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Σήμερα οι ανακοινώσεις για τους κλειστούς χώρους
Αναμένονται οι αποφάσεις της κυβέρνησης σχετικά με

τις διευκολύνσεις των εμβολιασμένων πολιτών 

Α
υτή την εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις της
κυβέρνησης σχετικά με τις διευκολύνσεις των εμβολια-
σμένων πολιτών, όπως προανήγγειλε από τις Βρυξέλ-

λες ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Όπως είπε ο πρωθυπουργός, έχουμε φτάσει στο σημείο όπου

αυτοί που θέλουν εμβολιάζονται, επομένως «πρέπει να σκεφ-
τούμε πιο έξυπνα, πιο δημιουργικά ώστε να προσεγγίσουμε
πολίτες που μπορεί να μην έχουν πάρει ακόμα αυτή την απόφ-
αση».

Να σημειωθεί ότι στη χώρα μας οι εμβολιασμοί ξεπέρασαν τα
οκτώ εκατομμύρια. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την πλα-
τφόρμα emvolio.gr, μέχρι χθες είχαν πραγματοποιηθεί
8.028.343 εμβολιασμοί, εκ των οποίων οι 4.714.326 με μία δόση
και οι 3.534.001 και με τις δύο δόσεις.

Άδωνις Γεωργιάδης: Οι εμβολιασμένοι θα μπορούν να
κινούνται πιο ελεύθερα σε περισσότερους χώρους ιδιαίτε-
ρα το χειμώνα.

Το θέμα των διευκολύνσεων βρίσκεται υπό επεξεργασία από
τους ειδικούς με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται
σήμερα Δευτέρα, όπως γνωστοποίησε προχθες ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης.

Εξηγώντας το βασικό σκεπτικό στο οποίο θα βασίζονται οι
διευκολύνσεις, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι  οι εμβολιασμένοι
θα μπορούν να κινούνται πιο ελεύθερα σε περισσότερους χώρ-
ους, ιδιαίτερα τον χειμώνα, τονίζοντας, ωστόσο, ότι δεν είναι
ζήτημα διάκρισης αλλά ζήτημα λογικής.  

«Υπάρχει ζήτημα λογικής. Όταν αποφασίζεις να μην εμβο-
λιάζεσαι, κινδυνεύεις περισσότερο. Εφόσον εσύ έχεις αποφ-
ασίσει να μην εμβολιάζεσαι, οφείλουμε να έχουμε μέτρα που
θα σε προστατεύουν από την επιλογή σου. Δεν είναι ζήτημα
προνομίων», ανέφερε.  «Δεν θα υποχρεώσουμε κανέναν
επιχειρηματία. Όταν, όμως, στον κλειστό χώρο θα μπαίνουν οι
εμβολιασμένοι, οι επιχειρηματίες θα κινηθούν προς το συμφέρ-
ον τους. Αν στο εστιατόριο βρεθεί κρούσμα, θα πρέπει να
κλείσει. Δεν είναι ζήτημα διάκρισης. Ανάλογα με την επιλογή
μας, θα έχουμε συνέπειες», πρόσθεσε.

Το μήνυμα είναι εμβολιασμός και όχι περιορισμός

Αναφερόμενος στο σκοπό της πολιτικής των διευκολύνσεων ο
υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Άκης Σκέρτσος τόνισε
χθες ότι σκοπός είναι να ενθαρρυνθεί ο πληθυσμός να εμβο-
λιαστεί, και όχι η επιβολή περιορισμών.

Όπως είπε, το πόρισμα της εθνικής επιτροπής βιοηθικής
«μας λέει ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια κλιμακούμενη
πολιτική εμβολιασμών, καλύτερη και πιο στοχευμένη επικοι-
νωνία στις ομάδες του πληθυσμού που δεν έχουν ακόμη εμβο-
λιαστεί: τους κατάκοιτους, ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως οι
Ρομά, τους κρατούμενοι, τους μετανάστες.

«Εκεί θα πάμε στοχευμένα και θα προσπαθήσουμε να πείσο-
υμε», σημείωσε ο Σκέρτσος αναφέροντας πως «οι πολίτες,

εφόσον εμβολιάζονται, επανέρχονται στην κανονικότητα και τα
δικαιώματα που όλοι έχουμε στερηθεί τους προηγούμενους 15
μήνες».

Ποιες οι διευκολύνσεις των εμβολιασμένων

Κεντρική φιλοσοφία, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση, είναι
ότι οι πλήρως εμβολιασμένοι θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση
στους κλειστούς δημόσιους χώρους χωρίς μάσκα, θα απολαμ-
βάνουν ελεύθερα ταξίδια χωρίς την ανάγκη να υποβάλλονται
σε τεστ ενώ η είσοδός τους σε γήπεδα, θέατρα, σινεμά, συναυ-
λίες και γενικότερα στους χώρους διασκέδασης και ψυχαγωγίας
όπως είναι τα μπαρ και τα εστιατόρια θα γίνεται χωρίς περιο-
ρισμούς.

Στο μεταξύ έχουν ήδη ανακοινωθεί κάποιες «εξαιρέσεις»
όσων έχουν εμβολιαστεί καθώς από αύριο οι πλήρως εμβολια-
σμένοι εργαζόμενοι δεν θα χρειάζεται να υποβάλλονται σε
self-test. Παράλληλα ήδη στα γυμναστήρια δεν χρειάζεται να
φορούν μάσκα.

Μία από τις σκέψεις που έπεσε στο τραπέζι ήταν να δοθούν
κίνητρα στους νέους να εμβολιαστούν δίνοντας διάφορα δώρα
μέσω κληρώσεων.

Ωστόσο, ο κ. Σκέρτσος διέψευσε ότι η κυβέρνηση σκέπτεται
να βάλει λοταρία, ως μέσο προσέλκυσης των νέων ανθρώπων
στο να εμβολιασθούν.

Από την άλλη, όπως εξήγησε, εξετάζεται να δίνεται η δυνατότ-
ητα στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της
ψυχαγωγίας έχοντας στο κατάστημά τους μόνο εμβολιασμένο-
υς και άτομα που έχουν αναρρώσει- με την ευθύνη για τον
έλεγχο να επιβαρύνει την εκάστοτε επιχείρηση- , ή να λειτουρ-
γούν με μεικτό τρόπο έχοντας και ανεμβολίαστους πελάτες. 

«Όποιος θέλει να έχει και πελάτες που δεν είναι εμβολιασμέ-
νοι, θα υφίσταται πιο αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα, δηλα-
δή περιορισμένη πληρότητα, υποχρέωση για τεστ, μάσκες
κ.λ.π. Δίνεται η δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να επι-
λέξουν ένα πιο χαλαρό υγειονομικό πρωτόκολλο ή όχι», είπε
χαρακτηριστικά.

Μετάλλαξη Δέλτα: Πιθανές οι τοπικές “αναφλέξεις” το
καλοκαίρι – Δεν αποκλείεται αναθεώρηση των συστάσεων
Την  έν τον η αν ησυχ ία του για την
μετάλλαξη Δέλτα, τη διασπορά της
οποίας δεν  θα αποφύγουμε της και
στην  Ελλάδα, εξέφρασε στην  ΕΡΤ ο
καθηγητής Κοιν ων ικής και Προλ-
ηπτικής Ιαστρικής ΕΚΑΠ Γ.
Τούν τας. «Είν αι πολύ πιθαν όν
μέχ ρι τέλος Αυγούστου ν α έχ ει επι-
κρατήσει και στη χ ώρα μας, είπε
επισημαίν ον τας στη χ ώρα μας
υπάρχ ει υστέρηση στα ποσοστά
των  εμβολιασμών , παρά το ότι είν αι
ο μόν ος τρόπος ν α αποφευχ θεί η
όποια αρν ητική εξέλιξη.

Ο ίδιος δήλωσε αν ήσυχ ος για την
εμφάν ιση αρν ητικών  συν επειών
που θα αφορούν  αυτό ακριβώς το
ποσοστό των  αν εμβολίαστων
«Αυτούς θα δούμε ν α ν οσούν  βαριά
στα ν οσοκομεία, όπως και τώρα,

που είτε δεν  ήθελαν , είτε δεν  πρό-
λαβαν » είπε.

Αν αφερόμεν ος στις διευκολύν σεις
προς εμβολιασμέν ους που αν αμέ-
ν εται ν α αν ακοιν ωθούν  και εν ώ
κάποιες θα ισχ ύσουν  από αύριο,
και στο κατά πόσο αυτό σημαίν ει
ότι θα χ ωριστούμε σε 2 κατηγορίες
είπε ότι αυτό θα είν αι με ευθύν η
όσων  δεν  έχ ουν  εμβολιαστεί. «Δεν
είν αι κάτι που μας χ ωρίζει είν αι μια
αν εύθυν η απόφαση όσων  δεν
θέλουν  ν α πάρουν  μια απόφαση
που θα προστατεύει την  υγεία των
ίδιων  και των  γύρω τους».

«Η μάχ η με τον  κορον οϊό θα
συν εχ ιστεί και το 2022 γιατί πρέπει
ν α την  κερδίσει όλη αν θρωπότητα
μέσω των  εμβολιασμών  και των

απαραίτητων  μέτρων . Η μάσκα δεν
πρέπει ν α φύγει από τη ζωή μας.
Πρέπει ν α την  κρατήσουμε μέχ ρι
την  τελική μάχ η» είπε και εκτίμησε
ότι κατά περιοχ ές μπορεί ν α δούμε
τη χ ρήση της μάσκας ν α επιστρέφ-
ει με αυστηρότερους όρους.

«Πιθαν όν  ν α δούμε τοπικές αν αφ-
λέξεις της επιδημίας μέσα στο καλο-
καίρι, ίσως χ ρειαστεί έν α κάν ουμε
έν α βήμα πίσω από τα βήματα που
κάν ουμε γιατί λόγω του τουρισμού
έχ ουμε πιεστεί ν α κάν ουμε γρήγορ-
ες κιν ήσεις σε σχ έση με άλλες
χ ώρες», σημείωσε κάν ον τας λόγο
για την  «τραγική διαπίστωση που
είν αι μπροστά μας»,  ότι οι αν θ-
ρώπιν ες απώλειες το επόμεν ο διά-
στημα θα είν αι από τους αν εμβολία-
στους.
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Φωτιά σε τούνελ στην Kακιά
Σκάλα – Διεκόπη η κυκλοφορία
Μεγάλο πρόβλημα προκληθηκε χθες στην νέα Εθνική
Οδό Αθηνών – Κορίνθου, από φωτιά που ξεσπάσε σε
μηχανή ενός τροχοφόρου.
Για το λόγο αυτό,  διεκόπει για πολλή ώρα  η κυκλοφο-
ρία στο ρεύμα προς Κόρινθο, ενώ σχηματίσθηκαν ουρες
χιλιομέτρων. 
Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε το agioitheodoroi.com,
είχαν αρπάξει φωτιά 2 αυτοκίνητα στο δεύτερο τούνελ
της Εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου, στην διαδρομή
προς Κόρινθο.
Άμεσα έσπευσαν στο σημείο  3 Πυροσβεστικά οχήματα
καθώς και περιπολικά της τροχαίας.
Η Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) ήταν  ανοιχτή για τις
πρώτες βοήθειες, όπως φαίνεται από σχετικές φωτογρ-
αφίες.Ένα ακόµη επικίνδυνο -επιβλαβές πλοίο, που παρέ-

µενε επί σειρά ετών εγκαταλελειµµένο στη Χερσαία
Ζώνη Λιµένος Ελευσίνας, αποµακρύνθηκε οριστικά
από την περιοχή. 

Πρόκειται για το ρυµουλκό πλοίο “ΜΙΜΗΣ Π” (Ν.Π.
2512) το οποίο βρισκόταν στην περιοχή Βλύχα ήταν
χαρακτηρισµένο ως επικίνδυνο- επιβλαβές από το
2017. 

Κατά την επιχείρηση αποµάκρυνσης, το Ρ/Κ
“ΜΙΜΗΣ Π” φορτώθηκε σε τράκτορα και µεταφέρθηκε
οδικώς εκτός της περιοχής δικαιοδοσίας του Οργανι-
σµού Λιµένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ. 

Η ∆ιοίκηση του Ο.Λ.Ε. ΑΕ συνεχίζει ασταµάτητα
την προσπάθεια για την αποµάκρυνση όλων των
επικίνδυνων-επιβλαβών πλοίων και ναυαγίων, προκ-
ηρύσσοντας συνεχείς διαγωνισµούς εκποίησης τους. 

Επιπλέον, ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ εξετάζει την προοπτική
δηµιουργίας καταδυτικών τουριστικών κέντρων στον
κόλπο της Ελευσίνας και σε σηµεία όπου δεν θα παρ-
εµποδίζεται η θαλάσσια ναυσιπλοΐα, µε στόχο να αξιο-
ποιηθούν ορισµένα ναυάγια που δεν θα µπορούν να
ανελκυθούν από τον βυθό, προωθώντας έτσι ένα νέο
είδος τουριστικού προϊόντος στην περιοχή, προς τόνω-
ση της τοπικής οικονοµίας. 

ΚΕΔΕ -Κοινωφελής Εργασία: 

Ζητά παράταση συμβάσεων covid 
για να καλυφθούν οι ελλείψεις

Μετά τις πιέσεις από τους εργαζόμενους αλλά και από
τα σχετικά δημοσιεύματα της aftodioikisi.gr, ο πρόεδρος
της ΚΕΔΕ στην σημερινή συνεδρίαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής, διαπίστωσε, έστω και αργά, ότι δεν φαίνεται
εφικτό να γίνουν οι προσλήψεις για τη νέα Κοινωφελή
Εργασία εντός Αυγούστου, ακόμη και στην περίπτωση
που, όπως υποστηρίζεται από το υπουργείο Εσωτερ-
ικών «την επόμενη εβδομάδα θα βγει η πρόσκληση
προς τους Δήμους για να δηλώσουν νέες ειδικότητες».

Για το λόγο αυτό και προκειμένου να καλυφθούν οι
ανάγκες των Δήμων τους καλοκαιρινούς μήνες και να
μην μείνουν, κυρίως οι τουριστικοί και νησιωτικοί να μην
μείνουν χωρίς προσωπικό στις υπηρεσίες τους, ο κ.
Παπαστεργίου δήλωσε ότι θα ζητήσει παράταση δύο
μηνών όχι, όμως για τους 36.500 εργαζόμενους στην
Κοινωφελή Εργασία αλλά για τις συμβάσεις covid!

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τρίτη οι εργαζόμενοι
στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας κατέθεσαν πρό-
ταση στη Βουλή για:

-Νέα παράταση του προγράμματος Κοινωφελούς
Εργασίας μέχρι τουλάχιστον το τέλος του 2021.

-Επίδομα ανεργίας για όλους για όσο καιρό διαρκεί η
ανεργία.

Έ
ως τις 29 Ιουνίου και ώρα 10:00 έχουν προθε-
σμία οι Δήμοι να παρέχουν στο ΥΠΕΣ στοιχεία
για τον καθορισμό των θέσεων ή/και ανθρω-

ποωρών απασχόλησης του προσωπικού καθαρισμού
των σχολικών μονάδων .

Όλοι οι Δήμοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το
συνημμένο αρχείο και να το αναρτήσουν στον ειδικό δια

δικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ για θέματα προσωπικού
( https://aftodioikisi.ypes.gr , ενότητα «Προσωπικό

Τοπικής Αυτοδιοίκησης), διατηρώντας την ίδια ονομασία
και μορφή (αρχείο xls), ειδάλλως δεν θα είναι δυνατή η
ανάρτησή του.

Το συμπληρωμένο αρχείο θα πρέπει να αναρτηθεί
έως την Τρίτη, 29 Ιουνίου και ώρα 10.00 μ.μ

Άλλο ένα επικίνδυνο και επιβλαβές
πλοίο αποµακρύνθηκε οριστικά από την

περιοχή της Ελευσίνας 

ΥΠΕΣ: Διορία έως 29/6 στους Δήμους για την αποστολή στοιχείων που
αφορούν το προσωπικό καθαρισμού των σχολικών μονάδων 



4-θριάσιο Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021

ΤΤΟΟ  ΤΤΑΑΞΞΙΙΔΔΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΜΜΑΑΛΛ  --  Εργαστήριο Θεάτρου Σκιών για παιδιά 29-30/06 & 01/07

THE WALK | ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για

παιδιά στο πλαίσιο του
προγράμματος της Ελευσίν ας
2023, Πολιτιστική Πρωτεύουσα

της Ευρώπης

Ελάτε να φτιάξουμε μαζί την σκια
της Μικρής Αμάλ!

Εργαστήριο Θεάτρου Σκιών με τον
Σπύρο Αγγελόπουλο

Η Αμάλ διασχ ίζει την  Τουρκία και
ολόκληρη την  Ευρώπη για ν α βρει τη
μητέρα της. Αν αζητά έν α σπίτι όπου
μπορεί ν α κοιμηθεί με ασφάλεια στο
κρεβάτι της. Για ν α επιστρέψει στο
σχ ολείο. Για ν α ξεκιν ήσει μια ν έα ζωή.
Παρέα της είν αι πάν τα η σκιά της.
Ελάτε ν α φτιάξουμε την  σκιά της
Μικρής Αμάλ για ν α την  συν τροφεύσει
από την  Αν ατολή έως την  Δύση, στο 

μεγάλο της ταξίδι! Το εργαστήριο
θεάτρου σκιών  θα πραγματοποιηθεί
από τον  Σπύρο Αγγελόπουλου.

Το πρόγραμμα απευθύν εται σε
παιδιά άν ω των  9 ετών  και θα
πραγματοποιηθεί την  Τρίτη 29/6, την
Τετάρτη 30/6 και την  Πέμπτη 1/7 στις
18:30 στο 7ο Δημοτικό Σχ ολείο
Ελευσίν ας.

Διάρκεια κάθε
εργαστηρίου: 3 ώρες

Δ η λ ώ σ ε ι ς
συμμετοχής έως και
τη Δευτέρα 28/06/2021
στον ακόλουθο
σ ύ ν δ ε σ μ ο :
https://cutt.ly/kn5q26i 

Για οποιαδήποτε
απορία - διευκρίν ηση
μπορείτε ν α καλείτε στο
6956023573 -
Διεύθυν ση Αν άπτυξης
και Συμμετοχ ής Κοιν ού
καθημεριν ά από τις
10:00-18:00 ή στο artis-
t ic direc t orat e@eleu-
sis2021.eu. 

Ο Σπύρος Αγγελόπουλος είν αι
εικαστικός, ηθοποιός και make-up
artist. Σπούδασε στην  Αν ωτάτη Σχ ολή
Καλών  Τεχ ν ών  της Αθήν ας, την
Ακαδημία Τεχ ν ών  της Βεν ετίας και στο
Studio4 στο Λος Άν τζελες. 

Στη δουλειά του επηρεάζεται από την
παράδοση του ελλην ικού θεάτρου
σκιών  για ν α δημιουργήσει ν έες
μαριον έτες που απεικον ίζουν
χ αρακτήρες από το σιν εμά, τη
λογοτεχ ν ία, την  πολιτική, την  ιστορία
της τέχ ν ης και τον  αθλητισμό. 

Λίγα λόγια για το The Walk

Το The Walk είν αι έν α τεράστιο
εκπαιδευτικό Ταξίδι με ολοκληρωμέν α
προγράμματα δημιουργικής μάθησης. Η
καρδιά του Ταξιδιού, η «Μικρή Αμάλ»,
μία μαριον έττα 3,5 μέτρων , με τη μορφή
μίας ν εαρής προσφυγοπούλας,
δημιουργία της διακεκριμέν ης ομάδας
Handspring Puppet Company ,
αν τιπροσωπεύει όλα τα εκτοπισμέν α
παιδιά του κόσμου, πολλά από τα
οποία ζουν  μακριά από τις οικογέν ειες
τους, ταξιδεύει περισσότερα από 8.000
χ λμ, μεταφέρον τας το κατεπείγον
μήν υμα «Μη μας ξεχ ν άτε».

Η Μικρή Αμάλ από κάθε περιοχ ή που

περν άει μαθαίν ει για
τους αν θρώπους, τους
τόπους και τους
πολιτισμούς και φέρν ει
σε επαφή αν θρώπους
από τον χ ώρο των
τεχ ν ών  και της
εκπαίδευσης με απώτερο
στόχ ο την  δημιουργία
εν ός παγκόσμιου
δικτύου εκπαιδευτών ,
οργαν ισμών  και ομάδων .

Οπουδήποτε πηγαίν ει
η Μικρή Αμάλ, μαζεύει
όλα όσα έχ ει μάθει κι
όλες τις αν αμν ήσεις της.
Έτσι, είτε τη δεις από
κον τά είτε ακολουθήσεις
το ταξίδι της από το

σπίτι, μπορείς πάν τα ν α συμμετέχ εις
στη ΜΕΓΑΛΗ περιπέτεια της Μικρής
Αμάλ.

Η Αμάλ θα βρεθεί στην  Ελευσίν α την
1η Σεπτεμβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες:
www.walkwithamal.org/el

Παραγωγή the WALK: Good Chance,
Stephen Daldry , Dav id Lan and Tracey
Seaward σε

συν εργασία με τους Handspring
Puppet Company .

Παραγωγή για την  Ελλάδα: Γιολάν τα
Μαρκοπούλου / Poly planity
Productions



Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 θριάσιο-5

Ε.Ε.Π. «My Data – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ» ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά (Ε.Ε.Π.),
στο πλαίσιο της αν ταποδοτικότητας και παροχ ής
υπηρεσιών  στα Μέλη του, σε συν εργασία με το Παν ε-
πιστήμιο Πειραιώς (ΠΑ.ΠΕΙ.)  και την  Έν ωση Φορο-
τεχ ν ικών  Ελευθέρων  Επαγγελματιών  Αττικής
(Ε.Φ.Ε.Ε.Α.),διοργαν ών ει επίκαιρη ημερίδα με θέμα
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ –my  Data».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί Διαδικτυακά  την
Δευτέρα 28 Ιουν ίου 2021 στις 16.30 μ.μ.

Χαιρετισμό θα απευθύν ουν :
ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε., κ. Γεώργιος Πιτσιλής
ο Πρόεδρος του Οικον ομικού Επιμελητηρίου Ελλά-

δος, κ. Κων σταν τίν ος Κόλλιας
Θα συμμετέχ ουν  επίσης:

Ιωάν ν ης Βουτσιν άς, Πρόεδρος του Ε.Ε.Π. και
Οικον ομικός Επόπτης της Κ.Ε.Ε.Ε.

Άγγελος Κότιος, Πρύταν ης του Παν επιστημίου Πει-
ραιά

Δημήτριος Τσαμόπουλος, Πρόεδρος της Ε.Φ.Ε.Ε.Α.
Δημήτριος Ίσσαρης, Πρόεδρος Συλλόγου Οικον ο-

μολόγων  - Λογιστών  Πειραιά & Μέλος Δ.Σ. Ο.Ε.Ε.

Eισηγητές:
Απόστολος Μπούτος, Τεχ ν ικός Υπεύθυν ος

Α.Α.Δ.Ε. Ηλεκτρον ικής Τιμολόγησης
Αν τών ης Ντίν ος, Επιχ ειρησιακό Στέλεχ ος Ομάδας

my  DATA - Ηλεκτρον ικά Βιβλία

Ρ έ ν ο ς
Καρασ τ άθ-
ης, Υπεύθυ-
ν ος Έργου
Ψ η φ ι α κ ή ς
Πλατφόρμας
my  DATA

Η συμμε-
τοχ ή είν αι
ελεύθερη.

Παρακαλούμε δηλώστε συμμετοχ ή έως την  Δευτέρα
στις 11:00 π.μ. στον  παρακάτω σύν δεσμο και θα
λάβετε στο mail σας πληροφορίες με το link της
σύν δεσης.

https://new.eep.gov .gr/?p=5024&prev iew=true
Για πληροφορίες μπορείτε ν α απευθύν εστε στον

Θεματικό Υπεύθυν ο της Εκδήλωσης κ. Νικόλαο
Κούβαρη, μέλος Δ.Σ. & Συν τον ιστή της Επιτροπής
Φορολογικών  και Ασφαλιστικών  θεμάτων  Ε.Ε.Π. και
Αν τιπρόεδρο της Ε.Φ.Ε.Ε.Α., στο  τηλ. 6937352980,
καθώς επίσης και στο Επιμελητήριο, τηλ. 2104126917
κα Παν αγοπούλου Αγγελική

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ε.Ε.Π.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡ. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ

Kαι τις Κυριακές οι θεωρητικές εξετάσεις 
των υποψηφίων οδηγών

Λ
ύση για τη διευκόλυν ση του πλήθους
υποψηφίων  και ν υν  οδηγών  που βρίσκον ται σε
αν αμον ή για θεωρητική εξέταση μετά την

πολύμην η αν αστολή των  εξετάσεων  δίν ει η
Περιφέρεια Αττικής. Με εν τολή του Περιφερειάρχ η, Γ.
Πατούλη, οι θεωρητικές εξετάσεις υποψηφίων  οδηγών
και οδηγών , μέχ ρι και τον  μήν α Σεπτέμβριο του
τρέχ ον τος έτους, δύν αν ται ν α διεν εργούν ται και κατά
τις Κυριακές.

Στο πλαίσιο αυτό υπεγράφη σχ ετική απόφαση του
Αν τιπεριφερειάρχ η Μεταφορών  και Επικοιν ων ιών ,
Βασίλη Γιαν ν ακόπουλου, σύμφων α με την  οποία ο
προγραμματισμός και η διεν έργεια των  εξετάσεων  θα
πραγματοποιείται με ευθύν η του Προϊσταμέν ου της
οικείας Διεύθυν σης Μεταφορών , υπό την
προϋπόθεση λήψης όλων  των  απαραίτητων  μέτρων
για την  αδιάβλητη και την  ομαλή διεξαγωγή των
εξετάσεων  καθώς και όλων  των  έκτακτων  μέτρων
προστασίας της δημόσιας υγείας.

Παράλληλα, ο Περιφερειάρχ ης με επιστολή προς την
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών  και
Μεταφορών  συν ηγορεί υπέρ τους αιτήματος του
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθην ών  για αύξηση
της πληρότητας των  αιθουσών  εξέτασης με
υποχ ρεωτική διεν έργεια αυτοδιαγν ωστικού ελέγχ ου
ν όσησης  (self  test) έως και 24 ώρες πριν  την  εξέταση
για τους υποψηφίους και τουλάχ ιστον  μία φορά την
εβδομάδα για τους εξεταστές, με απαρέγκλιτη τήρηση

Μ
ε την  αξιοποίηση εν ός στό-
λου 27 οχ ημάτων  και με 45
στελέχ η της, η Περιφέρεια
Αττικής και ο ΕΔΣΝΑ συν έβα-

λαν  καθοριστικά στην  υλοποίηση της
δράσης καθαρισμού 14  Παραλιών  του
Σαρων ικού, από το Παλαιό
Φάληρο μέχ ρι και το Σούν ιο. Η δράση,
η οποία θα συν εχ ιστεί το επόμεν ο
Σάββατο 3 Ιουλίου και σε ν ησιά του
Σαρων ικού, πραγματοποιήθηκε με
πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής
και του «Όλοι Μαζί Μπορούμε».

Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες η
αν ταπόκριση των  εθελον τικών  ομά-
δων , των  δήμων  αλλά και των  πολιτών
ήταν  ιδιαίτερα μεγάλη. Στο κεν τρικό
σημείο συγκέν τρωσης τις δράσεις
συν τόν ιζε ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Πολι-
τικής Προστασίας και Πρόεδρος
του ΕΔΣΝΑ Β. Κόκκαλης, εν ώ στο
Νότιο Τομέα και στην  Αν ατολική Αττική
στις δράσεις συν έδραμαν  οι Αν τιπεριφ-
ερειάρχ ες Δ. Νάν ου και Θ. Αυγεριν ός.
Στο κεν τρικό σημείο συν άν τησης στο
καβούρι παρόν τες ήταν  ο Πρόεδρος
του Ελλην ικού Οργαν ισμού Αν ακύκλω-
σης (ΕΟΑΝ) Ν. Χιωτάκης, ο επικεφαλής
του «Όλοι μαζί Μπορούμε» του Σκαι Γ.
Σπαν ολιός, ο Δήμαρχ ος Βάρης Βούλας
Βουλιαγμέν ης Γρ. Κων σταν τέλλος,
καθώς και αν τιδήμαρχ οι. Στο Παλαιό
Φάληρο τις δράσεις συν τόν ισε η Αν τι-
περιφερειάρχ ης Νότιου Τομέα Δ.
Νάν ου και ο Δήμαρχ ος Γ. Φωστηρό-
πουλος. Δυν αμικό παρόν  έδωσαν
επίσης οι δήμαρχ οι και των  υπολοίπων
περιοχ ών  στις οποίες πραγματοποι-
ήθηκε η δράση. 

Ο Περιφερειάρχ ης Γ. Πατούλης με
αφορμή την  επιτυχ ημέν η ολοκλήρωση
της δράσης εξέφρασε τις θερμές ευχ αρ-
ιστίες του στις ομάδες εθελον τών , στα
στελέχ η της Περιφέρειας, στους
Δημάρχ ους και σε όλους όσους συν έ-
βαλαν  προκειμέν ου ν α καθαριστούν
συν ολικά 55 χ ιλιόμετρα ακτών  του
Σαρων ικού. Ο Γ. Πατούλης διατύπωσε
τις θερμές ευχ αριστίες του και προς τον
επικεφαλής του «Όλοι μαζί Μπορ-
ούμε» του Σκάϊ Γ. Σπαν ολιό, επι-
σημαίν ον τας ότι η συν εργασία μαζί του

και με όλο το δυν αμικό του «Όλοι Μαζί
Μπορούμε» είν αι ιδιαίτερα σημαν τική
και αποφέρει κάθε φορά ουσιαστικά
αποτελέσματα τόσο για την  υγεία των
πολιτών  όσο και για το Περιβάλλον .     

«Σήμερα αποδείχ θηκε στην  πράξη
ότι η συμμαχ ία ευθύν ης είν αι ισχ υρή
και μπορεί ν α συμβάλει προκειμέν ου
ν α γίν ει η Αττική μια πράσιν η Περιφέρ-
εια με σεβασμό στο περιβάλλον . Η
Περιφέρεια Αττικής και ο ΕΔΣΝΑ σε
συν εργασία με το «Όλοι Μαζί Μπορ-
ούμε», με τις εθελον τικές ομάδες και
την  Τοπική Αυτοδιοίκηση Πρώτου βαθ-
μού συμβάλουμε εν εργά στην  προσπά-
θεια ν α διατηρηθούν  καθαρές οι παρ-
αλίες μας. Η προσπάθεια συν εχ ίζεται
και το επόμεν ο Σάββατο σε ν ησιά του
Σαρων ικού και είμαι βέβαιος ότι θα είν αι
συμπαραστάτες μας στη δράση καθαρ-
ισμού τόσο οι δήμοι, όσο και οι πολίτες.
Εκ μέρους της Περιφέρειας και του
ΕΔΣΝΑ έν α θερμό ευχ αριστώ σε όλους
εσάς που βοηθήσατε για ν α προσθέσο-
υμε έν α επιπλέον  λιθαράκι στον  αγών α
που κάν ουμε. Εν ωμέν οι δημιουργούμε
μια αλυσίδα αγάπης και ευαισθητο-
ποίησης μας. Για μια πράσιν η Περιφέρ-
εια με σεβασμό στο περιβάλλον »
σημείωσε ο Γ. Πατούλης. 

Οι δράσεις καθαρισμού πραγματοποι-
ήθηκαν  στο Παλαιό Φάληρο,
στην  Παραλία Μπάτη, στον  Άλιμο,
στις Παραλίες Α και  Β Αλιπέδου,
στη Γλυφάδα, στη Μαρίν α Γλυφάδας,
στη Βουλιαγμέν η, στην  Παραλία "Μεγά-
λο Καβούρι", στο Δήμο Κρωπίας,
στις Παραλίες "Αγία Μαρίν α" και "Λομ-
βάρδα", στην  Αν άβυσσο, στην  Παρ-
αλία Αλυκών , στο Λαγον ήσι, στη Παρ-
αλία μπροστά από την  Εκκλησία του
Αγίου Νικολάου, στο Λαύριο, στις Παρ-
αλίες "Πούν τα Ζέζα" και "Λιμάν ι Πασά",
στις Παραλίες Παλαιάς Φώκαιας
και Σαρων ίδας.

Ραντεβού στα νησιά του Σαρωνι-
κού στις 3 Ιουλίου 

Το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ με την
υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής και

των  τοπικών  Δήμων , το Σάββατο 3
Ιουλίου καθαρίζει παραλίες σε ν ησιά
του Αργοσαρων ικού. Στη μεγάλη αυτή
δράση, θα συμμετέχ ουν  Εθελον τές,
εν ώ  θα εν εργοποιηθούν  και οι Δήμοι
με καθαριστικά μηχ αν ήματα, προκείμε-
ν ου ο κόσμος ν α απολαύσει το Καλο-
καίρι καθαρές παραλίες. Οι Παραλίες
που θα καθαριστούν , καθώς και τα
σημεία συν άν τησης των  Εθελον τών
στις 10:00 το πρωί είν αι:

Στη Σαλαμίν α, στην  Παραλία Ψιλή
Άμμος. Σημείο συν άν τησης: η είσοδος 

της Παραλίας στο χ ώρο
στάθμευσης.  

Στο Αγκίστρι, στις Παραλίες Σκάλα &
Μεγαλοχ ώρι.  Σημείο συν άν τησης για
τη Παραλία Σκάλα: το parking των  Αθλ-

ητικών  εγκαταστάσεων  του τέν ις.
Σημείο συν άν τησης για τη Παραλία
Μεγαλοχ ώρι: λίγο πριν  το Κεν τρικό
Λιμάν ι.  

Στην  Αίγιν α, στην  Παραλία Καμάρες.
Σημείο συν άν τησης: το Εκκλησάκι των
Αγίων  Αν αργύρων .  

Στον  Πόρο, στην  Παραλία Ψιλή
Άμμος. Σημείο συν άν τησης: η αρχ ή
της Παραλίας.

Στα σημεία των  καθαρισμών , θα
τηρηθούν  όλα τα προβλεπόμεν α υγειο-
ν ομικά μέτρα κατά του COVID-19.       

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι 
δράσεις της Περιφέρειας Αττικής και
του «Όλοι Μαζί Μπορούμε» για τον

καθαρισμό 14 παραλιών 
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ΝΝΝΝέέέέοοοο    κκκκύύύύμμμμαααα    κκκκααααύύύύσσσσωωωωνννναααα
– Πότε θα γίνει «καμίνι» η Αττική 

Μ
ικρή πτώση της θερμοκρ-
ασίας θα σημειωθεί σήμερα
Δευτέρα, πρόσκαιρη όμως

γιατί, από την  Τετάρτη το θερμόμε-
τρο θα ξεπεράσει ξαν ά τους 40
βαθμούς στα ηπειρωτικά, και η
υπρβολική ζέστη θα κρατήσει ως
την  Παρασκευή σύμφων α με το
μετεωρολόγο της ΕΡΤ Παν αγιώτη
Γιαν ν όπουλο. Το Σάββατο η θερμο-
κρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη
τη χ ώρα. Σε θερμοκρασιακή καν ο-
ν ικότητα επαν ερχ όμαστε την  Κυρ-

ιακή ,μετά από 12 ημέρες η θερμοκρασία δεν  θα ξεπερν ά πουθεν ά τους 35οC.
Την  Τρίτη προβλέπεται γεν ικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες ν εφώσεις θα αν απτυχ θ-

ούν  στα αν ατολικά ηπειρωτικά το απόγευμα. Υπάρχ ει πιθαν ότητα για λίγες μπόρες
στα βόρεια ορειν ά.

Οι άν εμοι θα πν έουν  στο Ιόν ιο ασθεν είς. Στο Αιγαίο βόρειοι 3 με 5, και στα ν οτιο-
αν ατολικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν  θα αλλάξει ημαν τικά. Νέο κύμα έν τον -
ης ζέστης προβλέπεται από την  Τετάρτη στο Ιόν ιο και τα ηπειρωτικά με το θερμό-
μετρο σε περιοχ ές μακριά από τη θάλασσα ν α ξεπερν ά και πάλι τους 40 βαθμούς. 
Η πιο ζεστή ημέρα θα είν αι με τα σημεριν ά στοιχ εία η Πέμπτη, όπου το θερμόμε-

τρο και στην  Αττική θα είν αι πάν ω από 40οC.

Σε 24ωρη ετοιμότητα ο Δήμος Φυλής  λόγω υψηλών
θερμοκρασιών και κίνδυνο πυρκαγιάς

Ο
δήμος Φυλής γν ωστοποίησε στους δημότες ότι, λόγω του καύσων α, θα είν αι
στη διάθεσή τους κλιματιζόμεν ες αίθουσες  όλο το 24ωρο.Επιπρόσθετα ο
Αν τιδήμαρχ ος Πολιτικής Προστασίας Μιχ άλης Οικον ομάκης εφιστά την

προσοχ ή για τον  κίν δυν ο πυρκαγιών  λόγω υψηλών  θερμοκρασιών  και απευθύν ει
έκκληση στους Συν δημότες ν α αποφύγουν  τη χ ρήση φωτιάς ή εργασιών  με σπι-
ν θήρα.
Επιπλέον , καθ' όλο το 24ωρο και το Σαββατοκύριακο οι υδροφόρες του Δήμου
Φυλής ήταν  βρίσκον ταν  σε ετοιμότητα.
Σε περίπτωση που κάποιος από τους συμπολίτες αν τιληφθεί ξέσπασμα φωτιάς
θα πρέπει ν α καλεί:Στο 199 τηλεφων ικό κέν τρο της Πυροσβεστικής
ή στον  πεν ταψήφιο 15691 του Δήμου Φυλής.
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ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΛ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΑΙΕΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Γ
ια τέταρτη συν εχ ή χ ρον ιά, οι μαθητές  του 1ου ΕΠΑΛ Ασπροπύργου κατά-
φεραν  με την  εφευρετικότητά τους, τις πρωτότυπες ιδές τους και τη σκληρή
δουλειά ν α διακριθούν  σε σπουδαίους διαγων ισμούς και ν α αποσπάσουν

επαίν ους, που μόν ο υπερηφάν εια μπορούν  ν α γεμίσουν  τις καρδίες όλων  των
δημοτών  του Ασπρόπυργου.

Παρά τις πρωτόγν ωρες συν θήκες στις οποίες κλήθηκαν  ν α προσαρμοστούν  όλοι
οι μαθητές την  φετιν ή χ ρον ιά, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του 1ου ΕΠΑΛ, κ.κ.
Γεωργία Γιωτοπούλου, Γεώργιος Βολοβότσης, Μαρία Κουτσουδάκη, Κων σταν τίν ος
Σπηλίδης και Γεώργιος Τρίγγος απόλυτα προσηλωμέν οι στον  στόχ ο τους, συμμε-
τείχ αν  στο Παν ελλήν ιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο «Πον τιακός Ελλην ισμός:
Μν ήμες και Όν ειρα – Παρελθόν  – Παρόν  - Μέλλον »,  που τελούσε υπό την  αιγίδα
της UNESCO και του Υπουργείου Εσωτερικών .

Με το project τους «Ο Πόν τον  εν  κειμήλιον », έν α ψηφιακό λεύκωμα εθν ικής τεκ-
μηρίωσης με αποθησαυρίσματα του Πόν του, βρέθηκαν  επάξια στην  1η θέση της
κατάταξης αποσπών τας υπέροχ ες κριτικές τόσο για τη  συλλογική προσπάθεια όσο
και εμπν ευσμέν η δουλειά που έκαν αν .   

Παράλληλα, βρέθηκαν  στον  τελικό του JA Greece αν άμεσα στις 10 καλύτερες
Μαθητικές Εικον ικές Επιχ ειρήσεις, όπου και έλαβαν  την  5η θέση με την  επιχ ειρ-
ηματική τους ιδέα Bridging «Γεφυρών ον τας τις Γεν ιές», αν άμεσα σε πλήθος σχ ο-
λείων  από όλη την  Ελλάδα, εν ώ συμμετείχ αν  και σε διαγων ισμό  που αφορούσε
την  Κοιν ων ική Καιν οτομία με το project «Ιστορίες Ζωής» όπου και έλαβαν  την  8η
θέση. Δυν αμική παρουσία, επίσης είχ ε  το Σχ ολείο και στην  3η Διαδικτυακή Προ-
σομοίωση Συν έν τευξης Τύπου που διοργάν ωσε ο Σ.Σ.Ε. ΠΕ80 – Οικον ομίας, έδρα
2ο ΠΕΚΕΣ Αττικής σε συν εργασία με  τον  DΟCK- Συν εργατικό Χώρο Κοιν ων ικής
Αλληλέγγυας Οικον ομίας, το Ελλην ικό Ιν στιτούτο Παστέρ, και το Ιν στιτούτο Χρημα-
τοοικον ομικού Αλφαβητισμού με θέμα «COVID & Οικον ομία».

Ο Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου συγχ αίρει τους μαθητές και
τους εκπαιδευτικούς του 1ου ΕΠΑΛ Ασπροπύργου για τις σπουδαίες τους δια-
κρίσεις και που για μια ακόμη φορά μας  έκαν αν  υπερήφαν ους  αλλά και τον  Διε-
υθυν τή του Σχ ολείου κ. Θεόδωρο Γατσώρη για την  αγαστή τους συν εργασία εδώ
και τόσο χ ρόν ια. Η Δημοτική Αρχ ή Ασπροπύργου θα συν εχ ίσει ν α συμβάλει με
κάθε τρόπο σε αν άλογες προσπάθειες  της μαθητικής και εκπαιδευτικής κοιν ότητας
της πόλης. 

Με το project τους
«Ο Πόν τον  εν  κει-
μήλιον », έν α ψηφ-
ιακό λεύκωμα εθν ι-

κής 
τεκμηρίωσης ,

βρέθηκαν  επάξια
στην  1η θέση της
κατάταξης, σε δια-
γων ισμό υπό την

αιγίδα της UNESCO
αποσπών τας υπέρ-
οχες κριτικές τόσο
για τη  συλλογική
προσπάθεια όσο
και εμπν ευσμέν η
δουλειά που έκα-

ν αν .   



Αργύρης Οικονόμου: 
«Η έξυπνη καθημερινότητα και

η έξυπνη οικονομία είναι  δύο
τομείς στους οποίους οφείλουμε
να επενδύσουμε,  επιτέλους,  στην

Ελευσίνα».

Να  κερδίσει το στοίχημα του Ψηφια-
κού Δήμου, επιδιώκει ο Δήμος Ελευ-
σίνας και έτσι μέσα από τον Άξονα Προ-
τεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» του
Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»,
κατέθεσε το προηγούμενο διάστημα μια
ολοκληρωμένη πρόταση. 

Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος ζητά
χρηματοδότηση για το έργο «Smartech
Elefsina: Έξυπνος κόμβος νέων τεχνο-
λογιών, ψηφιοποίησης και καινοτομίας
του Δήμου Ελευσίνας», με συνολικό
προϋπολογισμό 1.500.000 € . 

Στο προτεινόμενο έργο, περιλαμβά-
νονται που αφορούν την έξυπνη διαχείρ-
ιση. Δηλαδή, μέτρα για τον έλεγχο, την
πρόληψη και την έγκαιρη προειδο-
ποίηση, ενώ θα έχει προηγηθεί η κατα-
γραφή κρίσιμων πληροφοριών. Έτσι ο
Δήμος θα μπορεί, να έχει μια αποτελε-
σματική και συνάμα έξυπνη διαχείριση
των πληροφοριών προς όφελος των
πολιτών, σε ζητήματα όπως αυτά που

έχουν να κάνουν με τις επιδημιολογικές
κρίσεις και την ενεργειακή διαχείριση
των κτηρίων. 

Φυσική συνέχεια της έξυπνης διαχείρ-
ισης, είναι η έξυπνη διαβίωση, που
αφορά το  δεύτερο αντικείμενο της πρό-
τασης. Ευφυείς εφαρμογές, συστήματα
και πλατφόρμες για την πολιτική προ-
στασία – ασφάλεια, υγεία - πρόνοια,
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση -
πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον,
είναι στην πρώτη γραμμή στη μάχη για
μία έξυπνη οικονομία και μια έξυπνη
καθημερινότητα. 

Η δημιουργία Ψηφιακής Πλατφόρμας
Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και
Εκπαίδευσης – Digital Innovation City
Hub- 

Το Ψηφιακό Πρόγραμμα αξιολόγησης
δεξιοτήτων μαθητών και επαγγελματικού
προσανατολισμού για τους μαθητές

Η ευφυής πλατφόρμα υποστήριξης
αποφάσεων βιώσιμης ανάπτυξης, είναι
μερικά από αυτά που επιδιώκει ο Δήμος
να φέρει στην Ελευσίνα και τη Μαγούλα. 

Ακόμη, προβλέπονται: 
Ενιαία ψηφιοποίηση των εσωτερικών

διαδικασιών του Δήμου και των υπηρε-
σιών του Δήμου προς τους Πολίτες

Ψηφιοποίηση δημοτικών πάρκινγκ

Έξυπνες διαβάσεις πεζών
Ηλεκτρονικά περίπτερα – InfoKIOSKS
Έξυπνα παγκάκια,
Ψηφιοποίηση ελέγχων δημοτικής

αστυνομίας

Όπως δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος
Ελευσίνας, Αργύρης Οικονόμου: «Ζήτ-
ησα από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του
Δήμου μας, να εντάξουν στον φάκελο
προς το ΥΠΕΣ δράσεις που θα ανα

βαθμίσουν την καθημερινότητα των
δημοτών και από τις οποίες οι επιχειρ-
ηματίες, οι επισκέπτες και οι κάτοικοι θα
βγουν ωφελημένοι. 

Η «έξυπνη καθημερινότητα» και η
«έξυπνη οικονομία»  είναι δύο τομείς
στους οποίους οφείλουμε να επενδύσο-
υμε, επιτέλους, στην Ελευσίνα. 

Χαίρομαι γιατί οι προτάσεις που ετοιμά-
στηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία, είναι
προς την παραπάνω κατεύθυνση».  
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Μία “Smartech Elefsina” φιλοδοξεί να κάνει ο Δήμος μέσα από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»
Τι περιλαμβάνει  η πρόταση του Δήμου προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την «Ψηφιακή Σύγκλιση». 
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ΚΚοορρωωννοοϊϊόόςς::  ΝΝέέαα  ππρρόόσσττιιµµαα  110044..005500  εευυρρώώ  σσεε  9900..336699  εελλέέγγχχοουυςς  --  7788  ππααρρααββάάσσεειιςς
Πρόστιµα ύψους 104.050€ και κύρωση αναστολής

λειτουργίας δεκαπέντε (15) ηµερών σε µια (1)
επιχείρηση, επιβλήθηκαν συνολικά, από τις αρµόδιες
ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιµενικό Σώµα, ΕΑ∆,
∆Ι.Μ.Ε.Α., Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και ∆ηµοτική
Αστυνοµία), το Σάββατο 26.06.2021 σε συνολικά
90.369 ελέγχους που κατέγραψαν 78 περιπτώσεις
παράβασης  των µέτρων επιδηµιολογικού συναγερµού.
Η Ελληνική Αστυνοµία επιφορτίστηκε µε τον κύριο
όγκο των ελέγχων (77.085).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση µάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη
τήρηση αποστάσεων 

2. Μη επίδειξη βεβαίωσης µετακίνησης/Επίδειξη µη
νόµιµης βεβαίωσης

3.Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών
κανόνων λειτουργίας του κλάδου 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε συνολικά σε τρεις (3) συλλή-
ψεις (ενός ιδιοκτήτη καταστήµατος υγειονοµικού
ενδιαφέροντος και δυο προσωρινά υπευθύνων) και επέ-
βαλε πρόστιµα συνολικού ύψους 15.000€ (3x5.000€),
για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας

Η ΕΑ∆, µετά από ελέγχους κατά τις βραδινές –
πρώτες πρωινές ώρες σε συνολικά δέκα (10) καταστή-
µατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, επέβαλε ένα (1)
διοικητικό πρόστιµο συνολικού ύψους 5.000€ για
υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας

Περιφέρεια Πελοποννήσου
Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε µια (1) σύλληψη της προ-

σωρινά υπεύθυνης καταστήµατος υγειονοµικού ενδια-
φέροντος (καφενείο – ψησταριά) και επέβαλε πρόστιµο
5.000€ για εξυπηρέτηση πελατών στο εσωτερικό του
καταστήµατος. Στους πέντε (5) πελάτες επιβλήθηκαν
πρόστιµα συνολικού ύψους 1.500€ (5x300€)  

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιµο συνολικού ύψους
10.000€ (2x5.000€) σε δυο καταστήµατα υγειονοµικού
ενδιαφέροντος (καφέ – µπαρ) για εξυπηρέτηση καθή-
µενων πελατών σε εσωτερικό χώρο

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε µια (1) σύλληψη ιδιοκτήτη
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος (µπαρ) και
επέβαλε πρόστιµο ύψους 5.000€ για παραβίαση του
ωραρίου λειτουργίας και εξυπηρέτηση ενός πελάτη
στον εσωτερικό χώρο του καταστήµατος. Στον πελάτη
επιβλήθηκε πρόστιµο 300€ για παράβαση του περιορι-
σµού κίνησης

Περιφέρεια Κρήτης

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιµο 5.000€ σε ιδιοκτήτη
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος (καφενείο)
για υπέρβαση του ωραρίου λειτουργίας

Περιφέρεια Ηπείρου

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιµο 5.000€ σε δεξίωση για
υπέρβαση του ορίου συµµετεχόντων – παρευρισκοµέ-
νων 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε τρεις (3) συνολικά συλλή-
ψεις και επέβαλε πρόστιµα συνολικού ύψους 15.000€ 

(3x5.000€) σε ισάριθµους ιδιοκτήτες καταστηµάτων
υγειονοµικού ενδιαφέροντος για υπέρβαση του ωρα-
ρίου λειτουργίας

Επικράτεια

Η ΕΑ∆ διενήργησε ελέγχους σε εξήντα τρία (63)
αντικείµενα και σε συνολικά τετρακόσια επτά  (407)
φυσικά πρόσωπα και επέβαλε (1) διοικητικό πρόστιµο
συνολικού ύψους 5.000€

Το Λιµενικό δεν επέβαλε πρόστιµα καθώς κατά τη
διάρκεια των ελέγχων που πραγµατοποίησε δεν διαπι-
στώθηκαν παραβάσεις

∆. Επιχειρησιακός προγραµµατισµός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια µε
βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρµογής των
ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και
επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εµπορικού ενδιαφέρ-
οντος.

ΕΤΑΔ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών
για το διαγωνισμό των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά

Η
ΕΤΑΔ ΑΕ αν ακοίν ωσε το επικαιροποιημέν ο
χ ρον οδιάγραμμα του διαγων ισμού σε
συν έχ εια της προκήρυξης του Αν οικτού Πλει-

οδοτικού Διαγων ισμού για την  πώληση ακιν ήτου της
Εταιρείας Ακιν ήτων  Δημοσίου (ΕΤΑΔ) ΑΕ στην  περ-
ιοχ ή των  Ναυπηγείων  Σκαραμαγκά, μέσω της ηλεκτρ-
ον ικής πλατφόρμας. Μάλιστα τον ίζει ότι αυτό γίν εται
"λόγω εκπεφρασμέν ου εν διαφέρον τος από επεν -
δυτές", Να σημειωθεί ότι ο προηγούμεν ος διαγων ισμός
ήταν  άκαρπος.. Έτσι τα χ ρον οδιαγράμματα διαμορ-

φών ον ται ως εξής:

(i) Έως την  Πέμπτη 1 Ιουλίου 12:00 μ.μ., ώρα Ελλά-
δος, υποβολή αιτήματος απόκτησης πρόσβασης στο
εικον ικό γραφείο δεδομέν ων  (VDR). Η αίτηση υπο-
βάλλεται ιδιοχ είρως ή ταχ υδρομικώς, στα Γραφεία της
ΕΤΑΔ, Βουλής 7, Αθήν α 105 62 (Πρωτόκολλο-2ος όρο-
φος), υπόψη της Επιτροπής Διαγων ισμού. Σημειών ε-
ται ότι η απόκτηση πρόσβασης στο VDR δεν  είν αι
απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχ ή στο Δια-
γων ισμό.

(ii) Έως την  Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021, στις 17:00 ώρα 

Ελλάδος, προθεσμία υποβολής του Φακέλου Δικαιο-
λογητικών  Εγγράφων  Συμμετοχ ής. Η υποβολή του
Φακέλου γίν εται στα Γραφεία της ΕΤΑΔ, Βουλής 7,
Αθήν α (2ος όροφος – Πρωτόκολλο), υπόψη της Επι-
τροπής Διαγων ισμού.

(iii) Μετά την  αξιολόγηση των  Φακέλων  συμμετοχ ής
θα ακολουθήσει η δοκιμαστική εικον ική δημοπρασία
και εν  συν εχ εία ο ηλεκτρον ικός διαγων ισμός, μεταξύ
των  συμμετεχ όν των  που πληρούν  τα κριτήρια διαγω-
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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
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Ζητείται κοπέλα από τον Κυνηγετικό σύλλογο Ασπροπύργου 
για γραμματειακή υποστήριξη, 4ωρης απασχόλησης 8μηνης σύμβασης.

Τηλ. επικοινωνίας 6932476552 - Σταμάτης Ιωάννης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ   ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της με αριθμ.

3ης / 2021συν εδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφ .: 17
ΘΕΜΑ: Ορθή επαν άληψη της

υπ΄αριθμ. 106/2020 απόφ ασης
περί έγκρισης αποζημίωσης

ιδιοκτησίας Τσίγκου Νικολάου
σύμφ ων α με την  1/2010 Πράξη

Αν αλογισμού Ο.Τ. 339Α-340-
344-345-346-347-347Α-348-354
και 357 καθώς και του χώρου
στάθμευσης στο Ο.Τ. 347Α και

του Χώρου Παιδικής Χαράς
στο Ο.Τ. 357, και εξουσιοδότ-
ηση του κου Δημάρχου, ν α

προβεί στις ν όμιμες εν έργειες

Στον Ασπρόπυργο και στο
Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα
την  9η Ιανουαρίου 2021, ημέρα
Τρίτη  και ώρα 12:00 μ.μ., συνή-
λθε δια Περιφοράς Συνεδρίαση,
σύμφωνα με την από 11-3-2020
ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα αντι-
μετώπισης  των αρνητικών συνε-
πειών της εμφάνισης του κορω-
ν ο ϊ ο ύ
Covid-19και της ανάγκης περιο-
ρισμού της διάδοσής του” (ΥΕΚ
Α΄55) και με τη με αρ. πρωτ.
18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:
9ΛΠΦ46ΜΣΛ6- 1ΑΕ) εγκύκλιο
του Υπουργείου Εσωτερικών),
του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Ασπροπύργου, ύστερα
από την υπ’ αριθμ. πρωτ.
2105/5-2-2021, έγγραφη πρόσ-
κληση του Προέδρου Δημοτικού
Συμβουλίου , κου ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
Γ. ΤΣΟΚΑ,  σύμφωνα με την δια-
δικασία των διατάξεων των άρθ-
ρων 67,  της παρ. 51  (όπως
έχουν τροποποιηθεί με τις διατά-
ξεις του άρθρου 184, παρ.1 του
Ν.4635/2019), και 167, παρ.12

του Ν. 3852/2010, (όπως έχουν
τροποποιηθεί με τις διατάξεις
του άρθρου 184, παρ.2 του
Ν.4635/2019).
Η πρόσκληση επιδόθηκε σε όλα

τα μέλη του Συμβουλίου και
στον Δήμαρχο κο ΝΙΚΟΛΑΟ Ι.
ΜΕΛΕΤΙΟΥ σύμφωνα με τις ανω-
τέρω διατάξεις.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει

νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι
δήλωσαν τη συμμετοχή τους,
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου στη δια περιφοράς  3η
συνεδρίαση, σε σύνολο 33
μελών, 33 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2)ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
3 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
4)ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
5)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ         
6)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
7)ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
8)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
9)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
11)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12)ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     
13)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
14)ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16)ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
17)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
20)ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
2 1 ) ΜΑ Υ Ρ Α Κ Η - ΤΣ Ι Γ Κ Ο Υ

ΕΛΕΝΗ 
22)ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
23)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
24)ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
25)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
26)ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
27)ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
28)ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
29)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
30)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ          
31)ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
32)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
33)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΟΥΔΕΙΣ

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμ-
ης απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ.
Θεμιστοκλής Γ. Τσόκας, κήρυξε
την έναρξη 
της δια Περιφοράς συνεδρίασης,

σύμφωνα με την διαδικασία των
διατάξεων των άρθρων 67,  της

παρ. 
51 , και 167, παρ.12  του Ν.

3852/2010, και εισηγούμενος  το
1ο   και μοναδικό θέμα της ημε-
ρήσιας διάταξης με τίτλο: «Ορθή
επανάληψη της υπ΄αριθμ.
106/2020 απόφασης περί έγκρι-
σης αποζημίωσης ιδιοκτησίας
Τσίγκου Νικολάου σύμφωνα με
την 1/2010 Πράξη Αναλογισμού
Ο.Τ. 339Α-340-344-345-346-347-
347Α-348-354 και 357 καθώς και
του χώρου στάθμευσης στο Ο.Τ.
347Α και του Χώρου Παιδικής
Χαράς στο Ο.Τ. 357, και εξου-
σιοδότηση του κου Δημάρχου,
να προβεί στις νόμιμες ενέργει-
ες», έθεσε υπόψη των μελών την
αριθμ. πρωτ.: 283/ΟΙΚ.ΥΠ./28
Ιανουαρίου 2021 εισήγηση του
Διευθυντή Οικονομικών Υπηρε-
σιών , κου Φίλιππου Πάνου, η
οποία έχει ως κάτωθι: .

«Αξιότιμε, κύριε Πρόεδρε,
με την υπ΄αριθμ. 106/2020 προ-

γενέστερη απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου ,  εγκρίθηκε η
αποζημίωση ιδιοκτησίας
Τσίγκου Νικολάου σύμφωνα με
την 1/2010 Πράξη Αναλογισμού
των Ο.Τ. 339Α-340-344-345-346-
347-347Α-348-354 και 357
καθώς και του χώρου στάθμευ-
σης στο Ο.Τ. 347Α και του
Χώρου Παιδικής Χαράς στο Ο.Τ.
357 και εξουσιοδοτήθηκε ο κος
Δήμαρχος να προβεί σε όλες τις
νόμιμες ενέργειες.
Εν συνεχεία με το υπ΄αριθμ.

64247/14/31.12.2020 Φύλλο
Ελέγχου της 8ης Υπηρεσίας Επι-
τρόπου ΟΤΑ στο Δήμο Νίκαιας,
θα πρέπει το Δημοτικό
Συμβούλιο να αποφασίσει, αιτιο-
λογημένα, για την απευθείας
αγορά του οικοπέδου του Κου
Τσίγκου Νικόλαου.
Κατόπιν των ανωτέρω, σας υπε-

νθυμίζω ότι:
Η ίδρυση του 2ου Γενικού

Λυκείου Ασπροπύργου επικ-
υρώθηκε με την δημοσίευση του
ΦΕΚ Β 788/06.05.2008. 
Εν συνεχεία με την

υπ΄αριθμ.157/2010 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου
εγκρίθηκε η απαλλοτρίωση –
ανέγερση του 2ου Γενικού
Λυκείου Ασπροπύργου στην
περιοχή « Γερμανικά» στο
Ο.Τ.347
Κατόπιν, με την υπ΄αριθμ.

246/2010 απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου, εκτός των
άλλων,  εγκρίθηκε η ανέγερση
διδακτηρίου του 2ου Γενικού
Λυκείου Ασπροπύργου στην

περιοχή « Γερμανικά» στο
Ο.Τ.347 που είναι χαρακτηρι-
σμένος ως « χώρος σχολείου» (
ΦΕΚ 632/Δ/20.06.2003, απόφα-
ση Νομάρχη Δυτ. Αττικής με αρ.
9936/1344/23.01.2009).
Στην προαναφερόμενη απόφα-

ση γίνεται αναφορά, επίσης, για
τους δρόμους γύρω από το Ο.Τ.
347 καθώς και για τον χώρο στά-
θμευσης στο Ο.Τ.347α.   
Η συνολική δαπάνη για την

εφαρμογή σχεδίου και την
αγορά εδαφικής έκτασης για την
δημιουργία του 2ου Γενικού
Λυκείου Ασπροπύργου θα ανέ-
λθει στο ποσό των τριακοσίων
ογδόντα μία χιλιάδων τετρακό-
σια τριάντα εννέα ευρώ και εβδο-
μήντα οκτώ λεπτά (381.439,78€)
, ήτοι, 2.789,73 τ.μ. *
136,73€/τ.μ.= 381.439,78€.
Το προαναφερόμενο ποσό έχει

προβλεφθεί στον Προϋπολογι-
σμό του έτους 2021, όπως αυτός
εγκρίθηκε από την Αποκεντρω-
μένη Διοίκηση Αττικής με αριθμό
110685/21.12.2020, υπό ΚΑΕ
30.7421.000 ( Δαπάνες εφαρμο-
γής σχεδίου ) και υπό ΚΑΕ
30.7112.000 ( Αγορές ακινήτων
και εδαφικών εκτάσεων).           
Κύριε Πρόεδρε, αφού λάβετε

υπόψη τα ανωτέρω καθώς
επίσης και :
1) το από 27/09/2020 νέο τοπο-

γραφικό σχεδιάγραμμα του Γ.
Κουράση (Πολ. Μηχ.) με ηλεκτρ-
ονική υποβολή, ΚΗΔ 774525,
που αναφέρει την τελική κατα-
μέτρηση της  ιδιοκτησίας του
Κου Τσίγκου Νικόλαου που
πρόκειται να αποζημιωθεί
(2.789,79 τ.μ.)  
2) την από 31/12/2020 έκθεση

εκτίμησης της πιστοποιημένης
εκτιμήτριας Κας Άννας Μιχα-
ηλίδη (ΑΜ 7) για την ιδιοκτησία
Τσίγκου Νικολάου,
παρακαλώ πολύ όπως εισηγηθ-

είτε προς τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου για να αποφ-
ασίσουν επί των ανωτέρω.
Επιπροσθέτως σας γνωρίζω ότι

όλα τα δικαιολογητικά που ανα-
φέρονται στην εισήγηση θα δια-
βιβασθούν στο γραφείο σας προ-
κειμένου να ενημερωθούν οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι».   
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το

Δημοτικό Συμβούλιο να  αποφ-
ασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά

την προαναφερόμενη διαδι-
κασία και αφού έλαβε υπόψη:
Την εισήγηση του Προέδρου, κ.

Θεμιστοκλή Γ. Τσόκα, 
Τις διατάξεις των άρθρων 67,

της παρ. 51  (όπως έχουν τρο-
ποποιηθεί με τις διατάξεις του
άρθρου 184, παρ.1 του
Ν.4635/2019), και 167, παρ.12
του Ν. 3852/2010, (όπως έχουν
τροποποιηθεί με τις διατάξεις
του άρθρου 184, παρ.2 του
Ν.4635/2019),
Το άρθρο 11, του Ν. 4623/2019,
Την αριθμ. πρωτ.:

283/ΟΙΚ.ΥΠ./28 Ιανουαρίου
2021 εισήγηση του Διευθυντή
Οικονομικών Υπηρεσιών , κου
Φίλιππου Πάνου,
την υπ΄αριθμ. 106/2020

(ΑΔΑ:Ω9Γ2ΩΨΝ-ΕΘΑ) προγενέ-
στερη απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου,
την υπ΄αριθμ.157/2010 απόφα-

ση του Δημοτικού Συμβουλίου
την υπ΄αριθμ. 246/2010

(ΑΡ.ΠΡΩΤ. 19960/16-6-2010
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ) απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου,
το από 27/09/2020 νέο τοπογρ-

αφικό σχεδιάγραμμα του Γ.
Κουράση (Πολ. Μηχ.) με ηλεκτρ-
ονική υποβολή, ΚΗΔ 774525,
που αναφέρει την τελική κατα-
μέτρηση της  ιδιοκτησίας του
Κου Τσίγκου Νικόλαου που
πρόκειται να αποζημιωθεί
(2.789,79 τ.μ.), 
2) την από 31/12/2020 έκθεση

εκτίμησης της πιστοποιημένης
εκτιμήτριας Κας Άννας Μιχα-
ηλίδη (ΑΜ 7) για την ιδιοκτησία
Τσίγκου Νικολάου,
Την επιστολική ψήφο των

συμμετεχόντων.

πέρασε σε ψηφ οφ ορία, στην
οποία ΥΠΕΡ των  «Ορθή επα-
ν άληψη της υπ΄αριθμ. 106/2020
απόφ ασης περί έγκρισης αποζ-
ημίωσης ιδιοκτησίας Τσίγκου
Νικολάου σύμφ ων α με την
1/2010 Πράξη Αν αλογισμού Ο.Τ.
339Α-340-344-345-346-347-
347Α-348-354 και 357 καθώς
και του χώρου στάθμευσης στο
Ο.Τ. 347Α και του Χώρου Παιδι-
κής Χαράς στο Ο.Τ. 357, και
εξουσιοδότηση του κου
Δημάρχου, ν α προβεί στις ν όμι-
μες εν έργειες», τάχθηκαν
τριάν τα τρία (33) μέλη του
συμβουλίου, και ον ομαστικά οι
κ.κ. :  
1)ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2)ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
3 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
4)ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
5)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ         
6)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
7)ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
8)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

9)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
11)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12)ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     
13)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
14)ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16)ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
17)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
20)ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
2 1 ) ΜΑ Υ Ρ Α Κ Η - ΤΣ Ι Γ Κ Ο Υ

ΕΛΕΝΗ 
22)ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
23)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
24)ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
25)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
26)ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
27)ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
28)ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
29)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
30)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ          
31)ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
32)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
33)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

και
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίν ει :

1. την  ορθή επαν άληψη της
υπ΄αριθμ. 106/2020 (ΑΔΑ:
Ω9Γ2ΩΨΝ-ΕΘΑ) απόφ ασης
περί έγκρισης αποζημίωσης
ιδιοκτησίας Τσίγκου Νικολάου
σύμφ ων α με την  1/2010 Πράξη
Αν αλογισμού Ο.Τ. 339Α-340-
344-345-346-347-347Α-348-354
και 357 καθώς και του χώρου
στάθμευσης στο Ο.Τ. 347Α και
του Χώρου Παιδικής Χαράς στο
Ο.Τ. 357, επί συν ολικού ποσού
381.439,78  € και 

2. την  εξουσιοδότηση του
Δημάρχου, κου Νικολάου Ι.
Μελετίου, ν α προβεί στις ν όμι-
μες εν έργειες.

Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγ-
ν ώσθηκε το πρακτικό αυτό
υπογράφ εται ως κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα αριθμό 17.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                
ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ  Γ. ΤΣΟΚΑΣ

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816



Φινάλε στην Football League

Τ
ην  κατάκτηση του τροπαίου του
Νοτίου ομίλου της Football League
γιόρτασε η Καλαμάτα στη μεσ-

σην ιακή πρωτεύουσα όπου επικράτησε
4-0 του Ιάλυσου για της 18η και τελευ-
ταία αγων ιστική του ποδοσφαιρικού
πρωταθλήματος του Νοτίου Ομίλου της
Football League

Στην  δεύτερη θέση τερμάτισε η Ρόδος
η οποία ν ίκησε 2-0 εκτός έδρας τον
Ασπρόπυργο. Όλα αυτά βέβαια, με την
προϋπόθεση ότι δεν  γν ωρίζουμε τι θα
συμβεί με την  αν αδιάρθρωση των  κατ-
ηγοριών , που ετοιμάζει η Γεν ική Γραμ-
ματεία Αθλητισμού και το χ ρν ικό διά-
στημα της εφαρμογής της.

Τον  υποβιβασμό στην  ερασιτεχ ν ική
κατηγορία γν ώρισαν  πάν τως, οι δύο
τελευταίοι της κατάταξης και συγκεκριμέ-
ν α ο Ασπρόπυργος και ο Αστέρας
Βλαχ ιώτη, παρά τη ν ίκη του στη
Σπάρτη με 2-1 επί της Σαν τορίν ης.

Συγκεκριμέν α η Ρόδος ολοκλήρωσε το
πρωτάθλημα έχ ον τας σε 18 παιχ ν ίδια
30 βαθμούς με ρεκόρ 8-6-4 έχ ον τας στα
γκολ 20-15. Από την  πλευρά του ο
Ασπρόπυργος πήρε την  τελευταία θέση
με 8 βαθμούς έχ ον τας 2-2-14 και γκολ
10-34.

Βέβαια, εκκρεμούν  δικαστικές αποφά-
σεις, καθώς η Σαν τορίν η έχ ει καταθέσει
έν σταση κατά της Ρόδου για ληγμέν ες

καταστάσεις υγείας των  παικτών , εν ώ η
Καλλιθέα κατέθεσε έφεση κατά της
απόφασης που δικαίωσε τον  Αστέρα
Βλαχ ιώτη και της επέβαλε αφαίρεση έξι
βαθμών .

Τα αποτελέσματα στο ν ότιο όμιλο της
Football League

Αιγάλεω – Καλλιθέα 0-0
Αστέρας Βλαχιώτη – Σαντορίνη 2-1

(24′ Νικολάου, 76′ Παππουτσίδης –
32′ Σκαθαρούδης

Ασπρόπυργος- Ρόδος 0-2 (9′ Αρνα-
ρέλλης – 75′ Λίχτι)

Επισκοπή – Νίκη Βόλου 0-0
Καλαμάτα – Ιάλυσος 4-0(14’ 87′

Μαρκόφκσι, 57′ Κέρι, 65′ Παυλίδης).

H BAΘΜΟΛΟΓΙΑ(Τελική)

1 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 35
2 ΡΟΔΟΣ 30
3 ΕΠΙΣΚΟΠΗ 27
4 ΙΑΛΥΣΟΣ 24
5 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 24
6 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 23
7 ΑΙΓΑΛΕΩ 23
8 ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 22
9 ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 22
10 ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ 8

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

12-θριάσιο Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021

ΕΠΟ: Φέτος δεν  αν εβαίν ει καμία ομάδα από τα τοπικά στη Γ Εθν ική

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Θοδωρής Ζαγοράκης μίλησε προς τις Ενώσεις για τη σημασία του ερασι-
τεχνικού ποδοσφαίρου ενώ ο εκπρόσωπος της ΟΥΕΦΑ, Λούκα Νικολά, στάθηκε στο τι έχει ζητή-
σει η ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και τι περιμένει.
Φέτος δεν ανεβαίνει καμία ομάδα από τα τοπικά στη Γ Εθνική και έτσι τη νέα περίοδο η Γ Εθνική
θα έχει 86 ομάδες (αν δεν αλλάξει κάτι για διάφορους λόγους), οι οποίες θα χωριστούν σε επτά
ομίλους. Ο στόχος που έχει μπει είναι σε βάθος τριετίας οι όμιλοι να γίνουν τέσσερις. Τη σεζόν
2021-2022 οι όμιλοι θα είναι 7.
Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να γίνονται μπαράζ για την άνοδο στη Γ’ Εθνική και θα ανε-
βαίνουν αντί 56 ομάδες, 28 ομάδες.

ΑΝ.ΤΣΑΚ.

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284

Γ' ΕΘΝΙΚΗ:  Καταργούνται οι «εικοσάρηδες» από τις ενδεκάδες;

Αρκετά εξετάζονται για την προκήρυξη της νέας σεζόν στη
Γ  ́Εθν ική. Ένα από αυτά, ότι η κάθε ομάδα, θα υποχρε-
ούται να χρησιμοποιεί μέχρι δύο αλλοδαπούς. Δηλαδή
πρόθεση της ΕΠΟ είναι να μειωθεί ο αριθμός τω τεσσάρων
που ίσχυε ως τώρα. Επίσης, θα καταργηθεί ο «μικρός» από
την αρχική ενδεκάδα.
Η κάθε ομάδα ωστόσο, θα υποχρεούται να έχει πέντε
μικρούς στην εικοσάδα της δηλωμένους στο Φύλλο Αγώνα.
Αυτό σε συνδυασμό με την πρόθεση από πλευράς ΕΠΟ,
από τη σεζόν 2022-23, να υποχρεούται η κάθε ομάδα Γ  ́Εθν ικής να διαθέτει ομάδα Κ17 ή
Κ15, η οποία θα αγωνίζεται στο αντίστοιχο πρωτάθλημα της κατηγορίας, ή ακόμα και παρέα με
τις ομάδες της Super League 2 (προφανώς σε ομίλους με γεωγραφικά κριτήρια για περιορισμό
εξόδων).
Παράλληλα θα τεθούν και άλλοι όροι, όπως π.χ. η υποχρεωτικότητα για κάθε ομάδα να διαθέ-
τει γήπεδο με εξέδρα 400 καθημένων θεατών κατ’ ελάχιστο. Αυτά όλα, στο Πρωτάθλημα της Γ΄
Εθνικής της περιόδου 2022-23, το οποίο θα διεξαχθεί σε τέσσερις ομίλους των 18 ομάδων.
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Αγώνα για
φιλανθρωπικό

σκοπό οι
Παλαίμαχοι 
του Ηρακλή
Ελευσίνας

Σήμερα στις 19:00 στο
γήπεδο Γιώργος Ρουμε-

λιώτης οι Παλαίμαχοι
του Ηρακλή 
Ελευσίν ας θα

δώσουν  αγών α για
φιλαν θρωπικό σκοπό

για την  ΦΩΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ άτομα με

ειδικές αν άγκες με την
ομάδα της Ακρόπολης

CLUB του Μαρίν ου
Παπαν των όπουλου. Θα
υπάρξουν  βραβεύσεις

και θα τιμηθούν  προσω-
πικότητες του πολιτικού
και αθλητικού κόσμου.

Ο Μιχάλης Κάσδαγλης
επισκέφτηκε την ΠΑΕ
ΠΑΟΚ στην τούμπα

Μετά το πέρας του καλοκαιρινού τουρνουά
Ισθμια 2021 που συμμετείχε η ακαδημία του
Πυρρίχιου Ασπροπύργου  ο προπονητής των
τμημάτων Κ15 και Κ17 Κος Μιχάλης Κάσδαγλης
επισκέφτηκε την ΠΑΕ ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Σκοπός αυτής της επίσκεψης ήταν να συζητή-
σει με τον αρχισκάουτερ του Πάοκ Κο Κώστα
Λαγωνίδη όλα τα θέματα που αφορούν την
συνεργασία της ακαδημίας μας με την ΠΑΕ.
Κατά την επίσκεψη του παρακολούθησε φιλικό
της Κ15, είδε δοκιμαστικά παικτών για την Κ14,
αντάλλαξε απόψεις με τους προπονητές των
τμημάτων Κ10 και Κ11 κ.κ. Γιώργο Γκούρτσα και
Σπύρο Κουλούρη.

Στη συνέχεια παρακο-
λούθησε σεμινάριο προ-
πονητικής από τον
υπεύθυνο προπόνησης
των ακαδημιών της ΠΑΕ
ΠΑΟΚ κύριο Γιάννη Αβρ-
αμίδη. Τέλος είχε τη
χαρά κατά την ξενάγηση
του στις εγκαταστάσεις
της ΠΑΕ να συνομιλήσει
με τους παλαίμαχους
παίκτες του ΠΑΟΚ κ.κ.
Γιώργο Τουρσουνίδη και

Γιώργο Γεωργιάδη.
Η διοίκηση της ακαδημίας μας θα ήθελε να

ευχαριστήσει θερμά για την άψογη φιλοξενία
του προπονητή μας Κου Μιχάλη Κάσδαγλη όλα
τα στελέχη της ΠΑΕ και ξεχωριστά τον Κο
Κώστα Λαγωνίδη που ανταποκρίνεται σε όλα
τα αιτήματα μας.

ΑΝ. ΤΣΑΚ.

Ο Ιερόθεος
Παπαμε λέ της
πέρασε την
πόρτα της ΑΕΚ
στα Σπάτα

Μετά από ένα χρόνο
συνεργασίας το
πρώτο παιδί  της
ακαδημίας του ΑΟ
Μίμα Μικρασιατικής
Μεγάρων  πέρασε την
πόρτα του προπονητι-

κού κέντρου της
Α.Ε.Κ. στα Σπάτα. Ο
λόγος για τον Ιερόθεο
Παπαμελέτη ο οποίος
μαζί με τον τεχνικό
διευθυντή της ακαδ-
ημίας Γιώργο Καραμ-
πλάκα έδωσε το
παρόν στην καταγρα-
φή ικανοτήτων του
δικτύου της Α.Ε.Κ.!

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΙΕΡΟΘΕΕ !!!

Η Ακαδημία του ΠΑΟΚ Μάνδρας ευχαριστεί...

<<Η διοίκηση της ακαδημίας του ΠΑΟΚ Μάν δρας ευχ αριστεί για τα δυο τουρν ουά
που είχ αμε αυτό το Σαββατοκύριακο ώστε ν α ευχ αριστηθούν  τα παιδιά μας και ν α
χ αρούν  το ποδόσφαιρο!!!!!! Καλό καλοκαίρι , καλά μπάν ια, καλη ξεκούραση !!!!!
Μαζεύουμε μπαταρίες για τη ν έα χ ρόν ια που θα είν αι συν αρπαστική με πολλές
αλλαγές!!!!!!
Ευχ αριστούμε την  Δύν αμη Ασπροπύργου για το τουρν ουά που συμμετείχ αμε !!!!!
Μια δύσκολη χ ρόν ια τελείωσε !!!!! Ευχ αριστούμε όλους εσάς που ήσασταν  δίπλα
μας!!!!! Αν αν εών ουμε το ραν τεβού μας με πολλές εκπλήξεις και αν ακοιν ώσεις !

Πλήρες μέλος του UEFA
Coaching Convention ως προς
τη λειτουργία Σχολών Προπον-
ητών κατηγορίας UEFA
Goalkeeper B και τη δυνατότ-
ητα έκδοσης των σχετικών διπ-
λωμάτων και πιστοποιητικών
είναι πλέον η Ελληνική Ποδοσφ-
αιρική Ομοσπονδία.
Όπως ενημέρωσε με σχετικό
έγγραφο ο επικεφαλής 

Εκπαίδευσης της UEFA, Frank
K. Ludolph, η Ευρωπαϊκή Ομο-
σπονδία αποδέχθηκε την θετι-
κή αξιολόγηση του Jira Panel
αναφορικά με την παραπάνω
κατηγορία διπλώματος. 
O κ. Ludolph συγχαίρει την
Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομο-
σπονδία για το νέο σημαντικό
επίτευγμα στον τομέα της
εκπαίδευσης προπονητών.

Διπλώματα προπονητών τερματοφυλάκων
UEFA από την ΕΠΟ

Σπουδαία δουλειά απο τον Σταύρο Κομιώτη στις ακαδημίες του Μανδραικού

Ο Σταύρος Κομιώτης κάνει σπουδαία δουλειά στη ακαδημία του Μανδραικού
Α.Ο.
Ο 44 χρονος(31/5/1977) παικταράς μεγάλος, «μπουκαδόρος» στην ποδοσφαιρι-
κή γλώσσα, παιδί διαμάντι σαν χαρακτήρας, εξελίσσεται πλέον σε έναν από
τους καλύτερους προπονητές στα νέα παιδιά του ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΥ ΑΟ.
Τάνκ στην μικρή περιοχή σαν παίκτης και γκολτζής και τώρα Μαέστρος στα νέα
ταλέντα σαν προπονητής.
Σαν παίκτης αγωνίστηκε στους Αμπελόκηπους ΑΕ, Ολυμπιακός Λαυρίου,
Ασπρόπυργος, Προοδευτική, ΠΑΣ Κόρινθος, Εθνικός Πειραιά, Ζάκυνθος κ.α.
Έχει αγωνιστεί στην Α΄Εθνική σε 23 αγώνες με τον Εθνικό Πειραιώς (1998-1999) πετυχαίνοντας ένα γκολ στις
19/05/1999 με τον Απόλλωνα στην Ριζούπολη (2-3), και 4 με την Προοδευτική (2002-2003) .
Επίσης έχει δύο συμμετοχές στο κύπελλο Ελλάδας το 1999 με τον Εθνικό Πειραιώς και 4 συμμετοχές στην
παλιά Β΄Εθνική με τον Εθνικό το 1999.

ΑΝ. ΤΣΑΚ.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

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

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

Ενοικιάζεται οικία (1ος
οροφος) στη διασταύρω-
ση Ασπροπύργου κοντά
στο ΙΚΑ 86 τετραγωνικά

μέτρα, σε οικογένεια που
να έχει σταθερή εργασία
Διατίθεται και για επαγγε-
λματικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)

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

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 6
946288952

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

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

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκα-

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626

Κυρία Ελληνίδα ανα-
λαμβάνει τη φύλαξη παι-
διών στις περιοχές Μάν-

δρας - Μαγούλας & Ελευ-
σίνας. Τηλ. 6979244790

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΚΙΝ 6947882562

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

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

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

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ

ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-
5573042. 
Fax: 210-5576988

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

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

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

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

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

του

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Επιθυμητά Προσόντα

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

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

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

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

Γνώση  Microsoft Office 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ
Επιθυμητά Προσόντα                          

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

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

Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι  Ι.Χ

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

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

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

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

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

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

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

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ



16-θριάσιο Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021


