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ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις και βροχή

Θερμοκρασία: Από 17  έως 25 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Κλήμης, Κλημεντίνη, Κλημεντίνα, Κλεμεντίνη,
Κλεμεντίνα,Μηνοδώρα,Μητροδώρα,Πουλχερία 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Κολιός Αντώνιος Ν.28ης Οκτωβρίου 17Α &

Θρασυβούλου, 2105577744

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Λουκοπούλου Σοφία Σ.

Βενιζέλου Ελευθερίου 39, 2105560390

MANΔΡΑ

Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ.

Εργατικές Κατοικίες, 2105541721

Άνω Λιόσια

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

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, Φιλαδελφείας 

237-239 - Κόκκινος Μύλος, 2102316737

Η
μία μετά την άλλη
αποκαλύπτονται, τις
τελευταίες ημέρες,

υποθέσεις με εικονικούς εμβο-
λιασμούς ή ψευδή αποτελέ-
σματα τεστ, γεννώντας ερωτή-
ματα για την εμβολιαστική
εκστρατεία.

Τον «ασκό του Αιόλου» άνοι-
ξε η υπόθεση με τα πλαστά
πιστοποιητικά εμβολιασμού
στο Κέντρο Υγείας στον Παλα-
μά Καρδίτσας, με τις έρευνες
να στρέφονται ακόμη και εκτός
συνόρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες
που μετέδωσε το OPEN, ερευ-
νώνται καταγγελίες στη Βόρεια
Ελλάδα για το ενδεχόμενο
πλαστών πιστοποιητικών
εμβολιασμού, εισαγόμενων από τη Βουλγαρία.

Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί στη Βουλγαρία θεωρούνται
ύποπτα και συνεπώς τίθενται στο «στόχαστρο» των ελέγχων, εν
μέσω του γενικού προβληματισμού που επικρατεί σχετικά με
τις διαστάσεις που μπορεί να έχει το φαινόμενο έκδοσης «μαϊ-
μού» πιστοποιητικών εμβολιασμού.

Ήδη, η διοικητική υπάλληλος που, όπως έγινε γνωστό,
βρίσκεται πίσω από την υπόθεση με τα πλαστά πιστοποιητικά
εμβολιασμού στην Καρδίτσα παραδέχθηκε την εμπλοκή της,
τονίζοντας πάντως ότι δεν είχε συνεργό. Η ίδια έχει τεθεί πλέον
έχει τεθεί σε αναστολή εργασίας.

Μάλιστα, ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης αποκάλυψε
από το βήμα της Βουλής πως η ολοκλήρωση της ΕΔΕ για το κέν-
τρο Υγείας Παλαμά εντόπισε ότι υπάρχουν και υγειονομικοί
άλλων περιφερειών με πλαστά πιστοποιητικά.

Έρευνες σε ολόκληρη την Ελλάδα
Οι πληροφορίες που βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας

μιλούν για περιστατικά σε ολόκληρη τη χώρα, τα οποία
βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, στο «μικροσκόπιο»
μπαίνουν τέσσερις υγειονομικοί που εργάζονται στο νοσοκο

μείο «Γεννηματά» στη Θεσσαλονίκη αλλά και τρεις υγειονομι-
κοί από Κέντρο Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχει ήδη διαταχθεί ΕΔΕ για τους
υγειονομικούς στη Θεσσαλονίκη που φέρονται να έχουν χρησι-
μοποιήσει πλαστά πιστοποιητικά.

Όσον αφορά στην Κοζάνη, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το ένα
αφορά μια νοσηλεύτρια, της οποίας το πιστοποιητικό έχει
εκδοθεί από τον Παλαμά Καρδίτσας, ενώ τα άλλα δύο, ενός για-
τρού και μιας νοσηλεύτριας που δόθηκαν από Κέντρο Υγείας
της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Το ενδεχόμενο εμπλοκής και νοσηλεύτριας του Μαμάτσειου
Νοσοκομείου Κοζάνης στα άτομα που φέρονται να έχουν λάβει
πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού από το «κύκλωμα» που
δρούσε στον Παλαμά Καρδίτσας εξετάζει, πλέον, σοβαρά η
διοίκηση του ιδρύματος, σε στενή συνεργασία με την 3η ΥΠΕ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Kozanimedia.gr πρόκειται
για νοσηλεύτρια από την Κοζάνη, ηλικίας 45-50 ετών, η οποία
αρχικά δεν επιθυμούσε να κάνει το εμβόλιο κατά του κορoνaϊού
και στη συνέχεια προσκόμισε πιστοποιητικό εμβολιασμού από
το… Κέντρο Υγείας στον Παλαμά Καρδίτσας, υποστηρίζοντας
ότι μετέβη εκεί επειδή είχε αρκετούς γνωστούς.

Έρευνες σε ολόκληρη την ΕλλάδαΈρευνες σε ολόκληρη την Ελλάδα

Σωρεία καταγγελλιών για «μαϊμού» 
εμβολιασμούς σε όλη τη χώρα

Ορισμός Αντιδημάρχων και
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τον
Δήμαρχο Σπύρο Βρεττό

Ο Δήμαρχ ος Αχ αρν ών  Σπύρος
Βρεττός με απόφασή του ορίζει
τους κατωτέρω Δημοτικούς
Συμβούλους ως Αν τιδημάρχ ους
του Δήμου Αχ αρν ών , με θητεία
από 03/09/2021 μέχ ρι
02/09/2022, εν τός της τρέχ ου-
σας Δημοτικής περιόδου καθώς και
την  αν άθεση υπογραφών  και τους μεταβι-
βάζει αρμοδιότητες για την  εποπτεία, οργάν ωση και
συν τον ισμό των  κάτωθι:

Α. ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ

1. Τον  κ.Βρεττό Μιχ αήλ κατά τόπον  Αν τιδήμαρχ ο για
τη Δημοτική Εν ότητα ΑΧΑΡΝΩΝ.

2. τον  κ. Κωφό Δημήτριο κατά τόπον  Αν τιδήμαρχ ο
για τη Δημοτική Εν ότητα ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Β. ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ

1. Τον  κ. Αν αγν ωστόπουλο Παν αγιώτη καθ’ ύλην
Αν τιδήμαρχ ο Συν τον ισμού Δημοτικού Έργου και
Πολεοδομίας

2. Τον  κ. Αραμπαν τζή Ευάγγελο καθ’ ύλην  Αν τιδήμα-
ρχ ο Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Τοπικής Οικον ομικής
Αν άπτυξης και Επιχ ειρηματικότητας και Δημοτικού
Κοιμητηρίου

3. Τον  κ. Βρεττό Μιχ αήλ καθ’ ύλην  Αν τιδήμαρχ ο
Οικον ομικών , Πολιτικού Σχ εδιασμού & Δημοτικής
Αστυν ομίας

4. Τον  κ. Δαμάσκο Νικόλαο καθ’ ύλην  Αν τιδήμαρχ ο
Τεχ ν ικών  Υπηρεσιών

5. Την  κ. Κατσαν δρή Χρηστίν α καθ’ ύλην  Αν τιδήμα-
ρχ ο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γεν ιάς

6. Τον  κ. Κόν ταρη Χρύσαν θο καθ΄ύλην  Αν τιδήμαρχ ο
Αν απτυξιακού Προγραμματισμού

7. Τον  κ. Κωφό Δημήτριο καθ’ ύλην  Αν τιδήμαρχ ο
Διοικητικών  Υπηρεσιών  & Αν θρώπιν ου Δυν αμικού
8. Τον  κ. Ξαγοράρη Νικόλαο καθ’ ύλην  Αν τιδήμαρχ ο
Περιβάλλον τος, Πρασίν ου και Αστικής Αν άπτυξης

9. Τον  κ. Πετάκο Γεώργιο καθ’ ύλην  Αν τιδήμαρχ ο Κοι-
ν ων ικής Πολιτικής, Πρόν οιας, Ισότητας & Δημόσιας
υγείας
10. Τον  κ. Σιδηρόπουλο Γεώργιο καθ’ ύλην  Αν τιδήμα-
ρχ ο Έργων  Αυτεπιστασίας & Πολιτικής Προστασίας
11. Τον  κ. Τοπαλίδη Ευστάθιο καθ’ ύλην  Αν τιδήμα-
ρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Διαχείρισης
απορριμμάτων

Συνεχίζετα στη σελ. 13



Ο
Δήμος Ελευσίνας
συμμετέχει  στη
δράση του «Όλοι

Μαζί Μπορούμε», συγκεν-
τρώνοντας και προσφέροντας
σχολικά είδη για παιδιά που
το έχουν ανάγκη. 

Έτσι το Σάββατο 18 Σεπτεμ-
βρίου, από τις 10 το πρωί
μέχρι τις 2 το μεσημέρι,
όσοι δημότες το επιθυμούν,
μπορούν να προσέρχονται
στο Δημαρχείο με τις προσφ-
ορές τους σε σχολικά είδη. 

Τα σχολικά είδη που θα
προσφερθούν, όπως τσάν-
τες, τετράδια, μολύβια και
στυλό, θα πρέπει να είναι
καινούρια, ή μεταχειρισμένα,
σε άριστη κατάσταση, έτοιμα να χρη-
σιμοποιηθούν.

Για τη συμμετοχή στη δράση, ο
Δήμαρχος Ελευσίνας, Αργύρης

Οικονόμου, δήλωσε: «Ο Δήμος μας
δεν θα μπορούσε να μην συμμε-

τάσχει στη δράση του Όλοι
Μαζί Μπορούμε. 

Ζούμε σε μία πόλη που οι
κάτοικοι της έχουν αποδείξει
πολλές φορές, το περίσσε-
υμα ανθρωπιάς και αλληλεγ-
γύης που τους διακρίνει.

Λίγο πριν το πρώτο κου-
δούνι, στρέφουμε το βλέμμα
μας στα παιδιά που έχουν
ανάγκη, προσφέροντας
στους μικρούς μας φίλους
όχι μόνο μια τσάντα και μια
κασετίνα. 

Αλλά κάτι ασύγκριτα σπου-
δαιότερο: την πεποίθηση ότι
στην κοινωνία μας, όλοι
αξίζουν ευκαιρίες, όλοι

αξίζουν ένα ξεκίνημα με χαμόγελο και
αισιοδοξία». 
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Δήμος Ελευσίνας:Συγκεντρώνουμε σχολικά είδη
για τα παιδιά που έχουν ανάγκη 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΥΣ
ΡΟΥΜΑΝΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ

Ο
Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου, επισκέφθηκε το Σαββάτο, 28
Αυγούστου 2021,  τις εγκαταστάσεις της

1ης Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστρο-
φών (Ε.Μ.Α.Κ.) στην Γκορυτσά, για να τιμήσει τη
Ρουμάνικη Εξειδικευμένη Μονάδα Επέμβασης
σε Δασικές Πυρκαγιές κατά την αποχώρηση τους
από τη Χώρα. 

Το ειδικό αυτό κλιμάκιο απαρτιζόταν από 142
έμπειρους πυροσβέστες από όλα τα μέρη της
Ρουμανίας και βοήθησαν καθοριστικά στην κατά-
σβεση των καταστροφικών πυρκαγιών του
Αυγούστου. 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

ΞΑΝΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Αγορά Παραγωγών Χωρίς

Μεσάζοντες στο Δ. Χαιδαρίου

Την  Κυριακή , 12 Σεμπτεμβριου , η αγορά
των  παραγωγών  ξεκιν άει πάλι στο δήμο
Χαϊδαρίου , δίπλα στο πάρκο Ιστορικής
Μν ήμης!

Θα υπάρχουν   ελλην ικά προϊόν τα απ´ όλη
την  επικράτεια σε πολύ χαμηλές τιμές.

Σας περιμέν ουμε από τις 8:00-14:00
Μετά από κλήρωση, 3 τυχεροί θα

κερδίσουν  την  « τσάν τα του παραγωγού»
γεμάτη τρόφιμα!
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δ Η Μ Ο Σ
ΦΥΛΗΣ

Άν ω Λιόσια,
8/6/2021

Αριθμ. Πρωτ.: 16043

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθ.

ΣΟΧ 1/2021
για την  πρόσληψη 

προσωπικού 
με σύν αψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ

στο πλαίσιο του
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

«ΑΤΤΙΚΗ 2014 - 2020»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

(9): «Προώθηση της κοιν ων ι-
κής έν ταξης και καταπολέμ-
ηση της φ τώχειας και δια-
κρίσεων  – Διασφ άλιση της

κοιν ων ικής συν οχής» 
συγχρηματοδοτούμεν ος από
το Ευρωπαϊκό Κοιν ων ικό

Ταμείο
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Διευρυμέ-

ν ο Κέν τρο Κοιν ότητας 
(Κεν τρική Δομή και Παράρτ-
ημα Ρομά) Δήμου Φυλής»

Ο ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Έχον τας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.
4765/2021 «Εκσυγχρονισμός
του συστήματος προσλήψεων
στο δημόσιο τομέα και
ενίσχυση του Ανώτατου
Συμβουλίου Επιλογής Προσω-
πικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές δια-
τάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α /́15-1-2021),
όπως ισχύει, σε συνδυασμό με
τις διατάξεις του άρθρου 74 του
Ν.4430/2016. 

2. Τις διατάξεις του
Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτο-
νική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ87/τ.Α /́07-6-2010), όπως
έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του Ν.
4314/2014 «α) Για τη διαχείρι-
ση, τον έλεγχο και την εφαρμο-
γή αναπτυξιακών παρεμβά-
σεων για την προγραμματική
περίοδο 2014-2020, β) Ενσω-
μάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 13ης
Ιουνίου 2012 (EE L
156/16.6.2012) στο Ελληνικό
δίκαιο, τροποποίηση του
Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-
12-2014).

4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του
άρθρου 14 του Ν. 4403/2016
(ΦΕΚ 125/τ.Α /́7-7-2016).

5. Την υπ’ αριθ.
Δ14/15834/237/08-04-2019
Κοινή Υπουργική Απόφαση
“Καθορισμός προδιαγραφών
λειτουργίας των Κέντρων
Κοινότητας” (ΦΕΚ
1344/τ.Β /́19-4-2019).

6. Τον Οργανισμό Εσωτερι-
κής Υπηρεσίας του Δήμου
Φυλής (ΦΕΚ 3161/Β΄/30-12-
2011), όπως τροποποιήθηκε
(ΦΕΚ 6092/Β΄/31-12-2018,
ΦΕΚ 859/Β΄/12-3-2019) και
ισχύει.

7. Τη με αριθμ. πρωτ.
2746/11-7-2016 Πρόσκληση και
τη με αριθμ. πρωτ. 3961/30-9-
2016 τροποποίηση αυτής
(Κωδικός Πρόσκλησης:
ΑΤΤ025, A/A OΠΣ: 1662), της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, για
την υποβολή προτάσεων στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Αττική 2014-2020» - Άξονας
Προτεραιότητας (9) «Προώθηση
της κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της φτώχειας
και διακρίσεων – Διασφάλιση 

της κοινωνικής συνοχής», ο
οποίος συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό
Ταμείο, με τίτλο «Κέντρα
Κοινότητας».

8. Το εγκεκριμένο από 13-7-
2020 Τεχνικό Δελτίο Πράξης με
κωδικό Πράξης MIS (ΟΠΣ):
5002111.

9. Την υπ’ αριθμ. 2002/13-7-
2020 Απόφαση του Περιφερει-
άρχη Αττικής με θέμα: «Τροπο-
ποίηση της Πράξης “Διευρυμένο
Κέντρο Κοινότητας (Κεντρική
Δομή και Παράρτημα Ρομά)
Δήμου Φυλής” με Κωδικό ΟΠΣ
5002111 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα “Αττική 2014-
2020’’».

10. Την υπ’ αριθμ. 20679/28-
7-2020 απόφαση του
Δημάρχου Φυλής, με θέμα:
«Απόφαση υλοποίησης με ίδια
μέσα του Υποέργου “Διευρυμέ-
νο Κέντρο Κοινότητας (Κεντρι-
κή Δομή και Παράρτημα Ρομά)
Δήμου Φυλής” της Πράξης “Κέν-
τρο Κοινότητας Δήμου Φυλής”
με κωδικό ΟΠΣ (MIS)
5002111».

11. Την υπ’ αριθμ. 149/4-8-
2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Φυλής,
με θέμα 4ο: «Λήψη απόφασης
που αφορά την αποδοχή της
απόφασης του Περιφερειάρχη
Αττικής που είχε ως θέμα την
τροποποίηση της Πράξης “Διε-
υρυμένο Κέντρο Κοινότητας –
Κεντρική Δομή και Παράρτημα
Ρομά” του Δήμου Φυλής με
κωδικό ΟΠΣ 5002111 από το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
“Αττική 2014-2020”».

12. Την υπ’ αριθμ. 208/5-5-
2021 απόφαση της Οικονομι-
κής Επιτροπής του Δήμου
Φυλής, με θέμα 2ο: «Προγραμ-
ματισμός πρόσληψης προσωπι-
κού για ένα (1) έτος με δυνατότ-
ητα παράτασης για το διευρυμέ-
νο Κέντρο Κοινότητας, λόγω
παράτασης του προγράμματος
με επιπλέον δύο (2) προσλή-
ψεις (ΤΕ Κοινωνικών Λειτο-
υργών)».

13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.
18828/29-6-2021 βεβαίωση (σε
ορθή επανάληψη) του Προϊστά-
μενου της Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Δήμου
Φυλής περί ύπαρξης
πιστώσεων για την κάλυψη της
δαπάνης μισθοδοσίας του υπό
πρόσληψη προσωπικού της
παρούσας ανακοίνωσης. 

Αν ακοιν ών ει

Την  πρόσληψη, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμέν ου χρόν ου, συν ολικά
δύο (2) ατόμων  για την  υλο-
ποίηση της Πράξης «Διευρυμέ-
ν ο Κέν τρο Κοιν ότητας (Κεν τρ-
ική Δομή και Παράρτημα Ρομά)
Δήμου Φυλής», στο πλαίσιο
του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος «Αττική 2014 – 2020»,
Άξον ας Προτεραιότητας (9)
«Προώθηση της κοιν ων ικής
έν ταξης και καταπολέμηση της
φ τώχειας και διακρίσεων  –
Διασφ άλιση της κοιν ων ικής
συν οχής», στο Δήμο Φυλής,
που εδρεύει στα Άν ω Λιόσια
της Περιφ ερειακής Εν ότητας
Δυτικής Αττικής, και συγκεκρι-
μέν α του εξής, αν ά υπηρεσία,
έδρα, ειδικότητα και διάρκεια
σύμβασης, αριθμού ατόμων
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα
αν τίστοιχα απαιτούμεν α (τυπι-
κά και τυχόν  πρόσθετα)
προσόν τα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υπο-
βολή αιτήσεων  συμμετοχής

Οι εν διαφ ερόμεν οι
καλούν ται ν α συμπληρώσουν
την  αίτηση με κωδικό εν τυπο
ασεπ ΣΟΧ.12 και ν α την  υπο-
βάλουν  είτε αυτοπροσώπως,
είτε με άλλο εξουσιοδοτημέν ο
από αυτούς πρόσωπο, εφ ό-
σον  η εξουσιοδότηση φ έρει
την  υπογραφ ή τους θεωρ-
ημέν η από δημόσια αρχή, είτε
ταχυδρομικά με συστημέν η
επιστολή, στα γραφ εία της
υπηρεσίας μας στην  ακόλουθη
διεύθυν ση: 

Δήμος Φυλής, Πλατεία
Ηρώων , Τ.Κ. 13341, Άν ω Λιό-
σια, απευθύν ον τάς την  στη
Διεύθυν ση Διοικητικών  Υπηρ-
εσιών  – Τμήμα Αν θρώπιν ου
Δυν αμικού, υπόψη κυρίας
Κον τούλα Ευθυμίας (τηλ. επι-
κοιν ων ίας:  2132042703,
2132042745).

Το εμπρόθεσμο των  αιτή-
σεων  κρίν εται με βάση την
ημερομην ία που φ έρει ο φ άκε-
λος αποστολής, ο οποίος μετά 

την  αποσφ ράγισή του επι-
συν άπτεται στην  αίτηση των
υποψηφ ίων .

Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων  δεν  μπορεί ν α είν αι
μικρότερη των  δέκα (10) ημε-
ρών  (υπολογιζομέν ων  ημερο-
λογιακά) και αρχίζει από την
επόμεν η ημέρα της τελευταίας
δημοσίευσης της παρούσας
σε τοπικές εφ ημερίδες ή της
αν άρτησής της στο χώρο των
αν ακοιν ώσεων  του δημοτικού
καταστήματος του Δήμου
Φυλής και στο δικτυακό τόπο
αυτού (www.fyli.gr), εφ όσον  η
αν άρτηση είν αι τυχόν  μεταγε-
ν έστερη της δημοσίευσης στις
εφ ημερίδες.

Η αν ωτέρω προθεσμία λήγει
με την  παρέλευση ολόκληρης
της τελευταίας ημέρας και  εάν
αυτή είν αι, κατά ν όμο, εξαιρε-
τέα (δημόσια αργία) ή μη εργά-
σιμη,  τότε η λήξη της προθε-
σμίας μετατίθεται την  επόμεν η
εργάσιμη ημέρα, 

ήτοι από 10/9/2021 έως
20/9/2021.

Οι υποψήφ ιοι μπορούν  ν α
αν αζητήσουν  τα έν τυπα των
αιτήσεων :  α) στο δικτυακό
τόπο της υπηρεσίας μας
(www.fyli.gr), β) στο δικτυακό
τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)
και συγκεκριμέν α ακολο-
υθών τας από την  κεν τρική
σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες ��
Έν τυπα – Διαδικασίες �� Δια-
γων ισμών  Φορέων  �� Ορ.
Χρόν ου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπο-
υς Κέν τρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών  (ΚΕΠ) αλλά και στην
ηλεκτρον ική τους διεύθυν ση
(www.kep.gov .gr), απ' όπου
μέσω της διαδρομής: Σύν δε-
σμοι �� Αν εξάρτητες και άλλες
αρχές �� ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν
στην  κεν τρική σελίδα του δικ-
τυακού τόπου του ΑΣΕΠ και
από εκεί θα έχουν  πρόσβαση
στα έν τυπα μέσω της διαδρο-
μής: Πολίτες �� Έν τυπα – Δια-
δικασίες �� Διαγων ισμών
Φορέων  �� Ορ. Χρόν ου ΣΟΧ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρ-
εσίας

Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων

100
Δήμος Φυλής
(Για τη στελέχωση
του ενταγμένου
στη Δράση Διευρ-
υμένου Κέντρου
Κοινότητας (Κεν-
τρικής Δομής και
Παραρτήματος
Ρομά)

Άνω Λιόσια
Περιφερειακή
Ενότητα Δυτι-
κής Αττικής

ΤΕ Κοινω-
νικών Λειτο-
υργών

Από την υπογραφή της
σύμβασης μέχρι δώδεκα (12)
μήνες με ανανέωση ή παρά-
ταση έως τη λήξη της Πράξης

2

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών  και λοιπά απαιτούμεν α (τυπικά & τυχόν  πρόσθετα) προσόν τα

100

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος  Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή
δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότ-
ητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότ-
ητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή
Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλμα-
τος Κοινωνικού Λειτουργού,
γ) Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος  (ΣΚΛΕ), η
οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής – υποβολής ετήσιας δήλωσης
στοιχείων Κοινωνικού Λειτουργού στον ΣΚΛΕ (άρθρο 78 & 110  του ν.4488/2017
(Α΄137), η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους
από την έκδοσή της.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 3

Ιδιαίτερη δε, στάθηκε η αρωγή των  Ρουμάν ων  πυρο-
σβεστών  στην  φωτιά των  Βιλίων , κατά την  οποία και
κιν δύν εψε η κατασκήν ωση του Δήμου Ασπροπύργου.
Εκεί, με δική τους πρωτοβουλία, μετά την  κατάσβεση,
οι Ρουμάν οι εξέφρασαν  την  επιθυμία ν α παραμείν ουν
και ν α συν εισφέρουν  στο πλευρό των  Ελλήν ων  πυρ-
οσβεστών , μέχ ρι ν α παρέλθει οριστικά ο μεγάλος
κίν δυν ος από τις αν αζωπυρώσεις ή την  εκδήλωση
κάποιας ν έας πυρκαγιάς.

Κατά την  διάρκεια  της τιμητικής εκδήλωσης,  τελέ-
στηκε η ιεροτελεστία του Μικρού Αγιασμού, ως ευχ αρ-
ιστήρια δέηση για την  αίσια έκβαση των  πραγμάτων
και εκεί ο Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου, για όλη αυτήν  την  αν εκτίμητη βοήθεια, ευχ α-
ρίστησε τους ομόδοξους αδελφούς μας πυροσβέστες,
ολόψυχ α, τόσο για τις ηθικές αρετές που επέδειξαν ,
όσο και για τον  απόλυτο επαγγελματισμό τους, απο-
ν έμον τας τους σχ ετική Τιμητική Πλακέτα. 

Όπως χ αρακτηριστικά δήλωσε,  ο Δήμαρχ ος Ασπρ-
οπύργου: «Οι Ελλην ορουμαν ικές σχ έσεις κρατούν
πάν ω από 200 χ ρόν ια, πριν  από την  Επαν άσταση
του Γέν ους. Διαθέτουν  βαθιές ρίζες και είν αι
παν ίσχ υρες και τραν ή απόδειξη η βοήθεια που λάβα-
με από το παρόν  Σώμα. Ο επαγγελματισμός σας, η
τόλμη σας, η τεχ ν ολογική και επιχ ειρησιακή σας εξέ-
λιξη, ο ηρωισμός σας, θα γραφούν  με αν εξίτηλα μελά-
ν ια στην  σύγχ ρον η Ιστορία μας ». 

Παρόν τες στην  εκδήλωση ήταν  και ο Αρχ ηγός του
Πυροσβεστικού Σώματος, Αν τιστράτηγος Στέφαν ος
Κολοκούρης,  ο Υπαρχ ηγός του Πυροσβεστικού
Σώματος,  Αν τιστράτηγος Ιάκωβος Κλεφτοσπύρος και
η Πρόεδρος του Ελλην ορουμαν ικού Συλλόγου Ασπρ-
οπύργου, κ Μαριάν ν α Κον τουράρου.

ΟΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα επιδότησης
της εργασίας με έμφαση στις
γυναίκες σε έξι Περιφέρειες
Τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021, στις 15:00, λήγει η προθ-

εσμία υποβολής αιτήσεων επιχειρήσεων για το νέο 12μηνης
διάρκειας «πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την
απασχόληση ανέργων, ηλικίας 30 ετών και άνω, στις Περιφ-
έρειες σε μετάβαση (MΕΤ), με έμφαση στις γυναίκες» και,
συγκεκριμένα, στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς
Ελλάδας, Ιον ίων Νήσων, Πελοποννήσου, Βόρειου Αιγαίου και
Κρήτης.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, τα ποσά της

επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για την
πρόσληψη ανέργων σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης
έχουν ως εξής:
466,5 ευρώ μηνιαία/5.598 ευρώ ετήσια για ανέργους ηλικίας 30-
49 ετών.
559,8 ευρώ μηνιαία/6.717,6 ευρώ ετήσια για ανέργους ηλικίας
50 ετών και άνω.
606,45 ευρώ μηνιαία/7.277,4 ευρώ ετήσια για μακροχρόνια
ανέργους 30 ετών και άνω.
653,1 ευρώ μηνιαία/7.837,2 ευρώ ετήσια για μακροχρόνια
ανέργους 50 ετών και άνω.
699,75 ευρώ μηνιαία/8.397 ευρώ ετήσια για άνεργες γυναίκες
30 ετών και άνω.
Οι επιχειρήσεις, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, υπο-
βάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρον ικά, μέσω του
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων του υπο-
υργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων , στη διεύθυνση
http://www.ependyseis.gr/mis.
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Σ
ε κλίμα αισιοδοξίας πραγ-
ματοποιήθηκε χθες,
Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου

2021,παρουσία του Δημάρχου
Φυλής Χρήστου Παππού, η
συνάντηση ενημέρωσης και
συντονισμού που οργανώνει
κάθε χρόνο ο Πρόεδρος της
Δευτεροβάθμιας Επιτροπής
Εκπαίδευσης του Δήμου
Φυλής, Νίκος Χατζητρακόσιας,
με τους Διευθυντές των
Γυμνασίων και  Λυκείων του
Δήμου, λίγο πριν την έναρξη
της νέας σχολικής χρονιάς. 

Ο Δήμαρχος Φυλής αφού
ευχήθηκε σε όλους καλή και
αποδοτική σχολική χρονιά τόνι-
σε: «Είμαστε σε πολύ καλή
κατάσταση και θα πάμε ακόμα
καλύτερα». Ο Χρήστος Παπ-
πούς ανακοίνωσε στους διε-
υθυντές πως ξεκινά άμεσα η
ενεργειακή αναβάθμιση όλων
των σχολείων και εξέφρασε την
ικανοποίησή του για την ίδρυση
του 5ου Γυμνασίου στη Δρο-
σούπολη. 

«Πέρσι συζητούσαμε για το 5ο
Γυμνάσιο στη Δροσούπολη.
Ήδη εγκρίθηκε και είναι θέμα
χρόνου να κατατεθεί η μελέτη
στον ΟΣΚ, την ΚΤΥΠ και το
ΕΣΠΑ και να ξεκινήσει το έργο»
τόνισε ο Δήμαρχος Φυλής ο
οποίος ανακοίνωσε πως ξεκι-
νούν και οι μελέτες για την
κατασκευή του 3ου Λυκείου στα
Άνω Λιόσια. «Ξεκινάμε τις
μελέτες και για το 3ο Λύκειο.
Ήδη ο μελετητής έχει μιλήσει
με το διευθυντή για τις αίθου-
σες, ετοιμάζονται οι μελέτες, τις

καταθέτουμε και  προχωράμε
προσθέτοντας άλλα δυο σχολεία
στο Δήμο μας» υπογράμμισε ο
Χρήστος Παππούς. 

Από την πλευρά του ο Πρόε-
δρος της Δευτεροβάθμιας Σχο-
λικής Επιτροπής υπογράμμισε
μεταξύ άλλων: «Ξεκινάμε με
οικονομική επάρκεια στα σχο-
λεία. Τον Ιούνιο δόθηκε η 2
δόση της κρατικής επιχορήγ-
ησης και τις επόμενες ημέρες
θα σας δοθούν τα χρήματα της Γ΄
κατανομής, καθώς και αθλητικό
και  υγειονομικό υλικό στο
πλαίσιο προστασίας του covet
19» υπογράμμισε. 

Ο Νίκος Χατζητρακόσιας ανα-
κοίνωσε πως φέτος οι καθα-
ρίστριες των σχολείων δεν θα
είναι τρίωρης αλλά πλήρους
απασχόλησης και η διαφορά του
μισθού τους θα καλύπτεται με
δαπάνη του Δήμου Φυλής .
Υπογράμμισε πως ο ηλικο-
τεχνικός εξοπλισμός που

ζητήθηκε παραδόθηκε από τον
Ιούνιο ενώ οι συντηρήσεις, οι
ελαιοχρωματισμοί  και  απολ-
υμάνσεις των σχολικών μονά-
δων έχουν ολοκληρωθεί. 

Από την πλευρά τους οι διε-
υθυντές των σχολείων εξέφρα-
σαν την ικανοποίησή τους για
την άρτια και αποδοτική συνερ-
γασία με το Νίκο Χατζητρακόσια
και επιβεβαίωσαν την ετοιμότ-
ητα των υποδομών να υποδεχθ-
ούν τα παιδιά για τη νέα σχολική
χρονιά.

Στη συνάντηση παρέστη και ο
Γενικός Γραμματέας του Δήμου
Αργύρης Αργυρόπουλος ο
οποίος ευχήθηκε καλή εκπαι-
δευτική χρονιά σε όλους ,
καθώς και  εκπρόσωποι της
ΕΛΜΕ. 

Η συνάντηση πραγματοποι-
ήθηκε στον προαύλιο χώρο του
1ου Γυμνασίου Άνω Λιοσίων
με την τήρηση όλων των μέτρων
προστασίας από τον Covid 19.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΙΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
- ΜΑΓΟΥΛΑΣ 

Μ
ε στόχο τη δημιουργία υποδομών που
αναβαθμίζουν την ποιότητα της καθημε-
ρινότητας της σχολικής κοινότητας, ο

Δήμος Ελευσίνας προχώρησε σε εργασίες
συντήρησης και αναμόρφωσης των σχολικών
κτηρίων κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών. 
Στο πλαίσιο αυτό, η Δημοτική Αρχή με την καθ-
οδήγηση και την επίβλεψη των Τεχνικών Υπηρ-
εσιών του Δήμου, προχώρησε σε ελαιοχρωματι-
σμούς και ευπρεπισμό των σχολικών κτηρίων,
ώστε όλα να είναι έτοιμα για το πρώτο κου-
δούνι. 
Έτσι, εργασίες αναβάθμισης των υποδομών,
από υποστηλώματα, κλιματιστικά, φωτιστικά
Led, μέχρι μονώσεις, διαμόρφωση περιβάλλον-
τος χώρου και ράμπες έγιναν: 
Στο 1ο και 3ο Γυμνάσιο 
Στο Ειδικό Δημοτικό 
Στο 11ο Νηπιαγωγείο 
Στο 3ο, 5ο  και 10ο Δημοτικό 
Σημειώνεται, πως ο Δήμος Ελευσίνας μέσα από
την Αντιδημαρχία Παιδείας και τις Σχολικές Επι-
τροπές, έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να
διατηρεί έναν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με τη
σχολική κοινότητα, προκειμένου να λύνονται
πάγια προβλήματα αλλά και όσα προκύπτουν
κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 

Συνάντηση Παππού - Χατζητρακόσια με 
τους διευθυντές Γυμνασίων και Λυκείων 
Λίγο πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

Έτοιμο το 3ο Νηπιαγωγείο Θρακομακεδόνων
– Δωρεά του Α. Μαρτίνου η παιδική χαρά

Το 3ο Νηπιαγωγείο Θρακομακεδόν ων  είν αι
έτοιμο ν α αν οίξει τις πόρτες του και ν α υπο-
δεχ τεί τους μικρούς μαθητές του από τη ν έα
σχ ολική χ ρον ιά. Έν α ν ηπιαγωγείο φιλικό,
οικείο και καλαίσθητο ώστε ν α παρέχ ει θετικά
κίν ητρα σε παιδιά, δασκάλους και γον είς. 
Η Σχ ολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου μας με Πρόεδρο τον
Χαράλαμπο Ορφαν ίδη και Αν τιπρόεδρο τον
Θοδωρή Πολυμεν έα, βάζει τις τελευταίες πιν ε-
λιές εν  όψει της ν έας σχ ολικής χ ρον ιάς.
Το 3ο Νηπιαγωγείο Θρακομακεδόν ων  ομόρ-
φυν ε και με γν ώμον α την  ασφάλεια των
μαθητών  και τη βελτίωση των  συν θηκών , πραγματοποιήθηκαν :
✔ Εργασίες συν τήρησης όπως μόν ωση της ταράτσας.
✔ Εσωτερικά και εξωτερικά βαψίματα.
✔ Ζωγραφικές δημιουργίες στους εξωτερικούς τοίχ ους.
Θα θέλαμε ν α ευχ αριστήσουμε τον  κ. Μαρτίν ο για τη δωρεά κατασκευής της παιδικής χ αράς η οποία θα φέρει
πολλά χ αμόγελα στα παιδιά μας.



6-θριάσιο Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021

Άνοιξε η πλατφ-
όρμα για την
υποβολή αιτή-

σεων επιχορήγησης
από τους δικαιούχους
του Γ’ Κύκλου της «Ψηφ-
ιακής Μέριμνας».

Ο Γ’ κύκλος απευθύνε-
ται σε τρίτεκνες και
πολύτεκνες οικογένειες,
καθώς και οικογένειες
εξαρτώμενων τέκνων με
αναπηρία, οι οποίες ταυ-
τόχρονα είναι δικαιούχοι
επιδόματος παιδιού
ΟΠΕΚΑ για το έτος 2020
στις Β’ και Γ’ εισοδηματι-
κές κατηγορίες
(ισοδύναμο οικογενει-
ακό εισόδημα από 6.001
έως 15.000 ευρώ).

Όπως συνέβη και στους
πρώτους δύο κύκλους του
προγράμματος, οι δικαι-
ούχοι του Γ’ κύκλου θα
λάβουν επιταγή 200 ευρώ
για κάθε εξαρτώμενο τέκνο
το οποίο έχει γεννηθεί
κατά τα ημερολογιακά έτη
1996 έως και 2016 και
πληροί τους όρους επιλε-
ξιμότητας ως προς τη
φοίτηση σε δημόσια
εκπαιδευτική δομή στην
Ελλάδα, για την αγορά
τεχνολογικού εξοπλισμού
(tablet, laptop, desktop).

Οι δικαιούχοι του Γ’
κύκλου του προγράμματος
μπορούν να ενημερωθούν
σχετικά με την «Ψηφιακή
Μέριμνα» στην ιστοσελίδα
www.digital-access.gov.gr
και να υποβάλουν την
αίτησή τους στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα
https://beneficiary.digital-
access.gov.gr/. Αιτήσεις
μπορούν να υποβάλλονται
από τους δικαιούχους του
Γ’ κύκλου του προγράμμα-
τος έως και την Παρασκε-
υή 15 Οκτωβρίου 2021.

Αφού η αίτησή τους

εγκριθεί, οι δικαιούχοι του
Γ’ κύκλου θα λάβουν την
επιταγή ή τις επιταγές τους
μέσω της πλατφόρμας του
προγράμματος, καθώς και
με SMS στο κινητό τηλέφ-
ωνο το οποίο δήλωσαν
στην αίτησή τους. Οι επι-
ταγές μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν έως και τη 1
Νοεμβρίου 2021 για την
αγορά εγκεκριμένου
τεχνολογικού εξοπλισμού
της επιλογής των δικαι-
ούχων, από εγκεκριμένο
προμηθευτή της επιλογής
τους. Τα Μητρώα Εγκεκρι-
μένων Προμηθευτών και
Εγκεκριμένου Εξοπλισμού
είναι διαθέσιμα στην ιστο-
σελίδα www.digital-
access.gov.gr. 

Οι δικαιούχοι μπορούν
να χρησιμοποιήσουν τις
επιταγές είτε για την κάλ-
υψη του συνολικού κόστο-
υς του εξοπλισμού της επι-
λογής τους, είτε για την
κάλυψη μέρους του συνο-
λικού κόστους, εφόσον
αυτό ξεπερνά την αξία των
διαθέσιμων επιταγών. 

Οι οικογένειες με περισ-
σότερα από ένα ωφε-
λούμενα τέκνα μπορούν
να χρησιμοποιήσουν έως
και τρεις επιταγές για την
αγορά μίας μοναδικής
συσκευής, εφόσον το
επιθυμούν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι
έως σήμερα έχουν εκδοθεί
436.737 επιταγές δικαι-
ούχων των Α’ και Β’
κύκλων.

Το πρόγραμμα «Ψηφια-
κή Μέριμνα»

Οικοδομώντας στη βιω-
ματική εξοικείωση της
εκπαιδευτικής κοινότητας
με τις νέες τεχνολογίες, η
οποία αποτελεί το κεκ-
τημένο της τηλεκπαίδευ-

σης, και στο πλαίσιο του
στρατηγικού μας σχεδια-
σμού για την επίτευξη
ενός συμπεριληπτικού
ψηφιακού εκπαιδευτικού
μοντέλου, επενδύονται
112 εκατ. ευρώ για την
αγορά τεχνολογικού εξοπ-
λισμού (tablet, laptop,
desktop) για μαθητές,
σπουδαστές και φοιτητές
μέσω συστήματος επι-
ταγών (voucher). Η «Ψηφ-
ιακή Μέριμνα» είναι ένα
πρόγραμμα των Υπουρ-
γείων Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
το οποίο υλοποιείται από
την «Κοινωνία της Πληρο-
φορίας Μ.Α.Ε.». 

Το πρόγραμμα εντάσσε-
ται στο Εθνικό Σχέδιο Ανά-
καμψης «Ελλάδα 2.0» και
αποτελεί ένα από τα
πρώτα έργα υπό υλο-
ποίηση σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο, τα οποία χρησι-
μοποιούν κονδύλια του
Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας της Ευρω-
παϊκής Ένωσης.

Ο ψηφιακός μετασχημα-
τισμός της εκπαίδευσης
συντελείται με γοργούς
ρυθμούς, με σημαντικές
επενδύσεις για τη ριζική

αναβάθμιση των δημό-
σιων δικτύων και πληροφ-
οριακών συστημάτων, την
ενίσχυση του τεχνολογι-
κού εξοπλισμού του συνό-
λου των εκπαιδευτικών
δομών και την αναβάθμι-
ση της σύνδεσής τους με
το διαδίκτυο, τη δημιο-
υργία εκτεταμένου ψηφια-
κού εκπαιδευτικού υλικού
στο πλαίσιο της αναμόρφ-
ωσης των αναλυτικών
προγραμμάτων σπουδών,
την αύξηση της επαφής
των μαθητών με τις νέες
τεχνολογίες στο σχολείο,
και την υλοποίηση προγρ-
αμμάτων επιμόρφωσης
των εκπαιδευτικών και
εκπαιδευτών για τη χρήση
ψηφιακών εκπαιδευτικών
εργαλείων.

Οι ψηφιακές δεξιότητες
αποτελούν πολύτιμο εφό-
διο ζωής για όλους στην
εποχή της παγκόσμιας
κοινωνίας της γνώσης. 

Είναι απόλυτη προτεραι-
ότητά μας να διασφαλίσο-
υμε ότι η συμμετοχή στον
ψηφιακό μετασχηματισμό
της εκπαίδευσης αφορά
κάθε νέα και νέο, με ειδική
πρόνοια για τις πιο ευάλω-
τες κοινωνικές ομάδες,
στις οποίες και απευθύνε-
ται ο Γ’ κύκλος της «Ψηφ-
ιακής Μέριμνας» κατά
προτεραιότητα.

Σε αυξημένη ετοιμότητα Πυροσβεστική 
Περιφέρειες και δήμοι 

Επιδείνωση του καιρού με 
ισχυρές καταιγίδες

Σ
τις περιοχές όπου θα εκδηλωθούν τα εντονότερα
φαινόμενα, συμπεριλαμβάνονται τα τμήματα της
Εύβοιας και της Πελοποννήσου που επλήγησαν από

τις μεγάλες πυρκαγιές του Αυγούστου και κατά συνέπεια
συστήνεται προσοχή, καθώς ενδέχεται να προκληθούν
πλημμυρικά επεισόδια.

Σήμερα Πέμπτη, τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες
προβλέπονται στις Σποράδες, την Εύβοια (κυρίως την κεν-
τρική και τη βόρεια), τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την
Πελοπόννησο, πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι στα δυτικά
τμήματα της Κρήτης και τις βραδινές ώρες στο βορειοανα-
τολικό Αιγαίο.

Η Πυροσβεστική

Εν όψει κακοκαιρίας, η Πυροσβεστική θέτει σε εφαρμογή
το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από
την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους
φαινομένων, ενώ οι Υπηρεσίες της στις περιοχές όπου ανα-
μένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα έχουν τεθεί σε κατά-
σταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης
εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα
τυχόν προβλήματα από την εκδήλωση των επικίνδυνων και-
ρικών φαινομένων.

Η ΓΓΠΠ

Από την πλευρά της, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προ-
στασίας, του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έχει
ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατι-
κές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους
της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα
πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν
άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων και-
ρικών φαινομένων.

Παράλληλα, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα
προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπρο-
στασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση
των έντονων καιρικών φαινομένων.

Γ’ Κύκλος «Ψηφιακής Μέριμνας»: 
Οι κατηγορίες οικογενειών που αφορά



Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών, που έχει ξεκινήσει η Περιφ-
έρεια Αττικής, προκειμένου να διερευνηθούν, άμεσα, οι καλύτε-
ροι δυνατοί τρόποι αντιμετώπισης των συνεπειών από τις κατα-
στροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου και να υλοποιηθούν οι
αναγκαίες παρεμβάσεις στις πυρόπληκτες περιοχές, (χαρτογρά-
φηση των κινδύνων, δυνατότητες άμεσης επέμβασης, κ.α.),
πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ.
Πατούλη με  κλιμάκιο της Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών
Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.).

Κατά τη συνάντηση, παρουσιάστηκαν και τα πρώτα συμπερά-
σματα από τις αυτοψίες που έγιναν από την ερευνητική ομάδα
σε Βαρυμπόμπη, Τατόι και Κρυονέρι και ανταλλάχθηκαν από-
ψεις με τα στελέχη τις Περιφέρειας, για τους τρόπους και τις
δυνατότητες παρέμβασης στον Ορεινό όγκο.

Τις επόμενες ημέρες τα στελέχη της ΕΑΓΜΕ αναμέ-
νεται να παραδώσουν αντίστοιχο υπόμνημα και για
τις πυρόπληκτες περιοχές Βιλίων και Μαραθώνα
και να βρεθούν με στελέχη της Περιφέρειας για από
κοινού αυτοψίες.

Οι εκπρόσωποί της επιστημονικής ομάδας της ΕΑΓΜΕ

διατύπωσαν την πρόθεσή τους να συνδράμουν την Περιφέρεια
προκειμένου να υλοποιηθούν άμεσες παρεμβάσεις σε συγκεκρ-
ιμένα σημεία τα οποία σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους είναι πιθ-
ανό να υπάρξουν προβλήματα από έντονες βροχοπτώσεις.  

Ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης ευχαρίστησε την επιστημονική
ομάδα της ΕΑΓΜΕ και επισήμανε ότι αναμένει συνολικά την
καταγραφή και τις διαπιστώσεις για τις πυρόπληκτες περιοχές

προκειμένου να παρουσιαστούν τα στοιχεία και οι δυνατότητες
παρέμβασης στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού της Περιφ-
έρειας Αττικής.

Με αφορμή τη συνάντηση ο Γ. Πατούλης επισήμανε: 
«Συνεργαζόμαστε στενά με την επιστημονική και ακαδημαϊκή

κοινότητα για να θωρακίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
τις πληγείσες περιοχές. Δυστυχώς έργα υποδομών που θα έπρ-
επε να έχουν υλοποιηθεί εδώ και δεκαετίες δεν έχουν γίνει. Οι
παρεμβάσεις μας στην παρούσα φάση στοχεύουν στην ενίσχυση
της πρόληψης της Πολιτικής Προστασίας και στην αποτελεσματι-
κή παρέμβαση όπου κρίνεται αναγκαίο. Πρωταρχικός μας
στόχος είναι η προστασία της ζωής, της υγείας και της περιου-
σίας των πολιτών. Είναι επιβεβλημένη η ανάγκη αντιμετώπισης
των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και υλοποίησης δράσεων
μείωσης του κινδύνου των καταστροφών, αλλά και σχεδιασμού
κανόνων ενημέρωσης των πολιτών». 

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων
της Περιφέρειας Αττικής Α. Καλογερόπουλος, ο Εκτελεστικός
Γραμματέας της Περιφέρειας Γ. Σελίμης, ο Γενικός Διευθυντής
ΕΑΓΜΕ, Α. Τσώκος, ο  Διευθυντής Υδρογεωλογίας Π. Σαμπα-
τακάκης, ο Δρ.  Γεωλόγος Χαρτογράφος Χ. Γεωργίου, η Δρ.
Γεωλόγος Μ. Στεφούλη, ο Δρ. Γεωλογίας Σ. Σμπόρας.   
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Συνάντηση του Περιφερειάρχη Αττικής με την ερευνητική ομάδα της ΕΑΓΜΕ
Αντικείμενο οι αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις σε πυρόπληκτες περιοχές 

Ξεκινούν οι εγγραφές για τα τμήματα 
αθλητισμού του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. Ασπροπύργου
Ο

Πρόεδρος του Οργανι-
σμού Άθλησης και Φρον-
τίδας, Νεολαίας και

Τρίτης Ηλικίας, κ. Ιωάννης
Κατσαρός, ενημερώνει τους
δημότες για την έναρξη των αθλ-
ητικών τμημάτων του Οργανι-
σμού, τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμ-
βρίου 2021 στις αθλητικές εγκατα-
στάσεις του Δήμου Ασπροπύρ-
γου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να προσέρχονται για εγγραφές
στο Τμήμα Αθλητικών Δραστηριο-
τήτων, κατόπιν ραντεβού, καθ-
ημερινά από τις 09:00-13:00 στο
κτίριο του Α΄ΚΑΠΗ, Ειρήνης και
Σωτήρη Πέτρουλα (2ος όροφος),
προσκομίζοντας τα παρακάτω
δικαιολογητικά:

1 φωτογραφία
Βεβαίωση άθλησης καρδιολό-

γου (ενήλικες), παιδιάτρου (παι-
διά)

Α.Μ.Κ.Α, Α.Μ.Α, Α.Φ.Μ,
ΑΡ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ (προαιρετι-
κά) 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 10 ευρώ
Τα εγγεγραμμένα μέλη

οφείλουν να προβούν σε ανανέω-
ση της συνδρομής τους, καθώς και
ιατρικής βεβαίωσης, εφόσον έχει
επέλθει ένα έτος από την κατάθε-
σή της. Για περισσότερες πληρο-
φορίες μπορείτε να επικοινω-
νείτε στα τηλέφωνα 210-5577862,
5579341, 5579470, εσωτερικό 2. 

Σημειώνεται ότι, κατά τη διάρ-
κεια των αθλητικών δραστηριοτή-
των θα τηρούνται όλα τα  μέτρα
προστασίας σύμφωνα με τα υγει-
ονομικά πρωτόκολλα. Συγκεκρι-
μένα, για τη λειτουργία και χρήση
των αθλητικών εγκαταστάσεων
(ανοιχτών και κλειστών) είναι

απαραίτητη η επίδειξη εβδομα-
διαίου τεστ αντιγόνου (PCR ή rapid
test) από τους αθλούμενους (16
ετών και άνω), με εξαίρεση όσους
προσκομίζουν πιστοποιητικό
εμβολιασμού ή πιστοποιητικό
νόσησης (εκδίδεται 30 ημέρες
μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και
ισχύει έως 180 ημέρες μετά τη
νόσηση). Οι αθλούμενοι έως 15
ετών αρκεί να επιδεικνύουν
βεβαίωση αρνητικού αποτελέ-
σματος self test.

ΤΜΗΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΠΡΩΙΝΟ: ΔΕΥΤΕΡΑ-
ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00-
10:00  ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝ.
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΤΣΟΚΑΣ»

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ: ΤΡΙΤΗ-
ΠΕΜΠΤΗ 18:00-19:00
Α Ι Θ . Γ Υ Μ Ν . Π Ε Ρ Ι Ο Χ Η
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Στόχος του τμήματος είναι η
βελτίωση της γενικής φυσικής
κατάστασης των συμμετεχόντων
κυρίως με το βάρος του σώματος
αλλά και με όργανα γυμναστικής
με  αποτέλεσμα την ανάπτυξη
θετικού κλίματος  μεταξύ των
αθλούμενων.

ΤΜΗΜΑ CROSS FIT-
ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ  (ΑΝΔΡΩΝ-
ΓΥΝΑΙΚΩΝ)

ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ 17:00-18:00
Κύρια προτεραιότητα του τμή-

ματος αποτελεί η προαγωγή της
υγείας μέσα από ένα ολοκληρω-
μένο πρόγραμμα άσκησης σε
ανοιχτή αθλητική εγκατάσταση
(στίβος).

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (4-6 ΕΤΩΝ)

ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ 16:00-17:00
ΑΙΘ. ΓΥΜΝ.  ΠΕΡΙΟΧΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Τα παιδιά προσχολικής
ηλικίας θα έχουν τη δυνατότητα να
αναπτύξουν βασικές κινητικές
δεξιότητες με απλά παραγγέ-
λματα κάνοντας χρήση των
μελών, του χώρου και τη σημασία
της έναρξης και λήξης. Έννοιες
όπως γρήγορα-αργά, ψηλά-χαμ-
ηλά κλπ. Αρχίζουν να γίνονται
αντιληπτές και να βιώνονται
σωματικά. Γενικότερα θα επι-
τευχθεί  ο καλύτερος έλεγχος του
σώματός τους χρησιμοποιώντας
τα άκρα τους με μεγαλύτερη
δύναμη και έλεγχο.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΤΙΒΟΥ)

1ο  : ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16:00-17:00
ΠΡΟΝΗΠΙΑ-ΝΗΠΙΑ

2ο :  ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17:00-18:00  Α΄-Β΄-
Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Τόσο στο 1ο  όσο και στο 2ο
τμήμα η προπόνηση, με παιγ-
νιώδη χαρακτήρα, περιλαμβάνει
ασκήσεις με κώνους, εμπόδια,
στρώματα κ.α. Στόχος είναι οι
μικροί αθλητές να γνωρίσουν ορι-
σμένα στοιχεία από τα
αγωνίσματα του στίβου και να
αναπτύξουν βασικές κινητικές
δεξιότητες. 

3ο : ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18:00-19:00  Δ΄-Ε΄-
ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Η προπόνηση έχει πιο εξειδι-
κευμένο χαρακτήρα, αφού οι νεα-
ροί αθλητές και αθλήτριες καλλιε-

ργούν δρομικές, αλτικές και
ριπτικές δεξιότητες με πιο εξειδι-
κευμένο τρόπο. Επίσης,
γνωρίζουν καλύτερα την τεχνική
των αγωνισμάτων του στίβου σε
προσαρμοσμένες συνθήκες.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ

Σ.Ε.Φ.Α.Α, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ ΚΤΛ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14:00-16:00

Περιλαμβάνει την αθλητική
προετοιμασία των υποψηφίων
για την εισαγωγή τους στις παρα-
πάνω σχολές.



8-θριάσιο Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021

Οι ελαφρύνσεις που θα ανακοινώσει ο Κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

Τ
ην κυβερνητική οικονομική
πολιτική για την επόμενη διετία
αναμένεται να ξεδιπλώσει ο

πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, το
προσεχές Σαββατοκύριακο, 11 και
12 Σεπτεμβρίου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναφερθεί και
στο περιεχόμενο των  εκτιμήσεων της
ΕΛΣΤΑΤ, που ανακοινώθηκαν την Τρίτη και
περιλαμβάνουν θετικά στοιχεία για την πορ-
εία της ελλην ικής οικονομίας, το δεύτερο
τρίμηνο του 2021.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπο-
υργός, στην ομιλία του στο Βελλίδειο, ανα-
μένεται να κάνει μία αποτίμηση του κυβε-
ρνητικού έργου, ενώ θα αναφερθεί στις
προτεραιότητες της κυβέρνησης στον τομέα
της οικονομίας για το επόμενο χρονικό διά-
στημα και μέχρι τη λήξη της κυβερνητικής
θητείας το 2023.
Παράλληλα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληρ-
οφορίες θα υπάρχει, εκτός των άλλων, και

ένα πλέγμα μέτρων προστασίας των ευάλω-
των νοικοκυριών από τις αυξήσεις στον
τομέα της ενέργειας (ηλεκτρικό ρεύμα, καύσι-
μα και φυσικό αέριο), λόγω των διεθνών
ανατιμήσεων στις τιμές των πρώτων υλών.
Σε ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις σε φορολο-

γικό επίπεδο, αυτές θα αφορούν:

Την επέκταση και για το 2022 του παγώμα-
τος της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης για
τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και τους
αυτοαπασχολούμενους.

Τη διατήρηση των μειωμένων ασφαλι-
στικών εισφορών κατά τρεις ποσοστιαίες
μονάδες.
Τη μείωση του συντελεστή φορολόγησης για
τα εταιρικά κέρδη από το 24% στο 22%.
Από εκεί και πέρα και με δεδομένο ότι δεν
είναι δυνατό να υπάρξουν μειώσεις φόρων
μόνιμου χαρακτήρα, που θα έχουν σημαν-
τικό δημοσιονομικό κόστος, ο πρωθυπο-
υργός και το οικονομικό επιτελείο της
κυβέρνησης αναζητούν λύσεις, που θα
είναι στοχευμένες και το κόστος τους θα
είναι διαχειρίσιμο.
Σε αυτό το επιπλέον πακέτο, θα περιλαμ-

βάνεται η στήριξη σε ευάλωτα νοικοκυριά για
τις ενεργειακές τους ανάγκες, καθώς επίσης
η μείωση του ΕΝΦΙΑ σε συγκεκριμένες κατ-
ηγορίες πολιτών, που πληρούν κάποια ειδι-
κά κριτήρια, όπως π.χ. οι πυρόπληκτοι.
Σε ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις σε βάθος

διετίας, ο πρωθυπουργός, αναμένεται να
αναφερθεί στις προτεραιότητες της κυβέρν-
ησης και να αναλάβει τη δέσμευση ότι αυτές
οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν, εφόσον
βέβαια οι συνθήκες το επιτρέψουν. Θα
δώσει έμφαση επίσης και στο γεγονός ότι,
από το 2023 και μετά, επιστρέφουν οι δημο-
σιονομικοί κανόνες για την ελλην ική οικο-
νομία, μετά από μία τριετία παρέκκλισης
από αυτούς λόγω της πανδημίας.

Οι βασικές παρεμβάσεις

– Μείωση ή ακόμη και κατάργηση, εφόσον η
δημοσιονομική κατάσταση της χώρας το
επιτρέψει, του συμπληρωματικού φόρου για
τον ΕΝΦΙΑ, που επιβαρύνει ακίνητη περ-
ιουσία αντικειμεν ικής αξίας από 250.000
ευρώ και άνω.

– Περαιτέρω μεσοσταθμική μείωση του
ΕΝΦΙΑ κατά 8%. Το ποσοστό αυτό θα έρθει
να συμπληρώσει τη μείωση 22% που ήδη
έχει πραγματοποιηθεί το 2019, ώστε η
συνολική μείωση να φτάσει στο 30%.

– Επέκταση και μον ιμοποίηση της κατάργ-
ησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για
τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, αλλά και
τους συνταξιούχους.

– Συρρίκνωση της προκαταβολής φόρου για

τις επιχειρήσεις από το 100% στο 80% και
για τους υπόλοιπους που ασκούν επιχειρ-
ηματική δραστηριότητα στο 55%.

– Μείωση των  συντελεστών  ΦΠΑ.
Σημειώνεται ότι προεκλογική δέσμευση της
κυβέρνησης είναι δύο συντελεστές ΦΠΑ,
στο 22% και στο 11%,σε βάθος τετραετίας.
Επίσης, συνολικά η φορολόγηση στο τουρι-
στικό πακέτο να διαμορφωθεί στο 11%.

– Μείωση των φορολογικών συντελεστών
κατά 50% για τις επιχειρήσεις που θα
συγχωνευθούν ή γεν ικότερα μετασχηματι-
σθούν, ώστε η ελλην ική οικονομία να γίνει
ανταγωνιστική. Στο πλάνο υπάρχει και η
μείωση του φορολογικού συντελεστή από το
22% στο 11% για μια πενταετία.

– Νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών
κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα. Στόχος είναι
να επιτευχθεί σωρευτική μείωση έως 5
ποσοστιαίες μονάδες μέχρι το 2023, ώστε οι
εισφορές να φτάσουν στο 35,56%.

– «Κούρεμα» στο 50% σε πρώτη φάση και,
αργότερα, πλήρης κατάργηση του τέλους
επιτηδεύματος.

– Επιπλέον μείωση του συντελεστή φορ-
ολόγησης για τις επιχειρήσεις από το 22%
στο 20%.
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Με δύο μεγάλες παραστά-
σεις συνεχίζεται το Φεστιβάλ
Αισχύλεια 2021.

Το κοινό, που από την ένα-
ρξη της φετινής διοργάνωσης
έδειξε να στηρίζει το ποιοτικό
πρόγραμμα του Φεστιβάλ,
αυτήν την εβδομάδα, θα έχει
τη δυνατότητα να παρακολο-
υθήσει δωρεάν δύο πολ-
υσυζητημένες παραστάσεις
του καλοκαιριού. 

Την Παρασκευή 10/9 θα
παρουσιαστεί η παράσταση
Βάκχες του Ευριπίδη, σε
σκηνοθεσία Νικαίτης Κον-
τούρη, στις 20:30, στο Παλαιό
Ελαιουργείο.

Ο Άκης Σακελλαρίου στον
ρόλο του Διόνυσου, ο
Οδυσσέας Παπασπηλιόπου-
λος στον ρόλο του Πενθέα και
η Ιωάννα Παππά στον ρόλο
του Τειρεσία, επικεφαλής ενός
πολυπληθούς θιάσου εξαιρε-
τικών ηθοποιών, σε μια παρά-
σταση που κυριαρχεί το
πάθος, η σύγκρουση, η τελε-
τουργία,  οδηγούμενα από την
πρωτότυπη μουσική των
ΘΡΑΞ ΠΑΝΚC.

Την Κυριακή 12/9, το πρόγρ-
αμμα συνεχίζεται με τις Φοίνισ-
σες του Ευριπίδη, παράσταση
που τελεί υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Εξωτερικών, το
οποίο για δεύτερη συνεχόμενη
χρονιά στηρίζει το Φεστιβάλ
Αισχύλεια.

Με την εμβληματική τρα

γωδία Φοίνισσες, ο ποιητής
μας παραδίδει μια ανατρεπτι-
κή εκδοχή του μύθου των
Λαβδακιδών. 

Το έργο παρουσιάζεται από
το Εθνικό Θέατρο, σε μια
σύγχρονη παράσταση μ΄ ένα
ξεχωριστό επιτελείο ερμηνευ-
τών και συντελεστών, ενώ φέρει 

την υπογραφή του Γιάννη
Μόσχου, στη σκηνοθεσία.

Οι δύο παραστάσεις αποτε-
λούν χορηγία της Περιφέρει-
ας Αττικής στο Φεστιβάλ
Αισχύλεια και η είσοδος για
το κοινό είναι δωρεάν, με
πρόσκληση από την Αντιπε-
ριφέρεια Δυτικής Αττικής και
μέχρι εξαντλήσεώς τους. 

Με Βάκχες & Φοίνισσες συνεχίζεται το Φεστιβάλ Αισχύλεια
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΚΚΑΣ: 
Ευχαριστώ όλους 
από καρδιάς
Ο απερχόμενος προ-
πονητής του Βύζαντα
Μεγάρων Γιάννης Ρόκ-
κας τόνισε:
<<Μετά την απρό-
σμενη εξέλιξη όσον
αφορά τον διορισμό
μου σε σχολείο της
Καλύμνου και την αναγ-
καστική αποχώρηση
μου από την ομάδα του
Βύζαντα Μεγάρων,θα
ήθελα να ευχαριστήσω
από καρδιάς την πρόε-
δρο κ.Ιωάννα Ρήγα καθώς και όλο το διοικητικό
συμβούλιο όπως επίσης και τους συνεργάτες
μου προπονητές αλλά και ποδοσφαιριστές για την
συνεργασία μας όλο αυτό το χρονικό
διάστημα.Πραγματικά αισθάνομαι υποχρεωμένος
για την συμπεριφορά της ομάδας στο πρόσωπο
μου,και θέλω να εκφράσω την απέραντη εκτίμηση
μου προς όλους όσους εργάζονται για αυτή την
ομάδα.
Τέλος θέλω να ευχηθώ στο νέο προπονητή της
ομάδας, τον κ.Λευτέρη Βασιλειάδη καλή επιτυχία
στο έργο του.

ΑΝ.ΤΣ.

Ξεκινάει η Ποδοσφαιρική
Ακαδημία Πανλιοσιακού

Ξεκινάμε για 2η συνεχόμενη χρονιά τις ακαδημίες
μας για παιδιά ηλικίας από 5 ετών έως 15 ετών.
Έλα να μάθεις, να διασκεδάσεις και να παίξεις!
Έναρξη εγγράφων 9 Σεπτεμβρίου 2021
6936502778
Δωρεάν σετ προπόνησης
Εκδηλώσεις
Στόχος μας ή ψυχαγωγία των παιδιών και η ανά-
δειξη των ταλέντων τους.

Αιφνιδιαστική εξέλιξη στην Ελληνική Ποδο-
σφαιρική Ομοσπονδία, καθώς ο πρόεδρος
Θοδωρής Ζαγοράκης, παραιτήθηκε και
μάλιστα μετέβη στο Μέγαρο Μαξίμου για να 

ενημερώσει τον πρωθυπουργό, Κυριάκο
Μητσοτάκη.
Ο Θοδωρής Ζαγοράκης εξελέγη πρόεδρος
μόλις πριν από μερικούς μήνες, έχοντας
εξασφαλίσει καθολική αποδοχή από όλους
τους εμπλεκόμενους με το ποδόσφαιρο.
Παρόλο που δεν έχουν ανακοινωθεί επισή-
μως οι λόγοι της παραίτησης, εκτιμάται ότι
ο Ζαγοράκης αισθανόταν ότι η προσπάθ-
ειά του δεν είχε αρκετή στήριξη. Ωστόσο
όταν ανέλαβε την ΕΠΟ οι μεγάλοι του
ποδοσφαίρου είχαν εκφράσει την υπο-
στήριξή τους στην προεδρία Ζαγοράκη,
την οποία είχαν χαιρετίσει ο πρωθυπο-
υργός και ο υφυπουργός αθλητισμού, Λευ-
τέρης Αυγενάκης.

Ελα να γνωρίσεις τις ακαδημίες μας
που από φέτος θα δουλεύουν σε

υψηλό επίπεδο !!!!! Σας περιμένο-
υμε όλους για να νιώσετε μαζί μες
την χαρά του ποδοσφαίρου !!!!!

Ακαδημία Α.Ο. Μίμας Μικρασιατική: ΞΕΚΙΝΑΜΕ….

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΡΩΤΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
Κ8 ΠΕΜΠΤΗ 5-6 MEGARA
SPORTS CLUB
K10 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5-6.30
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΥ
Κ12 ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ
ΠΕΜΠΤΗ 7.30-9
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΥ
Κ14 ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ
ΠΕΜΠΤΗ 7.30-9
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΥ

Δήλωσε παραίτηση ο Θοδωρής Ζαγοράκης

Ακαδημία ΠΑΟΚ 
Μάνδρας: Ανοικτή 
πρόσκληση σε
όλους
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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

Ζητείται Υπάλληλος με δίπλωμα για μηχανάκι για εξωτερικές
εργασίες, για εταιρία με έδρα τον Ασπρόπυργο. Απαραίτητα οι

εκπληρωμένες  στρατιωτικές υποχρεώσεις.
Τηλ.  Επικοινωνίας 2105579069
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Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284

Ο διοικητής του Μαμάτσειου Στέργιος
Γκαν άτσιος αν έφερε πως «ούτως ή
άλλως όλα τα πιστοποιητικά εμβολια-
σμού όλων  των  εργαζόμεν ων  υπόκειν -
ται σε εξον υχ ιστικό έλεγχ ο», εν ώ ο
εκπρόσωπος του Σωματείου Εργαζομέ-
ν ων  Δημήτρης Ντέν της αν έφερε πως
υπάρχ ει θέμα προς έρευν α και μόν ο.

Έρευν α πραγματοποιείται και στη
Σαν τορίν η σχ ετικά με πιθαν ή απάτη
στο ν οσοκομείο, το οποίο φαίν εται πως
εξέδιδε ψευδή rapid test σε άτομα που
δεν  υπήρχ αν .

H απάτη αποκαλύφθηκε όταν  η μία
από τις τουρίστριες που έλαβαν  τη
βεβαίωση αρν ητικού τεστ, ζήτησε, με
επιστολή, διόρθωση του εν τύπου που
της απεστάλη, καθώς είχ ε γραφτεί λάθος
το όν ομά της.

Τα αποτελέσματα ήταν  πάν τως αληθ-
οφαν ή, αφού είχ αν  και σφραγίδα και
λογότυπο ν οσοκομείου, χ ωρίς ωστόσο
αυτά ν α είν αι γν ήσια και ν α αν τι-
στοιχ ούν  στο ν οσοκομείο Θήρας.

Όπως μετέδωσε το MEGA, γιατρός
του ν οσοκομείου κατήγγειλε ότι έχ ουν
εκδοθεί βεβαιώσεις αρν ητικών  τεστ σε
αν θρώπους που όχ ι μόν ο δεν  έχ ουν
καταχ ωρηθεί στο σύστημα του ν οσοκο-
μείου, αλλά τα δείγματά τους δεν  έχ ουν
καν  επεξεργαστεί στο μικροβιολογικό
τμήμα.

Από την  πλευρά της, η πρόεδρος του
σωματείου εργαζομέν ων  του ν οσοκο-
μείου Θήρας, Βαλεν τίν α Δημητρίου, επι-
βεβαίωσε ότι «στη Σαν τορίν η στο
ν οσοκομείο, έπεσε στην  αν τίληψή μας
περιστατικό με δύο τουρίστριες που
είχ αν  πάρει βεβαίωση αρν ητικού rapid
test που υποτίθεται ότι είχ ε φύγει από
το ν οσοκομείο.

Είχ ε γίν ει κάποιο λάθος στο όν ομα
στη βεβαίωση, και επικοιν ών ησαν  με τη 

γραμματεία των  επειγόν των , και από
εκεί ξεκίν ησε το όλο θέμα. Το θέμα είν αι
ποιος έχ ει κάν ει το τεστ, και από πού
έχ ει χ ορηγηθεί η βεβαίωση».

«Έγιν ε ΕΔΕ και αν αμέν ουμε το πόρι-
σμα. Είχ ε τη σφραγίδα του ν οσοκομείου
η βεβαίωση. Οι βεβαιώσεις στάλθηκαν
από έν α mail με το όν ομα του ν οσοκο-
μείου μπροστά» πρόσθεσε.

Εν  τω μεταξύ, σύμφων α με την  ΕΡΤ,
καταγγελίες για εικον ικούς εμβολιασμούς
με πλαστά πιστοποιητικά, υπάρχ ουν
για Καβάλα, Πάτρα, Χαλκίδα και Δράμα.

Βαρύ πρόστιμο

Σημειών εται ότι τροπολογία του υπο-
υργού Υγείας προβλέπει βαρύ πρόστιμο
σε όσους φέρουν  πλαστό πιστοποιη-
τικό εμβολιασμού ή βεβαίωση ν όσησης
από κορον αϊό.

Ειδικότερα, ορίζεται πως όποιος απο-
πειράται ή καταφέρν ει την  έκδοση
πιστοποιητικού εμβολιασμού, εν ώ δεν
έχ ει στην  πραγματικότητα κάν ει το
εμβόλιο, ή φέρει βεβαίωση ν όσησης εν ώ
δεν  έχ ει ν οσήσει από τον  ιό, βρίσκεται
αν τιμέτωπος με πρόστιμο 5.000 ευρώ,
πλην  των  άλλων  κυρώσεων .

Παράλληλα, σε υπάλληλο του
Δημοσίου οποιοδήποτε άλλο τρίτο που
συμμετέχ ει κατά όποιον  τρόπο στις
προαν αφερθείσες πράξεις, επιβάλλεται -
πέρα από τις τυχ όν  ποιν ικές και πειθ-
αρχ ικές κυρώσεις- επίσης το διοικητικό
πρόστιμο 5.000 ευρώ για κάθε πράξη.

Συν εχ ίζεται από τη σελ. 2
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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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