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ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟ
Προχωράμε τον τριετή σχεδιασμό

μας και ετοιμάζουμε ακόμη
πολλές εκπλήξεις

«Εποχή» Λευτέρη Βασιλε ιάδη«Εποχή» Λευτέρη Βασιλε ιάδη
στον Βύζαντα Μεγάρωνστον Βύζαντα Μεγάρων

ΜΜΑΑΝΝΔΔΡΡΑΑ::  ««ΠΠεερριιπποολλίίεεςς  ΖΖωωήήςς»»  
μμεε  οοδδηηγγόό  ττοονν  ααλλττρροουυιισσμμόό  

κκααιι  ττηηνν  ααλλλληηλλεεγγγγύύηη

Από 8-17/9 η διάθεση 6
self-test για μαθητές 

από φαρμακεία

ΠΠααρρααδδόόθθηηκκεε  σσττοονν  ΔΔήήμμοο
ΦΦυυλλήήςς  ττοο  υυππεερρσσύύγγχχρροοννοο

ΕΕιιδδιικκόό  ΓΓυυμμννάάσσιιοο  
ΆΆννωω  ΛΛιιοοσσίίωωνν

Υποχρεωτικός Εμβολιασμός: 
Στο τραπέζι επέκταση 

σε εκπαιδευτικούς και ιερείς

Παράδοση ειδών πρώτης ανάγκης 
στους  πυρόπληκτους του Δήμου 
Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας  

από τον Δήμο Ασπροπύργου
σσεελλ..  55

Ενίσχυση του 
Νοσοκομείου

«ΘΡΙΑΣΙΟ» με νέο 
ιατρικό προσωπικό

Γ. Κώτσηρας: «Συνεχίζουμε να
ενισχύουμε με προσωπικό 

τις υγειονομικές μονάδες της 
Δυτικής Αττικής»

σσεελλ..  33--55

σσεελλ..    1111

σσεελλ..  22--44

σσεελλ..  22

σσεελλ..  33

σσεελλ..  55

Συντονισμένες 
ενέργειες για τη 

διάνοιξη παραδρόμου
Εθνικής Οδού στον 

Λουτρόπυργο σσεελλ..  33

σσεελλ..  77
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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: Αραιές νεφώσεις 

Θερμοκρασία: Από 19  έως 26 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Δέσποινα, Δέσπω, Ντέπη, Πέπη, Ζέπω

Γενέθλιος,Σκιαδενή

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΜΑΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΚΕ

Μακρυγιάννη 2 & Θερμοπυλών, 2111820405

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΣΟΛΩΝ ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑ 
Λεωφ Γενηματα 3 - Μαγούλα, 2105558731

MANΔΡΑ
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.

Στρατηγού Ρόκα 84, 2105556375

Άνω Λιόσια

Δεληστάθη Μαρία Σ.
28ης Οκτωβρίου 21 - Ζεφύρι, 2102322141

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΙΣ

Φιλαδελφείας 328, 2102316792

Α
πό τις πρώτες αν αρτήσεις στα μέσα κοιν ων ικής
δικτύωσης για δημιουργία ομάδας περιπολιών
στον  δήμο Μάν δρας – Ειδυλλίας, διαπιστώθηκε

πως η αν ταπόκριση από κατοίκους της περιοχ ής ήταν
μεγάλη.

Ο εν θουσιασμός, η διάθεση και η εν έργεια ν έων
αν θρώπων  αποτέλεσε κιν ητήριο δύν αμη για την
ομάδα, εν ώ παράλληλα η έν ταξη μελών  με εμπειρία
στο θέμα των  περιπολιών  πυροπροστασίας συν τέλε-
σε σημαν τικά στην  επιτυχ ία του εγχ ειρήματος. Πολλά
από τα μέλη της “Περιπολίας Ζωής” είν αι πλέον  μέλη

και του συλλόγου εθελον τών  Πολιτικής Προστασίας της
Μάν δρας «Πατέρας».

Δυστυχ ώς, αυτό που όλοι απεύχ ον ταν  αποδείχ τηκε
αδυν ατον  ν α αποφευχ θεί, με αποτέλεσμα παρά τις
συν εχ είς περιπολίες και τις κατασβέσεις που έγιν αν
σε κάποιες περιπτώσεις, η φωτιά που ξεκιν ησε στην
περιοχ ή στις 16 Αυγούστου 2021 ν α κάψει πολλά
στρέμματα δάσους.

ΜΜάάννδδρραα::  ««ΠΠεερριιπποολλίίεεςς  ΖΖωωήήςς»»  
μμεε  οοδδηηγγόό  ττοονν  ααλλττρροουυιισσμμόό  κκααιι  ττηηνν

ααλλλληηλλεεγγγγύύηη

Συνολικό σχέδιο λύσεων για αντιμετώπιση ενδεχόμενων
πλημμυρικών φαινομένων, ζητά ο Δήμαρχος Ελευσίνας 
Επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη 

Την εγρήγορση όλων των
εμπλεκομένων φορέων και την
άμεση εξεύρεση προτάσεων για
την αντιμετώπιση τυχόν
πλημμυρικών φαινομένων, ανα-
δεικνύει με επιστολή του ο
Δήμαρχος Ελευσίνας, Αργύρης
Οικονόμου.  
Έτσι μετά τις επιτόπιες
αυτοψίες, τη συνάντηση
εργασίας με τον Καθηγητή
Ευθύμη Λέκκα, και τη σχετική
συζήτηση στο Δημοτικό
Συμβούλιο, ο Δήμαρχος Ελευ-
σίνας επανέρχεται στο θέμα,
απευθυνόμενος αυτή την φορά στον Περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργο Πατούλη. 
Όπως γίνεται γνωστό, μέσα από την επιστολή, ο Δήμαρχος θεωρεί πως η αντιμετώπιση των πρόσφα-
των πυρκαγιών στην Δυτική Αττική, πρέπει να τύχουν μιας συνολικής, συγκροτημένης και ολιστικής
προσέγγισης αφού πλέον έχουν δημιουργηθεί νέα δεδομένα.  
Για το λόγο αυτό, ο Δήμαρχος ζητά να γίνει κοινή συνάντηση εργασίας παρουσία όλων των Δημάρχων
του Θριασίου Πεδίου, ώστε να τεθούν επί τάπητος ανάγκες, έργα και μέτρα προφύλαξης. 

Συνεχίζετα στη σελ. 4



Λ. Κοσμόπουλος:
«Παρέμβαση της 

Περιφέρειας Αττικής για
επίλυση χρόνιου 

προβλήματα για την
ασφαλή 

διέλευση οχημάτων»

Σ
ύσκεψη εργασίας πραγματο-
ποιήθηκε στην Περιφέρεια
Αττικής την Τρίτη 7 Σεπτεμ-

βρίου με θέμα την διάνοιξη του
παράδρομου της εθνικής οδού στο
ύψος του Λουτροπύργου Δήμου
Μεγαρέων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αντι-
περιφερειάρχης Δυτικής Αττικής
Λευτέρης Κοσμόπουλος, ο Δήμα-
ρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Στα-
μούλης, η Πρόεδρος του Πολιτιστι-

κού Εξωραϊστικού Συλλόγου Ανά-
πτυξης Λουτρόπυργου καθώς και
μελετητές και υπηρεσιακοί παράγον-
τες.

Η Περιφέρεια Αττικής και ο Αντιπε-
ριφερειάρχης Δυτ. Αττικής Λευτέρης
Κοσμόπουλος παρεμβαίνουν ώστε
να προχωρήσουν άμεσα οι διαδι-
κασίες για την κατασκευή του παρα-
δρόμου που θα λύσει ένα χρόνιο
πρόβλημα για την ασφαλή διέλευση
κατοίκων και διερχόμενων οδηγών. 

Προϋποθέσεις για την διάνοιξη του
δρόμου η τροποποίηση του σχεδίου
πόλης στο Λουτρόπυργο από τον
Δήμο Μεγαρέων και η οριοθέτηση
του ρέματος από την Περιφέρεια Αττι-
κής. 

Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτ.
Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος
ανέφερε ότι : «Υπάρχουν χρόνια
προβλήματα των οποίων η λύση
κωλυσιεργεί λόγω και γραφειοκρα-
τικών θεμάτων. 

Η Περιφέρεια Αττικής είναι ανοιχτή
σε συνεργασίες και εργάζεται με
στόχο να βρίσκονται λύσεις με προ-
τεραιότητα την οδική ασφάλεια και την
υλοποίηση έργου. 

Σε αυτήν την κατεύθυνση, θα πραγ-

ματοποιηθεί σύντομα και η διάνοιξη
του παραδρόμου της εθνικής οδού
στον Λουτρόπυργο που θα εξυπηρε-
τήσει μεγάλο αριθμό οδηγών όπως
και τους κατοίκους της περιοχής
μας».
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Συντονισμένες ενέργειες για τη διάνοιξη 
παραδρόμου Εθνικής Οδού στον Λουτρόπυργο 

Ενίσχυση του Νοσοκομείου
«ΘΡΙΑΣΙΟ» 

με νέο ιατρικό προσωπικό
Γ. Κώτσηρας: «Συνεχίζουμε να ενισχύουμε

με προσωπικό τις υγειονομικές μονάδες
της Δυτικής Αττικής»

Με απόφαση του Υπουργού
Υγείας, κ. Θάνου Πλεύρη, εγκρίθη-
κε -μεταξύ άλλων- η πλήρωση έξι
(7) θέσεων ιατρών διαφόρων ειδι-
κοτήτων για την ενίσχυση του Γενι-
κού Νοσοκομείου Ελευσίνας
«ΘΡΙΑΣΙΟ».

Πρόκειται για μία ακόμα έμπρακτη
πράξη στήριξης της κυβέρνησης σε
ό,τι αφορά τη Δυτική Αττική, με
στόχο την ενίσχυση της υγειονομι-

κής περίθαλψης των κατοίκων της
περιοχής. Η προκήρυξη των νέων
θέσεων ιατρών, έρχεται σε συνέχεια
της περαιτέρω ενίσχυσης του Κέν-
τρου Υγείας Μεγάρων με ιατρικό
προσωπικό το προηγούμενο διά-
στημα.

Αναλυτικότερα, οι  θέσεις που
προκηρύχθηκαν για το Γ.Ν.Ε.
«ΘΡΙΑΣΙΟ»:

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 5

Παράδοση ειδών πρώτης ανάγκης στους 
πυρόπληκτους του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης

- Αγίας Άννας  από τον Δήμο Ασπροπύργου

Ο Δήμος Ασπροπύργου
μέσω της Εντεταλμένης
Δημοτικής Συμβούλου
Νέων Κοινωνικών Δομών,
κ. Γεωργίας Πηλιχού,
συνεχίζει αδιάκοπα να παρ-
αδίδει  τα είδη πρώτης
ανάγκης, που διέθεσε η
Πανκυπριακή Πανεπι-
στημιακή Κοινότητα και Κοι-
νωνία στον Δήμο Ασπρ-
οπύργου, ώστε να τα δια-
νείμει. 

Την Κυριακή, 5 Σεπτεμβρίου
μεταφέρθηκαν με δαπάνη του
Δήμου Ασπροπύργου, 22 παλέ-
τες αγαθών πρώτης ανάγκης στον
Δήμο Μαντουδίου - Λίμνης -
Αγίας Άννας, με στόχο να ανακο-
υφίσουν τους πυρόπληκτους
συμπολίτες μας.  Τις 22 παλέτες
αγαθών παρέλαβαν τα στελέχη
του Δήμου Μαντουδίου, σε μία
υποδειγματικά οργανωμένη δια-
δικασία παράδοσης.  

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ.
Νικόλαος Μελετίου ευχαρίστησε
για άλλη μια φορά τους Κύπριους
αδελφούς μας για την ευγενική
χορηγία τους, μια έκφραση
αλληλεγγύης  προς όλους τους
πυροπαθείς Έλληνες. 
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ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2

Τα μέλη της ομάδας δεν  έμειν αν  απλώς στο ν α περ-
ιφρουρήσουν  την  περιοχ ή, αλλά έκαν αν  τα πάν τα για
ν α σταματήσουν  το κακό. Λειτουργών τας με πειθα-
ρχ ία, με αλληλεγγύη, με συν έπεια και πάν ω απ’ολα με
αλτρουισμό, με κίν ητρο την  προστασία της ζωής, την
προστασία του διπλαν ού, την  προστασία του δάσο-
υς, έγιν αν  όλοι μια γροθιά και εν ωμέν οι έσβησαν
εστίες, δημιούργησαν  αν τιπυρικές ζών ες, προστάτε-
ψαν  την  περιοχ ή από αν αζοπυρώσεις. Όσοι δε
συμμετείχ αν  άμεσα στην  εν εργό δράση συμμετείχ αν
έμμεσα, μεταφέρον τας είδη πρώτης αν άγκης στους 

μαχ όμεν ους και στηρίζον τας έμπρακτα κάθε τους
προσπάθεια.

Χωρίς τη συμβολή όλων  αυτών  των  αν θρώπων  η
φωτιά εν δέχ εται ν α είχ ε προχ ωρησει πολύ περισσό-
τερο, ν α είχ ε γίν ει πολύ πιο αν εξέλεγκτη. Μεγαλύτερ-
ες δασικές εκτάσεις θα είχ αν  πιθαν ότατα καεί, περισ-
σότερα σπίτια θα είχ αν  σίγουρα καταστραφεί. Για
όλους αυτούς τους λόγους η συγκρότηση της περι-
πολίας ζωής θεωρείται απολύτως επιτυχ ημέν η. Οι
δεσμοί που δημιουργήθηκαν  μεταξύ των  μελών  της
ομάδας είν αι σπάν ιοι, καθώς είν αι δεσμοί που δημιο-
υργήθηκαν  σε δύσκολες στιγμες, σε στιγμές που ο
καθέν ας πάλευε για ν α προστατέψει τον  αλλον .

Γι’αυτό και
είν αι δεσμοί που
θα μείν ουν  για
πάν τα. Η ομάδα
παραμεν ει εν εργή
και οι δράσεις και
οι εν έργειες για το
κοιν ό καλό θα
συν εχ ιστούν .

Μάν δρα: «Περι-
πολίες Ζωής» με
οδηγό τον  αλτρο-
υισμό και την
αλληλεγγύη

Η “Περιπολία Ζωής” δημιουργήθηκε από
τον  κο Σωκράτη Βασιλείου και βρήκε μεγάλη
αν ταπόκριση απο κατοίκους της περιοχής.

https://www.facebook.com/peripoliazois/
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Α
πό σήμερα
Τετάρτη 8
Σε πτε μβρ ί ο υ ,

έως και την Παρασκευή
17 Σεπτεμβρίου θα
προμηθεύονται  οι
μαθητές όλων των
βαθμίδων έξι (6) δωρ-
εάν αυτοδιαγνωστικά
(self) τεστ από τα φαρ-
μακεία, προκειμένου
να καλύψουν τις ανάγ-
κες ελέγχου των τριών
επόμενων εβδομάδων
(13/9-3/10), δηλαδή
ολόκληρου του
Σεπτεμβρίου, και  να
προσέρχονται στο σχο-
λείο σύμφωνα με τις
οδηγίες των ειδικών.

Το υπουργείο Παι-
δείας και Θρησκευμά-
των επαναλαμβάνει
πως:

το self-test θα πραγ-
ματοποιείται  δύο
φορές την εβδομάδα,
Τρίτη και Παρασκευή,
έως και 24 ώρες πριν
από την προσέλευση
στο σχολείο. Ειδικότε-
ρα, την πρώτη εβδομά-
δα του διδακτικού
έτους, το τεστ πρέπει
να πραγματοποιηθεί
έως και 24 ώρες πριν
από την προσέλευση
στο σχολείο τη Δευ-
τέρα 13/9,

ο προσυμπτωματικός
διαγνωστικός έλεγχος
για τον νέο κορωνοϊό
μέσω αυτοδιαγνωστι-
κής δοκιμασίας (self-
test) είναι υποχρεω-
τικός για τους μαθητές
και τις μαθήτριες,

βεβαίωση sel f-test
οφείλουν να φέρουν οι
μαθητές που δεν
έχουν πιστοποιητικό
εμβολιασμού (για τους
μαθητές 12 ετών και
άνω), ούτε βεβαίωση
π α ρ ε λ θ ο ύ σ α ς
νόσησης (τελευταίου
εξαμήνου),

οι  εμβολιασμένοι
μαθητές δεν δικαι-
ούνται  δωρεάν sel f-
test, καθώς δεν
οφείλουν να τα διενερ-
γούν εφόσον δεν

προκύψει  ειδικός
λόγος,

η δωρεάν διάθεση
self-test από τα φαρμα-
κεία γίνεται μόνο κατά
τις εργάσιμες μέρες
και ώρες, ώστε κατά τις
διημερεύσεις και διαν-
υκτερεύσεις να μπορ-
ούν να εξυπηρετούν
έκτακτες ανάγκες.

Σύμφωνα με το υπο-
υργείο, ο αυτοδιαγνω-
στικός έλεγχος είναι
μία διαδικασία εύκολη
και απλή, που χρησι-
μοποιείται και σε άλλες
χώρες για τη λειτο-
υργία των σχολείων,
έχοντας βοηθήσει στον
εντοπισμό χιλιάδων
κρουσμάτων και στον
συνακόλουθο περιορι-
σμό της διασποράς του
κορωνοϊού στην

κοινότητα.

«Πλέον, όμως, έχο-
υμε και το εμβόλιο,
ένα ισχυρό όπλο απέ-
ναντι  στην Covid-19.
Παροτρύνουμε τους
γονείς μαθητών 12
ετών και άνω που δεν
έχουν ακόμη εμβολιά-
σει τα παιδιά τους να
σπεύσουν να αξιοποι-
ήσουν αυτήν την
ασπίδα προστασίας
από τον ιό, συμβάλ-
λοντας με αυτόν τον
τρόπο και  στην
οικοδόμηση τείχους
ανοσίας» αναφέρει ,
υπενθυμίζοντας και τις
συχνές ερωτήσεις και
απαντήσεις από την
Εθνική Επιτροπή
Εμβολιασμών σχετικά
με τον εμβολιασμό
παιδιών και εφήβων.

Υποχρεωτικός Εμβολιασμός: 
Στο τραπέζι επέκταση σε
εκπαιδευτικούς και ιερείς

Α
νοιχτό άφησε το ενδεχόμενο επέκτασης της
υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού σε εκπαι-
δευτικούς και ιερείς ο κυβερνητικός εκπρό-

σωπος, Γιάννης Οικονόμου, τονίζοντας πως αυτό θα
κριθεί από τα επιδημιολογικά δεδομένα και τον ρυθμό
αύξησης των εμβολιασμών.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Οικονόμου τόνισε πως
«οι επιλογές για την επέκταση της υποχρεωτικότητας
είναι υπαρκτές παντού, όχι μόνο στα σχολεία. Ανάλο-
γα με τα μεγέθη της πανδημίας και τον ρυθμό αύξησης
του εμβολιασμού είναι μια επιλογή, την οποία έχουμε
πάντα υπόψη μας να την επιστρατεύσουμε στη μάχη
κατά του κορωνοϊού. Υπάρχει επιλογή υποχρεωτικότ-
ητας για όλους, υπάρχει και για τους εκπαιδευτικούς
αν παραστεί ανάγκη, αν και τα ποσοστά εμβολιασμών
εκεί είναι αρκετά υψηλά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς σχετικά με τους ιερείς, απάντησε ότι
«ακόμα και για την εκκλησία εξετάζεται η υποχρεω-
τικότητα, παρότι κι εκεί είναι υψηλά τα ποσοστά εμβο-
λιασμού».Παράλληλα, έβαλε τέλος στα σενάρια περί
υποχρεωτικού εμβολιασμού παιδιών. «Αυτή τη στιγμή
δεν υπάρχει πλάνο για υποχρεωτικότητα στα παιδιά.
Αν απαιτηθεί, θα κάνουμε αυτό που πρέπει για ανθ-
ρώπους που εργάζονται σε τομείς κρίσιμους και νευρ-
αλγικούς», σημείωσε.

Σε ό,τι αφορά στην εκπαίδευση, ο κ. Οικονόμου
ανέφερε ότι η προετοιμασία και ο σχεδιασμός είναι να
λειτουργήσει δια ζώσης παντού, και στα σχολεία και στα
πανεπιστήμια επισημαίνοντας ότι υπάρχει ένα πλαίσιο
μέτρων που δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στα διαγνωστι-
κά τεστ, στα πρωτόκολλα από τους ειδικούς για το πώς
αντιδρούμε σε περίπτωση που έχουμε κρούσματα,
καθώς και στο εμβόλιο, για το οποίο, όπως είπε, θα
εντατικοποιηθεί η παρότρυνση επικοινωνιακά για να
εμβολιαστεί ο κόσμος.

Τζανάκης: Υποχρεωτικοί εμβολιασμοί και σε
στρατό, εκκλησία, εκπαιδευτικούς

Την ανάγκη περαιτέρω επέκτασης των υποχρεω-
τικών εμβολιασμών επεσήμανε και ο καθηγητής Πνε-
υμονολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Κρήτης, Νίκος Τζανάκης, σημειώνοντας πως όλος ο
στενός κρατικός παράγοντας θα πρέπει να εμβολιαστεί
κατά του κορωνοϊού.

Ο κ. Τζανάκης διερωτήθηκε χαρακτηριστικά για το
αν «είναι δυνατόν το στράτευμα να το αφήσουμε να
νοσήσει σε ποσοστό 20 με 30% με τους κινδύνους που
έχουμε σήμερα; Και οι εκπαιδευτικοί είναι στενός κρα-
τικός παράγοντας. Συμπεριλαμβάνω στον υποχρεωτικό
εμβολιασμό και στο πράσινο διαβατήριο τους παπάδες.
Είναι δυνατόν ένας ιερωμένος, ο οποίος ψάλλει, ο
οποίος συγχρωτίζεται με έναν ευάλωτο πληθυσμό στις
εκκλησίες να μην του ζητούμε πράσινο διαβατήριο;».

«Κατά τη γνώμη μου οι κατά τόπους μητροπόλεις
πρέπει να εγείρουν θέμα εμβολιασμού των παπάδων
και πράσινου διαβατηρίου» υπογράμμισε ο κ. Τζανάκ-
ης και πρόσθεσε πως «η υποχρεωτικότητα είναι εργα-
λείο δημόσιας υγείας. Ούτε πολιτική αντιπαράθεση
σηκώνει, ούτε συνδικαλιστική αντιπαράθεση σηκώνει.
Η υλοποίηση ανήκει στην κυβέρνηση».

Σε δήλωσή του, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης
και Βουλευτής Δυτικής Αττικής, κ. Γιώργος
Κώτσηρας, ανέφερε:

«Σε συνέχεια των θέσεων Επιμελητών Α’
για το Κέντρο Υγείας Μεγάρων που εγκρίθη

καν και προκηρύχθηκαν πρόσφατα,
συνεχίζουμε να ενισχύουμε με προσωπικό τις
υγειονομικές μονάδες της Δυτικής Αττικής,
προκειμένου να βελτιώνονται οι συνθήκες
παροχής ιατρικής περίθαλψης των πολιτών».

Από 8-17/9 η διάθεση 6 self-test 
για μαθητές από φαρμακεία

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 3
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Αποσπασμένοι Ειδικοί Συνεργάτες
Δημάρχων: 

Να μεταταγούν στους
Δήμους, ζήτησε η ΚΕΔΕ

Α
ίτημα να συμπληρωθεί το υπό ψήφιση άρθρο
περί Κινητικότητας στο Νομοσχέδιο του Υπο-
υργείου Εσωτερικών, ώστε να παραμείνουν οι

Ειδικοί Συνεργάτες στους Δήμους όπου βρίσκονται με
απόσπαση, και μετά τη λήξη της θητείας, παίρνοντας
μετάταξη στο Δήμο, υπέβαλε η ΚΕΔΕ στη Βουλή.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής το Νομοσχέδιο, στην
περ.β’ της παρ.10 του αρ.20, θεσπίζει δυνατότητα  για
τους Υπαλλήλους που είναι αποσπασμένοι με τα “παρ-
αθυράκια” της Κινητικότητας που καταργούνται  με το
συγκεκριμένο άρθρο, να πάρουν μετάταξη - express
στο Φορέα που είναι αποσπασμένοι.

Συγκεκριμένα ορίζει ότι « β) Υπάλληλοι, μόνιμοι και με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
που ανήκουν οργανικά σε φορείς του δημόσιου τομέα,
όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρ.1 του αρ.14 του
ν.4270/2014 και οι οποίοι υπηρετούν σε φορείς κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ
ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ με τις
διατάξεις των παρ. 1-9 του παρόντος, δύνανται, με
αίτησή τους που υποβάλλεται εντός αποκλειστικής
προθεσμίας 10 εργασίμων ημερών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος, ΝΑ ΜΕΤΑΤΑΓΟΥΝ στον φορέα
που υπηρετούν σε κενή οργανική θέση, εφόσον
υπάρχει, σε κλάδο ίδιας κατηγορίας, βάσει των τυπικών
τους προσόντων, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου 

του φορέα υποδοχής, περίληψη της οποίας δημο-
σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (...) ».

Στην ακρόαση Φορέων λοιπόν, στη 2η συνεδρίαση
της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής, η ΚΕΔΕ, εκπρο-
σωπούμενη από τον Δήμαρχο κ. Γρ. Κωνσταντέλλο,
διατύπωσε αιτήματα επί του άρθρου 20, μεταξύ των
οποίων το ένα αίτημα αφορούσε τους Ειδικούς Συνε-
ργάτες, ως εξής:

« (...) Τέλος, υπάρχουν και κάποιες αντίστροφες
κινήσεις οι οποίες υπάρχουν προς τους Δήμους και οι
οποίες κινήσεις είναι από Υπουργεία ή από άλλους
Φορείς Γενικής Κυβέρνησης. Περιγράφονται στο άρθρο
10β. Εκεί, υπάρχουν οι περιπτώσεις όπως η
συνυπηρέτηση ή οι ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, όπου σήμε-
ρα υπάρχουν εργαζόμενοι που έχουν έρθει από Φορείς
Κεντρικής Κυβέρνησης προς περιφερειακούς Δήμους,
οι οποίοι εκλείπουν οι λόγοι, παραδείγματος χάρη
συνυπηρέτησης, και αυτοί δεν εξαιρούνται, οπότε πρέ-
πει να γυρίσουν πίσω στις οργανικές τους θέσεις. Εμείς
ΖΗΤΟΥΜΕ σαν Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος αυτοί
οι Υπάλληλοι να μπορούν ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ακόμα
ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΛΗΞΗ αυτής της διαδικασίας που επιβάλ-
λει την συνυπηρέτηση ή ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ να μπορούν να παραμένουν,

δηλαδή, ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ το άρθρο αυτό το 10β
με το ότι: “καθώς επίσης KAI οι υπάλληλοι
ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτο-
διοίκησης ΒΑΣΕΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ του Ενιαίου
Συστήματος Κινητικότητας δύνανται με αίτησή τους που
υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10
εργασίμων ημερών ΝΑ ΜΕΤΑΤΑΓΟΥΝ στον Φορέα που
υπηρετούν σε κενή οργανική θέση”. (...) »

Σε 15.499 ανέρχονται, συνολικά, τα
ενταγμένα έργα στη δράση «Επα-
νεκκίνηση Εστίασης» και η συνολική
δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε
150.356.241,58 ευρώ.

Δημοσιεύθηκε την Τρίτη η 5η τροπο
ποίηση της απόφασης ένταξης αιτή-
σεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο
της δράσης «Επιδότηση Κεφαλαίου
Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης

για Προμήθεια Πρώτων Υλών - Επα-
νεκκίνηση Εστίασης», σχετικά με την
ένταξη 5.615 αιτήσεων χρηματοδότ-
ησης συνολικής δημόσιας δαπάνης
51.526.019,18 ευρώ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, με την
τροποποίηση της απόφασης τα
συνολικά ενταγμένα έργα στη δράση
ανέρχονται σε 15.499. Η συνολική
δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε
150.356.241,5 ευρώ.

Στο μεταξύ, δημοσιεύθηκε και ο
κατάλογος με τις συχνές ερωτήσεις-
απαντήσεις για τη δράση «E-λιανικό
- Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ
επιχειρήσεων του κλάδου του λια-
νεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβά-
θμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού
καταστήματος» (Β κύκλος).

Τρέχουν οι εγγραφες για το  
σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας 
Αγίων Αναργύρων

Το σχολείο
Δεύτερης Ευκαι-
ρίας Αγίων Ανα-
ργύρων είναι
αυτό ακριβώς
που αναφέρει το
όνομά του: μια
δεύτερη ευκαιρία
για όσους επιθ-
υμούν να
τελειώσουν το
Γυμνάσιο.

Το σχολείο
ανοίγει  ξανά τις
πόρτες του για τη
νέα σχολική χρο-
νιά και  όσοι
ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για την
εγγραφή τους στον Α΄ Κύκλο Σπουδών αποκ-
τώντας Απολυτήριο Γυμνασίου σε δύο έτη, μπο-
ρούν να προσέρχονται στα γραφεία του ΣΔΕ
(Πίνδου Δαβάκη 20, Άγιοι Ανάργυροι) καθημερ-
ινά 5:00-8:00 μ.μ. μέχρι τις 30 Σεπτέμβρη.

Δικαίωμα εγγραφής στα Σ.Δ.Ε. έχουν όσοι
συμπληρώνουν το 18ο  έτος της ηλικίας τους
μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ή
έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους και
έχουν ολοκληρώσει την Πρωτοβάθμια εκπαίδευ-
ση, διαθέτουν δηλαδή απολυτήριο Δημοτικού.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής χρειάζονται
τα εξής δικαιολογητικά:

Αίτηση εγγραφής (συμπληρώνεται στο σχο-
λείο).

Απολυτήριο Δημοτικού ή βεβαίωση σπουδών
Γυμνασίου (στην περίπτωση που ο υποψήφιος
έχει φοιτήσει στο Γυμνάσιο χωρίς να το ολοκ-
ληρώσει)

Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου & άδεια
παραμονής ή κάρτα αιτούντος άσυλο.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8323941
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mai l@sde-ag-

anarg.att.sch.gr
Ιστοσελίδα: http://sde-ag-anarg.att.sch.gr

«Επανεκκίνηση Εστίασης»: Σε 15.499 ανέρχονται, 
συνολικά, τα ενταγμένα έργα στη δράση
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Δωρεάν καυσόξυλα διαθέτει σε 
δημότες του ο Δήμος Αχαρνών

Με Απόφαση του Υφυ-
πουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Νίκου
Ταγαρά, δίνεται στους
Δήμους καταληκτική
παράταση έως τις
31.12.2021 για την
υποχρεωτική εκπόνηση
Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκ-
τρικών Οχημάτων
(ΣΦΗΟ).

Υπενθυμίζεται ότι προς
εξυπηρέτηση τόσο των
καταναλωτών, όσο και
των τοπικών Αρχών, με
τον νόμο 4710/2020 προβλέφθηκε η
κατάρτιση Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρ-
ικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) σε επίπεδο
Δήμων.

Τα εν λόγω σχέδια χρηματοδοτούνται
από το σχετικό Πρόγραμμα του επο-
πτευόμενου φορέα του Υπουργείου,
Πράσινο Ταμείο.

Η σχετική Πρόσκληση άνοιξε στις 23
Νοεμβρίου 2020 και οι ενταγμένοι
Δήμοι ανήλθαν σε 254.

Στα τέλη Οκτωβρίου το ΠράσινοΤαμείο

αναμένεται να καλέσει με νέα πρόσ
κληση για την εκπόνηση ΣΦΗΟ 62

Δήμους κάτω των 10.000 κατοίκων.

Στατιστικά στοιχεία έως 07.09.2021 –
Πράσινο Ταμείο

Ενταγμένοι Δήμοι : 254
Έχουν ενεργοποιήσει διαδικασία: 241
Έχουν υπογράψει σύμβαση: 117
Κατακύρωση διαγωνισμού: 23
Ολοκλήρωση διαδικασίας διακήρυξης:

83
Ολοκλήρωση διαδικασίας δημοσιότητας

αιτήματος: 68

ΠΠααρρααδδόόθθηηκκεε  σσττοο  ΔΔήήμμοο  ΦΦυυλλήήςς
ττοο  υυππεερρσσύύγγχχρροοννοο

ΕΕιιδδιικκόό  ΓΓυυμμννάάσσιιοο  ΆΆννωω  ΛΛιιοοσσίίωωνν

Π
αραλήφθηκε, το πρωί
της Δευτέρας 6
Σεπτεμβρίου 2021,

από το Δήμο Φυλής, το Ειδικό
Γυμν άσιο Άν ω Λιοσίων , η αν έ-
γερση του οποίου ολοκ-
ληρώθηκε, στην  περιοχ ή του
Πάρκου Πόλης.

Το σχ ετικό πρωτόκολλο
υπεγράφη από τον  εργολάβο,
τους εκπροσώπους της εταιρ-
είας ακιν ήτων  του Δημοσίου,
Κτιριακές Υποδομές ΑΕ
(ΚΤΥΠ), που ήταν  ο φορέας
υλοποίησης του έργου, και
τους εκπροσώπους του Δήμου
Φυλής. Το πρωτόκολλο υπέγρ-
αψαν , από πλευράς ΚΤΥΠ, ο
Προϊστάμεν ος της Διεύθυν σης
Κατασκευών  Γιάν ν ης Τσαγ-
κάρης και οι επιβλέπον τες
μηχ αν ικοί Στρατής Χαν ιωτάκ-
ης και Αγγελική Ζύγουρα, εν ώ
από πλευράς Δήμου Φυλής
υπέγραψαν  ο Διευθυν τής των
Τεχ ν ικών  Υπηρεσιών  Βαγγέλ-
ης Στάμου και η μηχ αν ικός
Ελέν η Μισαηλίδου.

Στη σχ ετική διαδικασία
παραβρέθηκαν  ο Αν τιδήμα-
ρχ ος Τεχ ν ικών  Έργων  του
Δήμου Φυλής Θαν άσης
Σχ ίζας, ο Πρόεδρος της Β’
Βάθμιας Σχ ολικής Επιτροπής
του Δήμου Φυλής Νίκος Χατ-
ζητρακόσιας και ο Διευθυν τής 

Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης
Δυτικής Αττικής Αθαν άσιος
Νικολόπουλος. 

Η διοικητική παραλαβή του
έργου από το Δήμο Φυλής,
αν οίγει το δρόμο στην  Περιφε-
ρειακή Διεύθυν ση Β’ Βάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής για τον
εξοπλισμό και τη στελέχ ωση
του σχ ολείου με εξειδικευμέν ο
εκπαιδευτικό προσωπικό. . 

Το Ειδικό Γυμν άσιο αποτε-
λεί πρότυπο διδακτήριο,
καθώς διαθέτει γεωθερμική
εγκατάσταση και αποτελεί έν α
από τα ελάχ ιστα στην  Ελλάδα
με σύγχ ρον ες και φιλικές προς
το περιβάλλον  εγκαταστάσεις.
Αποτελείται από δύο βιοκλιμα-
τικά κτήρια, το κυρίως σχ ολικό

κτήριο και το κτήριο αθλητικών
δραστηριοτήτων  που περιλαμ-
βάν ει μεταξύ άλλων  εσωτερική
πισίν α και φυσικοθεραπευ-
τήριο. Ειδικότερα, περιλαμβά-
ν ει 9 αίθουσες διδασκαλίας, 1
αίθουσα εκτόν ωσης – παιχ ν ι-
διού, 1 αίθουσα ησυχ ίας –
ηρεμίας, 1 αίθουσα πολλαπ-
λών  χ ρήσεων , 1 αίθουσα βιβ-
λιοθήκης, 1 εργαστήριο
φυσικών  επιστημών , 1 εργα-
στήριο πληροφορικής, 3 εργα-
στήρια μουσικής – αισθητικής
αγωγής – ξέν ων  γλωσσών , 1
κλειστό κολυμβητήριο – γυμν α-
στήριο και 7 ειδικά εργαστήρια.
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις ,
π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ
2.905.835,26 ευρώ, έχ ουν  

αν απτυχ θεί σε οικόπεδο
επιφαν είας 4687,66 m2 στο
Οικοδομικό Τετράγων ο Γ 1205
της Δημοτικής Κοιν ότητας Άν ω
Λιοσίων  και η μελέτη του έχ ει
βραβευτεί σε παν ελλήν ιο αρχ ι-
τεκτον ικό διαγων ισμό.

Η αν έγερση του Ειδικού
Γυμν ασίου αποτελεί προσωπι

κή επιτυχ ία του Δημάρχ ου
Φυλής Χρήστου Παππού, ο
οποίος άν οιξε το δρόμο για
την  πραγματοποίηση του
έργου στις 22 Φεβρουαρίου
2016, όταν  επισκέφθηκε την
Πρόεδρο της ν εοσύστατης,
τότε, ΚΤΥΠ Ιωάν ν α Κον τούλη
και τον  Διευθύν ον τα Σύμβου-
λο Νίκο Παπαδάκη. Κατά τη
συν άν τηση ο Χρήστος Παπ-
πούς είχ ε θέσει το ζήτημα που
είχ ε παγώσει λόγω των  διαδι-
κασιών  μετατροπής του
πρώην  ΟΣΚ σε ΚΤΥΠ ΑΕ.
Μέχ ρι την  υπογραφή της
σύμβασης κατασκευής, την
Τρίτη, 22 Μαΐου 2018 από τον
Διευθύν ον τα Σύμβουλο της 

ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε., Βασίλη Καρα-
γιάν ν η και τους εκπροσώπους
της αν αδόχ ου εταιρείας
ΦΟΡΕΑΣ ΑΤΕΒΕ, στο γραφείο
του, ο Δήμαρχ ος Φυλής είχ ε 

κληθεί ν α συμβάλει στην
αν τιμετώπιση σειράς προβ-
λημάτων , όπως η επικαιρο-
ποίηση της μελέτης, το ιδιοκ-
τησιακό του οικοπέδου και η
διασφάλιση της χ ρηματοδότ-
ησης του έργου από το ΕΣΠΑ
(ΠΕΠ Αττικής).

«Πρόκειται για έργο υπερτο-
πικού χ αρακτήρα που αποτε-
λεί «πυξίδα» για το σχ ολείο
του αύριο. Τιμά την  πόλη μας
και αποδεικν ύει το εν διαφέρ-
ον  μας για την  εκπαίδευση
όλων  των  δημοτών  μας, χ ωρίς
διακρίσεις. 

Τα παιδιά μας με ειδικές
αν άγκες , μετά τη φοίτηση στο
Ειδικό Δημοτικό Σχ ολείο Ζεφ-
υρίου, θα συν εχ ίζουν  τη
μαθητεία τους στη δευτεροβάθ-
μια εκπαίδευση, κον τά στον
τόπο της κατοικίας τους»,
τόν ισε ο Δήμαρχ ος Φυλής.

Παράταση στους Δήμους για τα Σχέδια
Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
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Ο ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑ 
22 χρόνια από τον φονικό σεισμό της Πάρνηθας 

Μ
πορεί να πέρα-
σαν 22 χρόνια
από τον φονικό

σεισμό της Πάρνηθας αλλά
στα Άνω Λιόσια και στον
Δήμο Φυλής η μνήμη για
κείνους που έχασαν τη
ζωή τους μένει ζωντανή.

Όπως κάθε χρόνο,  ανή-
μερα της θλιβερής επετείου,
της 7ης Σεπτεμβρίου ο
Δήμος Φυλής  σε συνερ-
γασία με το Εκκλησιαστικό
Συμβούλιο του Μητροπολι-
τικού Ιερού Ναού των
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Άνω Λιοσίων διοργά-
νωσαν μια σεμνή εκδήλωση για να τιμήσουν την μνήμη
εκείνων που έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγα δευτερό-
λεπτα, όσο κράτησε η οργή του Εγκέλαδου.

Παρουσία του Δημάρχου Φυλής Χρήστου Παππού,
Αντιδημάρχων, Προέδρων Νομικών Προσώπων του
Δήμου, μελών του Δημοτικού και των Τοπικών Συμβου

λίων και συγγενών των θυμάτων,  οι εκδηλώσεις
μνήμης ξεκίνησαν με τη Θεία Λειτουργία.  

Στις 10:00: τελέστηκε Επιμνημόσυνη Δέηση για τα
θύματα του σεισμού και Δοξολογία επί τη διασώσει της
πόλεως. Ο εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταν-
τίνου και Ελένης Αρχιμανδρίτης π. Τίτος Χρήστου μάλι

στα,  επεσήμανε την
ανάγκη η λήθη να μην σκε-
πάσει ούτε το γεγονός του
σεισμού ούτε τους ανθ-
ρώπους που χάθηκαν. 

Στις 10:30 ακολούθησε
Επιμνημόσυνη Δέηση στο
μνημείο των θυμάτων του
σεισμού, στην Πλατεία
Ηρώων (Δημαρχείο), της
Δημοτικής Κοινότητας Άνω
Λιοσίων.

Εκεί ο Δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς εναπόθε-

σε λίγα λουλούδια στην άσβεστη μνήμη εκείνων που
πόνεσαν και χάθηκαν από τον φονικό σεισμό της 7ης
Σεπτεμβρίου του 1999.

Οι εκδηλώσεις μνήμης θα κορυφωθούν με  κωδωνο-
κρουσία του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελέν-
ης στις 14:45 ακριβώς την ώρα που ο σεισμός χτύπησε
την πόλη των Άνω Λιοσίων.
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Μ
ε τη Συναυλία της Μελίνας
Κανά  « Ένα  Αστέρι Πέφτει
Πέφτει  » σηκώνεται  η

αυλαία του πολιτιστικού Φεστιβάλ
του Δήμου Ασπροπύργου
«ΘΡΙΑΣΙΑ 2021», την Παρασκευή
10 Σεπτεμβρίου στις 20:30 στην
Πλατεία Δημαρχείου. 

«Η Μελίνα Κανά διαλέγει τα πολ-
υτιμότερα τραγούδια της δισκογρα-
φίας της και τα ακουμπάει δίπλα σε
κλασικά τραγούδια του ελληνικού
πενταγράμμου. 

Από το υλικό του Θανάση Παπα-
κωσταντίνου και του Σωκράτη Μάλα-
μα, μέχρι τις επιλογές κλασικών
τραγουδιών που όρισαν το
ελληνικό τραγούδι , όπως συνθέ-
σεις του Άκη Πάνου, του Απόστο-
λου Καλδάρα, του Γιώργου Ζαμπέ-
τα, του Γιάννη Σπανού και άλλων
σημαντικών δημιουργών. Μοναδι-
κή στιγμή της παράστασης το αφιέρ-
ωμα στα τραγούδια-ορόσημα της
Βίκυς Μοσχολιού».

Ακολουθεί, η Μουσικοθεατρική
Παράσταση «ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΟ
ΒΟΣΠΟΡΟ» του Άκη Δήμου, το
Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου στις
20:30 στο Ανοιχτό Θέατρο Αγροκ-
ηπίου, σε σκηνοθεσία -χορογραφία
της Σοφίας Σπυράτου. «Εξήντα
πέντε χρόνια μετά  τον σκληρό
Σεπτέμβριο του 1955, όταν το

ελληνικό στοιχείο της Κωνσταντι-
νούπολης βρέθηκε στο στόχαστρο
των επίσημων τουρκικών αρχών,
με συνέπεια την εξόντωσή του, το
«Κάποτε στο Βόσπορο» ανατρέχει
στην ιστορία των Ρωμιών της Κων-
σταντινούπολης και του τραγικού
διωγμού τους. 

Οικογενειακά δράματα  και πολιτι-
κά παιχνίδια, μυστικά και ψέματα,
αντιπαλότητες και χωρισμοί, έρωτες
και φιλοδοξίες, γέλια και δάκρυα, με
σημείο αναφοράς τις μουσικές και
τα τραγούδια μιας ολόκληρης
εποχής, που σήμερα παρά ποτέ,
οφείλουμε να γνωρίζουμε και να
θυμόμαστε…» 

Παίζουν Αντώνης Καφετζόπου-
λος, Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Θεοφ-
ανία Παπαθωμά, Ρένος Ρώτας,
Δημήτρης Πιατάς, Ευαγγελία
Μουμούρη, Ελένη Καρακάση, Παρ-
θένα Χοροζίδου, Νεφέλη Κου-
λούρη, Ντίνος Σπυρόπουλος, Χλόη
Μάντζαρη. Τραγουδά ο Γιάννης
Διονυσίου.   

Με τη Συναυλία Κλασικής Μουσι-
κής από την Ορχήστρα Εγχόρδων
Hellenic Musica Viva , που θα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12
Σεπτεμβρίου 2021 στις 20:30 στο
Ανοιχτό Θέατρο Αγροκηπίου, θα
κλείσει το  πρώτο τριήμερο του
Φεστιβάλ.  Βιολί  – Διεύθυνση
Ludmila Limorova. Σολίστ στο
Πιάνο Χρίστος Παπαγεωργίου και

Τζένια Μανουσάκη. 
Θα παρουσιαστούν έργα των

Schumann, Hændel , Brahms,
Παπαγεωργίου κ.ά.   

Η καινούργια εβδομάδα ξεκινά με
τη Θεατρική Παράσταση
«ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΚΑΛΤΣΑ» του Άγγε-
λου Μοσχονά, τη Δευτέρα 13
Σεπτεμβρίου 2021 στις 20:30 στο
Ανοιχτό Θέατρο Αγροκηπίου. «Η
κωμωδία «ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΚΑΛΤΣΑ»
είναι ένα εύθυμο έργο, με ανάλαφ-
ρη διάθεση που περιγράφει τον
σύγχρονο άνθρωπο με τα προτερή-
ματα και τα ελαττώματά του.

Το έργο εξελίσσεται σε κάποια
ελληνική κωμόπολη, όπου ο
ήρωας θεωρεί  τον εαυτό του
εξυπνότερο και πιο πετυχημένο
από τον περίγυρό του, τον οποίο
και υποτιμά. 

Όταν δέχεται μια επίσκεψη που
θα προκαλέσει πολλές ανατροπές,
θα ανακαλύψει ότι  υπάρχουν κι
άλλοι  εξυπνότεροι  από αυτόν…
Σκηνοθεσία: Άγγελος Μοσχονάς.
Παίζουν : Γιώργος Καπετανάκος,
Ντίνα Βούρτση, Αυγερινός Σουλό-
πουλος, Μαρή Πίττα, Αρίων Πινώ».

Σημειώνεται ότι:

Η Είσοδος σε όλες τις
εκδηλώσεις είναι δωρεάν και μόνο

για καθήμενους.
Η χρήση προστατευτικής μάσκας

είναι υποχρεωτική καθ' όλη τη διάρ-
κεια των  εκδηλώσεων, από την
είσοδο στο χώρο, πριν την έναρξη
της εκδήλωσης έως και  την
αποχώρηση από αυτόν.

Η είσοδος στο Ανοιχτό Θέατρο
Αγροκηπίου θα γίνεται μόνο από
την πλευρά της οδού Αγίας
Μαρίνας.  

Η παρακολούθηση των παραστά-
σεων στο Ανοιχτό Θέατρο Αγροκ-
ηπίου, θα γίνεται με κάρτες εισό-
δου που θα διατίθενται στην είσο-
δο.

Με την έναρξη της παράστασης,
απαγορεύονται  οι  μετακινήσεις
εντός του θεάτρου, η κατανάλωση
φαγητού, η ένταση ήχου στα κινητά
τηλέφωνα.

Θερμή παράκληση προς γονείς –
κηδεμόνες παιδιών, να αποφύγουν
τη συνοδεία των μικρών παιδιών σε
εκδηλώσεις, που δεν θα έχουν
ενδιαφέρον για αυτά,  έτσι ώστε να
αποφύγουμε φαινόμενα ενόχλησης
θεατών αλλά και των φιλοξενούμε-
νων καλλιτεχνών στη διάρκεια των
παραστάσεων. 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων
για την κατανόηση.

Με τη Συναυλία της Μελίνας Κανά «Ένα  Αστέρι Πέφτει Πέφτει»Με τη Συναυλία της Μελίνας Κανά «Ένα  Αστέρι Πέφτει Πέφτει»
Ανοίγει η αυλαία του πολιτιστικού Φεστιβάλ του Δήμου Ασπροπύργου «ΘΡΙΑΣΙΑ 2021»
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ΕΠΣΔΑ: 
Σήμερα η κλήρωση κυπέλλου
και πρωταθλήματος

Σήμερα και ώρα 19:00 θα γίνει η κλήρ-
ωση του Πρωταθλήματος της Α' και Β'
Κατηγορίας καθώς και του Κυπέλλου
στο "Atrium Πολυχώρος" στην Ε.Ο.
Ελευσίνας - Θηβών 149, στη Μάνδρα.
Η ακριβής τοποθεσία του χώρου της
εκδήλωσης είναι:
https://goo.gl/maps/V3rvdjWJtwrWrEn
79

Στα πλαίσια προστασίας της Δημόσιας
Υγείας λόγω του COVID-19, θα τηρηθ-
εί το Υγειονομικό Πρωτόκολλο και
κατά την είσοδο των παρευρισκομέ-
νων στο χώρο θα γίνεται θερμομέτρη-
ση και καταγραφή όλων των εισερχο-
μένων-εξερχομένων ατόμων. 

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική
κατά την διάρκεια της εκδήλωσης.

Νεανική Εστία Μεγαρίδος B.C:
Ολοκληρώθηκε το τουρνουά 3Χ3
Αλκιβιάδης Μπεναρδής

Με τεράστια επιτυχ ία, παρά την  έλλειψη χ ρόν ου, ολοκ-
ληρώθηκε το Τουρν ουά 3on3 «Αλκιβιάδης Μπεν αρδής»
στην  12η Μεγάρων  Γη.
Με την  συμμετοχ ή άν ω των  150 παιδιών  & την  παρουσία

εκατον τάδων  συν οδών  & φιλάθλων  στον  περιβάλλον τα
χ ώρο του αν οικτού γηπέδου μπάσκετ στα Πευκάκια, ολοκ-
ληρώθηκε το τουρν ουά μπάσκετ 3on3 προς τιμήν  του ιδρυ-
τού της ομάδας μας Αλκιβιάδη Μπεν αρδή.
Ολόκληρο το διήμερο 5 & 6/9 & επί 3 ώρες ημερησίως τα
παιδιά έπαιξαν , ευχ αριστήθηκαν  & θυμήθηκαν  τι σημαίν ει
αθλητισμός & πόσο ευχ άριστα συν αισθήματα μπορεί ν α
προκαλέσει.

Η χ θεσιν ή 2η ημέρα ήταν  αφιερωμέν η στους τελικούς
όλων  των  κατηγοριών  & παρά το πάθος & την  αγων ία των
παιδιών  οι εικόν ες που μας χ άρισαν  ήταν  παν έμορφες!
Ως ΝΕΜ επιθυμούμε ν α συγχ αρούμε τον  Διευθυν τή του

NEM SCHOOL coach Φάν η Κορώση & στο πρόσωπο του
όλους τους υπόλοιπους coaches του Σχ ολείου για την  υπο-
δειγματική διοργάν ωση του ev ent & φυσικά επειδή ποτέ
δεν  κρυφτήκαμε πίσω από το δάχ τυλο μας ν α επισημάν ο-
υμε τις πολλές & ηχ ηρές απουσίες…
Αν εξάρτητα απ’ αυτό όμως, η ΝΕΜ, ως εν εργό & αν από-
σπαστο κομμάτι της τοπικής κοιν ων ίας, πάν τοτε θα
συν δράμει αν ιδιοτελώς & πάν τοτε θα αποτελεί πηγή εξω-
στρέφειας & πολιτισμού για την  περιοχ ή.

Στην Ενωση Πανασπροπυργιακού
Δόξας ο Παύλος Σκαμαντζούρας

Με τα χρώματα της Ενωσης
Πανασπροπυργιακού Δόξας
θα αγωνίζεται τη νέα χρονιά
ο 33 χρονος(25/4/1988)
κεντρικός αμυντικός Παύλος
Σκαμαντζούρας.
Εχει αγωνιστεί σε Ηρακλή
Ελευσίνας, Αχιλλέα Κάτω
Αχαρνών, Αστέρα
Μαγούλας, ΠΑΟ Ρουφ, Εθνικό Πανοράματος,
Θρασύβουλο, Απόλλωνα Ποντίων.

ΑΝ.ΤΣ.

Μ
ια απρόσμεν η
μετάθεση – λόγω
επαγγελματικών

υποχ ρεώσεων  – του
προπον ητή Γιάν ν η
Ρόκα στην  Κάλυμν ο,
αν άγκασε την  διοίκηση
του Βύζαν τα ν α αν αζ-
ητήσει την  καλύτερη
δυν ατή λύση όσον
αφορά τον  αν τικατα-
στάτη του.

Έτσι κατόπιν  εν ερ-
γειών  του τεχ ν ικού διε-
υθυν τή Κώστα Γιαν ν α-
κάρη αλλά και της επιτρ-
οπής μεταγραφών , ο
Λευτέρης Βασιλειάδης
είν αι από σήμερα ο
εκλεκτός της διοίκησης
για την  θέση του προ-
πον ητή.

Πρόκειται για έν αν
έμπειρο και καταξιωμέν ο
τεχ ν ικό ο οποίος χ αρ-
ακτηρίζεται ως «προ-
πον ητής των  αν όδων »,
καθώς έχ ει αν εβάσει
στην  Γ’ Εθν ική τον
Ηρόδοτο και τον  Α.Ο.
Καραβά, εν ώ έχ ει
θητεύσει με επιτυχ ία και 

στους πάγκους του
Αιγάλεω και του Ιων ικού,
AE Mυλοποτάμου.

Τον  Λευτέρη Βασιλει-
άδη παρουσίασε σήμερα
στους ποδοσφαιριστές ο
τεχ ν ικός διευθυν τής
Κώστας Γιαν ν ακάρης
παρουσία και του απε-
ρχ όμεν ου προπον ητή
Γιάν ν η Ρόκα, ο οποίος
δύο ημέρες πριν  είχ ε
συν εργασία εν ημερωτι-
κού χ αρακτήρα με το
ν έο προπον ητή.

Μάλιστα λίγο πριν  την
σημεριν ή προπόν ηση ο 

Γιάν ν ης Ρόκας εμφ-
αν ώς συγκιν ημέν ος είχ ε
την  ευκαιρία ν α χ αιρ-
ετίσει τους ποδοσφαιρι-
στές του και ν α τους
ευχ ηθεί ν α πετύχ ουν
τους στόχ ους που έχ ει η
ομάδα.

Καλωσορίζουμε τον
Λευτέρη Βασιλειάδη
στην  ποδοσφαιρική
οικογέν εια του Βύζαν τα
και

του ευχ όμαστε ν α
βοηθήσει τον  ιστορικό
σύλλογο ν α βρεθεί εκεί
που του αρμόζει.

Όσο για τον  Γιάν ν η
Ρόκα τα λόγια περισ-
σεύουν . Είν αι έν α από
τα καλύτερα παιδιά,
έν ας

άριστος γν ώστης του
αθλήματος που από την
πρώτη ημέρα που
ξεκίν ησε η προετοιμασία

δούλεψε με σοβαρότ-
ητα και αγάπη για την
ομάδα.

Φίλε Γιάν ν η η
«πόρτα» του ιστορικού
Βύζαν τα θα είν αι πάν τα
αν οικτή για σέν α!

«Εποχή» Λευτέρη Βασιλειάδη στον«Εποχή» Λευτέρη Βασιλειάδη στον
Βύζαντα ΜεγάρωνΒύζαντα Μεγάρων
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Ευκλείδης Α.Σ. Μεγάρων:
Συνεχίζουμε με αυστηρή τήρηση
των υγειονομικών πρωτοκόλλων

Συνεχίζουμε με την ευχή να μην υπάρξει τίποτα
που να μπορέσει να κρατήσει τα παιδιά μακριά
από τα γήπεδα.
Με αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρω-
τοκόλλων.
Με συχνή απολύμανση εξοπλισμού.
Στον Ευκλείδη προπονούν αποκλειστικά
πτυχιούχοι προπονητές.
Αναγνωρισμένο σωματείο από την Ελληνική Ομο-
σπονδία Καλαθοσφαίρισης.
Γίνε και εσύ » Oranje»!

ΑΟ ΖΩΦΡΙΑΣ: Σήμερα αθλητές
αύριο καλύτεροι άνθρωποι…

Πρώτο κουδούν ι σε όλα τα σχολεία της χώρας
τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 και πρώτο…
σφύριγμα για τις ακαδημίες του Αθλητικού
Ομίλου Ζωφριάς!
Οι εγγραφές για τα τμήματα ποδοσφαίρου ξεκι-
ν ούν  και θα διεξάγον ται στο γήπεδο του Καμα-
τερού κατά τις εξής ώρες:
Δευτέρα 16:00-17:00
Τετάρτη 15:00-17:00
Παρασκευή 17:00-18:00
Επίσης, κάθε Τρίτη και Πέμπτη τις ώρες 10:00-
12:00 εγγραφές θα γίν ον ται και στα γραφεία
της ομάδας μας στο 3ο Κλειστό Γυμν αστήριο
Ζωφριάς, επί της οδού Διον ύσου 17 (210-
2470918).
Υπεύθυν ος Ακαδημιών : Κώστας Καλαφάτης
(6981094098)!

Προχωράμε τον τριετή 
σχεδιασμό μας και ετοιμάζουμε

ακόμη πολλές εκπλήξεις

Ακριβώς 1 χρόνο
πριν αναλάβαμε οι
γονείς την διοίκηση
του Μανδραϊκού.
Συντάξαμε ένα τριετές
σχέδιο και το βάλαμε
σε εφαρμογή παρά τις
αντίξοες συνθήκες.
Ήδη μπορούμε να
πούμε με υπερηφά-
νεια ότι καταφέραμε:

1. Να στήσουμε την ποδοσφαιρική ομάδα από
το μηδέν με νέα παιδιά της πόλης και ταλέντα της
περιοχής. Είμαστε έτοιμοι για να ξαναμπούμε
στο πρωτάθλημα. Με υπομονή και δουλειά θα
ξαναπάρουμε την θέση που μας αξίζει.

2. Να μεγαλώσουμε τις ακαδημίες ποδοσφαίρ-
ου και βόλλευ

3. Να ιδρύσουμε 3 νέα τμήματα: σκάκι, τέννις,
γυμναστικής

4. Να κάνουμε πολλές δράσεις πολιτισμού και
εθελοντισμού

5. Να κάνουμε έναν ισχυρό Όμιλο με χαρακτηρ-
ιστικά οικογένειας

Συνεχίζουμε δυνατά, με όνειρα και προσφορά,
για να έχουμε μια επιτυχημένη αθλητική χρονιά.
Θα παλέψουμε για τα γήπεδα και τις αθλητικές
συνθήκες, για τον πολιτισμό και την αλληλεγγύη
στην πόλη. Θα παλέψουμε για την πόλη και τη
νεολαία. Θα παλέψουμε για πρόοδο και προκο-
πή.

Προχωράμε τον τριετή σχεδιασμό μας και ετοι-
μάζουμε ακόμη πολλές εκπλήξεις. Για αυτό απε-
υθυνόμαστε σε όλους. Στηρίξτε αυτές τις προ-
σπάθειες. Στηρίξτε τον Αθλητισμό. Στηρίξτε τον
Όμιλο. Θέλουμε δίπλα μας τους φιλάθλους, τους
γονείς, την δημοτική αρχή και τους επιχειρ-
ηματίες της πόλης.

Απευθυνόμαστε ειδικότερα στη νεολαία. Που
διψά, που ονειρεύεται, που θέλει να πρωταγωνι-
στεί. Ο Μανδραϊκός είναι το σπίτι σας. Είναι η
ευκαιρία που αναζητάτε. Σας περιμένει.

Για το ΔΣ του Μανδραϊκού Αθλητικού Ομίλου

ο πρόεδρος
Χρήστος Α. Παπακωνσταντίνου

ο γραμματέας
Βασίλης Ασπιώτης

Ανακοίνωσε δύο μεταγραφές
ο Ακράτητος Ανω Λιοσίων

Με μόνο στόχο την  επάνοδο στις Εθν ικές Κατηγορίες
ξεκίν ησαν  στο Στάδιο Φυλής οι προπονήσεις της ομάδας
μας για την  ν έα ποδοσφαιρικη ́χρον ιά.
Για το Δ.Σ. ο Αν τιπροέδρος κ.Χρήστος Αποστολόπουλος
καλώσορισε και ευχήθηκε στους ποδοσφαιριστές και στο
τεχν ικό επιτελείο.
Η διοίκηση του συλλόγου δείχν ει άμεσα τις προθέσεις τις
καλωσορίζον τας στην  ποδοσφαιρική οικογέν εια μας.
Brailly  Santiago (Αργεν τινη)́

(21 ετών  αμυν τικός)
• Atlentico Excursionistas (Αργεν τινη)́
• Θρασύβουλος Φυλής
• Suderelbe F.C (Γερμαν ία)

Μυλούλης Οδυσσέας
(24 ετών  αμυν τικός)
•Ατρόμητος
•Αχαρναικός
•Α.Ε. Ζεφυρίου
•Πανελευσιν ιακός (Β´ Εθν ική)
•Gütersloh F.C. (Γερμαν ία)
•Olimpiakos Stockholm (Σουηδία)

Τα ζευγάρια της
2ης φάσης του
Κυπέλλου
Eλλάδας
Η κλήρωση της 2ης φάσης του
Κυπέλλου Ελλάδος 2021-22
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία
της Ε.Π.Ο. την Τρίτη
07/09/2021.Στην κληρωτίδα
μπήκαν 40 ομάδες της Γ’ Εθνι-
κής που προκρίθηκαν από την
1η φάση και οι αγώνες
ορίστηκαν να γίνουν στις 11-12
Σεπτεμβρίου.

Τα ζευγάρια της 2ης φάσης:

1ος όμιλος
ΦΣ Κοζάνη-Πανδραμαϊκός
Εδεσσαϊκός-Άρης Αβάτου
Αναγέννηση Πλαγιάς-
Ποσειδώνας Μηχανιώνας
Παναγρινιακός-ΠΟ Ελασσόνας
Εθνικός Σοχού- Αγροτικός
Αστέρας
Μακεδονικός-ΑΟ Υπάτου
ΠΟ Φήκης-Αμβρυσσέας Διστό-
μου
Τηλυκράτης-ΑΕ Λευκίμμης
Αλεξανδρούπολη FC-Αχέρων
Καναλακίου

Θησέας Αγριάς- Μ. Αλέξανδρος
Τρικάλων

2ος όμιλος
Γιούχτας-Αήττητος Σπάτων
Εθνικός-Κερατσίνι ΑΠΟ
Διαβολίτσι-ΠΑΟ Ρουφ
Αίας Σαλαμίνας-Παναχαϊκή
Αταλάντη-Νέα Αρτάκη
Προοδευτική-Άρης Σκάλας
ΠΟ Ατσαλένιου-Ηλιούπολη
Άρης Σούδας-Χαραυγιακός  
Άγιος Νικόλαος Κρήτης-Πανε-
λευσινιακός
Διαγόρας Βραχνέικων-Ερμής
Μελιγούς
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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

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
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ « ΕΝΙΑΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Π Ρ Ω Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ .»
(Ν.Π.Δ.Δ.)

Ταχ. Διεύθυν ση: Παγκάλου &
Κίμων ος
Τ.Κ.: 192 00 , Ελευσίν α
Τηλ-Fax: 2105563070
e-mail:  a.sxolikiepitropieleusi-
nas@gmail.com                                              

Ελευσίν α 07/09/2021
Αριθμ. Πρωτ.: 250

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Η Εν ιαία Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
του Δήμου Ελευσίν ας αν α-
κοιν ών ει ότι  προκηρύσσεται
δημόσιος πλειοδοτικός διαγων ι-

σμός με εν σφ ράγιστες προσφ -
ορές για την  αν άθεση λειτο-
υργίας και εκμετάλλευσης σχολι-
κού κυλικείου του 1ου Δημοτι-
κού Σχολείου Μαγούλας για
εν ν έα χρόν ια.
Ο διαγων ισμός θα γίν ει στο γρα-
φ είο της Εν ιαίας Σχολικής Επι-
τροπής Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίν ας
, στην  οδό Παγκάλου & Κίμω-
ν ος, Τ.Κ: 192 00 Ελευσίν α στις
08/10/2021  και ώρα 12:00 μ.μ. 
Για Παραλαβή της αν αλυτικής
προκήρυξης οι εν διαφ ερόμεν οι
μπορούν  ν α απευθύν ον ται στο
γραφ είο του σχολείου , Ηρώων
Πολυτεχν είου 8 , Μαγούλα, Τηλ:
210-5555462 και στο γραφ είο
της Σχολικής Επιτροπής, Παγ-
κάλου & Κίμων ος, Ελευσίν α,
Τηλ: 210-5563070 κατά τις εργά-
σιμες ημέρες και ώρες.

H Πρόεδρος της Ε.Σ.Ε.Π.Ε
Δήμου Ελευσίν ας

Κάβουρα Στέλλα

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284

Ζητείται 
Υπάλληλος με
δίπλωμα για 

μηχανάκι για εξωτε-
ρικές εργασίες, για
εταιρία με έδρα τον

Ασπρόπυργο. 
Απαραίτητα οι
εκπληρωμένες
στρατιωτικές

υποχρεώσεις.
Τηλ.  Επικοινωνίας

2105579069



14-θριάσιο Tετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021

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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