
Μετρό: Επεκτείνεται
στη Δυτική Αττική

Ξεκινούν τα έργα για τη «Γραμμή 4»

ΕΕππιισσττρρέέφφεειι  ηη  μμοουυσσιικκήή
σσττηηνν  εεσσττίίαασσηη  

– Απαγόρευση κυκλοφορίας από τη 01:30 
Άρση μέτρων: Αυξάνεται η πληρότητα σε θέατρα και συναυλιακούς χώρους 

ΖΗΤΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  

ΈΈκκτταακκτταα  κκααιι
ππρροολληηππττιικκάά  μμέέττρραα
ππυυρροοππρροοσστταασσίίααςς

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ
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Διασυρμός… Νέα ήττα η
Ένωση Ασπροπύργου

Σοκαριστική 
καταγγελία για 

βιασμό φαντάρου
στo Μεγάλο Πεύκο

32χρονος ισχυρίστηκε ότι με εντολή
αξιωματικού έπεσε θύμα βιασμού

σσεελλ..  88

ΟΟλλοοκκλληηρρώώννεεττααιι  ττοο
ΑΑννττιιππλληημμμμυυρριικκόό  έέρργγοο

σσττηη  ““ΛΛίίμμννηη””  ΆΆννωω
ΛΛιιοοσσίίωωνν

σσεελλ..  22 σσεελλ..  33

σσεελλ..  55

«Βροχή» πυροβολισμών
στο Ζεφύρι

Άδειασαν  γεμιστήρες σε γλέν τι με αφορμή
γάμο Ρομά - Άφαν τη η αστυν ομία, 

καταγγέλλουν  περίοικοι

Έρευνα: Ισχυρότερη ανοσία
με «κοκτέιλ» 

AstraZeneca – Pfizer

ΟΟΑΑΕΕ∆∆::  ΣΣήήµµεερραα  1100//66  ξξεεκκιιννάάεειι  ηη
ηηλλεεκκττρροοννιικκήή  υυπποοββοολλήή  ααιιττήήσσεεωωνν  γγιιαα
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σσεελλ..  99 ΣΣεελλ..  1133

σσεελλ..  99
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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: Αραιή συννεφιά, πιθανότητα βροχής

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

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Νεφέλη ,Αν άληψη του Χριστού, Ιερομάρτυρος
Τιμοθέου επισκόπου Προύσσης, Μαρτύρων

Αλεξάν δρου και Αν των ίν ης

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Λιόση Ιωάννα Σ.Σαλαμίνος 17Α & Τσίγκου Α.,

2105576927

Ελευσίνα

ΓΚΟΛΕΜΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ιερά Οδός 22, 2105546448

MANΔΡΑ
Γιάννου Γεώργιος Ι.

Κοροπούλη Βαγγέλη 25, 2105555844

Άνω Λιόσια

Λιόση Ιωάννα Ι.Πίνδου 13, 
2102472223

ΑΧΑΡΝΕΣ
Σφακιανάκη Φωτεινή Α.

Λεωφόρος Θρακομακεδόνων 2102434055

Υπογράφηκε το
πρωί της Τετάρτης
9 Ιουνίου 2021, η

σύμβαση για τη ολοκλήρ-
ωση  των Αντιπλημμυρ-
ικών Έργων στην περιοχή
“Λίμνη” Άνω Λιοσίων με
την κατασκευή επιπλέον
αγωγών ομβρίων και με τα
αντίστοιχα φρεάτια υδρο-
συλλογής. 

Στην υπογραφή της
σύμβασης παρόντες ήταν
ο Δήμαρχος Φυλής Χρή-
στος Παππούς, ο Αντιδή-
μαρχος Τεχνικών Έργων
Θανάσης Σχίζας και ο επι-
στημονικός συνεργάτης
του Δημάρχου Γιάννης Λιά-
κος. 

“Για το Δήμο Φυλής η αντιπλημμυρική θωράκιση
αποτελεί έργο πρώτης προτεραιότητας ώστε να μη
ζήσουμε ποτέ ξανά,  εικόνες του παρελθόντος. 

Με διαρκές πολυεπίπεδο έργο και παρεμβάσεις
αγωνιζόμαστε για τη βελτίωση της καθημερινότ-
ητας των συμπολιτών μας” υπογράμμισε σχετικά ο
Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς. 

Η Τηλεργασία ήρθε για να μείνει 
- Τι δείχνει έρευνα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Τ
ον  Μάρτιο του 2020
μαζί με το lockdown μας
«συστήθηκαν » παράλ-

ληλα η τηλεργασία και η τηλεκ-
παίδευση ξαφν ικά, απότομα
και υποχ ρεωτικά λόγω της
παν δημίας, χ ωρίς ν α
υπάρχ ει περίοδος προσαρ-
μογής για τους εργαζόμεν ους,
τις επιχ ειρήσεις, τους μαθητές
και τους γον είς.

Η κατάσταση ήταν  ακόμα
πιο περίπλοκη για τους
εργαζόμεν ους γον είς που
χ ρειάστηκε ν α προσαρμό-
σουν  εκ ν έου επαγγελματική
και οικογεν ειακή ζωή σε
πρωτόγν ωρες συν θήκες. Η
παν δημία διαμόρφωσε έν α
ριζικά διαφορετικό τοπίο και
αν άγκασε τον  εργασιακό κόσμο ν α αν αδιοργαν ωθεί
και ν α προσαρμοστεί. Η τηλεργασία στην  Ελλάδα
ξεκίν ησε με τους περισσότερους εργαζόμεν ους ν α μην
έχ ουν  καμία προηγούμεν η εμπειρία, την  ώρα που
περίπου το μισό εργατικό δυν αμικό και κυρίως οι
γυν αίκες χ ρειάστηκε ν α τηλεργαστούν , όπως
δείχ ν ουν  τα στοιχ εία της έρευν ας του Παν επιστημίου
της Δυτικής Αττικής.

Τα στοιχ εία που παρουσιάζον ται στην  έρευν α του
Παν επιστημίου συλλέχ θηκαν  από όλη τη χ ώρα, από
όλες τις διοικητικές περιφέρειες, από μικρά χ ωριά έως
μεγάλες πόλεις, από όλες τις ηλικίες 12 έως 98 ετών ,
όλες τις εθν ικότητες, όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα και
τις επαγγελματικές κατηγορίες, και όλα τα θρησκευτικά
δόγματα. Τα ερωτηματολόγια ήταν  ηλεκτρον ικά και
αν ών υμα. Από τα ληφθέν τα αξιοποιήσιμα ήταν  τα
5.693.

Σύμφων α με την  έρευν α μόν ο έν ας στους έξι (17%)
Έλλην ες είχ ε εμπειρία τηλεργασίας πριν  την  παν -
δημία. Οι άν δρες είχ αν  λίγο μεγαλύτερη εμπειρία τηλε-
ργασίας από τις γυν αίκες. Οι κάτοικοι των  κωμοπό-
λεων  και των  μικρών  πόλεων  είχ αν  μεγαλύτερη εμπει-
ρία από τους κατοίκους των  χ ωριών  και των  μεγάλων
αστικών  κέν τρων . Παράλληλα, εργαζόμεν οι υψηλού
μορφωτικού επιπέδου είχ αν  σημαν τικά μεγαλύτερη
εμπειρία από εργαζομέν ους χ αμηλότερου επιπέδου,
εν ώ άτομα με αν απηρίες είχ αν  πολύ μεγαλύτερη εμπει-
ρία από τα άτομα με άλλα προβλήματα υγείας και ακόμα
μεγαλύτερη από άτομα χ ωρίς προβλήματα. Οι ελεύθερ-
οι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχ ολούμεν οι είχ αν
μεγαλύτερη εμπειρία από άλλες κατηγορίες εργαζομέ-
ν ων . Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι ελεύθεροι επαγγε-
λματίες και αυτοαπασχ ολούμεν οι 36-65 χ ρόν ων  και οι
ιδιωτικοί υπάλληλοι 18-35 χ ρόν ων  είχ αν  τη μεγαλύτε-
ρη εμπειρία στον  κλάδο τους.

ΟΟλλοοκκλληηρρώώννεεττααιι  ττοο  ΑΑννττιιππλληημμμμυυρριικκόό
έέρργγοο  σσττηη  ““ΛΛίίμμννηη””  ΆΆννωω  ΛΛιιοοσσίίωωνν

Συνεχίζεται στη σελ. 4
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Σήµερα Πέµπτη 10 Ιουνίου 2021, στις 15:00,
ξεκινάει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων δικαι-
ούχων και παρόχων τουριστικών καταλυµάτων,
καθώς και ακτοπλοϊκών εταιρειών, για τη συµµε-
τοχή τους στο πρόγραµµα κοινωνικού τουρισµού
2021-2022 του ΟΑΕ∆.

ΟΟιι  ααιιττήήσσεειιςς  µµπποορροούύνν  νναα  υυπποοββάάλλλλοοννττααιι,,  µµέέχχρριι
ττηηνν  ΠΠέέµµππττηη  1177  ΙΙοουυννίίοουυ,,  σσττιιςς  2233::5599..

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΟΑΕ∆,
επιδοτούνται και φέτος τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια,
ενώ για πρώτη φορά η επιδότηση των τουριστικών
καταλυµάτων ενισχύεται κατά 20% τον Αύγουστο,
ώστε να υπάρξει ακόµα µεγαλύτερη στήριξη των
επιχειρήσεων και αυξηµένη διαθεσιµότητα
δωµατίων κατά την «αιχµή» της περιόδου των δια-
κοπών.

Οι διακοπές µε το πρόγραµµα επιδότησης µπορ-
ούν να πραγµατοποιηθούν από 1η Αυγούστου 2021
έως 31 Ιουλίου 2022, σε τουριστικά καταλύµατα
του µητρώου παρόχων του ΟΑΕ∆.

Η µέγιστη διάρκεια διανυκτερεύσεων είναι 6
βράδια µε µικρή ιδιωτική συµµετοχή, ενώ στα
νησιά της Κω, Λέρου, Λέσβου, Σάµου, Χίου και στο
νοµό Έβρου, η µέγιστη διάρκεια διανυκτερεύσεων
είναι 10 βράδια µε µηδενική ιδιωτική συµµετοχή.

Η υποβολή των αιτήσεων και των απαραίτητων
δικαιολογητικών από τους δικαιούχους και τους
παρόχους γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, µέσω
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού
∆ηµοσίου gov.gr, µε τους κωδικούς πρόσβασης
TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποι-
ηµένων χρηστών ΟΑΕ∆, στις παρακάτω ηλεκτρονι-
κές διευθύνσεις:

∆∆ιικκααιιοούύχχοοιι::
hhttttppss::////wwwwww..ggoovv..ggrr//iippiirreessiieess//eerrggaassiiaa--kkaaii--

aasspphhaalliissee//aappoozzeemmiioosseeiiss--kkaaii--ppaarrookkhheess//pprrooggrraamm--
mmaattaa--kkooiinnoonniikkoouu--ttoouurriissmmoouu

ΠΠάάρροοχχοοιι::
hhttttppss::////wwwwww..ggoovv..ggrr//iippiirreessiieess//eerrggaassiiaa--kkaaii--

aasspphhaalliissee//aappoozzeemmiioosseeiiss--kkaaii--ppaarrookkhheess//ppaarrookkhhooii--
kkooiinnoonniikkoouu--ttoouurriissmmoouu

Συγκεκριµένα, η διαδροµή θα είναι: gov.gr →
Εργασία και ασφάλιση → Αποζηµιώσεις και παρ-
οχές → Προγράµµατα κοινωνικού τουρισµού
(ΟΑΕ∆) ή Πάροχοι κοινωνικού τουρισµού.

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση, η ορθή και πλήρ-
ης συµπλήρωση των αιτήσεων, καθώς και η ταυ-
τόχρονη υποβολή των απαραίτητων δικαιολογ-
ητικών, θα βοηθήσει στην ταχύτερη επεξεργασία
τους.

∆ικαιούχοι του προγράµµατος είναι εργαζόµενοι
και άνεργοι, οι οποίοι, το έτος 2020:

Είχαν 50 ηµέρες εργασίας στην ασφάλιση του e-
ΕΦΚΑ (µε κρατήσεις υπέρ ΟΕΕ) ή

Έλαβαν από τον ΟΑΕ∆ 50 ηµέρες ειδικής παρ-
οχής προστασίας µητρότητας ή

Έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 50
ηµερών ή

Συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ηµέρες αθροι-
στικά από τα παραπάνω (ηµέρες
εργασίας, ειδικής παροχής προ-
στασίας µητρότητας και επιδότ-
ησης ανεργίας) ή

Ήταν εγγεγραµµένοι στο
Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑµεΑ
του ΟΑΕ∆ κατά την ηµεροµηνία
λήξης υποβολής αιτήσεων.

Όπως επισηµαίνεται στην

ανακοίνωση, το σύστηµα επιλογής των δικαιούχων
βασίζεται στη µοριοδότηση συγκεκριµένων οικονο-
µικών, οικογενειακών και ασφαλιστικών κριτ-
ηρίων, µε αντικειµενικό και διαφανή τρόπο, µε τη
χρήση µηχανογραφικού λογισµικού του ΟΑΕ∆.

Πάροχοι του προγράµµατος είναι τουριστικά
καταλύµατα και ακτοπλοϊκές εταιρείες, όπως ορίζει
η δηµόσια πρόσκληση.

Η επιδότηση θα γίνει µε τη χορήγηση επιταγής
κοινωνικού τουρισµού, η οποία έχει τη µορφή ενός
µοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθµού.

Συνολικά, θα χορηγηθούν 300.000 επιταγές και
ο προϋπολογισµός του προγράµµατος είναι 30 εκατ.
ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµε-
νοι µπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική
διεύθυνση http://www.oaed.gr/koinonikos-touris-
mos.

Την Πέµπτη 10 Ιουνίου 2021, στις 15:00, ξεκι-
νάει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων δικαιούχων
και παρόχων τουριστικών καταλυµάτων, καθώς και
ακτοπλοϊκών εταιρειών, για τη συµµετοχή τους στο
πρόγραµµα κοινωνικού τουρισµού 2021-2022 του
ΟΑΕ∆

Συμβάσεις για τις
σχολικές 

καθαρίστριες
Να ανανεωθούν για ένα έτος οι 
συμβάσεις για τις σχολικές 
καθαρίστριες ζητά ο Δήμος Ελευσίνας 

Επίσημο αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών , υπέ-
βαλε ο Δήμος Ελευσίν ας, προκειμέν ου ν α αν αν εωθούν
αυτοδίκαια και για έν α ακόμη έτος, οι συμβάσεις ιδιωτι-
κού δικαίου ορισμέν ου χ ρόν ου για τις καθαρίστριες
των  σχ ολικών  μον άδων . 
Ο Δήμος Ελευσίν ας, με το έγγραφό του προς το Υπο-
υργείο Εσωτερικών , επισημαίν ει τους λόγους για τους
οποίους ζητά ν α υπάρξει αυτή η αν αν έωση. 
Για το θέμα, ο Δήμαρχ ος Ελευσίν ας, Αργύρης Οικον ό-
μου, τον ίζει: 
«Ζητάμε από το Υπουργείο Εσωτερικών , ν α μας δώσει
τη δυν ατότητα ν α αν αν εώσουμε για έν α έτος τις
συμβάσεις του προσωπικού καθαριότητας. Πρόκειται
για εργαζόμεν ους, που μέσα στην  υγειον ομική κρίση
βοήθησαν  τα μέγιστα και αν τιλήφθηκαν  πλήρως την
προτεραιότητα που δίν ει η δημοτική μας αρχ ή στην
καθαριότητα των  σχ ολείων . 
Θέλω ν α πιστεύω, ότι αυτό το αίτημα θα εισακουστεί
και θα συν εχ ίσουμε και την  ν έα χ ρον ιά, ν α έχ ουμε
υπηρεσίες που θα σέβον ται τον  μαθητή και το σχ ολικό
περιβάλλον ». 

Την ανάγκη να ληφθούν έκτακτα και προλ-
ηπτικά μέτρα πυροπροστασίας, ζητά ο
Δήμος Ελευσίνας από το Αρχηγείο του

Πυροσβεστικού Σώματος. 
Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος Ελευσίνας ζητά

να συμπεριληφθούν ειδικά σημεία ενδιαφέροντος
στην Ελευσίνα και την Μαγούλα, προκειμένου να
ληφθούν έγκαιρα μέτρα καθαρισμού μέσω της δια-
δικασίας Ειδικής Κινητοποίησης της Πολιτικής
Προστασίας. 

Όπως επισημαίνει σχετικά, ο Αργύρης Οικονό-
μου, το πρώην εργοστάσιο της ΠΥΡΚΑΛ στην

ΠΕΟΑΚ, ο Αρχαιολογικός Χώρος Ελευσίνας με
τον λόφο του Αγίου Νικολάου, ο λόφος του Προφ-
ήτη Ηλία στην Μαγούλα και το Γήπεδο των Αμερι-
κάνων, συνιστούν σημεία στα οποία πρέπει να
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. 

Στόχος της δημοτικής αρχής, είναι στην
περίπτωση που γίνει αποδεκτό το αίτημα, στις
παραπάνω περιοχές να δρομολογηθούν εργασίες
για την προληπτική απομάκρυνση βλάστησης,
ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκα-
γιάς, καθώς πρόκειται για σημεία με μικτές περ-
ιοχές δασών/πόλεων και οικισμών.

ΖΗΤΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  
ΈΈκκτταακκτταα  κκααιι  ππρροολληηππττιικκάά  μμέέττρραα  ππυυρροοππρροοσστταασσίίααςς
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Συνεχίζεται από σελ. 2

Ειδικότερα, το 45,8% των  πολιτών  «αν αγκάστηκε»
ν α εργαστεί αρκετές φορές εξ αποστάσεως, το 22,2%
μερικές φορές και το 32% δεν  χ ρειάστηκε ή δεν
μπόρεσε ν α τηλεργαστεί, δηλαδή σχ εδόν  το 70% των
εργαζομέν ων  εργάστηκε εξ αποστάσεως.

Οι απόψεις όσων  τηλεργάστηκαν  για τη ν έα αυτή
μορφή εργασίας είν αι μάλλον  μοιρασμέν ες ως προς
τον  βαθμό δυσκολίας της αν  και οι περισσότεροι
φαίν εται ν α προτιμούν  την  παραδοσιακή μορφή.

Το 12,8% των  εργαζομέν ων  με τηλεργασία τη θεω-
ρεί πολύ εύκολη και το 17,7% εύκολη, δηλαδή εργάζε-
ται χ ωρίς καν έν α άγχ ος ή πρόβλημα. Ουσιαστικά, το
30,5% των  εργαζομέν ων  με τηλεργασία δεν  έχ ουν
καν έν α πρόβλημα στην  πραγματοποίησή της.
Περίπου το ίδιο ποσοστό (31,9%) τη θεωρεί μέτριας
ευκολίας/δυσκολίας, με την  εκτίμηση ότι δεν  είν αι

εύκολη, αλλά καταφέρν ουν  με κάποια προσπάθεια
ν α τηλεργαστούν  και οι υπόλοιποι, σε ποσοστό
37,6%, τη θεωρούν  δύσκολη έως αδύν ατη.

«Από αυτούς που τηλεργάστηκαν  μόν ον  το 12,4%
επιθυμεί ν α συν εχ ίσει ν α τηλεργάζεται σε πλήρες
ωράριο και το 47,4% δήλωσε ότι δεν  το επιθυμεί. Τέσ-
σερις στους δέκα (40,2%) δήλωσαν  ότι θα μπορ-
ούσαν  ν α συν εχ ίσουν  ν α τηλεργάζον ται αν άλογα με
τις συν θήκες και τους όρους εργασίας. Είν αι φαν ερό
πως οι εργαζόμεν οι ν οιώθουν  αβέβαιοι και αν ασφα-

λείς για τις συν θήκες που θα διαμορφωθούν  στη ν έα
μορφή εργασίας, κάτι αν άλογο συμβαίν ει και στους
εργοδότες.

Σιγά-σιγά θα αποκατασταθεί εμπιστοσύν η μεταξύ
των  εργαζομέν ων  και εργοδοτών  και η τηλεργασία θα
αυξήσει τη συμμετοχ ή της στο εργασιακό γίγν εσθαι
της χ ώρας όπως συμβαίν ει και σε πολλά άλλα κράτη»,
υποστηρίζει μιλών τας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Ομότιμος
Καθηγητής του Παν επιστημίου Δυτικής Αττικής,
Μιχ άλης Γλαμπεδάκης που είχ ε και την  επιμέλεια της
έρευν ας.

Συγκεκριμένα, το 17,1% των τηλεργαζομένων
δήλωσε ότι είχε κάποια εξοικείωση με αυτήν
την μορφή εργασίας, το 19,7% είχε μια μικρή
εμπειρία και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυ-
σμού της χώρας, 63,2%, δεν είχε καμιά επαφή
με τηλεργασία.

Ως προς τον αριθμό των ατόμων που τηλε-
ργάστηκαν, το ποσοστό προσεγγίζει το ήμισυ
του εργατικού δυναμικού. 

Ταυτόχρονα, όπως δείχνει η έρευνα, περισ-
σότερες γυναίκες τηλεργάζονται από άνδρες,
ενώ οι κάτοικοι χωριών μέχρι 500 κατοίκων
είναι οι λιγότεροι που τηλεργάζονται.
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Ψηφίστηκε στις αρμόδιες κοι-
νοβουλευτικές επιτροπές, επί
της αρχής, το νομοσχέδιο «Για
την Προστασία της Εργασίας-
Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής
"Επιθεώρηση Εργασίας" -
Κύρωση της Σύμβασης 190 της
Διεθνούς Οργάνωσης
Εργασίας για την εξάλειψη της
βίας και παρενόχλησης στον
κόσμο της εργασίας-Κύρωση
της Σύμβασης 187 της Διεθ-
νούς Οργάνωσης Εργασίας.

Αφορά το Πλαίσιο Προώθη-
σης της Ασφάλειας και  της
Υγείας στην Εργασία-Ενσωμά-
τωση της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1158 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβου-
λίου της 20ής Ιουνίου 2019
για την ισορροπία μεταξύ της

επαγγελματικής και της ιδιωτι-
κής ζωής».

Υπέρ του νομοσχεδίου
τάχθηκε η ΝΔ. Καταψήφισαν ο

ΣΥΡΙΖΑ, το Κίνημα Αλλαγής, το
ΚΚΕ, το ΜέΡΑ25. Επιφύλαξη
για την Ολομέλεια δήλωσε η
Ελληνική Λύση.

Βουλή: Ψηφίστηκε επί της αρχής το εργασιακό ν/σχ Καλοκαιρινό
μπουρίνι στην
Αττική –
Καταιγίδες και
την Πέμπτη

Μπόρα ξέσπασε
σε περιοχές της
Αθήνας και αλλού
μετά το μεσημέρι
της Πέμπτης,
κάτι για το οποίο είχαν προειδοποιήσει οι μετεω-
ρολόγοι.
Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις οι
βροχές θα συνεχιστούν και σήμερα Πέμπτη, στα
ηπειρωτικά, τα νησιά του Ιονίου και την Κρήτη
προβλέπονται βροχές και τις μεσημβρινές και
απογευματινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά,
σποραδικές καταιγίδες.
Στην υπόλοιπη χώρα γενικά θα είναι αίθριος ο
καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Μετρό: Επεκτείνεται στη Δυτική Αττική
Ξεκινούν τα έργα για τη «Γραμμή 4» - Οι νέοι σταθμοί

Τ
ην επέκταση της «Γραμμής
2» και την έναρξη των έργων
της «Γραμμής 4» του Μετρό

ανακοίνωσε από τη Βουλή ο υπο-
υργός Υποδομών και Μεταφορών
Κώστας Καραμανλής.

Όπως είπε, εν τός του 2022 προκ-
ηρύσσον ται οι μελέτες για την  επέκτα-
ση του μετρό (Γραμμή 2) στη δυτική
Αττική, εν ώ εν ημερών ον τας την  αρμό-
δια επιτροπή της Βουλής για τη σύμβα-
ση του έργου «Γραμμή 4 -Τμήμα Α'
'Αλσος Βεΐκου-Γουδή», σημείωσε ότι
ξεκιν ούν  σύν τομα τα έργα.

«Θα προκηρύξουμε τις μελέτες το
2022. 'Αρα, ξεκιν άει αυτό το έργο και
μιλάμε τώρα για τις επεκτάσεις στο
Ίλιον , στον  'Αγιο Νικόλαο, και στην
Παλατιαν ή».

Για τις επεκτάσεις της «Γραμμή 4»,
είπε ότι περιλαμβάν ουν :

1) την  επέκταση από το 'Αλσος Βεΐ -
κου προς Πετρούπολη με 6 σταθμούς
και ότι «αυτό είν αι έν α έργο που είν αι
σχ ετικά ώριμο», και μετά

2) την  επέκταση από Ευαγγελισμό
προς Ηλιούπολη με τρεις σταθμούς και
(3) από Γουδή προς Μαρούσι και Εθν ι-
κή Οδό με έν τεκα σταθμούς.

«Έργα που δεν  είν αι ακόμα μελετητι-
κά ώριμα, αλλά το πρώτο κομμάτι των
έργων  που έχ ει ν α κάν ει [...] μέχ ρι τον
Περισσό και την  Πετρούπολη - το
οποίο κοστολογείται γύρω στα 300 εκα-
τομμύρια - είν αι έν α έργο σχ ετικά
ώριμο. [...] Είν αι η επέκταση της γραμ-
μής 4, η οποία ν ομίζω ότι θα πρέπει ν α
ξεκιν ήσει, και θα ξεκιν ήσει σχ ετικά
σύν τομα, αφού θα εξασφαλίσουμε
βεβαίως την  απαιτούμεν η χ ρηματοδότ-
ηση» είπε ο κ. Καραμαν λής.

Ο υπουργός Μεταφορών  και Επικοι-
ν ων ιών , επαν έλαβε ότι το έργο της
«Γραμμής 4» είν αι το σημαν τικότερο

έργο της τελευταίας εικοσαετίας.
«Μετά την  Αττική Οδό που ήταν  μία

σύμβαση παραχ ώρησης, είν αι το
μεγαλύτερο δημόσιο έργο στη χ ώρα.
Μετά από αρκετές δυσκολίες [...]
μπαίν ει στην  σωστή του διάσταση και
πλέον  συμβασιοποιείται, δηλαδή πλέον
ξεκιν άει. Οι πρόδρομες εργασίες θα
ξεκιν ήσουν  μέσα στο καλοκαίρι» είπε ο
κ. Καραμαν λής.

Η «ακτινογραφία» της Γραμμής 4
Σημειών εται ότι το έργο με τίτλο:

«Αρχ αιολογικές εργασίες και μετα-
τοπίσεις δικτύων  ΟΚΩ του τμήματος Α’
της Γραμμής 4 “Άλσος Βεΐκου-Γουδή”
του Μετρό της Αθήν ας», είν αι συν ολι-
κής δαπάν ης 33.496.777 εκατ. ευρώ
χ ωρίς ΦΠΑ και έχ ει διάρκεια 30 μήν ες.

Περιλαμβάν ει τη μετατόπιση δικτύων
ΟΚΩ σε όλους τους χ ώρους που θα
γίν ουν  οι σταθμοί μετρό και τα φρέατα,
κυκλοφοριακές μελέτες και παρακάμ-
ψεις. Περιλαμβάν ει επίσης εργασίες
αποξηλώσεων , καθώς και μετατοπίσεις
προτομών , αγαλμάτων  κ.λπ. Τέλος
περιλαμβάν ει αρχ αιολογικές εργασίες,
όπως διερευν ητικές τομές για τον  εν το-
πισμό αρχ αιοτήτων , φύλαξη των
χ ώρων  των  αρχ αιολογικών  εργασιών ,
αρχ αιολογικές αν ασκαφές, καταγραφή,
αποτύπωση, συν τήρηση και φύλαξη
των  ευρημάτων  και αρχ αιοτήτων .

Οι 25 συν ολικά θέσεις του έργου
(σταθμοί, φρέατα, επίσταθμοι Βεΐκου
και Κατεχ άκη) θα χ ωριστούν  σε τρεις
ομάδες, βάσει χ ρον οδιαγράμματος
παράδοσης στον  αν άδοχ ο του βασι-
κού έργου, αλλά και πιθαν ότητας εν το-
πισμού αρχ αίων  και πολυπλοκότητας
δικτύων  ΟΚΩ.

Η πρώτη ομάδα αφορά εν ν έα θέσεις
όπου οι εργασίες θα ξεκιν ήσουν
άμεσα: Φρεάτια στα δύο «άκρα» του
έργου, από όπου θα μπει ο «Μετρ-
οπόν τικας» για ν α ξεκιν ήσει την
κατασκευή της σήραγγας, δηλαδή σε
Βεΐκου και Κατεχ άκη. Τους σταθμούς

Ακαδημία, Ευαγγελισμός, Εξάρχ εια,
Κολων άκι, καθώς και τα φρέατα σε Βιβ-
λιοθήκη, Διακλάδωση Ευαγγελισμού και
ΓΝΑ.

Η δεύτερη ομάδα αφορά επίσης
εν ν έα θέσεις: Τους σταθμούς Δικα-
στήρια, Αλεξάν δρας, Άλσος Βεΐκου,
Κυψέλη, Ελικών ος. Τη σήραγγα
αν οιχ τού ορύγματος και τα φρέατα
ΕΥΔΑΠ Φορμίων ος και Δικαιοσύν ης.

Η τρίτη ομάδα τέλος αφορά επτά
θέσεις: Τους σταθμούς Γαλάτσι, Καισα-
ριαν ή, Παν επιστημιούπολη, Ιλίσια,
Ζωγράφου, Γουδή και το φρεάτιο Νήαρ
Ήστ.

Η Αττικό Μετρό θα εκτελέσει τη διερ-
εύν ηση δικτύων  ΟΚΩ και αρχ αιολο-
γικών  στις ίδιες θέσεις αν ά ομάδα ώστε
ν α περιοριστεί η όχ ληση από τα έργα.
Ήδη έχ ει κάν ει επαφές με ΟΚΩ και με
τους δήμους, όπου θα γίν ουν  οι
εργασίες (Αθην αίων , Καισαριαν ής,
Ζωγράφου, Γαλατσίου).

Τα χαρακτηριστικά της Γραμμής 4
του Μετρό

Η Γραμμή 4 «Άλσος Βεΐκου - Γουδή»
του Μετρό έχ ει σχ εδιαστεί με σκοπό
την  εξυπηρέτηση πολλών  πυκν οκα-
τοικημέν ων  περιοχ ών  του κέν τρου της
Αθήν ας, με την  κατασκευή τεσσάρων
ν έων  σταθμών  σε κομβικά σημεία του
κέν τρου (Εξάρχ εια, Ακαδημία, Κολων ά-
κι, Ευαγγελισμός).

Αν αμέν εται επίσης ν α αποσυμφορ-
ηθούν  υφιστάμεν οι κεν τρικοί σταθμοί

του Μετρό (κυρίως ο σταθμός του
Συν τάγματος) από τη συν εχ ώς
αυξαν όμεν η ζήτηση του επιβατικού
κοιν ού.

Με την  κατασκευή του έργου διευ-
κολύν εται η πρόσβαση των  πολιτών
σε πολλά σημαν τικά κτίρια και εγκατα-
στάσεις, όπως Δικαστήρια, Νοσοκο-
μεία, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κ.λπ.

Αυξάν εται δε η δικτύωση των  υφι-
στάμεν ων  γραμμών  Μετρό με δυο
σταθμούς αν ταπόκρισης (Παν επιστή-
μιο/Ακαδημία, Ευαγγελισμός).

Συν ολικά εκτιμάται ότι με τη Γραμμή
4 του Μετρό θα μετακιν ούν ται περίπου
340.000 επιβάτες ημερησίως, εν ώ οι
μετακιν ήσεις με ΙΧ αν αμέν εται ν α μει-
ωθούν  κατά 53.000 ημερησίως.

Η Γραμμή 4 σε αριθμούς
13 χλμ. μήκος.
15 νέοι σταθμοί: Άλσος Βεΐκου,

Γαλάτσι, Ελικώνος, Κυψέλη, Δικα-
στήρια, Αλεξάνδρας, Εξάρχεια, Ακαδ-
ημία, Κολωνάκι, Ευαγγελισμός, Και-
σαριανή, Πανεπιστημιούπολη,
Ζωγράφου, Ιλίσια, Γουδή

9 ενδιάμεσα ή/και τερματικά φρέα-
τα

2 επίσταθμοι, πριν από το
σταθμό Άλσος Βεΐκου (κάτω από
την Λεωφ. Βεΐκου) και μετά το
σταθμό Γουδή (κάτω από τη Λεωφ.
Κατεχάκη)

1 νέο Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας
(ΚΕΛ) για την Γραμμή 4, με προο-
πτική ενσωμάτωσης και του ελέγχου
λειτουργίας των γραμμών 1, 2, 3,
αλλά και μελλοντικών αυτόματων
νέων γραμμών, καθώς και του
Τραμ. Το νέο ΚΕΛ θα χωροθετηθεί
εντός των ορίων του Αμαξοστασίου
Σεπολίων

Προμήθεια 20 συρμών.
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Παράνομη κρίθηκε η σημερινή
24ωρη πανελλαδική απεργία των
ναυτεργατικών σωματείων, σύμφω-
να με σημερινή απόφαση του Πρω-
τοδικείου Πειραιά.

Τα ναυτεργατικά σωματεία έχουν
ανακοινώσει ότι ανεξάρτητα από τη
δικαστική απόφαση η αυριανή
24ωρη κινητοποίηση θα γίνει κανο-
νικά, ενώ θα υπάρξει περιφρούρηση
της κινητοποίησης στο λιμάνι του
Πειραιά.

Τα ναυτεργατικά σωματεία έχουν
ανακοινώσει ότι η απεργία θα ξεκι-
νήσει αύριο στις 00:01 τα ξημε-
ρώματα έως 24:00 τα μεσάνυχτα της
ίδιας ημέρας.

Η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών
Εμπορικού Ναυτικού, η Πανελλήνια
Ενωση Κατωτέρων Πληρωμάτων
Μηχανής «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», η
Πανελλήνια Επαγγελματική Ένωση
Μαγείρων, η Πανελλήνια Ένωση 

Πληρωμάτων Ρυμουλκών Ναυαγο-
σωστικών και η Πανελλήνια Ένωση
Συνταξιούχων ΝΑΤ έχουν ανα-
κοινώσει ότι θα πραγματοποιήσουν
απεργιακή προσυγκέντρωση στις
5.30 το πρωί στην πλατεία Καραΐσ-
κάκη.

Η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών
Εμπορικού Ναυτικού έχει προαναγ-
γείλει απεργιακή προσυγκέντρωση
στις 10:30 το πρωί στα Χαυτεία.

Λαϊκές αγορές: Τέλος τα 5μ. απόσταση μεταξύ των
πάγκων - Υποχρεωτικό το self test

Καταργείται, από την Τρίτη 15
Ιουνίου, η υποχρέωση της
απόστασης των 5 μέτρων
μεταξύ των πάγκων στις λαϊ-
κές αγορές και η απόσταση
θα είναι στο ένα μέτρο.

Αυτό γνωστοποίησε με ανα-
κοίνωσή της η Παναττική Ομο-
σπονδία Πωλητών Λαϊκών
Αγορών.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται:
«Έπειτα από την συνάντηση γνωριμίας που είχαν σήμερα το ΔΣ της
ΠΟΣΠΛΑ με τον γενικό γραμματέα Εμπορίου και Καταναλωτή, Σωτήρη
Αναγνωστόπουλο, ανακοινώνουμε την κατάργηση του μέτρου της από-
στασης των 5 μέτρων μεταξύ των πάγκων, από την Τρίτη 15 Ιουνίου και
την εφαρμογή του μέτρου της απόστασης τους ενός μέτρου που διευ-
κολύνει την εργασία όλων των συναδέλφων μας.
Ενημερώνουμε επίσης, ότι είναι υποχρεωτικό το self test για την παρου-
σία στις αγορές.
Για τα άλλα θέματα που συζητήθηκαν με τον γγ θα ενημερώσουμε τα μέλη
μας με επόμενη ανακοίνωσή μας. Ο πρόεδρος Δημήτρης Μουλιάτος».

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

Μ
ε αφορμή την
επαν έν αρξη της
κρουαζιέρας και

λόγω της συν έχ ισης της
παν δημίας COVID-19,  με
κεν τρικό στόχ ο την
προάσπιση της υγείας και
της ασφάλειας των
πολιτών , οι αρμόδιες
υπηρεσίες της Περιφέρει-
ας Αττικής,  σύμφων α με
τις οδηγίες του Περιφερει-
άρχ η Αττικής Γ. Πατούλη
και υπό το συν τον ισμό
της Αν τιπεριφερειάρχ η
Πειραιώς Σ. Αν των άκου,
έχ ουν  λάβει σειρά μέτρων
και δράσεων . 

Μεταξύ άλλων , το Τμήμα
Υγειον ομικού Ελέγχ ου
Λιμέν α Πειραιά της
Διεύθυν σης  Υγειον ο-
μικών  Ελέγχ ων  και Περι-
βαλλον τικής Υγιειν ής της
Π.Ε Πειραιώς και Νήσων ,
έχ ει εν ισχ υθεί με κατάλ-
ληλο επιστημον ικό προ-
σωπικό, εν ώ έχ ει εν εργο-
ποιηθεί η τηλεφων ική
γραμμή επικοιν ων ίας
(2131602628) και τα ηλεκ-
τρον ικά ταχ υδρομεία
y geionomeio.p@patt.gov
.gr και
dpy y e.p@patt.gov .gr  για
τη διαχ είριση συμβάν των
Δημόσιας Υγείας σε
24ωρη βάση.

Να σημειωθεί ότι με
πρωτοβουλίες του Περιφε-
ρειάρχ η Γ. Πατούλη, το
Τμήμα έχ ει εν ισχ υθεί με 2
γιατρούς από την  αρχ ή
της επιδημίας για την
διαχ είριση συμβάν των
Δημόσιας Υγείας. Επίσης
έχ ει στελεχ ωθεί με 2 Επό-
πτες Δημόσιας Υγείας.
Βασική αποστολή τους
είν αι ν α συμβάλλουν  με
υγειον ομικούς Ελέγχ ους 

στην  διαπίστωση εφαρ-
μογής των  υγειον ομικών

πρωτοκόλλων  στο
πλαίσιο της πρόληψης της
διασποράς του κορων οϊού
στα κρουαζιερόπλοια και
στις εγκαταστάσεις κρουα-
ζιέρας  του ΟΛΠ.

Επιπλέον  οι αρμόδιες
υπηρεσίες της Περιφέρει-
ας βρίσκον ται σε συν ερ-
γασία με το Υπουργείο
Ναυτιλίας, για την  εφαρ-
μογή χ ρωματικού κώδικα
στην  Ψηφιακή Πλατφόρμα
της Εθν ικής Ναυτιλιακής
Θυρίδας προκειμέν ου ν α
εξασφαλιστεί ταχ ύτερα ο
εν τοπισμός των  θετικών
Ναυτιλιακών  Δηλώσεων
Υγείας.

Οι υπηρεσίες της Περ-
ιφέρειας Αττικής βρίσκον -
ται σε συν εργασία και με
τις εταιρείες κρουαζιέρας
για τον  σχ εδιασμό σε
πιλοτική εφαρμογή προ-
γράμματος επιδημιολογι-
κής επιτήρησης των  λυμά-
των   SARS COV-2 για
τον  έγκαιρο εν τοπισμό
των  κρουσμάτων  σύμφω-
ν α με τις εγκυκλίους του
Υπουργείου Υγείας. Επι-
πρόσθετα υπάρχ ει επι-
κοιν ων ία με τον  Ε.Ο.Δ.Υ
και διερευν άται η
δυν ατότητα μετάφρασης
του έν τυπου «υποχ ρεωτι-
κής δήλωσης λοιμώδους
ν οσήματος κρούσματος
λοίμωξης από το ν έο κορ-
ων οϊό SARS-COV-2» στα
πλαίσια της τυποποίησης
των  επιδημιολογικών
δεδομέν ων  από την  πύλη
εισόδου (Υγειον ομείο
Λιμέν α) στον  Ε.Ο.Δ.Υ.

Με αφορμή την  εν ημέρ-
ωση που είχ ε ο Περιφερει-
άρχ ης Γ. Πατούλης  για τη
σχ ετική προετοιμασία 

των  υπηρεσιών  επισή-
μαν ε:  

«Η Περιφέρεια Αττικής
στηρίζει έμπρακτα την
επαν εκκίν ηση της κρουα-
ζιέρας στην  Αττική και
κατά τη δεύτερη φάση της
Παν δημίας. Απόλυτη
προτεραιότητά μας είν αι
η προάσπιση της υγείας
και της ασφάλειας των
πολιτών . Συν εργαζόμα-
στε στεν ά με το Υπουρ-
γείο Ναυτιλίας, με τον
Ε.Ο.Δ.Υ., τον  Δήμο Πειρ-
αιά,  τον  ΟΛΠ, τις εταιρ-
είες κρουαζιέρας και όλους
τους αρμόδιους φορείς
προκειμέν ου ν α προα-
σπίσουμε της ασφάλεια
των  ταξιδιωτών  στην
πρώτη και μεγαλύτερη
πύλη της χ ώρας. Στη
μάχ η  περιορισμού των
επιπτώσεων  της παν -
δημίας,  διαθέτουμε τα
απαραίτητα εργαλεία για
την  αποτελεσματική υγει-
ον ομική θωράκιση της
Αττικής. Σε αυτή τη προ-
σπάθεια είν αι αν αγκαίο
όλοι μας  ν α τηρούμε τους
απαραίτητους καν όν ες
για τη διασφάλιση της
υγείας των  πολιτών ». 

Να σημειωθεί ότι για το
έτος 2021 και μέχ ρι σήμε-
ρα το Τμήμα Υγειον ομικού
Ελέγχ ου Λιμέν α Πειραιά
της Δ/ν σης Υγειον ομικών
Ελέγχ ων  και Περιβαλλον -
τικής Υγιειν ής Π.Ε Πειρ-
αιώς και Νήσων  της Περ-
ιφέρειας Αττικής  ως αρμό-
δια αρχ ή για την  εφαρμο-
γή του Αν αθεωρημέν ου
Διεθν ούς Υγειον ομικού
Καν ον ισμού έχ ει διαχ ειρι-
στεί πάν ω από 30
συμβάν τα Δημόσιας
Υγείας σε εμπορικά και
πλοία της ακτοπλοΐας στο
Λιμέν α του Πειραιά.

Επανέναρξη της κρουαζιέρας 
Σε πλήρη ετοιμότητα το Τμήμα Υγειονομικών 
Ελέγχων και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε 

Πειραιώς και Νήσων

Παράνομη κρίθηκε η 24ωρη πανελλαδική απεργία
των ναυτεργατών 
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OΔήμος Φυλής ξεκινά μια
δυναμική προσπάθεια με
τη συμμετοχή του στο

Πρόγραμμα «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ»,
ενισχύοντας και
επαναλειτουργώντας τα Κέντρα
Δημιουργικής Απασχόλησης  του
Δήμου μας αθλητικών και
πολιτιστικών δράσεων, για παιδιά
από 5-12 ετών, 

Κύριος στόχος μας όλα τα παιδιά
του Δήμου, να απασχοληθούν
ΔΩΡΕΑΝ στα ΚΔΑΠ -μέσω του
«εναρμονιση οικογενειακησ και
επαγγελματικησ ζωησ»- σε
αθλητικές και πολιτιστικές
δραστηριότητες,  με υπηρεσίες
υψηλού επιπέδου και απαιτήσεων.
Σκοπός μας η καλλιέργεια και
ενδυνάμωση των γνωστικών,
κοινωνικών και συναισθηματικών
δεξιοτήτων των παιδιών, η
οικονομική ανακούφιση των
οικογενειών τους και η δημιουργία
μια νέας εκπαιδευτικής και
κοινωνικής κουλτούρας.

Για αυτό σας καλούμε να
συμπληρώσετε την επισυναπτόμενη
Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος -
Συμμετοχής, έως τις 22/6/2020 και
να την  αποστείλετε με  mail  στο
kdapfylis@gmail.com ή να την
παραδώσετε στον Διευθυντή του
σχολείου σας.(ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! τα
στοιχεία πρέπει να συμπληρωθούν
με ακρίβεια). 

Συμπληρώστε Αίτηση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος – Συμμετοχής -αφού
συμπληρώσετε τις δραστηριότητες
που σας ενδιαφέρουν
(προτεινόμενος αριθμός 4) και
υπογράψετε τη δήλωση για τα

προσωπικά δεδομένα - να
συγκεντρώσετε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά (ανάλογα με την
εργασιακή σας κατάσταση) και να
γίνετε αρωγοί της προσπάθειας μας
για άλλη μία φορά. 

Aν δεν έχετε τη φόρμα εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, μπορείτε να την
κατεβάσετε από το site του
σχολείου, ή του Δήμου (www.fyli.gr),
ή ακόμα και να μας στείλετε mail με

τα στοιχεία σας (όνομα, mail και 

τηλέφωνο επικοινωνίας) στο kdap-
fylis@gmail.com, προκειμένου να
σας την αποστείλουμε, αλλά και να
σας λύσουμε τυχόν απορίες
(τηλέφωνο επικοινωνίας:
6981214144).

Δ.ΦΥΛΗΣ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Μ
ε αφορμή
την 5η Ιου-
νίου, Παγ-

κόσμια Ημέρα Περ-
ιβάλλοντος,  ο
Δήμος Ασπροπύρ-
γου σε συνεργασία
με τον Όμιλο
«Ελληνικά Πετρέ-
λαια»,  προχώρη-
σαν σε συμβολική
δ ε ν δ ρ ο φύ τε υ ση
των προαύλιων
χώρων του 6ου
Δημοτικού Σχο-
λείου και του 6ου
Ν η π ι αγ ω γ ε ί ο υ
Ασπροπύργου.

Η Πρόεδρος της
Σχολικής Επιτρο-
πής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του
Δήμου Ασπροπύργου, κ. Γεωργία Πηλιχού μαζί
με την Επικεφαλής ΕΚΕ και Σχέσεων με τοπικές
κοινωνίες Ν. Ελλάδος του Ομίλου ΕΛ.ΠΕ., κ.
Γεωργία Δημητροπούλου, αφού ήρθαν σε συνεν-
νόηση με τους Διευθυντές των συγκεκριμένων
Σχολείων επισκέφθηκαν τους χώρους και μαζί με
τη βοήθεια των μαθητών φύτευσαν τα δέντρα και τα
λουλούδια.

Η συγκεκριμένη δράση χάρισε απέραντα χαμό-

γελα στους μαθητές και ικανοποίηση, αφού
είχαν την ευκαιρία να βγουν από τις σχολικές
αίθουσες και  να ασχοληθούν με τη φύση. 

Κύριος στόχος της δράσης ήταν η ευαισθητο-
ποίηση των μικρών μαθητών σχετικά με τη προ-
στασία του περιβάλλοντος αλλά και η ενθάρρυνσή
τους να φροντίζουν οι ίδιοι τα λουλούδια. 

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου αναφορικά με τη δράση δήλωσε:

«Είναι πολύ σημαντικό, πέρα από τη μόρφωση
των μαθητών και η διαπαιδαγώγησή τους και
μέσα από τις εν λόγω δράσεις, τους δίνουμε τη
δυνατότητα να εντρυφήσουν σε θέματα  Προ-
στασίας του Περιβάλλοντος».  

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
Συμβολική Δενδροφύτευση στο 6ο Δημοτικό Σχολείο και

Νηπιαγωγείο του Δήμου Ασπροπύργου 

Μαθήματα αγγλικών στα νηπιαγωγεία 
από τη νέα σχολική χρονιά

Με τροπολογία, που κατέθεσε η υπο-
υργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως στη
Βουλή, σε νομοσχέδιο του υπουργείου

Εσωτερικών, προβλέπεται η εισαγωγή των
αγγλικών στα νηπιαγωγεία και των εργαστηρίων
δεξιοτήτων στο πρόγραμμα σπουδών και στο
εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των
σχολείων από το νηπιαγωγείο, το δημοτικό και
το γυμνάσιο.
Εισάγεται στο υποχρεωτικό πρόγραμμα των

νηπιαγωγείων της χώρας δράση για τη δημιουργική ενασχόληση των μαθητών
με την αγγλική γλώσσα μέσω της οργάνωσης και υλοποίησης δραστηριοτή-
των.  Kατά τη διάρκεια των δράσεων οι μαθητές αλληλοεπιδρούν με έναν
εκπαιδευτικό Αγγλικής Φιλολογίας παρουσία του νηπιαγωγού.
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Έρευνα: Ισχυρότερη ανοσία με «κοκτέιλ» AstraZeneca – Pfizer Σοκαριστική 
καταγγελία για 

βιασμό φαντάρου
στo Μεγάλο Πεύκο

32χρονος ισχυρίστηκε ότι με εντολή
αξιωματικού έπεσε θύμα βιασμού

Ενας 32χρονος  κατέθεσε μήνυση στη στρα-
τιωτική δικαιοσύνη, ισχυριζόμενος ότι με
εντολή αξιωματικού έπεσε θύμα βιασμού

σε στρατόπεδο, όταν κατατάχτηκε στον ελληνικό
στρατό πριν από δέκα χρόνια.

Ο μηνυτής μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ3 και
ξεκαθάρισε ότι τα πρόσωπα στα οποία αναφέρεται,
δεν εκπροσωπούν τον στρατό, οι υπηρεσίες του
οποίου τον βοήθησαν. «Μετά από προσβολές που
δέχτηκα, απάντησα με ύβρεις, με αποτέλεσμα να
οδηγηθώ στο ιατρείο χωρίς την θέλησή μου», ανέφ-
ερε ο άνδρας σημειώνοντας ότι «κομβικό ρόλο θα
παίξει ο υπεύθυνος του ιατρείου που με βοήθησε
εκεί και δύο ΕΠΟΠ γυναίκες οι οποίες ήταν αυτό-
πτες μάρτυρες»

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του 32χρονου, ο βια-
σμός που καταγγέλλεται έγινε πριν περίπου 10
χρόνια, στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνά-
μεων, στο Μεγάλο Πεύκο. Η μήνυση που κατέθεσε
ο 32χρονος στην Στρατιωτική Δικαιοσύνη στα τέλη
του περασμένου Μαρτίου, στρέφεται εναντίον 6
προσώπων:

του Λοχαγού (για ηθική αυτουργία στον βιασμό,
καθώς αυτός ήταν που έδωσε την διαταγή)

τριών στρατιωτών που πήραν μέρος στην σεξο-
υαλική κακοποίηση και

δύο ψυχολόγων, οι οποίοι αν και μπορούσαν να
αποτρέψουν τον βιασμό, δεν το έπραξαν.

Ένας συνδυασμός των εμβολίων
AstraZeneca (πρώτη δόση) και Pfizer-
BioNTech (δεύτερη δόση), πυροδοτεί μια
εξαιρετικά ισχυρότερη ανοσολογική από-
κριση, σε σύγκριση με τον εμβολιασμό με
ένα μόνο σκεύασμα, σύμφωνα με τα
προκαταρκτικά αποτελέσματα νέας γερ-
μανικής μελέτης.

Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Σάαρ-
λαντ, στη Δυτική Γερμανία, διαπίστωσαν
ότι τα άτομα τα οποία έλαβαν πρώτη δόση
του εμβολίου της AstraZeneca και δεύτε-
ρη δόση του εμβολίου των Pfizer-
BioNTech, έδειξαν ισχυρότερη ανοσο-
απόκριση από αυτήν που εμφάνισαν
άτομα, τα οποία είχαν λάβει δύο δόσεις
του ίδιου εμβολίου.

Στη Γερμανία, μετά την έγκρισή του
από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμά-
κων (ΕΜΑ) τον Ιανουάριο, το εμβόλιο
της AstraZeneca κατά της COVID-19
χορηγήθηκε σε όλους τους ενήλικες.
Λόγω ορισμένων περιστατικών θρομ-
βώσεων, ωστόσο, η Μόνιμη Επιτροπή
Εμβολιασμών της Γερμανίας (Stiko) τον
Απρίλιο συνέστησε τον εμβολιασμό με
AstraZeneca μόνο στα άτομα άνω των
60 ετών.

Όπως σημειώνει σε δημοσίευμά της η
Deutsche Welle, αυτό σήμαινε ότι πολλοί
άνθρωποι που είχαν λάβει στην πρώτη
δόση εμβολιασμού το σκεύασμα της
AstraZeneca, έπρεπε να λάβουν Pfizer-
BioNTech ή Moderna κατά τη δεύτερη
δόση. Σήμερα, όλοι οι ενήλικοι στη Γερ-
μανία, ανεξάρτητα από την ηλικία τους,
μπορούν να εμβολιαστούν ξανά με
AstraZeneca, εάν ο ασθενής και ο γιατρ-
ός έχουν συνομιλήσει σχετικά με τους
κινδύνους πριν από τον εμβολιασμό.

Προκαταρκτικά αποτελέσματα
Σημειώνεται ότι τα ευρήματα του Πανε-

πιστημίου του Σάαρλαντ είναι προκαταρκ-
τικά και δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί
πλήρως επιστημονικά, όπως τόνισε το
πανεπιστήμιο σε ανακοίνωσή του. Προ-
τού οι ερευνητές δημοσιεύσουν επίσημα
τα ευρήματά τους, θα εξετάσουν τον ρόλο
που διαδραματίζει η ηλικία και το φύλο
των ασθενών, για παράδειγμα, και
επίσης θα εστιάσουν στο κατά πόσο
κάποιοι συνδυασμοί εμβολίων μπορούν
δυνητικά να προκαλέσουν πιο σοβαρές
παρενέργειες.

Παρόλο που δεν έχει ολοκληρωθεί

ακόμη η πλήρης αξιολόγηση δεδομένων,
η ομάδα που διεξήγαγε τη μελέτη δήλω-
σε την έκπληξή της για τα σαφή αποτελέ-
σματα που προκύπτουν μέχρι τώρα. «Γι
‘αυτό θέλαμε να μοιραστούμε τα αποτελέ-
σματά μας τώρα και να μην περιμένουμε
να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιστημονι-
κής αξιολόγησης», ανέφερε η καθηγήτρ-
ια Μαρτίνα Σέστερ.

Κατά τους ερευνητές, 250 άτομα συμμε-
τείχαν στη μελέτη που πραγματοποιήθηκε
στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο
Χόμπουργκ του Σάαρλαντ, τους τελευ-
ταίους μήνες. Ορισμένοι έλαβαν δύο
δόσεις AstraZeneca, κάποιοι έλαβαν δύο
δόσεις BioNTech-Pfizer και μια τρίτη
ομάδα έλαβε μία δόση AstraZeneca,
ακολουθούμενη από μία Pfizer-
BioNTech.

Οι ερευνητές συνέκριναν τη ισχύ της
ανοσολογικής απόκρισης των συμμε-
τεχόντων δύο εβδομάδες μετά τη δεύτερη
δόση. «Δεν εξετάσαμε απλώς τον αριθμό
των αντισωμάτων κατά του κορωνοϊού
που ανέπτυξαν οι συμμετέχοντες, αλλά
και πόσο αποτελεσματικά ήταν τα λεγόμε-
να αντισώματα εξουδετέρωσης», εξήγησε
η κ. Σέστερ. «Αυτό μας περιγράφει πόσο
καλά τα αντισώματα εμποδίζουν τον ιό να
εισέλθει στα κύτταρα μας» εξήγησε.

Όσον αφορά την ανάπτυξη αντισωμά-
των, ο διπλός εμβολιασμός με Pfizer-
BioNTech καθώς και ο συνδυασμός
AstraZeneca-Pfizer ήταν σημαντικά πιο
αποτελεσματικός από τον διπλό εμβολια-
σμό με AstraZeneca. Ειδικότερα, οι
συμμετέχοντες στην έρευνα που έκαναν
έναν από τους δύο πρώτους συνδυα-
σμούς δόσεων, παρήγαγαν περίπου 10
φορές περισσότερα αντισώματα σε
σύγκριση με όσους έλαβαν δύο δόσεις
AstraZeneca. Εξετάζοντας τα εξουδετερ-
ωτικά αντισώματα, το αποτέλεσμα του
συνδυασμού των δύο σκευασμάτων ήταν
«ελαφρώς καλύτερο» σε σύγκριση με το

αποτέλεσμα του διπλού εμβολιασμού με
Pfizer-BioNTech, συνέχισε η κ. Σέστερ.

Για εμβόλια που απαιτούν δύο δόσεις,
οι αξιωματούχοι υγείας συνήθως συνι-
στούσαν η δεύτερη δόση να είναι ίδια με
την πρώτη. Δεδομένου ότι δεν υπήρξαν
αλλαγές στις συστάσεις για το εμβόλιο των
Pfizer-BioNTech, υπάρχουν λίγες περι-
πτώσεις ατόμων που έλαβαν πρώτη δόση
Pfizer και δεύτερη AstraZeneca.

Αξιοσημείωτη αύξηση αντισωμά-
των

Η έρευνα της ισπανικής CombivacS,
που διεξήχθη με 663 συμμετέχοντες στο
Carlos III Health Institute στη Μαδρίτη,
κατέληξε σε παρόμοιο συμπέρασμα. Τα
προκαταρκτικά αποτελέσματα της μελέτης
δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιο-
δικό Nature. Όπως και τα αποτελέσματα
του Πανεπιστημίου του Σάαρλαντ, δεν
είναι ακόμη οριστικά – η δημοσίευση στο
Nature είναι μια επισκόπηση για το τι
έχουν εντοπίσει μέχρι στιγμής οι ερευ-
νητές στην Ισπανία και όχι ένα πλήρες
άρθρο με αξιολόγηση.

Τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων έλα-
βαν δεύτερη δόση από το εμβόλιο Pfizer-
BioNTech μετά την πρώτη δόση με
AstraZeneca. Το τελευταίο τρίτο των
συμμετεχόντων στην έρευνα δεν είχε
λάβει δεύτερη δόση εμβολίου, τη στιγμή
που κοινοποιήθηκαν τα αρχικά αποτελέ-
σματα.

Η Μαγδαλένα Καμπίν, ερευνήτρια της
μελέτης της CombivacS στο Πανεπι-
στημιακό Νοσοκομείο Vall d’Hebron της
Βαρκελώνης, ανέφερε ότι όσοι έλαβαν
συνδυασμό εμβολίων, άρχισαν να παρά-
γουν πολύ υψηλότερα επίπεδα αντισω-
μάτων μετά τη δεύτερη δόση, και αυτά τα
αντισώματα κατάφεραν να αναγ-
νωρίσουν και να απενεργοποιήσουν τον
κορωνοϊό SARS-CoV-2 σε εργαστηρια-
κές δοκιμές.

«Φαίνεται ότι το εμβόλιο των Pfizer-
BioNTech ενίσχυσε σημαντικά τις απο-
κρίσεις αντισωμάτων έπειτα από μια δόση
AstraZeneca», δήλωσε ο ανοσολόγος
στο Πανεπιστήμιο McMaster, στο Χάμι-
λτον του Καναδά, Ζου Σινγκ, ο οποίος
δεν συμμετείχε στη μελέτη. Πρόσθεσε, δε,
ότι η ενίσχυση φαίνεται να είναι ακόμη
πιο έντονη σε άτομα που είχαν λάβει
δεύτερη δόση του εμβολίου AstraZeneca.

Πλήρως λειτουργεί το
Κοινωνικό Φαρμακείο
του δήμου Αχαρνών

Λειτουργεί, πλέον, μετά από πολυε-
τή καθυστέρηση λόγω αντικειμενικών
δυσκολιών, όπως για παράδειγμα η
μη εύρεση φαρμακοποιού, το Κοι-
νωνικό Φαρμακείο του Δήμου Αχα-
ρνών.

Με τις ενέργειες του Αντιδημάρχου
Giorgos Petakos το Κοινωνικό Φαρ-
μακείο εξυπηρετεί  δημότες της
πόλης, με πραγματική ανάγκη υπο-
στήριξης όσον αφορά τη φαρμακευτι-
κή τους περίθαλψη. Στελεχώνεται

από Φαρμακοποιό, υπεύθυνο για
την παραλαβή, καταμέτρηση και
χορήγηση των φαρμάκων στους
δικαιούχους, σύμφωνα με την εκά-
στοτε συνταγή του θεράποντος Ιατρ-
ού.
Όπως σημειώνεται σε ανάρτηση του
δήμου : “Η λειτουργία του για πρώτη
φορά στον Δήμος Αχαρνών δείχνει
τη στόχευσή μας, τις προτεραιότητές
μας και το σκοπό μας να δώσουμε
στην πόλη μας και τους δημότες της
ό,τι έχουν στερηθεί τα προηγούμενα
χρόνια”.

Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε ν α επικοιν ων ήσετε στο
2102464831.
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Επιστρέφει η μουσική στην εστίαση 
– Απαγόρευση κυκλοφορίας από τη 01:30 

Άρση μέτρων: Αυξάνεται η πληρότητα σε θέατρα και συναυλιακούς χώρους 

Την  επιστροφή της μουσικής στην  εστίαση από το
Σάββατο 12 Ιουν ίου αν ακοίν ωσε επισήμως, κατά τη
διάρκεια της σημεριν ής εν ημέρωσης, ο υφυπουργός
Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς.

Επίσης ο υφυπουργός υπογράμμισε πως από την
ίδια ημερομην ία η απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχ ύει
από τη 01:30 -όχ ι από τις 00:30- που ίσχ υε έως σήμε-
ρα. Επιπλέον , ο ίδιος είπε ότι εφόσον  όλα πάν ε καλά
από την  1η Ιουλίου καταργείται εν τελώς η απαγόρευ-
ση κυκλοφορίας.

Αναλυτικά όλες οι ανακοινώσεις του Νίκου Χαρ-
δαλιά:

Από 14/06 επαν εκκιν ούν  οι πρακτικές, εργαστηρ-
ιακές και κλιν ικές ασκήσεις όλων  των  φοιτητών , όλων  

των  εξαμήν ων  καθώς και των  κέν τρων  διά βίου
μάθησης των  ΑΕΙ.

12/06 η απαγόρευση κυκλοφορίας επεκτείν εται κατά
μία ώρα (δηλαδή από τη 01:30 ως τις 05.00 το πρωί)

01/07 η απαγόρευση κυκλοφορίας σταματά εν τελώς
Από 12/06 θα επιτρέπεται η μουσική μόν ο σε εξω-

τερικούς χ ώρους εστίασης στους οποίους φιλοξε-
ν ούν ται μόν ο καθήμεν οι πελάτες. Σε περίπτωση
καταστρατήγησης του μέτρου, το πρ

όστιμο θα είν αι 5.000 ευρώ για την  πρώτη παράβα-
ση και αν αστολή λειτουργίας 15 ημερών  σε οποιαδή-
ποτε δεύτερη παράβαση.

Από 12/06 αν οίγουν  οι επιχ ειρήσεις εστίασης σε
αεριζόμεν ες στοές και μόν ο για εκείν ες που έχ ουν
δύο ελεύθερες διόδους ώστε ν α διασφαλίζεται η διαφ-

ορετική είσοδος και έξοδος καθώς και ο φυσικός αερι-
σμός.

Άρση μέτρων: Αυξάνεται η πληρότητα σε θέατρα
και συναυλιακούς χώρους 

Από 12/06 στις 06.00 το πρωί αυξάν εται το ποσο-
στό πληρότητας σε δραστηριότητες ακροάματος – θεά-
ματος από 50% σε 75% όταν  το θέατρο είν αι χ ωρη-
τικότητας ως 1.000 θέσεις, σε 70% έως 5.000 θέσεις,
σε 65% όταν  είν αι δυν αμικότητας έως 15.000 θέσεων
και αν  είν αι πλέον  των  15.000 θέσεων , ο μέγιστος
αριθμός οριστικοποιείται σταθερά στα 10.000 άτομα.
Σε κάθε περίπτωση με υποχ ρεωτική μάσκα για όλους.

Από 01/07 αυξάν ον ται σε 300 τα άτομα από 100 για
δεξιώσεις.

Ακόμα, αν ακοίν ωσε πως σε καταστήματα κιν ητής
τηλεφων ίας επιτρέπεται ταυτόχ ρον η παρουσία τεσ-
σάρων  πελατών  σε καταστήματα εμβαδού ως 100
τετραγων ικά

Από 1 Ιουλίου, το όριο για τις υπηρεσίες catering –
δεξιώσεων  αυξάν εται σε 300 άτομα από 100 που είν αι
αυτή τη στιγμή.

Τέλος, όσον  αφορά στις εμποροπαν ηγύρεις, αποφ-
ασίστηκε η επαν έν αρξή τους μόν ο στις Περιφερειακές
Εν ότητες που το ποσοστό των  πλήρως εμβολιασμέ-
ν ων  θα ξεπερν ά το 50%. Και το σχ ετικό υγειον ομικό
πρωτόκολλο θα αν ακοιν ωθεί τις επόμεν ες μέρες, είπε.

«Βροχή» πυροβολισμών στο Ζεφύρι
Άδειασαν  γεμιστήρες σε γλέν τι με αφορμή γάμο Ρομά - Άφαν τη η
αστυν ομία, καταγγέλλουν  περίοικοι

Άδειασαν  γεμιστήρες σε γλέν τι προχθες το βράδυ με αφορμή γάμο
Ρομά - Άφαν τη η αστυν ομία, καταγγέλλουν  περίοικοι

Το γλέν τι ξεκίν ησε από ν ωρίς χ θες το μεσημέρι, συγκεκριμέν α σε σπίτι επί της
οδού Καστριώτου στο Ζεφύρι. Δεκάδες Ρομά αψήφησαν  τα περιοριστικά μέτρα για
τον  κορων οϊό, έβαλαν  μουσική στη διαπασών  και ξεκίν ησαν  τους πυροβολισμούς
στον  αέρα μην  υπολογίζον τας τίποτα και καν έν αν .

«Από τις 7 το απόγευμα καλούσαμε την  αστυν ομία, όμως δεν  εμφαν ίστηκε ποτέ»
καταγγέλλει, κάτοικος της περιοχ ής.

Τραγική ειρων εία: Χθες πριν  τέσσερα χ ρόν ια έπεφτε ν εκρός από μια παρόμοια
«αδέσποτη» σφαίρα στο προαύλιο του σχ ολείου του, ο μικρός Μάριος

Υπόμνημα στη Βουλή έστειλε η
Ένωση Γονέων Αχαρνών 
με αφορμή τη συμπλήρωση 4
χρόνων από τον θάνατο του
11χρονου Μάριου 
Υπόμνημα προς τη Βουλή των Ελλήνων, με αφο-
ρμή τη συμπλήρωση 4 χρόνων από τον άδικο θάνα-
το του Μάριου-Δημήτριου Σουλούκου, έστειλε η
Ένωση Γονέων του Δήμου Αχαρνών.

“Στις 8 Ιουνίου 2017, η τοπική κοινωνία των Αχαρνών καθώς
και ολόκληρο το Πανελλήνιο συγκλονίζεται από τον άδικο
θάνατο του μαθητή της ΣΤ’ Δημοτικού,Μάριου-Δημήτριου Σου-
λούκου από “αδέσποτη”σφαίρα κατά την διάρκεια της καλο-
καιρινής εορτής του σχολείου του.

Απλοί δημότες, φορείς, σύλλογοι και μέλη της Δημοτικής
Αρχής βγαίνουν στο δρόμο και εκφράζουν την διαμαρτυρία
τους, με πορείες και συγκεντρώσεις, για το θάνατο του μικρ-
ού μαθητή.Ενός θανάτου που ήρθε να επιβεβαιώσει,με τον
χειρότερο τρόπο,την αναλγησία και την αδιαφορία του κρά-
τους για την παραβατικότητα και την εγκληματικότητα που
μαστίζει την περιοχή των Αχαρνών δεκαετίες τώρα και για
την οποία έχουν γίνει επανειλημμένως αναφορές τόσο στον
τύπο και στην τηλεόραση όσο και σε συναντήσεις φορέων-
συλλόγων με τους αρμόδιους είτε εγγράφως είτε προφορ-
ικώς.
Τέσσερα χρόνια μετά,αν εξαιρέσουμε την αισθητή παρου-

σία της Αστυνομίας στους δρόμους των Αχαρνών,καμία
ουσιαστική αλλαγή δεν υπήρξε.Καμία σύλληψη για τη δολοφ-
ονία του Μάριου -Δημήτριου, καμία σύλληψη για τις επόμε-
νες «ευτυχώς» μη θανατηφόρες σφαίρες.Οι άσκοποι πυρο-
βολισμοί, η απρόσκοπτη προσέλευση των τοξικοεξαρτημέ-
νων ατόμων στις πηγές των εμπόρων ναρκωτικών, η ηχο-
ρύπανση, οι κόντρες και πολλά άλλα αποτελούν καθημερ-
ινότητα για τους Δημότες Αχαρνών.

Κυρίες-Κύριοι, Η ασφάλεια αποτελεί Συνταγματικό Δικαίω-
μα γι’ αυτό και

ΖΗΤΑΜΕ το αυτονόητο ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΝΤΟΥ, στα σχολεία,
στις γειτονιές, στις πλατείες, στα σπίτια μας.
ZHTAME την εξάλειψη των αιτιών που δημιουργούν παρα-
βατικές και εγκληματικές συμπεριφορές ΓΙΑΤΙ Δυστυχώς η
κατάσταση έχει ξεπεράσει κάθε όριο.Πρέπει άμεσα να
σκύψετε πάνω στο πρόβλημά μας και να το λύσετε.

Οι σφαίρες δεν κάνουν διακρίσεις!!!!

Το οφείλετε στα παιδιά μας και στα παιδιά σας!!!!!!

Το οφείλετε στον ΜΑΡΙΟ που δεν πρόλαβε να ΖΗΣΕΙ !!!!!

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
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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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Σύνδεσμος Διαιτητών Ποδοσφαίρου Δυτικής 
Αττικής: Γενική συνέλευση στις 13/6

Την Κυριακή 13 Ιουνίου και ώρα
18:00 στο ιδιωτικό γήπεδο ΚALIBAKI
AREΝΑ στην οδό Κανάρη 34 στην
Ελευσίνα δίπλα στην πυροσβεστική θα
διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση στο
Σύνδεσμο Διαιτητών Ποδοσφαίρου Δυτι-
κής Αττικής.

Θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα
μέτρα κατά της διασποράς του covid 19

YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ

Παρακαλώ πολύ τα μέλη μας που 

επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφι-
ότητα για εκλογή τους ως Προέδρου ΓΣ
η στις αρχαιρεσίες ως Μελών της εφορ-
ευτικής επιτροπής, του ΔΣ και της ΕΕ,
υποχρεούνται όπως , τρεις (3) πλήρες
ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερ-
ομηνία σύγκλησης της ΓΣ να καταθέ-
σουν έγγραφη αίτηση συμμετοχής
,δηλαδή έως και την τρίτη 8/6/21.

Όλοι οι υποψήφιοι για το ΔΣ μαζί με
την αίτηση τους θα καταβάλουν και
παράβολο τριάντα

(30) ευρώ. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει
να είναι ταμειακά εντάξει.

Ταμειακώς εντάξει θα πρέπει να είναι
και τα μέλη που θα ψηφίσουν.

Η συμμετοχή και η βοήθεια όλων μας
κρίνετε ιδιαίτερα απαραίτητη .

Επειδή θα σας δοθεί και μια ταυτότητα

μέλους θα παρακαλούσα να έχετε μαζί
σας και μια

φωτογραφία τύπου ταυτότητας.
Για την διενέργεια των αρχαιρεσιών

θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουμε και
δικαστικό αντιπρόσωπο

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η ΓΣ θα γίνει στις 13-6-21 ημέρα

ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 18.00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ.

2. Έγκριση Πρακτικών προηγούμεν-
ης Γ.Σ.

3. Διοικητικός Απολογισμός

4. Οικονομικός Απολογισμός
5. Έγκριση Προϋπολογισμού νέας

χρήσης (έτους 2021)

6. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για
αρχαιρεσίες Δ.Σ & Ε.Ε.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας
η Γ.Σ. θα διεξαχθεί την επόμενη ημέρα
Κυριακή 13/6 και ώρα 18:00 με τα ίδια
θέματα Ημερησίας Διάταξης και ανεξάρτ-
ητα από τον αριθμό των παρόντων
μελών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ-

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Το Academy
Sports Club
ακολουθεί
την νέα
εποχή

Το γυμν αστήριο Academy
Sports Club για μια ακόμα
φορα πρωτοπορεί και
δίν ει την  δυν ατότητα στα
μέλη του ν α απολαύσουν
την  προπόν ηση τους
έκτος από τους πλήρως
εξοπλισμέν ους και ασφα-
λείς εσωτερικούς και εξω-
τερικούς χ ώρους του και
την  δυν ατότητα προγραμ-
μάτων  άσκησης από το
σπίτι.

Από σήμερα λοιπόν  εγκαι-
ν ιάζουμε τρία προγράμμα-
τα τα οποία εν ώ θα
γίν ον ται στην  αίθουσα
του γυμν αστηρίου οποιος
επιθυμεί θα μπορεί ν α
συν δέεται μέσω ZOOM
και ν α γυμν άζεται από
τον  προσωπικό του
χ ώρο.Τα ν έα αυτά προ-
γράμματα Liv e &Digital
προστίθεν ται στο πρόγρ-
αμμα της αίθουσας και
είν αι στην  διαθεση σας.Το
μόν ο που χ ρειάζεται ν α
κάν ετε αν  είστε μέλη του
Academy  Sports Club
είν αι ν α 

δηλώσετε την  συμμετοχ ή
σας και ν α μας στείλετε το
email σας ώστε ν α σας
σταλει η πρόσκληση.

Το Academy  Sports Club
ακολουθεί την  ν έα εποχ ή
με ν έες καιν οτόμες λύσεις
και πάν ω απ ολα με ασφ-
άλεια για τα μέλη του και
τους συν εργάτες του.

Το ωράριο του γυμν α-
στηρίου είν αι Δευτέρα έως
Παρασκευή 08.00-
22.00,Σάββατο 09.00-
20.00 και το πρόγραμμα
των  ομαδικών  τμημάτων
είν αι το παρακάτω:

και Ισχ ύει από την  Δευ-
τέρα 7/6/021.

ΔΕΥΤΕΡΑ: 09:00 total
body  (ε) ,15:00 pilates
18:00 body  power(κ)

ΤΡΙΤΗ: 09.00 f it balls
(κλ),19:00 pilates (α) Liv e
& Digital

ΤΕΤΑΡΤΗ:09:00 pilates (ε)
,15.00 abs & hips ,18.00
total body  (κ)

ΠΕΜΠΤΗ:09.00 abs&hips
(α), 19.00 total body (α)
Liv e &Digital

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 09:00
body  power (κλ) ,15:00
total body  (α),19:00 power
y oga(α) Liv e & Digital

Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ: 
Ο νόμος του ισχυρού δεν
πρέπει να υφίσταται σε
παιδικές ομάδες

Ο προπονητής Γιώργος Γεωργίου έκανε μια
αναφορά. Ποδοσφαιρικός Εκφοβισμός (bully-
ing) και Παιδικό Ποδόσφαιρο.

α]Πολύ συχνό είναι το φαινόμενο του εσωτερ-
ικού ποδοσφαιρικού εκφοβισμού.

Ο νόμος του ισχυρού δεν πρέπει να υφίσταται
σε παιδικές ομάδες . Συνήθως κάποιο «δυνα-
τοί» ποδοσφαιριστές κοροϊδεύουν τους
«αδύνατους» ενώ συμβαίνει και το αντίθετο.
Ένας «αδύνατος» ποδοσφαιριστής ζώντας την
ποδοσφαιρική του απομόνωση μπορεί να προ-
καλεί  ένα «δυνατό» συμπαίκτη του προ-
σπαθώντας να τον κερδίσει στη…ψυχολογία.
Αποτέλεσμα είναι η ρήξη η οποία οδηγεί σε
τιμωρία και τα δυο μέρη. Συνέχεια και επέκταση
του ποδοσφαιρικού εκφοβισμού θα ήταν η

τυχόν τιμωρία μόνο του ενός «ενόχου».

β]Ο περήφανος γονιός κι’ ο παικταράς ο γιος
του

«Γιέ μου μπες μέσα και δείξε τους ποιος
είσαι.

Είσαι ο καλύτερος
. Όλοι οι άλλοι είναι άχρηστοι. Θέλω σήμερα

ένα γκολ για το μπαμπά σου και ένα για τη μαμά
σου. Ντρίπλαρε τους όλους και μην ακούς κανέ-
να. Άσε τον κόουτς, αυτός δεν έχει ιδέα! Να
ακούς μόνο τι σου λέει ο μπαμπάς σου αν
θέλεις να πάς μπροστά. Μην τυχόν και σε δω να
δίνεις λάθος πάσα, κάηκες. Δεν κάνεις για
ποδόσφαιρο, θα σε σταματήσω από την ακαδ-
ημία». Πολλές φορές ο ποδοσφαιρικός εκφοβι-
σμός ξεκινά από το σπίτι. Παραπάνω είναι μόνο
μερικές συνηθισμένες εκφράσεις που προκα-
λούν στα παιδιά εκφοβισμό με θύτες τους ίδιο-
υς τους γονείς. 

Οι γονείς που επιβάλλουν δικτατορικά την
επιτυχία στα παιδιά τους διαπράττουν ένα μεγά-
λο έγκλημα. Ο συναισθηματικός κόσμος του
παιδιού ταρακουνιέται καθώς του έχουν επιβάλ-
λει στόχους και πρέπει τίποτα να μην πάει στρ-
αβά! Η υποτίμηση επίσης ενός παιδιού ισούται
με ποδοσφαιρικό εκφοβισμό. Η απειλή της από-
συρσης του από την ομάδα όπου κάθε μέρα
αθλείται και περνά χρόνο με τους φίλους του
οδηγεί στην απομόνωση όχι μόνο από τα υπό-
λοιπα μέλη της ομάδας αλλά και γενικά στην κοι-
νωνία. Είναι γνωστές περιπτώσεις τέτοιων παι-
διών που σταματώντας από απογοήτευση το
ποδόσφαιρο ξεκίνησαν το κάπνισμα, το αλκοόλ
τις κακές παρέες κ.ο.κ.

Aπόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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Football League:
To πρόγραμμα της
16ης αγωνιστικής

Tο αναλυτικό πρόγραμμα
των αγώνων της 16ης
αγωνιστικής Football
League:

Νότιος Όμιλος

Κυριακή 13.06.2021 17:00

Δημοτικό Σπάρτης,
Αστέρας Βλαχιώτη –
Αιγάλεω

Δημοτικό Ρόδου, Ρόδος –
Ιάλυσος

Νεάπολης Βόλου, Νίκη
Βόλου –
Έ ν ω σ η
Πανασπροπυργιακού

Παραλίας Καλαμάτας,
Καλαμάτα – Καλλιθέα

Δ.Α.Κ. Νάξου, Σαντορίνη –
Επισκοπή

Βόρειος Όμιλος

Σάββατο 12.06.2021 17:00

Νεάπολης Βόλου,
Ολυμπιακός Βόλου –
Θεσπρωτός

Σάββατο 12.06.2021 20:00
ΕΡΤ3

Δημοτικό Βέροια, Βέροια
Ν.Π.Σ. – Καβάλα

Κυριακή 13.06.2021 17:00

ΒΑΤΑΝ Κατερίνης,
Απόλλων Πόντου – Τρίγλια

Αριδαίας, Αλμωπός
Αριδαίας – Πανσερραϊκός

Α’ ΔΑΚ Κατερίνης, Πιερικός
– ΑΕΠ Κοζάνης

Soccerland Elefsis 
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 
PADEL TENNIS ΣΤΗΝ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ‼�

Η νέα συνήθεια που θα γίνει λατρεία σε
μικρούς και μεγάλους, σε γυναίκες και

άντρες !!
Τα πρώτα παιγνίδια έχουν ήδη ξεκινήσει

με επιτυχία και ενθουσιασμό!!
Πάρε την παρέα σου και έλα να ζήσεις την
μοναδική εμπειρία του αθλήματος που θα

σου χαρίσει απίστευτες στιγμές!!
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 5542932 , 693

222 0049
-Ωράριο Λειτουργίας: 08:00 – 00:30

Δεν τα κατάφ-
ερε η Ενωση
Ασπροπύρ-

γου αφού σε αναβ-
ληθέντα αγώνα για
την 10η αγωνιστι-
κή  γνώρισε την
συντριβή στην
έδρα της από τον
Αστέρα Βλαχιώτη
0-4(ημίχρονο 0-2).

ΣΚΟΡΕΡ: (12′ 80’)
Μάρτσεβ , 28′
Παπούλης, 85′
Μπρακαμόντε.

Δοκάρι στο 41’  Μάρτσεβ(Αστέρα).

Διαιτητής: Λεμπέσης (Πειραιά)Βοηθοί:
Αρμακόλας (Κυκλάδων), Παγουρτζής
(Πειραιά). Κίτρινες:  Να, Θεοδώρου,
Μάρτσεβ, Κυριαζής, Πρίκας, Τριπο-
τσέρης, Ζαΐμι, Νικολάου

Ενωση Ασπροπύργου (προπονητής
Ηλίας Φυντάνης):  Ντιμίτροβιτς,
Παπαθανασίου (72′ Κατίδης), Αργυρό-
πουλος, Θεοδώρου (46′ Τριποτσέρης),
Να, Ζαχαράκης, Β. Μουκίδης, Ζαχαρός
(29′ Βασιλείου), Τραορέ (82′ Γεωργό-
πουλος), Λάμπογλου (46′ Μαρούδας),
Κυριαζής.

Αστέρας Βλαχιώτη (προπονητής Πανα-
γιώτς Γκουτσίδης): Παϊτέρης, Μπρα-
καμόντε, Μάρτσεβ, Καρβούνης, Κορνέ-
ζος, Νικολάου, Σκεντεράι, Τουλίκας (64′ 
Πρίκας), Παπούλης (75′ Βερνάρδος), 

Παπουτζίδης (63′ Ζαΐμι), Καλλέργης.

***Την αναμέτρηση του Ασπρόπυργου
με τον Αστέρα Βλαχιώτη παρακο-
λούθησε και ο Αλέξης Κούγιας.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1  ΚΑΛΑΜΑΤΑ 29
2 ΡΟΔΟΣ           27
3 ΚΑΛΛΙΘΕΑ   27
4 ΕΠΙΣΚΟΠΗ    22
5  ΙΑΛΥΣΟΣ       21
6  ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ  20
7  ΑΙΓΑΛΕΩ       19
8  ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 17
9 Αστέρας Βλαχιώτη 10
10  Ενωση Ασπροπύργου 8

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Διασυρμός… Νέα ήττα η
Ένωση Ασπροπύργου
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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

ΛΟΓΩ 24ΩΡΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΝ

ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 11
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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 Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284


