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Σύγχρονο Ιατρείο με απινιδωτή
στον ΠΑΟΚ Μάνδρας !!!

ΑΡΙΩΝ ΦΥΛΗΣ: Δωρεάν
μαθήματα κολύμβησης

από 1-15 Ιουλίου

ΚΚααλλλλιιέέρργγεειιαα……  
χχαασσιισσόόδδεεννττρρωωνν  
σσεε  ττααρράάττσσαα  σσττοονν    

AAσσππρρόόππυυρργγοο
ΜΜίίαα  σσυυλλλληηψψηη  --  κκαατταασσχχέέθθηηκκαανν

116644  δδεεννδδρρύύλλλλιιαα  σσεελλ..  99

Ανοίγουν 30 θέσεις
εργασίας στον 

Δήμο Ελευσίνας
σσεελλ..  33 σσεελλ..  22

Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας
ενισχύει τον μηχανοκίνητο

στόλο του

ΣΣεελλ..  1122--1133

σσεελλ..  66

σσεελλ..  55

Η BriQ επενδύει
6.5 εκατ. ευρώ

στον Ασπρόπυργο
σσεελλ..1166

Νέα παράταση στους δήμους για τα
Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 

σσεελλ..    33  &&  99

Ανάρτηση Δασικού Χάρτη
Δ. Ε. Άνω Λιοσίων 
– Πρόσκληση για  υποβολή αν τιρρήσεων

σσεελλ..  33 σσεελλ..  88
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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: Υψηλές θερμοκρασίες . Άνεμοι : ασθενείς 
Θερμοκρασία: Από 26 έως 42 βαθμούς Κελσίου.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
4,8,12,16,20,24,28

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αναργυρούλα 
Δαμιανός, Δαμιανή , Κοσμάς 

Μαυρίκιος,  Μαυρικία, Μαυρίκα 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Αντωνάρας Δημήτριος Γ.

28ης Οκτωβρίου 49, 2105571663

MANΔΡΑ
Γιάννου Γεώργιος Ι.

Κοροπούλη Βαγγέλη 25, 2105555844

Άνω Λιόσια

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

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΙΣ ΟΕ
Φιλαδελφείας 328, 2102316792

ΗΗΤΤΑΑΝΝ  ΑΑΝΝΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΟΟ  ΕΕΠΠΙΙ  ΜΜΙΙΑΑ  ΔΔΕΕΚΚΑΑΕΕΤΤΙΙΑΑ

ΞΞααννάά  σσττηη  μμάάχχηη  ττηηςς
ππυυρροοππρροοσστταασσίίααςς  

το Πυροφυλάκιο Μαγούλας 
Μετά από δέκα χρόνια που ήταν ανενεργό, το

Πυροφυλάκιο Μαγούλας είναι ξανά μάχιμο στον
αγώνα της πυροπροστασίας στην ευρύτερη περιοχή
της Μαγούλας. 

Έτσι, μετά από ενέργειες του Δημάρχου Ελευ-
σίνας, Αργύρη Οικονόμου, το Πυροφυλάκιο ανακα-
τασκευάστηκε, ενώ κινήθηκαν όλες οι νόμιμες δια-
δικασίες προκειμένου να υπάρξει στελέχωσή του με
εποχικό προσωπικό I.Δ.Ο.Χ με σύμβαση διάρκειας
τριών μηνών. 

Στο σημείο βρέθηκαν για αυτοψία ο Αντιδήμαρχος
Μαγούλας, Μενέλαος Μίχας, ο Αντιδήμαρχος Περ-
ιβάλλοντος και Πρασίνου, Παππάς Λεωνίδας και ο
Διοικητής Πυροσβεστικής Ελευσίνας, κ. Πλατάς
Χρήστος , ο οποίος τόνισε ότι το σημείο είναι το
πλέον κατάλληλο για την παρακολούθηση της
ευρύτερης περιοχής. 

Στο Πυροφυλάκιο, η φύλαξη θα είναι 7 ημέρες την
εβδομάδα, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγε-
υμα καθ’  υπόδειξη του Πυροσβεστικού Σώματος. 

Οι φύλακες θα λάβουν ειδική εκπαίδευση για το
πως πρέπει να χειριστούν οποιοδήποτε έκτακτο
περιστατικό και θα έχουν εγκεκριμένο εξοπλισμό.  

Ο Δήμος Ασπροπύργου, ενημερώνει
όλους τους Ασπροπύργιους ότι, λόγω
των έκτακτων καιρικών φαινομένων και

του αναμενόμενου κύματος καύσωνα, από την
Τετάρτη 30 Ιουνίου, έως και το Σάββατο, 3 Ιου-
λίου 2021, θα λειτουργήσουν κλιματιζόμενες
αίθουσες, στο Πνευματικό Κέντρο, και στα Α΄, Β΄
και Γ΄ ΚΑΠΗ του Δήμου, από τις 8 το πρωί έως
τις 8 το απόγευμα, για τη φιλοξενία, όσων
συμπολιτών αντιμετωπίζουν προβλήματα δυσφ-
ορίας, λόγω της υπερβολικής ζέστης.
Ακολουθούν χρήσιμες οδηγίες για την προ-
φύλαξη από τις υψηλές θερμοκρασίες. 

Χρήσιμες οδηγίες για την προφύλαξη
από τις υψηλές θερμοκρασίες. 

Κλιματιζόμενοι
χώροι στον Δήμο 
Ασπροπύργου 
λόγω καύσωνα 
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Ανάρτηση Δασικού Χάρτη
Δ. Ε. Άνω Λιοσίων 

– Πρόσκληση για
υποβολή αντιρρήσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από την Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής και
το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων γνωστοποι-
είται προς τους ενδιαφερόμενους ότι έγινε η ανάρτ-
ηση του δασικού χάρτη της Δημοτικής Ενότητας
Άνω Λιοσίων δήμου Φυλής - Περιφερειακής Ενότ-
ητας Ανατολικής Αττικής και πρόσκληση για υπο-
βολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.
(ΑΔΑ: ΨΚΖ3ΟΡ1Κ-Α66)
Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση

τού περιεχομένου του
αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού
χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του
εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν πέντε
(105) ημερών, η οποία άρχισε την 04/06/2021
ημέρα Παρασκευή.
Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω
προθεσμίας, είναι η 16/09/2021
ημέρα Πέμπτη.
Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδα-
πή, η παραπάνω προθεσμία
παρατείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταλ-
ηκτική ημερομηνία της προθεσμίας
υποβολής αντιρρήσεων είναι η 06/10/2021 ημέρα
Τετάρτη.

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται όλος ο µηχανισµός
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής. Με
εντολή του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη προς τον Προϊ-
στάµενο της Αυτοτελούς ∆ιεύθυνσης, Πολιτικής Προ-
στασίας της Περιφέρειας Αττικής Ι. Λειβαδάρο, οι
υπηρεσίες της Περιφέρειας έχουν θέσει σε εφαρµογή
όλα τα αναγκαία µέτρα, ενώ επικαιροποιούνται
συνεχώς οι χάρτες µε τους κλιµατιζόµενους χώρους
που λειτουργούν στους δήµους της Περιφέρειας Αττι-
κής. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τα
σηµεία µέσω του σχετικού χάρτη εδώ . Ο χάρτης ενηµε-
ρώνεται συνεχώς µε βάση τα στοιχεία που αποστέλλον-
ται από τους δήµους. Στα συγκεκριµένα σηµεία λειτο-
υργούν κλιµατιζόµενοι χώροι για τη 

φιλοξενία και προστασία πολιτών από τα ακραία και-
ρικά φαινόµενα (πολύ υψηλές θερµοκρασίες – καύσω-
νας). Οι χώροι αυτοί, εµφανίζονται ανά Περιφερειακή
Ενότητα στους χάρτες καθώς και σε πίνακες που είναι
αναρτηµένοι ανά Περιφερειακή Ενότητα στην Περιφ-
έρεια Αττικής και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας
στην ακόλουθη διεύθυνση: 

http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_c
ontent&view=article&id=5006&Itemid=323 

Με βάση την πρόβλεψη της ΕΜΥ για τις θερµοκρ-
ασίες στην Αττική, οι µέγιστες θερµοκρασίες θα σηµει-
ωθούν την Πέµπτη (01-07-2021) και την Παρασκευή
(02-07-2021) και θα φτάσουν τους 40 και κατά τόπους
41 βαθµούς Κελσίου. Πτώση της θερµοκρασίας αναµέ-
νεται από το Σάββατο. 

Ανοίγουν 30 θέσεις εργασίας στον Δήμο Ελευσίνας

Ο Δήμος Ελευσίνας έχει προκ-
ηρύξει την πρόσληψη τριάν-

τα (30) ατόμων με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Οι ειδικότητες που ζητούνται
στον Δήμο Ελευσίνας είναι οι εξής:

ΔΕ Ηλεκτρολόγοι (εναερίτες) Στ΄
ειδικότητας – 1 θέση

ΔΕ Οδηγών [Γ΄ (C) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου] – 2
θέσεις

ΔΕ Οδηγών [Δ΄ (D) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου] – 2
θέσεις

ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας – Γενικών Καθηκόντων – 25 θέσεις
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τις 30 θέσεις εργασίας στο Δήμο

Ελευσίνας ξεκινάει αύριο, Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021 και λήγει την Παρασ-
κευή, 9 Ιουλίου 2021

«ΚΑΜΙΝΙ» Η ΧΩΡΑ 
Σε πλήρη κινητοποίηση όλος ο µηχανισµός 

Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής

Πάνω από 80 κιλά
κάνναβη κατηγορείται
ότι  κατείχε ζευγάρι
Ελλήνων που συνελή-
φθη στην Αττική, κατό-
πιν αστυνομικής
επιχείρησης.

Σύμφωνα με ανα-
κοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
πρόκειται  για μέλη
κυκλώματος, το οποίο
δ ρ αστη ρ ι ο π ο ι ε ί ται
στην υδροπονική καλ-
λιέργεια κάνναβης και στην περαι-

τέρω επεξεργασία και διακίνηση της
συγκεκριμένης ναρκωτικής ουσίας.

συνεχίζεται στη σελ. 4

συνεχίζεται στη σελ. 13

Βαρυμπόμπη: Aποθήκη μονοκατοικίας
έκρυβε 80 κιλά κάνναβης – Xειροπέδες σε
ζευγάρι -μέλη κυκλώματος 
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ΓΑΜΟΣ
Ο EΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
ΚΑΙ Η ΤΕΡ ΤΑΤΕΒΟΣΙΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΙΣΤΙΝΕ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΕΚΕΤΣΙΑΝ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ
ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ 

Ο Περιφερειάρχης Αττι-
κής Γ. Πατούλης αφού
ενηµερώθηκε από τα αρµό-
δια στελέχη της Περιφέρειας
για τα µέτρα που έχουν ληφ-
θεί, έδωσε οδηγίες προκειµέ-
νου να υλοποιηθούν άµεσα
συγκεκριµένα βήµατα ώστε
να ελαχιστοποιηθούν οι
κίνδυνοι κατά την περίοδο
του καύσωνα. Επίσης έδωσε
εντολή να επιβεβαιώνονται
και να βελτιώνονται
συνεχώς οι πληροφορίες που
αφορούν τους κλιµατιζόµε-
νους χώρους για τους οποίο-
υς η Περιφέρεια λαµβάνει
στοιχεία από τους αρµόδιους
∆ήµους.

Οι πρώτες παρεµβάσεις
που γίνονται από την Πολι-
τική Προστασία της Περιφ-
έρειας αφορούν στην γρήγο-
ρη επικαιροποίηση των
στοιχείων που αποστέλλουν
οι ΟΤΑ Α βαθµού σχετικά µε
τους κλιµατιζόµενους χώρο-
υς και άµεση εµφάνισή τους
στην ιστοσελίδα της Περιφ-
έρειας.

Οι δήµοι της Αττικής και
οι αρµόδιες διευθύνσεις
τους, σύµφωνα µε τα προβ-
λεπόµενα, µόλις εκδίδεται η
πρόβλεψη της ΕΜΥ για την
επόµενη ηµέρα και περιλαµ-
βάνει θερµοκρασίες  άνω των
36 βαθµών κελσίου, ενηµε-
ρώνονται αρµοδίως  προκει-
µένου να θέσουν σε λειτο-
υργία κλιµατιζόµενους χώρ-
ους  λαµβάνοντας υπόψη και
τις οδηγίες περί covid.
Παράλληλα οι πινακίδες
Matrix στις εθνικές οδούς
ενηµερώνουν για Υψηλή
Θερµοκρασία και συνιστούν 

προς τους πολίτες  να λαµ-
βάνουν τα αναγκαία  µέτρα
προστασίας. 

Οι πολίτες κατά την
περίοδο υψηλών θερµοκρα-
σιών και καύσωνα θα πρέπει
να λαµβάνουν συγκεκριµένα
µέτρα προφύλαξης:

ΠΠααρρααµµοοννήή  σσεε  χχώώρροουυςς  πποουυ
κκλλιιµµααττίίζζοοννττααιι..  

Ντύσιµο ελαφρύ και άνετο
µε ανοιχτόχρωµα ρούχα από
πορώδες υλικό, ώστε να διευ-
κολύνεται ο αερισµός του
σώµατος και η εξάτµιση του
ιδρώτα.

Χρήση καπέλου από υλικό
που να επιτρέπει τον αερι-
σµό του κεφαλιού.

Χρήση µαύρων ή σκουρ-
όχρωµων γυαλιών ηλίου µε
φακούς που προστατεύουν
από την ηλιακή ακτινοβολία

Αποφυγή έκθεσης στον
ήλιο, ιδίως για τα βρέφη και
τους ηλικιωµένους.

Αποφυγή βαριάς σωµατι-
κής εργασίας.

Αποφυγή πολύωρων ταξι-
διών µε µέσα συγκοινωνίας
που δε διαθέτουν κλιµατι-
σµό. 

Πολλά χλιαρά ντους κατά
τη διάρκεια της ηµέρας και
τοποθέτηση δροσερών επιθε-
µάτων στο κεφάλι και στο
λαιµό. 

Μικρά σε ποσότητα και
ελαφριά γεύµατα φτωχά σε
λιπαρά, µε έµφαση στη
λήψη φρούτων και λαχα-
νικών. 

Λήψη άφθονων υγρών
(νερού και χυµών φρούτων),
ιδιαίτερα από τα βρέφη και 

τους ηλικιωµένους και
αποφυγή του αλκοόλ. 

Άτοµα που πάσχουν από
χρόνια νοσήµατα θα πρέπει
να συµβουλευτούν τον θερά-
ποντα ιατρό τους, από τον
οποίο θα λάβουν επιπρόσθε-
τες οδηγίες ανάλογα µε την
κατάστασή τους καθώς και
οδηγίες για την πιθανή
αλλαγή της δοσολογίας της
φαρµακευτικής τους αγω-
γής. 

Οι ηλικιωµένοι να µην
εγκαταλείπονται µόνοι τους
αλλά να εξασφαλίζεται
κάποιο άτοµο για την καθ-
ηµερινή τους φροντίδα.

Οι χώροι εργασίας πρέπει
να διαθέτουν κλιµατιστικά
µηχανήµατα ή απλούς ανε-
µιστήρες, κατά προτίµηση
οροφής, και σε κάθε
περίπτωση φυσικό αερισµό
των χώρων. Το ίδιο ισχύει
και για τα ιδρύµατα, που
περιθάλπουν νεογνά, βρέφη,
παιδιά, ηλικιωµένους και
άτοµα µε ειδικές ανάγκες.

Οδηγίες για τα µέτρα προ-
στασίας µπορείτε να βρείτε
στη σελίδα του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών. Επίσης
στην ιστοσελίδα της Περιφ-
έρειας υπάρχουν αναλυτικές
οδηγίες πρόληψης για
υψηλές θερµοκρασίες και
καύσωνα σύµφωνα µε τη
σχετική εγκύκλιο που έχει
εκδοθεί από το Υπουργείο
Υγείας που καλύπτει όλες
τις περιπτώσεις.  

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΑΠΟ
ΤΗΝ  ΓΕΝΙΚΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΟΣ  ΤΗΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΕΔΡΑ                 : Φυλάκιο Αρμο-
διότητας Ο.Λ. Ελευσίν ας
ΟΔΟΣ                : Ωκεαν ίδων
Μαρίν α Καλυμπάκιου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ   : 2105562021-
6931355530
Αρ. πρωτοκόλλου  28/21
E-mail : noel_elef sinas@y ahoo.gr
Ελευσίν α 25/6/2021

Δ Ι Ε  Ξ Α Γ Ω Γ Η     
Α Ρ Χ Α  Ι Ρ Ε Σ Ι Ω Ν

Θέλουμε ν α εν ημερώσουμε μέσω
της εφημερίδα σας τα μέλη του
Ναυταθλητικού Ομίλου Ελευσίν ας
<<ΑΓΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ>> ότι την
Τετάρτη7η Ιουλίου 2021 και ώρα
17.00’ θα πραγματοποιηθεί στον
περιβάλλον τα χ ώρο του γραφείου
του ομίλου η ετήσια Γεν ική Συν έ-
λευση του συλλόγου μας με τα εξής
ημερήσιας διάταξης θέματα και την
διεν έργεια αρχ αιρεσιών  για την
εκλογή των  μελών  του Διοικητικού
Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής
Επιτροπής.

Δικαίωμα συμμετοχ ής στις εκλογές
έχ ουν  βάσει του άρθρου Νο. 5 του
καταστατικού τα ιδρυτικά μέλη του
ομίλου και τα μέλη που εγγράφη-
καν  στον  όμιλο μέχ ρι και έν α (1)
έτος πριν  από τις αρχ αιρεσίες και
εφ’ όσον  έχ ουν  εκπληρώσει τις
οικον ομικές τους υποχ ρεώσεις
όπως αν αφέρεται στο άρθρο Νο.
22 του καταστατικού.

Αιτήσεις υποψηφιότητας για συμμε-
τοχ ή στις εκλογές διαν έμον ται στο
γραφείο του ομίλου και υποβάλλον -
ται μέχ ρι την  Τρίτη 6η Ιουλίου
2021 και ώρα 18.00’.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    
ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Ν. Ο. ΕΛ.
ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ Η Μ Ο Σ
ΦΥΛΗΣ
Τ ε χ ν ι κ ή

Υπηρεσία                                         
Κωστή Παλαμά & Καρκαβίτσα                                                                
13341 Άν ω Λιόσια                                                                                                                                                                                                                                                
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 2482233
FAX: 210 2486196 
Email:  dtexnyp@fyli.gr

Άν ω Λιόσια 30/06/2021
Αριθ. Πρωτ. :  18894

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 
ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ
ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΣΤΗ Δ.Ε ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Ο Δήμαρχος Φυλής διακ-
ηρύσσει ότι:
Προκειμένου να προβεί σε
φανερή Μειοδοτική προφορική
και φανερή Δημοπρασία σύμφ-
ωνα με την υπ΄αριθμ. 270/81
Π.Δ και τον εν ισχύ Ν.3463/06
ΦΕΚ 114/Α /́08.06..06 «Κώδι-
κας Δήμων και Κοινοτήτων»
και τον Ν. 3130/28-3-2003
ΦΕΚ Α 76 για την «ΜΙΣΘΩΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΩΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ
ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΣΤΗ Δ.Ε ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ», βάση
της υπ’ αριθμ. Μελέτ-
ης 88/2021 της Τεχνικής Υπηρ-
εσίας.

ΚΑΛΕΙ
Τους ενδιαφερόμενους που
θέλουν να συμμετάσχουν στη
δημοπρασία, όπως εντός αποκ-
λειστικής προθεσμίας είκοσι
ημερών ( 20 ) από τη δημοσίευ-
ση της παρούσης να παραλά-
βουν τους αναλυτικούς όρους
διακήρυξης και να υποβάλ-
λουν ή να αποστείλουν αίτηση
ενδιαφέροντος για την
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΦΥΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ
ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΣΤΗ Δ.Ε ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» μαζί
με φάκελο με όλα τα δικαιο-
λογητικά που ζητούνται από
την Διακήρυξη, στη Δ/νση Περ-
ιουσίας & Προμηθειών του
Δήμου, υπ΄όψιν της Εκτιμητι-
κής Επιτροπής, στην Δ/νση:
Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου
Φυλής, Πλατεία Ηρώων 1 Άνω
Λιόσια Τ.Κ 13341 .      
Οι προσφορές ενδιαφέροντος
γίνονται δεκτές μέχρι και
21/07/2021 ημέρα Τετάρτη,
εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:
Ειδικότερα ενδιαφέρεται να
μισθώσει ένα έτοιμο προς
χρήση  οίκημα   με εμβαδόν
περίπου 130 m2 , στη Δημοτι-
κή Ενότητα Άνω Λιοσίων του
Δήμου Φυλής, για χρήση του
ως πολυχώρος συνάθροισης
κοινού σε περίπτωση έκτακτων
καιρικών συνθηκών και σε
περίπτωση διεξαγωγής
εκδηλώσεων, πολιτιστικών,
αθλητικών, κλπ.
Οι ελάχιστες προδιαγραφές-
ανάγκες που πρέπει να
καλύπτει το προς μίσθωση
κτίριο είναι:
Να βρίσκεται στην Π.Ε «Κέν-

τρο» της Δ.Ε Άνω Λιοσίων του
Δήμου Φυλής, σε κεντρικό
σημείο, ώστε να έχει εύκολη
προσβασιμότητα στο κοινό και
να είναι συνολικής επιφάνειας
περίπου 130 m2.
Να διαθέτει οικοδομική άδεια,
να είναι ισόγειο και να έχει
χρήση ως κατάστημα.
Να διαθέτει ή να μπορεί να
εγκατασταθεί σε αυτό κλιματι-
σμός, ψύξη & θέρμανση, όπως
επίσης και εξαερισμός.
Να διαθέτει δεύτερη έξοδο, η
οποία θα χρησιμοποιείται ως
έξοδος κινδύνου.
Να υπάρχει  κατάλληλος
ενιαίος χώρος συνάθροισης
κοινού.
Να διαθέτει πρόσβαση ΑΜΕΑ.
Τo προς μίσθωση κτίριο θα
πρέπει επίσης να είναι κατασ-
κευασμένο σύμφωνα με το
γενικό οικοδομικό κανονισμό,
να διαθέτει ανεξάρτητη είσοδο,
ηλεκτρισμό και παροχή νερού
με δικούς του ανεξάρτητους
μετρητές, σύστημα πυρανίχνευ-
σης και σύστημα πυρασφάλει-
ας, να εξασφαλίζει επαρκή
φυσικό φωτισμό και αερισμό,
καθώς και τους απαραίτητους
βοηθητικούς χώρους (λεβητο-
στάσιο, wc, αποθήκες κ.λπ.).
Πληροφορίες και έντυπα για
την παραπάνω δημοπρασία
μπορούν να λάβουν οι ενδιαφ-
ερόμενοι από την Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου Φυλής
(Κωστή Παλαμά & Καρ-
καβίτσα), τηλ. 2131603476 –
77 κα Καπέλη και κα Σκαν-
δάλη, ώρες 09:00 π.μ. έως
13:30 μ.μ..

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

Συν εχ ίζεται από τη σελ. 3
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Μ
ε μέριμνα του
Δημάρχου Ασπρ-
οπύργου κ. Νικ.

Μελετίου, των Αντιδημάρχων
κκ. Α. Κωνσταντινίδη και Α.
Παπαδόπουλου & του Προέδρ-
ου του τοπικού Συλλόγου -
Αντιπροέδρου Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. κ.
Αντ. Κοναξή ετοιμάστηκε και
φέτος προκειμένου να εορτα-
στεί με κάθε μεγαλοπρέπεια ο
Ι. Ναός Αγ. Αναργύρων Παρ-
αλίας Ασπροπύργου.

Συγκεκριμένα τις προη-
γούμενες ημέρες, όπως κάθε

χ ρ ό ν ο ,
ε ρ γαζό -
μ ε ν ο ι
τ ω ν
Τ μ η μ ά-
των Καθ-
α ρ ι ό τ -
ητας και
Ηλεκτρο-
φ ω τ ι -
σμού του
Δ ή μ ο υ

Ασπροπύργου φρόντισαν ώστε
να πραγματοποιηθούν όλες οι

απαραίτητες εργασίες καθαρι-
σμού και συντήρησης του προ-
αύλιου χώρου του Ι. Ναού
καθώς και των παρακείμενων
οδών.... προχωρώντας σε
αποψίλωση και καθαρισμό των
χώρων, άσπρισμα των πεζοδρ-
ομίων καθώς και σε αλλαγή
όλων των φανών με λάμπες led
και τις φούσκες στις κολώνες
φωτισμού.

Χρόνια πολλά και του χρόνου
με υγεία.

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας ενισχύει 
τον μηχανοκίνητο στόλο του

Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης ενισχύει το μηχανοκίνητο στόλο του με την προσθ-
ήκη δύο νέων οχημάτων, τα οποία μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας διαγωνισμού,
βρίσκονται ήδη στο αμαξοστάσιο του. 

Πρόκειται για ένα φορτηγό σύγχρονης τεχνολογίας με βυτίο που ενισχύει την Υπηρεσία Καθαριότ-
ητας και Πολιτικής Προστασίας, συμβάλλοντας και στην απολύμανση των κοινόχρηστων χώρων και για
ένα φορτηγό με καρότσα ανατροπής και άρτιο εξοπλισμό για τον καθαρισμό δύσβατων περιοχών από
ογκώδη αντικείμενα.

Ο Δήμαρχος Χρήστος Ε. Στάθης δήλωσε: «Συνεχίζουμε μεθοδικά και αθόρυβα να φροντίζουμε τον
τόπο μας. "Παράγουν θόρυβο" τα δύο νέα οχήματα που εργάζονται και συνδράμουν τις προσπάθειες
μας. Μαζί συνεχίζουμε, ξεκάθαρα».

Εργασίες συντήρησης και καλλωπισμού για τον εορτασμό
των Αγίων Αναργύρων Παραλίας Ασπροπύργου.

Βραβευθήκαν οι φοιτητές και 
φοιτήτριες του Δήμου Αχαρνών

Τ
ιμητική Εκδήλωση για τους εισαχ θέν τες στην  Τρι-
τοβάθμια Εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε την  Δευ-
τέρα 28 Ιουν ίου 2021 στο αμφιθέατρο “Μίκης Θεο-

δωράκης”, από το Δήμο Αχ αρν ών . Ο Δήμος Αχ αρν ών
επιβράβευσε τις θυσίες και τους κόπους των  μαθητών
που φοίτησαν  στα Λύκεια της πόλης μας και κατάφερ-
αν  ν α εισαχ θούν  στα Παν επιστημιακά Ιδρύματα της
Χώρας στις εξετάσεις του 2020.

Ο Δήμαρχ ος Αχ αρν ών  κ. Σπύρος Βρεττός ευχ ήθηκε
στους εισαχ θέν τες και δήλωσε:“Σήμερα το αμφιθέατρο
“Μίκης Θεοδωράκης” πλημμύρισε από ν εαρούς φοιτητές
και φοιτήτριες που πέτυχ αν  το 2020 την  είσοδο τους
στα Παν επιστημιακά Ιδρύματα της Χώρας.
Το πρώτο μεγάλο βήμα έγιν ε και είν αι αυτό που θα

αν οίξει ν έους ορίζον τες, επαγγελματικούς δρόμους και
εκπαιδευτικά ταξίδια.
Στα πρόσωπα των  ν εαρών  φοιτητών  αν τικρύζω την
επόμεν η γεν ιά δημοτών  που θέλουν  ν α δουν  την
πόλη μας όμορφη και εκσυγχ ρον ισμέν η.
Το ταξίδι σας μόλις ξεκίν ησε! Συγχ αρητήρια και ν α

είστε πάντα δυνατοί…”
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Γεωργιάδης για ενδεχόμενο
4ου κύματος:
«Λεφτά δεν έχουμε, 
κάποτε τελειώνουν»

Τ
ο κράτος δεν μπορεί να προχωρήσει σε
γενική ρύθμιση υποχρεωτικού εμβολια-
σμού των εργαζομένων, μια γενικού

τύπου ρύθμιση πιθανώς να κριθεί αντισυνταγ-
ματική δήλωσε στον ΣΚΑΙ 100,3 ο Υπουργός
Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι «ως Υπο-
υργός ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα λειτουργεί
τυραννικά και η επιτροπή βιοηθικής -που συνε-
δριάζει συνεχώς-  είναι εκείνη που βάζει τα όρια
και θα καθορίσει ποιες επαγγελματικές ομάδες
θα πρέπει να εμβολιασθούν υποχρεωτικά γιατί
οποιαδήποτε γενική ρύθμιση υποχρεωτικού
εμβολιασμού θα καταπέσει συνταγματικά»

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι «και η Ελληνική
Κυβέρνηση -όπως όλος ο κόσμος ανησυχεί για
την μετάλλαξη Δ η οποία όμως δεν είναι ακόμη
σε φάση καταστροφική. Πλήττει όμως τις προο-
πτικές του τουρισμού μας».

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο μιας ακόμη
δύσκολης χρονιάς όπως η χρονιά που πέρασε
ο Υπουργός Ανάπτυξης δήλωσε ότι: «Λεφτά
δεν έχουμε για να πληρώνουμε διαρκώς, κάποτε
τελειώνουν».Δωρεάν και πάλι η διάθεση Δωρεάν και πάλι η διάθεση self test self test στα φαρμακείαστα φαρμακεία

Α
ρχίζει και πάλι από σήμερα  1η Ιουλίου η διάθεση των δωρεάν self test στα φαρμακεία όλης
της χώρας. Αναλυτικότερα, οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα καθώς και οι νέοι
18-30 ετών θα μπορούν να προμηθεύον-

ται εφάπαξ τα 4 δωρεάν self test (ένα για κάθε
εβδομάδα) που τους αναλογούν για τον μήνα
Ιούλιο με την επίδειξη του ΑΜΚΑ τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΗΔΙΚΑ το
Σύστημα Διάθεσης Self-Test θα επαναλειτο-
υργήσει από την Πέμπτη 1/7/2021 και ώρα 8:00
έως και το Σάββατο 10/7/2021 και ώρα 17:00,
με προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του από
το Σάββατο 3/7/2021 και ώρα 17:00 έως τη Δευ-
τέρα 5/7/2021 και ώρα 8:00.

Πάντως για την ομαλή προμήθεια των δωρεάν
self test, οι δικαιούχοι καλούνται να τα παραλαμ-
βάνουν κατά τις τακτικές ώρες λειτουργίας των
φαρμακείων και όχι κατά τη διάρκεια της εφημε-
ρίας/διανυκτέρευσης.

Ποιοι εξαιρούνται
Δεν θα λαμβάνουν τα δωρεάν self test όσοι

πολίτες έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό
τους και έχουν παρέλθει 14 ημέρες από τη
χορήγηση της τελευταίας δόσης του εμβολίου.

Με κοινή προσπάθεια εργαζομένων

και εργοδοτών, η χώρα 

μπορεί να επιτύχει υψηλούς ρυθμούς

ανάπτυξης.

Την  Τετάρτη 30 Ιουν ίου 2021, υπεγράφη η «Εθν ική
Γεν ική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας» (ΕΓΣΣΕ) για το
2021, από τους εθν ικούς κοιν ων ικούς εταίρους ΓΣΕΕ,
ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ και ΣΒΕ.

Ο Πρόεδρος του ΣΒΕ κ. Αθαν άσιος Σαββάκης, δήλω-
σε:

«Η σημεριν ή συν υπογραφή της ΕΓΣΣΕ από τους
εθν ικούς κοιν ων ικούς εταίρους αποτελεί την  έμπρακ-
τη απόδειξη της συν εργασίας εργαζομέν ων  και εργο-
δοτών , η οποία διαμορφών ει το μέλλον  της εργασίας
και θέτει τις βάσεις για την  αν άπτυξη της χ ώρας.

Επειδή οι επιπτώσεις από την  παν δημία αλλάζουν
καθημεριν ά τη δομή και τις παραμέτρους που συν θέ-
τουν  την  αγορά εργασίας, ο ΣΒΕ, μαζί με όλους τους
εθν ικούς κοιν ων ικούς εταίρους, συν έβαλλε έμπρακτα
στη διατήρηση της κοιν ων ικής συν οχ ής και στην  εξα-

σφάλιση της εργασιακής ειρήν ης. 
Ο Σύν δεσμος Βιομηχ αν ιών  Ελλάδος συμμετείχ ε

στον  κοιν ων ικό διάλογο με αίσθημα ευθύν ης και με
γν ώμον α τον  σεβασμό και τη διασφάλιση των  δικαιω-
μάτων  των  εργαζομέν ων  στις επιχ ειρήσεις μας. Για
μας είν αι η ικαν ή και αν αγκαία συν θήκη για την  οικο-
ν ομική αν άπτυξη της πατρίδας μας. 

Για το λόγο αυτό πιστεύουμε ότι σε κλίμα εμπι-
στοσύν ης και ειλικρίν ειας, πολιτεία και κοιν ων ικοί
εταίροι, μπορούμε ν α συζητήσουμε και ν α προτείν ο-
υμε τις απαραίτητες προσαρμογές στην  αγορά
εργασίας που θα επαν αφέρουν  τη χ ώρα μας σε
υψηλούς και βιώσιμους ρυθμούς αν άπτυξης, ν α δώσο-
υμε λύση σε χ ρον ίζον τα προβλήματα και, εν  τέλει, η
συλλογική αυτή προσπάθεια ν α συμβάλλει στην  ουσια-
στική βελτίωση της αν ταγων ιστικότητας της Ελλην ικής
οικον ομίας τα επόμεν α χ ρόν ια.»

Υπογραφή της ΕΓΣΣΕ από τον ΣΒΕ για
πρώτη φορά ως εθνικός κοινωνικός εταίρος



Καλοκαιρινές εκπλήξεις
στους Παιδικούς

Σταθμούς της Δ.Ε Φυλής
Μπορεί φέτος οι υγειονομικές συνθήκες να μην

επέτρεψαν τις όμορφες καλοκαιρινές γιορτές  στους
Παιδικούς Σταθμούς της Δημοτικής Ενότητας Φυλής
που σε κάθε λήξη της παιδαγωγικής χρονιάς έδιναν
χαρά σε γονείς και παιδιά αλλά οι εκπλήξεις δεν έλειψαν
ούτε φέτος!

Με πρωτοβουλία του Προέδρου των Παιδικών
Σταθμών Δημήτρη Πουλιάση όλα τα παιδιά των  Α και Β
Παιδικών Σταθμών τα περίμενε  κι από ένα ξεχωριστό –
συμβολικό καλοκαιρινό δώρο, που συνοδεύτηκε από
γλυκίσματα κι ευχές!

“Ελπίζουμε του χρόνου να πάνε όλα καλά και να
ζήσουμε ξανά τις στιγμές που έχουν λείψει σε όλους
μας. Να διοργανώσουμε τις όμορφες εκδηλώσεις που
έχουμε συνηθίσει και να βρεθούμε όλοι μαζί,  παιδιά,
γονείς και παιδαγωγοί υπό κανονικές συνθήκες. Ως
τότε, δίνουμε χαρά στα παιδιά όπως επιτάσσουν οι υγει-
ονομικοί  κανόνες. Χωρίς μεγάλες γιορτές  αλλά με
καλοκαιρινές εκπλήξεις και πολλές ευχές από καρδιάς,
για ένα όμορφο και ξένοιαστο ελληνικό καλοκαίρι”
δήλωσε σχετικά ο κ. Δημήτρης Πουλιάσης.
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Ολοκληρώθηκε η δράση Δωρεάν 
Μαστογραφιών του ΚΕΠ Υγείας ( ΕΔΔΥΠΠΥ)

από την Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας 
του Δήμου Ασπροπύργου

Τ
ο ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ασπροπύρ-
γου, πρόγραμμα του ΕΔΔΥΠΠΥ, στο
οποίο είναι μέλος ο Δήμος μας, με το

Κέντρο Κοινότητας και τη Διεύθυνση Κοινωνι-
κής Προστασίας,  και τον Σύλλογο Φίλων Ογκο-
λογικού Νοσοκομείου «Οι Άγιοι Ανάργυροι»,
διοργάνωσαν την παροχή δωρεάν ψηφιακών 

μαστογραφιών σε γυναίκες ευπαθών και ευά-

λωτων ομάδων του τοπικού πληθυσμού,
ηλικίας 40-69 ετών. 

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παι-
δείας, Πολιτισμού και  Νεολαίας, κ. Σοφία
Μαυρίδη ανέφερε ότι: « Η πρόληψη συμβάλλει
στην έγκαιρη διάγνωση και κατά συνέπεια στη
μείωση των θανάτων από καρκίνο του μαστού,
καθώς οι προληπτικές εξετάσεις  σώζουν ζωές.
Ο Δήμος Ασπροπύργου μέσω της Κοινωνικής
Υπηρεσίας του, προσφέρει ολοκληρωμένες
υπηρεσίες πρόληψης σε ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες».

Η εξέταση πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου
του 2021 σε ειδικό Κέντρο Μαστού. Ο Σύλλο-
γος Φίλων Ογκολογικού Νοσοκομείου «Οι
Άγιοι Ανάργυροι» παρείχε δωρεάν τις μαστογρ-
αφίες στις γυναίκες ενώ το λοιπό κόστος της
δράσης, ανέλαβε ο Δήμος Ασπροπύργου. Η
μεταφορά των γυναικών από και προς το Κέντρο
Μαστού, πραγματοποιήθηκε με όχημα του
Δήμου που διατέθηκε αποκλειστικά για τον
συγκεκριμένο σκοπό. 

Τη διασφάλιση ότι οι προς εξέταση γυναίκες
ανήκαν πράγματι στις ευπαθείς και ευάλωτες
ομάδες του πληθυσμού και πληρούσαν τα απα-
ραίτητα κριτήρια και προϋποθέσεις της συμμε-
τοχής, ανέλαβε η Διεύθυνση Κοινωνικής Προ-
στασίας του Δήμου. 

Τέλος, η όλη διαδικασία προς και από το Κέν-
τρο Μαστού πραγματοποιήθηκε με την τήρηση
όλων των απαραίτητων μέτρων προφύλαξης,
ασφάλειας και υγιεινής που επιβάλουν οι κανο-
νισμοί προστασίας λόγω της πανδημίας του
Covid 19.

Δ. ΦΥΛΗΣ:
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΣΚΟΠΩΝ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ
ΛΟΓΩ ΥΨΗΛΩΝ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ 

Λόγω των υψηλών θερμοκρα-
σιών που θα επικρατήσουν τις
επόμενες μέρες, εφιστούμε την
προσοχή των συνδημοτών μας
στους κινδύνους πρόκλησης
πυρκαγιάς.
Συστήνουμε, επίσης, σε όσους
δεν έχουν επείγουσα ανάγκη

μετακίνησης και στους ηλικιω-
μένους να παραμείνουν σπίτια
τους για να προστατευθούν από
τον καύσωνα και γενικά να απο-
φύγουν την έκθεση στην ύπαιθ-
ρο.
Ο Δήμος θα διαθέσει κλιματιζό-

μενες αίθουσες ως εξής:
Δημαρχείο Άνω Λιοσίων:
Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή,
30 Ιουνίου, 1 και 2 Ιουλίου
2021 (όλο το 24ωρο)
Πνευματικό Κέντρο Ζεφυρίου:
Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή
30 Ιουνίου, 1 και 2 Ιουλίου
2021 (13:30-21:00)
Δημαρχείο Φυλής: Τετάρτη,
Πέμπτη και Παρασκευή 30 Ιου-
νίου, 1 και 2 Ιουλίου 2021
(13:30-21:00)

Μιχάλης Οικονομάκης
Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προ-
στασίας



Η
έναρξη του 9ου Αττικού Σχολείου
Αρχαίου Δράματος θα γίνει με την
προβολή της μουσικής παράστασης

αναλογίου ΜΗΔΕΙΑ -ένα τραγούδι, κλείνοντας
έτσι τον κύκλο για τον Έρωτα στην τραγωδία. 

Το τριετές πρόγραμμα του Σχολείου μας με
θέμα την Ορέστεια του Αισχύλου έχει τον τίτλο
“Σημειώσεις για μια Ορέστεια στην πανδημία”
και ανοίγει με την βιντεοσκοπημένη παράστα-
ση - αναλόγιο των Μυγών του Ζαν Πωλ Σαρτρ
σε νέα μετάφραση της Νικολέττας Φριντζήλα.
Η παράσταση θα προβληθεί σε τρία μέρη.

Στο δεκαήμερο πρόγραμμα του Σχολείου
μας μπορείτε να παρακολουθήσετε master-
classes υπό μορφή συνέντευξης με τίτλο
“Συναντήσεις”. Στις συνεντεύξεις αυτές ένας
μαθητής συναντά τον δάσκαλό του και
συζητούν για την τέχνη και την ζωή, την μέθοδο,
την εκπαίδευση και ό,τι άλλο προκύπτει από
την ουσιαστική γνωριμία ενός μαθητή με τον
δάσκαλό του.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (1/7 – 10/7)

Όλες οι εκδηλώσεις θα είναι διαθέσιμες
στην πλατφόρμα του estage.gr για παρακο-
λούθηση από την πρεμιέρα τους μέχρι τις 10
Ιουλίου στις 23.59.

Πέμπτη 1 Ιουλίου
21:00 Έναρξη Αττικού Σχολείου – Καλωσόρ-

ισμα
& Μουσική Παράσταση /Αναλόγιο

“ΜΗΔΕΙΑ” Ευριπίδη- Εισιτήριο: 10€

Παρασκευή 2 Ιουλίου
19:00 Παράσταση - Αναλόγιο “ΟΙ ΜΥΓΕΣ”

του Ζαν Πωλ Σαρτρ -Πρώτη πράξη -ΔΩΡΕΑΝ
20:00 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ - Γνωριμία πρώτη

ΡΟΥΛΑ ΠΑΤΕΡΑΚΗ - Εισιτήριο: 7€

Σάββατο 3 Ιουλίου
19:00 Παράσταση - Αναλόγιο “ΟΙ ΜΥΓΕΣ”

του Ζαν Πωλ Σαρτρ -Δεύτερη πράξη-
ΔΩΡΕΑΝ

20:00 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ – Γνωριμία δεύτερη
ΣΑΒΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ- Εισιτήριο: 7€

Κυριακή 4 Ιουλίου
19:00 Παράσταση - Αναλόγιο “ΟΙ ΜΥΓΕΣ”

του Ζαν Πωλ Σαρτρ -Τρίτη πράξη- ΔΩΡΕΑΝ
20:00 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ - Γνωριμία τρίτη

ΛΙΝΤΑ ΚΑΠΕΤΑΝΕΑ-JOZEF FRUCEK- Εισι-
τήριο: 7€

Δευτέρα 5 Ιουλίου
19:00 Διάλεξη ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΥ -

Ιωσήφ Βιβιλάκης- Εισιτήριο: 7€
20:30 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ - Γνωριμία τέταρτη

ΑΚΥΛΛΑΣ ΚΑΡΑΖΗΣΗΣ- Εισιτήριο:7€

Τρίτη 6 Ιουλίου
19:00 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ – Γνωριμία πέμπτη

ΜΑΡΙΝΑ ΣΑΤΤΙ- Εισιτήριο 7€
20:30 Προβολή ταινίας ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΜΙΑ

ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΟΡΕΣΤΕΙΑ -Πιερ Πάολο
Παζολίνι-ΔΩΡΕΑΝ*

Τετάρτη 7 Ιουλίου
19:00 Διάλεξη -ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΣΧΟΝ ΜΕΛΟΣ -Μάρθα Φριντζήλα
-Εισιτήριο 7€

20:30 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ – Γνωριμία έκτη
ΜΑΡΘΑ ΦΡΙΝΤΖΗΛΑ - Εισιτήριο: 7€

Πέμπτη 8 Ιουλίου
19:00 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ- Γνωριμία έβδομη

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ- Εισιτήριο:7€
20:30 Προβολή ταινίας Ο ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΤΩΝ

ΜΥΓΩΝ -Πίτερ Μπρουκ- ΔΩΡΕΑΝ*

Παρασκευή 9 Ιουλίου
19:00 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ- Γνωριμία όγδοη

ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ ΚΑΚΟΥΔΑΚΗ- Εισιτήριο:7€
20:30 Προβολή παράστασης Αισχύλου

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ- ΔΩΡΕΑΝ

Σάββατο 10 Ιουλίου
19:00 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ – Γνωριμία ένατη

ΆΘΩΣ ΔΑΝΕΛΛΗΣ- Εισιτήριο: 7€
20:30 Προβολή παράστασης «Συγκάτοικοι

για γέλια» με τον Αθηναϊκό Θίασο σκιών του
Άθω Δανέλλη -ΔΩΡΕΑΝ

* μόνο για τους υποτρόφους και τους συντε-
λεστές του Αττικού Σχολείου.

Ευχόμαστε να μας επιτρέψουν οι συνθήκες
να παρουσιάσουμε μέρος του καλλιτεχνικού
προγράμματος του Σχολείου μας ζωντανά το
φθινόπωρο στην πόλη της Ελευσίνας! 

Προς το παρόν και μέχρι να ξαναβρεθούμε,
για να “διασπείρουμε” την ανοσία της ζωντά-
νιας, της αλληλεπίδρασης και της δημιουρ-
γικότητας στο αποστειρωμένο διαδικτυακό μας
περιβάλλον σάς προσκαλούμε να συμμετέχετε
στα καθημερινά διαδραστικά ερωτηματολόγια,
τεστ, κουίζ και παιχνίδια που θα αναρτώνται
στην ιστοσελίδα και στα κοινωνικά δίκτυα του
Σχολείου μας με θέμα τι άλλο; ...το αρχαίο
δράμα.

Επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες μας και κλείστε
θέση στην πλατφόρμα του estage, και θα έχετε
την ευκαιρία να γίνετε χορηγός, αρχιθέωρος ή
θεωρός του Σχολείου για δέκα ολόκληρες
μέρες!

Το Αττικό Σχολείο Αρχαίου Δράματος πραγ-
ματοποιείται με την υποστήριξη του Διεθνούς
Δικτύου Αρχαίου Δράματος του ΥΠΠΟΑ και του
Δήμου Ελευσίνας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 1-10 Ιουλίου 2021 | estage.gr
Όλες οι εκδηλώσεις θα είναι διαθέσιμες

στην πλατφόρμα του estage.gr για παρακο-
λούθηση από την πρεμιέρα τους μέχρι τις 10
Ιουλίου στις 23.59.

Αττικό Σχολείο Αρχαίου Δράματος  |
info@attikosxoleio.gr | attikosxoleio.gr
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Ν
έα παράταση για την
υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ή
εκπόνηση Σχεδίων

Φόρτισης Ηλεκτρικών
Οχημάτων δίνεται  στους
δήμους με απόφαση του
Υφυπουργού Περιβάλλον-
τος και Ενέργειας, Νίκου
Ταγαρά. Πρόκειται για την
επέκταση της πρώτης
τρίμηνη παράτασης, η
οποία είχε δοθεί λόγω των ιδιαίτερ-
ων συνθηκών της πανδημίας και
έληγε στις 30/6/2021. Η  νέα προθ-
εσμία για την κατάρτιση των σχεδίων
λήγει  στις 30/09/202 και  μέχρι
εκείνη την ημερομηνία οι δήμοι θα
πρέπει να προβούν στις κατάλληλες
ενέργειες για την εκπόνηση των
σχεδίων τα οποία χρηματοδοτούνται
από το σχετικό Πρόγραμμα του επο-
πτευόμενου φορέα του Υπουρ-
γείου, Πράσινο Ταμείο.

Η σχετική Πρόσκληση άνοιξε στις
23 Νοεμβρίου 2020 και οι ενταγμέ-
νοι Δήμοι ανήλθαν σε 254.  Σύμφω-
να με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία,
153 δήμοι έχουν ενεργοποιήσει
διαδικασία, 22 έχουν υπογράψει
σύμβαση, 8 έχουν προχωρήσει σε
κατακύρωση του διαγωνισμού, 73
έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία
διακήρυξης και  50 έχουν ολοκ-
ληρώσει τη διαδικασία δημοσιότητας
αιτήματος. 

ΕΛΠΕ: Μέρισμα 0,095 ευρώ
ανά μετοχή ενέκρινε η ΓΣ
- Από 12 Ιουλίου η καταβολή
Τη διανομή μερίσματος χρήσης 0,10 ευρώ ανά μετοχή για τo οικονομικό

έτος 2020 ενέκρινε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της
Ελληνικά Πετρέλαια στις 30 Ιουνίου. 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση,
το ποσό του τελικού μερίσματος των
0,10 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με το
ν. 4646/2019 (άρθρο 24) υπόκειται σε
παρακράτηση αναλογούντος φόρου
5% (0,005 ευρώ ανά μετοχή), συνεπώς
το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του
μερίσματος ανέρχεται σε 0,095 ευρώ
ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, η Τακτική Γενική Συνέλευση
όρισε, τη Δευτέρα 05 Ιουλίου 2021, πριν την έναρξη της συνεδρίασης του
ΧΑΑ, ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης αυτού
(record date) την Τρίτη 06 Ιουλίου 2021 και ως ημερομηνία έναρξης κατα-
βολής του (μείον τις σύμφωνα με τον νόμο φορολογικές επιβαρύνσεις /
κρατήσεις) τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021. Η καταβολή μερίσματος θα πραγ-
ματοποιηθεί μέσω της Εθνικής Τράπεζας. 

Νέα παράταση στους δήμους για τα 
Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 
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ΚΚααλλλλιιέέρργγεειιαα……  χχαασσιισσόόδδεεννττρρωωνν  
σσεε  ττααρράάττσσαα  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο
Μία συλληψη - κατασχέθηκαν 164 δενδρύλλια κάνναβης

Συνελήφθη, απογευµατινές ώρες της 25-6-2021
στον Ασπρόπυργο, από αστυνοµικούς της Άµεσης
∆ράσης (Οµάδας ∆Ι.ΑΣ.), 72χρονος ηµεδαπός για
παράβαση του νόµου περί Εξαρτησιογόνων
Ουσιών.

Ειδικότερα, ανωτέρω αστυνοµικοί που περιπο-
λούσαν εντόπισαν σε ταράτσα εγκαταλελειµµένου
και ανασφάλιστου κτιρίου δενδρύλλια κάνναβης
που καλλιεργούσε ο ανωτέρω σε διάφορα σηµεία
(αυτοσχέδιες γλάστρες, κήπο, ταράτσα) του
κτιρίου.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-164- δενδρύλλια κάνναβης,
αποξηραµένα φύλλα ακατέργαστης κάνναβης

βάρους -293- γραµµ.
Ο συλληφθείς, µε τη σε βάρος του σχηµατισθ-

είσα δικογραφία από το Τµήµα Ασφαλείας Ασπρ-
οπύργου, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτο-
δικών Αθηνών.

Πολύ υψηλός κίν δυν ος πυρκαγιάς
προβλέπεται για σήμερα Πέμπτη 1η
Ιουλίου, για συγκεκριμέν ες περιοχ ές
της χ ώρας, σύμφων α με τον  Χάρτη
Πρόβλεψης Κιν δύν ου Πυρκαγιάς, που
εκδίδει η Γεν ική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας.

Συγκεκριμέν α, οι περιοχ ές που
βρίσκον ται στην  κατηγορία κιν δύν ου 4
είν αι οι εξής:

– Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβα-
ν ομέν ης της ν ήσου Κυθήρων )

– Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ
Εύβοιας – εκτός της ν ήσου Σκύρου- ΠΕ
Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Φθιώτιδας)

– Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Μαγ-
ν ησίας, ΠΕ Λάρισας)

– Περιφέρεια Πελοπον ν ήσου (ΠΕ
Κοριν θίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ
Αρκαδίας, ΠΕ Λακων ίας)

– Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ
Αχ αΐας)

– Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ
Ρόδου).

Η Πυροσβεστική 

Για τις περιοχ ές αυτές τίθεται σε εφα-
ρμογή το 2ο στάδιο επιχ ειρησιακής
ετοιμότητας του Πυροσβεστικού Σώμα-
τος και θα πραγματοποιηθούν  περι-
πολίες εν αέριας επιτήρησης, καθώς και
μικτές περιπολίες από πυροσβεστικές,
αστυν ομικές και στρατιωτικές δυν άμεις.

Επίσης, προκειμέν ου ν α αν τιμετωπι-
στούν  οι αυξημέν ες υπηρεσιακές απαι-
τήσεις που πιθαν όν  ν α προκύψουν ,
από τις 07:30 της 1ης Ιουλίου τίθεται σε
μερική επιφυλακή το πυροσβεστικό

προσωπικό των  Υπηρεσιών  του Π.Σ.
που υπηρετεί στις περιοχ ές αυτές.

Ταυτόχ ρον α, τίθεται σε εφαρμογή το 

Σχ έδιο δράσεων  Πολιτικής Προ-
στασίας για την  αν τιμετώπιση κιν -
δύν ων  λόγω δασικών  πυρκαγιών ,
σύμφων α με το οποίο, μεταξύ άλλων ,
προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου
της προληπτικής απαγόρευσης της
κυκλοφορίας οχ ημάτων  και παραμον ής
εκδρομέων  σε εθν ικούς δρυμούς, δάση
και «ευπαθείς» περιοχ ές. Σε άμεση
συν εργασία με τη Γεν ική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας, έχ ουν  εν ημερ-
ωθεί όλες οι αρμόδιες εμπλεκόμεν ες
κρατικές υπηρεσίες, καθώς και οι Περ-

ιφέρειες και Δήμοι της χ ώρας, ώστε ν α
βρίσκον ται σε αυξημέν η ετοιμότητα για
τη λήψη μέτρων  αρμοδιότητάς τους.

Η Πυροσβεστική απευθύν αι έκκληση
στους πολίτες:

1. Να είν αι ιδιαίτερα προσεκτικοί και
ν α αποφεύγουν  οποιαδήποτε δρα-
στηριότητα θα μπορούσε ν α προκαλέ-
σει εκδήλωση πυρκαγιάς.

2. Να παρακολουθούν  τις πληροφο-
ρίες για την  πρόληψη δασικών  πυρκα-
γιών  που είν αι διαθέσιμες στην  ιστο-
σελίδα και στους επίσημους λογαρια-
σμούς του Πυροσβεστικού Σώματος,
στο Facebook και στο Twitter.

3. Σε περίπτωση που αν τιληφθούν
πυρκαγιά, ν α ειδοποιούν  αμέσως την
Πυροσβεστική Υπηρεσία στον  αριθμό
κλήσης 199 ή στον  Ευρωπαϊκό Αριθμό
κλήσης 112.

4. Να είν αι ιδιαίτερα προσεκτικοί και
σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική
τους ασφάλεια, ν α ακολουθούν  πιστά
τις υποδείξεις των  αρμόδιων  αρχών .

Για περισσότερες πληροφορίες και
οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κιν -
δύν ους των  δασικών  πυρκαγιών , οι
πολίτες μπορούν  ν α επισκεφθούν  την
ιστοσελίδα της Γεν ικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας στην  ηλεκτρον ι-
κή διεύθυν ση www.civ ilprotection.gr.

«Καμπανάκι» για πυρκαγιές σήμερα 1η Ιουλίου«Καμπανάκι» για πυρκαγιές σήμερα 1η Ιουλίου
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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

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
28/06/2021

Δεν λειτουργούν προσωρινά τα ταμεία
της Ζωφριάς για λογαριασμούς ύδρευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω μηχανογραφικού προβλήματος, οι λογαριασμοί ύδρευσης της
Πολεοδομικής Ενότητας  Ζωφριά Ι & II που αφορούν στο 4o 3μηνο 2020,
δεν μπορούν προσωρινά να εισπραχθούν.Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις
της αρμόδιας εταιρείας, το πρόβλημα θα αποκατασταθεί άμεσα, εντός της

τρέχουσας εβδομάδας.
Παρακαλούνται οι δημότες των περιοχών αυτών, που επιθυμούν την

πληρωμή του παραπάνω λογαριασμού,  να προσέρχονται στο Δημοτικό
κατάστημα κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας (2132042770-1).

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Συνεχίζεται από σελ. 2

Δωρεάν  Τεστ ΠΑΠ την  Πέμπτη 1η Ιουλίου στο ΚΑΠΗ 
Άν ω Λιοσίων  - Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 

Εκτός από κάνναβη, η οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, προοριζόταν να
διακινηθεί στην Αθήνα, το κύκλωμα φέρεται να εμπορευόταν κοκαΐνη.

Οι δύο συλληφθέντες -34 ετών ο άντρας και 33 η γυναίκα- συνελήφθησαν
όταν εντοπίστηκαν να κινούνται στην οδό Τατοΐου με μισθωμένο αυτοκίνητο,
έμφορτο με ναρκωτικά.Σε έρευνα που ακολούθησε σε δύο οικήματα όπου
φαίνεται να διέμεναν, εντός περιφραγμένου οικόπεδο, στη Βαρυμπόμπη,
κατασχέθηκαν:

(17) δέματα κάνναβης συνολικού βάρους (80) κιλών και (422) γραμμαρίων,
(1) δέμα κοκαΐνης (205) γραμμαρίων,
(1) δενδρύλλιο κάνναβης ύψους 60 εκατοστών,
(900) γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης,
(1) δέμα φύλλων κάνναβης βάρους (50) γραμμαρίων,
(21) ρίζες δενδρυλλίων κάνναβης,
(2) ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
το χρηματικό ποσό των (400) ευρώ,
(4) κινητά τηλέφωνα και (1) πακέτο σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας,
εξοπλισμός για την καλλιέργεια υδροπονικής κάνναβης (κλιματιστικό, λάμ-

πες εκπομπής θερμότητας, ιονιστής κ.λπ.) και
υλικά για τη συσκευασία της κάνναβης (συσκευή VACUUM , νάιλον

σακούλες κ.λπ.).
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν  για τα περαιτέρω στον Εισαγγελέα Πλημμε-

λειοδικών Αθηνών.
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4" Summer Camp
Pegasus 2021

Οι μικροί μας Φίλοι για 2η συνεχόμενη
ημέρα παρόλο την έντονη ζέστη γεμάτη
χαμόγελα αισιοδοξίας ρίχτηκαν στο γήπεδο
Διασκεδάζοντας και  παίζοντας ψυχαγωγικά
παιχνίδια,παιχνίδια με στόχους,limbo,μουσικά
στεφάνια,καυτή πατάτα και άλλες διασκεδαστικές
δραστηριότητες τις οποίες εκτέλεσαν  με
τεράστια επιτυχία με την καθοδήγηση  της
γυμνάστριας Νόνικα Σκορδά  και της Eρικα
Ismaili αναλαμβάνοντας το μικρό Τμήμα.

Στο μεγαλο τμήμα με την καθοδήγηση και την
επίβλεψη της Βέρα Σκορδά έπαιξαν
σκυταλοδρομία,ποδοσφαιρικές ασκήσεις και
παιδαγωγικά παιχνίδια. Επίσης, στο
προπονητικό  team βρίσκεται κοντά μας ο
Λευτέρης Κουβίδης καθώς και η προπονήτρια
και  Υπεύθυνη της διοργάνωσης Aθηνά
Ρεντούμη.

Η γιατρός μας Ανθή Βασδέκη η όποια
παρέχει τη πολύτιμη βοήθεια τής ανα πάσα
στιγμή  στα παιδιά μας.

Αναμένονται  πολλες εκπλήξεις Δώρων
καθως και  προσκεκλημένων εντος των
ημερών...

ΠΡΟΛΑΒΕΤΕΕΕΕ ΘΕΣΕΙΣ

Παρ'όλο τον περιορισμό συμμετοχής βάσει
πρωτοκόλλου,υπάρχουν ελάχιστες κενές
θέσεις.....

έλα και εσύ κοντά μας να διασκεδάσεις...
Αφού Μόλις ξεκινήσαμε...
Το Camp γίνεται στο
Γήπεδο: Γ.Ρουμελιώτης - Ελευσίνα
Τηλέφωνο εγγραφής -

επικοινωνίας:6940809408 / 6986833241

Σύγχρονο Ιατρείο με απινιδωτή στον
ΠΑΟΚ Μάνδρας !!!
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συνάντηση  για την δημιουργία σύγχρονου
ιατρείου του ΠΑΟΚ Μάνδρας από τους, Τάσο Αναγνώστου,  εκπαιδευτή Α
βοηθειών ΕΚΑΒ, Γιώργο Δαφούλα, Ιωάννη Βλιάμο για την πιστοποίηση
της εκπαίδευσης από την BRITISH INSTITUTE GREECE.
Το ιατρείο θα εξοπλιστεί  με συγχρονο απινιδωτη.Η παρουσίαση πραγμα-
τοποιήθηκε ενώπιον  του γενικού διευθυντή του ΠΑΟΚ Μάνδρας Δημοσθ-
ένη Στέρπη  και του Τάσου Δούκα.  
Υ.Γ   Καλοκαίρι χωρίς μπουγέλο δεν γίνεται !!!!!!!! Γιατί τα παιδιά θέλουν
γέλιο παιχνιδι και χαρά !!!!! Καλό καλοκαίρι σε όλους!!!!!!

ΑΝ. ΤΣ.

ΑΡΙΩΝ ΦΥΛΗΣ: Δωρεάν μαθήματα 
κολύμβησης από 1-15 Ιουλίου
Ο ΑΡΙΩΝ ΦΥΛΗΣ καιν οτομεί! Στο πλαίσιο δράσεων

και προσφοράς της κοιν ων ικής μας ευθύν ης, προσφέρ-
ει  σε παιδιά 7-12 ετών  ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα κολύμβησης
στην  μεγάλη πισίν α 1-15 Ιουλίου!

Τα παιδιά που θα πάρουν  μέρος στο πρόγραμμα με
την  καθοδήγηση των  καταρτησμέν ων  προπον ητών
μας,   θα έχ ουν  την  ευκαιρία ν α γν ωρίσουν  το άθλημα
της κολύμβησης, ν α εξοικειωθούν  με βασικές αρχ ές ασφ-
άλειας στο ν ερό και ν α περάσουν  ομορφότερα το φετιν ό
καυτό καλοκαίρι!

Κλείστε μια θέση τώρα!
Πληροφορίες για το πρόγραμμα, κράτηση θέσης και

δικαιολογητικά, στα γραφεία του συλλόγου
Α.Σ. ΦΥΛΗΣ ΑΡΙΩΝ
Κολυμβητήριο Άν ω Λιοσίων
Δευτέρα έως Παρασκευή 5.00-8.00
και στο τηλέφων ο της γραμματείας: 6906890552
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ΤΑ ΖΕΥΓΆΡΙΑ ΤΩΝ
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ (2/7)
ΕΛΒΕΤΊΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ 19:00 Αγία Πετρ-

ούπολη
ΒΕΛΓΙΟ-ΙΤΑΛΙΑ 22:00 Μόναχο

ΚΥΡΙΑΚΗ(3/7)
ΤΣΕΧΙΑ-ΔΑΝΙΑ 19:00 Μπακού
ΟΥΚΡΑΝΊΑ-ΑΓΓΛΙΑ 22:00 Ρώμη

Και επίσημα στην ΑΕΚ 
ο Γιώργος Τζαβέλλας

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την μεταγραφή του

Γιώργου Τζαβέλλα από την τουρκική Αλάνια-
σπορ. Ο Έλληνας διεθνής αμυντικός υπέγραψε
συμβόλαιο με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι
του 2023 και πήρε τη φανέλα με το νούμερο 31».,
αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΠΑΕ ΑΕΚ.

Το βιογραφικό του Γιώργου Τζαβέλλα

«Ο Γιώργος Τζαβέλλας γεννήθηκε στις 26
Νοεμβρίου 1987. Άρχισε την καριέρα του από τα
τμήματα υποδομής της Δόξας Βύρωνα και το
2004 προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα. Ένα
χρόνο αργότερα πήρε μεταγραφή στην Τερψιθέα
και το 2006 υπέγραψε στην Κέρκυρα, με την

οποία την επόμενη διετία πραγματοποίησε 25
συμμετοχές (3 γκολ).

Το 2008 φόρεσε τη φανέλα του Πανιωνίου, με
την οποία πραγματοποίησε 47 συμμετοχές (2
γκολ, 10 ασίστ) και το καλοκαίρι του 2010 έκανε
το βήμα για το εξωτερικό, με την Άιντραχτ Φραν-
κφούρτης να προχωρά στην απόκτησή του. Σε
ενάμιση χρόνο μέτρησε 30 συμμετοχές, 2 γκολ
και 4 ασίστ στη Γερμανία, πριν παραχωρηθεί τον
Ιανουάριο του 2012 στη Μονακό ως δανεικός.

Παίκτης της ΑΕΚ κι επίσημα είναι ο Γιώργος
Τζαβέλλας, η απόκτηση του οποίου από την ΠΑΕ
ανακοινώθηκε το πρωί της Τετάρτης (30/6).

Το καλοκαίρι του ίδιου έτους οι Μονεγάσκοι
προχώρησαν στην αγορά του και συνολικά πραγ-
ματοποίησε στο Πριγκιπάτο 41 συμμετοχές (3
γκολ, 7 ασίστ), πριν επιστρέψει στην Ελλάδα το
2013 για να αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ. Με την ομάδα
της Θεσσαλονίκης έπαιξε σε 116 αγώνες (6 γκολ,
6 ασίστ) έως τον Ιανουάριο του 2017. Επόμενος
σταθμός στην καριέρα του ήταν η Αλάνιασπορ, με
την οποία πραγματοποίησε 140 συμμετοχές (7
γκολ, 3 ασίστ) σε όλες τις διοργανώσεις.

Παράλληλα, ο Γιώργος Τζαβέλλας αποτελεί επί
σειρά ετών βασικό στέλεχος της Εθνικής Ελλά-
δος, με την οποία πραγματοποίησε το ντεμπούτο
του το 2010 και από τότε έχει αγωνιστεί σε 40
παιχνίδια και έχει σκοράρει τρεις φορές. Ηταν
μέλος της ελληνικής ομάδας στο Euro του 2012
και στο Μουντιάλ του 2014 στη Βραζιλία.

Γιώργο, καλωσόρισες στην οικογένεια της ΑΕΚ!
Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο νέο μεγάλο

κεφάλαιο της ποδοσφαιρικής σου καριέρας!

Παλαίμαχοι Ηρακλή Ελευσίνας:Παλαίμαχοι Ηρακλή Ελευσίνας:
Ευχαριστήριο...Ευχαριστήριο...

Οι Παλαίμαχ οι του Ηρακλή Ελευσίν ας ευχ αριστούν
όλους όσους βρέθηκαν  στον  φιλαν θρωπικό αγών α
που δώσαμε για τη ΦΩΛΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ μαζί με την
ομάδα ACROPOLIS FC .
Τον  Δήμαρχ ο κ. Οικον όμου Αργύρη ο οποίος μας
τίμησε με την  παρουσία του .
Επίσης η κα Μπαρμπαγιαν ν η από την  περιφέρεια
Αττικής ,μας τίμησε με την  παρουσία της.Ευχ αρι-
στούμε τους δύο άσσους παλαίμαχ ους του Ηρακλή
Ελευσίν ας κος ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΟΥΡΆΤΗΣ και
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ οι οποίοι βραβεύτηκαν .
Ευχ αριστούμε τον  κο Παπαν των όπουλο ,πρόεδρο
του ACROPOLIS FC, και το επιτελείο του,
Τον  κο Ιωάν ν η Αδάμ ,επίτιμο πρόεδρο των  παλαι-
μάχ ων ,την  κα Σοφία Αδάμ κόρη του αείμν ηστου
Νίκου Αδάμ ,τον  αν τιπρόεδρο του συλλόγου των
Μικρασιατών  Ελευσίν ας. Ευχ αριστούμε πολύ τους
διαιτητές κο Ζάχ αρη Λουκά και κο Δημητρακόπουλο
Γεώργιο. Ευχ αριστούμε τον  κο ΔΕΔΕΗΛΙΑ Χρήστο ,
την  γιατρό και Βαρν ακιώτη Αν θούλα τους κ.κ.  Γεω-
ργόπουλο  Γιώργο , Κουκουν αράκη Παύλο , Κλαδάς
Κώστας και Μητσός Ιωάν ν ης για την  στήριξη τους.
Ευχ αριστούμε πολύ τους παίκτες  των  δύο ομάδων
και όλους όσους ήταν  εκεί.Επίσης ευχ αριστούμε την
κα Εύη Αν θή Γκιόκα,πρόεδρο του ΠΑΚΠΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ για την  παραχ ώρηση του γηπέδου.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΙΒΑΣ: 

Ο άνθρωπος που 
διαπαιδαγωγεί τους

νέους ποδοσφαιριστές 

Ο άνθρωπος και προπονητής στην ακαδ-
ημία του ΑΟ Μανδραικού Βασίλης Γρίβας
που ετοιμάζει, που φτιάχνει, που διαπαι-
δαγωγεί τους νέους ποδοσφαιριστές
που θα στελεχώσουν τη μεγάλη ομάδα
του Μανδραϊκός Α.Ο., ο προπονητής που
γνωρίζει όσο κανείς άλλος το ανα-
πτυξιακό κομμάτι του ποδοσφαίρου :
Είμαστε τυχεροί που ανήκει στη μεγάλη
οικογένεια του Μανδραικού. Σε ευχαρι-
στούμε πολύ κόουτς!

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

Διατίθεται οικόπεδο 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
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Η BriQ επενδύει 6.5 εκατ. ευρώ στον Ασπρόπυργο

Τ
ην απόκτηση οικοπέδων συνολικής επιφάνειας 18.083 τ.μ. στον
Ασπρόπυργο Αττικής, στη θέση «Ήμερος Τόπος», τα οποία είναι
όμορα στην ιδιοκτησία της Εταιρείας επί της οποίας αναπτύσσει

ένα Logistics Park, ολοκλήρωσε η BriQ Properties ΑΕΕΑΠ.

Η BriQ επενδύει 6.5 εκατ. ευρώ στον Ασπρόπυργο«Ως αποτέλεσμα δια-
δοχικών αγορών οικοπέδων τους τελευταίους 12 μήνες, σήμερα η Εταιρ-
εία έχει στην ιδιοκτησία της ενιαία οικοπεδική έκταση προς ανάπτυξη στον
Ασπρόπυργο συνολικής επιφάνειας 102.813 τ.μ. επενδύοντας συνολικά
6,5 εκατ. ευρώ στην αγορά των οικοπέδων», αναφέρει η εταιρεία στην ανα-
κοίνωσή της.

Παράλληλα, αναπτύσσει ήδη στην παραπάνω έκταση ένα σύγχρονο
Κτίριο Αποθήκευσης και Διανομής επιφάνειας 20.764 τ.μ. και σκοπεύει να
αναπτύξει και δεύτερο Κτίριο Αποθήκευσης και Διανομής, αντίστοιχων
υψηλών προδιαγραφών.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της BriQ Properties ΑΕΕΑΠ, κ. Άννα Απο-
στολίδου δήλωσε «εξαιρετικά ικανοποιημένη με την συγκεκριμένη επένδυση
καθώς η ανάπτυξη των 103 στρεμμάτων στον Ασπρόπυργο θα αποφέρει
στο μέλλον σημαντικές αποδόσεις αλλά και δυνατότητα υπεραξίας στους
μετόχους».


