
Πώς θα κινηθούν σήμερα Μετρό,
τραμ, τρόλεϊ και προαστιακός

Συμμετοχή εργαζομένων στους δήμους
στην σημερινή 24ωρη απεργία

Ελευσίνα: Έλλειψη αθλητικών
υποδομών που καλύπτουν τις

ανάγκες των ΑμεΑ

Η Παραολυμπιακή
Επιτροπή και ο

«Τριπτόλεμος» θα
καταθέσουν

προτάσεις στη
δημοτική αρχή,
προκειμένου να

συμπεριληφθούν στο
τεχνικό πρόγραμμα

του Δήμου.

ΕΛΑΣ: Νέο «σαφάρι» για
πρόκληση υπερβολικών
θορύβων από οχήματα

Οκτώ
συλλήψεις.
Έντονο το
πρόβλημα

σε Ζεφύρι &
Άνω Λιόσια

Συνάντηση Στ. Πέτσα
- Χρ. Παππού για τη

χρηματοδότηση
νέων έργων

Στο πλαίσιο του προγράμματος ‘’ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’’
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ΚαλοκαιρινόΚαλοκαιρινό soccer campsoccer camp
στη Νέα Πέραμο ο ΑΓΣΝΠστη Νέα Πέραμο ο ΑΓΣΝΠ

Το αγωνιστικό πρόγραμμα της
Football League

ΑΑΝΝΤΤΙΙΠΠΥΥΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑ::  
11,,7766  δδιισσ..  εευυρρώώ..

γγιιαα  ττηηνν  εεννίίσσχχυυσσηη
ττοουυ  µµηηχχααννιισσµµοούύ

Έρχονται 3.000 προσλήψεις
σσεελλ..  33--1111

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΧΡ. ΣΤΑΘΗ - Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ

Ανταλλαγή τεχνογνωσίας
μεταξύ των υπηρεσιών 

των 2 δήμων σσεελλ..  99 σσεελλ..  22

σσεελλ..  1133

Συνάντηση της Αντιδημάρχου Παιδείας Δήμου
Ασπροπύργου Σ. Μαυρίδη με τον Πρόεδρο 

του «Χαμόγελου του Παιδιού»  Κ. Γιαννόπουλο

Μπήκε ο θεμέλιος λίθος για την 
έναρξη μιας στενής συνεργασίας

Ολοταχώς προς την ψηφιακή εποχή ο
Δήμος Φυλής 

Ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων και ψηφιακή υπογραφή
σσεελλ..  88--99

σσεελλ..  55

ΣΣεελλ..  55

σσεελλ..    33

σσεελλ..  22
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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
Μνημόνιος,Τύχων, Τίχων

Αγίων Μνημονίου και Τύχωνος επισκόπων 
Αμαθούντος των θαυματουργών

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος Δημοκρατίας & Παναγούλη - Πλατεία

Ωρολογίου, 2105575614

Ελευσίνα
Βιλλιώτης Νικόλαος Ε.

Δήμητρας 17, 2105560049

MANΔΡΑ
Ροκάς Δημήτριος Π.

Σαλαμίνος 7- Εργατικές Κατοικίες, 2105541344

Άνω Λιόσια

ΣΑΝΙΔΑ Δ. ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Λεωφόρος Φυλής 47 

ΑΧΑΡΝΕΣ
Τσανικλίδου Ρωξάνη

Λεωφόρος Δεκελείας 75, 2102442742

Με στόχο τη διαμόρφωση αθλ-
ητικών εγκαταστάσεων που θα
εξυπηρετούν τις ανάγκες Ατόμων
με Ειδικές Ανάγκες, μικρότερων και
μεγαλύτερων, πραγματοποιήθηκε
συνάντηση στο Δημαρχείο Ελευ-
σίνας. 

Ο Αργύρης Οικονόμου συναν-
τήθηκε με τον Πρόεδρο της Ελληνι-
κής Παραολυμπιακής Επιτροπής, κ.
Καλούδη, και τον Πρόεδρο του Συλλόγου ΑμεΑ
Δυτικής Αττικής, κ. Κακοσαίο. 

Στη συνάντηση συμφωνήθηκε, τόσο η Παραολ-
υμπιακή Επιτροπή, όσο και ο «Τριπτόλεμος» να
καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις στη δημοτική
αρχή, προκειμένου να συμπεριληφθούν στο τεχνικό
πρόγραμμα του Δήμου. 

Όπως δήλωσε σχετικά και ο Δήμαρχος Ελευ-
σίνας: «Η απρόσκοπτη πρόσβαση και συμμετοχή

των ατόμων με αναπηρία σε
κάθε πτυχή της καθημερινότ-
ητας, είναι βασική μέριμνα της
δημοτικής μας αρχής. 

Έχουμε ένα συνολικό σχεδια-
σμό προκειμένου να το πετύχο-
υμε, που περιλαμβάνει περισσό-
τερες ράμπες αναπήρων, νέες
θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ, παιδι-
κή χαρά ΑμεΑ, υποστηρικτικές

υπηρεσίες. 
Με τη σημερινή συνάντηση, θέλουμε σε όλα αυτά

να προσθέσουμε και την αναβάθμιση των αθλ-
ητικών δομών με εγκαταστάσεις που διευκολύνουν
την πρόσβαση τους σε αυτά. 

Οι ανάγκες είναι μεγάλες, καθώς δυστυχώς μέχρι
σήμερα η Ελευσίνα δεν έχει επιδείξει την ανάλογη
ευαισθησία. Αυτή την πραγματικότητα, σκοπεύουμε
να την αλλάξουμε». 

Συνάντηση  Πέτσα - Παππού για τη
χρηματοδότηση νέων έργων  

Στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

Σ
υν άν τ ησ η
με τον
Υ π ο υ ρ γ ό

Εσωτερικών  Στέ-
λιο Πέτσα είχ ε,
ν ωρίς το απόγε-
υμα της Δευτέρας
14 Ιουν ίου 2021,
ο Δήμαρχ ος
Φυλής Χρήστος
Παππούς.

Αν τικείμεν ο της
συν άν τησης ήταν
η προώθηση των
προτάσεων  του
Δήμου για έργα
που έχ ει υποβάλει
στο πλαίσιο του
π ρ ο γρ ά μ μ α τ ο ς
Α Ν Τ Ω Ν Η Σ
ΤΡΙΤΣΗΣ, το
οποίο χ ρηματοδοτεί το Υπουργείο Εσωτερικών .

Όπως είν αι γν ωστό, ο Δήμος έχ ει υποβάλει 12 τεκ-
μηριωμέν ες προτάσεις έργων , συν ολικού προϋπολογι-
σμού 60,17 εκατ. Ευρώ, που αφορούν  σε έργα ύδρευ-
σης, αν απλάσεων  (αστική αν αζωογόν ηση), αν έγερσης
σχ ολικών  κτιρίων , αν τιπλημμυρικής προστασίας,
ηλεκτροκίν ησης, συν τήρησης σχ ολείων , πολιτικής
προστασίας (πυροπροστασία Πάρν ηθας), πράσιν ων
σημείων  (βυθιζόμεν οι κάδοι απορριμμάτων ), ιστορικής
γν ώσης και ψηφιακής σύγκλισης .

Από τις προτάσεις αυτές ήδη έχ ουν  εγκριθεί τρεις,
συν ολικού προϋπολογισμού 10,76 εκατ. Ευρώ, από
τις οποίες οι δύο έχ ουν  εξελιχ θεί σε έργα που εκτε-
λούν ται, όπως η αν αβάθμιση του δικτύου ύδρευσης και
το αν τιπλημμυρικό στις οδούς Αλιάκμον ος και Θεσ-
σαλίας. 

Η τρίτη αφορά στο έργο αν έγερσης του 8ου Δημοτι-
κού Σχ ολείου, στη συν οικία της Ζωφριάς, για το οποίο

ολοκληρώθηκε η
διαδικασία του προ-
συμβατικού ελέγχ ου
στο Ελεγκτικό
Συν έδριο κι αν αμέ-
ν εται ν α ξεκιν ήσει
άμεσα.

Εξάλλου, στις 4
Ιουν ίου 2021
εγκρίθηκε η πρότα-
ση για το έργο της
εν εργειακής αν αβά-
θμισης των  υπο-
δομών  ύδρευσης
του Δήμου Φυλής,
έν α περιβαλλον τικό
έργο που θα μειώσει
το εν εργειακό
κόστος στην  ύδρευ-
ση με την  τοποθέτ-
ηση 2 υποβρύχ ιων

αν τλητικών  συγκροτημάτων  και 6 αν τλιών  ν έας
τεχ ν ολογίας καθώς και φωτοβολταϊκών  συστημάτων
ισχ ύος 0,5 ΜW.

Από πλευράς Δήμου Φυλής, στη συν άν τηση με τον
Υπουργό δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στα έργα αν άπλα-
σης που εν τάσσον ται στην  πρόσκληση ΑΤ06 με τίτλο
“Αστική Αν αζωογόν ηση”.

Αν αφορικά με τη συν άν τηση ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρή-
στος Παππούς δήλωσε ότι ο Δήμος Φυλής αξιοποιεί
όλα τα χ ρηματοδοτικά εργαλεία για την  κατασκευή
έργων  που βελτιών ουν  το επίπεδο ζωής των
συν δημοτών  μας. 

“Ευχ αριστούμε τον  Υπουργό που μας μας έδωσε την
ευκαιρία ν α αν απτύξουμε τις απόψεις μας. Έχ ουμε
κάν ει μεθοδική δουλειά που δείχ ν ει τη διάθεσή μας
και το υψηλό επίπεδο κατάρτισης και γν ώσης των  στε-
λεχ ών  και των  υπηρεσιών  του Δήμου μας”, τόν ισε
χ αρακτηριστικά.

Ελευσίνα: Έλλειψη αθλητικών υποδομών
που καλύπτουν τις ανάγκες των ΑμεΑ 

Η Παραολυμπιακή Επιτροπή και ο «Τριπτόλεμος» αναμένεται
να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις στη δημοτική αρχή 

προκειμένου να συμπεριληφθούν στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.
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ΑΑννττιιππυυρριικκήή  ππρροοσστταασσίίαα::  ΣΣτταα  6699  τταα  εεννααέέρριιαα  µµέέσσαα  ππρροοσστταασσίίααςς  
φφέέττοοςς  ––  ΣΣχχέέδδιιοο  γγιιαα  33..000000  ππρροοσσλλήήψψεειιςς

Για τοµή στον τοµέα της αντιπυρ-
ικής προστασίας στη χώρα µας
και πρότυπη δουλειά, µακριά

από «εκ των υστέρων µεµψιµοιρία» και
για να προλάβουµε νέες τραγωδίες, χαρ-
ακτήρισε ο υπουργός Προστασίας του
Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τον
φετινό σχεδιασµό της Πολιτικής Προ-
στασίας για την αντιπυρική περίοδο, τις
λεπτοµέρειες της οποίας ανακοίνωσε ο
υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και
∆ιαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς,
σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε το
χθες στο Κτίριο «Φάρος» στο Μαρούσι.

Ο κ. Χαρδαλιάς έδωσε αναλυτικά το
σχέδιο για την πρόληψη και την αντι-
µετώπιση των πυρκαγιών και την προε-
τοιµασία του µηχανισµού µε την ολοκ-
λήρωση του προγράµµατος µίσθωσης
περισσότερων για φέτος εναέριων µέσων,
παράλληλα όµως ανακοίνωσε επίσηµα
την προώθηση του µεγαλύτερου µέχρι
σήµερα προγράµµατος εξοπλισµών για
µη στρατιωτική χρήση, ύψους 1,76 δισ.
ευρώ.

Το πρόγραµµα αυτό που φέρει την
ονοµασία «ΑΙΓΙΣ», θα συζητηθεί αύριο
στην διϋπουργική σύσκεψη που συνεδρ-
ιάζει για πρώτη φορά, προκειµένου να
κάνει τη σχετική εισήγηση στο ΚΥΣΕΑ

και να προχωρήσει άµεσα.

ΤΤιι  ππρροοββλλέέππεειι  οο  σσχχεεδδιιαασσµµόόςς

Το πρόγραµµα «ΑΙΓΙΣ», µεταξύ άλλων
προβλέπει την αντικατάσταση όλων των
«γερασµένων» αεροσκαφών καναντέρ,
ενώ παράλληλα θα προχωρήσει και ένα
πρόγραµµα αναδιοργάνωσης του Πυρο-
σβεστικού Σώµατος, που προβλέπει και
την πρόσληψη 3.000 νέων µόνιµων πυρ-
οσβεστών, προκειµένου να λυθεί το
πρόβληµα του υψηλού µέσου όρου 

ηλικίας του προσωπικού και να
ενισχυθεί το Σώµα σε σταθερή βάση, όλο
το χρόνο, για την επίτευξη του στόχου
του.

Ειδικότερα, σε σύσκεψη που είχαν
µετά την συνέντευξη Τύπου ο κ. Χρυ-
σοχοΐδης µε τον κ. Χαρδαλιά, συζήτησαν
την πρόταση που θα προωθηθεί αύριο
στο ΚΥΣΕΑ, για την απόκτηση οκτώ
νέων σύγχρονα αεροσκαφών καναντέρ
CL- 515, το οποία θα αντικαταστήσουν
τα παλιά cl-215, ενώ θα αναβαθµιστούν

τα CL-415 σε CL-515.

ΑΑγγοορράά  3366  ααεερροοσσκκααφφώώνν  µµέέχχρριι  ττοο  22003300

Παράλληλα, σύµφωνα µε το εξοπλι-
στικό σχέδιο της Πολιτικής Προστασίας
προβλέπεται η αγορά συνολικά 36 νέων
αµφίβιων αεροσκαφών Air-Tractor, όπως
τα έξι που µίσθωσε για φέτος η χώρα για
την ενίσχυση του στόλου, τα οποία αν
εγκριθεί το πρόγραµµα θα αγοραστούν
µέχρι το 2030.

Όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς, υπολογίζε-
ται ότι σε εννέα χρόνια θα έχει γίνει
απόσβεση των αγορών που προβλέπονται
από το πρόγραµµα, καθώς η χώρα θα
απαλλαγεί από το κόστος της ενοικίασης
των αεροσκαφών και ελικοπτέρων κάθε
χρόνο.

Απαντώντας σε ερώτηση για κριτική
που δέχεται η κυβέρνηση σχετικά µε
πολύ υψηλό κόστος για την φετινή
αντιπυρική περίοδο, ο κ. Χαρδαλιάς είπε
ότι είναι αυξηµένο κατά 17% σε σχέση
µε πέρσι και τόνισε: «Το είπα και στη
Βουλή, όταν πρόκειται για ανθρώπινη
ζωή και ανθρώπινη περιουσία, αλλά και
στην πρόληψη δεν πρέπει να µιλάµε για
οικονοµικά ζητήµατα».

ΕΛΑΣ:  Νέο «σαφάρι» για πρόκληση
υπερβολικών θορύβων από οχήματα 

- Οκτώ συλλήψεις. Έντονο το πρόβλημα 
σε Ζεφύρι & Άνω Λιόσια 

Ν
έα στοχευμένη
εξόρμηση πραγμα-
τοποιήθηκε από τη

Διεύθυνση Τροχαίας
Αττικής στις περιοχές
Άνω Λιοσίων, Ζεφ-
υρίου, Πετρούπολης,
Αγίας Βαρβάρας, Αττικού
Άλσους, καθώς και στην
Πλατεία Λυκαβηττού, για
την αντιμετώπιση του
φαινομένου πρόκλησης
υπερβολικών θορύβων
από οχήματα (ηχοσυστή-
ματα - εξατμίσεις).
Συμμετείχαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων
Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.).
Συνελήφθησαν οκτώ  οδηγοί για διατάραξη κοινής ησυχίας, εκ των οποίων
οι τέσσερις (4) στερούνταν άδειας οδήγησης. Βεβαιώθηκαν είκοσι τρεις (23)
διοικητικές παραβάσεις και συγκεκριμένα:
οκτώ για παρενόχληση λόγω πρόκλησης θορύβου από τη χρήση ηχητικού
συστήματος
πέντε για μη προβλεπόμενους υαλοπίνακες (φιμέ)
τέσσερις για στέρηση άδειας οδήγησης,
από δύο για παρενόχληση λόγω πρόκλησης θορύβου από αναποτελεσμα-
τικό σιγαστήρα και στέρηση ισχύοντος Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ)
από μία για περιορισμό ορατότητας οδηγού, λόγω εγκατεστημένου ηχητικού
συστήματος, μη χρήση ζώνης ασφαλείας
Αφαιρέθηκαν τέσσερις άδειες οδήγησης, τρεις άδειες κυκλοφορίας οχημά-
των και τρία ζεύγη πινακίδων, ενώ ακινητοποιήθηκαν τέσσερα οχήματα.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές της
Αττικής, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομι-
κής Διεύθυνσης Αττικής.

ΟΑντιπρόεδρος της Βουλής και
Βουλευτής Δυτικής Αττικής,
Θανάσης Μπούρας, είχε εκ

νέου συνάντηση με τον Υφυπουργό
Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος,
Νίκο Ταγαρά.

Στη συνάντηση αυτή ο Υφυπουργός
ενημέρωσε τον κ. Μπούρα ότι υπεγράφη
το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.)
Μεγάρων και σε λίγες μέρες θα είναι
δημοσιευμένο στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Μετά από πολυετείς προσπάθειες και
πολλά πισωγυρίσματα, ο κ. Μπούρας
αισθάνεται ιδιαίτερη ικανοποίηση, καθώς 

ευοδώθηκαν οι διαχρονικά σημαντικές
προσωπικές παρεμβάσεις του προς
όλους τους αρμόδιους φορείς, με τελευ-
ταία στη συνεδρίαση του Συμβουλίου
Μητροπολιτικού Σχεδιασμού το Φεβρο-
υάριο του 2021 (επισυνάπτεται το σχε-
τικό ΔΤ), το οποίο ενέκρινε το ΓΠΣ
Μεγάρων.

Η ολοκλήρωση του σημαντικού αυτού
εργαλείου για την ανάπτυξη του Δήμου
Μεγαρέων, αποτέλεσε προσωπικό
στοίχημα για τον κ. Μπούρα, ο οποίος
ευχαρίστησε τον κ. Ταγαρά για την αμέρ-
ιστη συνεργασία του στην επίτευξή του.

ΕΤΟΙΜΟ ΤΟ ΦΕΚ  ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ

ΥΥππεεγγρράάφφηη  ττοο  ΓΓεεννιικκόό  ΠΠοολλεεοοδδοομμιικκόό  
ΣΣχχέέδδιιοο  ΜΜεεγγάάρρωωνν

συν εχ ίζεται στη σελ. 11
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Προϋπολογισμός: Στα 8,16 δισ. ευρώ
το πρωτογενές έλλειμμα -Πάνω από
τον στόχο τα έσοδα τον Μάιο

Ο
ριακά αυξημέν α κατά 47 εκατ. ευρώ έν αν τι του
στόχ ου ήταν  τα φορολογικά έσοδα του Μαΐου,
μετά το σταδιακό άν οιγμα της οικον ομίας τον

περασμέν ο μήν α, μετά τις πρώτες κιν ήσεις για άν οιγ-
μα της αγοράς τον  αμέσως προηγούμεν ο.
Συγκεκριμέν α τα έσοδα από φόρους αν ήλθαν  σε

2.981 εκατ. ευρώ, αυξημέν α κατά 47 εκατ. ευρώ ή
1,6% έν αν τι του στόχ ου που έχ ει περιληφθεί στην
εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021, παρά
τις επιπτώσεις στα φορολογικά έσοδα λόγω των  lock-
down στους μήν ες που προηγήθηκαν .
Σχ ολιάζον τας την  εξέλιξη ο αν απληρωτής υπουργός

Oικον ομικών  Θόδωρος Σκυλακάκης τόν ισε ότι “σε
σχ έση με τους αν αθεωρημέν ους στόχ ους που περι-
λαμβάν ον ται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας (2.658 εκ.
ευρώ), η αύξηση είν αι σημαν τικά μεγαλύτερη και
αν έρχ εται σε 12,2%.
Τα στοιχ εία αυτά συν άδουν  με τις εκτιμήσεις της

ΕΛΣΤΑΤ για καλύτερες των  προσδοκιών  εξελίξεις στην
οικον ομία το πρώτο τρίμην ο του 2021 και επιτρέπουν
συγκρατημέν η αισιοδοξία για το εν δεχ όμεν ο ταχ ύτερ-
ης αν άκαμψης σε σχ έση με τις μέχ ρι σήμερα εκτιμή-
σεις της κυβέρν ησης”.
Ωστόσο το αποτύπωμα του παρατεταμέν ου lockdown

είν αι ορατό από την  αρχ ή του χ ρόν ου, αφού το πρω-
τογεν ές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους
8.167 εκατ. ευρώ, έν αν τι στόχ ου για πρωτογεν ές
έλλειμμα 7.169 εκατ. ευρώ και πρωτογεν ούς ελλείμμα-
τος 4.843 εκατ. ευρώ για την  ίδια περίοδο το 2020. Το
αποτέλεσμα αυτό είν αι αποτέλεσμα της υστέρησης

των ν  εσόδων  και της αύξησης των  δαπαν ών  λόγω
των  μέτρων  στήριξης για το πεν τάμην ο Ιαν ουαρίου –
Μαΐου.
Το ύψος των  καθαρών  εσόδων  του κρατικού προϋ-

πολογισμού για το πεν τάμην ο αν ήλθε σε 18.290 εκατ.
ευρώ, παρουσιάζον τας μείωση κατά 259 εκατ. ευρώ ή
1,4% έν αν τι της εκτίμησης για το αν τίστοιχ ο διάστημα
που έχ ει περιληφθεί στην  εισηγητική έκθεση του
Προϋπολογισμού 2021.
Τα συν ολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού

αν ήλθαν  σε 19.934 εκατ. ευρώ, μειωμέν α κατά 281
εκατ. ευρώ ή 1,4% έν αν τι του στόχ ου.
Τα έσοδα από φόρους αν ήλθαν  σε 16.920 εκατ. ευρώ,

μειωμέν α κατά 132 εκατ. ευρώ ή 0,8% έν αν τι του
στόχ ου που έχ ει περιληφθεί στην  εισηγητική έκθεση
του Προϋπολογισμού 2021.
Οι επιστροφές εσόδων  αν ήλθαν  σε 1.644 εκατ. ευρώ,

μειωμέν ες κατά 22 εκατ. ευρώ από το στόχ ο (1.666
εκατ. ευρώ).
Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων  Επεν -

δύσεων  (ΠΔΕ) αν ήλθαν  σε 1.683 εκατ. ευρώ, μειωμέ-
ν α κατά 254 εκατ. ευρώ έν αν τι του στόχ ου.

Αλλαγή της τάσης τον Μάιο
Ειδικότερα, τον  Μάιο του 2021, το σύν ολο των  καθα-

ρών  εσόδων  του κρατικού προϋπολογισμού αν ήλθε
στα 3.165 εκατ. ευρώ αυξημέν ο κατά 209 εκατ. ευρώ
σε σχ έση με τον  μην ιαίο στόχ ο.

Τα συν ολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού
αν ήλθαν  σε 3.466 εκατ. ευρώ, αυξημέν α έν αν τι του
μην ιαίου στόχ ου κατά 141 εκατ. ευρώ.
Τα έσοδα από φόρους αν ήλθαν  σε 2.981 εκατ. ευρώ,

αυξημέν α κατά 47 εκατ. ευρώ ή 1,6% έν αν τι του
στόχ ου που έχ ει περιληφθεί στην  εισηγητική έκθεση

του Προϋπολογισμού 2021, παρά τις επιπτώσεις στα
φορολογικά έσοδα λόγω των  lockdown στους μήν ες
που προηγήθηκαν .
Οι επιστροφές εσόδων  του Μαΐου 2021 αν ήλθαν  σε

301 εκατ. ευρώ, σημειών ον τας μείωση κατά 68 εκατ.
ευρώ έν αν τι του μην ιαίου στόχ ου (369 εκατ. ευρώ).
Τα έσοδα του ΠΔΕ αν ήλθαν  σε 340 εκατ. ευρώ,

αυξημέν α κατά 90 εκατ. ευρώ έν αν τι του μην ιαίου
στόχ ου.

Αυξημένες κατά 800 εκατ. ευρώ οι δαπάνες

Οι δαπάν ες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την
περίοδο του Ιαν ουαρίου – Μαΐου 2021 αν ήλθαν  στα
29.118 εκατ. ευρώ και παρουσιάζον ται αυξημέν ες κατά
800 εκατ. ευρώ ή 2,8% έν αν τι του στόχ ου (28.317
εκατ. ευρώ).
Η υποεκτέλεση του Τακτικού Προϋπολογισμού ύψους

689 εκατ. ευρώ οφείλεται κυρίως στο γεγον ός ότι
σημαν τικό μέρος των  υπό καταν ομή πιστώσεων  που
επρόκειτο ν α μεταφερθούν  στην  κατηγορία των  μετα-
βιβάσεων  εν τός της περιόδου Ιαν ουαρίου – Μαΐου,
τελικά δεν  μεταφέρθηκαν , κυρίως διότι υπήρξε μεταγε-
ν έστερη του προϋπολογισμού απόφαση, ν α εξυπηρ-
ετηθεί μερικώς το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβο-
λής από πόρους του ΠΔΕ.
Οι ταμειακές πληρωμές που σχ ετίζον ται με τα εξοπλι-

στικά προγράμματα του Υπουργείου Εθν ικής Άμυν ας
(κατηγορία αποκτήσεων  παγίων  περιουσιακών
στοιχ είων ), κιν ήθηκαν  αυξητικά σε σχ έση με τον
αρχ ικό στόχ ο κατά 688 εκατ. ευρώ, προς εξυπηρέτ-
ηση των  σχ ετικών  συμβάσεων . 

Ομοίως αυξητικά κιν ήθηκαν  και οι δαπάν ες τόκων
κατά 221 εκατ. ευρώ σε σχ έση με τον  αρχ ικό στόχ ο.
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Συνάντηση της Αντιδημάρχου Παιδείας Δήμου Ασπροπύργου Σ. Μαυρίδη

με τον Πρόεδρο του «Χαμόγελου του Παιδιού»  Κ. Γιαννόπουλο

Μπήκε ο θεμέλιος λίθος για την 
έναρξη μιας στενής συνεργασίας

Η
Αν τιδήμαρχ ος Κοιν ων ι-
κής Προστασίας, Παι-
δείας, Πολιτισμού &

Νεολαίας του Δήμου Ασπρ-
οπύργου κα Σοφία Μαυρίδη
πραγματοποίησε την  Τρίτη 8
Ιουν ίου 2021 συν άν τηση με
τον  Πρόεδρο του Οργαν ισμού
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» κ.
Κώστα Γιαν ν όπουλο στο ν έο
Παν ελλήν ιο Συν τον ιστικό
Επιχ ειρησιακό Κέν τρο Άμεσης
Κοιν ων ικής και Ιατρικής Επέμ-
βασης, ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, στην  Αττι-
κή.

Ο κ. Γιαν ν όπουλος εν ημέρω-
σε διεξοδικά την  Αν τιδήμαρχ ο
για το σύν ολο των  δράσεων
του Οργαν ισμού «Το Χαμόγελο
του Παιδιού» και ως άλλος
Ξέν ιος Ζευς  την  ξεν άγησε
στον  ν έο χ ώρο που δημιο-
υργήθηκε χ άρη στην  πολύτιμη
υποστήριξη πολλών  εταιρειών
και των  αν θρώπων  τους στο
πλαίσιο της εταιρικής κοιν ων ι-
κής ευθύν ης. 

Η Αν τιδήμαρχ ος κατά την
συν άν τηση παρέδωσε στον  κ.
Γιαν ν όπουλο 3 κούτες με φαρ-
μακευτικό υλικό για την
εν ίσχ υση των  δύο Κοιν ων ικών
Πολυϊατρείων  του Οργαν ισμού. 

Κατά τη συν άν τηση

συζητήθηκε η συν εργασία του
Δήμου Ασπροπύργου με «Το
Χαμόγελο του Παιδιού», με
σκοπό τη στήριξη παιδιών  κι
οικογεν ειών  που βρίσκον ται σε
αν άγκη. Πιο συγκεκριμέν α,
συζητήθηκε η δυν ατότητα παρ-
οχ ής, πάν τα σε συν εργασία με
την  Διεύθυν ση Κοιν ων ικής
Προστασίας του Δήμου, κοιν ω-
ν ικής και ψυχ ολογικής υπο-
στήριξης σε θύματα εν δοοικο-
γεν ειακής βίας, συμβουλευ-
τικών  υπηρεσιών  σε παιδιά
που αν τιμετωπίζουν  προβλή-
ματα υγείας και τις οικογέν ειές
τους, υποστήριξης σε υποθέ-
σεις εν δοοικογεν ειακής βίας
όπου εμπλέκον ται παιδιά, η
πραγματοποίηση διαδραστικών
παρεμβάσεων  πρόληψης και
ευαισθητοποίησης παιδιών ,
γον έων -κηδεμόν ων  και εκπαι-
δευτικών  καθώς και η υλο-
ποίηση προγραμμάτων  Προλ-
ηπτικής Ιατρικής και Οδον τια-
τρικής σε παιδιά μέσω των  Κιν -
ητών  Ιατρικών  Μον άδων . 

Οι δύο πλευρές έθεσαν  τον
θεμέλιο λίθο για την  απαρχ ή
μιας συν εργασίας με στόχ ο την
πραγματοποίηση μιας σειράς
σημαν τικών  δράσεων  με κοιν ό
γν ώμον α το όφελος όλων  των

παιδιών , εν ώ παράλληλα
συζήτησαν  το εν δεχ όμεν ο της
επισφράγισης αυτής της συμφ-
ων ίας με την  υπογραφή εν ός
Συμφών ου Συν εργασίας
μεταξύ του Δήμου Ασπροπύρ-
γου και του Οργαν ισμού «Το
Χαμόγελο του Παιδιού». 

Η Αν τιδήμαρχ ος τόν ισε ότι ο
Δήμος Ασπροπύργου δίν ον τας
έμφαση στις βασικές αξίες για
αγάπη, σεβασμό και ισότητα κι
αν τιλαμβαν όμεν η την  ευθύν η
που φέρει για την  ασφάλεια και
τη διαφύλαξη της αξιοπρέπειας
των  παιδιών  και γεν ικότερα
όλων  των  πολιτών  του, επιθ-
υμεί  ν α συν εργαστεί με «Το
Χαμόγελο του Παιδιού», έν αν
Οργαν ισμό με 25ετή εμπειρία
στη στήριξη παιδιών  κι οικογε-
ν ειών  που βρίσκον ται σε
αν άγκη. 

Τέλος, συν εχ άρη τον  Πρόε-
δρο του Οργαν ισμού για το
θεάρεστο έργο που επιτελεί όλα
αυτά τα χ ρόν ια με αυταπάρν -
ηση και αν ιδιοτέλεια. 

Ο κ. Γιαν ν όπουλος επεσήμα-
ν ε ότι «Το Χαμόγελο του Παι-
διού» θέτει στη διάθεση του
Δήμου το σύν ολο των  υπηρε-
σιών  του για κάθε παιδί που
βρίσκεται σε αν άγκη ή δια-
τρέχ ει κίν δυν ο τον ίζον τας ότι

σκοπός του Οργαν ισμού είν αι
αυτό ακριβώς που λέει και η
επων υμία του, ν α φέρν ει δηλα-
δή ξαν ά το χ αμόγελο στα χ είλη
των  παιδιών  κι αυτό επιτυγχ ά-
ν εται με την  24ωρη υποστήρ-
ιξη που παρέχ ουν  όλες οι

υπηρεσίες τους με πολλή
αγάπη για τα παιδιά. 

Η Αν τιδήμαρχ ος ευχ αρίστησε
τον  κ. Γιαν ν όπουλο κι εξέφρα-
σε την  ελπίδα για μια μελλον τι-
κή αγαστή συν εργασία επ’
ωφελεία των  παιδιών .  

Σε εξέλιξη η κατασκευή πεζοδρομίων σε Μαγούλα 

Στο στάδιο επ ιλογής αναδόχου και νέο έργο με το ίδιο αντικείμενο 

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκον ται οι εργασίες  
κατασκευής πεζοδρομίων  της ΔΕ
Μαγούλας, συμβατικής δαπάν ης
144.099,09 €.
Παράλληλα, βρίσκεται σε διαγων ιστική δια-
δικασία για την  επιλογή αν αδόχ ου και ν έο
έργο κατασκευής πεζοδρομίων  ΔΕ
Μαγούλας, με προϋπολογισμό δαπάν ης
500.000,00 €. 
Το έργο επίβλεψε ο Δήμαρχ ος Ελευσίν ας,

Αργύρης Οικον όμου, συν οδευόμεν ος από
τον  Αν τιδήμαρχ ο Μαγούλας, Μεν έλαο
Μίχ α. 
Όπως δήλωσε ο Δήμαρχ ος «Κάν ουμε μια

σοβαρή προσπάθεια ν α αν αβαθμιστούν  οι
υποδομές στη Μαγούλα.
Σε πολλά πράγματα συζητάμε ακόμη για τα

αυτον όητα.
Οι εργολαβίες που αφορούν  τα πεζοδρόμια

και η δημοπράτηση του έργου που αφορά
την  ασφαλτόστρωση αρκετών  οδών  της
Μαγούλας, περιλαμβάν ον ται στην  προ-
σπάθεια που κάν ουμε ν α αν τιστρέψουμε
την  κατάσταση».  

Ά
λμα προς την
Ψηφιακή Σύγκλι-
ση και Ηλεκτρο-

ν ική Διακυβέρν ηση
πραγματοποιεί ο
Δήμος Φυλής με την
εφαρμογή συστήματος
ηλεκτρον ικής διαχ είρι-
σης και διακίν ησης
εγγράφων  και ψηφια-
κής υπογραφής, που θα βελτιώσει
σημαν τικά την  παραγωγική διαδικασία
των  Υπηρεσιών  του Δήμου και την
εξυπηρέτηση του κοιν ού.
Το σύστημα αυτό, ο τρόπος λειτουργίας
και τα οφέλη του για το κοιν ό, τον  Δήμο
και τους υπαλλήλους παρουσιάστηκαν ,
την  Τρίτη 15 Ιουν ίου 2021, στους Διε-
υθυν τές και Προϊστάμεν ους των  Διε-
υθύν σεων  του Δήμου, στην  αίθουσα
«Μελίν α Μερκούρη» του Δημαρχείου στα
Άν ω Λιόσια.
Με την  ηλεκτρον ική διαχ είριση,
διακίν ηση, πρωτοκόλληση και αρχ ειοθ-
έτηση εγγράφων , επιτυγχ άν εται μείωση
κόστους για το Δήμο, αύξηση αποτελε-

σματικότητας και από-
δοσης των  υπαλλήλων ,
εξοικον όμηση χ ρόν ου
προς όφελος των
δημοτών , βελτίωση της
επικοιν ων ίας μεταξύ
των  Διευθύν σεων  και
καλύτερη οργάν ωση και
εποπτεία. Όλες οι διαδι-
κασίες θα γίν ον ται ηλεκ-

τρον ικά και θα μειωθεί δραστικά ο όγκος
χ αρτιού με προοπτική σε βάθος χ ρόν ου
ν α εξαλειφθεί τελείως. 
Παράλληλα, το ν έο σύστημα είν αι απόλ-
υτα συμβατό με το θεσμικό και καν ον ι-
στικό πλαίσιο για τα ηλεκτρον ικά έγγρα-
φα και τις ψηφιακές υπογραφές, έτσι ο
δημότης θα μπορεί ν α υπογράφει ψηφια-
κά τις αιτήσεις και όλα τα έγγραφα.
Η ν έα ψηφιακή υπηρεσία θα λειτουργή-
σει συμπληρωματικά ως προς τις άλλες
ψηφιακές υπηρεσίες που εφαρμόζει ο
Δήμος, εν ώ είν αι εν αρμον ισμέν η με τον
Γεν ικό Καν ον ισμό για την  Προστασία
των  Προσωπικών  Δεδομέν ων  (GDPR)
και ασφαλής.

Ολοταχώς προς την ψηφιακή εποχή ο Δήμος Φυλής 
Ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων και ψηφιακή υπογραφή
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ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

Εξαίρεση από την απεργία
της 16ης Ιουνίου όσων
εμπλέκονται στη διαδι-
κασία των πανελληνίων
εξετάσεων
Η Εκτελεστική Επιτροπή
της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αποφάσι-
σε να εξαιρέσει από την
απεργιακή κινητοποίηση
της 16ης Ιουνίου τους
εκπαιδευτικούς της δευτερ-
οβάθμιας εκπαίδευσης και
τους Υπαλλήλους του
Υπουργείου Παιδείας που
εμπλέκονται στη διαδι-
κασία των πανελληνίων
εξετάσεων.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα η
υπουργός Παιδείας, Νίκη
Κεραμέως, κατέθεσε κατε-
πείγουσα αγωγή κατά της
ΑΔΕΔΥ για τη διασφάλιση
των Πανελλαδικών Εξετά-
σεων ζητώντας να περιορ-
ιστεί η άσκηση της απε

ργίας στη μη εμπλοκή των
εκπαιδευτικών και λοιπών
συντελεστών της διεξαγω-
γής Πανελλαδικών Εξετά-
σεων, καθώς και να
προβλεφθεί η δυνατότητα
χρήσης των Μέσων Μαζι-
κής Μεταφοράς έως τις 10
π.μ. της Τετάρτης, προ-
κειμένου να μπορέσουν
να προσέλθουν οι υπο-
ψήφιοι, επιτηρητές και
λοιποί συντελεστές στις
Πανελλαδικές Εξετάσεις.
Στο μεταξύ, το Συνδικάτο
Εργαζομένων και Θυγατρ-
ικών Εταιρειών του ΟΑΣΑ

ανακοίνωσε πριν από
λίγο ότι μεταθέτει για
αργότερα τη στάση
εργασίας και συγκεκριμέ-
να από τις 13.00-17.00
προκειμένου να διε-
ξαχθούν ομαλά οι
Πανελλήνιες.

Έρχεται παράταση στις
φορολογικές δηλώσεις;
Μετά από 20 ημέρες έχουν υποβληθεί

μόνο 401.799 δηλώσεις

Π
ριν καλά ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των
φορολογικών δηλώσεων οι συζητήσεις για
παράταση στις ημερομηνίες υποβολής τους

έχουν ήδη ξεκινήσει με το οικονομικό επιμελητήριο και
τους λογιστές να εκτιμούν πως θα διαρκέσει μέχρι και
τον Σεπτέμβριο. Και είναι εξαιρετικά πιθανό το οικονο-
μικό επιτελείο να μεταθέσει τις ημερομηνίες προκειμένου
να επιλυθούν προβλήματα στα έντυπα Ε1 και Ε2 τα
οποία δημιουργούνται κυρίως από την καθυστέρηση
αποστολής των φορολογική διοίκηση οι βεβαιώσεις απο-
δοχών, ενώ ταυτόχρονα οι λογιστές κάνουν λόγο για
προβλήματα και στους κωδικούς των τεκμηρίων οι
βεβαιώσεις με τις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού από το
υπουργείο Εργασίας που αφορούν περισσότερους από
1 εκατ. φορολογούμενους καθώς και οι βεβαιώσεις επι-
δομάτων ΟΑΕΔ και άλλων προνοιακών επιδομάτων.
Πάντως μετά από 20 ημέρες έχουν υποβληθεί 401.799
δηλώσεις (περίπου 20.000 ημερησίως κατά μέσο όρο)
που αντιστοιχούν σε 539.547 εκκαθαριστικά σημειώμα-
τα. Την αντίστοιχη περυσινή ημερομηνία είχαν υποβ-
ληθεί 2.451.655 δηλώσεις ωστόσο το ηλεκτρονικό
σύστημα taxisnet είχε ανοίξει στις 15 Απριλίου. 

Σημειώνεται ότι φέτος παρέχεται η δυνατότητα καταβο-
λής του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών
προσώπων σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις με τη 

πρώτη στο τέλος Ιουλίου. Όσοι επιθυμούν μπορούν να
υποβάλλουν χωρίς πρόστιμα τη δήλωση μέχρι τις 27
Αυγούστου καταβάλλοντας και τις δύο πρώτες μηνιαίες
δόσεις. 

Τα φυσικά πρόσωπα που θα υποβάλλουν τη δήλωση
έως τις 28 Ιουλίου και εξοφλήσουν εφάπαξ το φόρο έως
τις 30 Ιουλίου θα έχουν έκπτωση 3%. Σημειώνεται ότι η
τελευταία δόση του φόρου εισοδήματος θα κατά βληθεί
τον Φεβρουάριο του 2022. Δεν αποκλείεται πάντως η
υποβολή των δηλώσεων να συνεχισθεί μέχρι τον
Σεπτέμβριο με λιγότερες δόσεις για τους φορολογούμε-
νους. Η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει πάντως στη μετάθεση
εκκαθάρισης του φετινού ΕΝΦΙΑ η οποία θα γίνει τον
Οκτώβριο.

Π
ρόστιμα ύψους 44.050€ επιβ-
λήθηκαν  συν ολικά από τις
αρμόδιες ελεγκτικές υπηρ-

εσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμεν ικό Σώμα, ΕΑΔ,
ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και
Δημοτική Αστυν ομία), την  Δευτέρα
14.06.2021, σε συν ολικά 80.643
ελέγχ ους που κατέγραψαν   148
περιπτώσεις παράβασης των  μέτρ-
ων  επιδημιολογικού συν αγερμού.  
Η Ελλην ική Αστυν ομία επιφο-
ρτίστηκε με τον  κύριο όγκο των
ελέγχ ων  (71.060).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

Μη χ ρήση μάσκας

Μη επίδειξη βεβαίωσης
μετακίν ησης/Επίδειξη μη ν όμιμης
βεβαίωσης
Μη τήρηση της αν αστολής λειτο-
υργίας/Ειδικών  καν όν ων  λειτο-
υργίας του κλάδου 
Μη συμπλήρωση της ηλεκτρον ικής
φόρμας PLF (Passenger Locator
Form) από ταξιδιώτες.

Περιφέρεια Κεν τρικής Μακεδον ίας
• Η ΕΛ.ΑΣ πραγματοποίησε τρείς

(3) συλλήψεις ημεδαπών  για διοργά-
ν ωση  κοιν ων ικής συν άθροισης
που  έλαβε χ ώρα στις 12-06-2021
εν τός του Α.Π.Θ.

Περιφέρεια  Βορείου Αιγαίου

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους
1.200€ και προχ ώρησε σε δύο (2)
συλλήψεις υπηκόων  Ελβετίας για
διατάραξη κοιν ής ησυχ ίας, ως διορ-
γαν ωτές πάρτι σε προαύλιο χ ώρο
εκκλησίας.

Επικράτεια

Το Λιμεν ικό επέβαλε πρόστιμα
συν ολικού ύψους 1.800€ σε φυσικά
πρόσωπα για μη χ ρήση μάσκας και
μη ν όμιμη μετακίν ηση.
Η ΕΛ.ΑΣ πραγματοποίησε πέν τε
(5) συλλήψεις για παραβιάσεις σχ ε-
τικά με τους ειδικούς όρους λειτο-
υργίας των  επιχ ειρήσεων .
Βεβαιώθηκαν  από την  ΕΛ.ΑΣ
πέν τε (5) παραβάσεις για μη
συμπλήρωση της ηλεκτρον ικής
φόρμας PLF (Passenger Locator
Form) από ταξιδιώτες.

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχ τηκε συν ολικά εκατόν
εν εν ήν τα μία (191) κλήσεις, που
αφορούσαν  α) σε ερωτήματα σχ ετι-
κά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για
μη τήρηση των  μέτρων , οι οποίες
διαβιβάστηκαν  στις αρμόδιες ελεγ-
κτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχ ειρησιακός προγραμματι-
σμός:

Οι έλεγχ οι συν εχ ίζον ται σε όλη την
επικράτεια με βασικό στόχ ο τη δια-
σφάλιση της εφαρμογής των
ειδικών  όρων  λειτουργίας των
επιχ ειρήσεων  και επίκεν τρο τις
περιοχ ές υψηλού εμπορικού εν δια-
φέρον τος.

Κορωνοϊός: Νέα πρόστιμα 44.050 ευρώ σε 80.643 ελέγχους- 148 παραβάσεις

ΑΔΕΔΥ: Εξαίρεση από την 
απεργία όσων εμπλέκονται στις
πανελλήνιες
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Με νέο όχημα καθαρισμού 
οδικού δικτύου και κάδων 
απορριμμάτων εξοπλίστηκε 
ο Δήμος Μάνδρας- Ειδυλλίας 

ΟΔήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης
ενισχύει την προσπάθεια καθαριότητας και προ-

στασίας της δημόσιας υγείας στην επικράτεια του με την
απόκτηση οχήματος, εφοδιασμένου με σύγχρονο μηχα-
νολογικό εξοπλισμό.

Το συγκεκριμένο όχημα, το οποίο δεν υπήρχε στο
στόλο του Δήμου, παρέχει τη δυνατότητα πλύσης του
οδικού δικτύου και των κάδων απορριμμάτων, αλλά και
τον ψεκασμό καθαριστικού και απολυμαντικού διαλύμα-
τος, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των δυσάρε-
στων οσμών στους κάδους.   

Για το όχημα που φέρει τις τελευταίες πιστοποιήσεις
από την ευρωπαϊκή ένωση και είναι εξοπλισμένο με 

σύστημα θέρμανσης νερού, μάνικα υψηλής πίεσης,
εμπρόσθια μπάρα ψεκασμού θα ακολουθηθούν οι
προβλεπόμενες διαδικασίες λήψης επιχορήγησης του
Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Ο.Τ.Α. για τον περ-
ιορισμό διασποράς του κορωνοϊού, ώστε να μην επιβα-
ρυνθεί ο προϋπολογισμός του Δήμου. 

ΔΔιιέέξξοοδδοοςς  ΑΑχχααρρννώώνν  ::  ΣΣήήμμεερραα  ηη  σσεε  οομμιιλλίίαα  μμεε  θθέέμμαα::  
««ΚΚααλλλλιιέέρργγεειιαα  ψψυυχχιικκήήςς  ααννθθεεκκττιικκόόττηηττααςς  σστταα  ππααιιδδιιάά»»

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Δήμου Αχα-
ρνών «Διέξοδος», εν όψει του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας κατά των Ναρκωτικών,  σας
προσκαλεί σε Ομιλία με θέμα: «Καλλιέργεια ψυχικής ανθεκτικότητας στα παιδιά».
Η Ομιλία απευθύνεται σε γονείς του Δήμου Αχαρνών και θα πραγματοποιηθεί σήμερα  Τετάρτη 16
Ιουνίου στις 17.00, στην αυλή του Καλλιτεχνείου – Κέντρο Τέχνης, Πολιτισμού και Κοινωνικής
Ενδυνάμωσης, τηρώντας όλες τις προδιαγραφές για υγιεινή και ασφάλεια.
Ομιλήτρια θα  είναι η κ. Ιωάννου Γιάννα, Ψυχολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κ.Π.
Θα δοθούν Βεβαιώσεις παρακολούθησης και ενημερωτικό έντυπο υλικό στο τέλος της Ομιλίας .
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 50 άτομα.

ΔΔιιεεύύθθυυννσσηη  ΚΚααλλλλιιττεεχχννεείίοουυ::  ΑΑθθαανναασσίίοουυ  ΧΧεειιλλίίοουυ  1166,,  ΤΤ..ΚΚ..1133667711
ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττοουυ  ΚΚέέννττρροουυ  ΠΠρρόόλληηψψηηςς::  ΣΣππύύρροοςς  ΒΒρρεεττττόόςς  ––ΔΔήήμμααρρχχοοςς  ΑΑχχααρρννώώνν
ΗΗ  ΑΑννααππλλ..  ΠΠρρόόεεδδρροοςς::  ΜΜπποούύκκηη  ΜΜααρρίίαα
ΗΗ  ΕΕππιισσττηημμοοννιικκάά  υυππεεύύθθυυννηη::  ΓΓιιάάνννναα  ΙΙωωάάννννοουυ  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ
7ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Με ιδιαίτερη φροντίδα συνεχίζονται, από την Πρωτοβάθ-
μια Σχολική Επιτροπή, οι εργασίες εξωραϊσμού,

συντήρησης και εξοπλισμού στα νηπιαγωγεία και στα δημοτι-
κά σχολεία του Δήμου Φυλής. Πρόσφατο παράδειγμα η ανα-
καίνιση των εσωτερικών χώρων του 7ου Νηπιαγωγείου Άνω
Λιοσίων, όπου πραγματοποιήθηκαν:

1. Εσωτερικοί ελαιοχρωματισμοί σε όλο το Νηπιαγωγείο
2. Τοποθέτηση ενός σύγχρονου κλιματιστικού
3. Ελαιοχρωματισμοί ξύλινων πορτών και τοποθέτηση νέων

πόμολων
4. Προμήθεια νέων κουρτινόξυλων και κουρτινών
5. Αντικατάσταση σπασμένων πλακιδίων σε τμήμα του

δαπέδου και
6. Τοποθέτηση αυτοκόλλητων με παραστάσεις σε πόρτες

και τοίχο
Το αποτέλεσμα των παρεμβάσεων, τις οποίες παρακο-

λούθησε, από κοντά, ο Πρόεδρος Γιάννης Κρεμύδας, διακρίνε-
ται για την τεχνική αρτιότητα και την αισθητική του και βελτίω-
σε, άρδην, τις συνθήκες διδασκαλίας στο σχολείο. Δημιούργησε
ένα ευχάριστο σχολικό περιβάλλον με στόχο να εμπνεύσει
τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά. 

Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Γιάννης Κρεμύδας, ο
οποίος τόνισε ότι η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή δουλεύει
μεθοδικά και με μεράκι σε κάθε σχολείο, αντιμετωπίζοντας το
σύνολο των προβλημάτων που εντοπίζουν οι εκπαιδευτικοί και
οι γονείς. 

Πρόσθεσε, ακόμα, ότι οι παρεμβάσεις στο 7ο Νηπιαγωγείο
Άνω Λιοσίων θα ολοκληρωθούν με τη συντήρηση και των ελαι-
οχρωματισμό των εξωτερικών χώρων.  

“Συνεργαζόμαστε άψογα με τους εκπαιδευτικούς, με στόχο
να προσφέρουμε στα παιδιά μας το καλύτερο. Τους ευχαρι-
στώ από καρδιάς, όπως και τους συνεργάτες μου στην Πρω-
τοβάθμια Σχολική Επιτροπή, για τη βοήθειά τους. Πρωτίστως,
όμως, ευχαριστώ το Δήμαρχο Χρήστο Παππού, ο οποίος
στηρίζει την προσπάθεια όλων μας και αποδεικνύει, με το
έμπρακτο ενδιαφέρον του, ότι η Παιδεία αποτελεί τη μεγάλη
προτεραιότητα του Δήμου μας”, τόνισε χαρακτηριστικά. 



Η
Περιφέρεια Αττικής καλωσορίζει τον πρώτο
μήνα του καλοκαιριού με σειρά θεατρικών
και μουσικών παραστάσεων, που σηματο-

δοτούν την επαναφορά της πολιτιστικής δράσης
μετά τα πολύμηνα περιοριστικά μέτρα.

Όλο τον Ιούνιο, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να
απολαύσει υψηλής ποιότητας εκδηλώσεις με ελεύθ-
ερη είσοδο, που προσφέρει η Περιφέρεια στο
πλαίσιο της στήριξης Φεστιβάλ που διεξάγουν
Δήμοι της Αττικής. 

Μουσική και θέατρο σε όλη την Αττική

Η «επίσημη πρώτη» του Πολιτιστικού Ιουνίου γίνεται
την Τετάρτη 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο
Βράχων του Διαδημοτικού Δικτύου Βύρωνα-Δάφνης
–Υμηττού και στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Στη σκιά των
βράχων», με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στο σπουδαίο
συνθέτη Χρήστο Λεοντή. Τραγουδούν ο Μίλτος
Πασχαλίδης, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και η Ιωάννα
Φόρτη, ενώ στην αφήγηση θα είναι ο Κωνσταντίνος
Κωνσταντόπουλος και η Ουρανία Μπασλή.

Στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα, την Πέμπτη 17 Ιου-
νίου θα παρουσιαστεί η παράσταση «Γυναίκες μαχήτρ-
ιες». Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο θεατρικό έργο, με τη
σκηνοθετική υπογραφή της Μιχαέλας Αντωνίου και την
ιστορική τεκμηρίωση της Άννας Καρακατσούλη, που
προσεγγίζει κομβικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας μέσα
από τη δράση ξεχωριστών γυναικείων προσωπικοτήτων.

Η Περιφέρεια Αττικής είναι συνδιοργανώτρια του
φεστιβάλ «Το μικρό Παρίσι των Αθηνών» που θα διε-
ξαχθεί στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αθηνών από τις 20 έως
και τις 30 Ιουνίου 2021. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, η
Περιφέρεια προσφέρει την Τετάρτη 30 Ιουνίου στις 21.00
τη συναυλία της Αρτέμιδος Ματαφιά «Μεγάλες κυρίες
τραγουδούν...». Η γνωστή καλλιτέχνις ερμηνεύει τρα-
γούδια που σφράγισαν με τη φωνή τους οι μεγαλύτερες
κυρίες του πενταγράμμου από την ελληνική και διεθνή
μουσική σκηνή.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεματιάς που διοργανώνει ο 

Δήμος Χαλανδρίου στο Ευριπίδειο
Θέατρο της πόλης, η Περιφέρεια
Αττικής παρουσιάζει τη θεατρική
παράσταση η «Κουζίνα» του Arnold
Wesker, στις 21, 22, 23, 25, 26 και
27 Ιουνίου και ώρα 21.00. Η ομά-
δας θεάτρου Vise Versa, με τη
σκηνοθετική υπογραφή της Αγγελι-
κής Γκιργκινούδη, αποτυπώνει στο
έργο το ψηφιδωτό των ανθρώπινων
σχέσεων μέσα από τα «στενά» όρια
μιας κουζίνας, όπου παρουσιάζον-
ται καθημερινές καταστάσεις ανθ-
ρώπων που ονειρεύονται κι επιθ-
υμούν να εξελιχθούν, αλλά μένουν
βασανιστικά στάσιμοι σε ένα ασφυ-
κτικό πλαίσιο καθημερινότητας. 

Την Τρίτη 22 Ιουνίου στις 9 το
βράδυ, θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Στη
σκιά των Βράχων» η θεατρική παράσταση «Ναπολεον-
τία», σε σκηνοθεσία Κερασίας Σαμαρά, με τον Χάρη
Σώζο, την Κερασία Σαμαρά, τη Βίκυ Μαραγκάκη και την
Ιζαμπέλλα Φούλοπ. Πρόκειται για μία ξεκαρδιστική
κωμωδία του κορυφαίου νεοέλληνα συγγραφέα Ανδρέα
Στάικου - ένα επίκαιρο σχόλιο επάνω στην αιώνια ιδιο-
συγκρασία των Ελλήνων, που βασανίζονταν ανέκαθεν
από την διελκυστίνδα ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση.  

Τη συναυλία του Γιώργου Τσαλίκη θα έχουν την
ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρεθούν στο Κηποθέατρο
του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, την Πέμπτη 24 Ιουνίου
στις 21.00. Στην εναρκτήρια εκδήλωση του Φεστιβάλ, ο
δημοφιλής τραγουδιστής θα ερμηνεύσει μεγάλες επιτ-
υχίες από τη διαδρομή του, που φέτος συμπληρώνει τα
20 χρόνια.

Επετειακές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την
Ελληνική Επανάσταση

Ο Πολιτιστικός Ιούνιος της Περιφέρειας Αττικής ολοκ-
ληρώνεται την Παρασκευή 25 Ιουνίου, με την έναρξη 

των θεατρικών και μουσικών παραστάσεων του καλο-
καιριού που εντάσσονται στους επετειακού εορτασμούς
για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επα-
νάστασης.

Συγκεκριμένα, στο υπαίθριο θέατρο του Δήμου Κηφι-
σιάς θα παρουσιαστεί το θεατρικό έργο του Αλμπέρτο
Εσκενάζυ «Ο γέρος του Μοριά» με τον ίδιο στον πρω-
ταγωνιστικό ρόλο και τον Γιάννη Καλατζόπουλο να υπο-
γράφει τη σκηνοθεσία.

Την ίδια ημέρα στις 21.30, ο Γιώργος Νταλάρας θα
δώσει μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Ύδρας για  τα
«Μιαούλεια» μαζί με τους εξαιρετικούς συνεργάτες του
και με τη συμμετοχή της Ασπασίας Στρατηγού και της Βιο-
λέτας Ικάρη.

Είναι αυτονόητο, ότι σε όλες τις εκδηλώσεις τηρούνται
αυστηρά και απαρέγκλιτα όλα τα απαραίτητα υγειονομικά
μέτρα για την προστασία από τον κορονοϊό.

Μένουμε ασφαλείς, απολαμβάνουμε τον πολιτισμό
στην Αττική μας.

Σας περιμένουμε!
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Ξεκινά ο Πολιτιστικός Ιούνιος από την Περιφέρεια Αττικής
Γ. Πατούλης: «Στόχος μας να φτάσει σε κάθε γωνιά της Αττικής, το θέατρο, η μουσική 
και οι επετειακές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση» 

ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΜΕ ΜΙΑ ΠΡΑΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ 
Εθελοντική αιμοδοσία στην Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Ελευσίνας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Εθελοντή Αιμοδότη, που γιορτάζε-
ται στις 14 Ιουνίου , πραγματο-
ποιήθηκε τη Δευτέρα εθελοντική
αιμοδοσία στην Κοινωνική Υπηρ-
εσία Δήμου Ελευσίνας.
Το ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ συγχαίρει

όλους τους συμπολίτες μας που
συμμετείχαν στην αιμοδοσία,
καθώς πρόκειται για μία πράξη
ευαισθησίας και ανθρωπιάς.
Με μόλις το 35% των αιμοδοσιών να προέρχεται από εθελοντές αιμοδότες, ελπίζουμε και ευχόμαστε

με την ευαισθητοποίηση όλο και περισσότερων ανθρώπων τα ποσοστά αυτά να αυξηθούν, μοιρά-
ζοντας ζωή.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται προς τον  Σύλλογο Εθελοντών Θριασίου Πεδίου για την υπο-

στήριξή τους και τον Δημοτικό Σύμβουλο & Ιατρό κο Κουρούνη Γεώργιο για την παρουσία του κατά
τη διάρκεια της αιμοδοσίας.

Συμμετοχή εργαζομένων
στους δήμους στην σημερινή

24ωρη απεργία 

Η
Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αποφ-
άσισε τη συμμετοχ ή των  εργαζομέν ων  της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης, στην  24ωρη Παν ελλαδική

Απεργία που προκήρυξε για την  Τετάρτη 16 Ιουν ίου
2021 η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., «προκειμέν ου ν α μην  ψηφιστεί το
αν τεργατικό και αν τιλαϊκό εργασιακό Νομοσχ έδιο της
κυβέρν ησης της Νέας Δημοκρατίας (Ν.Δ.) και του Υπο-
υργού Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη».
Καλεί ταυτόχ ρον α όλους τους εργαζόμεν ους στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση ν α συμμετάσχ ουν  μαζικά και
αγων ιστικά στο Συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθ-
εί στις 11 το πρωί της ίδιας ημέρας, στην  Πλατεία Κλα-
υθμών ος, καθώς επίσης και στις Συγκεν τρώσεις που
θα γίν ουν  την  ίδια ημέρα σε όλες τις πόλεις της Χώρας.
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Ο
Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-
Ερυθρών-Οινόης, στο
πλαίσιο του άρθρου 99 του

Καλλικρατικού νόμου για την ανά-
πτυξη στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,
επεκτείνει τη συνεργασία του με τους
γειτονικούς Δήμους του Ασπροπύρ-
γου και της Ελευσίνας για τη βελτίω-
ση και ενίσχυση της περιοχής.

Μάλιστα την προηγούμενη εβδο-
μάδα προχώρησε στην έναρξη συνε-
ργασίας με το Δήμο Ασπροπύργου 

για τη  στήριξη και  ανταλλαγή
τεχνογνωσίας μεταξύ των Τεχνικών
Υπηρεσιών των δύο πλευρών.  

Ο Δήμαρχος Χρήστος Ε. Στάθης
εξέφρασε στον ομότιμο του Νίκο Ι.
Μελετίου και όπως δήλωσε «φίλο
από τα τέλη της δεκαετίας του ‘70»,
τις ευχαριστίες του και την ικανο-
ποίηση του για την προοπτική που
δημιουργεί  στη Δυτική Αττική η
συνεργασία των Δήμων της.

Εξαφάνιση 52χρονου
στον Ασπρόπυργο

Ο Αθαν άσιος Γεωργιόπουλος, 52 ετών ,
εξαφαν ίστηκε την  13/06/21 από το σπίτι
του, στον  Ασπρόπυργο Αττικής. Έχ ει
κασταν ά μάτια, ύψος 1,72μ και είν αι
εύσωμος.

Την  ημέρα που εξαφαν ίστηκε, φορ-
ούσε μαύρη κον τομάν ικη μπλούζα,
μαύρο παν τελόν ι και παν τόφλες.

Οδηγεί το ΥΡΥ-9674 ΙΧΕ, TOYOTA,
μαύρου χ ρώματος.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από
τους οικείους του το μεσημέρι της
15/06/2021 και μετά τη συγκέν τρωση
των  απαιτούμεν ων  δικαιολογητικών ,
εν εργοποιεί τον  Κοιν ων ικό Συν αγερμό
SILVER ALERT, για την  κιν ητοποίηση
όλων  για την  αν εύρεσή του.

Η ζωή του βρίσκεται σε κίν δυν ο.
Εάν  γν ωρίζετε κάτι επικοιν ων ήστε με

την  υπηρεσία Silv er Alert, όλο το
24ωρο, στην  Εθν ική Γραμμή SOS 1065.

Έναρξη λειτουργίας του Κοινωνικού 
Φαρμακείου στον Δήμο Αχαρνών 

Μια νέα δομή προστίθεται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου 

Τ
ο Κοινωνικό Φαρμακείο είναι η νέα δομή
που προστίθεται  στην Κοινωνική Υπηρ-
εσία του Δήμου Αχαρνών. Ο Δήμαρχος

Σπύρος Βρεττός , ο οποίος επισκέφθηκε προ- 

χθες  τον χώρο προχώρησε στην παρακάτω
δήλωση :

Οι προσπάθειές μας στον τομέα των Κοινω-
νικών Δομών άρχισαν να αποδίδουν καρπούς με
τη συνεχή προσπάθεια του Αντιδημάρχου Γιώρ-
γου Πετάκου, όπως αποδεικνύει το ξεκίνημα μιας
τόσο σημαντικής και χρήσιμης δομής.

Σήμερα (Δευτέρα 14 Ιουνίου) είχα την ευκαιρία
να διαπιστώσω από κοντά την οργάνωσή του, αλλά
να ενημερωθώ και για τις υπόλοιπες δομές που
ετοιμάζονται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολι-
τικής και πολύ σύντομα θα είναι διαθέσιμες για
τους συνδημότες μας.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΧΡ. ΣΤΑΘΗ
Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ

Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας επεκτείνει τη
συνεργασία του με τους γειτονικούς Δήμους 

Πώς θα κινηθούν σήμερα Μετρό, τραμ, τρόλεϊ και προαστιακός

Με στάσεις εργασίας συμμετέχ ουν  στην  σημεριν η 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ και
του ΕΚΑ οι εργαζόμεν οι στα Μέσα Μεταφοράς , προκειμέν ου ν α εξυπηρετηθούν  οι
μαθητές και οι μαθήτριες που δίν ουν  παν ελλαδικές εξετάσεις.

Συγκεκριμέν α:

Τα μέσα σταθερής τροχ ιάς, δηλαδή το μετρό (γραμμές 1, 2 & 3) και το τραμ, θα λει-
τουργήσουν  από την  έν αρξη της κυκλοφορίας έως τις 10:00 το πρωί.

- Λεωφορεία και τρόλεϊ θα πραγματοποιήσουν  στάση εργασίας μεταξύ 13:00 - 17:00.
Τα τελευταία δρομολόγια αν αμέν εται ν α αν αχ ωρήσουν  από τις 12:00, εν ώ η απο-
κατάσταση της κυκλοφορίας αν αμέν εται γύρω στις 18:00 ή και αργότερα.

- Οι συρμοί του προαστιακού σιδηροδρόμου αλλά και οι αμαξοστοιχ ίες της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα παραμείν ουν  ακιν ητοποιημέν ες από τις 12:00 έως τις 16:00. Στο διά-
στημα αυτό δε θα εκτελούν ται δρομολόγια, εν ώ από την  κιν ητοποίηση εν δέχ εται ν α
επηρεαστούν  και προηγούμεν α ή επόμεν α δρομολόγια.
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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

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  γυναίκα υπάλληλος για τηγάνι 

και λάντζα ( για Σαββατοκύριακα) 
ΚΑΙ βοηθός σερβιτόρου

(για Σαββατοκύριακα) από ψαροταβέρνα 
στην παραλία Ασπροπύργου

Επικοινωνία στο τηλ.:  2105575342

Ζητείται Υπάλληλος με δίπλωμα για μηχανάκι για εξωτερικές
εργασίες, για εταιρία με έδρα τον Ασπρόπυργο. Απαραίτητα

οι εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
Τηλ.  Επικοινωνίας 2105579069

48

ΓΑΜΟΣ

.KOPANTO KOKONA ΤΟΥ ENBEP ΚΑΙ ΤΗΣ NTOYNTE TO ΓENOΣ ΣEXOY
TOΠOΣ ΓENNHΣHΣ TEΠEΛENI ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η BAΣIΛIKH

APMΠATΣH ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΑΤΣΗ TOΠOΣ
ΓENNHΣHΣ AΘHNAIΩN ATTIKHΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284

Ο κ. Χρυσοχοίδης για το ίδιο θέµα συµπλήρωσε:
«Προερχόµαστε από πολλές µεγάλες καταστροφές, πρόσφατα, οι οποίες κόστισαν

δεκάδες ζωές. Το ερώτηµα είναι µια χώρα σαν την Ελλάδα πόσες κρίσεις µπορεί να
διαχειρίζεται ταυτόχρονα. 

Και σε αυτό απάντησε φέτος η κυβέρνηση. Σε περίπτωση που θα έχουµε παραπά-
νω από µια κρίση, να µπορούµε να απαντήσουµε.

Ταυτόχρονα έχουµε ένα πολύ µεγάλο κόστος αυτές τις µέρες, µε τους καθαρισµούς,
έχουν διατεθεί εκατοµµύρια από το υπουργείο Εσωτερικών. Πριν λίγες µέρες πετά-
ξαµε µε τον κ. Χαρδαλιά πάνω από την Αττική και αυτό που είδαµε µας προκάλεσε
τρόµο. Αν δεν αποµακρυνθούν άµεσα όλα αυτές κινδυνεύουµε µε νέες τραγωδίες».

Σε ό,τι αφορά στην φετινή αντιπυρική περίοδο, ο κ. Χαρδαλιάς επισήµανε ότι
«στην καρδιά του σχεδιασµού βρίσκονται ο γρήγορος εντοπισµός της πυρκαγιάς και
η άµεση ανταπόκριση».

Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ο υφυπουργός, κοµβικό ρόλο παίζουν τα εναέρια µέσα.

6699  εελλιικκόόππττεερραα  κκααιι  ααεερροοσσκκάάφφηη  φφέέττοοςς

Για το λόγο αυτό ενισχύθηκε φέτος ο στόλος σε σχέση µε πέρσι, αριθµώντας συνο-
λικά 69 ελικόπτερα και αεροσκάφη. Τα εναέρια µέσα κατανέµονται σε 25 βάσεις που
καλύπτουν το σύνολο της επικράτειας ενώ για πρώτη φορά φέτος εδρεύει στη Θεσ-
σαλονίκη ένα ελικόπτερο βαρέως τύπου (Etickson) το οποίο θα ενισχύει την επιχει-
ρησιακή δυνατότητα στη Βόρεια Ελλάδα.

ΤΤαα  ννέέαα  εελλααφφρροούύ  ττύύπποουυ  ααεερροοσσκκάάφφηη  ««µµίίννιι  κκααννααννττέέρρ»»  ((aaiirr--ttrraaccttoorr)),,  θθαα  ααννααππττυυχχθθοούύνν
σσεε  ττρρεειιςς  ββάάσσεειιςς  ααννάά  ζζεεύύγγηη  ((ΤΤααττόόιι,,  ΑΑγγχχίίααλλοο  κκααιι  ΑΑννδδρρααββίίδδαα))..

Στο πλαίσιο της ετοιµότητα για την άµεση αντιµετώπιση πυρκαγιάς, και τον εφο-
διασµό των ελικοπτέρων, δηµιουργήθηκε και ένα δίκτυο υδατοδεξαµενών χωρη-
τικότητας 40.000 λίτρων που τοποθετούνται σε 13 θέσεις στην επικράτεια για υδρ-
οληψία σε περιοχές µακριά από θάλασσα ή λίµνες.

Οι επίγειες δυνάµεις φέτος αριθµούν 820 δασικά περίπολα (έναντι 764 πέρσι) ενώ
ενισχύονται και µε τα 80 πυροσβεστικά κλιµάκια εποχικής λειτουργίας σε περιοχές
υψηλής επικινδυνότητας (πέρσι λειτούργησαν 70).

Συνεχίζεται από σελ. 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. Δ/ν ση: Λεωφ . Συγγρού 15-
17
Τ.κ. 117 43 Αθήν α
Πληροφ ορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. :  213 2063534
Φαξ: 213 2063533   
E-mail:  ssona@patt.gov .gr
Ιστοσελίδα: www.patt.gov .gr   

Αθήν α, 15/06/21
Αρ. πρωτ.: 487374

Αν ακοίν ωση

Έχον τας υπόψη τις διατάξεις
της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ
Υπουργών  Εσωτερικών - ΠΕΚΑ

(ΦΕΚ45/Β/2014)  αν ακοιν ών ε-
ται ότι:  
Στο Περιφ ερειακό Συμβούλιο
Αττικής διαβιβάστηκε από τη
Δ/ν ση Περιβαλλον τικής Αδει-
οδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουρ-
γείου Περιβάλλον τος και Εν έρ-
γειας με το με αρ. πρωτ.
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/56832/3730/11-06-
21 έγγραφ ο η Μελέτη Περιβαλλον -
τικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) με
ΠΕ.Τ.: 2104511411 και με:
Α) τίτλο έργου:  <<Αν άπτυξη
Εμπορευματικού Κέν τρου
Θριασίου Πεδίου>>, υποκατηγο-
ρία Α1, ομάδα 1η,  α/α: 2 (Εμπο-
ρευματικά κέν τρα).
Β) θέση έργου: Δήμο Ασπροπύρ-
γου, της Π.Ε. Δυτ. Αττικής, της
Περιφ έρειας Αττικής.
Γ) φ ορέας έργου:  ΘΡΙΑΣΙΟ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.
Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλ-
λον τική αρχή τη Δ/ν ση Περιβαλ-
λον τικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ)
του Υπουργείου Περιβάλλον τος
και Εν έργειας
Ε) Για την  παροχή σχετικών
περιβαλλον τικών  πληροφ ορ-
ιών : 1) την  αρμόδια υπηρεσία
της Περιφ έρειας Αττικής ήτοι τη
Δ/ν ση Περιβάλλον τος Περιφ έρ-
ειας Αττικής (Πολυτεχν είου 4,

Αθήν α, υποδοχή κοιν ού: Δευ-
τέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00,
τηλ.:  210-6984302), και 2) το
Ηλεκτρον ικό Περιβαλλον τικό
Μητρώο  (ΗΜΠ) μόν ο για εγγεγρ-
αμμέν ους χρήστες στη διεύθυ-
ν ση http: eprm.ypen.gr.  
ΣΤ) ημερομην ία έν αρξης και
λήξης δημόσιας διαβούλευσης:
16/06/21- 28/07/21
Ζ) ημερομην ίες έν αρξης και
λήξης προθεσμίας για κατάθεση
απόψεων  εν διαφ ερομέν ου κοι-
ν ού:  17/06/21- 28/07/21 στη
Γραμματεία Περιφ ερειακού
Συμβουλίου Αττικής (E-mail:
ssona@patt.gov .gr/ Φαξ:  213
2063533) ή στη Δ/ν ση Περιβαλ-
λον τικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ)
του Υπουργείου Περιβάλλον τος
και Εν έργειας (Λ. Αλεξάν δρας
11, Αθήν α).
Η) εφ ημερίδα δημοσίευσης:
«Θριάσιο» και link δημοσίευ-
σης: www.patt.gov .gr.

Ο Πρόεδρος Περιφ ερειακού
Συμβουλίου Αττικής

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ζητείται κοπέλα από τον Κυνηγετικό 
σύλλογο Ασπροπύργου 

για γραμματειακή υποστήριξη, 4ωρης
απασχόλησης 8μηνης σύμβασης.

Τηλ. επικοινωνίας 6932476552 
Σταμάτης Ιωάννης
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Γ.ΜΑΡΓΕΤΗΣ:  
Περιμένω απαντήσεις από
τους αρχηγούς της ομάδας

Ο
πρόεδρος της Εν ωσης Ασπρ-
οπύργου Γιώργος Μαργέτης έβγαλε
αν ακοίν ωση όσον  αφορά τα όσα

αν έφεραν  οι ποδοσφαιριστές. Αν αλυτι-
κά είπε:
Η δήλωση του προέδρου Γιώργου
Μαργέτη:«Όσον  αφορά την  αν ακοίν ω-
ση των  ποδοσφαιριστών  της ΠΑΕ σχ ε-
τικά με τις οφειλές της ομάδας απέν αν τί
τους, είν αι δεδομέν ο ότι η φετιν ή σεζόν
ήταν  οικον ομικά δύσκολη για τις περισ-
σότερες ομάδες και ιδιαίτερα στο πρω-
τάθλημα της Football League.
Ας μην  ξεχ ν άμε πως ώρες μόλις πριν
από τον  πρόσφατο αγών α μας εν αν -
τίον  της Ρόδου οι ποδοσφαιριστές της
αν τιπάλου μας είχ αν  εκδώσει παρεμφε-
ρή αν ακοίν ωση σχ ετικά με τις οφειλές.
Βέβαια αυτό δεν  τους σταμάτησε από το
ν α μπουν  στο γήπεδο και ν α δώσουν
τον  καλύτερό τους εαυτό για τη ν ίκη και
ν α έχ ουν  την  ομάδα της Ρόδου στη

δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίν ακα.
Απορώ εάν  οι ποδοσφαιριστές της δικής
μας ομάδας αν αλογίστηκαν  πριν  προ-
βούν  στη δήλωση τους ότι η δική μας
ομάδα βρίσκεται στην  τελευταία θέση
του πίν ακα και είν αι ήδη υποβιβα-
σμέν η.

Επίσης έχ ω ζητήσει κάποιες εξηγήσεις
–απαν τήσεις από τους αρχ ηγούς της
ομάδας σχ ετικά με τα αν επιτυχ ή απο-
τελέσματα στα πρόσφατα παιχ ν ίδια
εν αν τίον  του Αστέρα Βλαχ ιώτη και της
Σαν τορίν ης στην  έδρα μας, εξηγήσεις –
απαν τήσεις τις οποίες ακόμα περιμέν ω.

Οι ποδοσφαιριστές γν ωρίζουν  καλά ότι
υπήρξα ειλικριν ής απέν αν τί τους σε ότι
αφορά τα οικον ομικά θέματα και παρότι
το τελικό αποτέλεσμα της προσπάθειάς
τους ήταν  απολύτως αν επιτυχ ές αγων ι-
στικά, περιμέν ουμε τα υπόλοιπα χ ρή-
ματα των  τηλεοπτικών  και το ποσοστό
στοιχ ήματος για ν α διεκπεραιώσουμε
τουλάχ ιστον  τα βιοποριστικά τους θέμα-
τα.
Τέλος όσον  αφορά το θέμα της αν α-

στολής των  παικτών  το οποίο έθιξαν ,
τους καλώ ν α αν ατρέξουν  σε προη-
γούμεν ες δηλώσεις μου όπου καυτηριά-
ζω την  επιπολαιότητα και την  αμάθεια
συγκεκριμέν ου παράγον τα που είχ ε τις
τύχ ες τις ομάδας στα χ έρια του πριν
αν αλάβω.
Σαφώς όπως παν τού και πάν τα,
υπάρχ ουν  κι εξαιρέσεις στα θέλω, τα
πως και τα γιατί, σε ότι αφορά μεμον ω-
μέν α κάποιους από τους διαμαρτυρόμε-
ν ους, αλλά δεν  είν αι της παρούσης. 
Όταν  θα γίν ει ο γεν ικός απολογισμός

της ομάδας στο τέλος, θα αν αφέρω
αρκετά εν διαφέρον τα πράγματα που θα
αφορούν  αρκετούς».

Ο Πρόεδρος
Γιώργος Μαργέτης

Τα αποτελέσματα
των αρχαιρεσίων
της Ε.Π.Σ.Π

Πραγματοποιήθηκε με επιτ-
υχία  η Γενική Συνέλευση
Αρχαιρεσιών της
Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ στην αίθουσα
συνεδριάσεων της Ένωσης
για την ανάδειξη νέας Εκτε-
λεστικής Επιτροπής & Εξε-
λεγκτικής Επιτροπής. Το
παρόν έδωσαν και ψήφισαν
αντιπρόσωποι και από τα 32
σωματεία που είχαν δικαίωμα
συμμετοχής και ψήφου, βάση
της απόφασης και του σχετι-
κού επικυρωμένου καταλόγου
σωματείων  της Γ.Γ.Α.

Οι αρχαιρεσίες έγιναν
βάση του νέου αθλητικού
νόμου, όπου  προβλεπόταν
ξεχωριστή εκλογή Προέδρου
και ξεχωριστή εκλογή των
υπολοίπων  Μελών της Ε.Ε.

Έτσι πανηγυρικά εκλέχθηκε
ως νέος πρόεδρος της Ε.Ε. ο
κ. Ιωάννης Σπάθας.

Αναλυτικά τα αποτελέσμα-
τα των αρχαιρεσιών έχουν
ως εξής:

Ψήφισαν 32 σωματεία
Έγκυρα ψηφοδέλτια   31
Άκυρα ψηφοδέλτια      1
Οι υποψήφιοι έλαβαν τις

κάτωθι ψήφους:

Πρόεδρος
Ι.ΣΠΑΘΑΣ                           29

ψήφοι

Τακτικά μέλη της Εκτελε-
στικής Επιτροπής

Α.ΛΕΜΟΝΗΣ                      25
ψήφοι

Λ.ΚΑΝΔΥΛΗΣ                    24
ψήφοι

Α.ΜΑΡΟΥΛΗΣ                  22
ψήφοι

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ               21
ψήφοι

Ν.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΣ        21
ψήφοι

Β.ΚΟΥΤΣΟΥΠΗΣ              18
ψήφοι

Χ.ΤΡΥΦΩΝΑΣ                   18
ψήφοι

Α.ΣΤΡΑΤΗΣ                       18
ψήφοι

Ι.ΠΟΝΤΙΚΗΣ                     15
ψήφοι

Α.ΝΟΜΙΚΟΣ                       10
ψήφοι

Αναπληρωματικά μέλη της
Εκτελεστικής Επιτροπής

Μ.ΜΟΥΣΕΛΗΣ                    9
ψήφοι

Γ.ΣΙΑΚΟΥΛΗΣ                    6
ψήφοι

Α.ΜΑΡΘΑΣ                          6
ψήφοι

Ε.ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ                  5
ψήφοι

Θ.ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ            2
ψήφοι

Τακτικά μέλη της Εξελεγ-
κτικής Επιτροπής

Ι. ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ          19
ψήφοι

Σ.ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ       11
ψήφοι

Μ.ΦΩΚΙΔΗΣ                        11
ψήφοι

Αναπληρωματικά μέλη της
Εξελεγκτικής Επιτροπής

Β.ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ                       9
ψήφοι

Α.ΛΟΡΕΝΤΖΑΚΗΣ                5
ψήφοι

*Για όλους  τους ισοψηφή-
σαντες  η Εφορευτική Επιτρο-
πή αμέσως μετά την διαδι-
κασία έκανε κλήρωση σει-
ράς.

ΕΕΠΠΣΣΑΑΝΝΑΑ::    ΤΤαακκττιικκήή  ΓΓεεννιικκήή  ΣΣυυννέέλλεευυσσηη

ΣΣήήμμεερραα  κκααιι  ώώρραα  1199..3300  θθαα  δδιιεεξξααχχθθεείί  ηη  ΤΤαακκττιικκήή  ΓΓεεννιικκήή  ΣΣυυννέέλλεευυ--
σσηη  σσττοο  κκττήήμμαα  VVIINNTTAAGGEE  ((ΛΛ..ΤΤααττοοίίοουυ  115577,,  ΑΑχχααρρννέέςς))  σσεε  ααννοοιικκττόό
χχώώρροο..  ΠΠααρραακκααλλοούύννττααιι  όόππωωςς  ππρροοσσέέλλθθοουυνν  σσττοο  χχώώρροο  μμόόννοο  οοιι  έέχχοονν--
ττεεςς  εερργγαασσίίαα  ((λλόόγγωω  υυγγεειιοοννοομμιικκοούύ  ππρρωωττοοκκόόλλλλοουυ  ττοουυ  CCOOVVIIDD  1199  ))
κκααιι  σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  ααννττιιππρρόόσσωωπποοιι  ττωωνν  οομμάάδδωωνν,,  ΜΜέέλληη  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  ττηηςς
ΕΕΠΠΣΣΑΑΝΝΑΑ  κκααιι    δδηημμοοσσιιοογγρράάφφοοιι  ..

ΥΥππεεννθθυυμμίίζζοουυμμεε  σσττοουυςς  ααννττιιππρροοσσώώπποουυςς  ττωωνν  οομμάάδδωωνν  όόττιι  θθαα  ππρρέέ--
ππεειι  νναα  έέχχοουυνν  μμααζζίί  ττοουυςς  υυπποοχχρρεεωωττιικκάά  ττηηνν  αασσττυυννοομμιικκήή  ττοουυςς  ττααυυ--
ττόόττηητταα..

Σήμερα η γενική συνέλευση στο 
Πνευματικό Κέντρο Ασπροπύργου

Σήμερα και ώρα 19.00 θα πραγματοποιηθεί 
η ετήσια Γενική Συνέλευση της ΕΠΣΔΑ στο Πνευματικό

Κέντρο Ασπροπύργου.
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Σεμινάρια Διάσωσης με 
ΕΟΚΑΝ και ΕΚΑΒ
Ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, αναφ-

έρθηκε στη Βουλή, στην  πρόβλεψη του σχεδίου Νόμου για
υποχρεωτικό δίπλωμα εκπαίδευσης πρώτων  βοηθειών
αλλά και στο συμβάν  με τον  Έρικσεν  στο Euro 2020.

Υποχρεωτικό δίπλωμα εκπαίδευσης πρώτων  βοηθειών
για κάθε προπονητή.Η υπάρχουσα πρόβλεψη στο νέο
αθλητικό σχέδιο νόμου και οι πρωτοβουλίες που εξελίσσον -
ται σε συνεργασία με ΕΟΚΑΝ και ΕΚΑΒ.

Όλος ο πλανήτης καθηλώθηκε, πέρασε αγων ιώδη λεπτά
και τελικά έν ιωσε λύτρωση και χαρά με το συγκλον ιστικό
περιστατικό του Κρίστιαν  Έρικσεν , του Δανού ποδοσφαι-
ριστή που κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του αγώνα Δαν ία –
Φινλανδία, για το Euro το βράδυ του περασμένου Σάββα-
το.

Η ταχύτατη ανταπόκριση στην  παροχή των  απαρ-
αίτητων  Πρώτων  Βοηθειών  και η κατάρτιση όσων  προ-
σέτρεξαν  στα πρώτα κρίσιμα λεπτά (συμπαίκτες του,
διασώστες, γιατροί), συνετέλεσαν  στην  ανάνηψη του, στη
σωτηρία του.

Και κατέδειξαν  σε εκατοντάδες εκατομμύρια φιλάθλους,
στην  παγκόσμια κοινων ία, πόσο αναγκαία, πόσο κρίσιμη
είναι η εξειδικευμένη γνώση παροχής Πρώτων  Βοηθειών ,
ειδικά στους αθλητικούς χώρους.

Το συγκεκριμένο, ζωτικό και διαχρον ικά επίκαιρο ζήτημα,
όχι μόνο το είχαμε διαγνώσει εγκαίρως, αλλά έχουμε φρον -
τίσει ήδη να το συμπεριλάβουμε στο σχέδιο νόμου ως απα-
ραίτητο εφόδιο.

Ως υποχρεωτικό για οποιονδήποτε συναναστρέφεται
στενά με τους αθλητές, ανεξαρτήτως αθλήματος και κατ-
ηγορίας και όχ ι μόνο κατά τη διεξαγωγή των  αγώνων .

Κι αυτός δεν  είναι άλλος από τον  προπονητή. Από
εκείνον  που καθημερινά προπονεί μικρά παιδιά στις Ακαδ-
ημίες, μέχρι εκείνον  που προπονεί επαγγελματίες αθλητές.

Στο άρθρο 36 παρ. 2, λοιπόν , για την  «αναγγελία της
άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή προς στη
ΓΓΑ», στα απαραίτητα δικαιολογητικά συμπεριλαμβάνεται
υποχρεωτικά, για πρώτη φορά και το «δίπλωμα εκπαίδευ-
σης πρώτων  βοηθειών», αναγνωρισμένο από πιστοποι-
ημένο εκπαιδευτικό κέν τρο.

Κάτι που δεν  υπήρχε ως τώρα! Και από εδώ και πέρα,
κανένας προπονητής πλέον  δεν  θα μπορεί να προπονεί
εάν  δεν  κατέχει και τις συγκεκριμένες γνώσεις.

Δεν  έχουμε, όμως, μείν ει εκεί.

Εδώ και μήνες συνεργαζόμαστε στενά με το Εθν ικό Κέν -

τρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) και την  Επιστημον ική Επιτρ-
οπή του Εθν ικού Οργαν ισμού Καταπολέμησης του Ντό-
πινγκ (ΕΟΚΑΝ) για να υλοποιήσουμε ένα πρωτοποριακό
πανελλαδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης,
σε θέματα «ΔΙΑΣΩΣΗΣ και ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ»,
(SAFE IN SPORTS) για όλους όσοι βρίσκονται συνεχώς με
τους αθλητές μας σε προπονήσεις και αγώνες:

Προπονητές
Γυμναστές
Φυσιοθεραπευτές, αλλά και
Γιατρούς αθλητικών  σωματείων  χωρίς πιστοποίηση

ΚΑΡΠΑ και ΑΕΑ (Χρήση Αυτομάτων  Εξωτερικών  Απιν ι-
δωτών).

Με τον  πρόεδρο του ΕΚΑΒ Νίκο Παπαευσταθίου, τον
πρόεδρο της Επιστημον ικής Επιτροπής του ΕΟΚΑΝ, Χειρ-
ουργό Ορθοπεδικό Γιώργο Στεφανουδάκη και την  συνε-
ργάτιδά του στο πρόγραμμα, Αναισθησιολόγο και Διε-
υθύντρια του Τμήματος Επειγόντων  Περιστατικών  στο
Γεν ικό Νοσοκομείο ΚΑΤ Μαρίνα Καλογριδάκη, έχουμε
συμφωνήσει τις δράσεις και τον  τρόπο πραγματοποίησης
των  σεμιναρίων  για χορήγηση πιστοποίησης Safe In
Sports στους εκπαιδευόμενους.

Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν  στους περίπου 150 σταθ-
μούς και υποσταθμούς του ΕΚΑΒ. Στόχος είναι να υπάρ-
ξουν  σύντομα περίπου 1.000 πιστοποιημένοι «εκπαιδευ-
τές – διασώστες», μέσω των  σεμιναρίων  που θα διεξάγον -
ται στους χώρους των  ΕΚΑΒ σε γκρουπ των  8 ατόμων , με
τη συμμετοχή 1-2 προπονητών , 2-3 γυμναστών , 2-3 φυσι-
οθεραπευτών  και 1-2 ιατρών .

Τα σεμινάρια θα περιλαμβάνουν  τις εξής θεματικές ενότ-
ητες σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο:

Καρδιοπνευμον ική Αναζωογόνηση
Τραυματιολογία
Επείγουσες Καταστάσεις
Επείγουσες καταστάσεις στα παιδιά
Περιεχόμενα Φαρμακείων

Άμεσα, μάλιστα, θα είναι έτοιμη και η ειδική ιστοσελίδα
ενημέρωσης και ανάρτησης της εκπαιδευτικής ύλης, η
οποία θα χορηγείται και σε έν τυπη μορφή.

Επιπλέον , το Εθν ικό Κέντρο Αθλητικών  Ερευνών , δια
του Προέδρου του, Καθηγητή Καρδιολογίας Γιώργου Κοχια-
δάκη και η Ελλην ική Καρδιολογική Εταιρεία βρίσκονται σε
συζητήσεις μαζί μας, για να αναλάβουν  την  εκπαίδευση
όσων  στις εκάστοτε αθλητικές εγκαταστάσεις πρέπει να
έχουν  τις γνώσεις χρήσης Αυτομάτων  Εξωτερικών  Απιν ι-
δωτών».

Καλοκαιρινό soccer camp στη
Νέα Πέραμο ο ΑΓΣΝΠ

Αγαπητοί γον είς
και αθλητές. Ελάτε
ν α παίξουμε ν α
διασκ εδάσουμε
ν α προπον ηθ-
ούμε.
Είμαστε στην
ευχάριστη θέση
ν α αν ακοιν ώσο-
υμε την  διοργά-
ν ωση του 1ου
κ α λ ο κ α ι ρ ι ν ο ύ
soccer camp της
Ακαδημίας ΑΓΣΝ
Περάμου  το
οποίο θα έχει
διάρκεια 1 μήν α!
Όλο τον  Ιούλιο

σας περιμέν ουμε στο γήπεδο μας ν α προπον -
ηθούμε πάν ω σε διάφορες θεματικές εν ότητες,
ν α παίξουμε πολλά παιχν ίδια και ν α διασκε-
δάσουμε όλοι μαζί παίζον τας ποδόσφαιρο!
Καθ όλη την  διάρκεια του soccer camp θα παρ-
ευρεθούν  στις προπον ήσεις αρκετοί καλεσμέ-
ν οι από τον  χώρο του ποδοσφαίρου ν α μοιρα-
στούν  μαζί μας τις γν ώσεις τους και τις εμπει-
ρίες που έχουν  αποκτήσει!
Ηλικίες απο 5 έως 17 ετών . Δηλώσεις συμμε-
τοχής έως 25/6.
Για πληροφορίες και για ν α δηλώσετε συμμε-
τοχή μπορείτε ν α περάσετε από τα γραφεία
του συλλόγου στο γήπεδο μας καθημεριν ά
17:00-19:30

Το αγωνιστικό πρόγραμ-
μα της Football League

Το αγων ιστικό πρόγραμμα των  αγών ων  του
Σαββατοκύριακου της 17ης αγων ιστικής του
Πρωταθλήματος της Football League.

Νότιος Όμιλος

Σάββατο 19.06.2021  17:00
Γρ. Λαμπράκης, Καλλιθέα – Νίκη Βόλου
Οικον ομίδειο, Ιάλυσος – Αστέρας Βλαχιώτη
Δημοτικό Ρόδου, Ρόδος – Σαν τορίν η
Στ. Μαυροθαλασσίτης, Αιγάλεω – Καλαμάτα
Ασπροπύργου, Έν ωση Παν ασπροπυργιακού
– Επισκοπή

Βόρειος Όμιλος

Κυριακή 20.06.2021  17:00
Σερρών , Παν σερραϊκός – Απόλλων  Πόν του
Αν θή Καραγιάν ν η, Καβάλα – Ολυμπιακός
Βόλου
Δημοτικό Βέροιας, Βέροια Ν.Π.Σ. – Πιερικός
Ηγουμεν ίτσας, Θεσπρωτός – Αλμωπός Αρι-
δαίας
Νέας Τρίγλιας, Τρίγλια – ΑΕΠ Κοζάν ης

Για το τουρνουά παλαιμάχων
ΔΙΟΝΥΣΙΑ που γίνεται για
φιλανθωπικό σκοπό και την 3η
αγωνιστική σημειώθηκαν τα
εξής αποτελέσματα.
Διόνυσος -Εθνικός Πανορά-
ματος  3-3  
Άγιος Στέφανος-Πεύκη 6 3
Ηράκλειο-Κηφισιά(ΠΕΜΠΤΗ)
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ:
Βάτσης, Τσουραμάνης, Αθα-
νασίου, Καπετανάκης, Τέρ-
πος, Αδάκτυλος, Μαχαιράς,

Γιαγτζής, Μάμαλης, Σεμερτ-
ζίδης, Μπιρπανάγος.
Β' ημιχρόνο:
Ματσούκας, Χριστοφορίδης,
Τσουραμάνης, Παπαδόπου-
λος, Σκεπετάρης, Αδάκτυλος,
Μαχαιράς, Σεμερτζίδης,
Μπιρπανάγος, Πουλιανός
Σκόρερ για την ομάδα του
Εθνικού οι: Πουλιανός, Σκεπε-
τάρης, Χριστοφορίδης.

ΑΝ.ΤΣΑΚ.

Τουρνουά ΔΙΟΝΥΣΙΑ 
τα αποτελέσματα 3η αγωνιστική
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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 επαγγε-
λματικός χώρος (ισόγειο)
στη διασταύρωση Ασπρ-
οπύργου (πλησίον ΙΚΑ
και στάσης λεοφωρείου),
126 τεραγωνικά μέτρα,
κατάλληλο για φαρμα-
κείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 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

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
κατάσταση, 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., τι-
μή 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  

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

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ :

MAIL:   lzaphiri@sime.gr  ή genmanager@sime.gr
ΤΗΛ:   6937477291

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  



Tετάρτη 16 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 Tετάρτη 16 Ιουνίου 2021


