριδαίας)
Τότσκα (Τρίγλια)
Μέτσε (Νίκη Βόλου)
Ηλιόπουλος, Φελίπε,
Μπουσμπίμπα
(Καλαμάτα)
Τσιντώνης (Καλλιθέα)
Νάνι (Επισκοπή)
Φιλίποβιτς (Ολυμπιακός
Βόλου)
Παντίδος (Σαντορίνη).

1 γκολ:
Αμαραντίδης (Απόλλων
Πόντου)
Τραορέ, Βασιλείου,
Κυριαζής, Μαρούδας,
Ζαχαρός,
Γεωργακόπουλος
(Ασπρόπυργος)
Μακρυδημήτρης, Λίχτι,
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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 Tετάρτη 9 Ιουνίου 2021

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284


