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Ο Γιώρχος Σωτήρχος 
νέος προπονητής στον 

Μανδραϊκό ΑΟ
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ΈΈλλλληηννεεςς  

ττάάσσσσοοννττααιι  υυππέέρρ
ττοουυ  

υυπποοχχρρεεωωττιικκοούύ
εεμμββοολλιιαασσμμοούύ
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Συνάντηση του Προέδρου
Β.Ε.Π. με τον 

Δήμαρχο Μάνδρας-Ειδυλλίας
Έκθεση παραγομένων προϊόντων

επιχειρήσεων της περιοχής στη μνήμη
του εκλιπόντος τ. Προέδρου 
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ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Γ. ΚΩΤΣΗΡΑ ΜΕ ΤΟΝ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ν. ΤΑΓΑΡΑ

Στο επίκεντρο οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την
αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος μετά

την πυρκαγιά στα Γεράνεια Όρη

Προληπτικοί έλεγχοι
για τον κορωνοίο στο Κ.Α.Π.Η.

Παραλίας

Πυρρίχιος Ασπροπύργου:

Ανανέωσε ο Μιχάλης Κάσδαγλης
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σσεελλ..    88
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Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος
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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
Ελισσαίος, Ελισσώ, Ελισώ,Νήφων 

Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη
Προφήτη Ελισσαίου, Οσίου Νήφωνος εν Άθω

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Καμπόλης Παναγιώτης Α.
Πλάτωνος 1,  2105572588

Ελευσίνα

Στυλιαρά Ελένη Κ.
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 88, 2105541216

MANΔΡΑ
Ασημάκης Γρηγόριος Κ.

Στρατηγού Ρόκκα 114, 2105550323

Άνω Λιόσια

ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ιονίου Πελάγους 42Β & Πηνειού, 2102474311

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Φιλαδελφείας 237-239 - Κόκκινος Μύλος,
2102316737

Στο επίκεντρο οι αναγκαίες παρεμβάσεις για
την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλον-

τος μετά την πυρκαγιά στα Γεράνεια Όρη

Συνάντηση εργασίας με τον Υφυπουργό Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, αρμόδιο για θέματα Χωρο-
ταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Νίκο Ταγα-

ρά, είχε ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης και Βουλευτής Δυτι-
κής Αττικής, κ. Γιώργος Κώτσηρας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η πρόσφατη
πυρκαγιά που έπληξε την ευρύτερη περιοχή στα Γερά-
νεια Όρη και ιδιαίτερα εκτάσεις του Δήμου Μεγαρέων.
Αξιολογήθηκε η επίσπευση των διαδικασιών εκ μέρους
του Υπουργείου προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες
παρεμβάσεις για την αποκατάσταση του φυσικού περι-
βάλλοντος, καθώς και τη δρομολόγηση αντιδιαβρωτικών
και αντιπλημμυρικών έργων όπου χρειάζονται στην περ-
ιοχή. Ο κ. Ταγαράς ανέφερε ότι σε συνεργασία με τις
δασικές υπηρεσίες και τις λοιπές αρμόδιες αρχές θα
καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να εκκινήσουν
εργασίες αποκατάστασης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συζήτηση με τον αρμόδιο Υφυ-
πουργό, επεκτάθηκε και σε άλλα μείζονα ζητήματα που
αφορούν τη Δυτική Αττική, όπως:

- Το σχέδιο ολοκληρωμένης προσβασιμότητας και παρ-
εμβάσεις για την ενίσχυση της βαδισιμότητας και του
ποδηλάτου στον Δήμο Ελευσίνας, στο πλαίσιο της Πολιτι-
στικής Πρωτεύουσας Ευρώπης.

- Θέματα που αφορούν τη χωροταξική αναβάθμιση του
Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης, καθώς και
την εξέλιξη σχετικά με την ένταξη της περιοχής Νέα Ζωή
Μάνδρας στο Σχέδιο Πόλης.

- Το Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων
(ΣΟΑΠ) του Δήμου Φυλής.

- Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) του Δήμου Μεγα-
ρέων.

Μετά το πέρας της συνάντησης εργασίας, ο Υφυπο-
υργός Δικαιοσύνης και Βουλευτής Δυτικής Αττικής, κ.
Γιώργος Κώτσηρας δήλωσε: 

«Είχα μια εποικοδομητική συνάντηση με τον Υφυπο-
υργό Νίκο Ταγαρά. Συζητήσαμε μια σειρά σημαντικών
θεμάτων για τη Δυτική Αττική με επίκεντρο τα έργα απο-
κατάστασης της περιοχής μετά την πυρκαγιά, αλλά και
ευρύτερα θέματα αρμοδιότητάς του. Στόχος η δημιουργία
αναπτυξιακών περιβαλλοντικών έργων που θα βοηθή-
σουν τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Η
προσπάθεια συνεχίζεται και είναι διαρκής».

Συμμετοχή Ο.Λ.Ε. ΑΕ στην Άσκηση αντιμετώπισης
θαλάσσιας ρύπανσης στον κόλπο της Ελευσίνας

Σ
την  Άσκηση αν τιμετώπισης
θαλάσσιας ρύπαν σης, που
πραγματοποιήθηκε με μεγάλη

επιτυχ ία στο κόλπο της Ελευσίν ας
την  Τετάρτη 9 Ιουν ίου, συμμετείχ ε ο
Οργαν ισμός Λιμέν ος Ελευσίν ας
(Ο.Λ.Ε.) ΑΕ. 

Θέματα προστασίας του θαλάσ-
σιου περιβάλλον τος στον  ιδιαίτερα
βεβαρυμέν ο κόλπο της Ελευσίν ας
αποτελούν  κορυφαία προτεραιότητα
για τη Διοίκηση του Ο.Λ.Ε. ΑΕ, που
υπέγραψε πρόσφατα σύμβαση με
την  Τεχ ν ική Προστασίας Περιβάλ-
λον τος (ΤΠΠ) ΑΕ για την  αν τι-
μετώπιση θαλάσσιων  ρυπάν σεων
στην  περιοχ ή αρμοδιότητας του. 

Η εν  λόγω Άσκηση στον  κόλπο
της Ελευσίν ας διοργαν ώθηκε στο
πλαίσιο της σύμβασης μεταξύ της
ΤΠΠ και του Ευρωπαϊκού Οργαν ι-
σμού για την  Ασφάλεια στη Θάλασσα (European
Maritime Saf ety  Agency - EMSA) για την  αν τιμετώπι-
ση περιστατικών  ρύπαν σης μεγάλης κλίμακας στην
θαλάσσια περιοχ ή της Αν ατολικής Μεσογείου. 

Κατά την  διάρκεια της Άσκησης έλαβαν  μέρος το ειδι-
κά εξοπλισμέν ο για επιχ ειρήσεις αν τιρύπαν σης δεξα-
μεν όπλοιο “AKTEA OSRV” που τους περισσότερους
μήν ες του έτους ελλιμεν ίζεται στον  Λιμέν α της Ελευ-
σίν ας και το πλοίο πολλαπλών  χ ρήσεων  (T/B – S/T -
OIL REC) “AEGIS I”.  Υλοποιήθηκε έν α δύσκολο και
απαιτητικό σεν άριο με προσομοίωση περιστατικού
αν τιμετώπισης θαλάσσιας ρύπαν σης, που στόχ ο έχ ει
την  βελτίωση της ασφάλειας της ν αυσιπλοΐας, της
ετοιμότητας και αν τίδρασης για την  αν τιμετώπιση της
ρύπαν σης και της γεν ικότερης ασφάλειας στη θάλασ-
σα. 

Συγκεκριμέν α, έγιν ε αν άπτυξη του ειδικού εξοπλι-

σμού που είν αι διαθέσιμος σε περίπτωση περιστατι-
κού, αρχ ικά για τον  περιορισμό και την  συγκέν τρωση
των  ρυπαν τών  με χ ρήση μηχαν ικών  βραχ ιόν ων  και
πλωτών  φραγμάτων  και στην  συν έχ εια με εν εργο-
ποίηση των  ειδικών  συσκευών  ελαιοσυλλογής (skim-
mers) για την  μηχ αν ική αν άκτηση των  ρυπαν τών
από την  επιφάν εια της θάλασσας. Επίσης έγιν ε  δοκι-
μή του ραν τάρ εν τοπισμού πετρελαιοκηλίδων
SeaDarq που διαθέτει το AKTEA OSRV, με το οποίο
δίν εται η δυν ατότητα στους τεχ ν ικούς με τη χ ρήση
κατάλληλης τεχ ν ολογίας ν α χ αρτογραφούν  με ακρίβεια
την  κηλίδα σε ακτίν α αρκετών  μιλίων  ακόμα και τη
ν ύχ τα.

Στην  Άσκηση συμμετείχ αν  στελέχ η της Διεύθυν σης
Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλον τος του Υπουρ-
γείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και στελέχ η
του Κεν τρικού Λιμεν αρχ είου Ελευσίν ας.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
Γ. ΚΩΤΣΗΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ν. ΤΑΓΑΡΑ
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Υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Αττικής  η απόφαση για την έναρξη των έργων ενεργειακής
αναβάθµισης στο δηµαρχείο Φυλής προϋπολογισµού 482.000 ευρώ 

ΟΠεριφερειάρχης Αττικής Γ.
Πατούλης υπέγραψε χθες την
Πράξη Ενεργειακής Αναβάθ-

µισης  του ∆ηµαρχείου Άνω Λιοσίων που
έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό πρόγρ-
αµµα «Αττική» 2014-2020. 

Η απόφαση  για την υλοποίηση του
έργου συνολικού προϋπολογισµού
482.645,38 ευρώ, υπεγράφη παρουσία
του ∆ηµάρχου Φυλής Χ. Παππού και
του Προϊσταµένου  της ∆ιαχειριστικής
Αρχής της Περιφέρειας ∆. ∆ρόση.

Φυσικό αντικείµενο της πράξης είναι
η αναβάθµιση του ∆ηµαρχείου Φυλής
στα Άνω Λιόσια µε επεµβάσεις ενεργεια-
κής αναβάθµισης και ένταξης συστηµά-
των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στη
λειτουργία του κτηρίου. Τα έργα συµπε-
ριλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, αντικατά-
σταση κουφωµάτων, εξωτερική θερµοµό-
νωση τοίχων, αναβάθµιση συστήµατος
τεχνητού φωτισµού, συστήµατος κλιµα-
τισµού θέρµανσης κ.α..

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ.
Πατούλης  κατά τη διάρκεια της υπογρ-
αφής της απόφασης επισήµανε ότι στις
βασικές προτεραιότητες της Περιφέρει-
ας Αττικής είναι η υποστήριξη του
∆ήµου Φυλής για την υλοποίηση ανα-

πτυξιακών έργων και υποδοµών που θα
συµβάλλουν στην βελτίωση της ποιότ-
ητας ζωής των κατοίκων και θα βοηθή-
σουν στην περιβαλλοντική αναβάθµιση
της περιοχής. 

Ο Γ. Πατούλης δεν παρέλειψε να επι-
σηµάνει ότι η Φυλή αποτελεί την περ-

ιοχή που σηκώνει  το µεγαλύτερο βάρος
σε ότι αφορά στο ζήτηµα της διαχείρισης
των απορριµµάτων της Αττικής, κάτι το
οποίο θα πρέπει τα επόµενα χρόνια να
λάβει τέλος. «Η Περιφέρεια Αττικής
αναγνωρίζει τη συµβολή του ∆ήµου
Φυλής στην αντιµετώπιση του σηµαν-

τικότερου προβλήµατος της Αττικής που
είναι η διαχείριση των απορριµµάτων.
Για µας είναι σηµαντικό να υλοποιηθ-
ούν έργα και υποδοµές που θα
βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των
κατοίκων. 

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η σχετι-
κή χρηµατοδότηση, όπως και µια σειρά
εµβληµατικών έργων αρκετών εκατοµ-
µυρίων ευρώ τα οποία θα  αλλάξουν την
φυσιογνωµία της περιοχής». 

Ο ∆ήµαρχος Χ. Παππούς από την πλε-
υρά του ευχαρίστησε τον κ. Πατούλη για
τη συγκεκριµένη πρωτοβουλία και εξέφ-
ρασε τη βεβαιότητα ότι ο ∆ήµος Φυλής
θα ενταχθεί σε επιπλέον προγράµµατα
που αφορούν τόσο στην ενεργειακή ανα-
βάθµιση κτιρίων, όσο και στην ανέγερση
σύγχρονων σχολικών συγκροτηµάτων. 

Ο Γ. Πατούλης διαβεβαίωσε το ∆ήµα-
ρχο ότι αυτό θα γίνει πράξη και ζήτησε
από τον Προϊστάµενο της ∆ιαχειριστι-
κής Αρχής της Περιφέρειας ∆. ∆ρόση να
είναι σε στενή συνεργασία µε το Χ. Παπ-
πού προκειµένου να εξασφαλιστούν
χρηµατοδοτήσεις και από τα νέα προ-
γράµµατα που θα ξεκινήσουν το αµέσως
επόµενο χρονικό διάστηµα.   

Μήνυμα του Δημάρχου Ασπροπύργου,
κ. Νικόλαου Μελετίου 

για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Εύχ ομαι ολό-
ψυχ α στις
μαθήτριες και
στους μαθητές
της Γ΄ Λυκείου,
του Ασπρ-
οπύργου αλλά
και όλης της
Ε λ λ ά δ α ς ,
Καλή Δύν αμη
και Καλή Επιτ-
υχ ία στις
Π αν ελλήν ιες
του 2021. 

Εύχ ομαι τα
αποτελέσματα
ν α
δικαιώσουν  τους μαθητικούς σας κόπους, τις εφηβικές
σας αγων ίες αλλά και τις πρωτόγν ωρες συν θήκες που
βιώσατε και αυτή τη χ ρον ιά, λόγω της παν δημίας του
Κορων οϊού.  

Να θυμάστε πως μαζί με εσάς, «δίν ουμε» και όλοι
εμείς Παν ελλήν ιες. 

Οι γον είς σας και οι στεν οί συγγεν είς σας, οι εκπαι-
δευτικοί, οι φίλοι σας. Είμαστε δίπλα σας και σας
στηρίζουμε για ν α διεκδικήστε τα όν ειρα σας, ν α
πετύχ ετε τους στόχ ους  και τις επιδιώξεις σας. 

Όμως οι εξετάσεις αυτές αποτελούν  απλά την  πρώτη
επίσημη δοκιμασία της ζωής σας.   

Μετά απ’ αυτές θα σας δοθούν  δεκάδες ευκαιρίες για
επαγγελματική, ακαδημαϊκή, ατομική και κοιν ων ική
καταξίωση, στο σχ ολείο της «ζωής» και στον  στίβο της
προσωπικής εξέλιξης.  

Πιστεύουμε σε εσάς, γι’ αυτό και είμαστε αισιόδοξοι
και ψύχ ραιμοι, απέν αν τι σε αυτήν  την  μέγιστη μαθη-
τική σας δοκιμασία και φρον ούμε πως το ταξίδι για την
πραγμάτωση των  ον είρων  σας έχ ει μόλις αρχ ίσει, αν ε-
ξάρτητα από τα ποια θα είν αι τα αποτελέσματα των
εξετάσεων .

Καλή δύν αμη, Καλό Κουράγιο και Καλή Επιτυχ ία σε
όλες και όλους !

Εποικοδομητική απέβη  η συνάν-
τηση,  που πραγματοποιήθηκε,
την Τρίτη 8 Ιουνίου 2021, της

αντιπροσωπείας του Βιοτεχνικού Επιμελ-
ητηρίου Πειραιά με επικεφαλής τον Πρόε-
δρο κ. Γιώργο Παπαμανώλη – Ντόζα,  με
τον Δήμαρχο Μάνδρας -Ειδυλλίας, κ.
Χρήστο Στάθη. 

Η συνάντηση έγινε στα πλαίσια των
επαφών του προέδρου του Επιμελ-
ητηρίου  με θεσμικούς παράγοντες καθώς
και Δημάρχους της περιοχής ευθύνης του
Επιμελητηρίου προκειμένου να ενημερ-
ωθεί ο Δήμαρχος για τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που λειτο-
υργούν στην περιοχή.

Μεταξύ άλλων οι προτάσεις του Β.Ε.Π. επικεν-
τρώθηκαν :

α) βελτίωση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην
βιομηχανική περιοχή (μονοδρομήσεις, σήμανση κλπ.), 

β)βελτίωση των δρόμων που περικλείουν την βιομ-
ηχανική περιοχή και οι οποίοι έχουν υποστεί αρκετή
καταπόνηση τόσο από την καθημερινή χρήση από
βαρέα οχήματα, όσο και από τις πλημύρες που προκά-
λεσαν καταστροφές στην περιοχή . 

γ)υλοποίηση της πρότασης του αείμνηστου πρόεδρου
Β.Ε.Π. , Ανδριανού Μιχάλαρου, σχετικά με τη διοργά-
νωση έκθεσης  προϊόντων, που κατασκευάζονται από
τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στην Βιομηχανική Περ-
ιοχή της Μάνδρας.

δ)βιομηχανική οργάνωση της περιοχής με σκοπό να
έχουν οι επιχειρήσεις τη δυνατότητα αξιοποίησης των
χρηματοδοτικών εργαλείων τόσο από εθνικούς όσο και
από κοινοτικούς πόρους.

ε)συμμετοχή του Β.Ε.Π. στην Επιτροπή Διαβούλευ-
σης έτσι ώστε να υπάρχει ενημέρωση για δράσεις,
προβλήματα και να κατατίθενται  προτάσεις που θα
βελτιώσουν τις επιχειρήσεις της περιοχής σε συνερ-
γασία με  τον Δήμο.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος δεσμεύθηκε για την
άμεση ανάθεση μελέτης σε συγκοινωνιολόγο για την
καλύτερη δυνατή λύση στο θέμα της κυκλοφορίας των
οχημάτων στην βιομηχανική περιοχή. 

Παράλληλα ενημέρωσε  ότι ήδη οι υπηρεσίες του
Δήμου προέβησαν σε έργα για την βελτίωση των δρό-
μων και τους προσεχείς μήνες  θα υπάρξει πλήρης απο-
κατάσταση της ασφαλτόστρωσης . 

Τέλος, επιβεβαίωσε τη συνεργασία Β.Ε.Π. και Δήμου
Μάνδρας ,μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες της παν-
δημίας, για το σχεδιασμό και τη διοργάνωση έκθεσης
προϊόντων αφιερωμένη στην μνήμη του Ανδριανού
Μιχάλαρου .

Στη συνάντηση  παρέστησαν εκ μέρους του Δήμου
ο Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης  Κολοβέντζος, ο Γενικός
Γραμματέας του Δήμου, κ. Δημήτρης  Ραφτόπουλος και
ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Κώστας
Φράγκος. Από το Επιμελητήριο παρέστησαν  ο Διευθυ-
ντής κ. Μιχάλης  Γιάγκας, η σύμβουλος κα Χριστίνα
Σιβισίδου και ο κ.  Πέππας  και  η κα Παναγοπούλου,
μέλη Β.Ε.Π., που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.  

Συνάντηση του Προέδρου Β.Ε.Π. με τον Δήμαρχο Μάνδρας-Ειδυλλίας

Έκθεση παραγομένων προϊόντων επιχειρήσεων της περιοχής στη μνήμη 
του εκλιπόντος τ. Προέδρου Ανδριανού Μιχάλαρου
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Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβα-
σης

Αριθμός

01 Πνευματικό Κέντρο Αλέκου Παναγούλη
13 Ασπρόπυργος

ΠΕ Δάσκαλος
Φλάουτου

Έως 9 μήνες
από την υπογρ-
αφή της σύμβα-
σης

1

02 Πνευματικό Κέντρο Αλέκου Παναγούλη
13 Ασπρόπυργος

ΤΕ Δάσκαλος 
Κλαρινέτου

Έως 9 μήνες
από την υπογρ-
αφή της σύμβα-
σης

1

03 Πνευματικό Κέντρο Αλέκου Παναγούλη
13 Ασπρόπυργος

ΤΕ Δάσκαλος Τρομ-
πέτας

Έως 9 μήνες
από την υπογρ-
αφή της σύμβα-
σης

1

04 Πνευματικό Κέντρο Αλέκου Παναγούλη
13 Ασπρόπυργος

ΤΕ Δάσκαλος 
Τρομπονιού

Έως 9 μήνες
από την υπογρ-
αφή της σύμβα-
σης

1

05 Πνευματικό Κέντρο Αλέκου Παναγούλη
13 Ασπρόπυργος

ΤΕ Δάσκαλος 
Σαξοφώνου

Έως 9 μήνες
από την υπογρ-
αφή της σύμβα-
σης

1

06 Πνευματικό Κέντρο Αλέκου Παναγούλη
13 Ασπρόπυργος

ΤΕ Δάσκαλος 
Ντραμς/Κλασικών 
Κρουστών

Έως 9 μήνες
από την υπογρ-
αφή της σύμβα-
σης

1

07 Πνευματικό Κέντρο Αλέκου Παναγούλη
13 Ασπρόπυργος

ΔΕ Δάσκαλος Παρα-
δοσιακών Κρουστών

Έως 9 μήνες
από την υπογρ-
αφή της σύμβα-
σης

1

08 Πνευματικό Κέντρο Αλέκου Παναγούλη
13 Ασπρόπυργος

ΔΕ Δάσκαλος 
Ηλεκτρικής Κιθάρας

Έως 9 μήνες
από την υπογρ-
αφή της σύμβα-
σης

1

09 Πνευματικό Κέντρο Αλέκου Παναγούλη
13 Ασπρόπυργος

ΔΕ Δάσκαλος 
Σύγχρονου 
Τραγουδιού

Έως 9 μήνες
από την υπογρ-
αφή της σύμβα-
σης

1

10

11

Πνευματικό Κέντρο

Πνευματικό Κέντρο

Αλέκου Παναγούλη
13 Ασπρόπυργος

Αλέκου Παναγούλη
13 Ασπρόπυργος

ΠΕ Δάσκαλος 
Βιολιού

ΔΕ Δάσκαλος 
Βιολιού

Έως 9 μήνες
από την υπογρ-
αφή της σύμβα-
σης

Έως 9 μήνες
από την υπογρ-
αφή της σύμβα-
σης

1

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (αν ά κωδικό θέσης)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (αν ά κωδικό θέσης)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                      
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Τ Μ Η Μ Α

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘ.: Αλέκου Παναγούλη

13, Ασπρόπυργος
Τ.Κ.: 19300
Τηλ.: 210-5579470, 210-5577862                              
Πληροφορίες: Δήμητρα Νερ-

ούτσου
E-mai: neroutsou.d@aspropyr-

gos.gr

Αρ. Πρωτ.: 1100
Ασπρόπυργος, 08-06-2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
ΣΟΧ 1/2021

Για τη σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

( με ΑΝΤΙΤΙΜΟ )

Το ΝΠΔΔ Πνευματικό Κέντρο
Δήμου Ασπροπύργου

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ έχον-
τας υπόψη:                                          
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 και

του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994,
όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν,.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980

κατά περίπτωση.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτ-
ης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροπο-
ποιηθεί και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του
Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α) «Εκδημο-
κρατισμός της Διοίκησης – Καταπο-
λέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρ-
ονική Διακυβέρνηση. Αποκατάστα-
ση αδικιών και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20

«Αποκλειστική προθεσμία για τη
σύναψη συμβάσεων έκτακτου προ-
σωπικού» του Ν. 4305/2014 ( ΦΕΚ
237/α /́31.10.2014 )
6. Την υπ’ αριθ. 21/453/31-03-2020

(ΑΔΑ:9ΠΩΜΟΡΜΞ-9ΡΝ) απόφαση
Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ., με θέμα: «Λήψη
απόφασης για τον προγραμματισμό
προσλήψεων εκτάκτου προσωπι-
κού με τη μορφή αντιτίμου και με
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου διάρκειας εννέα (
9 ) μηνών για το οικονομικό έτος
2020».
7. Το υπ’ αριθ. πρωτ.

28198/7457/29-04-2020 έγγραφο
της αναπληρώτριας προϊσταμένης
Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεν-
τρωμένης Διοίκησης Αττικής, με
θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρό-
σληψη προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου στο
ΝΠΔΔ Πνευματικό Κέντρο Δήμου
Ασπροπύργου με αντίτιμο» προς το
Υπουργείο Εσωτερικών.
8. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.

38446/19-06-2020 (ΑΔΑ:
65ΥΤ46ΜΤΛ6-Ξ3Δ) απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, με την
οποία εγκρίνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 107 του Ν.
4483/2017, η σύναψη συμβάσεων με
σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, με δεκαπέντε
( 15 ) άτομα, για την κάλυψη αναγ-
κών με την παροχή υπηρεσιών
έναντι αντιτίμου από τους ωφε-
λούμενους, για χρονικό διάστημα
έως οκτώ ( 8 ) ή εννέα ( 9 ) ή έντεκα ( 

11 ) μήνες για απασχόληση σε
αναγνωρισμένες σχολές. 
9. Την υπ’ αριθ. 4/161/29-01-2021

απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
του Πνευματικού Κέντρου για τη
συγκρότηση επιτροπών επιλογής
καλλιτεχνικού προσωπικού του
άρθρου 4 του ΠΔ 524/1980.

10. Την υπ’ αριθ. 59798/21-05-
2021 (ΑΔΑ: 6ΧΕΥΟΡ1Κ-0Θ8)
Απόφαση έγκρισης των επιτροπών
καλλιτεχνικού προσωπικού με
σύμβαση μίσθωσης 
11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής

Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. Πνευματικό
Κέντρο Δήμου Ασπροπύργου (ΦΕΚ
5591/Β /́12-12-2018) καθώς και την
υπ’ αριθ. πρωτ. 1399/07-10-2020
βεβαίωση του Προέδρου του ΝΠΔΔ
περί ύπαρξης κενών θέσεων έκτακ-
του προσωπικού.
12. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1099/08-

06-2021 βεβαίωση της αναπληρώτρ-
ιας προϊσταμένη  διεύθυνσης του
ΝΠΔΔ  περί ύπαρξης πιστώσεων για
την κάλυψη της δαπάνης μισθο-
δοσίας του υπό πρόσληψη προσω-
πικού της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη επιμορφωτικού

προσωπικού για τη λειτουργία του
Δημοτικού Ωδείου και των Επιμορ-
φωτικών Τμημάτων του Πνευματι-
κού Κέντρου Δήμου Ασπροπύργου
κατά τη διδακτική περίοδο 2021-
2022, με σύμβαση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου ορισμένου χρόνου, και
για χρονικό διάστημα έως εννέα ( 9
) μήνες, συνολικού αριθμού έντεκα
( 11 ) ατόμων, για τις εξής κατά
αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα
αντίστοιχα τυπικά και ειδικά
προσόντα: 

Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών  και λοιπά απαιτούμεν α (τυπικά & τυχόν  πρόσθετα) προσόν τα

01 
Δάσκαλος 
Φλάουτου
ΠΕ

Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα Φλάουτου αναγνωρισμένου Ωδείου ή Μουσικής Σχολής της ημεδαπής
ή Ανώτατης Σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
σε επικυρωμένο αντίγραφο και Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και
Τέχνης Α.Ε.Ι. κατεύθυνσης του αντίστοιχου μουσικού οργάνου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας – πιστοποιημένου από το
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε επικυρωμένο αντίγραφο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από Τμήμα Μουσικών
Σπουδών της ημεδαπής ή Ανώτατης Σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας πιστοποιημέ-
νου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε επικυρωμένο αντίγραφο
Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 10ετής προϋπηρεσία στο αντικείμενο της ειδικότητας σε
αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Κράτος ( Υπουργείο Πολιτισμού ) Ωδεία ή Μουσικές Σχολές. 
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη ( ως συμμετοχή σε
χορωδία ή μικρότερα φωνητικά σύνολα ως μέλος τους, συναυλίες ως σολίστ με συνοδεία οργά-
νου, οργάνων ή φωνητικών συνόλων, ηχογραφήσεις για Κρατική Ελληνική ή ξένη Ραδιοφ-
ωνία/Τηλεόραση ή δισκογραφία, προσωπικές διακρίσεις - βραβεία, διακρίσεις - βραβεία μαθητών,
διεθνής καλλιτεχνική σταδιοδρομία, διδασκαλία σε σεμινάρια Master Class, συγγραφή σχετικών
βιβλίων ) 
Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Παιδαγωγική/εκπαιδευτική εμπειρία, σεμινάρια – επιμόρφωση
σχετικά με το Τραγούδι, τη Μονωδία ή την Παιδαγωγική τους. Συμμετοχή σε σχετικά συνέδρια. 

02
Δάσκαλος 
Κλαρινέτου
ΤΕ

Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα Κλαρινέτου αναγνωρισμένου Ωδείου ή Μουσικής Σχολής της ημεδαπής
ή Ανώτατης Σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας πιστοποιημένου 
από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε επικυρωμένο αντίγραφο.
Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 10ετής προϋπηρεσία στο αντικείμενο της ειδικότητας σε
αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Κράτος ( Υπουργείο Πολιτισμού ) Ωδεία ή Μουσικές Σχολές.
Ευδόκιμη Προϋπηρεσία στο φορέα.
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη ( ως συμμετοχή σε ορχή-
στρα ή μικρότερα ορχηστρικά σύνολα ως μέλος τους, συναυλίες ως σολίστ, ηχογραφήσεις για Κρα-
τική Ελληνική ή ξένη Ραδιοφωνία/Τηλεόραση ή δισκογραφία, προσωπικές διακρίσεις - βραβεία,
διακρίσεις - βραβεία μαθητών, διεθνής καλλιτεχνική σταδιοδρομία, διδασκαλία σε σεμινάρια Master
Class, συγγραφή σχετικών βιβλίων ) 

03
Δάσκαλος Τρομ-
πέτας
ΤΕ

Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα Τρομπέτας αναγνωρισμένου Ωδείου ή Μουσικής Σχολής της ημεδαπής
ή Ανώτατης Σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
σε επικυρωμένο αντίγραφο. 
Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία στο αντικείμενο της ειδικότητας
σε αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Κράτος ( Υπουργείο Πολιτισμού ) Ωδεία ή Μουσικές Σχολές.
Ευδόκιμη Προϋπηρεσία στο φορέα.
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη ( ως συμμετοχή σε
ορχήστρα ή μικρότερα ορχηστρικά σύνολα ως μέλος τους, συναυλίες ως σολίστ, ηχογραφήσεις
για Κρατική Ελληνική ή ξένη Ραδιοφωνία/Τηλεόραση ή δισκογραφία, προσωπικές διακρίσεις -
βραβεία, διακρίσεις - βραβεία μαθητών, διεθνής καλλιτεχνική σταδιοδρομία, διδασκαλία σε σεμι-
νάρια Master Class, συγγραφή σχετικών βιβλίων ) 

04
Δάσκαλος Τρομ-
πονιού
ΤΕ

Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα Τρομπονιού αναγνωρισμένου Ωδείου ή Μουσικής Σχολής της ημεδαπής
ή Ανώτατης Σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
σε επικυρωμένο αντίγραφο 
Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 10ετής προϋπηρεσία στο αντικείμενο της ειδικότητας σε
αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Κράτος ( Υπουργείο Πολιτισμού ) Ωδεία ή Μουσικές Σχολές.
Ευδόκιμη Προϋπηρεσία στο φορέα.
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη ( ως συμμετοχή σε ορχή-
στρα ή μικρότερα ορχηστρικά σύνολα ως μέλος τους, συναυλίες ως σολίστ, ηχογραφήσεις για Κρα-
τική Ελληνική ή ξένη Ραδιοφωνία/Τηλεόραση ή δισκογραφία, προσωπικές διακρίσεις - βραβεία,
διακρίσεις - βραβεία μαθητών, διεθνής καλλιτεχνική σταδιοδρομία, διδασκαλία σε σεμινάρια Master
Class, συγγραφή σχετικών βιβλίων ) 

05
Δάσκαλος Σαξο-
φώνου
ΤΕ

Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα Σαξοφώνου αναγνωρισμένου Ωδείου ή Μουσικής Σχολής της
ημεδαπής ή Ανώτατης Σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας πιστοποιημένου
από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε επικυρωμένο αντίγραφο. 
Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 10ετής προϋπηρεσία στο αντικείμενο της
ειδικότητας σε αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Κράτος ( Υπουργείο Πολιτισμού )
Ωδεία ή Μουσικές Σχολές. Ευδόκιμη Προϋπηρεσία στο φορέα.
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη ( ως συμμε-
τοχή σε ορχήστρα ή μικρότερα ορχηστρικά σύνολα ως μέλος τους, συναυλίες ως σολίστ,
ηχογραφήσεις για Κρατική Ελληνική ή ξένη Ραδιοφωνία/Τηλεόραση ή δισκογραφία,
προσωπικές διακρίσεις - βραβεία, διακρίσεις - βραβεία μαθητών, διεθνής καλλιτεχνική
σταδιοδρομία, διδασκαλία σε σεμινάρια Master Class, συγγραφή σχετικών βιβλίων ) 
Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Παιδαγωγική/εκπαιδευτική εμπειρία, σεμινάρια –
επιμόρφωση σχετικά με το σαξόφωνο ή την Παιδαγωγική του σαξοφώνου. Συμμετοχή
σε σχετικά συνέδρια. 

06
Δάσκαλος Ντρ-
αμς/Κλασικών
Κρουστών
ΤΕ

Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα Κλασικών Κρουστών και Πτυχίο ή Βεβαίωση Σπουδών ή
Ειδίκευσης Ντραμς αναγνωρισμένου Ωδείου ή Μουσικής Σχολής της ημεδαπής ή
Ανώτατης Σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας  πιστοποιημένου από το
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε επικυρωμένο αντίγραφο.
Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 10ετής προϋπηρεσία στο αντικείμενο της
ειδικότητας σε αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Κράτος ( Υπουργείο Πολιτισμού )
Ωδεία ή Μουσικές Σχολές. Ευδόκιμη Προϋπηρεσία στο φορέα.
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη ( ως συμμε-
τοχή σε ορχήστρα ή μικρότερα ορχηστρικά σύνολα ως μέλος τους, συναυλίες ως σολίστ,
ηχογραφήσεις για Κρατική Ελληνική ή ξένη Ραδιοφωνία/Τηλεόραση ή δισκογραφία,
προσωπικές διακρίσεις - βραβεία, διακρίσεις - βραβεία μαθητών, διεθνής καλλιτεχνική
σταδιοδρομία, διδασκαλία σε σεμινάρια Master Class, συγγραφή σχετικών βιβλίων ) 
Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Παιδαγωγική/εκπαιδευτική εμπειρία, σεμινάρια –
επιμόρφωση σχετικά με τα κρουστά και την ντραμς ή την Παιδαγωγική των κρουστών
και της ντραμς. Συμμετοχή σε σχετικά συνέδρια. 

07
Δάσκαλος 
Παραδοσιακών 
Κρουστών
ΔΕ

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο παραδοσιακών κρουστών αναγνωρισμένου Ωδείου ή Μουσι-
κής Σχολής της ημεδαπής 
Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία στο αντικείμενο της
ειδικότητας σε αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Κράτος ( Υπουργείο Πολιτισμού )
Ωδεία ή Μουσικές Σχολές. Ευδόκιμη Προϋπηρεσία στο φορέα.
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη ( ως συμμε-
τοχή σε ορχήστρα ή μικρότερα ορχηστρικά σύνολα ως μέλος τους, συναυλίες ως
σολίστ, ηχογραφήσεις για Κρατική Ελληνική ή ξένη Ραδιοφωνία/Τηλεόραση ή δισκο-
γραφία, προσωπικές διακρίσεις - βραβεία, διακρίσεις - βραβεία μαθητών, διεθνής καλ-
λιτεχνική σταδιοδρομία, διδασκαλία σε σεμινάρια Master Class, συγγραφή σχετικών
βιβλίων ) 
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ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.   Οι υποψήφιοι, για να
γίνουν δεκτοί στη διαδικασία
επιλογής, πρέπει να είναι
ηλικίας από 21 έως 60 ετών.

2.   Προκειμένου για προ-
σλήψεις σε υπηρεσίες και νομι-
κά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
του Δημόσιου Τομέα ή σε ΟΤΑ, 

δεκτοί στη διαδικασία επιλο-
γής γίνονται οι υποψήφιοι που
είναι: α) Έλληνες πολίτες, β)
πολίτες των άλλων κρατών –
μελών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, υπό τους περιορισμούς
του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν.
2431/1996 και γ) Βορειοηπει-
ρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και
Ομογενείς αλλοδαποί που 

προέρχονται από την Κων-
σταντινούπολη και από τα
νησιά Ίμβρο και Τένεδο, και
ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς
να απαιτείται πιστοποιητικό
ελληνικής ιθαγένειας, υπό την
προϋπόθεση ότι η ιδιότητά
τους ως Ελλήνων, κατά το
γένος και τη συνείδηση, απο-
δεικνύεται με άλλους τρόπους ( 

Ν.Δ. 3832/1958 ως ισχύει ).
3.   Οι υποψήφιοι να μην

έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8
( Ποινική καταδίκη, υποδικία,
στερητική ή επικουρική δικα-
στική συμπαράσταση ) του Ν.
3584/2007 ( ΦΕΚ 143/Α/28-06-
2007 ).

4.   Οι υποψήφιοι να είναι
υγιείς, αρτιμελείς και να έχουν

φυσική κατάσταση κατάλληλη
για την άσκηση – εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσης που επι-
λέγουν.

Υποβολή αιτήσεων  συμμε-
τοχής

Οι εν διαφ ερόμεν οι μπορ-
ούν  ν α αν αζητήσουν  τη σχετι-
κή προκήρυξη και το παράρτ-
ημα αυτής στις ηλεκτρον ικές
διευθύν σεις www.pkda.gr και
www.dimosaspropyrgou.gr ή
ν α την  παραλάβουν  από το
Τμήμα Διοικητικών /Οικον ο-
μικών  του Νομικού
Προσώπου 

(Σωτήρη Πέτρουλα και
Ειρήν ης 2 – Ασπρόπυργος
Τ.Κ. 19300, 2ος όροφ ος) καθ-
ημεριν ά τις εργάσιμες ημέρες
Δευτέρα – Παρασκευή και
ώρες 9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

Οι υποψήφιοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση και
να την υποβάλουν καθημερινά
από Δευτέρα έως Παρασκευή
και ώρες 9:00 π.μ. έως 14:00
μ.μ., είτε αυτοπροσώπως, είτε
με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπο-
γραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομι-
κά με συστημένη επιστολή, στα
γραφεία της υπηρεσίας μας
στην ακόλουθη διεύθυνση:
Σωτήρη Πέτρουλα και Ειρήνης
2 Τ.Κ. 19300, 2ος όροφος, απε-
υθύνοντάς της στο Ν.Π.Δ.Δ.
«Πνευματικό Κέντρο» Δήμου
Ασπροπύργου υπόψη κας Δήμ-
ητρας Νερούτσου ( τηλέφωνα
επικοινωνίας: 210-5577862,
210-5579470 ). Στην περίπτω-
ση αποστολής των αιτήσεων
ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο
των αιτήσεων κρίνεται με βάση
την ημερομηνία που φέρει ο
φάκελος αποστολής, ο οποίος
μετά την αποσφράγισή του επι-
συνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται
να υποβάλει μία μόνο αίτηση
και για θέσεις μίας μόνο κατ-
ηγορίας προσωπικού. Η σώρευ-
ση θέσεων διαφορετικών κατ-
ηγοριών προσωπικού σε μία ή
περισσότερες αιτήσεις συνεπά-
γεται αυτοδικαίως σε κάθε
περίπτωση ακύρωση όλων των
αιτήσεων και αποκλεισμό του
υποψηφίου από την περαιτέρω
διαδικασία. 

Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων  είν αι δέκα ( 10 )
ημέρες ( υπολογιζόμεν ες ημερ-
ολογιακά ) και αρχίζει από την
επόμεν η ημέρα της τελευταίας

δημοσίευσης της παρούσας
σε τοπικές εφ ημερίδες. Η
αν ωτέρω προθεσμία λήγει με
την  παρέλευση ολόκληρης της
τελευταίας ημέρας και εάν  αυτή
είν αι, κατά ν όμο, εξαιρετέα (
δημόσια αργία ) ή μη εργάσιμη,
τότε η λήξη της προθεσμίας
μετατίθεται την  επόμεν η εργά-
σιμη ημέρα. 

Αν άρτηση πιν άκων  και
υποβολή εν στάσεων

Η υπηρεσία μας θα αναρτή-
σει, το αργότερο μέσα σε είκοσι
(20) ημέρες από την έκδοση
των πρακτικών των επιτροπών
αξιολόγησης, τους πίνακες
κατάταξης των υποψηφίων στο
κατάστημα των γραφείων μας,
θα συνταχθεί και σχετικό πρακ-
τικό ανάρτησης ( σύμφωνα με
το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν.
2190/1994 όπως ισχύει ) το
οποίο θα υπογραφεί από δύο (
2 ) υπαλλήλους της υπηρεσίας. 

Κατά των πινάκων αυτών,
επιτρέπεται στους ενδιαφερό-
μενους η άσκηση ένστασης,
μέσα σε αποκλειστική προθε-
σμία τριών  ( 3 ) ημερών  ( υπο-
λογιζόμενες ημερολογιακά ), η
οποία αρχίζει από την επομένη
ημέρα της ανάρτησής τους. 

Δημοσίευση της αν α-
κοίν ωσης

Περίληψη της παρούσας
ανακοίνωσης, η οποία πρέπει
να περιέχει υποχρεωτικά τα
όρια ηλικίας και όλα τα
στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8
του Ν. 2190/1994 ( όπως ισχύει
), θα δημοσιευθεί σε δύο ( 2 )
ημερήσιες εφημερίδες του
νομού.

Ανάρτηση ολόκληρης της
ανακοίνωσης μαζί με το
Παράρτημα αυτής θα γίνει στο
δημοτικό κατάστημα της υπηρ-
εσίας μας ( Αλέκου Παναγούλη
13 – Ασπρόπυργος ), στο χώρο
των ανακοινώσεων του δημοτι-
κού καταστήματος του Δήμου
Ασπροπύργου επίσης και στις
ηλεκτρονικές διευθύνσεις: της
υπηρεσίας μας ( www.pkda.gr )
και του Δήμου Ασπροπύργου (
www.dimosaspropyrgou.gr )

Θα συνταχθεί και σχετικό
πρακτικό ανάρτησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ   

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΑΓΙΑΣ

Προληπτικοί έλεγχοι για τον κορωνοίο στο Κ.Α.Π.Η. Παραλίας

Ο Οργανισμός Άθλησης και Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας,
στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας της Δημοτικής Αρχής του
Νικ. Μελετίου για αντιμετώπιση της πανδημίας, πραγματοποίησε

για 5η φορά προληπτικό έλεγχο (Rapid test) στο Β' Κ.Α.Π.Η. που εδρ-
εύει στην Παραλία Ασπροπύργου. 

Μια δράση που γίνεται καθημερινά με φροντίδα του Προέδρου κ. Ι.
Κατσαρού και του νοσηλευτικού προσωπικού κατόπιν τηλεφωνικού ραν-
τεβού στο Α' Κ.Α.Π.Η. 
Ο Αντιπρόεδρος του Οργανισμού - Υπεύθυνος για το Β' Κ.Α.Π.Η. κ. Αντ.
Κοναξής ευχαριστεί θερμά τις εργαζόμενες του Οργανισμού κ.κ. Ε. Μπι-
κάκη, Δ. Χατζηδημητρίου & Ν. Τσίγκου καθώς και την Τμηματάρχη  Προ-
στασίας & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας κα Ε. Φωτοπούλου για την
άψογη διεξαγωγή και αυτή την φορά των ελέγχων καθώς και τους
κατοίκους για την συμμετοχή τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (αν ά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών  και λοιπά απαιτούμεν α (τυπικά & τυχόν  πρόσθετα) προσόν τα

08
Δάσκαλος
Ηλεκτρικής 
Κιθάρας ΔΕ

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο ή Βεβαίωση Σπουδών ή Ειδίκευσης Ηλεκτρικής κιθάρας αναγνωρισμένου Ωδείου ή
Μουσικής Σχολής της ημεδαπής ή Ανώτατης Σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 
Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσία στο αντικείμενο της ειδικότητας σε αναγνωρι-
σμένα από το Ελληνικό Κράτος ( Υπουργείο Πολιτισμού ) Ωδεία ή Μουσικές Σχολές. Ευδόκιμη Προϋπηρεσία
στο φορέα.
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη ( ως συμμετοχή σε ορχήστρα ή μικρ-
ότερα ορχηστρικά σύνολα ως μέλος τους, συναυλίες ως σολίστ, ηχογραφήσεις για Κρατική Ελληνική ή ξένη
Ραδιοφωνία/Τηλεόραση ή δισκογραφία, προσωπικές διακρίσεις - βραβεία, διακρίσεις - βραβεία μαθητών, διεθ-
νής καλλιτεχνική σταδιοδρομία, διδασκαλία σε σεμινάρια Master Class, συγγραφή σχετικών βιβλίων ) 
Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Παιδαγωγική/εκπαιδευτική εμπειρία, σεμινάρια – επιμόρφωση σχετικά με
την ηλεκτρική κιθάρα ή την Παιδαγωγική της ηλεκτρικής κιθάρας. Συμμετοχή σε σχετικά συνέδρια. 

09
Δάσκαλος Σύγχρονου 
Τραγουδιού 
ΔΕ

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο ή Βεβαίωση Σπουδών ή Ειδίκευσης Σύγχρονου ( ή Ελαφρού ή Μοντέρνου ) Τραγου-
διού αναγνωρισμένου Ωδείου ή Μουσικής Σχολής της ημεδαπής ή Ανώτατης Σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης
ειδικότητας πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε επικυρωμένο αντίγραφο. 
Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 1ετής προϋπηρεσία στο αντικείμενο της ειδικότητας σε αναγνωρι-
σμένα από το Ελληνικό Κράτος ( Υπουργείο Πολιτισμού ) Ωδεία ή Μουσικές Σχολές. 
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη ( ως συμμετοχή σε χορωδία ή μικρό-
τερα φωνητικά σύνολα ως μέλος τους, συναυλίες ως σολίστ με συνοδεία οργάνου, οργάνων ή φωνητικών συνό-
λων, ηχογραφήσεις για Κρατική Ελληνική ή ξένη Ραδιοφωνία/Τηλεόραση ή δισκογραφία, προσωπικές δια-
κρίσεις - βραβεία, διακρίσεις - βραβεία μαθητών, διεθνής καλλιτεχνική σταδιοδρομία, διδασκαλία σε σεμινάρια
Master Class, συγγραφή σχετικών βιβλίων ) 
Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Παιδαγωγική/εκπαιδευτική εμπειρία, σεμινάρια – επιμόρφωση σχετικά με το
Τραγούδι, τη Μονωδία ή την Παιδαγωγική τους. Συμμετοχή σε σχετικά συνέδρια. 

10
Δάσκαλος βιολιού

ΠΕ

Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα Βιολιού αναγνωρισμένου Ωδείου ή Μουσικής Σχολής της ημεδαπής ή Ανώτατης Σχο-
λής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε επικυρωμένο αντίγραφο
και Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Α.Ε.Ι. κατεύθυνσης του
αντίστοιχου μουσικού οργάνου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας – πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε επικυρωμένο αντίγραφο ή μεταπτυχιακός τίτλος σπου-
δών Τμήματος Μουσικών Σπουδών της ημεδαπής. 
Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσία στο αντικείμενο της ειδικότητας σε αναγνωρι-
σμένα από το Ελληνικό Κράτος ( Υπουργείο Πολιτισμού ) Ωδεία ή Μουσικές Σχολές. 
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη ( ως συμμετοχή σε ορχήστρα ή μικρ-
ότερα ορχηστρικά σύνολα ως μέλος τους, συναυλίες ως σολίστ, ηχογραφήσεις για Κρατική Ελληνική ή ξένη
Ραδιοφωνία/Τηλεόραση ή δισκογραφία, προσωπικές διακρίσεις - βραβεία, διακρίσεις - βραβεία μαθητών, διεθ-
νής καλλιτεχνική σταδιοδρομία, διδασκαλία σε σεμινάρια Master Class, συγγραφή σχετικών βιβλίων ) 
Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Παιδαγωγική/εκπαιδευτική εμπειρία, σεμινάρια – επιμόρφωση σχετικά με το
βιολί ή την Παιδαγωγική του βιολιού. Συμμετοχή σε σχετικά συνέδρια. 

11
Δάσκαλος βιολιού
ΔΕ

Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα Βιολιού αναγνωρισμένου Ωδείου ή Μουσικής Σχολής της ημεδαπής ή Ανώτατης Σχο-
λής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε επικυρωμένο αντίγραφο 
Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 10ετής προϋπηρεσία στο αντικείμενο της ειδικότητας σε αναγνωρι-
σμένα από το Ελληνικό Κράτος ( Υπουργείο Πολιτισμού ) Ωδεία ή Μουσικές Σχολές. Ευδόκιμη Προϋπηρεσία
στο φορέα.
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη ( ως συμμετοχή σε ορχήστρα ή μικρ-
ότερα ορχηστρικά σύνολα ως μέλος τους, συναυλίες ως σολίστ, ηχογραφήσεις για Κρατική Ελληνική ή ξένη
Ραδιοφωνία/Τηλεόραση ή δισκογραφία, προσωπικές διακρίσεις - βραβεία, διακρίσεις - βραβεία μαθητών, διεθ-
νής καλλιτεχνική σταδιοδρομία, διδασκαλία σε σεμινάρια Master Class, συγγραφή σχετικών βιβλίων ) 
Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Παιδαγωγική/εκπαιδευτική εμπειρία, σεμινάρια – επιμόρφωση σχετικά με το
βιολί ή την Παιδαγωγική του βιολιού. Συμμετοχή σε σχετικά συνέδρια. 
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ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

Καλή επιτυχία στους μαθητές και μαθ-
ήτριες στην πρώτη σημαντική δοκι-
μασία τους  από Δευτέρα 14/6/2021
στις Πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά όχι
τη μοναδική.

Μετά το πολύμηνο εγκλεισμό και τη
διδασκαλία με τηλεκπαίδευση, κατα-
στάσεις που δημιούργησαν  ιδιαίτερ-
ες δυσκολίες στην προετοιμασία των
μαθητών, προστίθεται η απόφαση της

κυβέρνησης να μειώσει σημαντικά τον αριθμό των εισακτέων, που μειώνει
τις πιθανότητες εισαγωγής σε αρκετούς νέους.

Οι νέοι και νέες μας όμως δεν πρέπει να πτοηθούν.

Η ζωή είναι μια συνεχής προσπάθεια και αγώνας. Ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά.

Στόχος σας παιδιά, κάθε στιγμή να είναι  γόνιμη και δημιουργική.

Αισιοδοξία, είστε το μέλλον, είμαστε δίπλα σας σε αυτήν την προσπάθεια, τα
καλύτερα έρχονται.

O Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΩΡΑ

Δημοτικός Σύμβουλος
Τσίγκος Αγησίλαος

Μήνυμα προς τους μαθητές
της Γ´ Λυκείου της πόλης
μας, υποψήφιους των
πανελλαδικών εξετάσεων,
από τους Δημοτικούς
Συμβούλους της Λαϊκής
Συσπείρωσης.

«Μαθητές  της Γ’  Λυκείου, φτάσατε
φέτος στην αφετηρία των πανελλαδικών
εξετάσεων, υπερπηδώντας τα πρόσθετα
μεγάλα εμπόδια που σας έβαλε η υγειο-
νομική κρίση. 

Εμπόδια που δυστυχώς δεν αντιμετώπι-
σε η πολιτεία, με αποτέλεσμα να διαταρ-
αχθεί σοβαρά η εκπαιδευτική διαδικασία,
αλλά και η προετοιμασία σας για τις εξε-
τάσεις.

Φέτος, περισσότερο από κάθε άλλη
φορά νιώθουμε την ανάγκη να επικοι-

νωνήσουμε μαζί σας και να σας
δηλώσουμε ότι είμαστε δίπλα σας και σε
αυτή τη δοκιμασία, που δεν θα είναι
βέβαια η τελευταία, ούτε η πιο καθοριστι-
κή για τη ζωή σας.

Ανεξάρτητα από το τι θα καταφέρει ο
καθένας σας ξεχωριστά, σε αυτές τις εξε-
τάσεις, είμαστε σίγουροι ότι θα κερδίσετε
τη ζωή που σας αξίζει.

Είστε η ελπίδα, το μέλλον του κόσμου,
της πατρίδας, της πόλης μας!

Προχωρήστε με πίστη, θάρρος, δύναμη!
Είστε η γενιά που θα αλλάξει τον κόσμο
προς το καλύτερο!
Καλή επιτυχία!!!»

Ασπρόπυργος 11/06/2021
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Καμπόλη Ολυμπία
Μπακάλης Δημήτριος

Τσοκάνης Αλέξανδρος

ΕΥΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΕΥΧΕΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ 
ΣΤΟΥΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ

Αγαπητά μου παιδιά,
το πρωί της Δευτέρ-
ας, 14 Ιουνίου 2021,
αρχίζει η μεγάλη
δοκιμασία των
Πανελλαδικών. 
Ξέρω, από πρώτο
χέρι, ότι έχετε προε-
τοιμαστεί κατάλληλα,
παρά τις δυσκολίες
της φετινής χρονιάς.
Το μόνο που σας
χρειάζεται είναι
συγκέντρωση και
ψυχραιμία. 
Η σκέψη όλων μας,
των καθηγητών και
των γονέων είναι
κοντά σας. 
Καλή επ ιτυχία!



Διακοπή νερού σήμερα
14 Ιουνίου στη Ζωφριά 

Το Τμήμα Ύδρευσης του Δήμου Φυλής
εν ημερών ει ότι, για τη Δευτέρα 14 Ιου-
ν ίου 2021, έχ ουν  προγραμματιστεί
εργασίες επισκευής βλάβης στον  αγωγό
δικτύου ύδρευσης στην  οδό Ικτίν ου,
στη Ζωφριά Άν ω Λιοσίων .
Για την  υλοποίηση των  εργασιών  θα 

απαιτηθεί διακοπή ν ερού τη Δευτέρα
14 Ιουν ίου, από τις 8 π.μ. έως τη 1:30
μ.μ.. Χωρίς ν ερό θα μείν ει η περιοχ ή
από το Γήπεδο στα σύν ορα Ζωφριάς –
Καματερού έως τον  Ι.Ν. Αγίου Γεω-
ργίου.
Παρακαλούν ται οι κάτοικοι ν α μεριμν ή-
σουν  για τη συγκέν τρωση των  απαρ-
αίτητων  ποσοτήτων  ν ερού που θα
χ ρειαστούν  κατά τη διάρκεια της διακο-
πής ν ερού. 
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Σημαντικά έργα υποδομών
που θα συμβάλουν στην
βελτίωση της κατάστασης

που επικρατεί στο κοιμητήριο Σχι-
στού θα υλοποιηθούν με χρημα-
τοδότηση που εξασφαλίστηκε μετά
από πρωτοβουλία του Γ. Πατούλη
από την Περιφέρεια Αττικής και είναι
ύψους 1.475.000 ευρώ. Το σχετικό
έργο εντάχθηκε στην πρώτη τροπο-
ποίηση του Προγράμματος Εκτελε-
στέων Έργων της Περιφέρειας Αττι-
κής, οικονομικού έτους 2021 η οποία
εκκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου την
προηγούμενη Τετάρτη 9 Ιουνίου. 

Όπως επισημάνθηκε και από τον
Πρόεδρο του Συνδέσμου Δήμων
Κοιμητηρίου Σχιστού
(ΣΥΝ.ΔΗ.ΚΟΣ.) Δ. Σταματάτο, κατά
τη διάρκεια της επίσκεψης του Περ-
ιφερειάρχη Γ. Πατούλη και της Αντι-
περιφερειάρχη Πειραιώς Σ. Αντωνά-
κου, «είναι η πρώτη φορά που δημό-
σιος φορέας εγκρίνει σχέδιο και
χρηματοδοτεί την ανάπλαση του
κοιμητηρίου».  Ο Πρόεδρος και τα
μέλη του Συνδέσμου, αφού ευχα-
ρίστησαν το Γ. Πατούλη και τη Σ.
Αντωνάκου, τους ενημέρωσαν για τα
βήματα προόδου που έχουν σημει-
ωθεί τους τελευταίους μήνες, ενώ
τους παρουσίασαν το σχεδιασμό
τους για να γυρίσει οριστικά σελίδα
το κοιμητήριο το οποίο για μεγάλο
χρονικό διάστημα βρέθηκε στο
επίκεντρο της επικαιρότητας λόγω
της εικόνας εγκατάλειψης και των
άθλιων συνθηκών που επικρα-
τούσαν σε αυτό. 

Όπως επισημάνθηκε η συμβολή
της Περιφέρειας Αττικής με τη συγκε-
κριμένη χρηματοδότηση θα είναι
καθοριστική προκειμένου να δημιο-
υργηθούν επιπλέον υποδομές και να
αναβαθμιστεί ριζικά το κοιμητήριο.    

Με δηλώσεις του ο Περιφερει-
άρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισήμα-
νε ότι  «η Περιφέρεια Αττικής  χρημα-
τοδοτεί την ανάπλαση του μεγαλύτε-
ρου Κοιμητηρίου της Αττικής και
συμβάλλει έμπρακτα στην προσπά-
θεια αναβάθμισης του από τη νέα
διοίκηση. Τα προβλήματα που επι-
κρατούσαν στο κοιμητήριο και η
εικόνα εγκατάλειψης φαίνεται να
αποτελούν παρελθόν. Σύμφωνα με
την ενημέρωση που είχαμε από τα
μέλη του Δ.Σ. του Διαδημοτικού
Συνδέσμου η προσπάθεια αναβάθ-
μισης γίνεται με σταθερά βήματα.
Πράγματι όπως διαπιστώσαμε και
εμείς από κοντά το κοιμητήριο έχει
αρχίσει να αλλάζει όψη. Θεωρούμε
ότι με τη χρηματοδότηση της Περιφ-
έρειας Αττικής, μέσω της οποίας
προβλέπεται ένα έργο ανάπλασης
της τάξεως του 1.475.000 ευρώ,  θα
επιτευχθεί  έμπρακτα ο στόχος να
γυρίσει οριστικά σελίδα.  Οφείλουμε

όλοι να πράξουμε ότι είναι δυνατό
προκειμένου ο χώρος να αναμορφ-
ωθεί με όρους αξιοπρέπειας όπως
αρμόζει στη μνήμη των νέκρων,
αλλά και στους συγγενείς τους»

Από την πλευρά της η Αντιπεριφε-
ρειάρχης Πειραιά Στ. Αντωνάκου,
υπογράμμισε ότι για τη νέα διοίκηση
της Περιφέρειας Αττικής αποτελεί
προτεραιότητα ο σεβασμός προς
τους συνανθρώπους μας καθώς και
η προστασία του περιβάλλοντος.
«Με το έργο που θα υλοποιηθεί με
χρηματοδότηση από την Περιφέρεια
Αττικής δείχνουμε τον απόλυτο
σεβασμό, τόσο στους συνανθρώπο-
υς μας  που έχουν χάσει τους οικείο-
υς τους, όσο και σε εκείνους που
έχουν φύγει από τη ζωή . Ευχαρι-
στούμε, τον Περιφερειάρχη και τα
στελέχη της Περιφέρειας για τις
πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει
προκειμένου να επιταχυνθούν οι
διαδικασίες και να χρηματοδοτηθεί
το έργο. Αξίζουν συγχαρητήρια και
στη Διοίκηση του Κοιμητηρίου. Είναι
σημαντικό  καθώς    εικόνες που
είχαμε δει στο συγκεκριμένο κοιμ-
ητήριο παλαιότερα ανήκουν οριστικά
στο παρελθόν. Όλα δείχνουν ότι
έχουνε μπει σε μία νέα ρότα». 

Στη συνάντηση με τον Περιφερει-
άρχη και  την Αντιπεριφερειάρχη,
εκτός από τον Πρόεδρο του Συνδέ-
σμου Δ. Σταματάτο, συμμετείχαν ο
Αντιπρόεδρος Σ. Βαγιανάς, και τα
μέλη Ν. Άννινος, Γ. Βοϊδονικόλας και
Ν. Μπακιρτζής.  

Με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής ύψους 
1,4 εκ. ευρώ η αστική ανάπλαση του κοιμητηρίου Σχιστού  

Διεξήχθη με επιτυχία η Γενική Συνέλευση 
της Ένωσης Δημάρχων    

Στον όμορφο ανοικτό χώρο του Δημο-
τικού Αναψυκτήριου της Ηλιούπολης οι
Δήμαρχοι και οι πρώην Δήμαρχοι της
Αττικής, μέλη της ΕΝ.Δ.Α., διενήργησαν
την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
τους.

Ήταν μια πρώτη απόπειρα επαναφοράς
στην κανονικότητα και της δράσης της
Ένωσης, μετά μακρά αποχή λόγω της
πανδημίας, όπως τόνισε ο Πρόεδρος κ. Π. Καμάρας στον χαιρετισμό του. 

Χαιρετισμό απηύθυναν και ο Γενικός Γραμματέας ΥΠ.ΕΣ. κ. Μιχ. Σταυριανουδάκης
καθώς και οι οικοδεσπότες της εκδήλωσης, κ Γ. Χατζηδάκης, Δήμαρχος Ηλιούπολης και
Θεοδ. Γεωργάκης  Γεν. Γραμματέας της Ένωσης και πρώην Δήμαρχος του ίδιου Δήμου.

Σε κλίμα ομοψυχίας και αδελφοσύνης, τα μέλη της Γ.Σ. ψήφισαν ομόφωνα τον οικο-
νομικό απολογισμό του Δ.Σ. για το 2020 ως και τον προϋπολογισμό του 2021.

Ο Πρόεδρος ανέλυσε τις δράσεις και τις θεσμικές παρεμβάσεις που έκανε η Ένωση
παρά τους περιορισμούς της πανδημίας, ενώ ανέπτυξε και τον προγραμματισμό για το
τρέχον έτος.

Κοινή διαπίστωση όσων από τα μέλη έλαβαν τον λόγο ήταν η αναγνώριση της αξιέ-
παινης, όπως τονίσθηκε, δραστηριότητας του Δ.Σ., σε δύσκολες συνθήκες.

Στο τέλος της Συνέλευσης, ο Αντιπρόεδρος κ. Κ. Μακρυνόρης, επανέλαβε το κάλεσμα,
στα Βίλλια το Σάββατο 12 Ιουνίου, στο πλαίσιο της πρώτης προγραμματισμένης εκδή-
λωσης, μετά τον κορωνοϊό.

Να σημειωθεί ότι παρά το γεγονός ότι η συντριπτική  πλειοψηφία των παρευρισκο-
μένων ήταν πλήρως εμβολιασμένοι τηρήθηκαν μέτρα ασφαλείας.

Συνεχίζει τις 
επενδύσεις στη

Δυτική Αττική το
«Πλαίσιο»

Σ
υν εχ ίζει τις επεν δύσεις σε εγκαταστάσεις
logistics το Πλαίσιο, αποκτών τας σύν τομα
έν α ν έο ακίν ητο με αποθήκες στην  περ-

ιοχ ή της Μαγούλας, από την  εταιρεία ΑΚΡΙΤΑΣ.
Συγκεκριμέν α, η «ΑΚΡΙΤΑΣ» αν ακοίν ωσε ότι,

στο πλαίσιο της αξιοποίησης των  μη ιδιοχ ρησιμο-

ποιούμεν ων  παγίων  της, προχ ώρησε στην  υπο-
γραφή προσυμφών ου με την  εταιρία «ΠΛΑΙΣΙΟ»
για τη μεταβίβαση, έως την  31.12.2021, του ακιν ή-
του της Εταιρίας που βρίσκεται στη θέση ΛΟΥΤΣΑ
εν τός ΒΙΠΑ Μαγούλας Αττικής, συν ολικής έκτασης
16.402,82 τμ., μετά του επ’ αυτού ευρισκόμεν ου
ισόγειου βιομηχ αν ικού κτιρίου επιφάν ειας 6.313,30
τ.μ., αν τί συν ολικού τιμήματος δύο εκατομμυρίων
εν ν ιακοσίων  χ ιλιάδων  ευρώ (2.900.000 €).

Για το χ ρον ικό διάστημα που μεσολαβεί έως την
υπογραφή του οριστικού συμβολαίου για τη
μεταβίβαση του ακιν ήτου, η ΑΚΡΙΤΑΣ προέβη
στην  εκμίσθωση του αν ωτέρω ακιν ήτου στην  άν ω
εταιρία ΠΛΑΙΣΙΟ, προκειμέν ου το τελευταίο ν α
προχ ωρήσει στην  άμεση αξιοποίηση του εν  λόγω
ακιν ήτου.



Ο
Δήμος Ασπροπύργου ενόψει των Πανελλαδικών Εξετάσεων, που
θα διεξαχθούν από τις 14 Ιουνίου έως και τις 28 Ιουνίου 2021,
πάντα στο πλευρό των μαθητών κα των οικογενειών τους και αφου-

γκραζόμενος την αγωνία των εξεταζόμενων μαθητών, έχει αποστείλει έγγρα-
φο σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου που εκτελούν έργα, για την προσωρι-
νή αναστολή εκτέλεσής τους και ιδιαίτερα των έργων κοντά σε εξεταστικά
κέντρα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ομαλή διεξαγωγή των
εξετάσεων.

Παράλληλα, σε συνεργασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ υπάρχει διαθέσιμη διαδικ-
τυακή πλατφόρμα στον ιστότοπο του Δήμου Ασπροπύργου, για τη συμβου-
λευτική υποστήριξη γονέων και μαθητών στην αντιμετώπιση του άγχους των
εξετάσεων. 

Καλούμε λοιπόν και όλους τους πολίτες το χρονικό διάστημα που θα διε-
ξαχθούν οι εξετάσεις, να μην διαταράσσουν την κοινή ησυχία και να αποφ-
εύγουν την πρόκληση θορύβων, γιατί σ’ όλες τις γειτονιές, οι μαθητές και ο
οικογένειές τους έχουν ανάγκη την κατανόησή μας. 

ΕΛΕΥΣΙΝΑ : Δημοτική Αστυνομία, Καθαριότητα και Γραμμή 
Ψυχολογικής Υποστήριξης 

Σύσκεψη για την άρτια προετοιμασία των σχολείων ενόψει της έναρξης
των Πανελληνίων Εξετάσεων στις 14 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Δημα-
ρχείο με πρωτοβουλία του Δημάρχου, Αργύρη Οικονόμου. 

Παρόντες στη σύσκεψη, η Αντιδήμαρχος Παιδείας Εύη Άνθη, ο Αντιδήμα-
ρχος Καθαριότητας Λεωνίδας Παππάς και η Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας

Σχολικής Επιτροπής, Κατερίνα Τζιγκιντζέλα, και η Στέλλα Κάβουρα με την
ιδιότητα της εντεταλμένης συμβούλου για την Δημοτική Αστυνομία. 

Η προετοιμασία των σχολείων από κάθε άποψη για την ομαλή διεξαγωγή
των εξετάσεων τέθηκε επί τάπητος. 

Πιο συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η σχολαστική καθαριότητα των σχο-
λείων μέσα και έξω από αυτά, η παρουσία της Δημοτικής Αστυνομίας για
την ασφαλή πρόσβαση των εξεταζομένων, η εκ νέου διάθεση αντισηπτικών
και μασκών όπου υπάρχει ανάγκη. Ακόμη, για καθαρά προληπτικούς λόγο-
υς, ζητήθηκε η συνδρομή των ΚΕΠ Υγείας Ελευσίνας και Μαγούλας για την
αντιμετώπιση τυχόν έκτακτων περιστατικών κατά τις ημέρες και ώρες των εξε-
τάσεων, καθώς επίσης και του ΕΚΑΒ. 

Υπενθυμίζεται, πως ο Δήμος μέσω του ΠΑΚΠΠΑ διαθέτει και γραμμή δωρ-
εάν και ανώνυμης κοινωνικής υποστήριξης, όπου επαγγελματίες ψυχικής
υγείας είναι διαθέσιμοι τηλεφωνικά, προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες
συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης  στο τηλέφωνο 210-
5546117. 

ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ-ΕΥΧΕΣ
ΝΙΚΟΥ ΧΑΤΖΗΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Φυλής ενημερώνει ότι
βρίσκεται σε ετοιμότητα για την άρτια διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετά-
σεων στα τέσσερα εξεταστικά κέντρα του Δήμου Φυλής ( 1ο ΓΕΛ Άνω
Λιοσίων, 2ο ΓΕΛ Άνω Λιοσίων, ΓΕΛ Ζεφυρίου, 1ο ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων).

Με τις κατευθύνσεις του Δημάρχου Φυλής Χρήστου Παππού και σε
συνέχεια της έγκαιρης σύσκεψης  που πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαΐου
2021 μεταξύ του προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Νίκου Χατζητρακόσια
και των Διευθυντών των υπόψη σχολείων, ολοκληρώνεται η προετοιμασία
για την αντιμετώπιση των επιμέρους ζητημάτων που αφορούν τη ομαλή διε-
ξαγωγή τους. 

Αντιμετωπίστηκαν ζητήματα που αφορούν τη  διάθεση προσωπικού
φύλαξης, τεχνικής υποστήριξης, καθαριότητας, προμήθειας του αναγκαίου
εξοπλισμού και υλικών κτλ., ενώ ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε στην λήψη και
εφαρμογή των μέτρων προστασίας των μαθητών και των εκπαιδευτικών από
την πανδημία του κορωνοϊού σύμφωνα με τις δοθείσες οδηγίες του ΕΟΔΥ
και του Υπουργείου Παιδείας. 

Υπάρχει πρόληψη αντιμετώπισης έκτακτων συμβάντων, καθώς κι άμεση
συνεργασία με τα τοπικά Αστυνομικά Τμήματα, την Δημοτική Αστυνομία και
τον τοπικό Υγειονομικό Σταθμό για την παροχή οποιασδήποτε συνδρομής,
εφόσον χρειαστεί.

Ευχόμαστε σε όλους τους υποψήφιους μαθητές της πόλης μας Καλή
Επιτυχία !

Ο Πρόεδρος 
Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής 
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ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 
Μέτρα για την εξασφάλιση της άρτιας διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων



Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 θριάσιο-9

Τ
ο 74% των  Ελλήν ων  τάσσεται υπέρ του υποχ ρ-
εωτικού εμβολιασμού, εν ώ έν α 62% δηλών ει την
πρόθεσή του ν α εμβολιαστεί έν αν τι της Cov id-

19, σύμφων α με μελέτη του Ιν στιτούτου Πολιτικής
Υγείας, που διεν εργήθηκε τον  Οκτώβριο του 2020, σε
τυχ αίο και αν τιπροσωπευτικό δείγμα 855 εν ηλίκων
άν ω των  18 ετών  από όλη την  επικράτεια, και η
οποία δημοσιεύθηκε την  1η Ιουν ίου στο επιστημον ικό
περιοδικό «Journal of  Ev aluation in Clinical Practice».

Ο επιστημον ικά υπεύθυν ος της μελέτης Καθηγητής
Πολιτικής Υγείας του Παν επιστημίου Πελοπον ν ήσου
κ. Κυριάκος Σουλιώτης, μιλών τας στο Πρακτορείο Fm
και στην  εκπομπή της Τάν ιας Η. Μαν τουβάλου
«104,9 ΜΥΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ» αν έφερε ότι υψηλότερα
ποσοστά πρόθεσης εμβολιασμού έν αν τι της Cov id-19
καταγράφον ται σε όσους δηλών ουν  ότι εμπιστεύον ται
τις συστάσεις και τις οδηγίες των  επίσημων  υγειον ο-
μικών  αρχ ών , σχ ετικά με ζητήματα υγειον ομικής
περίθαλψης, και ότι η εμπιστοσύν η τους στο κράτος
και τους θεσμούς του λόγω του τρόπου με τον  οποίο
διαχ ειρίστηκε την  παν δημία, αυξήθηκε.

Εν τούτοις, τα ποσοστά αυτά, όπως επισημαίν ει ο
καθηγητής, είν αι μειωμέν α σε σχ έση με τα αν τίστοιχ α
ποσοστά έρευν ας που διεν εργήθηκε κατά το πρώτο
κύμα της παν δημίας, όπου καταγράφηκε 40% αύξηση
της εμπιστοσύν ης στο κράτος και τους θεσμούς του,
λόγω της διαχ είρισης της παν δημίας. «Βλέπουμε έν α

μείγμα χ αρακτηριστικών  όπως είν αι η εμπιστοσύν η
στο Κράτος, στις συστάσεις των  Οργαν ισμών , (της
Εθν ικής Επιτροπής Εμβολιασμών , του ΕΟΔΥ, της
Επιτροπής Εμπειρογν ωμόν ων  του Υπουργείου) και
της πρόθεσης εμβολιασμού».

Ορθολογική η απόφαση της Ιταλίας για υποχρ-
εωτικό εμβολιασμό των υγειονομικών

Οι κοιν ων ίες μας είν αι κοιν ων ίες της συν ύπαρξης.
Οι επιλογές μας εφόσον  επηρεάζουν  και τους άλλους,
πρέπει ν α υπόκειν ται σε κάποιους καν όν ες. Με αυτή
την  έν ν οια θα πρέπει ν α εξαν τληθούν  όλα τα περ-

ιθώρια ορθολογικής και έγκυρης εν ημέρωσης των
πολιτών  που έχ ουν  δεύτερες σκέψεις, τον ίζει ο κ.
Σουλιώτης και εκφράζει την  πεποίθηση ότι ο εμβολια-
σμός πρέπει ν α γίν ει υποχ ρεωτικός, ειδικά σε κάποιες
κατηγορίες εργαζομέν ων  που συν αν αστρέφον ται με
πολύ κόσμο, ή ευάλωτους αν θρώπους, όπως πχ  οι

υγειον ομικοί. «Δεν  έχ ουμε την  πολυτέλεια ν α τους
στερηθούμε σε περίπτωση που ν οσήσουν , γιατί η
πίεση στο σύστημα υγείας θα καταστεί μη διαχει-
ρίσιμη. Μία σειρά από λόγους μας κάν ουν  ν α υπο-
στηρίζουμε ότι είν αι ορθολογική η επιλογή και της
γειτον ικής Ιταλίας ν α καταστεί υποχ ρεωτικός ο
εμβολιασμός των  υγειον ομικών , όπως πρόσφατα
αν ακοιν ώθηκε».

7 στους 10 Έλληνες τάσσονται υπέρ του
υποχρεωτικού εμβολιασμού

Ποιοι έχ ουν  υψηλότερα ποσοστά πρόθεσης
εμβολιασμού

Όσον  αφορά τα συμπεράσματα της μελέτης,
συν εχ ίζει ο κ. Σουλιώτης, «υψηλότερα ποσοστά

πρόθεσης εμβολιασμού κατά της Cov id-19 (75%)
σημειών ουν  όσοι είν αι υπέρ της υποχ ρεωτικότητας
γεν ικά των  εμβολιασμών , εν ώ από το 38% των
συμμετεχ όν των  που δηλών ουν  αρν ητική πρόθεση
έν αν τι του εμβολιασμού κατά της Cov id-19, το 60%
επικαλούν ται αν ησυχ ία ως προς την  ασφάλεια του
εμβολίου εξαιτίας της διάρκειας των  κλιν ικών  μελετών
και το 26% εν δεχ όμεν ες παρεν έργειες. Έν α 6%
αυτών  αποδίδουν  την  αρν ητική τους στάση στο ότι
«τα εμβόλια υπηρετούν  άλλους σκοπούς. Θετικά προς
την  πρόθεση εμβολιασμού κατά της Cov id-19
συσχ ετίζεται και η συχ ν ή χ ρήση προληπτικών  υπηρ-
εσιών ».

7 στους 10 Έλληνες τάσσονται υπέρ του
υποχρεωτικού εμβολιασμού
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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



Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 θριάσιο-11 

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΗΜΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ & ΦΥΛΗΣ

Σε αυτή τη δύσκολη εποχ ή με τις αν άγκες παν ελλαδικά σε αίμα ν α είν αι μείζον ος
σημασίας και τις εκκλήσεις των  ν οσοκομείων  ν α είν αι πιο επιτακτικές από ποτέ,
μέλη και φίλοι μας προσήλθαν  την  Τετάρτη  09/06/2021 στον  κατάλληλα
διαμορφωμέν ο με τα ισχ ύον τα μέτρα ασφάλειας χ ώρο του Κυν ηγετικού Συλλόγου
Αχ αρν ών , σε μια έκτακτη αιμοδοσία δωρίζον τας ζωή, στο ίδιο πν εύμα
εθελον τισμού και προσφοράς που τους χ αρακτηρίζει εδώ και αρκετά χ ρόν ια.

Έν α μεγάλο ευχ αριστώ στον  καθέν α αιμοδότη μας και έν α μεγάλο μπράβο στο
προσωπικό του Ερυθρού Σταυρού για την  μακροχ ρόν ια και άψογη συν εργασία.

Τη κλήρωση που ακολούθησε για μια Γεν ική άδεια θήρας μεταξύ των  αιμοδοτών
κέρδισε ο Μαύρος Αν αστάσιος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                       ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ ΑΣ: Ξανά στα γήπεδα με φιλικούς αγώνεςΜΕΓΑΡΙΚΟΣ ΑΣ: Ξανά στα γήπεδα με φιλικούς αγώνες

Μετά από 10 μήνες απουσίας,  ξανά στα γήπεδα μπαίνουν τα τμήματα τηςΜετά από 10 μήνες απουσίας,  ξανά στα γήπεδα μπαίνουν τα τμήματα της
ακαδημίας του Α.Σ.  Μεγαρικός,  τηρώντας όλα τα υγειονομικά μέτρα πουακαδημίας του Α.Σ.  Μεγαρικός,  τηρώντας όλα τα υγειονομικά μέτρα που

προβλέπονται από την πολιτεία.  Έναν πολύ όμορφο φιλικό αγώνα έδωσε ηπροβλέπονται από την πολιτεία.  Έναν πολύ όμορφο φιλικό αγώνα έδωσε η
Κ13 της ακαδημίας μας,  με την αντίστοιχη της σχολής του ΟλυμπιακούΚ13 της ακαδημίας μας,  με την αντίστοιχη της σχολής του Ολυμπιακού

Μεγάρων  στο γήπεδο της ακαδημίας του Ολυμπιακού.Μεγάρων  στο γήπεδο της ακαδημίας του Ολυμπιακού.
Με μεγάλη λαχτάρα όλα τα παιδιά πάτησαν ξανά το »χόρτο΄΄ του γηπέδου,Με μεγάλη λαχτάρα όλα τα παιδιά πάτησαν ξανά το »χόρτο΄΄ του γηπέδου,

έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και έκαναν έναν φανταστικό αγώνα.έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και έκαναν έναν φανταστικό αγώνα.
Ο προπονητής τους Γιώργος Πουλάκος έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος απόΟ προπονητής τους Γιώργος Πουλάκος έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από

την απόδοσή τους και την προσήλωσή τους στον αγώνα, που έδωσε σετην απόδοσή τους και την προσήλωσή τους στον αγώνα, που έδωσε σε
όλους συγχαρητήρια.  Ευχαριστούμε την ακαδημία του Ολυμπιακού Μεγάρωνόλους συγχαρητήρια.  Ευχαριστούμε την ακαδημία του Ολυμπιακού Μεγάρων
για την φιλοξεν ία.  (Παρ’  όλο που είναι αδιάφορο και γ ια τις δύο ομάδες,  γ ιαγ ια την φιλοξεν ία.  (Παρ’  όλο που είναι αδιάφορο και γ ια τις δύο ομάδες,  γ ια

την ιστορία το σκορ διαμορφώθηκε 3-2).την ιστορία το σκορ διαμορφώθηκε 3-2).

Ο απινιδωτής σώζει ζωές…

Όλοι είδαμε στο euro 2020 τον ποδο-
σφαιριστή της Δανίας Κρις Έρικσεν,
να καταρρεει. Όμως  η καρδιοπνευμο-
νικη αναζωογόνηση (ΚΑΡ.Π.Α) και ο
αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής
(ΑΕΑ) αλλά και οι κατάλληλες γνώσεις
των υπευθύνων του γηπέδου είναι η
αιτία που τώρα είναι ακόμα κοντά μας
ο ποδοσφαιριστής της Δανίας.

Μια συσκευή που πρέπει να έχει κάθε
Στάδιο κάθε γήπεδο κάθε Αθλητικός
χώρος.

Γι’αυτό πρέπει να αφήσουμε τα λόγια
και να αναβαθμίσουμε τα Γήπεδα και
τους αθλητικούς χώρους,τα Γήπεδα
στα οποία παίζουν τα παιδιά μας και ο
ερασιτέχνης αθλητής να εξοπλίσουμε τα
Στάδια που προπονούνται αθλητές
αλλά και μη αθλητές που θέλουν να 

κάνουν την γυμναστική τους, γι’αυτό
οι Δήμοι ,οι Περιφέρειες να πάρουν μια
απόφαση και όλα τα Γήπεδα να έχουν
απινιδωτή να έχουν οξυγόνο να έχουν
όλα τα απαραίτητα μηχανήματα αλλά 

και τους ανθρώπους με γνώσεις που
θα χρειαστούν σε μια δύσκολη κατάστα-
ση και θα σωθεί ένας άνθρωπος.

Όλα είναι απλά όταν θέλουμε αρκεί να
θέλουμε και να το δείχνουμε με πράξεις!!

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ   Δ/ΝΣΗ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ,
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Φυλή  8 / 6 / 2021

Διανομή οικολο-
γικών δακοπαγίδων
για την προστασία
των ελαιοδέντρων

Στα πλαίσια της περιβαλλον τι-
κής προστασίας και της
βιώσιμης αν άπτυξης, ο Δήμος
Φυλής θα διαν έμει έν αν
συγκεκριμέν ο αριθμό βιολο-
γικών   δακοπαγίδων  σύμφω-
ν α με τους καν ον ισμούς της
Ευρωπαϊκής Έν ωσης, για την

προστασία των  ελαιοδέν τρων
από δακοπροσβολές.
Οι δακοπαγίδες θα διαν έμον -
ται δωρεάν  στους δημότες που
καλλιεργούν  ελαιόδεν τρα στα
όρια του Δήμου Φυλής, από τη
Δευτέρα 14 Iουν ίου 2021 έως
και την  Παρασκευή 18 Ιουν ίου
2021 και ώρες 9.00-13.00 στο
δημοτικό κατάστημα <<Νίκος
Λιάκος>> στην  Κεν τρική Πλα-
τεία Φυλής.

Παρακαλούν ται όπως οι
εν διαφερόμεν οι κάτοχοι ελαι-
οπερίβολων  ν α επικοιν ων ή-
σουν  με την  αρμόδια υπηρ-
εσία του Δήμου Φυλής:

Διεύθυν ση: Βυζαν τίου κ Μια-
ούλη 1 στην  Δ. Ε. Φυλής
Τηλ.: 2102474377,
2102411621( εσωτ. 2)

Email:  doikanapt@fyli.gr

ΓΑΜΟΣ

Ο ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΡΕΝΤΙΦΗ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΡΙΓΓΑ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΚΛΟΥΒΑΤΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΓΑΜΟΣ

Ο ΚΟΚΟΝΑ KORADO ΤΟΥ ENVER ΚΑΙ ΤΗΣ
DUDE ΤΟ ΓΕΝΟΣ SHEHU ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ

ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΑΤΣΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Πυρρίχιος Ασπροπύργου:

Ανανέωσε ο Μιχάλης
Κάσδαγλης

Ο Πυρρίχιος Ασπροπύργου γν ωστοποίησε
την  αν αν έωση της συν εργασίας του με τον

προπον ητή Μιχάλη Κάσδαγλη.
Έτσι ο εν  λόγω τεχν ικός θα συν εχίσει και τη

ν έα χρον ιά στον  πάγκο της ομάδας.

Σαράντα έξι χρόνια
ΑΟ Ζωφριάς

Το αθλητικό καμάρι της
συνοικίας μας γιορτάζει 46
χρόνια ζωής και προσφο-
ράς.

«Ζ» όπως λέμε ζωή, όπως
λέμε ζαριά, όπως λέμε
ζαφείρι, όπως λέμε ζευγάρι,
όπως λέμε ζύγι, όπως λέμε
ζάχαρη, όπως λέμε ζωγρα-
φιά, όπως λέμε ζύμωση,
όπως λέμε ζόρι, όπως λέμε
ζεστασιά και τελικά όπως
λέμε… ΖΗΤΩ!
Κυρίως όμως, «Ζ» όπως
λέμε ΖΩΦΡΙΑ!
Ξημερώνει μεγάλη
ημέρα…Το αθλητικό καμάρι
της συνοικίας μας γιορτάζει
46 χρόνια ζωής και προσφ-
οράς.

Τέτοια μέρα, ήταν το 1975,
όταν 34 μέλη υπέγραφαν το
πρώτο καταστατικό του
Αθλητικού Ομίλου Ζωφριάς.
Η αφιερωματική ανάρτηση
συνοδεύεται από φωτογρα-
φία με τα ονόματα και τις
υπογραφές των 34 «μπρο-
στάρηδων», των ανθρώπων
που έκαναν την αρχή και
τους είμαστε ευγνώμονες!
Ολοι εμείς που στελεχώνο-
υμε την οικογένεια του Α.Ο.
Ζωφριάς, της φανέλας με το
«Ζ» στο μέρος της καρδιάς,
αισθανόμαστε υπερήφανοι
που την υπηρετούμε από
οποιοδήποτε πόστο.
Χρόνια πολλά ομάδα μας,
χρόνια πολλά Ζωφριά μας!
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Ο Γιώρχος Σωτήρχος 
νέος προπονητής στον
Μανδραικό ΑΟ

Αλλάζουν τα πάντα στον Μανδραικό ΑΟ με νέα
παιδιά της πόλης και ταλέντα της περιοχής  και
που επανέρχεται δριμύτερα στο πρωτάθλημα της
Δυτικής Αττικής.

Προπονητής και γυμναστής στην ομάδα ανέλα-
βε ο Γιώργος Σωτήρχος. Προπονητής τερματο-
φυλάκων ο Θανάσης Ρούτης. Γενικός αρχηγός ο
Γιάννης Καλούδας και φυσικοθεραπευτής ο
Γιώργος Καλογράνης.

Γιάννης Καλούδας: Ο Μανδραικός με σταθερά
βήματα θα επανέλθει εκεί που που του αξίζει

Ο νέος γενικός αρχηγός του Μανδραικού Γιάν-
νης Καλούδας τόνισε: «Το ιστορικό σωματείο
του Μανδραϊκού επανέρχεται στο Πρωτάθλημα
στηριζόμενο στα νέα παιδιά της πόλης και στα
ταλέντα της περιοχής. Η νέα Διοίκηση, ο πρόε-
δρος κ Χρήστος Παπακωνσταντίνου επενδύει
στη νεολαία μας και αυτό είναι που με ώθησε να
συστρατευτώ.  

Φιλοδοξούμε να γίνουμε μια ομάδα πρότυπο,
ένα νέο μοντέλο οργάνωσης και ανάπτυξης, ένα
παράδειγμα προς μίμηση. 

Θα αξιοποιήσουμε τα δικά μας παιδιά και με
την καθοδήγηση των άξιου προπονητή μας
Γιώργου Σωτήρχου να φτιάξουμε μια ομάδα που
θα ξεχειλίζει από ταλέντο. Θα προσπαθήσουμε η
οργάνωση της ομάδας  να είναι σε επαγγελματικά
και ευρωπαϊκά πρότυπα. Στο νέο Πρωτάθλημα
στόχος μας είναι να δωθούν ευκαιρίες σε ποδο-
σφαιρικά ταλέντα και  να παίξουμε όμορφο σύγχρ-
ονο ποδόσφαιρο.

Ο Μανδραϊκός με σταθερά βήματα, με υπομο-
νή, με σοβαρή δουλειά θα επανέλθει εκεί που
του αξίζει. 

Απευθύνω κάλεσμα στα ποδοσφαιρικά ταλέντα
της περιοχής να αρπάξουν την ευκαιρία και να
αναδειχτούν. Καλώ όλους τους φιλάθλους να
στηρίξουν αυτή την καινοτόμα, υγιή και ελπιδοφ-
όρα προσπάθεια. Καλή επιτυχία.»

***Στην φωτό ο πρόεδρος του Μανδραικού Χρήστος Παπα-
κωνσταντίνου με τον νέο προπονητή Γιώργο Σωτήρχο στα γρα-
φεία του συλλόγου.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ο Γιάννης Ρόκκας νέος 
προπονητής 

στον Βύζαντα Μεγάρων

Ο 50χρονος προπονητής Γιάννης Ρόκας, θα
είναι ο νέος προπονητής του Βύζαντα Μεγάρων.

Ο έμπειρος τεχνικός έχει σπουδάσει στο Τμήμα
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του
Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών με ειδικότητα ποδόσφαιρο, δουλεύει ως καθη-
γητής Φυσικής Αγωγής σε σχολεία Α/θμιας και
Β/θμιας εκπαίδευσης από το 2004 έως σήμερα και
είναι κάτοχος διπλώματος UEFA A.

Γυμναστής ο Πάικος Λεβεντούρης

Στην  εμπειρία του Πάικου Λεβεν τούρη θα στηριχ τεί
και φέτος η διοίκηση στην  εκγύμν αση των  ποδοσφαιρ-
ιστών  της πρώτης ομάδας.

Εν  τω μεταξύ στην  θέση του γεν ικού αρχ ηγού της
ομάδος παραμέν ει ο Δημήτρης Κόκαλης, την  θέση του
τεχ ν ικού διευθυν τή της α’ ομάδας  ο Κώστας Γιαν ν ν α-
κάρης και τεχ ν ικός διευθυν τής ακαδημιών  ο Θάκης
Μαργέτης.

Απόδοση:ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΑΟ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ:  Το ποδοσφαιρικό event του καλοκαιριού

Στις 18 Ιουνίου ημέρα Παρασ-
κευή στο Φράγκειο γυμναστήρ-
ιο Μάνδρας(δημοτικό γήπεδο
Μανδραικού)θα πραγματοποιθ-
εί ποδοσφαιρικό τουρνουά
ακαδημιών . Συμμετέχουν οι
ομάδες του Εθνικού Πειραιά,
Αιγάλεω, Ηρακλής Ελευσίνας,
Δάφνη Αθήνας, και Μανδρ-
αικός.
Όταν συναντιέται η ΙΣΤΟΡΙΑ,
έχοντας το  βλέμμα στο
ΜΕΛΛΟΝ…
Σύλλογοι με πάνω από 350
χρόνια ιστορίας συνολικά, θα
βρεθούν στο γήπεδο με τις
Ακαδημίες τους, έχοντας το
βλέμμα στο μέλλον και στα νέα
ποδοσφαιρικά ταλέντα!

ΑΝ.ΤΣΑΚ.

Ο Πανελευσινιακός ΑΟ
πέτυχε τον στόχο του

Σε μια πολύ δύσκολη, όπως εξελίχθηκε, χρονιά
η ομάδα του ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Α.Ο. πέτυχε
τον στόχο της που ήταν η παραμονή στην Γ’
Εθνική κατηγορία.

Απόλυτοι πρωταγωνιστές σε αυτή την προσπά-
θεια ήταν οι ποδοσφαιριστές της ομάδας οι
οποίοι υπερέβαλαν εαυτόν καταθέτοντας την
ψυχή τους ώστε να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. 

Σχεδόν όλοι προσβλήθηκαν απο τον ιό με απο-
τέλεσμα μεγάλη σωματική και ψυχική κούραση,
η προετοιμασία για τους αγώνες να είναι του-
λάχιστον ελλιπής, ενώ αναγκάστηκαν να
αγωνίζονται κάτω από αντίξοες συνθήκες κάθε
τρείς ημέρες. Παρ’όλα αυτά οι ποδοσφαιριστές
μας δεν το έβαλαν κάτω, πάλεψαν με όλες τους
τις δυνάμεις και τα κατάφεραν.

Η διοίκηση του ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Α.Ο. τους
ευχαριστεί όλους και τον καθέναν ξεχωριστά γι
αυτή τους την υπερπροσπάθεια η οποία τιμά
τους ίδιους αλλά και τον Σύλλογο.

ΑΝ.ΤΣ.
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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 εντος
σχεδίου 1573τ.μ.,προς ενοι-
κιαση ή πώληση στα Νεόκτι-
στα Ασπροπύργου,τριφατσο
με εύκολη πρόσβαση προς
όλες τις  εθνικές
οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελμα-
τικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στάσης λε-
οφωρείου), 126 τεραγωνικά
μέτρα, κατάλληλο για φαρ-
μακείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος ορ-
οφος) στη διασταύρωση
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 επαγγελμα-
τικός χώρος 105 τετραγω-
νικών μέτρων στο κέντρο
του Ασπροπύργου
(Σαλαμίνος & Κολοκο-
τρώνη). Δεν διατίθεται για
χώρο εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τμ. στα Νε-
όκτιστα Ασπροπύργου στη
θέση Δεμερτζή πίσω από το
Δημοτικό σχολείο κάθετα
στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ οχη
θέα στο Θριάσιο και τον κόλ-
πο του καραμαγκά.Μόνο για
οικογένειες τηλ.
6944636483

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ
2 WC, AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρ-
ικό κατάστημα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τμ + 100τμ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επικοι-
νωνίας:
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 επικοινωνίας
6987305649

Πωλείται επιχείριση καφέ
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου!Πληροφορίες
κ.σοφια
τηλ.6909156985

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκατοικία
100 τ.μ., ισόγεια, προσό-
ψεως, 3 υ/δ (το 1 master),
κατασκευή '78, μπάνιο, wc,
σε οικόπεδο 400 τ.μ., θέα
βουνό, ανοικτό πάρκιν, α-
ποθήκη, κήπος, ελεύθερη,
άριστη κατάσταση, ανακαίνι-
ση '00, τιμή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-
στα, μονοκατοικία 90 τ.μ., 3
υ/δ, κήπος 60 τ.μ., καρποφ-
όρα δέντρα, πωλείται 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 μπά-
νια, σε οικόπεδο 183 τ.μ.,
πάρκιν, αποθήκη 25 τ.μ., τι-
μή 309.000€, συζητήσιμη

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626
Κυρία Ελληνίδα αναλαμ-

βάνει τη φύλαξη παιδιών
στις περιοχές Μάνδρας - Μα-
γούλας & Ελευσίνας. 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 αποκλειστική
με πείρα ζητά εργασία για
φροντίδα ηλικιωμένων 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 Ασπρ-
όπυργος.
Τηλέφωνο: 210-5573042. 
Fax: 210-5576988

"Εταιρεία καθαρισμών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια με δίπλωμα ο-
δήγησης, κάτοικο περιοχής
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 γαλακ-
τοκομικών προϊόντων στον
Ασπρόπυργο Αττικής. Επιθ-
υμητή προϋπηρεσία σε ex-
van πώληση.  Επικοινωνία
10:00-17:00, 2105577698 ,
email: info@dikomas.gr

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

ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΟ  ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.  ΘΕΣΗ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ,
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ
ΕΠΑΡΧΙΑ, ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΑΛΛΑ  ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ
Η ΓΝΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ.

ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εμπορική - τεχνική εταιρεία ζητά για μόνιμη εργασία
οδηγούς με ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης για πα-
ραδόσεις  εμπορευμάτων με οχήματα της εταιρείας.

Αρμοδιότητες

Παραλαβή και έλεγχος των εμπορευμάτων από τις
αποθήκες της εταιρείας

Παράδοση των εμπορευμάτων στους πελάτες της ε-
ταιρείας

Μέριμνα για την ορθή χρήση των οχημάτων
Ευθύνη για τη συντήρηση των οχημάτων
Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης.
Ευγένεια και ικανότητα επικοινωνίας
Συνέπεια και επαγγελματισμός
Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

ΘΕΣΗ  ΓΙΑ  ΠΡΑΤΗΡΙΟ  ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (ΑΝΤΛΙΕΣ)

Πρατήριο καυσίμων στην περιοχή της Μάνδρας ζητεί
Υπάλληλο.
Θέση πλήρους απασχόλησης 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή
Ευγένεια και ικανότητα επικοινωνίας
Συνέπεια και επαγγελματισμός

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

S.I.M.E. Ε.Π.Ε.                                                                  
29ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο.Α.Θ.                                                                                                   
ΘΕΣΗ ΒΑΡΗ ΝΕΡΟ ΜΑΝΔΡΑ        
ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19600
ΤΗΛ: 210 5551723-4 FAX:210 
5551860 

AUTOGAS 1                           
29ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο.Α.Θ.                                                                                                
ΘΕΣΗ ΒΑΡΗ ΝΕΡΟ ΜΑΝΔΡΑ        

ΤΗΛ.: 210 5551055    

AUTOGAS 2 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΕΞΟΔΟΣ 2                                

ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΘΕΣΗ ΛΑΚΑ ΣΤΑΜΟΥ
ΒΙ.ΠΕ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΤΗΛ.: 210 5556926  



Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 θριάσιο-15  

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

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

του

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Επιθυμητά Προσόντα

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

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

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

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

Γνώση  Microsoft Office 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ
Επιθυμητά Προσόντα                          

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

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

Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι  Ι.Χ

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

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

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

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

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

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

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

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ



16-θριάσιο Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021


