
ΤΤΡΡΙΙΗΗΜΜΕΕΡΡΟΟ  ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΠΠΕΕΝΝΘΘΟΟΣΣ  
Η ΧΩΡΑ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΑ 

ΤΟΝ «ΑΘΑΝΑΤΟ» ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ  

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ 2239Αρ. Φύλλου 4219 Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021 Έτος 26ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

Τα φιλικά προετοιμασίας το 
Σαββατοκύριακο στη Δυτική Αττική

Κόλλησαν στο μηδέν
Απόλλωνας Ποντίων και

Παλληνιακός

ΕΕττήήσσιιοο  ααννώώττααττοο  όόρριιοο  
ππρροοσσλλήήψψεεωωνν  σσυυμμββαασσιιοούύχχωωνν  
καθιερώνεται με το νομοσχέδιο που παρουσίασε ο Μάκης

Βορίδης και εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο

Ευρύτατοι καθαρισμοίΕυρύτατοι καθαρισμοί
ρεμάτων σε όλη ρεμάτων σε όλη 
τη Δυτική Αττικήτη Δυτική Αττική

‘‘’’ΦΦωωττιιάά’’’’  τταα  σσχχοολλιικκάά  εείίδδηη::  
Πάνω από 100 ευρώ το κόστος

για το κάθε παιδί

Yπ. Υγείας:
Παράταση έως 31/12 των 

έκτακτων ρυθμίσεων για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας

Δήμος Φυλής: 
Νέα πλατφόρμα διαβούλευσης
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για τους δημότες σσεελλ..  99

Οι πρόσφατες
πυρκαγιές

έκαψαν το 16%
των δασών της

Αττικής
σσεελλ..  22

σσεελλ..    1111

σσεελλ..  33--44  

σσεελλ..  33

σσεελλ..  33--1133

σσεελλ..  55 σσεελλ..  22



2-θριάσιο Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021

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: Αίθριος    Άνεμοι : βορειοδυτικοί 3-4 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 24 έως  33 βαθμούς Κελσίου.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2,6,10,14,18,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Άν θιμος, Άν θιμη, Αριστίων , Αριστίων ας, Αρίστη
Αρχ ον τής, Αρχ ον τίων , Αρχ ον τίων ας, Αρχ ον τία,
Αρχ ον τή, Αρχ ον τούλα, Αρχ όν τισσα, Αρχ όν τω

Πολύδωρος, Πολύδωρας, Φοίβος, Φοίβη

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

Αχαρνών 7, 2105576029

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Κώτσου - Σαρημπεγιόγλου Κωνσταντίνα Γ.Βενιζέλου

Ελευθερίου 76,2105548122

MANΔΡΑ
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕΔήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232

Άνω Λιόσια

Πρινιανάκης Γεώργιος Ι.
Παναγίας Γρηγορούσης 29, Ζεφύρι,2102385080

ΑΧΑΡΝΕΣ
Παπανικολάου Γεώργιος Δ.

Θρακομακεδόνων 117, 2102430204

Σε καθημερινή βάση συνεχίζονται
ευρύτατες εργασίες καθαρισμών
των ρεμάτων από τα συνεργεία της
Περιφέρεια Αττικής στην Περιφερει-
ακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, με
πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη
Αττικής Γιώργου Πατούλη και τον
συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη
Λευτέρη Κοσμόπουλου.

Τα συνεργεία Περιφερειακής
Ενότητας Δυτικής Αττικής εργάζον-
ται για την καθαριότητα των ρεμά-
των που αποτελεί βασικό στοιχείο
της πρόληψης για πλημμυρικά
φαινόμενα. Ιδιαίτερα την χρονιά
που διανύουμε, έπειτα από τις
μεγάλες πυρκαγιές, οι ανάγκες ανα-
δεικνύονται ως ακόμα πιο επιτακτι-
κές. 

Από τον Αύγουστο καθαρίστηκαν:
Στο Αλεποχώρι τα ρέματα οδού

Ρόδων, οδού Πευκών, στη Βιολέτα,
το ρέμα στα σύνορα Βιλλίων και στο
Ντουράκο

Στα Μέγαρα το ρέμα Μαυρατζά
Στην Νέα Πέραμο τα ρέματα

Γιώργη και στο Κουλουριώτικο, 
Στον Ασπρόπυργο τα ρέματα Άη-

Γιάννη, Άη-Γιώργη, Γουρούνας 
Σε εξέλιξη είναι εργασίες καθαρι-

σμού στο ρέμα Σαρανταπόταμο
στην Ελευσίνα

καθώς συνεχίζονται και εκτεταμέ-
νες εργασίες καθαρισμού στην
Οινόη, στο ρέμα Καστανά και στην
ευρύτερη περιοχή Δήμου Μάνδρας-
Ειδυλλίας.

Οι εργασίες συνεχίζονται όπου
υπάρχουν ανάγκες καθαρισμού.
Χαρακτηριστικά για την ένταση των
εργασιών, σήμερα 1η Σεπτεμβρίου,
τα συνεργεία Περιφερειακής Ενότ-

ητας Δυτικής Αττικής έκαναν
εργασίες σε ρέματα έκτασης
σχεδόν 2 χιλιομέτρων.

Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης
Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμό-
πουλος ανέφερε:  «Στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων μας και με τις εντο-
λές του Περιφερειάρχη Αττικής
Γιώργου Πατούλη, εργαζόμαστε
καθημερινά επενδύοντας στην
πρόληψη για την προστασία του
περιβάλλοντος της περιοχής μας
και των συμπολιτών μας. 

Οι καθαρισμοί των ρεμάτων απο-
τελούν αρμοδιότητα της Περιφέρει-
ας Αττικής, την οποία εκτελούμε
ορθά και στο έπακρο, έχοντας
υψηλό το αίσθημα του καθήκοντος.
Δεν αφήνουμε καμία μέρα να πάει
χαμένη».  

Τ
ο 16% των  δασών
της ηπειρωτικής Αττι-
κής -δηλαδή περίπου

το έν α έκτο του συν όλου-
εκτιμάται ότι κάηκαν  κατά
τις πρόσφατες πυρκαγιές
σε Σχ ίν ο, Βαρυμπόμπη,
Κερατέα και Βίλια, σύμφω-
ν α με αν άλυση του Εθν ι-
κού Αστεροσκοπείου
Αθην ών /meteo.gr.

Αξιοποιών τας τη βάση
δεδομέν ων  CORINE της
Ευρωπαϊκής Έν ωσης και
σύμφων α με πρόσφατες
λεπτομερείς δορυφορικές
καταγραφές, οι πυρκαγιές
υπολογίστηκε ότι έκαψαν
περίπου 240.000 στρέμ-
ματα, εκ των  οποίων  τα
186.000 στρέμματα είν αι δασικές εκτάσεις, 

ποσοστό που αν αλογεί στο 16%, περίπου, των  συν ο-
λικών  δασικών  εκτάσεων  του ν ομού.

Οι πρόσφατες πυρκαγιές έκαψαν το
16% των δασών της Αττικής

Ευρύτατοι καθαρισμοί ρεμάτων σεΕυρύτατοι καθαρισμοί ρεμάτων σε
όλη τη Δυτική Αττικήόλη τη Δυτική Αττική

Λ. Κοσμόπουλος: Δεν αφήνουμε καμία μέρα να πάει χαμένη για το
περιβάλλον και την ασφάλεια της περιοχής μας»



Έν α ακόμα βήμα προς την  ψηφιακή
μετάβαση και τον  μετασχ ηματισμό του
κάν ει ο Δήμος Φυλής, παρέχ ον τας
ακόμη περισσότερες υπηρεσίες και
δυν ατότητες στους πολίτες μέσα από τη
ν έα πύλη ηλεκτρον ικής διακυβέρν ησης.

Η πύλη παρέχ ει στους δημότες και
επισκέπτες πλήρη και ολοκληρωμέν η
πληροφόρηση για την  πόλη, την  ιστο-
ρία, τα αξιοθέατα, τις δραστηριότητες,
καλύτερη απομακρυσμέν η εξυπηρέτηση,
αμεσότερη επικοιν ων ία και ουσιαστική
συμμετοχ ικότητα σε έργα και δράσεις
του Δήμου, εν ώ παράλληλα δημιουργεί
ψηφιακές αν απτυξιακές υποδομές και
πλαίσιο αν οιχ τής διακυβέρν ησης και
διαφάν ειας για μία βιώσιμη τοπική αν ά-
πτυξη.

Η αν αβαθμισμέν η παρουσία του Δήμου
Φυλής περιλαμβάν ει εκτός από τη ν έα
διαδικτυακή ταυτότητα με πλήθος πληρ-
οφοριών  προς τον  πολίτη και επισκέ-
πτη, την  πλατφόρμα ηλεκτρον ικής δια-
βούλευσης και συμμετοχ ικότητας για
υποβολή ιδεών  ή σχ ολίων  και προτά-

σεων  προς τον  Δήμο,
καθώς και την  πλατφόρ-
μα προβολής έργων  και
δράσεων  σε χ άρτη,
όπου οι εν διαφερόμεν οι
έχ ουν  τη δυν ατότητα
ν α δουν  σε πραγματικό
χ ρόν ο (real time) την
εκτέλεση των  τεχ ν ικών
έργων  και δράσεων  του
Δήμου, οικον ομικά
στοιχ εία και ν α δημο-
σιεύσουν  την  άποψή
τους, εν ώ παράλληλα το
portal αποτελεί έν α
σύγχ ρον ο περιβάλλον
ειδικά υλοποιημέν ο για
άτομα με αν απηρίες.

Η πλατφόρμα Διαβούλευσης του
Δήμου Φυλής

Όλα αυτά έρχ ον ται ν α συμπληρώσουν
τις δράσεις και πρωτοβουλίες του Δήμου
για την  υλοποίηση της ψηφιακής του
στρατηγικής, που εφαρμόζον ται ήδη και

είν αι στη διάθεσή των  πολιτών  μέσα
από το ν έο portal του Δήμου.

Έν α από τα εργαλεία αυτά είν αι η εφα-
ρμογή κιν ητού City  On Fy li, η οποία
διατίθεται τόσο για Android όσο και για
iOS, με την  οποία ο Δήμος Φυλής
παρέχ ει στους δημότες και επισκέπτες

του τη δυν ατότητα ν α εν ημερών ον ται
καθημεριν ά για τις εξελίξεις στο Δήμο
τους, ν α υποβάλουν  ηλεκτρον ικά έν α
πρόβλημα που εν τόπισαν , ν α
συμπληρών ουν  ηλεκτρον ικά αιτήσεις
προς τον  Δήμο, ν α εν ημερών ον ται για
δράσεις και σημεία εν διαφέρον τος του
Δήμου, ν α λαμβάν ουν  push notif ica-
tions από τον  Δήμο για σημαν τικά ζητή-
ματα της πόλης ή έκτακτες περιστάσεις
κ.ά. 

Συνομίλησε με τον Ψηφιακό Βοηθό
του Δήμου Φυλής

Επιπλέον , ο Δήμος Φυλής έχ ει
προχ ωρήσει στην  εφαρμογή του αυτό-
ματου ψηφιακού βοηθού — Chatbot, o
οποίος φέρν ει ακόμη πιο κον τά τους
δημότες και επισκέπτες με τον  Δήμο.
Μέσω το chatbot του Δήμου Φυλής ο
πολίτης ή επισκέπτης της πόλης μπορεί
άμεσα, απλά και γρήγορα, 

χ ωρίς την  αν άγκη εγκατάστασης
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Καθιερώνεται ανώτατο
ετήσιο όριο 
προσλήψεων 

συμβασιούχων
Μείωση του αριθμού  κατά 10%

το 2022 στους Δήμους 

Στη μείωση του αριθμού των συμβασιούχων
κατά 10% σε σχέση, μάλιστα, με το 2020
προχωρά το υπουργείο Εσωτερικών, το 2022.
Σχετική ρύθμιση προβλέπεται στο νομοσχέδιο:
«Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμι-
κούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της
ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότ-
ητας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών», που κατέθεσε προχθες στη Βουλή ο υπο-
υργός Μάκης Βορίδης.

Μάλιστα,  χθες υπήρξε  εισήγηση στο Υπουρ-
γικό Συμβούλιο από τον υπουργό Εσωτερικών
Μάκη Βορίδη σχετικά με την καθιέρωση ετήσιου
προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με
σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου – Διαδικασία
καθορισμού ανώτατου ορίου

Τριήμερο εθνικό πένθος
για τον θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη 

Θ
ρήνο στο πανελλήνιο σκόρπισε ο θάνατος του
σπουδαίου Μίκη Θεοδωράκη, που έφυγε από
τη ζωή  το πρωί της Πέμπτης σε ηλικία 96

ετών. 

Η αιτία θανάτου.
Η χώρα μας σήμερα θρηνεί τον άνθρωπο που
συνδέθηκε με τις σημαντικότερες στιγμές της σύγχρ-
ονης ιστορίας της, αφήνοντας παράλληλα πίσω του
ανεκτίμητη παρακαταθήκη.
Ο Μίκης Θεοδωράκης, ο σπουδαίος, αστείρευτος
συνθέτης που συνδέθηκε με τις σημαντικότερες στιγ-
μές της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας, έφυγε από
τη ζωή στις 2 Σεπτεμβρίου 2021 σε ηλικία 96 ετών.
Πέθανε στο σπίτι του, στις 08.35 το πρωί της Πέμ-
πτης από καρδιοαναπνευστική ανακοπή, όπως ανα-

κοινώθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του,

Η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό
Τη σημερινή μας συνεδρίαση σκιάζει δυστυχώς μία πολύ θλιβερή είδηση: Ο Μίκης Θεοδωράκης
περνά πια στην αιωνιότητα. Η φωνή του σίγησε και μαζί του σίγησε και ολόκληρος ο Ελληνισμός.
Όπως είχε γραφτεί και για τον Παλαμά, «όλοι είχαμε ξεχάσει πως είναι θνητός». Όμως, μας αφήνει παρ-
ακαταθήκη τα τραγούδια του, την πολιτική του δράση, αλλά και την εθνική του προσφορά σε κρίσιμες
στιγμές.

Η Ρωμιοσύνη σήμερα κλαίει.

Και γι’ αυτό και με απόφαση της κυβέρνησης από σήμερα κηρύσσεται τριήμερο εθνικό πένθος.
Όπως ξέρετε, είχα την τιμή να τον γνωρίζω για πολλά χρόνια και σχετικά πρόσφατα μάλιστα τον είχα επισ-
κεφτεί. Οι συμβουλές του ήταν πάντα πολύτιμες για μένα, κυρίως αυτές που αφορούσαν στην ενότητα
του λαού μας και στην υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών.
Πιστεύω πως η καλύτερη τιμή προς αυτόν τον παγκόσμιο Έλληνα θα είναι εμείς, με το καθημερινό μας
έργο, να κάνουμε πράξη αυτό ακριβώς το μήνυμά του. Ο Μίκης είναι η Ιστορία μας και πρέπει να τη
συνεχίσουμε όπως θα ήθελε και εκείνος.

Δήμος Φυλής: Νέα πλατφόρμα διαβούλευσης και
Ψηφιακός βοηθός για τους δημότες

Συν εχ ίζετα στη σελ. 13

Συνεχίζετα στη σελ. 4
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Σύμφωνα με την  ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπρ-
οσώπου, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μάκης Βορίδης παρ-
ουσίασε το νομοσχέδιο για την  καθιέρωση ετήσιου προγρ-
αμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας
ορισμένου χρόνου και τη διαδικασία καθορισμού ανώτατου
ορίου.

Αντικείμενο του  νομοσχεδίου είναι:

-Η εισαγωγή διαδικασίας του προγραμματισμού προσλήψεων
στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου (ΙΔΟΧ) ή σύμβασης μίσθωσης έργου των
φορέων της  Γεν ικής Κυβέρνησης με επιβάρυνση στον  κρα-
τικό  προϋπολογισμό κατ’ αναλογία της διαδικασίας του τακ-
τικού προσωπικού (άρθρο 51 του ν . 4622/2019), εξαιρώντας
την  πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση απρόβλε-
πτων και επειγουσών συνθηκών.
-Ο καθορισμός του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού προ-
σλήψεων (περιλαμβανομένων και των  παρατάσεων- ανα-
νεώσεων συμβάσεων) του εν  λόγω  προσωπικού από το
Υπουργικό Συμβούλιο Σεπτεμβρίου και η κατανομή του ανά
Υπουργείο με απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.

-Για το 2022, ο περιορισμός του ανωτέρω μέγιστου επι-
τρεπόμενου αριθμού προσλήψεων κατά 10% σε σχέση
με τον αντίστοιχο αριθμό εγκεκριμένων προσλήψεων
έτους 2020.
Επιδιωκόμενοι στόχοι του νομοσχεδίου είναι:

-Ο συνολικός εξορθολογισμός της διαδικασίας προγραμματι-
σμού της στελέχωσης των δημοσίων φορέων, παρέχοντας
τη δυνατότητα στο Υπουργικό Συμβούλιο να σταθμίσει και

να εξισορροπήσει τις ανάγκες τους τόσο σε τακτικό προσω-
πικό όσο και σε προσωπικό ορισμένου χρόνου που
καλύπτει εποχικές, παροδικές ή άλλες πρόσκαιρες ανάγκες.

-Η ευχερέστερη παρακολούθηση της υλοποίησης των προ-
σλήψεων ορισμένου χρόνου, συγκριτικά με το ανώτατο όριο.

-Η διατήρηση των συνολικών επιπέδων απασχόλησης σε
σταθερά επίπεδα σε εναρμόν ιση με τις εκάστοτε δημοσιο-
νομικές συνθήκες.

-Η τήρηση των δεσμεύσεων της Χώρας στο πλαίσιο της
Εν ισχυμένης Εποπτείας.

-Η αποφυγή καθυστερήσεων και ο έγκαιρος εντοπισμός των
αναγκών που εμφαν ίζουν  εποχικότητα, περιοδικότητα ή
άλλο πρόσκαιρο χαρακτήρα από την  πλευρά των φορέων με
στόχο την  άμεση ικανοποίηση τους με το ανάλογο προσω-
πικό ορισμένου χρόνου.
-Η μείωση του διοικητικού βάρους των φορέων, μέσω της
αντικατάστασης της διαδικασίας έγκρισης μεμονωμένων αιτ-
ημάτων για πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου.
-Η διατήρηση της ευελιξίας περιοριστικά σε περιπτώσεις
ανάγκης.

Εθελοντική απασχόληση και ΜΚΟ

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μάκης Βορίδης παρουσίασε
επίσης το νομοσχέδιο για τις Οργανώσεις Κοινων ίας
Πολιτών και την  εθελοντική απασχόληση.

Αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι η δημιουργία ενός εν ιαίου

και σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για τη ρύθμιση θεμάτων
που αφορούν  στις εθελον τικές Μη Κερδοσκοπικές
Οργανώσεις, με κοινωφελή, μη εμπορικό σκοπό (ΜΚΟ) και
θεμάτων που αφορούν  στην   εθελοντική απασχόληση
εντός ή εκτός Ελλάδας.

Α. Σχέσεις Κράτους – Κοινων ίας Πολιτών

Μέχρι σήμερα δεν  υπάρχει εν ιαίο πλαίσιο που να ρυθμίζει
συνολικά τις σχέσεις του Κράτους με τις Οργανώσεις της Κοι-
νων ίας των Πολιτών. Τα τελευταία χρόν ια έχουν  κατά καιρ-
ούς θεσπισθεί σκόρπιες νομοθετικές διατάξεις με αποτέλε-
σμα να έχουν  οδηγήσει σε κατακερματισμό του νομικού
πλαισίου για την  Κοινων ία των Πολιτών. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι υφίστανται 9 διαφορετικά μητρώα
σε αντίστοιχα Υπουργεία που καταγράφουν  ΜΚΟ. Μερικά
μητρώα περιλαμβάνουν  Κοινων ικές Συνεταιριστικές Επιχει-
ρήσεις εταιρείες (ΚΟΙΝΣΕΠ) ή Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εται-
ρείες (ΙΚΕ) που δεν  είναι Οργανώσεις της Κοινων ίας των
Πολιτών, αλλά εταιρείες.
Επιπροσθέτως, συχνές καταγγελίες για καταχρήσεις έχουν
οδηγήσει σε άκριτη εξίσωση των Οργανώσεων της Κοι-
νων ίας των Πολιτών που παράγουν  έργο, με οργανώσεις
που εκμεταλλεύτηκαν  τα φιλάνθρωπα συναισθήματα της κοι-
νων ίας, με αποτέλεσμα η έννοια ΜΚΟ να είναι συνώνυμη
στη λαϊκή συνείδηση με τη διαφθορά και την  κακοδιαχείριση.

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιχειρεί να θέσει ένα εν ιαίο
νομοθετικό πλαίσιο διαφάνειας στις σχέσεις του κράτους με
τις Οργανώσεις της Κοινων ίας των Πολιτών μέσω της θέσπι-
σης κοινών κανόνων και της χρήσης ψηφιακών εργαλείων .

Ετήσιο ανώτατο όριο προσλήψεων συμβασιούχων 
καθιερώνεται με το νομοσχέδιο που παρουσίασε ο Μάκης Βορίδης και εγκρίθηκε

από το υπουργικό συμβούλιο
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Τους 80.000 θα φτάσουν οι απο-
γραφείς που θα απασχολήσει οι
ΕΛΣΤΑΤ για την Απογραφή του
2021. Πρόκειται για Τακτικούς, Ειδι-
κούς και Εφεδρικούς. Οι εφεδρικοί
θα ανέλθουν σε 15.000 καθώς εκτι-
μάται ότι θα χρειαστεί να αντικαταστή-
σουν απογραφείς που τυχόν θα
παραιτηθούν κατά τη διάρκεια των
απογραφικών εργασιών.

Για πόσο θα απασχοληθούν;

Οι απογραφείς θα ξεκινήσουν να
απασχολούνται στα μέσα Οκτωβρίου
για τη διανομή των κωδικών που θα
χρησιμοποιηθούν για την αυτοαπο-
γραφή του πληθυσμού και θα ολοκ-
ληρώσουν την εργασία τους εντός
δύο μηνών, με την καταχώριση και
τον ποιοτικό έλεγχο των στοιχείων
για την παράδοση του απογραφικού
υλικού στον αρμόδιο επόπτη.

Πώς θα αποζημιωθούν οι απογρα-
φείς;

Οι απογραφείς θα αποζημιώνονται
κατά συμπληρωμένο (είτε μέσω
αυτοαπογραφής είτε μέσω συνέντε-
υξης), ελεγμένο και ορθώς καταχωρ-
ισμένο στην ηλεκτρονική εφαρμογή
ερωτηματολόγιο

κατοικίας,
ατόμου που διαμένει μόνιμα στην

κατοικία
ατόμου που έχει μεταναστεύσει στο

εξωτερικό από το 2010 και μετά.
Σε περιορισμένο αριθμό περι-

πτώσεων, προβλέπεται ειδική πρό-
σθετη αποζημίωση για κάθε ανθρω-
ποημέρα απασχόλησης Απογραφέα
που θα χρειαστεί να μεταβεί σε νησί
διαφορετικό από αυτό της μόνιμης
κατοικίας του, λόγω έλλειψης Απο-
γραφέων στο νησί αυτό. Στην αποζ-
ημίωση συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ,
όπου προκύψει.

Σύμφωνα με έρευνα αγοράς που
πραγματοποίησε το Dnews, του-
λάχιστον 100 ευρώ θα πληρώσει ο
γονέας για τον εξοπλισμό του ενός
παιδιού.

Τσάντες, μολύβια, τετράδια,
στυλό, χαρτικά και παγουρίνο είναι
τα είδη που αυτό το διάστημα
βρίσκονται σε περίοπτη θέση στη
λίστα των αγορών.

Τις πρώτες ημέρες της νέας σχολι-
κής χρονιάς η οποία θα ξεκινήσει
στις 13 Σεπτεμβρίου, οι μαθητές θα
επιστρέψουν στο σπίτι με μία λίστα
αγορών, από τετράδια και μολύβια,
όργανα γεωμετρίας και είδη ζωγρα-
φικής.

Οι τιμές για τη γραφική ύλη
Τις επόμενες ημέρες η προσέλευση

στα βιβλιοχαρτοπωλεία και  τα
καταστήματα πρόκειται να κορυφ-
ωθεί, με το κόστος των προϊόντων
να παραμένει «βραχνάς» και για
την φετινή χρονιά.

Τα μολύβια ξεκινούν από 0,20
έως 0,50 λεπτά, τα στύλο από 0,30
έως τα 3,00 ευρώ, οι ξύστρες από

0,50 έως και 15 ευρώ, οι γόμες από
0,40 έως 4,00 ευρώ. Τα μπλοκ
ζωγραφικής ξεκινούν από τα 0,49
ευρώ και φτάνουν στα 4,00 ευρώ.

Τα σετ γεωμετρικών οργάνων
κυμαίνονται από 1 έως 4,49 ευρώ,
τα παγουρίνο από 0,99 έως 20
ευρώ και τα φύλλα έκθεσης από
0,30 έως 1,50 ευρώ. Οι μαρκαδόρ-
οι (12 τεμ.) πωλούνται από 1,5 έως
12,90 ευρώ και οι ξυλομπογιές (24
τεμ.) από 1,49 έως 25,00 ευρώ οι
επαγγελματικές.

Στα τετράδια η τιμή κυμαίνεται από
2,99 μέχρι και τα 17 ευρώ. Οι
κασετίνες ξεκινούν από τα 3,99 και
αγγίζουν τα 10 ευρώ, ενώ οι τσάν-
τες οι πιο απλές κοστίζουν από 15
ευρώ φτάνοντας μέχρι και τα 100.

Υπενθυμίζεται ότι τα έξοδα ανε-
βαίνουν ανάλογα με τη σχολική
ηλικία. Στο δημοτικό η σχολική χρο-
νιά ξεκινά με την προμήθεια της
σχολικής τσάντας και των απαρ-
αίτητων ειδών. Υπάρχει  μεγάλη
ποικιλία κόστους, καθώς πολλά
σχολικά συνοδεύονται με παιχνίδια.

‘‘’’ΦΦωωττιιάά’’’’  τταα  σσχχοολλιικκάά  εείίδδηη::
ΠΠάάννωω  ααππόό  110000  εευυρρώώ  ττοο  κκόόσσττοοςς  γγιιαα

ττοο  κκάάθθεε  ππααιιδδίί

Ανατροπές και στα σούπερ μάρκετ, σε ό,τι έχει να κάνει με την πρόσβαση των πολιτών
Ανατροπές έρχονται και στα σούπερ μάρκετ,

σε ό,τι έχει να κάνει με την πρόσβαση των
πολιτών.

Η εισήγησή της η Επιτροπή Εμπειρογνωμό-
νων προτείνει αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας
τους, ενώ δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα
και ανάλογα με την επιδημιολογική εικόνα της
χώρας να επανέλθουν με πιο αυστηρές προτά-
σεις.

Η εισήγηση και στα σούπερ μάρκετ -κυρίως-
θέτει «μπλόκα» στους ανεμβολίαστους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα επιτρέπεται 1
άτομο ανά 9 τ.μ. ενώ θα επιβάλλει τη χρήση μάσ-
κας σε όλους τους διαδρόμους–που έτσι και
αλλιώς -είναι υποχρεωτική για τους κλειστούς
χώρους.

Υπενθυμίζουμε ότι η εισήγηση των ειδικών

δεν επιφέρει από μόνη της αλλαγές, καθώς η
κυβέρνηση είναι αυτή που θα αποφασίσει εάν τα
μέτρα αυτά θα εφαρμοστούν.

Έτσι, θα συνεχίσουν να λειτουργούν με τον
ίδιο τρόπο -μέχρι να ανακοινωθούν τα νέα
μέτρα- ως εξής:

Σούπερ μάρκετ

Ένας πελάτης ανά 15 τετραγωνικά μέτρα
Με αποστάσεις και υποχρεωτική χρήση μάσ-

κας
Σε κλειστούς χώρους σούπερ μάρκετ που

υπάρχουν εστιατόρια και καφέ ήδη ζητείται
πιστοποιητικό, σε περίπτωση που κάποιος
καθίσει μέσα. Οι «υπόλοιποι» μπορούν να πάνε
σε υπαίθριους χώρους.

Πρόσβαση «παντού», έχουν και θα έχουν
μόνο οι πλήρως εμβολιασμένοι, που και αυτοί
ωστόσο θα πρέπει να τηρούν αποστάσεις και να
λαμβάνουν μέτρα ασφαλείας.

Ανάλογα με την νέα εισήγηση των ειδικών, θα
αλλάξουν και οι αριθμημένες κάρτες εισόδου,
που σήμερα δίνονται από εργαζόμενους στην
είσοδο των σουπερ μάρκετ.

Απογραφή 2021: Τρέχουν οι αιτήσεις για 
χιλιάδες  θέσεις, πώς θα πληρωθούν
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ 

Πέμπτη, 02-09- 2021

Ο Δήμος  Φυλής προστατεύει
τη δημοτική περιουσία 

Αυτοί  που επεν-

δύουν πολιτικά στην

υπόθεση της διοικητι-

κής αποβολής από

ιδιοκτησία του Δήμου,

θα απογοητευθούν,

για ακόμα μια φορά. 

Ο Δήμος Φυλής, σταθερά προσηλωμένος

στην, εκ του νόμου, υποχρέωση προστασίας της

δημοτικής περιουσίας, θα προστατεύσει τη

συγκεκριμένη ιδιοκτησία από τους καταπατητές

και θα την αξιοποιήσει, προς όφελος του κοινω-

νικού συνόλου, μετατρέποντας την σε χώρο

πρασίνου. 

Αναβολή πολιτιστικών
εκδηλώσεων 

της Περιφέρειας Αττικής λόγω
του τριήμερου εθνικού πένθους

για την απώλεια του 
Μίκη Θεοδωράκη

Μετά από σχετική απόφαση του Περιφερει-
άρχη Αττικής Γ. Πατούλη και της Αντιπεριφερει-
άρχη Πολιτισμού Μ. Βιδάλη αναβάλλονται από
σήμερα, Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου έως και το Σάβ-
βατο 4 Σεπτεμβρίου, όλες οι προγραμματισμέ-
νες πολιτιστικές και επετειακές εκδηλώσεις από
την Περιφέρεια Αττικής, λόγω του τριήμερου
εθνικού πένθους που κηρύχθηκε από την
Κυβέρνηση, για το θάνατο του Μίκη Θεο-
δωράκη.  

Δύο χρόνια συμπληρώθηκαν
από τις αυτοδιοικητικές εκλογές
του 2019 και ο δήμαρχος
Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, σε
μήνυμά του, κάνει σαφές ότι η
προσπάθεια για την αναβάθμιση
και ανάδειξη του δήμου Αχαρνών
αποτελεί μια καθημερινή
διαδικασία, η οποία σταδιακά
φέρνει αποτελέσματα. Ωστόσο,
όπως αναφέρει, το όραμα για τις
Αχαρνές είναι πολύ μεγαλύτερο
και στην προσπάθεια, αυτή, δεν
περισσεύει κανείς.

Ολόκληρο το μήνυμα του
δημάρχου Αχαρνών :

Συνδημότισσες και συνδημότες,

Συμπληρώθηκαν πλέον δύο
χρόνια από τη στιγμή που με την
ψήφο σας μου αναθέσατε τα
καθήκοντα του Δημάρχου και
μαζί ένα μεγάλο καθήκον: να
κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να
γίνουν οι Αχαρνές ένας
Υπερήφανος Δήμος ξανά, να

γίνει η πόλη μας 
αυτή που όλοι θέλουμε, αυτή που
θα δώσουμε με χαρά στα παιδιά
μας.Τα πρώτα δείγματα της δου-
λειάς μας έχουν ήδη αρχίσει να
φαίνονται και χαίρομαι που μου
το επισημαίνετε κάθε μέρα.

Έργα υποδομής έχουν ξεκινήσει
μετά από δεκαετίες, η καθημερ-
ινότητα έχει βελτιωθεί σημαντικά,
βασικές ελλείψεις έχουν αποκα-
τασταθεί, τα οικονομικά έχουν
εξυγιανθεί, οι αδιαφανείς διαδι-
κασίες αποτελούν παρελθόν,
μικρά έργα γίνονται καθημερινά
σε κάθε γειτονιά. Παρόλα αυτά κι
εγώ και τα μέλη της διοίκησής
του Δήμου αισθανόμαστε πως
δεν έχουμε κάνει σχεδόν τίποτα,
γιατί το όραμά μας είναι πολύ
μεγαλύτερο.

Η πανδημία, η πρόσφατη πυρκα-
γιά, οι νέες διαδικασίες μπορεί να
αποτέλεσαν επιπλέον εμπόδια,
αλλά δεν πρόκειται να ψάξουμε
για άλλοθι. Ξεκινήσαμε με όρεξη.
Στην πορεία ήρθαν μαζί μας και 

νέοι συνοδοιπόροι και γίναμε
ακόμη πιο δυνατοί. Συνεχίζουμε
με τον ίδιο ρυθμό, ψάχνοντας
καθημερινά την ουσία και την
αποτελεσματικότητα. 

Προγραμματισμός, πολλή δου-
λειά και καθαρές κουβέντες είναι
τα εφόδιά μας και σε αυτά στηρ-
ιζόμαστε για να κάνουμε αυτή την
τρίτη χρονιά το μεγάλο βήμα
προς τα μπροστά.

Η απόφασή μας είναι κοινή… Η
επιδίωξή μας σταθερή… Να
κάνουμε αυτή την πόλη εξωστρε-
φή, τον Δήμο Αχαρνών σύγχρονο
και τους δημότες του υπερήφα-
νους. Δεν είναι στοίχημα, είναι
υπόσχεση. Όλοι μαζί θα τα κατα-
φέρουμε.

Σπύρος Βρεττός

Δ ή μ α ρ χ ο ς
Αχαρνών#acharnes#erga#work-
inprogress#kathimerinotita#spiro
svrettos#dimosacharnon

Το μήνυμα του δημάρχου Αχαρνών με αφορμή 
τη συμπλήρωση δύο χρόνων, στο τιμόνι της πόλης



Έ
να σχολείο - στολίδι, πλήρως ανακαινισμένο και
γεμάτο χρώματα παραδίδει στα παιδιά του 7ου
Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων για τη νέα σχολική

χρονιά, ο Πρόεδρος της  Πρωτοβάθμια Σχολικής Επιτρ-
οπής του Δήμου Φυλής κ. Γιάννης Κρεμύδας. Κατά τη
θερινή περίοδο, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες
εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης, τόσο στους
εξωτερικούς, όσο και στους εσωτερικούς χώρους του
σχολείου και το αποτέλεσμα ήταν κάτι παραπάνω από
θεαματικό.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν: 
Εσωτερικοί ελαιοχρωματισμοί και επισκευές σε όλους

τους χώρους
Ελαιοχρωματισμοί σε εσωτερικές πόρτες και κουφώμα-

τα
Εξωτερικοί ελαιοχρωματισμοί σε όλη την τοιχοποιία, τα

κάγκελα περίφραξης και τις μάντρες

Ριζική αντικατάσταση φωτισμού στον προαύλιο χώρο με
λάμπες led

Συντήρηση της παιδικής χαράς και του υπόστεγου
Επισκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων
Αλλαγή σε κουρτινόξυλα και κουρτίνες 
Τοποθέτηση κλιματιστικού
Τοποθέτηση επιγραφής
Όπως τόνισε ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής

Επιτροπής Γιάννης Κρεμύδας: «Το 7ο Νηπιαγωγείο
ετοιμάζεται να υποδεχθεί και να φιλοξενήσει τα παιδιά
μας σε νέους χώρους, όμορφους και απολύτως ασφαλείς. 

Εργαστήκαμε με ιδιαίτερη φροντίδα και επιμέλεια, έχον

τας ως κύριο στόχο να δημιουργήσουμε ένα σχολείο
ελκυστικό, γεμάτο χρώμα και φως. Θέλω να ευχαριστή-
σω τους συνεργάτες μου στην Α’  ΕΣΕ και όλους όσοι
συντέλεσαν στο εκπληκτικό αποτέλεσμα, αλλά κυρίως
τον Δήμαρχό μας Χρήστο Παππού για την ιδιαίτερη
βαρύτητα που δίνει στην Παιδεία του τόπου μας».

Την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα εξέφρασε και
ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, ο οποίος ανέφε-
ρε: «Η Παιδεία και το δημόσιο σχολείο αποτελούν,
ουσιαστικά και με πράξεις, την απόλυτη προτεραιότητά
μας, ενώ πρωταρχικός στόχος παραμένει η διαρκής
ασφάλεια και προστασία των μαθητών».
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Mε θεαματική αλλαγή θα υποδεχθεί τους 
μαθητές το 7ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων

12ο  FORUM της ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ στο ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ – ΣΠΕΤΣΕΣ  3 – 5  Σεπτεμβρίου 2021

«ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΑΣ – Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ»
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Με την υποστήριξη του Δήμου
Σπετσών 

Παρασκευή  3  Σεπτεμβρίου
(Ξενοδοχείο ΑΚΣ, αίθουσα
εκδηλώσεων Grand Ballroom Ι)  

ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΑΣ – Η ΕΠΟΜΕΝΗ
ΜΕΡΑ

17.30      Χαιρετισμοί
- κ. Μάκης Βορίδης,  Υπουργός

Εσωτερικών, Εκπρόσωπος του
Προέδρου της Ελληνικής Κυβέρν-
ησης

-κ. Κώστας Ζαχαριάδης,  Βου-
λευτής ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ, Εκπρόσωπος
του Προέδρου της Αξιωματικής  

Αντιπολίτευσης, Τομεάρχης Εσωτε-
ρικών 

- κ. Γιώργος Πατούλης, Περιφε-
ρειάρχης  Αττικής

- κ. Κώστας Μπακογιάννης,
Δήμαρχος Αθηναίων 

- κ. Γιώργος Μαρκόπουλος,
Πρόεδρος  Π.Ε.Δ.Α., Δήμαρχος
Γαλατσίου

- κ. Παύλος Καμάρας, Πρόεδρος
ΕΝ.Δ.Α., πρ. Δήμαρχος Πεύκης

18.30   Έναρξη εργασιών
-κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος,

Επίτροπος, τ. Υπουργός, Επίτιμο
μέλος ΕΝ.Δ.Α.         

18.40-19.00 «Η προ-
στασία των Δασών – Ρόλοι και
αρμοδιότητες»

-κ.  Γιώργος  Πατούλης, Περ-
ιφερειάρχης  Αττικής

19.00-19.20 «Επι χε ι ρη -
σιακός Σχεδιασμός για τη Διαχείρι-
ση Κινδύνων και  Κρίσεων σε
Επίπεδο Ο.Τ.Α. – Κλιματική Κρίση
και Νέα Δεδομένα»

- κ.  Ευθύμιος Λέκκας,  Καθη-
γητής  Διαχείρισης  Φυσικών Κατα-
στροφών, 

Πρόεδρος Οργανισμού  Αντι-
σεισμικού Σχεδιασμού & Προ-
στασίας,

Πρόεδρος Τμήματος Γεωλογίας
και Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ

19.20-19.40 «Σχεδιασμός
Πολιτικής Προστασίας για την
διαχείριση του κινδύνου από την
εκδήλωση    δασικών   πυρκαγιών»

-κ. Φοίβος Θεοδώρου, Γενικός
Διευθυντής Συντονισμού Γ.Γ. Πολι-
τικής Προστασίας, Δασολόγος

19.40-20.00          «Δασικές πυρ-
καγιές η οργάνωση του τομέα της
πρόληψης» 

- κ.  Νίκος Χλύκας, Δασολόγος –
Περιβαλλοντολόγος                        

20.00-20.20          «Η εμπειρία
μιας ολικής καταστροφής»

-κ.    Γιάννης Καλαφατέλης, Δήμα-
ρχος Διονύσου

-κ.    Κώστας Μακρυνόρης, Πρόε-
δρος Βιλίων, Αντιπρόεδρος ΕΝ.Δ.Α.

20.20-20.50 Τ ο π ο θ ε τ ή σ ε ι ς
συνέδρων – Συμπεράσματα 

21.00      Λήξη Εργασιών

Σάββατο  4  Σεπτεμβρίου  (Ξενο-
δοχείο ΑΚΣ, αίθουσα εκδηλώσεων
Grand Ballroom Ι)  

ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ      200
ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ 1821

17.30      Χαιρετισμοί              
-κ. Ιωάννης Γεωργόπουλος,

Δήμαρχος Ερμιονίδας
-κ. Θεόδωρος Γεωργάκης, Γ.

Γραμματέας ΕΝ.Δ.Α., πρ. Δήμαρχος
Ηλιούπολης                

17.45       Προβολή ντοκιμαντέρ
για την Παλιγγενεσία

18.20-18.40 «Η Επανάσταση
στην Αττική και η Απελευθέρωση της
Αθήνας» 

- κ.  Πέτρος Φιλίππου,  Δήμα-
ρχος Σαρωνικού                                                                                                                           

18.40-19.00 «Ο Εθνικός
διχασμός στην Ελληνική Επανάστα-
ση»

- κ. Τάσος Χατ-
ζηβασιλείου, Δρ. Πολιτικής Επιστήμ-
ης & Ιστορίας,  Βουλευτής Ν.Δ.

19.00-19.20 «Η Ελληνική Επανά-
σταση και το διεθνές περιβάλλον» 

- κ.  Κωνσταντίνος Χολέβας,
Πολιτικός Επιστήμων - Συγγραφέας                 

19.20-19.40 «Πλευρές
της διαμόρφωσης των σχέσεων
Κράτους – Πολίτη στην  Επανάστα-
ση του 1821»

- κα. Μαρία Ευθυμίου,   Καθη-
γήτρια Ιστορίας,  Πανεπιστήμιο
Αθηνών                

19.40-20.00             «Ιστορικές
μορφές της Ελληνικής Επανάστα-
σης»

- κ.   Κώστας Αναστόπουλος,
Αντιπρόεδρος ΕΝ.Δ.Α.,    π. Δήμα-
ρχος Ύδρας  

20.00-20.30             Συζήτηση
20.30      Λήξη Συνεδρίου
Παρουσίαση Εκδήλωσης:  κα

Βίκυ Τσουμπρή

Μπορείτε να παρακολουθήσετε
ηλεκτρονικά την εκδήλωση  στο site
www.sdat.gr  θα βρείτε το l ink  την
Παρασκευή  3/9/2021.
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Κυπαρισσία: Η ιατροδικαστική εξέταση ρίχνει φως 
στην υπόθεση με τον σκελετό που βρέθηκε κάτω από τσιμέντο

Τ
ο πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης
και τα αποτελέσματα της ταυτοποίησης του
ανθρώπινου σκελετού που βρέθηκε το

πρωί της Τρίτης θαμμένος κάτω από τσιμέντο σε
αυλή σπιτιού στην Άνω Πύλη Κυπαρισσίας, ανα-
μένεται να ρίξει φως στην υπόθεση που έχει
συνταράξει την τοπική κοινωνία.

Η ιατροδικαστική εξέταση, αναμένεται να ολοκ-
ληρωθεί σήμερα ενώ όσον αφορά στην ταυτο-
ποίηση του σκελετού, θα πραγματοποιηθούν εξε-
τάσεις DNA, μέσω των ιστών που έχουν βρεθεί.

Όπως ανέφερε το βράδυ της Τρίτης, ο ιατροδι-
καστής του νοσοκομείου Καλαμάτας, Γιάννης
Δούζης, «ολοκληρώθηκε η αυτοψία στο χώρο
που βρέθηκε ο σκελετός και η εκταφή του, ενώ
όπως προέκυψε από τα πρώτα στοιχεία, ο σκε-
λετός ανήκει σε γυναίκα μετρίου αναστήματος».

Στην αναζήτηση του συντρόφου της 42χρονης
γυναίκας από τη Ρουμανία, Μόνικα Γκιους, έχουν
εστιάσει οι αστυνομικές αρχές για να ρίξουν φως
στο θρίλερ με την ανακάλυψη οστών θαμμένων

κάτω από τσιμέντο σε σπίτι στην Κυπαρισσία.
Το πτώμα που βρέθηκε εικάζεται ότι ανήκει

στην 42χρονη Μόνικα Γκιους από τη Ρουμανία, η 

οποία διέμενε μαζί με τον σύντροφό της στο
συγκεκριμένο σπίτι, ο σύζυγος της οποίας έχει
φύγει από καιρό για τη Ρουμανία.
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Γερμανοί επιστήμονες:
Την άνοιξη του 2022 θα
τελειώσουμε με την πανδημία

«Πιστεύουμε ακράδαν τα ότι από το επόμεν ο έτος
θα υπάρχ ουν  εμβόλια εγκεκριμέν α για όλες τις ηλι-
κιακές ομάδες, ακόμη και για ν εογέν ν ητα»
«Ηπαν δημία θα διαρκέσει ίσως άλλους έξι έως εν ν έα
μήν ες. Εκτιμώ ότι ο κορον αϊός θα τελειώσει την
άν οιξη του 2022. Μέχ ρι τότε, το ποσοστό εμβολια-
σμού θα είν αι λίγο υψηλότερο, αλλά πάν ω απ ‘όλα ο
αριθμός των  αν θρώπων  που έχ ουν  αν αρρώσει με
αν τισώματα θα αυξηθεί. Οι περιορισμοί θα γίν ουν
τότε πιθαν όν  εν τελώς περιττοί», είπε ο επικεφαλής
της Ομοσπον διακής Έν ωσης Ιατρών  Ασφαλιστικών
Ταμείων  (KBV) Αν τρέας Γκάσεν  σε συν έν τευξή
του, η οποία δημοσιεύεται στο σημεριν ό φύλλο της
εφημερίδας του Ντίσελν τορφ «Rheinische Post».
Πρόσθεσε δε ότι «ο αριθμός των  λοιμώξεων  θα
αυξηθεί ξαν ά το φθιν όπωρο. Ωστόσο, ο αριθμός
των  σοβαρών  ασθεν ειών  θα παραμείν ει πολύ χ αμ-
ηλότερος από αυτόν  του περασμέν ου χ ειμών α».

Θ. Πλεύρης: Άμεση άρση 
αναστολής για όσους υγειονομικούς
εμβολιαστούν με 1η δόση

Α
ν οικτή άφησε την  πόρτα της επιστροφής των
αν εμβολίαστων  υγειον ομικών  στα καθήκον τά
τους ο ν έος υπουργός Υγείας, λέγον τας ότι με

τροπολογία που προωθείται δίν εται η δυν ατότητα
σε όσους υγειον ομικούς εμβολιαστούν  από εδώ και
στο εξής, με την  πρώτη δόση, ν α αρθεί το καθε-
στώς αν αστολής

Όλη η δήλωση του Θάν ου Πλεύρη

«Η υποχ ρεωτικότητα του εμβολιασμού του προσω-
πικού του ΕΣΥ θεσπίστηκε προκειμέν ου ν α
συμβάλλει στη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

Η συν τριπτική πλειον ότητα των  υγειον ομικών , όχ ι
μόν ο έχ ει εμβολιαστεί, αλλά έχ ει δώσει μάχ η για τον
εμβολιασμό των  πολιτών . 
Ο ν όμος εφαρμόζεται για τους λίγους αν εμβολίαστο-
υς που θέτουν  σε κίν δυν ο τη ζωή αν θρώπων  που
προστρέχ ουν  στο σύστημα υγείας.

Η εφαρμογή του γίν εται με τα λιγότερα δυν ατά
προβλήματα. Και στην  εφαρμογή αυτή δεν  θα
υπάρξει παρέκκλιση. Όποιος δεν  εμβολιαστεί θα
παραμείν ει σε καθεστώς αν αστολής για όσο χ ρεια-
στεί.

Δεδομέν ου, όμως, ότι δεν  έχ ουμε τιμωρητική διάθ-
εση, με τροπολογία που προωθούμε, δίν ουμε τη
δυν ατότητα σε όσους υγειον ομικούς εμβολιαστούν
από εδώ και στο εξής με την  πρώτη δόση, ν α αρθεί
το καθεστώς της αν αστολής  και ν α επιστρέψουν
άμεσα στη δουλειά τους με την  προϋπόθεση της
ολοκλήρωσης του εμβολιασμού τους».

Yπ. Υγείας: Παράταση έως 31/12 των έκτακτων
ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Μ
ε τροπολογία του
υπουργείου Υγείας
παρατείνονται οι

μετακινήσεις του προσωπικού
(ιατρικού, νοσηλευτικού και
λοιπού βοηθητικού
προσωπικού) έως 31
Δεκεμβρίου 2021, για την
κάλυψη των αναγκών που
έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας
της συνεχιζόμενης πανδημίας
της covid-19.

Δίν εται η δυν ατότητα
πρόσληψης επικουρικού
προσωπικού από τις δομές
αρμοδιότητας του Υπουργείου
Υγείας, το προσωπικό των
οποίων  εμβολιάζεται
υποχ ρεωτικά, ρυθμίζεται η
δυν ατότητα των  διοικήσεων  των
δομών  υγείας ν α προβαίν ουν
στην  κάλυψη των  αν αγκών  που
θα προκύψουν  από τη θέση σε
αν αστολή καθηκόν των  και
παρατείν εται έως και τις
31.12.2021 η ισχ ύς έκτακτων
ρυθμίσεων , που αφορούν  στην
αν τιμετώπιση της παν δημίας.

Επίσης, εν όσω εξακολουθεί ν α
υφίσταται κίν δυν ος για τη
δημόσια υγεία λόγω της
διασποράς του κορων οϊού και σε
κάθε περίπτωση όχ ι πέραν  της
31ης Δεκεμβρίου, ο Πρόεδρος του
Εθν ικού Κέν τρου 'Αμεσης
Βοήθειας (ΕΚΑΒ) δύν αται, με
απόφασή του, ν α μετακιν εί για
χρον ικό διάστημα τριών  μην ών ,
με δυν ατότητα παράτασης για
τρεις μήν ες ακόμη, προσωπικό
του ΕΚΑΒ για τη διασφάλιση της
εύρυθμης λειτουργίας της
κεν τρικής και των  περιφερειακών
υπηρεσιών  με σκοπό την
προστασία της δημόσιας υγείας.
Αν αφέρεται ότι μη συμμόρφωση
του ιατρικού, ν οσηλευτικού και
βοηθητικού προσωπικού του
προσωπικού του ΕΚΑΒ με την
μετακίν ηση ή άρν ηση ν α
εκτελέσει υπηρεσία συν ιστά
πειθαρχ ικό παράπτωμα.

Ο διοικητής της Υγειον ομικής
Περιφέρειας δύν αται ν α μετακιν εί
για χρον ικό διάστημα εν ός μήν α,
με δυν ατότητα παράτασης έως
και τρεις μήν ες ακόμη, ιατρικό,
ν οσηλευτικό και πάσης φύσεως
προσωπικό από Τοπικές Ομάδες
Υγείας (Τ,ΟΜ.Υ.) σε κέν τρα
υγείας άλλους υγειον ομικούς
φορείς, για την  αν τιμετώπιση των
έκτακτων  αν αγκών  από τη
διασπορά του κορον οϊού.

Πρόσληψη προσωπικού
ορισμέν ου χρόν ου

Κατά τη διάρκεια ισχύος του
μέτρου της υποχ ρεωτικότητας
του εμβολιασμού οι φορείς
παροχ ής υπηρεσιών  δύν αν ται
ν α προσλαμβάν ουν ,
παραϊατρικό, ν οσηλευτικό,
διοικητικό και υποστηρικτικό
προσωπικό μέσω των
ηλεκτρον ικών  καταλόγων  του
λοιπού, πλην  ιατρών ,
επικουρικού προσωπικού και
ιατρικό προσωπικό μέσω των
ηλεκτρον ικών  καταλόγων
επικουρικού ιατρικού
προσωπικού προκειμέν ου ν α
διασφαλίσουν  την  εύρυθμη
λειτουργία τους. Το εν  λόγω
προσωπικό συν άπτει τρίμην η
σύμβαση εργασίας με τον  φορέα,
στον  οποίο τοποθετείται η οποία
δύν αται ν α παραταθεί για τρεις
μήν ες ακόμα.

Η δαπάν η που προκύπτει από
την  εφαρμογή του παρόν τος
καλύπτεται από τον
προϋπολογισμό του εκάστοτε
Φορέα με έκτακτη επιχορήγηση
από το Υπουργείο Υγείας.
Διευκριν ίζεται ότι το προσωπικό
που προσλαμβάν εται δεν
διαγράφεται από τους
τηρούμεν ους καταλόγους, αλλά
διατηρεί τη σειρά κατάταξής του
σε αυτούς.

Αν άθεση υπηρεσιών  σε τρίτους

Οι διοικήσεις των  δομών  υγείας
και φορέων  που απασχ ολούν
προσωπικό, το οποίο
εμβολιάζεται υποχρεωτικά, κατά
παρέκκλιση των  κείμεν ων
εθν ικών  διατάξεων  περί
δημοσίων  συμβάσεων , με
αιτιολογημέν η απόφασή τους,
μπορούν  ν α προβαίν ουν  στην
κάλυψη των  αν αγκών  που θα
προκύψουν  από τη θέση σε
αν αστολή καθηκόν των  (όπως
γραμματεία, διαχ είριση

αν θρώπιν ου δυν αμικού, γραφείο
κίν ησης ασθεν ών , τακτικά
εξωτερικά ιατρεία, λογιστήριο,
μισθοδοσία, προμήθειες και
διαχ είριση υλικού-
παραγγελίες/αποθήκες) και
υποστηρικτικού προσωπικού
(όπως καθαριότητα, φύλαξη,
εστίαση, ιματισμός, συν τήρηση
η λ ε κ τ ρ ο μ η χ α ν ο λ ο γ ι κ ών
ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν ,
ιατροτεχ ν ολογικού εξοπλισμού
και πληροφοριακών
συστημάτων ), με τη σύν αψη
συμβάσεων  προμήθειας των
σχ ετικών  υπηρεσιών . Επίσης,
για την  κάλυψη κεν ών  που
προκύπτουν  από τη θέση σε
αν αστολή καθηκόν των
παραϊατρικού προσωπικού στον
εργαστηριακό τομέα, οι διοικήσεις
των  δομών  δύν αν ται, με
αιτιολογημέν η απόφασή τους, ν α
αν αθέτουν  άμεσα τις σχ ετικές
υπηρεσίες σε συμβεβλημέν α με
τον  Εθν ικό Οργαν ισμό Παροχής
Υπηρεσιών  Υγείας εργαστήρια,
κατά παρέκκλιση των  κείμεν ων
εθν ικών  διατάξεων  περί
δημοσίων  συμβάσεων . 

Οι διοικήσεις των  Υγειον ομικών
Περιφερειών  μπορούν  ν α
συν άπτουν  συμβάσεις με φυσικά
ν ομικά πρόσωπα, κατόχ ους
αδειοδοτημέν ων  ασθεν οφόρων
του ιδιωτικού τομέα, προκειμέν ου
ν α εξυπηρετούν  δευτερογεν είς
διακομιδές (όπως εξιτήρια και
επαν εξετάσεις) των  δομών  υγείας
αρμοδιότητάς τους.

Παρατείν εται επίσης, έως 31
Δεκεμβρίου η δυν ατότητα
απασχόλησης ιδιωτών  ιατρών  σε
δημόσια ν οσοκομεία, η
απασχ όληση συν ταξιούχ ων
ιατρών  στο Εθν ικό Σύστημα
Υγείας , καθώς και το μέτρο της
διάθεσης επιμέρους χ ώρων
ιδιωτικών  μον άδων  προς το
Δημόσιο, για την  αν τιμετώπιση
έκτακτων  αν αγκών  δημόσιας
υγείας λόγω της διασποράς της
cov id-19.
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Τα φιλικά 
προετοιμασίας το
Σαββατοκύριακο

στην Δυτική Αττική

O ΠΑΟΚ Μάνδρας θα υποδεχτεί την Κυριακή στο
δημοτκό γυμναστήριο Φράγκειο στις 18:00 τον
Ικαρο Νεοκτίστων.

Ο Απόλλων Ποντίων Ασπροπύργου θα αγωνιστεί
εκτός έδρας με τους Αγίους Αναργύρους το
Σαββάτο στις 18:00.

Ακαδημία Μανδραικός ΑΟ: 
Συνεχίζει Αθλητικός Διευθυντής
ο Γ. Δημητρακόπουλος
Θα μπορούσαμε να γράψο-
υμε  το πλούσιο βιογραφ-
ικό του…
Απλά όμως θα αναφέρουμε
πως το κινητό του δεν στα-
ματάει να χτυπάει! Όλο το
ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο
και οι υποδομές στην Αττι-
κή τον ξέρουν και αναγ-
νωρίζουν την δουλειά του!!!
Γιώργος Δημητρακόπου-
λος, αθλητικός διευθυντής.
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ.
Οι εγγραφές στην Ακαδημία
Ποδοσφαίρου μπορούν να γίνουν και ηλεκτρονικά,
συμπληρώνοντας την πιο κάτω φόρμα.
Για όσους επιθυμούν να έρθουν στα γραφεία του Ομίλου, θα
σας περιμένουμε από την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου, καθημερι-
νά από τις 18.00 έως 20.00, στο Φράγκειο Γήπεδο.
Η εγγραφή είναι δωρεάν.

ΑΑκκααδδηημμίίαα  ΔΔύύννααμμηη
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ::
ΈΈφφτταασσεε  ηη  μμέέρραα
πποουυ  ττόόσσοο  κκααιιρρόό

ππεερριιμμέέννααμμεε!!

ΈΈφφτταασσεε  ηη  μμέέρραα  πποουυ  ττόόσσοο  κκααιιρρόό
ππεερριιμμέέννααμμεε!!
ΗΗ  οομμάάδδαα  ττηηςς  ΔΔύύννααμμηηςς  ΑΑσσππρροοππύύρρ--
γγοουυ  σσααςς  κκααλλωωσσοορρίίζζεειι  σσεε  μμιιαα
αακκόόμμαα  πποοδδοοσσφφααιιρριικκήή  χχρροοννιιάά
γγεεμμάάττηη  ααγγάάππηη  κκααιι  ααφφοοσσίίωωσσηη  σσεε
ααυυττόό  πποουυ  κκάάννοουυμμεε!!
ΠΠααρραακκααλλοούύννττααιι  γγοοννεείίςς  κκααιι  εεννδδιιαα--
φφεερρόόμμεεννοοιι  νναα  κκααλλέέσσοουυνν  γγιιαα  νναα
εεννηημμεερρωωθθοούύνν  γγιιαα  ττοο  ωωρράάρριιοο  ,,  ττοο
ππρροοσσωωππιικκόό  ,,  ττοο  ααγγωωννιισσττιικκόό  ππρρόό--
γγρρααμμμμαα  ,,  κκααθθώώςς  γγιιαα  τταα  ππρρωωττόόκκοολλ--
λλαα  κκααιι  ττιιςς  ππρροοδδιιααγγρρααφφέέςς  πποουυ  ππρρέέ--
ππεειι  νναα  ττηηρρηηθθοούύνν  γγιιαα  ττοονν  CCoovviidd1199..
ΔΔωωρρεεάάνν  ΕΕγγγγρρααφφήή  &&  ΕΕκκππττώώσσεειιςς
έέωωςς  κκααιι  7700%%  γγιιαα  ααδδέέλλφφιιαα..
ΣΣεε  κκάάθθεε  ππααιιδδίί  κκάάννοουυμμεε  ΔΔΩΩΡΡΕΕΑΑΝΝ
εεγγγγρρααφφήή,,  έέκκππττωωσσηη  κκάάθθεε  μμήήνναα  --
5500%%  σσττοο  22οο  ααδδεερρφφάάκκιι  ττοουυ  &&  --7700%%
σσττοο  33οο!!
ΔΔύύννααμμηη  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  ||  ΜΜααζζίί,,
ππααίίζζοουυμμεε  κκααλλύύττεερραα
ΜΜέέλλοοςς  ττοουυ  ΔΔιικκττύύοουυ  σσχχοολλώώνν  ττοουυ
ΑΑττρρόόμμηηττοουυ  ΑΑθθηηννώώνν..
��  669977  22660066557711  ��ΘΘέέσσηη  ΓΓκκοορρυυττσσάά
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

Κόλλησαν στο μηδέν
Απόλλωνας Ποντίων και
Παλληνιακός

Δεν  αν έδειξε ν ικητή η αν αμέτρηση του Απόλλω-
ν α Πον τίων  Ασπροπύργου και του ΑΟ Παλ-
λην ιακού που διεξήχ θει το απόγευμα της Τετάρτ-
ης στο γήπεδο Γκορυτσάς. Οι δύο ομάδες μετά
από έν α μέτριο παιχ ν ίδι χ ωρίς πολλές φάσεις
αν αδείχ θηκαν  ισόπαλες χ ωρίς γκόλ.
Ο αγών ας ήταν  στα πλαίσια της προετοιμασίας
και των  δύο ομάδων  εν όψει του ν έου πρωταθλή-
ματος.
Για τον  προπον ητή Θοδωρή Παχ ατουρίδη ήταν
το δεύτερο μάτς εν ώ για τον  ομόλογό του Παν α-

γιώτη Χριστοφιλέα το πέμπτο.
Διαιτήτευσε ο Λάμπρου. Βοηθοί: Ζειμπέκης-
Παπαδόπουλος.
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ: Στεφαν ίδης, Παπαδό-
πουλος, Ασλαν ίδης, Βουρν άζος, Καραγιώργος,
Κωσταράς, Κουσίδης, Μπιν ιακός, Σιδηρόπουλος
Λ, Νάκας, Αθαν ασιάδης.
Κομιώτης, Ηλιάδης, Συμεων ίδης, Στογιάν ν ης,
Σιδηρόπουλος Χ, Λαζαρίδης, Μυρσίν ιας, Παρ-
αχ ταρίδης, Παροτσίδης, Ποροζίδης, Αδελφόπου-
λος, Ρετζάπι.

ΑΟ ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ: Μπαλασάκης, Τσαλερίδης,
Βλάχ ος, Γαλην άκης, Γκαμάλ, Δημογιάν ν ης Β,
Καραμπιέτ, Τρυφιάτης, Κυριόπουλος, Δημογιάν -
ν ης Χ, Κασάπης.
Κον ομι, Βασιλείου, Καλτσάς, Ντελής, Καραμ-
πίν ης, Ασημακόπουλος, Σταμούλης Γ, Παλαμάρ-
ης, Σταμούλης Α, Σακελαρόπουλος, Μουρατάι.

***Το Σάββατο ο Απόλλων ας θα δώσει έν α
δυν ατό τέστ στις 18:00 στους Αγίους Αν αργύρο-
υς.
***Αν τίθετα ο Παλλην ιακός θα δώσει δύο μάτς το
Σαββατοκύριακο με Δόξα Κορωπίου και Αθη-
ν αικό.

Ρεπορτάζ-Φωτό: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 

Ασπρόπυργος
ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816 48

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ /ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 16:30-22:00 ΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΤΑ ΒΑΡΗ,
ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, CROSS TRAINING,

FUNCTIONAL TRAINING Κ.ΛΠ.) ΚΑΙ ΕΜS KATA ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ.
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ Ό,ΤΙ ΖΗΤΗΘΕΙ. 

‘‘’’GGYYMM  WWAAYY’’’’    --  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ,,  ΔΔΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗ    
ΑΑΠΠΟΟΣΣΤΤΟΟΛΛΗΗ  ΒΒΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΟΟ  

ssttaammaattiiaa..vvaassiillooppoouulloouu@@hhoottmmaaiill..ccoomm  ήή  ττηηλλεεφφωωννιικκάά  
σσττοο  221100  55557711116600

ΓΑΜ ΟΣΓΑΜ ΟΣ

Ο Χρήστος Γκαβζίδης του Γεωργίου και της Μαρίας το γέν ος
Σοφιάν οβ που γεν ν ήθηκε στη Νίκαια Αττικής και κατοικεί στον

Ασπρόπυργο Αττικής και η Τατιάν α Σολον τοβν ίκοβα του
Αν τρέι και της Ελέν ης το γέν ος Σαββίδου που γεν ν ήθηκε στη

Νίκαια Αττικής και κατοικεί στον  Ασπρόπυργο Αττικής θα 
έλθουν  σε γάμο που θα γίν ει στα Άν ω Λιόσια Αττικής.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Λεωφ όρος Δημοκρατίας 18
193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ           

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                    
Πληροφ ορίες: Γράτσου

Μαρία                                              
Αρ. Τηλεφ ών ου:2132006480                                                
Αρ. τηλεομοιότυπου  :

21055571273
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο : grat-

sou.m@gmail.com             

Ασπρόπυργος, 02
Σεπτεμβρίου 2021        
Αρ. πρωτ.:16401

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ -
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:  
ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΛΕΙΜΜΕΝΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ

ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (Ο.Τ.Κ.Ζ.)
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 270/81.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Λαμβάνοντας υπόψη του:

Τις δ/ξεις του άρθρου194 του
Ν. 3463/2006 με τίτλο: «Νέος
Κώδικας Δήμων & Κοινοτή-
των.
Τις δ/ξεις του  Π/Δτος
270/1981, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-
81).
Τις δ/ξεις του  Ν. 3852/2010

«Πρόγραμμα Καλλικράτης».  
Επαναπροκηρύσσει, πλειο-

δοτική, φανερή και προφορι-
κή δημοπρασία για την:  
« Εκποίηση εγκαταλελειμμέ

νων οχημάτων και μεταφορά
τους σε συγκεκριμένο
σύστημα συλλογής οχημάτων
τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ). 
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί
την  Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου
2021 και ώρα
11:00 π.μ -12:00 π.μ., στην

αίθουσα  του Πνευματικού
Κέντρου Δ. Καλλιέρης.  
Οι ενδιαφερόμενοι εκτός των
δικαιολογητικών που αναφ-
έρει η διακήρυξη θα πρέπει να
προσκομίσουν και εγγύηση
ύψους 1.300,00 ευρώ.
Πληροφορίες και αντίγραφα
της διακήρυξης της δημοπρ-
ασίας παρέχονται τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες από το
Τμήμα Προμηθειών του
Δήμου Ασπροπύργου, αρμό-
δια: Γράτσου Μαρία, διεύθυ-
νση  Αθανασίου Διάκου &
Σαλαμίνος, Τηλέφωνο
21320064080.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 

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

ΓΑΜ ΟΣΓΑΜ ΟΣ
Ο ΓΑΝΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΑΝΕΖΙΡΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΚΑΙ Η ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΑΛΟΜΗΣ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΚΡΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
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κάποιας πρόσθετης εφαρμογής, ν α λαμ-
βάν ει αυτοματοποιημέν ες πληροφορίες
και ν α εν ημερών εται για ποικίλα ζητήμα-
τα, όπως πληροφορίες διοικητικού περ-
ιεχ ομέν ου (ωράριο λειτουργίας, διοικητι-
κές διαδικασίες κ.λπ.), τουριστικού και
πολιτιστικού εν διαφέρον τος, πληροφο-
ρίες για την  υποβολή προτάσεων  και
ιδεών  προς τον  Δήμο, θέματα πολιτικής
προστασίας, τις εκδηλώσεις, τις τοπικές
επιχ ειρήσεις, τον  καιρό, τα δρομολόγια
δημοτικής συγκοιν ων ίας, στοιχ εία επι-
κοιν ων ίας κ.α.

Οι παραπάν ω ψηφιακές πρωτοβουλίες
του Δήμου Φυλής υλοποιούν ται σε συν ε-
ργασία με την  ελλην ική εταιρεία τεχ ν ο-
λογίας και καιν οτομίας Crowdpolicy , η
οποία διακρίθηκε ως Smart City  Supplier
of  the Year στα Best City  Awards 2020.
Σε συν εργασία με την  Crowdpolicy , ο
Δήμος θα διοργαν ώσει το 1ο Εργαστήριο
Καιν οτομίας και Τεχ ν ολογίας — City lab
για τους δημότες και όλους όσους εν δια-
φέρον ται για την  καιν οτομία και τις
έξυπν ες πόλεις, για το οποίο θα υπάρχ ει
περαιτέρω εν ημέρωση από τον  Δήμο .

Συνεχίζεται από τη σελ. 3
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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 ζητά εργασία
εντός σπιτιού στις πε-
ριοχές  Ελευσίνα και
Ασπρόπυργο  Τηλ.
6995524143

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
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