
ΚΚοορροοννοοϊϊόόςς::  22885566  ννέέαα
κκρροούύσσμμαατταα  χχθθεεςς  --  
1166  ννεεκκρροοίί  κκααιι  119922  
δδιιαασσωωλληηννωωμμέέννοοιι

Ο Δήμος Ελευσίνας στο πρόγραμμα “The Green City” της Περιφέρειας
Αττικής και του ΕΔΣΝΑ: 

ΚΚιιννηηττόό  ππρράάσσιιννοο  σσηημμεείίοο  
γγιιαα  σσυυλλλλοογγήή

αανναακκυυκκλλώώσσιιμμωωνν  σσεε  σσηημμεείίαα
ττηηςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

κκααιι  ττηηςς  ΜΜααγγοούύλλααςς  

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΕΠΟ: Μέχρι 20/8 το δικαίωμα
συμμετοχής για όσους δεν

παίξουν στη SL2
Στον Βύζαντα επιστρέφει ο

Γιώργος Πουλάκος
Ανακοίνωσε τον Κωνσταντίνο

Κώνστα ο Μεγαρικός

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
ο δήμος Αχαρνών μετά τη φωτιά

Στη Βαρυμπόμπη ο Σπύρος Βρεττός:Δεν θα αφήσουμε κανέναν αβοήθητο σε αυτές
τις δύσκολες ώρες. Σε πλήρη επιφυλακή παραμένει ο μηχανισμός του Δήμου 

σσεελλ..  77

ΕΕΑ: Οικονομική ενίσχυση
100.000 ευρώ στις πληγείσες

επιχειρήσεις στη Βαρυμπόμπη

Φωτιά: Δωρεάν ψυχολογική 
υποστήριξη στους 

πληγέντες στη γραμμή 10306

Φορολογικές δηλώσεις: 
Η παράταση φέρνει
"μποτιλιάρισμα" 

πληρωμών ΕΝΦΙΑ
σσεελλ..  77

ΝΕΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ

ΒΥΒΩΝΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΕΠΡΕΨΑΝ
ΜΕ 18 ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ - ΕΦΗΒΩΝ

ΣΣεελλ..  55

σσεελλ..  33

σσεελλ..    1111

σσεελλ..  33

Ανακοίνωση 
Δ. Αχαρνών για τη 

διαδικασία
καταγραφής ζημιών
λόγω της πυρκαγιάς

σσεελλ..  66

σσεελλ..  22

σσεελλ..  88
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300 

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν:
6908604269,6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Υπερβολική ζέστη    

Άνεμοι : βορειοδυτικοί 3-4 μποφόρ
Θερμοκρασία: Από 29 έως  39 βαθμούς Κελσίου.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
5,9,13,17,21,25,29

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Νόν ν α, Νόν α

Αγίας Νόν ν ας μητρός Γρηγορίου Θεολόγου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Καμπόλης Γεώργιος Δ.
Ειρήνης 30,  2105574683

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Στυλιαρά Ελένη Κ.Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως

88, Ελευσίνα, 19200, ΑΤΤΙΚΗΣ2105541216

MANΔΡΑ
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝ. ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ
Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232

Άνω Λιόσια

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Τσακάλωφ Αθανασίου 14 & Λεβέντη, 2102484070

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΟΓΛΟΥ Ε ΟΕ
Δεκελείας 41 & Ξενοφώντος, 2102463057

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τίθεται ο Δήμος
Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής
Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, «για αντιμετώπι-
ση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των
συνεπειών που προέκυψαν από τις καταστροφι-
κές δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις 03-
08-2021 στην παραπάνω περιοχή».

«Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομ-
ηνία έναρξης της εκδήλωσης του φαινομένου και
για έξι (6) μήνες, ήτοι έως και 03 Φεβρουαρίου
2022» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Η ανακοίνωση της ΓΓΠΠ:
Με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προ-

στασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά
και απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου, κηρύσσε-

ται σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολι-
κής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών
που προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις 03-08-2021 στην παραπάνω περ-
ιοχή. Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία έναρξης της εκδήλωσης του φαινομένου και για έξι (6) μήνες,
ήτοι έως και 03 Φεβρουαρίου 2022.

Στη Βαρυμπόμπη ο Σπύρος Βρεττός:Δεν θα αφήσουμε κανέναν αβοήθητο σε αυτές
τις δύσκολες ώρες. Σε πλήρη επιφυλακή παραμένει ο μηχανισμός του Δήμου 

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης με απο-
γοήτευση και θλίψη διαπιστώθηκε το μέγεθος της
καταστροφής΄ στην περιοχή της Βαρυμπόμπης. 

Ο Σπύρος Βρεττός κατά τον πρώτο πρωινό απολογι-
σμό των ζημιών δεσμεύτηκε να πιέσει προς όλες τις
κατευθύνσεις ώστε οι διαδικασίες αποζημίωσης να
κινηθούν το τάχιστο δυνατό.«Ο πόνος των
συνδημοτών μας είναι πόνος που μοιραζόμαστε όλοι.
Ο κατεστραμμένος φυσικός πλούτος και οι καμένες
περιουσίες μας αφήνουν άφωνους και συντετριμμένο-
υς. Σύσσωμος ο Δήμος Αχαρνών, μαζί με τις τοπικές
επιχειρήσεις και τους συλλόγους, τους δημότες και
τους φίλους της πόλης που σπεύδουν να προσφέρουν
τη στήριξη τους, δεν θα αφήσουν κανέναν αβοήθητο
σε αυτές τις δύσκολες ώρες και ώσπου να ανακάμψουμε όλοι μαζί από αυτή τη συνθήκη», δήλωσε ο Δήμα-
ρχος κατά την πρώτη καταγραφή των ζημιών.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
ο δήμος Αχαρνών μετά τη φωτιά

Δ
εκαέξι  ασυνόδευτα παι-
διά μεταφέρθηκαν από
το προαναχωρησιακό

κέντρο της Αμυγδαλέζας στη
δομή φιλοξενίας της Ελευ-
σίνας για προληπτικούς
λόγους, εξαιτίας της πυρκα-
γιάς στην περιοχή της Βαρ-
υμπόμπης.
Όπως αναφέρουν στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ πηγές του υπουργείου
Μετανάστευσης, η μεταφορά
των παιδιών έγινε σε συνερ-
γασία με το υπουργείο Προ-
στασίας του Πολίτη και τα δυο
υπουργεία είναι σε επιφυλα-
κή, ώστε να προχωρήσουν,
εφόσον χρειαστεί, σε μεταφο-
ρά όλων των μεταναστών από
την Αμυγδαλέζα στη δομή του
Σκαραμαγκά.

16 προσφυγόπουλα μεταφέρθηκαν από 
την Αμυγδαλέζα στην Ελευσίνα λόγω της φωτιάς
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Μ
ε εκπροσώπους της Έν ω-
σης Επαγγελματιών
Εμπόρων  & Βιοτεχ ν ών

Ελευσίν ας – Μάν δρας, συν αν -
τήθηκε στο Δημαρχ είο ο Αργύρης
Οικον όμου, Δήμαρχ ος Ελευσίν ας. 

Στόχ ος της συν άν τησης ήταν  η
αν ταλλαγή απόψεων  για κρίσιμα
ζητήματα που αφορούν  τον  κλάδο
των  εμπόρων , όπως το άν οιγμα
των  καταστημάτων  τις Κυριακές
στο οποίο η Έν ωση αν τιτίθεται, τις
οικον ομικές συν έπειες της παν -
δημίας, η έκτακτη επιδότηση των
1.000 ευρώ αν ά εργαζόμεν ο συγκε-
κριμέν ων  επιχ ειρήσεων , η οποία
αν  και προαν αγγέλθηκε από κυβε-
ρν ητικά στελέχ η, εκκρεμεί ακόμη,
κα. 

Ακόμη συζητήθηκε η δέσμη μέτρ-
ων  που μπορεί ν α λάβει, επιπρό-
σθετα όσων  έχ ουν  ήδη γίν ει, η
Δημοτική Αρχ ή προκειμέν ου ν α 

συμβάλλει στην  επίλυση των
προβλημάτων  των  επαγγελματιών
της περιοχ ής. 

Όπως δήλωσε ο Αργύρης
Οικον όμου, στον  Πρόεδρο της
Έν ωσης, Γκίν η Ευάγγελο, και τον
Γραμματέα, Χιώτη Χρήστο, ο ίδιος
επιδιώκει προσωπικά ν α υπάρχ ει 

έ ν α ς
α ν ο ι χ τ ό ς
δίαυλος επι-
κοιν ων ίας με
τον  εμπορικό
κόσμο της
πόλης. Χαρ-
ακ τ ηρισ τ ικ ό
προς τούτο,
είν αι ήδη οι
κιν ήσεις που
έκαν ε ο
Δ ή μ α ρ χ ο ς
όλο το προη-
γούμεν ο διά-

στημα προκειμέν ου οι κυβερν ητι-
κές εξαγγελίες για την  στοχ ευμέν η
επιχ ορήγηση των  επαγγελματιών
σε Ελευσίν α και Μαγούλα, ν α
πραγματοποιηθούν . 

Τέλος, κοιν ή ήταν  η διαπίστωση
πως οι συν αν τήσεις αυτές θα πρέ-
πει ν α επαν αλαμβάν ον ται συχ ν ά. 

Συνάντηση A. Οικονόμου με Ένωση Επαγγελματιών 
Εμπόρων & Βιοτεχνών Ελευσίνας – Μάνδρας

Φωτιά: Δωρεάν ψυχολογική 
υποστήριξη στους πληγέντες στη

γραμμή 10306

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να επικοινω-
νούν με τη γραμμή 10306 καθ’ όλη τη διάρκεια του
24ώρου

Με απόφαση της Υφυπουργού Υγείας Ζωής
Ράπτη, η τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής
υποστήριξης 10306 επεκτείνεται, ώστε να παρέχει
υποστήριξη και στους πληγέντες από τις φωτιές
ανά την Επικράτεια.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να επικοινω-
νούν με τη γραμμή 10306, δωρεάν, καθ’ όλη τη
διάρκεια του 24ώρου, όπου ειδικευμένοι επαγγε-
λματίες Ψυχικής Υγείας θα βρίσκονται στη διάθε-
σή τους για παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και
περαιτέρω οδηγιών.

Επίσης, με απόφαση της Υφυπουργού, συγκρο-
τούνται κλιμάκια ψυχολόγων και κοινωνικών λειτο-
υργών από το ΨΝΑ και από ΝΠΙΔ, μέλη της Ομο-
σπονδίας «ΑΡΓΩ», που εποπτεύονται από το
Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να παρέχουν
επιτόπια ψυχοκοινωνική υποστήριξη στους
πληγέντες των πυρκαγιών, οι οποίοι έχουν μεταφ-
ερθεί και διαμένουν στα ξενοδοχεία, που με
δαπάνη της Πολιτείας έχουν μισθωθεί για τον
σκοπό αυτό.

Δ
ιακρίσεις με 18 μετάλλια πέτ-
υχαν  τα παιδιά του συλλόγου
Βυβων  Ασπροπύργου στο

Παεν ελλήν ιο Πρωτάθλημα Άρσης
Βαρών  που διεξήχθη στην  Αριδαία
απο 30 Ιουλίου έως 1 Αυγούστου. 

Πιό συγκεκριμένα ο Γιώργος Λαζα-
ρίδης (6 μετάλλια) στην κατηγορία των
55 κιλών πήρε τη 2η θέση ενώ ο Νίκος
Σοϊλεμεζίδης (6 μετάλλια) κατέκτησε την
1η θέση στην ίδια κατηγορία. 

Ο Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης (6
μετάλλια) πήρε την 1η θέση στην κατ-
ηγορία 73 κιλών, σηκώνοντας 105
αρασέ και 120 ζετέ σε ηλικία μόλις 16
χρόνων. 

Σημειώνουμε πως τα παιδιά
αγωνίστηκαν τόσο στο παίδων αλλα
και στην κατηγορία των εφήβων.

Οι αθλητές με τις επιδόσεις τους
αυτές προκρίθηκαν για το παγκό-
σμιο πρωτάθλημα που θα διεξαχθ-
εί τον Οκτώβριο στη Σαουδική
Αραβία. 

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής
(άρση βαρών, δράμι -kettlebell,

arm wrestling) και ιθύνων νούς πίσω απο τις
μεγάλες επιτυχίες του συλλόγου Βύβων κος Παν-
τελής Φιλικίδης ευχαριστεί όλου όσους στάθηκαν
στο πλευρό των παιδιών. 

Αξίζει να σημειώθεί πως ο ίδιος δεν σταματά να
μας εκπλήσσει με τις επιτυχίες του καθώς κάθε
χρόνο ο σύλλογος διακρίνεται σε ανώτατο επίπε-
δο σε πανελλήνια και παγκόσμια πρωταθλήματα.

ΝΕΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΥΒΩΝΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΕΠΡΕΨΑΝ ΜΕ 18 ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ - ΕΦΗΒΩΝ
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π Ε Ρ Ι ΦΕ Ρ Ε Ι Α
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Δ ι ε ύ θ υ ν σ η
Προμηθειών

Άν ω Λιόσια, 04/08/2021
Αρ. πρωτ.: 24222

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΝΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ
ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) ΣΕ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (VIRTUAL NET
METERING)»

Ο Δήμαρχος Φυλής
Προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό
Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφρ-
αγισμένες προσφορές και με κρι-
τήριο κατακύρωσης  εκείνο της
πλέον συμφέρουσας από οικονο-
μική άποψη προσφοράς, αποκ-

λειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή), για την προμήθεια με τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΝΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ
ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) ΣΕ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (VIRTUAL NET
METERING)» ΑΡ.ΜΕΛ:
257/2020.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία
ανέρχεται στο ποσό των
582.800,00 € συμπεριλαμβανομέ-
νου Φ.Π.Α. 24 % (προϋπολογι-
σμός χωρίς Φ.Π.Α.:  470.000,00
€, ΦΠΑ 112.800,00 €). 
Η χρηματοδότηση πραγματοποι-
είται μέσω επενδυτικού δανείου
που χορηγείται από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων,
συνομολογείται με δανειακή
σύμβαση μεταξύ του ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ και του Ταμείου Παρακα-
ταθηκών και Δανείων και αποπ-
ληρώνεται από πόρους του Προ-
γράμματος Δημοσίων Επεν-
δύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου
Εσωτερικών, στα πλαίσια της υπ’
αρ. 19955/2020 ένταξης της στο
Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσω-
τερικών - Άξονας Προτεραιότητας

«Περιβάλλον», Πρόσκληση
ΑΤ03. Συγκεκριμένα το ΠΔΕ του
Υπ. Εσωτερικών συμμετέχει με
434.000,00 € και οι ίδιοι πόροι
του Δήμου ανέρχονται σε
148.800,00 €. 
Η δαπάνη για την εν λόγω
σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.:
20.7312.10001 και
63.7312.10002 σχετική πίστωση
του τακτικού προϋπολογισμού
του οικονομικού έτους 2021 και
2022 του Φορέα.
Το φυσικό αντικείμενο περιλαμ-
βάνει όλα εκείνα τα υλικά και τις
εργασίες που είναι απαραίτητες
προκειμένου να μπορεί να τεθεί
σε λειτουργία o υπό προμήθεια
Φ/Β Σταθμός. Επιπλέον περιλαμ-
βάνει όλα εκείνα τα συνοδά έργα
και εξοπλισμό που απαιτούνται
προκειμένου να διασφαλιστεί η
μακροχρόνια ομαλή λειτουργία
των εγκαταστάσεων που δεν θα
θέτει σε κίνδυνο τα υπολογισμέ-
να έσοδα από αυτές. Στην προ-
μήθεια περιλαμβάνονται όλα τα
μέρη που περιγράφονται στις
τεχνικές προδιαγραφές και
εκείνα που δεν περιγράφονται
αν αποτελούν αναγκαία για τον
Ανάδοχο προκειμένου να συνδε-
θεί ο Φ/Β σταθμός στο δίκτυο του
ΔΕΔΔΗΕ.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσ-
σονται στους ακόλουθους κωδι-

κούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV):
09331200-0 «Ηλιακά φωτοβο-
λταϊκά στοιχεία».
Προσφορές υποβάλλονται για το
σύνολο των αιτούμενων ειδών,
περιλαμβανομένων των περιγρα-
φόμενων υπηρεσιών.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται
σε δεκαοχτώ (18) μήνες από την
ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προ-
σβάσιμη µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr
του συστήματος, την 14/09/2021,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ
(Ημερομηνία και ώρα Αποσφρά-
γισης)

Καταληκτική ημερομην ία υποβο-
λής προσφ ορών  ορίζεται η
08/09/2021 και ώρα 16:00 μ.μ. 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβα-
σης απεστάλη με ηλεκτρονικά
μέσα για δημοσίευση στις
30/07/2021 στην Υπηρεσία Εκδό-
σεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρ-
υξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρ-
ικό Ηλεκτρονικό Μητρώο

Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ). 
Προκήρυξη (περίληψη της παρ-
ούσας διακήρυξης) θα δημοσιευ-
τεί στις εφημερίδες: ΘΡΙΑΣΙΟ και
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ.
Προκήρυξη (περίληψη της παρ-
ούσας Διακήρυξης) όπως προβλέ-
πεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του
Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο
διαδίκτυο, στον ιστότοπο
h t t p : / / e t . d i a v g e i a . g o v . g r
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο
διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυ-
νση: https://www.fyli.gr/.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας
Διακήρυξης θα καταχωρηθεί
ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :
http://www.promi theus .gov .gr.
όπου η σχετική ηλεκτρονική δια-
δικασία σύναψης σύμβασης στην
πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε
Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:
136072.
Η διενέργεια του διαγωνισμού
διέπεται από τις σχετικές διατά-
ξεις του Ν.4412/2016 [δημόσιες
συμβάσεις έργων, προμηθειών
και υπηρεσιών- προσαρμογή στις
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ].
Δικαίωμα συμμετοχής στον δια-

γωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και ενώσεις
οικονομικών φορέων, που υπο-
βάλλουν κοινή προσφορά.
Ο χρόνος ισχύος των προσφο-
ρών είναι για διάστημα έξι (6)
μηνών από την επόμενη της
καταληκτικής ημερομηνίας υπο-
βολής προσφορών.
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου
να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό
πρέπει να καταθέσουν με την
προσφορά τους εγγύηση συμμε-
τοχής ποσοστού (2%) επί της
προϋπολογισθείσης δαπάνης
χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι εννέα χιλιά-
δων τετρακοσίων ευρώ (9.400,00
€).
Για περισσότερες πληροφορίες
ως προς τα δικαιολογητικά
συμμετοχής και τη γνωστοποίηση
της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να απευθύνονται
όπως αναφέρεται παραπάνω
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
www.promitheus.gov.gr, του
ΕΣΗΔΗΣ μέχρι δέκα (10) ημέρες
πριν από την καταληκτική ημερ-
ομηνία υποβολής προσφορών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π Ε Ρ Ι ΦΕ Ρ Ε Ι Α
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Δ ι ε ύ θ υ ν σ η
Προμηθειών

Άν ω Λιόσια, 04/08/2021
Αρ. πρωτ.: 24174

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ
ΜΙΚΡΟΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ
ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ Ή ΘΕΟΜΗΝΙΑ»

Ο Δήμαρχος Φυλής
Προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό
Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφρ-
αγισμένες προσφορές και με κρι-
τήριο κατακύρωσης  εκείνο της
πλέον συμφέρουσας από οικονο-
μική άποψη προσφοράς, αποκ-
λειστικά βάσει της τιμής, για την

υπηρεσία με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ
ΜΙΚΡΟΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ
ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ Ή ΘΕΟΜΗΝΙΑ».
(Α.Μ. 33/2021)
Η συνολική εκτιμώμενη αξία
ανέρχεται στο ποσό των
1.240.000,00 € συμπεριλαμβανο-
μένου Φ.Π.Α. 24 % (προϋπολογι-
σμός χωρίς Φ.Π.Α.:  1.000.000,00
€, Φ.Π.Α. 240.000,00 €). 
Φορέας χρηματοδότησης της
παρούσας σύμβασης είναι o
Δήμος Φυλής. 
Η δαπάνη για την εν λόγω
σύμβαση θα γίνει σε βάρος του
Κ.Α. 30.6234.10004 του προϋπο-
λογισμού των οικονομικών ετών
2021 (10.000,00 €), 2022
(540.000,00 €) και 2023
(690.000,00 €) του Δήμου Φυλής.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η
ενίσχυση των συνεργείων του
Δήμου με κατάλληλα επανδρωμέ-
νο εξοπλισμό για την εκτέλεση
εργασιών πρόληψης πλημμυρ-
ικών φαινομένων, αποκατάστα-
σης μικροζημιών από έκτακτες
περιστάσεις, μικρής έκτασης

εργασιών συντήρησης και επισκε-
υής για την προστασία των διε-
ρχομένων και των ιδιοκτησιών
των δημοτών, καθαρισμό
κοινόχρηστων χώρων από αυτο-
φυή βλάστηση, μικρής έκτασης
επέκταση υπογείων δικτύων
αποχέτευσης ομβρίων και λυμά-
των, απομάκρυνση μπαζοσ-
κούπιδων, περιβαλλοντική
διαχείριση προϊόντων όρυξης ή
κατεδάφισης, αποκατάσταση
φθορών κ.λπ.
Το αντικείμενο της σύμβασης
κατατάσσεται στους ακόλουθους
κωδικούς του Κοινού  Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων:

90641000-2 (Υπηρ-
εσίες καθαρισμού φρεατίων
υπονόμων), 
50230000-6 (Υπηρεσίες επισκε-
υής, συντήρησης και συναφείς
υπηρεσίες για οδούς και λοιπό
εξοπλισμό),  44112000-8 (Διάφο-
ρες οικοδομικές κατασκευές)
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται
σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την
ημερομηνία του χρόνου έναρξης.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών

Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προ-
σβάσιμη µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr
του συστήματος, την 17/09/2021,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00
π.μ (Ημερομηνία και ώρα Αποσφ-
ράγισης)

Καταληκτική ημερομην ία υποβο-
λής προσφ ορών  ορίζεται η
13/09/2021 και ώρα 16:00 μ.μ. 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβα-
σης απεστάλη με ηλεκτρονικά
μέσα για δημοσίευση στις
30/07/2021 στην Υπηρεσία Εκδό-
σεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρ-
υξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρ-
ικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ). 
Προκήρυξη (περίληψη της παρ-
ούσας διακήρυξης) θα δημοσιευ-
τεί στις εφημερίδες: ΘΡΙΑΣΙΟ και
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ.
Προκήρυξη (περίληψη της παρ-
ούσας Διακήρυξης) όπως προβλέ-
πεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του

Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο
διαδίκτυο, στον ιστότοπο
h t t p : / / e t . d i a v g e i a . g o v . g r
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο
διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυ-
νση: https://www.fyli.gr/.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας
Διακήρυξης θα καταχωρηθεί
ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :
http://www.promi theus .gov .gr.
όπου η σχετική ηλεκτρονική δια-
δικασία σύναψης σύμβασης στην
πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε
Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:
136158.
Η διενέργεια του διαγωνισμού
διέπεται από τις σχετικές διατά-
ξεις του Ν.4412/2016 [δημόσιες
συμβάσεις έργων, προμηθειών
και υπηρεσιών- προσαρμογή στις
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ].
Δικαίωμα συμμετοχής στον δια-
γωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και ενώσεις
οικονομικών φορέων, που υπο-
βάλλουν κοινή προσφορά.
Ο χρόνος ισχύος των προσφο-

ρών είναι για διάστημα δώδεκα
(12) μηνών από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου
να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό
πρέπει να καταθέσουν με την
προσφορά τους εγγύηση συμμε-
τοχής ποσοστού (2%) επί της
προϋπολογισθείσης δαπάνης
χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι είκοσι
χιλιάδες ευρώ (20.000,00 €).
Για περισσότερες πληροφορίες
ως προς τα δικαιολογητικά
συμμετοχής και τη γνωστοποίηση
της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να απευθύνονται
όπως αναφέρεται παραπάνω
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
www.promitheus.gov.gr, του
ΕΣΗΔΗΣ μέχρι δέκα (10) ημέρες
πριν από την καταληκτική ημερ-
ομηνία υποβολής προσφορών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π Ε Ρ Ι ΦΕ Ρ Ε Ι Α
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Διεύθυν ση Περ-
ιουσίας και

Προμηθειών

Άν ω Λιόσια, 04/08/2021
Αρ. πρωτ.: 24226

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ»

Ο Δήμαρχος Φυλής
Προκηρύσσει Διεθν ή Ηλεκτρο-
ν ικό Αν οιχτό διαγων ισμό με
σφ ραγισμέν ες προσφ ορές και
με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον  συμφ έρουσα από οικον ο-
μικής άποψης προσφ ορά βάσει
της βέλτιστης σχέσης ποιότητας

- τιμής, για  την   προμήθεια  με
τίτλο  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΑ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Α.Μ:249/2020».
Η συν ολική εκτιμώμεν η αξία
αν έρχεται στο ποσό των
818.042,88 € συμπεριλαμβαν ο-
μέν ου Φ.Π.Α. 24 %  (προϋπολογι-
σμός χωρίς ΦΠΑ: € 659.712,00 ,
ΦΠΑ : € 158.330,88)

Η χρηματοδότηση πραγματοποι-
είται μέσω επεν δυτικού δαν είου
που χορηγείται από το Ταμείο
Παρακαταθηκών  και Δαν είων ,
συν ομολογείται με δαν ειακή
σύμβαση μεταξύ του Δήμου
Φυλής και του Ταμείου Παρακα-
ταθηκών  και Δαν είων  και
αποπληρών εται από πόρους του
Προγράμματος Δημοσίων  Επεν -
δύσεων  (ΠΔΕ) του Υπουργείου
Εσωτερικών , στα πλαίσια της
υπό αρ. 19955/2020 έν ταξης της
στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσω-
τερικών  - Άξον ας Προτεραιότ-
ητας «Περιβάλλον », Πρόσκληση
ΑΤ03 με Τίτλο: «Παρεμβάσεις και
δράσεις βελτίωσης της διαχείρι-

σης εν έργειας και αξιοποίηση
Αν αν εώσιμων  Πηγών  Εν έργει-
ας στις υποδομές διαχείρισης
υδάτων  και λυμάτων ».

Το φ υσικό αν τικείμεν ο της προ-
τειν όμεν ης πράξης προβλέπει τη
βελτίωση της εν εργειακής από-
δοσης, την  εξοικον όμηση εν έρ-
γειας και εγκατάσταση ευφ υών
συστημάτων  διαχείρισης. 

Το αν τικείμεν ο της σύμβασης
κατατάσσεται στους ακόλουθους
κωδικούς του Κοιν ού Λεξιλογίου
δημοσίων  συμβάσεων :
� 42122130-0 «Αν τλίες
ν ερού»
� 45262640-9 «Έργα
αν αβάθμισης περιβάλλον τος»

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζε-
ται σε (12) δώδεκα μήν ες από
την  υπογραφ ή της σύμβασης.
Η διαδικασία  θα  διεν εργηθεί με
χρήση  της  πλατφ όρμας  του
Εθν ικού  Συστήματος Ηλεκτρο-
ν ικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είν αι
προσβάσιμη µέσω της διαδικ-
τυακής πύλης
www.promitheus.gov .gr του

συστήματος, την  14/09/2021,
ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11:00π.μ.
(Ημερομην ία και ώρα Αποσφ ρά-
γισης)

Καταληκτική ημερομην ία υποβο-
λής προσφ ορών  ορίζεται η 08-
09-2021 και ώρα 16:00 μ.μ. 

Προκήρυξη  της παρούσας
σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρο-
ν ικά μέσα για δημοσίευση στις
30/07/2021 στην  Υπηρεσία
Εκδόσεων  της Ευρωπαϊκής
Έν ωσης.

Το πλήρες κείμεν ο της Διακήρ-
υξης θα καταχωρηθεί στο Κεν τρ-
ικό Ηλεκτρον ικό Μητρώο
Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ). 

Προκήρυξη (περίληψη της παρ-
ούσας διακήρυξης) θα δημοσιευ-
τεί στις εφ ημερίδες:  ΘΡΙΑΣΙΟ
και ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προκήρυξη (περίληψη της παρ-
ούσας Διακήρυξης) όπως προβ-
λέπεται στην  περίπτωση 16 της
παραγράφ ου 4 του άρθρου 2 του
Ν. 3861/2010, θα αν αρτηθεί στο

διαδίκτυο, στον  ιστότοπο
http: / / e t . d i a v ge i a . gov . gr
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί
στο διαδίκτυο, στην  ιστοσελίδα
της αν αθέτουσας αρχής, στη
διεύθυν ση: https://www.fyli.gr/ .
Το πλήρες κείμεν ο της παρ-
ούσας Διακήρυξης θα καταχωρ-
ηθεί ακόμη και στη διαδικτυακή
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :
http: //www.promitheus.gov .gr.
όπου η σχετική ηλεκτρον ική δια-
δικασία σύν αψης σύμβασης
στην  πλατφ όρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε
Συστημικό Αύξον τα Αριθμό:
135955.

Η  διεν έργεια  του  διαγων ισμού
διέπεται  από  τις  σχετικές  δια-
τάξεις  του  Ν.4412/2016  [δημό-
σιες συμβάσεις  έργων ,  προμ-
ηθειών   και  υπηρεσιών -  προ-
σαρμογή  στις  οδηγίες
2014/24/ΕΕ  και 2014/25/ΕΕ].

Δικαίωμα  συμμετοχής  στον
διαγων ισμό  έχουν   όλα  τα
φ υσικά  ή  ν ομικά  πρόσωπα
και εν ώσεις οικον ομικών
φ ορέων , που υποβάλλουν

κοιν ή προσφ ορά.
Ο  χρόν ος  ισχύος  των   προ-
σφ ορών   είν αι  για διάστημα
εν ν έα (9) μην ών  από την  επό-
μεν η της καταληκτικής ημερομ-
ην ίας υποβολής προσφ ορών .

Οι  εν διαφ ερόμεν οι  προκειμέ-
ν ου  ν α  λάβουν   μέρος  στο  δια-
γων ισμό  πρέπει  ν α  καταθέ-
σουν  με την  προσφ ορά τους
εγγύηση συμμετοχής ποσού
13.194,24 €.

Για περισσότερες πληροφ ορίες
ως προς τα δικαιολογητικά
συμμετοχής και τη γν ωστο-
ποίηση της διακήρυξης,  οι
εν διαφ ερόμεν οι  μπορούν   ν α
απευθύν ον ται  όπως  αν αφ έρε-
ται  παραπάν ω  στην  ηλεκτρον ι-
κή  πλατφ όρμα
www.promitheus.gov .gr, του
ΕΣΗΔΗΣ  μέχρι δέκα (10) ημερο-
λογιακές ημέρες  πριν   από  την
καταληκτική ημερομην ία υποβο-
λής προσφ ορών .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ
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Σ
το «κόκκιν ο» θα παραμείν ει
η θερμοκρασία σήμερα και
αύριο, καθώς ο καύσων ας

σαρών ει τη χ ώρα μας με τον
υδράργυρο ν α αγγίζει ακόμα και
τους 46 βαθμούς Κελσίου.

Ωστόσο, τις επόμεν ες ημέρες
αν αμέν εται πτώση της θερμοκρ-
ασίας με κατά τόπους καταιγίδες και
χ αλαζοπτώσεις.

Όπως αν έφερε ο Κλέαρχ ος Μαρ-
ουσάκης, οι καταιγίδες – ίσως και το
χ αλάζι – αν αμέν ον ται το μεσημέρι
προς απόγευμα της Παρασκευής σε
περιοχ ές της Ελλάδας από τη Θεσ-
σαλία και πάν ω, καθώς κύμα κακο-
καιρίας θα περάσει από τα Βαλκά-
ν ια.

Υπογραμμίζει ακόμη ότι «είν αι
αν ησυχ ητικό γιατί όταν  έχ ουμε
θερμά κύματα ακολουθεί έν α
ψυχ ρό», διευκριν ίζον τας ότι
περν άν ε γρήγορα αυτές οι διαταρ-
αχ ές. 

Η πρόγν ωση της ΕΜΥ για την
Παρασκευή

«Αρχ ικά στα βορειοδυτικά και
σταδιακά και στα υπόλοιπα βόρεια
τμήματα θα αν απτυχ θούν
ν εφώσεις και θα εκδηλωθούν  πρόσ-
καιρες βροχ ές και τοπικές
καταιγίδες. Στην  κεν τρική και ν ότια
Ελλάδα, γεν ικά αίθριος καιρός.

Οι άν εμοι θα πν έουν  δυτικοί βορ-
ειοδυτικοί 3 με 5 και στο ν ότιο Ιόν ιο
και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει
μικρή πτώση κυρίως στα κεν τρικά
και βόρεια και πιο συγκεκριμέν α θα
φτάσει:

α. στα βόρεια ηπειρωτικά και στις
περισσότερες ν ησιωτικές περιοχ ές
τους 35 με 38 βαθμούς,

β. στα κεν τρικά και ν ότια ηπειρω-
τικά τους 39 με 41 βαθμούς και

γ. στην  Κρήτη τους 38 με 40 βαθ-
μούς Κελσίου.

Οι ελάχ ιστες θερμοκρασίες θα
διατηρηθούν  σε αρκετές περιοχ ές
της ν ότιας ηπειρωτικής χ ώρας και
στα ν ησιά πάν ω από 25 βαθμούς
Κελσίου».

Νέο κύμα καύσωνα από την

επόμενη εβδομάδα

Παρ’ όλα αυτά, το διάλειμμα δρο-
σιάς το προσεχ ές Σαββατοκύριακο
θα είν αι εξαιρετικά σύν τομο, καθώς
την  επόμεν η εβδομάδα έρχ εται ν έο
κύμα καύσων α από τις ακτές της
βόρειας Αφρικής.

Το ν έο θερμό κύμα θα επηρεάσει
τη χ ώρα μας από την  Τρίτη και θα
διαρκέσει 3 με 4 μέρες.

Η θερμοκρασία αν αμέν εται ν α
αγγίξει τους 42 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός – Καταιγίδες και χαλάζι από Παρασκευή Καιρός – Καταιγίδες και χαλάζι από Παρασκευή 
και μετά… ξανά καύσωναςκαι μετά… ξανά καύσωνας

Φωτιά στην Ηλεία: Εμπρησμό
«βλέπουν» ανώτερα στελέχη
της Πυροσβεστικής - 7 εστίες
μέσα σε 2 ώρες

Ανώτερα στελέχη της Πυροσβεστικής
τονίζουν ότι υπάρχουν σοβαρές υποψίες

για εμπρησμό στη φωτιά στην Ηλεία

Τ
ο ενδεχόμενο πίσω από τη μεγάλη φωτιά
που ξέσπασε την Τετάρτη στην Ηλεία να
βρίσκονται εμπρηστές εξετάζουν οι Αρχές.

Όπως μετέδωσε η Μίνα Καραμήτρου στην έκτακ-
τη ενημερωτική εκπομπή του OPEN TV, ανώτερα
στελέχη της Πυροσβεστικής τονίζουν πως
υπάρχουν σοβαρές υποψίες η καταστροφική πυρ-
καγιά στην Αρχαία Ολυμπία να είναι έργο εμπρη-
στών, καθώς εκδηλώθηκαν 7 εστίες μέσα σε
μόλις 2 ώρες ανάμεσα σε 3 χωριά.
Μάλιστα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης

Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε) της πυροσβε-
στικής έχουν μεταβεί στην Αρχαία Ολυμπία για τη
διενέργεια έρευνας. 
Το σχεδόν ταυτόχρονο ξέσπασμα 7 πυρκαγιών

στην Ηλεία, επιβεβαίωσε και ο υφυπουργός
Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς κατά την
ενημέρωσή του.

Εντολή για εκκένωση στον οικισμό της
Αρχαίας Ολυμπίας - Μήνυμα από το 112

Υπενθυμίζεται ότι νωρίς το απόγευμα της Τετάρτ-
ης, δόθηκε εντολή για προληπτική εκκένωση του
οικισμού της Αρχαίας Ολυμπίας λόγω της  ανεξέ-
λεγκτης φωτιάς 

ΚΚοορροοννοοϊϊόόςς::  22885566  ννέέαα  κκρροούύσσμμαατταα  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  --  1166  ννεεκκρροοίί  κκααιι  119922  δδιιαασσωωλληηννωωμμέέννοοιι

Ο
ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το από-
γευμα της Τετάρτης ότι τα
νέα κρούσματα του κορονο-

ϊού στη χώρα ανέρχονται σε 2856.
Το τελευταίο 24ωρο έχασαν τη ζωή
τους 16 συμπολίτες μας. Στους 192
οι διασωληνωμένοι.

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας
Υγείας (ΕΟΔΥ) ανακοίνωσε το από-
γευμα της Τετάρτης (4/7) ότι τα εργα-
στηριακά επιβεβαιωμένα νέα
κρούσματα του κορονοϊού είναι
2.856, εκ των οποίων 9
εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις
πύλες εισόδου της χώρας.

Ο συνολικός αριθμός των κρου-
σμάτων ανέρχεται σε 503.885 (ημε-
ρήσια μεταβολή +0.6%), εκ των
οποίων 51.2% άνδρες. 

Με βάση τα επιβεβαιωμένα
κρούσματα των τελευταίων 7 ημε-
ρών, 159θεωρούνται σχετιζόμενα 

με ταξίδι από το εξωτερικό και
1.646 είναι σχετιζόμενα με ήδη
γνωστό κρούσμα.To Rt για 

την επικράτεια βάσει των κρου-
σμάτων εκτιμάται σε 1.05 (95% Crl:
0.98 - 1.10).

Τα χθεσινά κρούσματα στην Αττική

Στην Αττική  4/08/2021
εντοπίστηκαν 830 νέα κρούσματα
σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ.Η κατανομή
των κρουσμάτων στην Αττική σήμε-
ρα είναι εξής:

- Ανατολική Αττική 103
- Βόρειος Τομέας Αθηνών 133
- Δυτική Αττική 37
- Δυτικός Τομέας Αθηνών 112
- Κεντρικός Τομέας Αθηνών 189
-  Νήσοι 17
-  Νότιος Τομέας Αθηνών 99
- Πειραιάς 140
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Ο Δήμος Ελευσίνας 
σε συνεργασία με το Χαμόγελο

του Παιδιού συμμετέχει στις
έρευνες  

Στις έρευνες για την ανεύρευση

του εξαφανισμένου 31 χρονου Κωνσταν-

τίνου Χαραλαμπόπουλου  συμμετέχει και

η Δημοτική Αστυνομία Ελευσίνας,

τηρώντας τα προβλεπόμενα 

από το Σύμφωνο Συνεργασίας με το

Χαμόγελο του Παιδιού.

Αγνοείται από τις 31/7 κατοκεί 

στο Αιγάλεω και κινείται συνήθως κέντρο

Αθήνας και Μέγαρα.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών
ανακοίνωσε πως θα διατεθούν 100.000
ευρώ για τις πληγείσες επιχειρήσεις στη
Βαρυμπόμπη.

Τ
ην οικονομική ενίσχυση με 100.000 ευρώ
αποφάσισε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο
Αθηνών για τις πληγείσες επιχειρήσεις στη

Βαρυμπόμπη.

Σε ανακοίνωση του επιμελητηρίου σημειώνεται:
«Δυστυχώς, για ακόμη μία φορά η Αττική περνά
δύσκολες ώρες λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στην
περιοχή της Βαρυμπόμπης, που έχει προξενήσει
τεράστια οικολογική καταστροφή και ανυπολόγι-
στες ζημιές σε οικίες και επιχειρήσεις.
Ευτυχώς αυτή τη φορά δεν θρηνήσαμε θύματα,
όμως το πλήγμα στο περιβάλλον και τις περιου-
σίες πολιτών και επαγγελματιών είναι πολύ μεγά-
λο».

Ε
ν μέσω θέρους και με ειλημμένη την απόφαση να ανα-
βαθμιστεί το επίπεδο καθαριότητας στην Μαγούλα, ο
Δήμος Ελευσίνας συνεχίζει τις σχετικές εργασίες. 

Πιο συγκεκριμένα, το προηγούμενο διάστημα: 
Ξεκίνησε η επάνδρωση του πυροφυλακίου στον Λόφο του Προφ-
ήτη Ηλία. Η φύλαξη είναι καθημερινή, από τις 11 το πρωί μέχρι τις
7 το απόγευμα, σύμφωνα και με την υπόδειξη της Π.Υ Ελευσίνας,
ενώ το προσωπικό έχει λάβει την σχετική εκπαίδευση. 
Ο λόφος του Προφήτη Ηλία, έχει καθαριστεί από ξερά χόρτα.  
Ειδικό μηχάνημα του Δήμου (bobcat), προχώρησε σε καθαρισμό
οικοπέδων και επικίνδυνων χωρών.
Συντηρήθηκαν χώροι πρασίνου, απομακρύνθηκαν άγρια χόρτα/ ξερά κλαδιά/ κ.α από πεζοδρόμια και κεντρικές
οδούς, ενώ έγιναν και εργασίες φροντίδας όπως έλεγχοι σε ποτιστικά συστήματα, μπεκ/ διατήρηση σχήματος/ κ.α
σε παρτέρια και κηπάρια. 

ΕΕΑ: Οικονομική ενίσχυση 100.000 ευρώ στις
πληγείσες επιχειρήσεις στη Βαρυμπόμπη

Εντατικοποιούνται οι εργασίες συντήρησης 
και καθαριότητας στην Μαγούλα 



Μ
ία σημαν τική
συμμετοχ ή πέτυχ ε
ο Δήμος Ελευ-

σίν ας, μετά και από τη
σχ ετική κιν ητοποίηση
του Γεν ικού Γραμματέα
του Δήμου, Ιωάν ν η
Παν αγιωτούλια. Πρόκειται
για τη συμμετοχ ή στο
πρόγραμμα “The Green
City ”- Κιν ητό Πράσιν ο
Σημείο που υλοποιούν
από κοιν ού, η Περιφέρεια
Αττικής και ο ΕΔΣΝΑ, ο
Φορέας Διαχ είρισης Στερ-
εών  Αποβλήτων  Αττικής. 

Το πρόγραμμα “The
Green City ”- Κιν ητό Πρά-
σιν ο Σημείο έχ ει ως
στόχ ο την  προώθηση του
θεσμού της αν ακύκλωσης,
την  εν ημέρωση και ευαι-
σθητοποίηση των
πολιτών  στη συμπεριφο-
ρά που μπορούν  ν α αν α-
πτύξουν  οι πολίτες για τη
μείωση του περιβαλλον τι-
κού του αποτυπώματος.

Έτσι στο Κιν ητό Πράσι-
ν ο Σημείο, αν ακυκλών ον -
ται 8 κατηγορίες διαχ ωρι-
σμέν ων  υλικών , μη

υλικών  συσκευασίας, με
άμεσο στόχ ο ν α αυξηθ-
ούν  τα οικιακά απο-
ρρίμματα που προωθ-
ούν ται προς αν ακύκλω-
ση. Πρόκειται για έν α
παν ευρωπαϊκά πρωτότ-
υπο πρόγραμμα επιβρά-
βευσης των  πολιτών .

Η διαδικασία: 
Οι πολίτες που επιθ-

υμούν  ν α συμμετέχ ουν ,
μπορούν  ν α εγγραφούν
στο στην  mobile εφαρμο-
γής THE GREEN CITY,
για τα σημεία στα οποία
θα λειτουργούν  τα Κιν ητά
Πράσιν α Σημεία και ν α
προσκομίζουν  διαχ ωρι-
σμέν α αν ακυκλώσιμα
υλικά. 

Η διαδικασία της εγγραφ-
ής γίν εται στην  κιν ητή
μον άδα, μέσα από την
ιστοσελίδα www.the-
greencity .gr ή το
mobileapp THE GREEN
CITY.

Ο τύπος και το βάρος
των  υλικών  που προσ-
κομίζον ται προς

αν ακύκλωση, μετατρέ-
πον ται σε πόν τους και οι
πολίτες κερδίζουν  οφέλη
μέσω των  συν εργαζόμε-
ν ων  επιχ ειρήσεων  του
προγράμματος. 

Οι συν εργαζόμεν ες
επιχ ειρήσεις αν αφέρον ται
στην  ιστοσελίδα
ht tps : / /www.c it ipos t .gr/
και οι οποίες παρουσιά-
ζον ται στην  mobile εφαρ-
μογή THE GREEN CITY.

Οι κατηγορίες που μπορ-
ούν  ν α συλλεχ θούν  και
ν α αν ακυκλωθούν :

Οι κατηγορίες των
υλικών  που μπορούν  ν α
συλλεχ θούν  – αν ακ-
υκλωθούν  στα Κιν ητά
Πράσιν α Σημεία είν αι οι
κάτωθι:

• Χαρτί/Χαρτόν ι,
• Πλαστικά,
• Μεταλλικά Αν τικείμεν α,
• Αλουμίν ιο,
• Γυαλί,
• Ηλεκτρον ικός/Ηλεκτρ-

ικός Εξοπλισμός,
• Βρώσιμα Έλαια & Λίπη,
• Ρούχ α/Υφάσματα
Το Κιν ητό Πράσιν ο

Σημείο σε Ελευσίν α και
Μαγούλα: 

Το κιν ητό πράσιν ο
σημείο θα βρίσκεται στον
Δήμο μας για το μήν α
Αύγουστο, σύμφων α με
το παρακάτω πρόγραμμα
(2 δρομολόγια την  εβδο-
μάδα, Δευτέρα και
Τετάρτη):

Α1. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, κάθε Δευ-
τέρα από τις 09:30 έως τις
12:00.

Β1. ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ,
κάθε Δευτέρα από τις
12:30 έως τις 14:25.

Γ1. ΠΛ.
ΑΓ . ΚΩ Ν Σ ΤΑΝ ΤΙ Ν ΟΥ ,
κάθε Δευτέρα από τις
14:45 έως τις 15:40.

Α2. ΠΛ.ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ,
κάθε Τετάρτη από τις
09:30 έως τις 12:00.

Β2. ΠΑΡΚΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ,
κάθε Τετάρτη από τις
12:30 έως τις 14:25.

Γ2. ΠΑΡΚΟ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ, κάθε
Τετάρτη από τις 14:45 έως
τις 15:40.
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Ο Δήμος Ελευσίνας στο πρόγραμμα “The Green City” της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΔΣΝΑ: 

ΚΚιιννηηττόό  ππρράάσσιιννοο  σσηημμεείίοο  γγιιαα  σσυυλλλλοογγήή  αανναακκυυκκλλώώσσιιμμωωνν
σσεε  σσηημμεείίαα  ττηηςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  κκααιι  ττηηςς  ΜΜααγγοούύλλααςς  

Α
ντιμέτωποι με πολλαπλές καταβολές φόρων,
ΕΝΦΙΑ και εισοδήματος, αναμένεται να βρε-
θούν οι φορολογούμενοι καθώς η παράταση

των φορολογικών δηλώσεων έως τις 10 Σεπτεμβρίου
φέρνει αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα πληρωμών.

Έτσι λόγω του ότι για πολλές από τις 7,2 εκατομ-
μύρια φορολογικές δηλώσεις, ένεκα της παράτασης, η
εκκαθάριση φόρου θα γίνει το Σεπτέμβριο και άρα η
καταβολή, είτε της πρώτης "υπερ- δόσης" (του ποσού
των δόσεων που αντιστοιχούν στον Ιούλιο, Αύγουστο,
Σεπτέμβριο), είτε του συνολικού ποσού, θα πρέπει να
γίνει εντός του πρώτου μήνα του φθινοπώρου, δημιο-
υργείται «μποτιλιάρισμα» πληρωμών εφόσον ζητηθεί
και πληρωμή της πρώτης δόσης ΕΝΦΙΑ.

Στο φόντο αυτό ήδη στο Υπουργείο Οικονομικών
εξετάζεται να ισχύσει ό,τι και πέρυσι, με την αποπληρ-
ωμή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας. Δηλαδή, οι ιδιοκ-
τήτες ακινήτων να μπορούν να εξοφλήσουν την πρώτη
δόση από τις έξι δόσεις του φόρου έως το τέλος Οκτω-
βρίου χωρίς να αντιμετωπίσουν κυρώσεις. 

Ουσιαστικά έτσι οι δύο πρώτες δόσεις του ΕΝΦΙΑ,
Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2021, θα πρέπει να πληρ-
ωθούν μαζί μέχρι τις 29 Οκτωβρίου που είναι η τελευ-
ταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Επισημαίνεται ότι η
τελευταία δόση εξόφλησης του φετινού ΕΝΦΙΑ παρα-
μένει η 28η Φεβρουαρίου του 2022 ενώ από το νέο
έτος εξετάζεται με βάση το Μεσοπρόθεσμο η έναρξη
καταβολή των δόσεων ΕΝΦΙΑ σε περισσότερες δόσεις
από τις 6 που ισχύει σήμερα με έναρξη πληρωμών από
το Μάρτιο.

Πάντως φέτος η ώρα του ΕΝΦΙΑ για 7,3 εκατ.
ιδιοκτήτες ακινήτων αναμένεται να έχει και κάποιες
«ευχάριστες’  εκπλήξεις. Με βάση τις εκτιμήσεις
περίπου 1,5 εκατομμύριο ιδιοκτήτες θα έχουν μειωμέ-
νο ΕΝΦΙΑ λόγω πτώσης στο εισόδημά τους. Πέρυσι ο
αριθμός τους ήταν κατά 250.000 μικρότερος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2020, πάνω από 1,2 εκα-
τομμύρια υπόχρεοι του ΕΝΦΙΑ έτυχαν «κουρέματος»
λόγω χαμηλών εισοδημάτων. Ενδεικτικό μάλιστα είναι
ότι μόνο σε διαδικασία αναστολών βρέθηκαν πέρυσι
χιλιάδες εργαζόμενοι και άρα είδαν τα έσοδά τους από
μισθωτή εργασία να «κουρεύονται» σημαντικά. Μόνο
την περσινή Άνοιξη, είχαν τεθεί σε αναστολή εργασίας
πάνω από 900 χιλιάδες εργαζόμενοι, ενώ τους μήνες
που ακολούθησαν ο αριθμός τους αυξομειώνονταν.

Έτσι ενώ τον περσινό Ιούλιο βρίσκονταν σε ανα-
στολή περίπου 70 χιλιάδες εργαζόμενοι, το Νοέμβριο
ο αριθμός αυξήθηκε φτάνοντας τους 740 χιλιάδες.
Επίσης στη χωρία εκείνων που είδαν το εισόδημά τους
να μειώνεται και δικαιούνται την έκπτωση του 50%, θα
πρέπει να προστεθούν και οι άνεργοι.

Φορολογικές δηλώσεις: 
Η παράταση φέρνει
"μποτιλιάρισμα" 

πληρωμών ΕΝΦΙΑ



Π
άρα πολύ υψηλά επίπεδα αιωρ-
ούμενων μικροσωματιδίων
PM2.5  και αιθάλης, εντοπίζονται

σε πολλά σημεία της Αττικής. Ιδιαίτερα
επιβαρυμένες φαίνεται να είναι ορισμένες
περιοχές του Βόρειου, του Δυτικού αλλά
και του Νότιου Τομέα (Πεύκη, Ίλιον, Πει-
ραιάς, κ.α). 

Σε αυτά τα συμπεράσματα καταλήγουν
τα δεδομένα που έχει επεξεργαστεί το
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών που
συνεργάζεται με την Περιφέρεια Αττικής
στο πλαίσιο του Παρατηρητηρίου  Ατμο-
σφαιρικής Ρύπανσης και Κλιματικής Αλλα-
γής το οποίο έχει συσταθεί με πρωτοβου-
λία του Περιφερειάρχη Αττικής Γ.
Πατούλη.  

Ο Περιφερειάρχης μετά τη σχετική
ενημέρωση που είχε από τους επιστήμο-
νες του Αστεροσκοπείου και από τη Γενι

κή Διευθύντρια Κλιματικής Αλλαγής  Α.
Παρασκευοπούλου, απευθύνει εκ νέου
έκκληση προς τους πολίτες να αποφ-
εύγουν τις εξωτερικές μετακινήσεις και να
λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα αυτο-
προστασίας: «Η λήψη μέτρων προστασίας
από όλους τους πολίτες είναι αναγκαία
καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα επι-
βαρυμένη σε πολλές περιοχές της Αττικής.
Για το λόγο αυτό απαιτείται μεγάλη προ-
σοχή από τους πολίτες και ειδικά από
εκείνους που έχουν αναπνευστικά προβ-
λήματα. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικ-
τό να μετακινηθούν από τα σημεία που
καταγράφονται υψηλές τιμές αιωρούμε-
νων σωματιδίων προτείνεται η παραμονή
τους εντός των οικιών με τη χρήση κλιμα-
τισμού. Η Πολιτική Προστασία της Περιφ-
έρειας Αττικής και η Διεύθυνση Κλιματικής
Αλλαγής, της Περιφέρειας συνεργάζονται

στενά με την επιστημονική ομάδα του
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο
πλαίσιο του παρατηρητηρίου  Ατμοσφαιρι-
κής Ρύπανσης και Κλιματικής Αλλαγής.
Τα στοιχεία που θα προκύπτουν από τα
δεδομένα των μετρήσεων θα κοινοποι-
ούνται άμεσα προκειμένου να λαμβάνον-
ται τα αναγκαία μέτρα από πολίτες και
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς» 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ατμό-
σφαιρας στην Αττική σύμφωνα με τις
μετρήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου
Αθηνών

Από στοιχεία του δικτύου αισθητήρων
του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
(ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ), που λειτουργεί στο πλαίσιο
της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής
ΠΑΝΑΚΕΙΑ και της συνεργασίας με το
Παρατηρητήριο  Ατμοσφαιρικής Ρύπαν-
σης και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρ-
ειας Αττικής, προκύπτουν τα ακόλουθα
συμπεράσματα σχετικά με τα επίπεδα
συγκεντρώσεων λεπτών αιωρούμενων
σωματιδίων PM2.5 στο Λεκανοπέδιο της
Αττικής:

Η πρώτη επιβάρυνση παρατηρήθηκε
δυτικά του τομέα της πυρκαγιάς, στην
περιοχή των Αχαρνών, μετά τις 18:00. Με
τη μεταβολή του ανέμου άρχισε να παρ-
ατηρείται μεγάλη  επιβάρυνση αρχικά
στον Δυτικό (Ίλιον) και κατόπιν στον Βόρ-
ειο τομέα (Πεύκη) του Λεκανοπεδίου, η
οποία διήρκεσε όλη τη νύχτα και μεγιστο-
ποιήθηκε κατά το διάστημα 11:00-3:00 (με
10-λεπτες συγκεντρώσεις που ξεπέρασαν
τα 200 μg m-3). 

Στη συνέχεια παρατηρήθηκε σχετική
υποχώρηση, ωστόσο έως τις 8:00 της 4ης

Αυγούστου παραμένουν υψηλά (άνω των
50 μg m-3).

Στον Κεντρικό τομέα παρατηρήθηκε
πολύ μεγάλη αύξηση των επιπέδων (άνω
των 250 μg m-3), από τις 2:00 τα ξημε-
ρώματα της 4ης Αυγούστου, η οποία δια-
ρκεί έως τώρα. Στον Πειραιά, παρατ-
ηρήθηκε επίσης επιβάρυνση μετά τις 4:00,
αλλά τα επίπεδα παρέμειναν σχετικά χαμ-
ηλότερα. 

Σχετικά μικρότερη επιβάρυνση υπήρξε
και στον Νότιο Τομέα, ακόμα και έως την
περιοχή της Βουλιαγμένης (συγκεν-
τρώσεις έως 90 μg m-3), από τις πρώτες
ώρες μετά τα μεσάνυχτα  έως και τώρα.

Στους χάρτες που ακολουθούν εμφ-
ανίζονται τα  ωριαία επίπεδα συγκεν-
τρώσεων στα σημεία μέτρησης στο Λεκα-
νοπέδιο, από τις 7:00 το πρωί της 4ης
Αυγούστου, όπου φαίνονται οι υψηλές
συγκεντρώσεις στον άξονα διάδοσης του
καπνού, οι οποίες ξεπερνούν ακόμα και
τα 250 μg m-3. Μετά τις 9:00 παρατηρείται
μια ελαφρά βελτίωση της εικόνας. 

Οι συγκεντρώσεις μαύρου άνθρακα, ο
οποίος είναι δείκτης ατελούς καύσης,
μετρήθηκαν στον σταθμό του ΕΑΑ στο
Θησείο σε πολύ υψηλά επίπεδα, με τις
ωριαίες τιμές κατά περίπτωση να υπερ-
βαίνουν τα 50 μg m-3 (περίπου 20 φορές
περισσότερο από τις συνήθως παρατηρ-
ούμενες αυτή την εποχή).

Να επισημανθεί ότι οι  μετρήσεις αιωρο-
υμένων σωματιδίων ΡΜ2.5 πραγματο-
ποιούνται με χρήση αισθητήρων οπτικής
καταμέτρησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορ-
ούν να έχουν ενημέρωση σε ωριαία βάση
μέσω της πλατφόρμας της Εθνικής Υπο-
δομής PANACEA.
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Ανακοίνωση 
Δ. Αχαρνών 
για τη 
διαδικασία 
καταγραφής 
ζημιών λόγω 
της πυρκαγιάς

Ο Δήμος Αχαρνών
ενημερώνει όλους τους
δημότες που επλήγ-
ησαν από την πυρκαγιά
της 03/08/21 (σε
κατοικίες, καταστήματα
κτλ) πως μπορούν να
καλούν σε εργάσιμες
μέρες από τις
08:00π.μ. έως τις
08:00 μ.μ. στο τηλέφω-
νο 213-2123121 στο
πλαίσιο μιας αρχικής –
προσωρινής καταγραφ-
ής. Θα ζητούνται βασικά
στοιχεία (όπως ονομα-
τεπώνυμο, διεύθυνση,
είδος ζημιάς, στοιχεία
επικοινωνίας).

Εν αναμονή των σχε-
τικών εγκυκλίων και
αποφάσεων η συγκεκρ-
ιμένη διαδικασία θα λει-
τουργήσει  βοηθητικά
και επιταχυντικά προς
όλες τις ενέργειες που
θα ακολουθήσουν τις
επόμενες μέρες από
την Πολιτεία, η οποία
φέρει  και  την πλήρη
αρμοδιότητα.

Ως εκ τούτου τα
στοιχεία που θα
συγκεντρωθούν από 

τον Δήμο θα αποστα-
λούν στις αρμόδιες
υπηρεσίες για την
επίσημη καταγραφή στο
πλαίσιο της αποζημίω-
σης των πληγέντων.

Παράλληλα στο τηλεφ-
ωνικό κέντρο του
Δήμου (2132072300-
1) μπορούν να επικοι-
νωνούν και για πληρο-
φορίες όσον αφορά τις
διαδικασίες των καταγρ-
αφών και της συγκέντρ-
ωσης δικαιολογητικών.  

Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα η αιθάλη και τα αιωρούμενα σωματίδια σε περιοχές
της Αττικής από την καταστροφική πυρκαγιά στη Βαρυμπόμπη 
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Αναγκαία ενδέχεται να είναι τα
εμβόλια που «ειδικεύονται» στην
παραλλαγή Δέλτα του κορωνο-

ϊού στοχεύοντας το εξαιρετικά μεταδοτικό
στέλεχος, όπως υποστηρίζουν ερευνητές
που πραγματοποίησαν μεγάλη μελέτη
στην Αγγλία.

Η τροποποίηση των εμβολίων ενδέχεται
να χρειαστεί λόγω της ικανότητας της
παραλλαγής Δέλτα να μολύνει άτομα με
εξασθενημένη ανοσία και της δυνητικά
αυξημένης σοβαρότητά της.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, το
τρίτο κύμα της πανδημίας στην Αγγλία
τροφοδοτηθεί από το στέλεχος της Δέλτα
μολύνοντας τόσο ανεμβολίαστους- ειδικά
άτομα ηλικίας μεταξύ 12 έως 24 ετών -
όσο και εμβολιασμένους κατά του Covid-
19.

Η αποτελεσματικότητα των εμβολίων
στη ανακοπή της μόλυνσης κατά την
περίοδο της μελέτης μειώθηκε στο 49%,
υπολόγισαν οι ερευνητές, από 64% έναν
μήνα νωρίτερα. Η προστασία των
εμβολίων στην εκδήλωση συμπτωμάτων
Covid ήταν 59%, από 83%.

«Η ανάπτυξη εμβολίων που στοχεύουν
τη Δέλτα μπορεί να είναι δικαιολογ-
ημένη», ανέφεραν οι ερευνητές
εξηγώντας πως υπάρχουν στοιχεία που
αποδεικνύουν ότι η πρωτεΐνη ακίδα του

στελέχους έχει μεταλλαχθεί σε ένα σημείο
όπου τα αντισώματα που δημιουργούνται
από τα διαθέσιμα εμβόλια γίνονται λιγότε-
ρο αποτελεσματικά.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο
Βασίλειο και το Ισραήλ είναι από τις πιο
προχωρημένες χώρες στον εμβολιασμό
στον κόσμο, ωστόσο, όλες έχουν κατα-
γράψει αυξήσεις στα κρούσματα και τις
νοσηλείες που σχετίζονται με το στέλεχος
Δέλτα.

Αξιωματούχοι της υγείας στις ΗΠΑ απε-
υθύνουν έκκληση προς τους διστακτι-
κούς πολίτες να εμβολιαστούν για να
ελέγξουν την εξάπλωση του ιού, ο οποίος
μπορεί να οδηγήσει σε νέες, πιο
επικίνδυνες μεταλλάξεις.

Παρά τις απώλειες, τα διαθέσιμα εμβό-
λια εξακολουθούν να παρέχουν έναν
σχετικά υψηλό βαθμό προστασίας, ανέφ-
εραν οι ερευνητές. Οι πλήρως ανοσοποι-
ημένοι έχουν τρεις φορές λιγότερες πιθ-
ανότητες να προσβληθούν από τη Δέλτα
συγκριτικά με τους μη ανοσοποιημένους
συνομηλίκους τους και είναι λιγότερο πιθ-
ανό να εκδηλώσουν συμπτώματα Covid-
19 ή να μεταδώσουν τον ιό σε άλλους εάν
μολυνθούν, σύμφωνα με τη μελέτη.

Η μελέτη, που ονομάζεται React-1, εξέ-
τασε τα αποτελέσματα των τεστ Covid
από τις 24 Ιουνίου έως τις 12 Ιουλίου. Η

περίοδος αντιστοιχεί περίπου σε μια
αύξηση των λοιμώξεων στο Ηνωμένο
Βασίλειο, καθώς η παραλλαγή Δέλτα
ήρθε να εκτοπίσει πλήρως το στέλχος
Άλφα που εντοπίστηκε για πρώτη φορά
στο νότια της χώρας.

Ο εντοπισμός λοιμώξεων μεταξύ των
πλήρως εμβολιασμένων γίνεται όλο και
πιο σημαντικό ζήτημα σε χώρες με υψηλά
ποσοστά εμβολιασμού. Τέτοιες ανησυχίες
εξακολουθούν να επηρεάζουν μόνο ένα
μικρό μέρος του κόσμου καθώς μόνο το
13% των ανθρώπων είναι πλήρως εμβο-
λιασμένα παγκοσμίως, τα περισσότερα
από αυτά στον ανεπτυγμένο κόσμο,
σημείωσαν οι συγγραφείς.

Οι μολύνσεις κατά τη διάρκεια της
μελέτης επικεντρώθηκαν περισσότερο
από ποτέ στη νεολαία της χώρας, με
περίπου το ήμισυ των θετικών δειγμάτων
να προέρχονται από άτομα ηλικίας 5 έως
24 ετών. Αυτή η ηλικιακή ομάδα αντιπρο-
σωπεύει μόνο το ένα τέταρτο του πληθυ-
σμού της Αγγλίας, σύμφωνα με την έκθε-
ση.

Η ηλικιακή κατανομή των κρουσμάτων
υποδηλώνει ότι οι παρεμβάσεις που απε-
υθύνονται σε νεότερους ανθρώπους θα
μπορούσαν να έχουν «δυσανάλογο»
αντίκτυπο στην επιβράδυνση των κυμά-
των της πανδημίας, έγραψαν οι συγγρα-
φείς. Με τον εμβολιασμό ατόμων μεταξύ
12 και 17 ετών, για παράδειγμα, οι υγειο-
νομικοί θα μπορούσαν «να μειώσουν
σημαντικά το δυναμικό μετάδοσης το
φθινόπωρο, όταν τα επίπεδα κοινωνικής
ανάμειξης αυξάνονται», ανέφεραν οι
συγγραφείς.

«Ο εμβολιασμός χτίζει ένα τείχος
άμυνας που σημαίνει ότι μπορούμε να
χαλαρώσουμε προσεκτικά τους περιορι-
σμούς και να επιστρέψουμε στα πράγμα-
τα που αγαπάμε, αλλά πρέπει να είμαστε
προσεκτικοί καθώς μαθαίνουμε να ζούμε
με αυτόν τον ιό», δήλωσε ο υπουργός
Υγείας της Βρετανίας Σάτζιντ Τζαβίντ.

( πληροφορίες από Bloomberg)

Πιθανώς να χρειαστούν εμβόλια που στοχεύουν την παραλλαγή Δέλτα ΝΝ..  ΧΧααρρδδααλλιιάάςς::  
ΔΔίίννοουυμμεε  ττιιττάάννιιαα  μμάάχχηη  
-- Φωτιές σε Εύβοια, Ηλεία,
Μεσσηνία, Χαλκιδική

Δίνουμε μια τιτάνια μάχη σε πολλαπλά μέτω-
πα, τόνισε ο υφυπουργός Πολιτικής Προ-
στασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρ-
δαλιάς κατά την έκτακτη ενημέρωση για την
εξέλιξη των μεγάλων πυρκαγιών.

Ειδικότερα, ανέφερε «Τα δύσκολα είναι μπρο-
στά μας και αδιαπραγμάτευτος στόχος είναι η
προστασίας της ανθρώπινης ζωής» υπογράμμι-
σε.

Στο μεταξύ σε εξέλιξη είναι από χθες το απόγε-
υμα η δασική πυρκαγιά στην περιοχή Μυρτιά στη
Βόρεια Εύβοια, ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς και προ-
σέθεσε:Σήμερα το πρωί μετά από απόφαση του
Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας
ζητήθηκε η προληπτική και οργανωμένη απο-
μάκρυνση των κατοίκων από τους μικρούς οικι-
σμούς Καλαμούδι, Παλαιοχώρι και Δαμνιά. Αυτή
τη στιγμή η πυρκαγιά εξελίσσεται μεταξύ αυτών
των οικισμών στον ορεινό όγκο αλλά και παρα-
λιακά στον οικισμό Ροβιές.

Όσον αφορά τη φωτιά στην Ηλεία, είπε σήμερα
εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα 7 πυρκαγιές,
εκ των οποίων οι τέσσερις στην ευρύτερη περ-
ιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας.

Το μέτωπο της Ηράκλειας πήρε γρήγορα δια-
στάσεις, επισήμανε και σημείωσε πως καταβάλ-
λονται μεγάλες προσπάθειες προκειμένου το
μέτωπο να περιοριστεί στο Πελώπιο. Αυτή τη
στιγμή η πυρκαγιά έχει δημιουργήσει μέτωπο
ενός χιλιομέτρου, ενημέρωσε.

Σε ό,τι αφορά τη φωτιά στην περιοχή Βλαχό-
πουλο στη Μεσσηνία, ο κ. Χαρδαλιάς ανα-
πτύχθηκε σε δύο μέτωπα.

Περαιτέρω, ανέφερε πως στις 2:45 εκδηλώθη-
κε νέα δασική πυρκαγιά στο δεύτερο πόδι της
Χαλκιδικής, η οποία έχει ήδη περιοριστεί.

Τέλος, γνωστοποίησε ότι  στις 16:40
εκδηλώθηκε νέα αγροτοδασική πυρκαγιά στην
περιοχή του Μελιγαλά Μεσσηνίας. Η πυρκαγιά
εξελίσσεται στον ορεινό όγκο ανάμεσα στα χωριά
Κάτω Μέλπεια και Βράχος, πλησίον των οικι-
σμών.

«Τα δύσκολα είναι μπροστά μας και αδιαπραγ-
μάτευτος στόχος είναι η προστασίας της ανθ-
ρώπινης ζωής» υπογράμμισε.

ΠΥΡΙΝΗ ΛΑΙΛΑΠΑ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ: 
Σε κατάσταση υψίστης ετοιμότητας Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και 

Μαντουδίου, Περιφ. Ιατρείο Αιδηψού και Νοσοκομείο Χαλκίδας

Σε κατάσταση υψίστης ετοιμότητας έχ ουν  τεθεί το Κέν τρο Υγείας Ιστιαίας και το Περιφερειακό Ιατρείο Αιδηψού
στην  Εύβοια μαζί με το Κέν τρο Υγείας Μαν τουδίου και το Νοσοκομείο Χαλκίδας, λόγω της πυρκαγιάς στην
Εύβοια.
Το Κέν τρο Υγείας Μαν τουδίου εν ισχ ύθηκε με έν α επιπλέον  ασθεν οφόρο του ΕΚΑΒ και επιπλέον  φορητές φιά-
λες οξυγόν ου που μεταφέρθηκαν  από το Νοσοκομείο Χαλκίδας.
Εχ θες τρεις πυροσβέστες μεταφέρθηκαν  στο ΚY Μαν τουδίου, με ελαφρά επιφαν ειακά εγκαύματα, χ ωρίς αν απ-
ν ευστικά προβλήματα. Παρέμειν αν  προληπτικά για λίγη ώρα και επέστρεψαν  στα καθήκον τά τους.
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Ζητείται Υπάλληλος με δίπλωμα για μηχανάκι για εξωτερικές
εργασίες, για εταιρία με έδρα τον Ασπρόπυργο. Απαραίτητα οι

εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
Τηλ.  Επικοινωνίας 2105579069

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ
ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ . ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1000-1200 ΕΥΡΩ
ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ . 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ. 2130993031, MAIL:
ktl.diametaforiki@gmail.com

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

ΓΑΜ ΟΣΓΑΜ ΟΣ

Ο ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΠΟΝΤΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

ΚΑΙ Η ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΝΤΙΚΑ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΣΤΕΝΤΣΟΪΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ

ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

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

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816
48
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Έτσι διαμορφώνεται ο 
χάρτης της νέας σεζόν

Η Γ’ Εθνική της νέας σεζόν αριθμεί μέχρι στιγμής
82 ομάδες που θα αγωνιστούν σίγουρα την
πρoσεχή αγωνιστική περίοδο, ενώ είναι σε εκκρ-
εμότητα οι δηλώσεις συμμετοχής όσων δεν θα
παίξουν στη Super League 2.

1ος όμιλος (9 ομάδες): Ορφέας Ξάνθης*, Ηρακ-
λής Αμπελοκήπων, Πανδραμαϊκός, Αλεξανδρ-
ούπολη FC, Απόλλων Παραλιμνίου, Νέστος Χρυ-
σούπολης, Μέγας Αλέξανδρος Ορφανίου, Άρης
Αβάτου, Εθνικός Σοχού.

2ος όμιλος (9 ομάδες): Ποσειδώνας Μηχανιώνας,
Θύελλα Σαρακηνών, Θερμαϊκός Θέρμης, Αγρο-
τικός Αστέρας, Μακεδονικός, Αναγέννηση Γιαννι-
τσών, Αναγέννηση Πλαγιάς, Μέγας Αλέξανδρος
Τρικάλων, Εδεσσαϊκός.

3ος όμιλος (7 ομάδες): Εθνικός Νέου Κερα-
μιδίου, Αετός Μακρυχωρίου, ΦΣ Κοζάνη, Ατρόμ-
ητος Παλαμά, Ηρακλής Λάρισας, ΠΟ Φήκης, ΠΟ
Ελασσόνας.

4ος όμιλος (7 ομάδες): Ηρακλής Ψαχνών, ΑΟ
Υπάτου, Νέα Αρτάκη, Αμβρυσσέας Διστόμου,
Δήμητρα Ευξεινούπολης, Θησέας Αγριάς, ΑΠΟ
Αταλάντη.

5ος όμιλος (8 ομάδες): ΠΑΣ Αχέρων Καναλακίου,
ΑΕ Λευκίμμης, Τηλυκράτης Λευκάδας, Αστέρας
Καληράχης, ΟΦΑΜ, Παναγρινιακός, Αναγέννηση
Άρτας, Αμβρακικός Λουτρού.

6ος όμιλος (8 ομάδες): Πανιώνιος, Ηλιούπολη,
Χαραυγιακός, Προοδευτική, Φωστήρας, Εθνικός,
ΑΕ Μυκόνου, Αήττητος Σπάτων.

7ος όμιλος (7 ομάδες): ΠΑΟ Ρουφ, Ερμιονίδα,
Άγιος Ιερόθεος, Παναρκαδικός, Άρης Σκάλας,
Ερμής Μελιγούς, Φοίνικας Νέας Επιδαύρου.

8ος όμιλος (8 ομάδες): Θύελλα Ραφήνας, Αιο-
λικός, ΑΟ Πυλίου Κω, Αίας Σαλαμίνας, ΑΟ Καρα-
βάς, Αστέρας Βάρης, Πανελευσινιακός, ΑΠΟ Κερ-
ατσίνι.

9ος όμιλος (8 ομάδες): ΑΠΣ Ζάκυνθος, Διαγόρας
Βραχνεΐκων, Αίας Γαστούνης, Παναιγιάλειος,
Εθνικός Σκουλικάδου, ΠΑΟ Βάρδας, Ναυπακ-
τιακός Αστέρας, ΑΟ Διαβολιτσίου.

10ς όμιλος (8 ομάδες): Άγιος Νικόλαος, Ατσαλέ-
νιος, Αλμυρός Γαζίου, Γιούχτας, Άρης Σούδας,
ΑΟ Πόρου, Αναγέννηση Ιεράπετρας, ΑΕ Νεάπολ-
ης.

Από Football League (3 ομάδες): Απόλλων Πόν-
του, ΑΕΠ Κοζάνης, Σαντορίνη.

Ανακοίνωσε τον Κωνσταντίνο
Κώνστα ο Μεγαρικός

Το Δ.Σ. του Μεγαρικού καλωσορίζει στο δυν α-
μικό του τον  ποδοσφαιριστή Κων σταν τίν ο
Κών στα. Ο Κων σταν τίν ος έχει αγων ιστεί στην
Δάφν η Ερυθρών  όπου κατέκτησε το κύπελλο,
το πρωτάθλημα και την  άν οδο στην  Δ’ Εθν ική
όπου παρέμειν ε 2 χρον ιές, στον  Παν ελευσι-
ν ιακό Δ’ Εθν ική, στον  Κιθαιρών α Καπαρελίου
όπου κατέκτησε το πρωτάθλημα και αν έβηκε
στην  Γ’ Εθν ική, στον  ΠΑΟΚ Mάν δρας,στην  ΑΕ
Δηλεσίου, στον  Ηρακλή Ελευσίν ας,
Του ευχόμαστε ν α έχει μία καλή ποδοσφαιρική
σεζόν  με υγεία και χωρίς τραυματισμούς.

ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ YOURSOCCER
UNIVERSITY Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η φιλοδοξία είναι η φετινή προετοιμασία που
ξεκινά στις 18/8 να είναι η πιο πλήρης που έχει
κάνει ποτέ το σωματείο ώστε να βοηθηθούν οι
νεαροί μας αθλητές και να βελτιωθούν σε ένα
ποσοστό 20% – 30%. 
Σε αυτά τα πλαίσια ο έχων την προπονητική

ευθύνη κος Τάσος Κίτσιος παρακολούθησε σεμι-
νάριο για μία επιτυχημένη προετοιμασία. Ένα
σεμινάριο που παίρνει μεγαλύτερη αξία μετά την
πολύμηνη διακοπή την οποία έχουν υποστεί τα
σωματεία λόγω κορωνοϊού.
Στην άρτια διεξαγωγή της προετοιμασίας θα

συμβάλουν και τα εργομετρικά τεστ που έχουν
προγραμματιστεί για τις 20/8.
Ο νέος Ευκλείδης θα χτιστεί σε επιστημονικές

βάσεις και καλεί όλους του νέους ποδοσφαιρι-
στές που έχουν φιλοδοξίες και όρεξη για πολύ
δουλειά να στελέχώσουν το ρόστερ της ομάδας
για την περίοδο 2021 – 2022.

Στον Βύζαντα επιστρέφει ο
Γιώργος Πουλάκος

Στον  Βύζαν τα επι-
στρέφει ο Γιώργος
Πουλάκος για ν α βοηθ-
ήσει από άλλο πόστο
την  ομάδα.
Ο παλαίμαχ ος άσος,
με απόφαση της
διοίκησης και με την
σύμφων η γν ώμη του
Τεχ ν ικού Διευθυν τή
των  Τμημάτων  Υπο-
δομής Ιερόθεου
Μαργέτη, συμφών ησε
και θα συμπεριληφθεί

στο team των  προπον ητών  της ακαδημίας.
Καλωσορίζουμε το ν έο προπον ητή στην  ποδοσφαιρι-
κή οικογέν εια του Βύζαν τα και ευχ όμαστε οι
«πλούσιες» παραστάσεις του Γιώργου Πουλάκου από
την  μακρά θητεία του στα ελλην ικά γήπεδα, ν α γίν ουν
γν ώση στα παιδιά των  ακαδημιών  της ομάδας.

ΕΠΟ: Μέχρι 20/8 το 
δικαίωμα συμμετοχής για
όσους δεν παίξουν στη SL2
Προθεσμία μέχρι τις 20 Αυγούστου έδωσε η
ΕΠΟ για τις ομάδες που δεν θα δηλώσουν
συμμετοχή στην SL2 και θέλουν να αγωνιστούν
στη Γ’ Εθνική.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Κατά την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής
Εκτάκτων Θεμάτων της ΕΠΟ, ελήφθησαν οι εξής
αποφάσεις, κατόπιν σχετικών εισηγήσεων της
Επιτροπής Διοργανώσεων.

Καταληκτική ημερομηνία για δήλωση συμμετοχής
στο Πρωτάθλημα Γ’ Εθνικής των ομάδων που
δεν θα δηλώσουν συμμετοχή στην ανώτερη κατ-
ηγορία, ορίζεται η Παρασκευή 20 Αυγούστου
2021. Ματαιώνεται η διεξαγωγή του προγραμματι-
σμένου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Άμμου, 

λόγω μη δήλωσης συμμετοχής επαρκούς αριθ-
μού ομάδων.
Έως τις 18 Απριλίου 2022 θα διαρκέσει η προθ-
εσμία δήλωσης συμμετοχής των πρωταθλητριών
ομάδων των Ε.Π.Σ. στη διοργάνωση προβιβα-
σμού τους στην Γ’ Εθνική (Πρωτάθλημα Πρωταθλ-
ητριών Ομάδων).

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           
NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΣΟΧ  1/2021

Αριθ. Πρωτ.:   13834

Ασπρόπυργος: 20/07/2021                  

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου
Αν ακοιν ών ει:
Την  πρόσληψη, με σύμβαση

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμέν ου χρόν ου, συν ολικά τεσ-
σάρων  (4) ατόμων  για την  κάλ-
υψη εποχικών  ή παροδικών
αν αγκών  του Δήμου Ασπρόπ-
υργου, που εδρεύει στον  Ασπρ-
όπυργο της Περιφ ερειακής
Εν ότητας Δυτικής Αττικής και
συγκεκριμέν α του εξής, αν ά
υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και
διάρκεια σύμβασης, αριθμού
ατόμων  (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα
αν τίστοιχα απαιτούμεν α (τυπι-
κά και τυχόν  πρόσθετα)
προσόν τα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

* Οι  επιλεγέν τες/είσες
οφ είλουν  ν α προσκομίσουν
κατά την  πρόσληψη στον
Φορέα πιστοποιητικό υγείας
σύμφ ων α με την  υπ  ́ αριθμ.
Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ
3758/τ.Β /́25-10-2017) Υπουργι-
κή Απόφ αση.

Οι υποψήφ ιοι/ες όλων   των
ειδικοτήτων   πρέπει ν α είν αι
ηλικίας από 18 έως 65 ετών .        

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι εν διαφ ερόμεν οι καλούν ται
ν α συμπληρώσουν  την  αίτηση
με κωδικό, κατά περίπτωση,
εν τυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή
ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και ν α την  υποβά-
λουν , είτε ηλεκτρον ικά:  pro-
tokollo.a@gmail.com, είτε
ταχυδρομικά με συστημέν η επι-
στολή, στα γραφ εία της υπηρ-
εσίας μας στην  ακόλουθη
διεύθυν ση: 
Δήμος Ασπρόπυργου, Λ. Δημο-

κρατίας 141 (πρώην  18), Ασπρ-
όπυργος, Τ.Κ.19300, απε-
υθύν ον τάς την  στη Διεύθυν ση
Αν θρωπίν ων  Πόρων , υπόψη
κ. Ιωάν ν η Παροτσίδη (τηλ. επι-
κοιν ων ίας: 213 200 6709).
Το εμπρόθεσμο των  αιτήσεων

κρίν εται με βάση την  ημερομ-
ην ία της ηλεκτρον ικής υποβο-
λής και στην  περίπτωση απο-
στολής των  αιτήσεων  ταχυδρο-
μικώς το εμπρόθεσμο των  αιτή-
σεων  κρίν εται με βάση την  ημε-
ρομην ία που φ έρει ο φ άκελος
αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφ ράγισή του επισυν άπτε-
ται στην  αίτηση των  υποψ-
ηφ ίων . 

Η αίτηση συμμετοχής που θα
υποβληθεί ηλεκτρον ικά πρέπει
απαραιτήτως ν α εμφ αν ίζεται
υπογεγραμμέν η, με φ υσική
υπογραφ ή. Αν υπόγραφ ες αιτή-
σεις δεν  γίν ον ται δεκτές.
Κάθε υποψήφ ιος δικαιούται ν α

υποβάλει μία μόν ο αίτηση και
για θέσεις μίας μόν ο κατηγορίας
(ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων
διαφ ορετικών  κατηγοριών
προσωπικού σε μία ή περισσό-
τερες αιτήσεις συν επάγεται
αυτοδικαίως σε κάθε περίπτω-
ση ακύρωση όλων  των  αιτή-
σεων  και αποκλεισμό του
υποψηφ ίου από την  περαιτέρω
διαδικασία. 

Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων  δεν  μπορεί ν α είν αι
μικρότερη των  δέκα (10) ημε-
ρών  (υπολογιζομέν ων  ημερολο-

γιακά) και αρχίζει από την  επό-
μεν η ημέρα της τελευταίας
δημοσίευσης της παρούσας σε
τοπικές εφ ημερίδες ή της
αν άρτησής της  στο χώρο των
αν ακοιν ώσεων  των  κατα-
στημάτων  των  Παιδικών
Σταθμών   και στο χώρο των
αν ακοιν ώσεων  του δημοτικού
καταστήματος του   Δήμου
Ασπροπύργου,  καθώς και στο
δικτυακό τόπο αυτού
(www.dimosaspropyrgou.gr),
εφ όσον  η αν άρτηση είν αι
τυχόν  μεταγεν έστερη της
δημοσίευσης στις εφ ημερίδες.
Η αν ωτέρω προθεσμία λήγει με
την  παρέλευση ολόκληρης της
τελευταίας ημέρας και  εάν  αυτή
είν αι, κατά ν όμο, εξαιρετέα
(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,
τότε η λήξη της προθεσμίας
μετατίθεται την  επόμεν η εργά-
σιμη ημέρα. 

Οι υποψήφ ιοι μπορούν  ν α
αν αζητήσουν  τα έν τυπα των
αιτήσεων :  α) στο δικτυακό
τόπο του Δήμου Ασπροπύρ-
γου,(www.dimosaspropyrgou.gr)
.β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμέ-
ν α ακολουθών τας από την  κεν -
τρική σελίδα τη διαδρομή:
Πολίτες �� Έν τυπα – Διαδι-
κασίες �� Διαγων ισμών
Φορέων  �� Ορ. Χρόν ου ΣΟΧ γ)
στα κατά τόπους Κέν τρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών  (ΚΕΠ)
αλλά και στην  ηλεκτρον ική τους
διεύθυν ση (www.kep.gov .gr),
απ' όπου μέσω της διαδρομής:
Σύν δεσμοι �� Αν εξάρτητες και
άλλες αρχές �� ΑΣΕΠ θα οδηγηθ-
ούν  στην  κεν τρική σελίδα του
δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και
από εκεί θα έχουν  πρόσβαση
στα έν τυπα μέσω της διαδρο-
μής: Πολίτες �� Έν τυπα – Διαδι-

κασίες �� Διαγων ισμών
Φορέων  �� Ορ. Χρόν ου ΣΟΧ.
Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

Οι υποψήφ ιοι για την  απόδειξη
των  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β),
των  λοιπών  ιδιοτήτων  τους και
της εμπειρίας τους οφ είλουν  ν α
υποβάλουν  είτε ηλεκτρον ικά
είτε ταχυδρομικά με συστημέν η
επιστολή όλα τα  απαιτούμεν α
από την  παρούσα αν ακοίν ωση
και το «Παράρτημα αν α-
κοιν ώσεων  Συμβάσεων
εργασίας Ορισμέν ου Χρόν ου
(ΣΟΧ)» με σήμαν ση έκδοσης
«10-06-2021»,  δικαιολογητικά,
σύμφ ων α με τα οριζόμεν α
στην  εν ότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ
ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφ αλαίου
Ι του  αν ωτέρω Παραρτήματος

εκτός από την  Υπεύθυν η Δήλω-
ση του ν . 1599/1986 που αν αφ -
έρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ I,
« Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α
Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του
Παραρτήματος αυτού.  

Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Αφ ού η υπηρεσία μας επεξερ-

γαστεί τις αιτήσεις των  υποψ-
ηφ ίων , τους κατατάσσει σε
προσωριν ούς πίν ακες κατά
κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα
και κατά φ θίν ουσα σειρά βαθ-
μολογίας, βάσει των  κριτηρίων
του ν όμου (όπως αν αλυτικά
αν αφ έρον ται στο Παράρτημα
της αν ακοίν ωσης). Η κατάταξη
των  υποψηφ ίων , βάσει της
οποίας θα γίν ει η τελική επιλογή
για την  πρόσληψη με σύμβαση

εργασίας ορισμέν ου χρόν ου,
πραγματοποιείται ως εξής: 

1. Προηγούν ται στην  κατάταξη
οι υποψήφ ιοι που διαθέτουν  τα
κύρια προσόν τα της ειδικότ-
ητας και ακολουθούν  οι έχον τες
τα επικουρικά (Α ,́ Β  ́επικουρίας
κ.ο.κ.). 

2. Η κατάταξη μεταξύ των
υποψηφ ίων  που έχουν  τα ίδια
προσόν τα (κύρια ή επικουρικά)
γίν εται κατά φ θίν ουσα σειρά με
βάση τη συν ολική βαθμολογία
που συγκεν τρών ουν  από τα
βαθμολογούμεν α κριτήρια κατά-
ταξης (χρόν ος αν εργίας, πολ-
υτεκν ική ιδιότητα, τριτεκν ική
ιδιότητα, μον ογον εϊκή ιδιότητα,
αριθμός αν ήλικων  τέκν ων ,
βαθμός τίτλου σπουδών , διδακ-
τορικό δίπλωμα, αυτοτελής
μεταπτυχιακός τίτλος, εν ιαίος
και αδιάσπαστος τίτλος μετα-
πτυχιακού επιπέδου (integrated
master), δεύτερος τίτλος σπου-
δών , εμπειρία, αν απηρία υποψ-
ηφ ίου, αν απηρία συγγεν ικού
ατόμου).

3. Στην  περίπτωση ισοβαθμίας
υποψηφ ίων  στη συν ολική βαθ-
μολογία προηγείται αυτός που
έχει τις περισσότερες μον άδες
στο πρώτο βαθμολογούμεν ο
κριτήριο (χρόν ος αν εργίας) και,
αν  αυτές συμπίπτουν , αυτός
που έχει τις περισσότερες
μον άδες στο δεύτερο κριτήριο
(πολύτεκν ος γον έας και τέκν ο
πολύτεκν ης οικογέν ειας) και
ούτω καθεξής. Αν  οι υποψήφ ιοι
και πάλι ισοβαθμούν , προη-
γείται  ο μεγαλύτερος στην
ηλικία με βάση την  ημερομην ία
γέν ν ησής του, εν ώ, αν  εξαν -
τληθούν  όλα τα παραπάν ω κρι-
τήρια, η μεταξύ τους σειρά καθο-
ρίζεται με δημόσια κλήρωση.Το
κώλυμα  της οκτάμην ης
απασχόλησης  ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ
στην  περίπτωση που η διάρ-
κεια σύμβασης ιδιωτικού
δικαίου ορισμέν ου χρόν ου
είν αι άν ω των  οκτώ (8)
μην ών .

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Η υπηρεσία προσλαμβάν ει το
προσωπικό με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμέν ου χρόν ου από την  υπογρ-
αφ ή της σύμβασης  μετά την
κατάρτιση των  πιν άκων  κατά-
ταξης των  υποψηφ ίων . Τυχόν
αν αμόρφ ωση των  πιν άκων
βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ’
έν σταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που
συν επάγεται αν ακατάταξη των
υποψηφ ίων , εκτελείται υποχρ-
εωτικά από το φ ορέα, εν ώ
απολύον ται οι υποψήφ ιοι που
δεν  δικαιούν ται πρόσληψης
βάσει της ν έας κατάταξης. Οι
απολυόμεν οι λαμβάν ουν  τις
αποδοχές που προβλέπον ται
για την  απασχόλησή τους έως
την  ημέρα της απόλυσης, χωρίς
οποιαδήποτε αποζημίωση από
την  αιτία αυτή. 
Προσληφ θέν τες οι οποίοι

αποχωρούν  πριν  από τη λήξη
της σύμβασής τους, αν τι-
καθίσταν ται με άλλους από τους
εγγεγραμμέν ους και διαθέσιμο-
υς στον  πίν ακα της οικείας
ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγρ-
αφ ής τους σε αυτόν . Σε κάθε
περίπτωση, οι υποψήφ ιοι που
προσλαμβάν ον ται είτε κατόπιν
αν αμόρφ ωσης των  πιν άκων
από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αν τικα-
τάστασης αποχωρούν των
υποψηφ ίων , απασχολούν ται
για το υπολειπόμεν ο, κατά
περίπτωση, χρον ικό διάστημα
και μέχρι συμπληρώσεως της
εγκεκριμέν ης διάρκειας της
σύμβασης εργασίας ορισμέν ου
χρόν ου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ

Κωδικός
Θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων

102 Δήμος
Ασπρόπυργου

(Για τους Παιδικούς
Σταθμούς του Δήμου)

ΔΗΜΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΟΥΡΓΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

*ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ Από την υπογραφή
της σύμβασης και  έως
11 μήνες (και όχι
πέραν της 31-7-2022)

1

103 Δήμος
Ασπρόπυργου

(Για τους Παιδικούς
Σταθμούς του Δήμου)

ΔΗΜΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΟΥΡΓΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

*ΔΕ
ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

Από την υπογραφή
της σύμβασης και  έως
11 μήνες (και όχι
πέραν της 31-7-2022)

2

104
Δήμος

Ασπρόπυργου
(Για τους Παιδικούς

Σταθμούς του Δήμου)

ΔΗΜΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΟΥΡΓΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

*ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ Από την υπογραφή
της σύμβασης και  έως
11 μήνες (και όχι
πέραν της 31-7-2022)

1

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

Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

102 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμ-
μάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδα-
πής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

103
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφ-
οκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών βρεφοκόμων παιδοκόμων ή  Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτή-
των Δημιουργίας και Εκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας  ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημε-
ρήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας ή Βοηθός Βρεφονηπιοκό-
μων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή  Επαγγελμα-
τικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού
Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος
τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

104 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης  ή
Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης - Αρχιμάγειρας (chef) ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή
απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή Επαγγελματικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγε-
λματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματι-
κού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχο-
λής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδα-
πής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτι-
σης (ΟΤΕΚ) του τμήματος  του β.δ 151/1971 (ΦΕΚ 52Α')Μαγειρικής Τέχνης διετούς κύκλου σπουδών υποχρε-
ούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ' Γυμνασίου.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α  ́ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α  με τα ανωτέρω προσόντα)
Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος,  απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής  ή ισό-
τιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β  ́ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α  με τα ανωτέρω προσόντα

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους
που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδα-
πής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών.  
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ  ́ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α  με τα ανωτέρω προσόντα)

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους
που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδα-
πής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών.  

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (αν ά κωδικό θέσης)



Πέμπτη 5 Αυγούστου 2021 θριάσιο-13  

Ο Δήμαρχος Χρήστος Ε. Στάθης και ο Δημοτικό Συμβούλιο σας προσκαλούν στην ετήσια επιμ-
νημόσυνη δέηση για τους πενήντα εκτελεσθέντες Πατριώτες από τους Γερμανούς κατακτητές στις
9-8-1944.

Η εκδήλωση μνήμης θα λάβει χώρα την Κυριακή 8 Αυγούστου στις 10:30πμ, στο μνημείο που
βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στην Αγία
Σωτήρα.

Και αυτόν τον Αύγουστο μπροστά στο μνημείο των εκτελεσθέντων Ελλήνων, τα σωθικά μας
γεμίζουν από την τελευταία πνοή των ηρώων μας…

Και αυτόν τον Αύγουστο ο νους σταματά απότομα, αιχμαλωτίζεται θαρρείς και παραδίδεται στο μεγα-
λείο των 50 συμπατριωτών μας…

Την Κυριακή 8 Αυγούστου η εκδήλώση μνήμης 
για τους εκτελεσθέντες Πατριώτες στην Αγία Σωτήρα
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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

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
ΕΤΩΝ 43 ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ
ΠΡΟΥΠΥΡΕΣΙΑ ΣΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΡΕΦΩΝ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΒΡΕΦΩΝ

ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ.
ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΙΝΟ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-
ΜΑΓΟΥΛΑ- ΜΑΝΔΡΑ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342
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 Πέμπτη 5 Αυγούστου 2021

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284


