
Ένταξη έργων για τη Δυτική Αττική
στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

Γ. Κώτσηρας: «Η Κυβέρνηση αποδεικνύει
έμπρακτα το ενδιαφέρον της για την περιοχή

της Δυτικής Αττικής μέσω
αναπτυξιακών έργων υποδομών»

Διαχρονικά δίπλα στην ενίσχυση
φιλανθρωπικών οργανώσεων η Δημοτική Αρχή

ΟΟ  44οοςς  ΜΜΑΑΡΡΑΑΘΘΩΩΝΝΙΙΟΟΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ
ΜΜΑΑΡΡΙΙΑΑΣΣ  οολλοοκκλληηρρώώθθηηκκεε  σσττοονν

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

Από Τρίτη 26/10 οι δηλώσεις
εργοδοτών στην ΕΡΓΑΝΗ για τα

rapid test ανεμβολίαστων

ΕΛΕΥΣΙΝΑ:
Χτύπησαν μαθητή στο

κεφάλι με ρόπαλο
Άγνωστα τα κίνητρα των δραστών- Έρευνες για το περιστατικό
διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ελευσίνας.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ 2239Αρ. Φύλλου 4255 Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 Έτος 26ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

Ο Κριός Ασπροπύργου 3-1 τον
Ερμή Ανω Λιοσίων

Ο Εθνικός Πανοράματος «καθάρισε» με
Γεγέ και Τσουτσάνη στην Μάνδρα

Ο Ακράτητος νικητής στο γειτονικό
ντέρμπι με την Ζωφριά

Ζητούν νέα μέτρα στη
μετακίνηση εκτός νομού 

‘‘’’ΒΒααρρύύςς’’’’  χχεειιμμώώννααςς  μμεε  τταα
ΧΧρριισσττοούύγγεενννναα  σσεε  κκίίννδδυυννοο

σσεελλ..  99 σσεελλ..    1111

«Πλώρη» για τη
Θαλάσσια Ιερά 
Οδό έχει βάλει 

ο ΟΛΕ ΑΕ
Συνάντηση εργασίας του Δ/ντος

Συμβούλου Απόστολου Καμαρινάκη με
τον δήμαρχο Περάματος 

Γιάννη Λαγουδάκη

σσεελλ..99

σσεελλ..  88

σσεελλ..  99

σσεελλ..  33

ΟΟΡΡΓΓΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΕΕΙΙΣΣΟΟΔΔΙΙΑΑ
ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ

Πατέρας δύο παιδιών ο 20χρονος Ρομά
που σκοτώθηκε στο Πέραμα

Προσωρινά 
κρατούμενοι στη

ΓΑΔΑ οι 7
αστυνομικοί για
την καταδίωξη
στο Πέραμα -
Απολογούνται 

την Τετάρτη
σσεελλ..  22--1122σσεελλ..  33  

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΦΥΛΗΣ ΣΤΗΝ
ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

σσεελλ..  33
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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: Νεφελώδης   

Θερμοκρασία: Από 13  έως 20 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Χρυσάν θη,Χρυσάφιος, Χρυσάφης, Χρυσαφέν ια

Παγκόσμια Ημέρα Ζυμαρικών
Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίν ου του Μαστού

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΛΙΟΣΗ ΙΩΑΝΝΑ- ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΕ, Σαλαμίνος 17Α & Τσίγκου Α.,2105576927

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Μιχαήλου Αρίστη - Γαβριέλα Α.

Δήμητρος 54, 2105549968

MANΔΡΑ
Γκίνη Γεωργία Π.

Κοροπούλη Βαγγέλη 1, 2105550309

Άνω Λιόσια
ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ιονίου Πελάγους 42Β & Πηνειού, 2102474311

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΟΕ

Δημοκρατίας 222, 2102312615

Οδύνη και οργή επικρατεί στον
καταυλισμό των Ρομά στον
Ασπρόπυργο, όπου έμενε ο

20χρονος που έπεσε νεκρός από πυρά
αστυνομικών, στη διάρκεια της φονικής
καταδίωξης στο Πέραμα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ant1, ο
νεαρός ήταν πατέρας δύο παιδιών, ενώ
η χήρα του κυοφορεί και το τρίτο τους
παιδί. Η οικογένειά του αλλά και οι οικο-
γένειες των δύο συνεπιβατών του, στο
κλεμμένο αμάξι που καταδίωξαν οι
αστυνομικοί, μένουν στον καταυλισμά
στον Ασπρόπυργο.

«Έριξαν πάρα πολλές σφαίρες. Δεν μπορούσαν να
ρίξουν στα λάστιχα του αυτοκινήτου;» διερωτήθηκε ο
πρόεδρος της Κοινότητας των Ρομά Βασίλης Πάντζος.

Να σημειωθεί ότι το βράδυ του Σαββάτου κοντα στο
ύψος του ΧΑΛΥΨ στη Λ.  Αθηνών περίπου 30 άτομα,
έκαψαν λάστιχα  και κάδους σκουπιδών στο δρόμο  προ-
καλώντας επεισόδια και φασαρία . 

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας με
κλούβες καθώς και η Πυροσβεστική αλλά λίγο μετά τις
22:30 η ένταση σταμάτησε.

Η Αστυνομία φοβάται το ενδεχόμενο αντεκδίκησης,
καθώς υπάρχει προϊστορία μετά από ανάλογα περιστα-
τικά, κατά τα οποία έχασαν τη ζωή τους Ρομά…. 

ΟΟΡΡΓΓΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΕΕΙΙΣΣΟΟΔΔΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ
Πατέρας δύο παιδιών ο 20χρονος Ρομά

που σκοτώθηκε στο Πέραμα
Προσωρινά κρατούμενοι στη ΓΑΔΑ οι 7 αστυνομικοί για

την καταδίωξη στο Πέραμα - Απολογούνται την Τετάρτη

Στην ανάληψη  πρωτοβουλιών με σκοπό την προώθηση
κορυφαίων διεκδικήσεων και προτεραιοτήτων του Δήμου
Αχαρνών, κατέτεινε η σύσκεψη του Δημάρχου Αχαρνών

Σπύρου Βρεττού με τους Βουλευτές που εκλέγονται στην Περιφ-
ερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής, την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου.

Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν ο βουλευτής της Ν.Δ Βασίλης
Οικονόμου, εκπρόσωποι των βουλευτών Μάκη Βορίδη, Γεώργιου
Βλάχου και Γεωργίας Μαρτίνου, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Χρή-
στος Σπίρτζης, Πάνος Σκουρολιάκος και Νάσος Αθανασίου, ο
βουλευτής του ΚΚΕ Ιωάννης Γκιόκας, ο βουλευτής της Ελληνικής
Λύσης, Αντώνης Μυλωνάκης και η βουλευτής του ΜέΡΑ 25,
Μαρία Απατζίδη.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών ζήτησε τη στήριξη των βουλευτών σε μια
σειρά θεμάτων που απασχολούν, επί δεκαετίες, τις Αχαρνές και

πλέον έχει έρθει η στιγμή της επίλυσής τους. Ο κ. Βρεττός έθεσε
επί τάπητος τα σημαντικότερα ζητήματα για τα οποία χρειάζεται
η στήριξη των εκλεγμένων αντιπροσώπων, ώστε να πάρουν το
δρόμο της διευθέτησής τους.

Αρχικά, ο κ. Βρεττός ενημέρωσε  για τις πυρκαγιές σε Βαρ-
υμπόμπη και Θρακομακεδόνες, αναφέροντας τους χειρισμούς
του δήμου, τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που ανέπτυξε αλλά
και τα προβλήματα που προκλήθηκαν στο περιβάλλον και την
οικονομία της περιοχής. 

Όπως, είπε στο πλαίσιο της αποκατάστασης στις πληγείσες
περιοχές ο Δήμος Αχαρνών έχει προχωρήσει σε καθαρισμό και
απομάκρυνση όλων των καμένων δέντρων, των καμένων υλικών
και των κηπαίων και έχει ζητήσει την υλοποίηση έργων οδοποιίας
στη Βαρυμπόμπη.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΜΕΝΩΝ, ΠΑΤΑΞΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ   
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ  ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΠ. ΒΡΕΤΤΟΥ

ΟΟ  ΔΔήήμμααρρχχοοςς  ΑΑχχααρρννώώνν  ζζήήττηησσεε  
ττηη  σσττήήρριιξξηη  ττωωνν  ββοουυλλεευυττώώνν  ΑΑνν..  ΑΑττττιικκήήςς  γγιιαα  ττηη  

δδιιεευυθθέέττηησσηη  κκρρίίσσιιμμωωνν  ζζηηττηημμάάττωωνν    

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 12
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Στην ένταξη προς χρηματοδότ-
ηση στο αναπτυξιακό Πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης» συνολικά 88
έργων, προϋπολογισμού
230.973.970,73 ευρώ, προχώρη-
σε το Υπουργείο Εσωτερικών με
απόφαση του αναπληρωτή Υπο-
υργού Εσωτερικών, κ. Στέλιου
Πέτσα.

Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνον-
ται τα εξής έργα στους Δήμους της
Δυτικής Αττικής:

- Ανέγερση του 4ου Δημοτικού
Σχολείου Μεγαρέων (προϋπολο-
γισμός 5.256.187,60 ευρώ)

- Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρ-
ευσης του Δήμου Μάνδρας - Ειδ-
υλλίας (προϋπολογισμός
5.762.249 ευρώ)

- Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου Ασπρ-
οπύργου (προϋπολογισμός 854.898,19 ευρώ)

- Συντήρηση σχολικών μονάδων και ανοικτών αθλ-

ητικών χώρων του Δήμου Ελευσίνας (προϋπολογισμός
559.720 ευρώ)

Μετά τη θετική αυτή εξέλιξη για την περιοχή της Δυτι-
κής Αττικής, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης και Βουλευ-

τής Δυτικής Αττικής της Ν.Δ., κ.
Γιώργος Κώτσηρας, δήλωσε:

«Η Κυβέρνηση αποδεικνύει
έμπρακτα το ενδιαφέρον της για
την περιοχή της Δυτικής Αττικής
και μέσω των χρηματοδοτικών
εργαλείων που παρέχονται,
όπως το Πρόγραμμα «Αντώνης
Τρίτσης», εντάσσονται διαρκώς
αναπτυξιακά έργα που έχουν
στόχο να βελτιώσουν την καθ-
ημερινότητα των συμπολιτών
μας.

Ευχαριστώ τον Αν. Υπουργό
Εσωτερικών, Στέλιο Πέτσα, διότι
βρισκόμαστε σε στενή συνερ-
γασία, όπως και με τους εκπρ-
οσώπους των Δήμων, ώστε να
εξειδικευτούν οι τοπικές ανάγ-

κες και προτεραιότητες.
Συνεχίζουμε για ένα καλύτερο αύριο στη Δυτική Αττι-

κή!».

Ένταξη έργων ύδρευσης & σχολικών υποδομών για τη Δυτική 
Αττική στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»
Γ. Κώτσηρας: «Η Κυβέρνηση αποδεικνύει έμπρακτα το ενδιαφέρον της για την Δυτική Αττική μέσω αναπτυξιακών έργων υποδομών»

Σ
ε ιδιαίτερα εποικο-
δομητικό κλίμα
πραγματοποιήθηκε

η συνάντηση του
Δ η μ ά ρ χ ο υ

Περάματος κ. Γιάννη
Λαγουδάκη με τον  Διε-
υθύν ον τα Σύμβουλο του
Οργανισμού Λιμένος Ελευ-
σίν ας (Ο.Λ.Ε.) Α.Ε. κ.
Απόστολο Καμαρινάκη,
στο Δημαρχείο της πόλης,
την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου
2021, με θέμα τη συν ερ-
γασία των δύο πλευρών
για την ανάπτυξη της και-
ν οτόμου θαλάσσιας δια-
δρομής “Θαλάσσια Ιερά
Οδός”. 

Η «Θαλάσσια Ιερά
Οδός» αφορά την  χάρ-
αξη μιας θαλάσσιας δια-
δρομής, σε αν τιστοίχ ιση με την  αρχαία χερσαία Ιερά
Οδό, η οποία θα συν δέει δια θαλάσσης την  Ελευσίν α
με τους παραλιμέν ιους Δήμους του ευρύτερου Πειραιά,
μέσω πλοιαρίων , που θα εκτελούν  έν α ειδικά σχεδια-
σμέν ο πρόγραμμα θαλάσσιας περιήγησης και αν α-
ψυχής. 

Η χάραξη της ν έας θαλάσσιας σύν δεσης αποτελεί
την  βάση για την  πολιτιστική προβολή και τουριστική
προώθηση της περιοχής.

Μετά την   σύσκεψη ακολούθησε περιήγηση-αυτοψία
σε χώρους του παραλιακού μετώπου της πόλης του
Περάματος συν δεόμεν ους άμεσα με την  ιστορική
ν αυμαχ ία της Σαλαμίν ας. Στα 7,5 χ ιλιόμετρα ακτογραμ-
μής της πόλης ήταν  παρατεταγμέν α τα πλοία Ελλήν ων
και Περσών  για τη «Ναυμαχ ία της Σαλαμίν ας», εν ώ ο 

Πέρσης Βασιλιάς Ξέρξης παρακολούθησε την  συν τρ-
ιπτική ήττα του στόλου του σε μία από τις βραχώδεις
κορυφές του όρους Αιγάλεω, στο Πέραμα, με την
τοποθεσία αυτή ν α είν αι γν ωστή ως «ο Θρόν ος του
Ξέρξη».

Το προσεχές χρονικό διάστημα  θα  ακολουθ-
ήσουν αντίστοιχες συναντήσεις του Ο.Λ.Ε. ΑΕ με
τους υπόλοιπους Δήμους, από τους οποίους
διέρχεται η Θαλάσσια Ιερά Οδός.

Στην  συν άν τηση παραβρέθηκαν  η Πρόεδρος της
Ελευσίν ας 2023-Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ευρώπης κ.
Δέσποιν α Γερουλάν ου, η  Διευθύν ουσα Σύμβουλος κ.
Σουλτάν α Σπυροπούλου και ο Καλλιτεχν ικός Διευθυ-
ν τής κ. Μιχαήλ Μαρμαριν ός. 

«Πλώρη» για τη Θαλάσσια 
Ιερά Οδό έχει βάλει ο ΟΛΕ ΑΕ

Συνάντηση εργασίας του Δ/ντος Συμβούλου Απόστολου Καμαρινάκη με
τον δήμαρχο Περάματος Γιάννη Λαγουδάκη

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΦΥΛΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ Η
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

Τ
ην άμεση αντίδραση του Δημάρχου Φυλής
προκάλεσε η Απόφαση του Υπουργείου Παι-
δείας να μειώσει, από τέσσερα σε τρία, τα

τμήματα της Α’ τάξης του 1ου Γενικού Λυκείου
Άνω Λιοσίων.

Συν εχ ίζετα στη σελ. 13
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Δ/ν ση Αν θρώπιν ου Δυν αμικού 
& Διοικητικών  Υπηρεσιών
Τμήμα Αν θρώπιν ου Δυν αμικού
Καραϊσκάκη 138, Τ.Κ. 124 61
Χαϊδάρι
Τηλ.:213 2047 305 & 306
e_mail:  grprosopik-
ou@haidari.gr

Χαϊδάρι, 20-10-2021

Αρ. Πρωτ. οικ.:18151

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ'
αριθμ. ΣΜΕ  2/2021
για τη σύν αψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Έχον τας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτον ική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεν τρω-
μέν ης Διοίκησης- Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως
έχουν  τροποποιηθεί και
ισχύουν .
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του
Ν. 2527/1997, όπως έχουν  τρο-
ποποιηθεί και ισχύουν .
3. Τις διατάξεις του άρθρου 107
του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ
107/Α΄/31-7-2017), όπως
ισχύoυν . 
4. Την  παρ. 2η του άρθρου 2 του
Ν.4765/2021 (ΦΕΚ 6/2021/τ.Α’),
σύμφ ων α με την  οποία δεν
υπάγον ται στις διατάξεις των
μερών  Β’ και Γ’ του Ν.2190/94 οι
λογοτέχν ες, καλλιτέχν ες και
δημοσιογράφ οι για απασχολή-
σεις που προσιδιάζουν  στην  ιδι-
ότητα τους.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ.
524/1980.

Αν ακοιν ών ει

Τη σύν αψη συμβάσεων  μίσθω-
σης έργου με συν ολικά επτά (7)
άτομα, για την  κάλυψη αν αγκών
του Δήμου Χαϊδαρίου που εδρ-
εύει στο Χαϊδάρι Ν. Αττικής, με
αν τικείμεν ο την  εκτέλεση του
έργου:  «Συμβάσεις μίσθωσης
έργου για τις υπηρεσίες Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού, από έσοδα
προερχόμεν α από αν τίτιμο για το
έτος 2021» συν ολικής διάρκειας
έως οκτώ (8) μήν ες.Στο πλαίσιο
του έργου αυτού θα απασχοληθεί
αν ά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα
και διάρκεια σύμβασης ο εξής
αριθμός ατόμων  (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α),
με τα αν τίστοιχα απαιτούμεν α
(τυπικά και τυχόν  πρόσθετα)
προσόν τα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Απαραίτητα  δικαιολογητικά
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη
των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β),
των λοιπών ιδιοτήτων τους και
της εμπειρίας τους οφείλουν να
υποβάλλουν είτε ηλεκτρονικά
είτε ταχυδρομικά όλα τα  απαι-
τούμενα από την παρούσα ανα-
κοίνωση και το «Παράρτημα
ανακοινώσεων Συμβάσεων
Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» δικαι-
ολογητικά, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην ενότητα
«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου Ι
του  ανωτέρω Παραρτήματος.
Σε περίπτωση τίτλων σπουδών
ή εν γένει εγγράφων της αλλο-
δαπής, προσκομίζονται αυτά με
επίσημη μετάφραση στην
ελληνική γλώσσα και αναγνώρι-
ση ισοτιμίας από την αρμόδια
Ελληνική αρχή, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση με
κωδικό, εντυποασεπΣΜΕ 1 ΠΕ ΤΕ
ή ΣΜΕ2 ΔΕ ΥΕ και να την υποβά-
λουν, μαζί με τα απαιτούμενα
δ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ά ,
είτεηλεκτρονικά(grprosopikouhaid
ari@gmail.com)είτεταχυδρομικάμε
συστημένη επιστολή, στα γραφεία
της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
διεύθυνση:
Δήμος Χαϊδαρίου, Δ/νση Ανθρώπι-
νου Δυναμικού & Διοικητικών
Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου
Δυναμικού, Καραϊσκάκη 138, Τ.Κ.
12461 Χαϊδάρι, υπόψη των κ.
Νιδέλτσου Ειρήνης, κ. Λαγουδά-
κου Ηλία (τηλ. επικοινωνίας: 213
2047305).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία
της ηλεκτρονικής υποβολής και
στην περίπτωση αποστολής των
αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρ-
όθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με
βάση την ημερομηνία που φέρει ο
φάκελος αποστολής, ο οποίος
μετά την αποσφράγισή του επι-
συνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.
Η αίτηση συμμετοχής που θα
υποβληθεί ηλεκτρονικά ή ταχυδρο-
μικά πρέπει απαραιτήτως να εμφ-
ανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσι-
κή υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτή-
σεις δεν γίνονται δεκτές.
Επισημαίνεται: ότι σύμφωνα με το
νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό
Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ)
2016/679 γνωστό ως GDPR, που
ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018,
καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο
για την προστασία των προσω-
πικών δεδομένων σε όλα τα κράτη
μέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η
συμμετοχή των υποψηφίων στη
διαδικασία πρόσληψης με την
οικειοθελή υποβολή αίτησης με τα
συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά
προς τον Φορέα, συνεπάγεται τη
συναίνεση του υποψηφίου για τη
συλλογή και επεξεργασία των
δεδομένων προσωπικού χαρακ-

τήρα που τους αφορούν, καθώς
και για την ασφαλή διατήρησή τους
σε αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) για
συγκεκριμένο σκοπό και για όσο
χρόνο απαιτείται, προκειμένου να
ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδι-
κασίες πρόσληψης. Οι φορείς
οφείλουν να προστατεύουν τα
προσωπικά στοιχεία των υποψ-
ηφίων από τυχόν υποκλοπή προ-
κειμένου να επιτυγχάνεται η ασφα-
λής επεξεργασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα. Οι υπο-
ψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα
ανάκλησης της συναίνεσής τους
ανά πάσα στιγμή και κατόπιν υπο-
βολής σχετικής αίτησης προς το
Φορέα.
Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη
της ορθής συμπλήρωσής της είναι
αποκλειστικά του υποψηφίου. 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζ-
ητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:
α) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα
ακολουθώντας από την κεντρική
σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες �
Έντυπα – Διαδικασίες � Διαγωνι-
σμών Φορέων �Μίσθ. Έργου
ΣΜΕ )β) στα κατά τόπους Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
αλλά και στην ηλεκτρονική τους
διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ'
όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδε-
σμοι � Ανεξάρτητες και άλλες
αρχές � ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην
κεντρική σελίδα του δικτυακού
τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα
έχουν πρόσβαση στα έντυπα
μέσω της διαδρομής: Πολίτες �
Έντυπα – Διαδικασίες � Διαγωνι-
σμών Φορέων �Μίσθ. Έργου
ΣΜΕ.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρ-
ούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το
«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβά-
σεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με
σήμανση έκδοσης «6-7-2021», το
οποίο περιλαμβάνει: i) τα δικαιολογ-
ητικά που απαιτούνται για την
έγκυρη συμμετοχή των υποψηφίων
στη διαδικασία επιλογής και ιι)
οδηγίες για τη συμπλήρωση της
αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με
κωδικό εντυπο ασεπΣΜΕ1 ΠΕ ΤΕ ή
ΣΜΕ2 ΔΕ ΥΕ, σε συνδυασμό με επι-
σημάνσεις σχετικά με τα προσόντα
και τα βαθμολογούμενα κριτήρια
κατάταξης των υποψηφίων σύμφ-
ωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές
ρυθμίσεις.· Οι ενδιαφερόμενοι μπορ-
ούν να έχουν πρόσβαση στο
Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυα-
κού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)
και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας
διαδρομής που ακολούθησαν  και
για την  αν αζήτηση του εν τύπου
της αίτησης, δηλαδή: Κεν τρική
σελίδα �� Πολίτες �� Έν τυπα –

Διαδικασίες �� Διαγων ισμών

Φορέων��Μίσθ. Έργου ΣΜΕ·

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ

Κωδικός 
απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων

101 Στέγη Πολιτισμού 
(πρώην ΝΕΛΕ)
Δήμου Χαϊδαρίου

ΠΕ Καθηγητών
Ζωγραφικής

Έως οκτώ (8) μήνες 1

102 Στέγη Πολιτισμού 
(πρώην ΝΕΛΕ)
Δήμου Χαϊδαρίου

Τ.Ε Καθηγητών
Μπαλέτου

Έως οκτώ (8) μήνες 1

103 Στέγη Πολιτισμού 
(πρώην ΝΕΛΕ)
Δήμου Χαϊδαρίου

ΤΕ Καθηγητών
Κλασσικής Κιθάρ-
ας

Έως οκτώ (8) μήνες 1

104 Στέγη Πολιτισμού 
(πρώην ΝΕΛΕ)
Δήμου Χαϊδαρίου

ΤΕ Καθηγητών
Βιολιού

Έως οκτώ (8) μήνες 1

105
Στέγη Πολιτισμού 
(πρώην ΝΕΛΕ)
Δήμου Χαϊδαρίου

ΤΕ Καθηγητών
Φωτογραφίας

Έως οκτώ (8) μήνες 1

106 Στέγη Πολιτισμού 
(πρώην ΝΕΛΕ)
Δήμου Χαϊδαρίου

ΔΕ Δασκάλου
Αργυροχρυσοχοΐ-
ας

Έως οκτώ (8) μήνες 1

107 Στέγη Πολιτισμού 
(πρώην ΝΕΛΕ)
Δήμου Χαϊδαρίου

ΠΕ ή ΤΕ 
Καθηγητών Υπο-
κριτικής

Έως οκτώ (8) μήνες 1

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (αν ά κωδικό θέσης)

Κωδικός
απασχόλησης

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

101 Δίπλωμα ή πτυχίο Εικαστικών Τεχνών με κατεύθυνση Ζωγραφικής ή Εικαστικών
και Εφαρμοσμένων Τεχνών με κατεύθυνση ή ειδίκευση Ζωγραφικής ή Πλαστικών
Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης κατεύθυνσης Εικαστικών ή Εικαστικών και Εφα-
ρμοσμένων Τεχνών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότ-
ητας.

102 ∆ίπλωµα ή Πτυχίο Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού (μπαλέτο) από εκπαι-
δευτικό ίδρυµα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής  αναγνωρισμένο από το κράτος. 

103 Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµος της αλλο-
δαπής και ∆ίπλωµα ή Πτυχίο Κιθάρας αναγνωρισμένο από το ΥΠ.ΠΟ.Α.

104 Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµος της αλλο-
δαπής και ∆ίπλωµα Βιολιού αναγνωρισμένο από το ΥΠ.ΠΟ.Α.

105
Πτυχίο Τμήματος φωτογραφίας των ΤΕΙ της χώρας, ή ισότιμος τίτλος σχολών 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

106 Απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Αργυροχρυσοχοΐας σχολής δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας. 

107 Πτυχίο ή δίπλωμα  Θεατρικών Σπουδών ή Θεάτρου ΑΕΙ ή Ανώτερης Σχολής ισότιμ-
ης με ΤΕΙ ή

το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (αν ά κωδικό θέσης)

Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος Αχαρνών μίλησε για την
αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης, η οποία αποτελεί
προτεραιότητα, λόγω των συχνών και έντονων καιρικών
φαινομένων που πλήττουν την περιοχή. Αναφέρθηκε
στα αντιπλημμυρικά έργα που πραγματοποιούνται, αυτή
την περίοδο, στα δύο μεγάλα ρέματα της Εσχατιάς και της
Καναπίτσας τονίζοντας  παράλληλα την ανάγκη να επι-
ταχυνθούν οι διαδικασίες και να προωθηθούν άμεσα οι,
ήδη, έτοιμες μελέτες.    

Στην τοποθέτησή του ο κ. Σπύρος Βρεττός αναφέρθηκε
στις συνεχείς παρεμβάσεις και επαφές της διοίκησης του
δήμου με πάγιο αίτημα τη λήψη μέτρων κατά της
εγκληματικότητας. 

Όπως τόνισε, ο δήμος Αχαρνών ζητά να αποτελέσει το
επίκεντρο ενός ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου της 

ΕΛΑΣ, το οποίο θα έχει ως χαρακτηριστικά τη μηδενι-
κή ανοχή κατά της εγκληματικότητας, ενώ παράλληλα
διεκδικεί καθημερινή παρουσία Αστυνομικών Δυνάμεων,
συνεχείς ελέγχους και δράσεις και τη διαρκή παρουσία
κλιμακίων της Τροχαίας. Ο κ. Βρεττός έκανε σαφές ότι
τόσο η δημοτική αρχή όσο και οι πολίτες διεκδικούν την
λήψη ουσιαστικών και μόνιμων μέτρων αντιμετώπισης
του φαινομένου.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος ενημέρωσε τους βουλευτές για
τις υποβληθείσες προτάσεις του Δήμου Αχαρνών στο
πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». 

Ο Δήμος Αχαρνών έχει καταθέσει 15 προτάσεις σε
8 διαφορετικούς άξονες και αναμένει, πλέον, την 

αξιολόγησή τους και την έγκρισή τους από το
Υπουργείο Εσωτερικών. Ο κ. Βρεττός ζήτησε την
επίσπευση αξιολόγησης των φακέλων του Δήμου
ως πυρόπληκτης περιοχής.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις προτάσεις έργων του
Δήμου προς την Περιφέρεια Αττικής, ενημερώνοντας ότι
μεταξύ άλλων έχουν κατατεθεί μελέτες για οδοποιία σε
όλες τις Πολεοδομικές ενότητες της πόλης, συνολικού
ποσού 27 εκατομμυρίων ευρώ όπως και ολοκληρωμένη
μελέτη για την Ποιοτική και Ενεργειακή αναβάθμιση του
φωτισμού της πόλης.

Οι βουλευτές που συμμετείχαν, κατά τις τοποθετήσεις
τους, υποσχέθηκαν να αξιοποιήσουν όλες τις δυνάμεις
τους και να συνεργαστούν, με σκοπό την επίλυση των
προβλημάτων που απασχολούν τον δήμο Αχαρνών.

Συνεχίζεται από τη σελ. 2
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«Λίφτινγκ» στον ΕΝΦΙΑ επιχειρεί το τελευταίο διά-
στημα το υπουργείο Οικονομικών, ενσωματώνοντας τον
συμπληρωματικό φόρο στον κύριο και αυξάνοντας του
συντελεστές της νέας κλίμακας.Ουσιαστικά θα πρόκειται
για έναν εντελώς καινούρικο φόρο, όπου η επιβάρυνση
θα υπολογίζεται ξεχωριστά ανά ακίνητο, με τον
συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ να επιβάλλεται όταν ένα
ακίνητο έχει αξία πάνω από 250.000 ευρώ - και όχι στο
σύνολο της περιουσίας όπως σήμερα - γεγονός που επί
της ουσίας μειώνει σημαντικά τα φορολογικά βάρη της
μεσαίας τάξης.

Στην παρούσα φάση το υπουργείο μελετά διάφορα
μοντέλα με βάση τις νέες αντικειμενικές αξίες, ενώ σύμφ-
ωνα με εκτιμήσεις θα υπάρξει ανακατανομή φορολο-
γικών βαρών συνολικού ύψους 200 - 300 εκατομμυρίων
ευρώ.

Επισημαίνεται πως οι νέες αντικειμενικές θα οδηγή-
σουν σε διαφοροποίησεις στην επιβάρυνση των ιδιοκ-
τητών: Κάποιοι θα ωφεληθούν, κάποιοι άλλοι όχι.

Συγχώνευση συμπληρ-
ωματικού φόρου

Οι σχεδιασμοί του υπο-
υργείου προσανατολίζον-
ται στη συγχώνευση του
συμπληρωματικού φόρου
ακινήτων με τον κύριο
φόρο.

Πιο αναλυτικά, ο συμπληρωματικός φόρος θα υπο-
λογίζεται ανά ακίνητο και με βάση μια ενιάια κλίμακα,
στην οποία θα συνυπολογίζονται περισσότεροι συντελε-
στές.Οι συντελεστές αυτοί θα αυξάνονται ανάλογα με την
τιμή ζώνης της περιοχής όπου βρίσκεται το ακίνητο,
αλλά και την αξία του.Με τη ρύθμιση που θέλει τον
συμπληρωματικό φόρο να επιβάλλεται αποκλειστικά σε
ακίνητα άνω των 250.000 ευρώ, μάλιστα, ιδιοκτήτες που
έχουν στην κατοχή τους πολλά ακίνητα χαμηλής αξίας
θα δουν τον λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ να μειώνεται
σημαντικά.

Ανακοίνωση της Περιφέρειας 
Αττικής με αφορμή τους 
βανδαλισμούς στο κτίριο 

των γραφειων της  
Οι χ θεσιν οί βαν δαλισμοί στο κτίριο της Περιφέρειας
Αττικής δεν  πρόκειται ν α δώσουν  λύση στο πραγμα-
τικό πρόβλημα, που είν αι η αν τιπλημμυρική θωράκιση
του Λεκαν οπεδίου της Αττικής. 
Αν  θέλουμε στο μέλλον  ν α μην  καιγόμαστε και ν α μην
πλημμυρίζουμε, χ ρειάζον ται έργα  κι όχ ι "καταδρομι-
κού" τύπου παράν ομες πράξεις, που κοστίζουν  και
πολλά χ ρήματα στους φορολογούμεν ους πολίτες.
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Ο νέος ΕΝΦΙΑ: Συγχωνεύεται ο συμπληρωματικός
φόρος και επιβάλλεται ανά ακίνητο

Ριζικές αλλαγές φέρνει το υπουργείο Οικονομικών στον ΕΝΦΙΑ 

- Νέα ενιαία κλίμακα για τον κύριο και τον συμπληρωματικό φόρο

Πάρκο “Τσέπης” Πάρκο “Τσέπης” 
σε χρόνο ρεκόρσε χρόνο ρεκόρ
στην συνοικίαστην συνοικία

“Τσουκλίδι”  Άνω“Τσουκλίδι”  Άνω
ΛιοσίωνΛιοσίων

Σε χ ρόν ο ρεκόρ  δημιουργήθηκε πρόσφα-
ταστη συν οικία “Τσουκλίδι” Άν ω Λιοσίων

το Πάρκο “Τσέπης” .
Αξίζει ν α σημειωθεί πως το συγκεκριμέν ο

έργο αποτέλεσε αίτημα του Συλλόγου της
συν οικίας προς τον  Δήμαρχ ο Φυλής Χρήστο Παππού, το οποίο και ικαν οποιήθηκε άμεσα!
Το ν έο “Πάρκο Τσέπης” απέσπασε τα θετικά σχ όλια των  κατοίκων  της συν οικίας καθώς εν  μέσω παν δημίας

έχ ει αποτελέσει έν αν  ασφαλή τόπο συν άν τησης και κοιν ων ικής συν αν αστροφής.
Ο συγκεκριμέν ος χ ώρος καθαρίστηκε εξωραΐστηκε και ο φωτισμός του είν αι άκρως οικολογικός από φωτοβο-

λταϊκά και Led που τη ν ύχ τα δημιουργούν  έν α ιδιαίτερο αίσθημα ασφάλειας στη γειτον ιά.
“Τα δραστήρια μέλη του Συλλόγου μας υπέδειξαν  τον  χ ώρο και οι εν έργειες για την  δημιουργία του έγιν αν  πολύ

γρήγορα καθώς στόχ ος μας είν αι η περιβαλλον τική αξιοποίηση και η αν αβάθμιση κάθε γων ιάς του τόπου μας,
προς όφελος των  συν δημοτών  μας όπου αυτό είν αι εφικτό. 
Η προσπάθειά μας προς αυτή την  κατεύθυν ση, είν αι και παραμέν ει διαρκής” δήλωσε σχ ετικά ο Δήμαρχ ος

Φυλής Χρήστος Παππούς.

Τελευταία ευκαιρία για τα
100.000 ευρώ στις startups

Τ
ην τελευταία παράταση, για την υποβολή αιτήσεων στο πρό-
γραμμα ενίσχυσης των νεοφυών επιχειρήσεων ανακοίνωσε το
υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων .

Πλέον η προθεσμία, ορίζεται στις 10 Νοεμβρίου 2021 και πρέπει να
σημειωθεί, ότι η παράταση, είναι η τέταρτη κατά σειρά
που «παραχωρεί» το υπουργείο, καθώς η δράση άρχισε να δέχεται
αιτήσεις από τον περασμένο Μάρτιο.
Συνεπώς, αποτελεί και την τελευταία ευκαιρία για τις νεοφυείς
επιχειρήσεις  που είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο
(Elevate Greece) για να λάβουν κεφάλαιο κίνησης ύψους έως
100.000 ευρώ.
Ειδικότερα,  οι νεοφυείς επιχειρήσεις, ως τη συγκεκριμένη ημε-
ρομηνία μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις μέσω του Πληρο-
φοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων  (ΠΣΚΕ) για τη
λήψη κεφαλαίου κίνησης από το πρόγραμμα «Στήριξη Νεο-
φυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece”   για
την αντιμετώπιση της πανδημίας covid 19» συνολικού προϋπο-
λογισμού 60 εκατ. ευρώ. 
H ενίσχυση θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή μη επιστρεπτέας
ενίσχυσης (κεφάλαιο κίνησης), ώστε οι επιχειρήσεις να παρα-
μείνουν βιώσιμες και να μη χαθούν θέσεις εργασίας.
Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι στο επόμενο διάστημα δεν αναμέ-
νεται η ενεργοποίηση κάποιου ανάλογου προγράμματος για τη
στήριξη των startups, καθώς η εν λόγω δράση σχεδιάστηκε ειδι-
κά για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων  της  πανδημίας  στις
νεοφυείς επιχειρήσεις.  Επισημαίνεται, δε, ότι η δράση υπήχθη
στο Προσωρινό Πλαίσιο της Κομισιόν, το οποίο θα ισχύει έως το
τέλος του έτους, εκτός και αν υπάρξει παράταση.  Όπως
προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του ΠΣΚΕ, έως αυτή τη στιγ-
μή έχουν υποβληθεί 355 αιτήσεις χρηματοδότησης, εκ των
οποίων ήδη έχουν εγκριθεί οι 144 (αιτήσεις) αποδίδοντας στις
νεοφυείς 10,7 εκατ. Ευρώ.
Εκτός των 144 αιτήσεων που έχουν εγκριθεί, υπάρχουν και
άλλες 25 επιχειρήσεις των οποίων οι αιτήσεις απορρίφθηκαν
καθώς δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του προγράμματος.
Πάντως εντός των επομένων ημερών, αναμένεται και «νέο
πακέτο» εγκρίσεων, αυξάνοντας τον αριθμό των startups που
θα ενισχυθούν.
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Με τις ευλογίες της Εκκλησίας έγινε η έναρξη της
νέας πολιτιστικής χρονιάς για τον Σύλλογο
Επτανησίων και φίλων Επτανήσιων Δήμου

Φυλής. 
Ο Αγιασμός τελέστηκε στη φιλόξενη Στέγη του Συλλό-

γου το μεσημέρι της Κυριακής 24 Οκτωβρίου 2021, από
τον Αρχιμανδρίτη του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου
κι Ελένης Άνω Λιοσίων π. Τίτο Χρήστου,  συνεπικουρ-
ούμενο από τους πατέρες Άγγελο Κανέλο και Δημήτρη
Βουτσά, που έδωσαν τις θερμές ευχές τους μια καλή και
δημιουργική χρονιά, γεμάτη υγεία και όμορφες δράσεις. 

Τον κόσμο καλωσόρισε η Πρόεδρος Επτανησίων
Φυλής Κατερίνα Δελλαπόρτα, έχοντας στο πλευρό της
σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και
αναφέρθηκε επιγραμματικά στις νέες δράσεις των
Επτανησίων, που όπως είπε ανοίγουν τα φτερά τους και
για συνεργασίες με συλλόγους άλλων δήμων με στόχο
την ανταλλαγή πολιτιστικών και φιλανθρωπικών δρά-
σεων. 

Εξάλλου όπως εύστοχα επεσήμανε ο πατέρας Τίτος
Χρήστου επαινώντας με λόγια από καρδιάς την θεάρε-
στη πρωτοβουλία, ο Σύλλογος Επτανησίων Φυλής ήταν
από εκείνους που πρωτοστάτησαν το καλοκαίρι στην
αλυσίδα αλληλεγγύης της Μητρόπολης, για την στήριξη
των πυρόπληκτων συμπολιτών μας που έζησαν δύσκο-

λες στιγμές. Ο π. Τίτος έδωσε
τα εύσημα σε όλα τα μέλη του
Συλλόγου κι έκανε ιδιαίτερη
αναφορά στην Αντιπρόεδρο
Λένα – Κουλούρη Ρόδη, που
όπως υπογράμμισε στηρίζει
αθόρυβα με όλες της τις
δυνάμεις,   συνανθρώπους
μας που χρήζουν βοήθειας
και αλληλεγγύης. 

Η Γραμματέας των Επταν-
ησίων Φυλής Ιωάννα Σου-
λιώτη αναφέρθηκε στην
μεγάλη σημασία που δίνει ο
Σύλλογος στο κομμάτι του
Πολιτισμού μέσα από τον
οποίο η ανθρωπότητα
εξελίσσεται και πάει μπροστά.  

Η κα Σουλιώτη ανακοίνωσε
ότι από την ερχόμενη Κυρια-
κή ξενικά η εκμάθηση χορών
από τις 5 και μισή έως τις 7 το

απόγευμα όπως και η δράση της θεατρικής Ομάδας
“Ιθάκη” από τις 7 έως τις 8 το βράδυ. 

Όλες οι δράσεις θα γίνονται στη Στέγη του Συλλό-
γου, που έχει ευγενώς παραχωρηθεί,  από τον Δήμο
Φυλής.  (Λεωφόρος Φυλής 52 Γέφυρα Αττικής Οδού
– 2ος Όροφος) 

Η Γραμματέας αναφέρθηκε επίσης στο μικρό αλλά
ουσιαστικό αφιέρωμα του Συλλόγου για τα 200 χρόνια
από την Ελληνική Επανάσταση με δυο εμβληματικά
έργα ζωγραφικής του σημαντικού Ζακυνθινού ζωγράφ-
ου, Διονύσιου Τσόκου, που δεσπόζουν  στην αίθουσα,
δίπλα από την Ελληνική σημαία, με το έμβλημα του
Συλλόγου. 

Η Πρόεδρος Κατερίνα Δελλαπόρτα τέλος, ακρι-
βοδίκαιη και με την ευγένεια που χαρακτηρίζει  τους
νησιώτες, ευχαρίστησε θερμά τον Δήμαρχο Φυλής Χρή-
στο Παππού καθώς και τον Πρόεδρο Αθλητισμού –
Πολιτισμού του Δήμου Φυλής Γιώργο Μαυροειδή αλλά
και πολλά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, που
στηρίζουν το έργο του Συλλόγου από τη σύστασή του το
2016 έως και σήμερα. 

Τις ευχές τους έδωσαν επίσης όλα τα δραστήρια μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάζονται καθημερινά
για την πολυσχιδή δράση του Συλλόγου Επτανησίων. 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
ΚΕΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ –ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (08:00-20:00)
ΣΑΒΒΑΤΟ: ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕΠ
ΦΥΛΗΣ (08:00-20:00)
ΚΕΠ ΦΥΛΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (08:00-20:00)
ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕΠ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ (08:00-20:00)
ΚΕΠ ΖΩΦΡΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (07:30-15:30)
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (07:30-15:30)
Η εκ περιτροπής λειτουργία των  ΚΕΠ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ και ΦΥΛΗΣ κάθε Σαββάτο, αρχίζει το
Σαββάτο 23-10-2021 από το ΚΕΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΟΑΦΝΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΤΟΥ ΟΑΦΝΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ξεκινά η νέα Πολιτιστική χρονιά για τον Σύλλογο Επτανησίων Φυλής ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

Εκ περιτροπής
λειτουργία των ΚΕΠ 

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ και ΦΥΛΗΣ
κάθε Σαββάτο

Ο
Πρόεδρος του
Οργανισμούς Άθλ-
ησης και  Φρον-

τίδας, Νεολαίας και
Τρίτης Ηλικίας του
Δήμου Ασπροπύργου,
κ. Ιωάννης Κατσαρός,
λαμβάνοντας υπόψη τις
τελευταίες διατάξεις της
ισχύουσας νομοθεσίας,
ενημερώνει τους δημό-
τες για την επαναλειτο-
υργία του Δημοτικού
Φυσικοθεραπευτηρίου.  
Δικαίωμα συμμετοχής
έχουν όσοι δημότες –
μέλη του Οργανισμού
έχουν πιστοποιητικό
εμβολιασμού, μετά το
πέρας των 14 ημερών  ή
νόσησης του τελευταίου

εξαμήνου. Υπενθυμίζο-
υμε ότι, το Φυσικοθερα-
πευτήριο βρίσκεται στις
κεντρικές εγκαταστάσεις
του Οργανισμού στην
οδό Ειρήνης και Σωτήρη
Πέτρουλα. Για τον καθορ-
ισμό ραντεβού, οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να
επικοινωνούν στα τηλέφ-
ωνα 2105577862-
2 1 0 5 5 7 9 3 4 1 -
2105579470 εσωτερικό
5 (Υπεύθυνη, κ. Βασιλι-
κή Καλογεροπούλου).
Απαραίτητη προϋπόθεση
για τη χρήση των υπηρε-
σιών της Φυσικοθερα-
πείας είναι η ανανέωση
της κάρτας μέλους του
ΟΑΦΝΤΗ. 



Πιστός στο ετήσιο “ραντεβού”
όπως κάθε νέα σχολική χρονιά
ο Πρόεδρος της Δευτεροβάθ-

μιας Σχολικής Επιτροπής Νίκος Χατζητρ-
ακόσιας διένειμε και φέτος αθλητικό
υλικό σε όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια του
Δήμου Φυλής και στις τρεις Δημοτικές
Ενότητες, Άνω Λιοσίων, Ζεφυρίου και
Φυλής. 

Το Αθλητικό Υλικό παραδόθηκε στους
Διευθυντές των Σχολείων στους οποίους
ο Νίκος Χατζητρακόσιας μετέφερε τόσο
τις δικές του όσο και τις ευχές του
Δημάρχου Φυλής Χρήστου Παππού. 

“Τηρώντας απαρέγκλιτα τις κατε-
υθύνσεις του Δημάρχου μας Χρήστου

Παππού να είμαστε κάθε χρόνο συνεπείς
στις καλές πρακτικές που εφαρμόζουμε
στα σχολεία έτσι και φέτος, προχωρήσα-
με στη διανομή  υλικού, με την ευχή,  όλοι
οι μαθητές και οι μαθήτριες να συμμε-
τέχουν στις αθλητικές δραστηριότητες
των σχολείων τους. Παράλληλα,  αυτή η
ευχάριστη διαδικασία είναι αφορμή για
μια δια ζώσης επικοινωνία με  τους Διε-
υθυντές των Γυμνασίων και των
Λυκείων, με τους οποίους επιδιώκουμε
και θέλουμε να διατηρούμε υψηλού επι-
πέδου συνεργασία, προς όφελος των
παιδιών που είναι το μέλλον του τόπου
μας” τόνισε σχετικά ο Νίκος Χατζητρακό-
σιας.  
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Προληπτικός έλεγχος (Rapid test) 
από το εξειδικευμένο προσωπικό

στο ΚΑΠΗ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ 

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακη
ο προληπτικός έλεγχος (Rapid
test) από το εξειδικευμένο προ-
σωπικό του Οργανισμού Άθλησης
και Φροντίδας Νεολαίας και 3ης
Ηλικίας του Δήμου μας για τον
κορωναίο αυτή την φορά στο Γ'
Κ.Α.Π.Η., που εδρεύει στην Γκορυ-
τσά Ασπροπύργου με τη συμμε-

τοχή δεκάδων μελών της περ-
ιοχής και παρουσία του Αντιπρ-
οέδρου του Οργανισμού κ. Αντ.
Κοναξή & του Μέλους Δ.Σ. κ. Ε.
Μαλαματά...  

Θερμές ευχαριστίες στις
νοσηλεύτριες για την άψογη διεξα-
γωγή των ελέγχων....

Συνεπής στο ετήσιο “ραντεβού” ο Νίκος 
Χατζητρακόσιας διένειμε αθλητικό υλικό 
σε Γυμνάσια και Λύκεια του Δ. Φυλής 

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816



8-θριάσιο Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021

ΖΖηηττοούύνν  ννέέαα  μμέέττρραα  σσττηη  μμεετταακκίίννηησσηη  εεκκττόόςς  ννοομμοούύ  
--  ‘‘’’ΒΒααρρύύςς’’’’  χχεειιμμώώννααςς  μμεε  τταα  ΧΧρριισσττοούύγγεενννναα  σσεε  κκίίννδδυυννοο

Δ
ύσκολοι αναμένεται να είναι οι επόμενοι δύο
μήνες με τον κορονοϊό και την εφμάνιση της
γρίπης. Πολλές χώρες παίρνουν νέα μέτρα,

ενώ σήμερα ή αύριο αναμένεται η νεα ΚΥΑ με τα
μέτρα στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση η κατά-
σταση μέχρι τα Χριστούγεννα θα είναι δύσκολη. Η
μετακίνηση εκτός νομού πάλι στο επίκεντρο.
Με νέα μέτρα τύπου lockdown, ακόμη και με lock-
down, αντιμετωπίζουν πλέον πολλές χώρες την
κατάσταση με τον κορονοίό, ενώ όλα δείχνουν ότι
στην Ελλάδα η κατάσταση θα είναι εξαιρετικά
δύσκολη μέχρι τα Χριστούγεννα, με απρόβλεπτές
εξελίξεις.
Μέχρι τα Χριστούγεννα αναμένεται να κορυφωθ-

εί το τέταρτο κύμα της πανδημίας, αλλά η κυβέρν-
ηση δείχνει με κάθε τρόπο ότι δεν θα πάρει μέτρα
τύπου lockdown. 
Το αντίθετο μάλιστα. Όλα τα μέτρα έχουν επί της

ουσίας καταργηθεί. Έχουν μείνει τα rapid για
τους ανεμβολίαστους και τα self test για τους
μαθητές. Βέβαια ανάλογα με τις εξελίξεις κανείς
δεν μπορεί να αποκλείσει καμία πιθανότητα.
Ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης, έχει ήδη προειδο-

ποιήσει πως, αν δεν ληφθούν πρόσθετα μέτρα
προστασίας, θα φθάσουμε μέχρι  τα 5.000
κρούσματα ημερησίως, μετά τις 15 Νοεμβρίου.

Κάτω από το μέσο όρο η Δυτική Αττική

Παράλληλα το επόμενο διάστημα θα ενταθεί η
προσπάθεια για την βελτίωση των ποσοστών
εμβολιασμού σε περιοχές που είναι κάτω από το
μέσο όρο. Στο επίκεντρο βρίσκονται : Ευρυτανία,
Κιλκίς, Δυτική Αττική, Πιερία, Δράμα, Φωκίδα,
Ηλεία, Σέρρες, Πέλλα, Ξάνθη και Φλώρινα. 
Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι πως το εμβόλιο
σώζει ζωές και επισημαίνεται χαρακτηριστικά
πως εννέα στους δέκα διασωληνωμένους είναι

ανεμβολίαστοι.  Με τον
πρωθυπουργό να
σημειώνει  στη Βουλή
πως η πιθανότητα να
αρρωστήσει  κάποιος
εμβολιασμένος σοβαρά
είναι περίπου η ίδια με
την εποχική γρίπη.

Ο χειμώνας έρχεται και
ο κλοιός σφίγγει για
τους ανεμβολίαστους

Με τους ειδικούς να
έχουν σημάνει συναγερμό
για την πορεία της παν-
δημίας το επόμενο διά-
στημα - λόγω της επιστρ-
οφής στους κλειστούς
χώρους- εξετάζονται πρό-
σθετα μέτρα για τους
ανεμβολίαστους. Οι
πρώτες κινήσεις έχουν
ήδη γίνει , ενώ αναζ-
ητούνται κίνητρα  για  να
αυξηθούν οι  εμβολιαστικοί ρυθμοί. Προχθες ανα-
κοινώθηκε  πως στο πλαίσιο των COVID μέτρων
οι παρελάσεις θα έχουν μέγιστη χρονική διάρκεια
60 λεπτών και θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύου-
σες υγειονομικές διατάξεις. Να σημειωθεί πως οι
πολίτες που θα παρακολουθήσουν τις παρελά-
σεις θα πρέπει να φοράνε μάσκες. 
Πάντως σε  αυτή τη χρονική συγκυρία  δεν εξετά-
ζεται η  επέκταση της υποχρεωτικότητας του
εμβολιασμού σε μεγάλες ομάδες του δημοσίου.
Ωστόσο έχει «φουντώσει» η συζήτηση για το
ενδεχόμενο ανεμβολίαστοι  εργαζόμενοι  σε
ευαίσθητους τομείς - π.χ. βρεφονηπιακούς και
παιδικούς σταθμούς - να κάνουν  δύο εβδομα-

διαία rapid test (αυτό ισχύει ήδη για τους εκπαι-
δευτικούς). Παράλληλα με πρόσφατη υπουργική
απόφαση οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό  τομέα
που δεν διενεργούν εβδομαδιαίο rapid test - το
οποίο γίνεται με δικά τους έξοδα - θα αντιμε-
τωπίζουν πρόστιμο  300 ευρώ (600 ευρώ αν
είναι υποχρεωμένοι σε δύο τεστ). Ωστόσο δεν
έχουν υποχρέωση για τα rapid test oι εργαζόμε-
νοι που έχουν εμβολιαστεί (και είναι κάτοχοι του
σχετικού Πιστοποιητικού Εμβολιασμού), ή έχουν
νοσήσει από κορωνοϊό  το τελευταίο εξάμηνο (και
έχουν  Πιστοποιητικό Νόσησης)

Έρχεται προαστιακός στη Ραφήνα και Δυτική Αττική 
- Έργα σε λεωφόρο Αιγάλεω και επέκταση της Αττικής Οδού

Γ
ια έργα - απάν τηση στο κυκλοφοριακό πρόβ-
λημα της Αττικής, που ήδη υλοποιούν ται ή
σχ εδιάζον ται, αλλά και για τα ν έα έργα ύψους

5 δισ. που θα φέρουν  τον  κλάδο των  υποδομών
στη θέση της ατμομηχ αν ής της ελλην ικής οικο-
ν ομίας το επόμεν ο διάστημα, μίλησε ο υφυπο-
υργός Υποδομών  και Μεταφορών , αρμόδιος για τις
Υποδομές, κ. Γιώργος Καραγιάν ν ης.

Τα έργα αυτά αφορούν  σε οδικούς άξον ες αλλά
και δίκτυο μέσων  σταθερής τροχ ιάς, τα οποία θα
λύσουν  πολλά από τα ζητήματα καθημεριν ότητας
των  πολιτών  και θα δώσουν  πραγματική αν άσα
στους Αθην αίους, βελτιών ον τας την  ποιότητα
ζωής τους, κάτι που - όπως είπε ο υφυπουργός –
«αν  έκαν ε και η προηγούμεν η κυβέρν ηση, τώρα η
πρωτεύουσα θα είχ ε κερδίσει μερικά χ ρόν ια».

Γραμμή 4 Μετρό, ν έος Προαστιακός και Λεωφόρος Κύμης
Σύμφων α με τον  κ. Καραγιάν ν η, ήδη ξεκίν ησαν  τα έργα της Γραμμής 4 του μετρό

της Αθήν ας, με τους 15 σταθμούς. «Μιλάμε για το μεγαλύτερο έργο των  επόμεν ων
ετών », είπε χ αρακτηριστικά.

«Επιπροσθέτως», συν έχ ισε ο υφυπουργός, «προχ ωράμε με ταχ ύτητα και την
επέκταση της Γραμμής 3 προς Πειραιά, που θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2022
με 3 ν έους σταθμούς στα Μαν ιάτικα, τον  Πειραιά και το Δημοτικό Θέατρο.
Σημειώστε και ότι τις επόμεν ες μέρες θα δοθεί σε λειτουργία και το Τραμ στον  Πει-
ραιά, κάτι που θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο τη συγκοιν ων ιακή εικόν α της
πόλης».

Έρχονται έργα

Επίσης, αν αφέρθηκε και «στο
ν έο Προαστιακό Δυτικής Αττικής,
μιας περιοχ ής ιδιαίτερα δυν αμικής
οικον ομικά που ως τώρα ήταν
εκτός συγκοιν ων ιακού χ άρτη, αλλά
και τα ν έα έργα τρέν ου προς Ραφ-
ήν α και Λαύριο».Ο κ. Καραγιάν ν ης
επεσήμαν ε ότι οι οδικοί άξον ες
στην  Αττική προχ ωρούν  και «Θα
εξορθολογήσουν  την  κίν ηση των
οχ ημάτων , όπως για παράδειγμα, η
σύν δεση της Λεωφόρου Κύμης με
την  Εθν ική Οδό. Έν α έργο που θα
δημοπρατήσουμε στο τέλους του
έτους και θα εξυπηρετεί καθημερι-

ν ά 30.000 οχ ήματα, ώστε ν α βοηθήσει στην  αποτελεσματικότερη λειτουργία του
κόμβου της Μεταμόρφωσης που σήμερα δημιουργεί καθυστερήσεις σε μεγάλο
μήκος».

Τόν ισε δε και τα «εξίσου σημαν τικά έργα ν έων  επεκτάσεων  της Αττικής Οδού
που βρίσκον ται στη φάση του σχ εδιασμού και θα έρθουν  στο προσκήν ιο με το
ν έο έτος».Παράλληλα, είπε ότι χ αρακτηρίστηκε έργο Εθν ικού Επιπέδου η σύν δε-
ση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω με την  Εθν ική Οδό Αθην ών  –
Κορίν θου, η οποία μαζί με την  αν αβάθμιση του αν ισόπεδου Κόμβου Σκαραμαγκά,
θα αποσυμφορήσουν  την  κίν ηση των  οχ ημάτων  στη Λεωφόρο Σχ ιστού, τη Λεω-
φόρο Αθην ών  και θα βελτιώσουν  πολύ την  κυκλοφορία στην  Εθν ική Οδό.
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Η Δημοτική Αρχή Ασπροπύργου διαχρονικά στηρίζει πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν 
και ενισχύουν το έργο φιλανθρωπικών οργανώσεων

ΟΟ  44οοςς  ΜΜΑΑΡΡΑΑΘΘΩΩΝΝΙΙΟΟΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΜΜΑΑΡΡΙΙΑΑΣΣ  οολλοοκκλληηρρώώθθηηκκεε  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

Σ
την Πλατεία Δημα-
ρχείου στον Ασπρόπ-
υργο υποδέχθηκαν με

μεγάλη χαρά την  Μαρία
Κωνσταντάκη, η οποία ολοκ-
λήρωσε τον 4ο κατά σειρά
Μαραθώνιο

Ο Αν τιδήμαρχ ος Τεχ ν ικής
Υπηρεσίας, κ. Αν αστάσιος
Παπαδόπουλος, εκπρο-
σωπών τας τον  Δήμαρχ ο, κ.
Νικόλαο Μελετίου υποδέχ τηκε
την  ραδιοφων ική παραγωγό
του easy  97.2, Μαρία Κων -
σταν τάκη και   την  συν εχ άρη
για την  υπεράν θρωπη προ-
σπάθειά της, τον ίζον τας τον
φιλαν θρωπικό σκοπό του Μαρ-
αθών ιου  και την  σπουδαία της
κίν ηση, ώστε ν α εν ισχ ύσει
τον  Σύλλογο Γον ιών  Παιδιών
με Καρκίν ο «ΦΛΟΓΑ».

Από τις 18 Οκτωβρίου, η
Μαρία ξεκίν ησε τη διαδρομή
της από το Ναύπλιο, έχ ον τας
ως στόχ ο ν α πραγματοποιήσει
5 Μαραθών ιους, διαν ύον τας
καθημεριν ά 42 χ ιλιόμετρα. 

Η ολοκλήρωση της προσπάθ-
ειάς της έχ ει ως τερματικό
σταθμό  την   Αθήν α και συγκε-
κριμέν α τη Πλατεία Κοτζιά στις 

22 Οκτωβρίου, πραγματο-
ποιών τας  έτσι την  διαδρομή
των  210 χ ιλιομέτρων .

Ο Σκοπός του εγχ ειρήματός
της είν αι αμιγώς φιλαν θρωπικός
και στόχ ος του ραδιοφων ικού 

σταθμού μαζί με τους ακροα-

τές του είν αι ν α στηρίξει την
«ΦΛΟΓΑ», έν α Σύλλογο που
βοηθάει παιδιά με καρκίν ο σε
όλη την  Ελλάδα, μέσα από δια-
φορετικές εν έργειες όπως φιλο-
ξεν ία οικογεν ειών  κατά τη θερ-
απεία, ν οσηλεία στο σπίτι,

χ ορηγίες, αγορά εξοπλισμού
κ.α.  

Το παρών  στο καλωσόρισμα
της παραγωγού έδωσε και ο
Αν τιδήμαρχ ος Πολεοδομίας,
Περιβάλλον τος και Πολιτικής

Προστασίας, κ. Θέμης Τσίγκος.
Η Δημοτική Αρχ ή Ασπροπύρ-

γου διαχ ρον ικά στηρίζει αυτές
τις πρωτοβουλίες που αν αδεικ-
ν ύουν  και εν ισχ ύσουν  το έργο
φιλαν θρωπικών  οργαν ώσεων ,
όπως του Συλλόγου «ΦΛΟΓΑ». 

Ελευσίνα: Χτύπησαν μαθητή
στο κεφάλι με ρόπαλο
Άγνωστα τα κίνητρα των δραστών- Έρευνες για το 
περιστατικό διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ελευσίνας.

Επίθεση από αγνώστους
δέχθηκε ένας μαθητής το
πρωί της Παρασκευής
στην Ελευσίνα και ενώ
βρισκόταν σε εκδρομή με
το σχολείο του.

Συγκεκριμένα, άγνωστα
άτομα χτύπησαν τον ανή-
λικο μαθητή με ρόπαλο
στο κεφάλι, με αποτέλε-
σμα να τραυματιστεί ελαφ-
ρά, με τα κίνητρα των
δραστών να παραμένουν αδιευκρίνιστα.
Έρευνες για το περιστατικό διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ελευσίνας.

Από Τρίτη 26/10 οι δηλώσεις εργοδοτών 
στην ΕΡΓΑΝΗ για τα rapid test ανεμβολίαστων

Ξεκιν ούν  από την  Τρίτη 26
Οκτωβρίου οι υπεύθυν ες
δηλώσεις για αν εμβολίαστους
εργαζόμεν ους στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
Συγκεκριμέν α, από την  Τρίτη 26
Οκτωβρίου θα γίν εται η υποβολή
υπεύθυν ων  δηλώσεων  εργο-
δοτών  σχ ετικά με τον  διαγν ω-
στικό έλεγχ ο ν όσησης των  αν εμ-
βολίαστων  και μη ν οσησάν των
εργαζομέν ων , όπως είχ ε απο-
καλύψει το Dnew.gr

Διευκριν ίσεις για την  υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ της υπεύθυν ης δήλωσης με τίτλο
«Υπεύθυν η Δήλωση Επιχ ειρήσεων  - Εργοδοτών  περί τήρησης της υποχ ρέωσης
υποβολής των  αν εμβολίαστων  και μη ν οσησάν των  εργαζομέν ων  σε διαγν ωστικό
έλεγχ ο ν όσησης από τον  κορων οϊό COVID-19» (ΚΥΑ
Δ1α/Γ.Π.οικ.64232/15.10.2021):
Διευκριν ίζεται ότι κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 της υπ' αριθ.
Δ1α/Γ.Π.οικ.64232/15.10.2021 Κοιν ής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Εφαρμογή
του υποχ ρεωτικού μέτρου του διαγν ωστικού ελέγχ ου ν όσησης από τον  κορων οϊό
COVID-19 στους εργαζόμεν ους του ιδιωτικού τομέα που παρέχ ουν  εργασία με φυσι-
κή παρουσία στον  τόπο εργασίας» (Β' 4766/16-11-2021), το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» θα
αν οίξει για την  πρώτη υποβολή της υπεύθυν ης δήλωσης του ν . 1599/1986 (Α' 75)
με τίτλο η «Υπεύθυν η Δήλωση Επιχ ειρήσεων  - Εργοδοτών  περί τήρησης της
υποχ ρέωσης υποβολής των  αν εμβολίαστων  και μη ν οσησάν των  εργαζομέν ων  σε
διαγν ωστικό έλεγχ ο ν όσησης από τον  κορων οϊό COVID-19», την  Τρίτη 26/10/2021,
προκειμέν ου ν α έχ ει συμπληρωθεί η πρώτη εβδομάδα μετά την  δημοσίευση της ως
άν ω ΚΥΑ. Η υπεύθυν η δήλωση αυτή θα αφορά την  εβδομάδα από τις 18/10/2021
έως τις 24/10/2021 και θα μπορεί ν α υποβληθεί από την  Τρίτη 26/10/2021 μέχ ρι και
την  Παρασκευή 05/11/2021.
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O Μίμας Μικρασιατική
απέδρασε απο την Φυλή

Ο ΑΟ Μίμας
Μικρασιατική Μελί
Μεγάρων
επικράτησε στο
γήπεδο της Φυλής
του Θρασύβουλου
με 2-0 και σημείωσε
την  2η ν ίκη του στο
πρωτάθλημα.
Τα τέρματα της

ομάδος του Χάρη Κουστέρη σημείωσαν  οι Στρατάκης
με πέν αλτι που κέρδισε ο Μπαγδάτογλου 35′ και
Μπαγδάτογλου 67′.

Διαιτητής ήταν   ο Χρέλιας.Βοηθοί: Θωμόπουλος-
Παπαδόπουλος.

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ: Γιόζεβ, Κορκοβίλης, Πετράκης,
Λεβαν τής, Ευθυμιάδης, Χαλιμούρδας, Βασιλείου(67′
Κουτσούμπας), Καψάλας(86′ Βερούτης),
Μαρούσκος(63′ Κοσλίδης), Καμπόλης(86′ Κόκορης),
Κον τούλης.

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ: Βαν δώρος, Μήτσος Α., Γαλαν ός,
Κήττας, Γεωργακής(46′ Μαζιώτης), Έβερετ, Τούσης,
Μήτσος Δ.(46′ Κουφής Γ.85′ λ.τρ. Δρομούσης),
Στρατάκης(69′ Χατζής), Μπαγδάτογλου, Νταούτ(57′
Χατζιάδης).

Ο
Εθν ικός Παν οράματος του Γιώργου Αδάκτυλου
εκμεταλλευόμεν ος τα τραγικά λάθη στην  άμυν α
του ΠΑΟΚ Μάν δρας στο β΄ημίχ ρον ο(τελευταίο

τέταρτο) πήρε τους τρείς βαθμούς της ν ίκης με 2-
0(ημίχ ρον ο 0-0) ύστερα από έν α καλό και δυν ατό
παιχ ν ίδι.
Ο αγών ας διεξήχ θει σε έν α κακό αγων ιστικό χ ώρο και
εγκυμον ούσε κιν δύν ους για τους ποδοσφαιριστές και
των  δύο ομάδων .
Στο πρώτο ημίχ ρον ο και οι δύο ομάδες ήταν  μέτριες
χ ωρίς την  μεγαλή φάση. Στην  επαν άληψη ο Εθν ικός
Παν οράματος και ο προπον ητής του αν ακάτεψε την
τράπουλα και κατάφερε με την  εμπειρία των  παικτών
του(Κατσίκης,Γεγές, Γεωργιάδης, Τσουτσάν ης, Που-
λικίδης) και τις αλλαγές ν α αποδράσει απο την  Μάν δρα
κάν ον τας το 3Χ3.

ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΚΟΛ:

5′ ξαφν ικό σούτ του Μαν ασίδη από καλή θέση πάν ω
από τα δοκάρια.
50′ ο Δ. Δούκας τετ-α-τετ με τον  τερματοφύλακα Μολ-
ν τοβάν  το σούτ απέκρουσε ο πορτιέρο του Εθν ικού.
54΄ ο Εθν ικός ζήτησε πέν αλτι από πέσιμο του Γεωρ-

γιάδη μέσα στην  περιοχ ή από αμυν τικό του ΠΑΟΚ και
ο διαιτητής Αλιάγας κον τά στην  φάση έδειξε παίζετε.
75′ ΓΚΟΛΛΛΛΛ  ο Γεγές έγιν ε κάτοχ ος της μπάλας από
τα αριστερά πέρασε όλη την  άμυν α και πλάσαρε τον
τερματοφύλακα Τσαπρούν η 0-1.
85′ ΓΚΟΛΛΛΛΛο Τσουτσάν ης έφυγε από καν ον ική θέση
και σημείωσε το 0-2.
86′ ο Κατσίκης έδωσε την  ασίστ στον  Αν δριώτη που
πλάραε άουτ.

Πολύ καλή η διαιτησία του Αριστείδη Αλιάγα. Βοηθοί:
Μιχ άλης Δημόπουλος-Κώστας Οικον όμου.
Παρατηρητής αγών α Χρήστος Κον τογιάν ν ης.

ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ(Νίκος Τζαφέρης-Σταύρος Χρουσα-
λάς): Τσαπρούν ης, Βλαχ όπουλος, Χατζηαν των άκ-
ης,Τρόκα, Κλογκέρι, Φυσαράκης, Βάσης, Ζιώγας(73′
Ζύμπερι), Ράλλης(46′ Δούας Α-76′ Ισαρρης), Δούκας Δ,
Μπέλα(37’Καλιτσουν άκης).

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ(προπον ητής Γιώργος
Αδάκτυλος): Μόλν τοβάν , Καλαμούτσος, Παν αηλίδης,
Πουλικίδης, Μιχ αηλίδης(86’Μαν ασίδης ΙΙ Α), Αν δρ-
ιώτης,Γεωργιάδης(68′ Μαν ασίδης Δ), Κατσίκης(86′ Πρά-
σιν ος), Τσοτσάν ης(86′ Βίγλας).

***Στις εξέδρες του γηπέδου βρέθηκαν  ο παλαίμαχ ος
πποδοσφαιριστής του Παν ελευσιν ιακού, Παν αθην αι-
κού και ΑΕΚ Γιάν ν ης Καλιτζάκης, ο Θοδωρής Τυρλής, οι
ποδοσφαιριστές Κλόν τι Βούκα, Αν δρέας Παπακων -
σταν τίν ου, Αλέξαν δρος Μπακατσέλος, από τον  Βύζα
Μεγάρων  οι Δημήτρης Παπαδόπουλος και Θάκης Μπό-
τιζας, ο πρόεδρος του Μαν δραικού Χρήστος Παπακων -
σταν τίν ου, ο γεν ικός γραμματέας του συν δέσμου διαιτ-
ητών  Γιώργος Μπεγέτης, δεν  έλειψαν  και οι ωραίες παρ-
ουσίες.

Ρεπορτάζ-Φωτό: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ο Εθνικός Πανοράματος «καθάρισε» με
Γεγέ και Τσουτσάνη στην Μάνδρα

ΕΠΣΔΑ: Τα ζευγάρια της
2ης φάσης κυπέλλου
Στα γραφεία στην Ηρώων Πολυτεχνείου 69
στην Ελευσίνα έγινε η κλήρωση της 2ης
φάσης του κυπέλλου στην Δυτική Αττική.
Την κλήρωση έκανε η πρόεδρος της επι-
τροπής κυπέλλου κ. Γιώτα Σακκά. Παρα-
βρέθηκαν ακόμα ο πρόεδρος κ.Κλέαρχος
Τζαφέρης, ο γενικός γραμματέας Κώστας
Καράμπελας και ο αντιπρόεδρος Χρήστος
Σοφιανίδης.

ΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ:

1. Απόλλων Ποντίων- Εθνικός Πανοράμα-
τος
2. Ηρακλής Ελευσίνας- Νέα Πέραμος
3. Πανελευσινιακός- Μεγαρικός
4. ΑΕ Ζεφυρίου- Μικρασιατική
5. Λαμπερή Ελευσίνας- Δύναμη Ασπρ-
οπύργου
6. Ζωφριά- ΠΑΟΚ Μάνδρας
7. Ερμής Άνω Λιοσίων- Βύζας Μεγάρων
***Ο Σκορπιός Φυλής πέρασε χωρίς
αγώνα στην επόμενη φάση.

Οι αγώνες είναι διπλοί και θα διεξαχθούν
την προσεχή Τετάρτη και Πέμπτη 27-
28/10 με ώρα έναρξης στις 16.00.

Στον Ακράτητο ο Παύλος Σκαμαντζούρας

Η ομάδα του Α.Π.Ο
Ακράτητου έρχ εται ν α
εν δυν αμώσει το ρόστερ
της με ακόμη μια σημαν -
τική προσθήκη, αυτήν
της απόκτησης του 32
χ ρον ου αριστεροπόδαρ-
ου στόπερ Παύλο Σκα-
μαν τζούρα, ο οποίος
αν αμέν εται ν α εν ισχ ύσει
σημαν τικά την  αμυν τική
λειτουργία της ομάδας με
την  εμπειρία του.
Ο Παύλος γυρν ά σε
γν ώριμα λημέρια αφού ξεκίν ησε την  ποδοσφαιρική
του καριέρα από τις ακαδημίες του συλλόγου τω
πρασίν ων   όπου και αγων ίστηκε μέχ ρι και τα 18 του.
Εχ ει αγων ιστεί Αστέρας Μαγούλας, ΠΑΟ Ρουφ, Ηρακ-
λής Ελευσίν ας, Θρασύβουλος, Αχ ιλλέας Κάτω Αχ α-
ρν ών , Απολλων  Πον τίων  Ασπροπύργου, Εν ωση
Ασπροπύργου.
Με χ αρά σε καλωσορίζουμε ξαν ά Παύλο στην  οικογέ-
ν εια του ΑΠΟ Ακράτητου. Υγεία και πολλές επιτυχ ίες!
***Στην  φωτό ο Παύλος Σκαμαν τζούρας στο μαγαζί
του με τον  Χρήστο Αποστολόπουλο.
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Ο Ίκαρος 
καθάρισε το

τοπικό ντέρμπι
με την 

Δύναμη 3-1

Ο Ικαρος Νεοκτίστων
ήταν  ο ν ικητής στο
τοπικό ν τέρμπι αφού επι-
κράτησε της Δύν αμης
Ασπροπύργου με 3-1.

Τα τέρματα για την  ομάδα
του Κώστα Λιν άρδου
σημείωσαν   οι Σούτας(3′)
και Στασίν ης(14′, 40΄). Για
την  Δύν αμη σκόραρε ο
Στυλίδης(32′).

Αξίζει ν α σημειωθεί ότι η
Δύν αμη απώλεσε πέν αλτι
στο 68΄που κτύπησε ο Ι.
Λαμπριν άτος.

Διαιτητής ήταν  ο Γιαπιτ-
ζόγλου.Βοηθοί: Πλάκας
Σ,-Τερζόπουλος.

ΔΥΝΑΜΗ: Σιδηρόπουλος,
Αν των όπουλος(15′ Τσιρ-
ικλός), Τριαν ταφύλλου(69′
Π α ν α γ ι ωτ ό π ο υ λο ς ) ,
Παπαϊωάν ν ου, Λαμπρι-
ν άτος Γ., Στυλίδης, Ντον -
τοβέτσι, Παπαδόπου-
λος(46′ Σάλτας), Λαμπρι-
ν άτος Ι., Γκίν ης(46′
Χαλιλόπουλος), Αμα-
ν ατίδης(58′ Δαμίγος).

ΙΚΑΡΟΣ: Παπαθαν ασίου,
Κυριλίουκ, Κάτσος Χ.,
Χυσολάρι Εν τ., Κάτσος
Γ., Χυζολάρι Ερ.(90′
Τοπάλοβ), Στασίν ης(81′
Ρούσσος), Μάμμας,
Σούτα, Αν δρεάδης,
Σούτας(88′ Μυλων άς).

Ο Ευκλείδης 
Μεγάρων με 
ανατροπή 
3-2 τον Λέοντα

Ο Ευκλείδης έκαν ε ολική αν ατροπή και
επικράτησε στο γήπεδο του Βύζα στα
Μέγαρα του Λέον τα με 3-2 πετυχ αίν ον -
τας την  πρώτη του ν ίκη στο πρωτάθλ-
ημα.

Τα γκολ του Ευκλείδη σημείωσαν  οι
Σον ίλ(54′) και Τσούτσης(72′,  85′).Για
λογαριασμό του Λέον τα σκόραραν  οι
Καρασαββίδη(34′) και Κορδερά(75′).
Η ομάδα του Ευκλείδη τελείωσε το μάτς
με 10 ποδοσφαιριστές στις καθυστερή-
σεις λόγω αποβολής του Κουν ελάκη(2η
κίτριν η).

Δοκάρια: Κρυάδας(Ευκλείδη), Κορδεράς,
Μήτρου(Λέον τα).

Διαιτητής  ο Χαμπιλάι.Βοηθοί: Τόσιος-
Αρβαν ιτάκης.

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σκληρός, Αργυρίου(70′
Κασιμάτης), Κόλα(70′ Κουν ελάκης), Καρ-
ιόρης, Ζεϊν άτι, Θεοχ άρης, Σον ίλ(84′
Παρθέν ογλου), Καραμπίν ος(46′
Τσούτσης), Γιάχ ο(61′ Στρατούρης),
Παλούκα, Κρυάδας.

ΛΕΩΝ: Αβετίδης, Νικολόπουλος, Δελ-
ηγιάν ν ης, Κατσαρός, Μήτρου, Μαλα-
ματίν ης(80′ Λουκόπουλος), Ζαπουν ίδης,
Σαμπάν ης(80′ Γερον τίδης), Κορδεράς,
Λούφης(62′ Φλούδας), Καρασαββίδης
Π.(62′ Καρασαββίδης Χ.).

Ο Ακράτητος
νικητής στο
γ ε ι τ ο ν ι κ ό
ντέρμπι με
την Ζωφριά

Ο Ακράτητος ήταν ο νικ-
ητής στο γειτονικό
ντέρμπι στα πλαίσια
της 3ης αγωνιστικής
του πρωταθλήματος
της Ά κατηγορίας αφού
επικράτησε στο γήπεδο
Καματερού του ΑΟ
Ζωφριάς με 2-1.

Τα τέρματα του Ακράτ-

ητου σημείωσαν οι
Μυλόβας(47′) και
Ρούμπος(79′ ). Για λογα-
ριασμό της Ζωφριάς
σκόραρε ο Νικολά-
ου(86′).
Διαιτητήs ήταν  ο Κων-
στα ντι νί δη ς . Β ο η θο ί :
Καντανολέων-Πλάκας
Χ.
Ζ ΩΦΡΙ Α(προ πο νη τή ς
Κώστας Μαργαρίτης):
Πλατανιάς, Κάσσος,
Σταύρου(9′ Σωτηρόπου-
λος Δ., 56′ Ξενάκης),
Καλαμάρας, Νίκα, Πλα-
τσίδας, Αθανασίου(51′
Σπηλιόπουλος), Χαλε-
πιάν(56′ Πυλαρινός),
Νικολάου, Ρεφενδάριος,
Σωτηρόπουλος Κ.(46′

Λάβδας).
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ(προπονητ
ής Παναγιώτης Λουμάκ-
ης):  Καραμαλίγκας,
Σ ο υ ρ τ -
ζής(80’Κωνσταντινίδης)
, Πετσίτης, Ντε

ρμόσι, Μυλούλης, Μπιγ-
κα ί ντ(90’ Κ α ρ α φλή ς ),
Φιλίππου(60’Ρούσσος),
Σγούρης, Μυλό-
βας(80’Κολέτσι), Τσαλε-
ρίδης, Ρεμούνδος
(90’Σοπίδης).

Κόλλησαν στο μηδέν ΑΕ Ζεφυρίου και Αίας 
Παραλίας

Δεν  αν έδειξε ν ικητή το παιχ ν ίδι
της 3ης αγων ιστικής στην
Β΄κατηγορία αν άμεσα στην
ΑΕ Ζεφυρίου και στον  Αία
Παραλίας που διεξήχ θει
στο γήπεδο Παν οράματος
αφού το σφύριγμα της
λήξης του διαιτητή
Φαρμάκη βρήκε τις δύο
ομάδες ισόπαλες χ ωρίς
γκόλ.

Διαιτητής ήταν  ο Φαρμάκης.
Βοηθοί: Σταμούλης-Κορέστη.

ΑΕ ΖΕΦΥΡΙΟΥ: Ασβέστης, Ζέρβας, Τσόλος,
Σπυρίδης, Αδράμης, Λέλος, Χατζηγιάν ν ης, Μιχ αηλίδης(60′ Δρούμπαλης), Κων σταν -
τιν ίδης, Σωτηρόπουλος(90′ Μουτάφης), Κουτσούμπας.

ΑΙΑΣ: Θωμάς, Λαν άι(11′ λ.τρ. Μπραχ ιμάι), Σπαχ ίγια, Δρούγος Δ., Ντούρος, Σουλέν ι,
Αν δρουτσόπουλος(80′ Ντερβισάι Τ.), Ντερβισάι, Αμπαζάι, Σότα, Βλάχ ος.

Ο Κριός Ασπροπύργου 3-1 τον Ερμή Άνω Λιοσίων

3Χ3 για τον Κριό Ασπροπύργου που επικράτησε στο ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής στο γήπεδο
Γκορυτσάς του Ερμή Ανω Λιοσίων με 3-1.Τα γκολ του Κριού σημείωσαν οι Σφακιανάκης Αγγ. 3′ ,
Μεϊμαρίδης(66′ ) και Δημητρέλης(91′). Για λογαριασμό του Ερμή σκόραρε ο Ιακωβίδης(81′).
Διαιτήτευσε ο Λάμπρου. Βοηθοί: Νάκος-Δεμερτζής.

ΚΡΙΟΣ: Σοφιανίδης, Μαζμανίδης, Λακάι, Συμεωνίδης, Σφακιανάκης Αν., Χαϊντούτης(60′ λ.τρ. Στυλια-
νού), Σφακιανάκης Αγγ., Γεωργιάδης, Δημητρέλης, Τόλας(85′ Παπαδόπουλος), Μεϊμαρίδης(75′
Πουρουζίδης).
ΕΡΜΗΣ: Κυπαρίδης(46′ Μάμαλης), Θάνος, Στέφου(46′ Χατουτσίδης), Κοντογιάννης Γ., Κοντογιάν-

νης Δ.(46′ Καπογιάννης), Σαρσαρίδης, Κίσσας(68′ Αντωνίου), Πουμπουρίδης, Ιακωβίδης, Χατ-
ζηιωαννίδης(56′ Κεχρης), Θεοφανίδης.



Κρικέτος: Σε άμυνα οι αστυνομικοί

Ο Σπήλιος Κρικέτος, συν δικαλιστής αστυν ομικός, μιλών τας στην  ίδια εκπομπή του
Ant1, είπε ότι «χ θες ήταν  μια δύσκολη ημέρα, χ άθηκε ακόμη έν ας άν θρωπος και
θέλω ν α εκφράσω και εγώ την  θλίψη μου».
Σε ό,τι αφορά τις κιν ήσεις των  αστυν ομικών , οι οποίοι οδηγήθηκαν  εν ώπιον  του
εισαγγελέα, ο κ. Κρικέτος είπε, «δεν  μπορώ ν α παραβλέψω το γεγον ός ότι
εμβολίστηκαν  πέν τε μηχ αν ές. Αυτοί οι αστυν ομικοί βρίσκον ται σε άμυν α και
υπάρχ ει άμεσος κίν δυν ος για την  ζωή τους. Όλα θα ερευν ηθούν , όπως διέταξε ο
αρχ ηγός της ΕΛ.ΑΣ. και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και ν α γίν ει και
επιχ ειρησιακός έλεγχ ος για ν α δούμε τι ακριβώς συν έβη».
Ακόμη, προσέθεσε ότι «από όσο μαθαίν ω, σε έν αν  από τους συλληφθέν τες, ο
εισαγγελέας αποδίδει κατηγορία για απόπειρα αν θρωποκτον ίας. Είν αι και οι
αστυν ομικοί άν θρωποι, έχ ουν  οικογέν ειες και οφείλουν  ν α προστατεύουν  τις ζωές
τους και τις ζωές των  πολιτών », είπε. Παράλληλα εξέφρασε τον  προβληματισμό
του, εάν  όσα ακολούθησαν  την  φον ική καταδίωξη στο Πέραμα, οδηγήσουν  τους
αστυν ομικούς ν α μην  ασκούν  όπως πρέπει το καθήκον  τους σε αν άλογες περι-
πτώσεις, λέγον τας χ αρακτηριστικά ότι «το επόμεν ο κλεμμέν ο αυτοκίν ητο που θα
εν τοπίσουμε, ν α το αφήσουμε ν α συν εχ ίσει; Αυτό μας ζητούν ; Αυτό δεν  πρέπει
ν α γίν ει».

Προσωρινά κρατούμενοι στη ΓΑΔΑ οι 7 αστυνομικοί για την
καταδίωξη στο Πέραμα - Απολογούνται την Τετάρτη

Στη Γεν ική Αστυν ομική Διεύθυν ση Αττικής θα κρατηθούν  μέχ ρι την  απολογία τους
την  ερχ όμεν η Τετάρτη οι 7 αστυν ομικοί – έν ας αξιωματικός και 6 αστυφύλακες -
που κατηγορούν ται για τη φον ική καταδίωξη στο Πέραμα.
Την  Τετάρτη 27 Οκτωβρίου θα απολογηθούν  στον  αν ακριτή οι επτά αστυν ομικοίμ
που συν ελήφθησαν  στο πλαίσιο του αυτοφώρου, με την  κατηγορία της αν θρωποκ-
τον ίας με εν δεχ όμεν ο δόλο και συμμετείχ αν  στην  αιματηρή καταδίωξη στο Πέρα-
μα, η οποία είχ ε ως αποτέλεσμα το θάν ατο 20χ ρον ου, από πυρά. Από τα πυρά,
ως γν ωστό τραυματίστηκε και έν ας 16χ ρον ος που βρισκόταν  στο κλεμμέν ο
όχ ημα, εν ώ ο τρίτος συν επιβάτης διέφυγε. Στο σημείο βρέθηκαν  38 κάλυκες.
Μέχ ρι την  απολογία τους οι 7 αστυν ομικοί – έν ας αξιωματικός και 6 αστυφύλακες-
θα κρατηθούν  στη ΓΑΔΑ.Από τους αστυν ομικούς που εν επλάκησαν  στην
καταδίωξη οι επτά, οι οποίοι έκαν αν  χ ρήση των  όπλων  τους, συν ελήφθησαν  στο 

πλαίσιο του αυτοφώρου για αν θρωποκτον ία με εν δεχ όμεν ο δόλο και το βράδυ του
Σαββάτου οδηγήθηκαν  στην  εισαγγελία Πειραιά. Όλοι τους υπηρετούν  στην  ομάδα
ΔΙΑΣ Δυτικής Αττικής.

Αγνοήθηκε εντολή για μη εμπλοκή;

Μια σειρά από αν απάν τητα ερωτήματα έρχον ται στο φως της δημοσιότητας για τις
συν θήκες θαν άτου του ν εαρού μετά από την  καταδίωξη στο Πέραμα.
Μέν ει ν α απαν τηθεί αν  υπήρξε ζήτημα σωστής συν εν ν όησης με το κέν τρο της
Άμεσης Δράσης, κατά της διάρκεια της καταδίωξης και σύμφων α με όσα διαρρέον -
ται οι αστυν ομικοί που εν επλάκησαν  στην  αιματηρή καταδίωξη φέρον ται ν α είχ αν
λάβει εν τολή μη εμπλοκής και παρόλα αυτά ν α συν έχ ισαν  την  καταδίωξη. Τίποτα
όμως δεν  μπορεί ν α απαν τηθεί με ασφάλεια αυτή τη στιγμή, ειδικά για τις εν τολές
που έλαβαν  ή όχ ι για εμπλοκή ή μη.
Μετά τις εξελίξεις αυτές ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος
ζήτησε από τον  Αρχ ηγό της Ελλην ικής Αστυν ομίας ν α προχ ωρήσει κατεπειγόν τως
πειθαρχ ικός έλεγχ ος και ταυτοχ ρόν ως πλήρης επιχ ειρησιακή αξιολόγηση της δρά-
σης της ΕΛ.ΑΣ .
Σύμφων α με την  σχ ετική αν ακοίν ωση, η επιχ ειρησιακή αξιολόγηση θα πρέπει ν α
έχ ει ολοκληρωθεί μέσα στις επόμεν ες πέν τε ημέρες.

Τ. Θεοδωρικάκος: Επίσκεψη στους κρατούμενους αστυνομικούς στη ΓΑΔΑ

Με αν άρτηση του ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη έκαν ε γν ωστό ότι επισκέφ-
θηκε τους επτά αστυν ομικούς που κρατούν ται στη ΓΑΔΑ για το αιματηρό επεισό-
διο στο Πέραμα. Παράλληλα, ο κύριος Θεοδωρικάκος αν έφερε ότι επικοιν ών ησε και
με τον  πατέρα του του ν εαρού που σκοτώθηκε στο συγκεκριμέν ο περιστατικό και
του εξέφρασε τα συλλυπητήρια του.

Αν αλυτικά ο κ. Θεοδωρικάκος αν αφέρει:

"Πριν  από λίγο επισκέφθηκα στη ΓΑΔΑ τους επτά αστυν ομικούς που κρατούν ται
για την  αιματηρή υπόθεση στο Πέραμα την  Παρασκευή το βράδυ. Η κίν ησή μου
είχ ε αποκλειστικά αν θρώπιν ο και συμβολικό χ αρακτήρα, για ν α στηρίξω ψυχ ικά
ν έους αν θρώπους που υπηρετούν  στην  Ελλην ική Αστυν ομία. Από εκεί και πέρα,
η δικαστική εξέλιξη και οι πειθαρχ ικές διαδικασίες θα εξελιχ θούν  όπως προβλέ-
πουν  οι ν όμοι.

Επίσης, επικοιν ών ησα τηλεφων ικά με τον  πατέρα του ν εαρού που σκοτώθηκε
στο συγκεκριμέν ο περιστατικό στο Πέραμα. Του εξέφρασα τα ειλικριν ή
συλλυπητήριά μου.

Η κοιν ων ία μας χ ρειάζεται αν θρωπιά, ηρεμία και ασφάλεια για ν α προχ ωρήσει
μπροστά. Σε όποια θέση και αν  βρισκόμαστε, ιδιαίτερα αν  υπηρετούμε τον  δημό-
σιο βίο, οφείλουμε αυτό ν α το έχ ουμε καλά στο μυαλό μας”.

12-θριάσιο Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021
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Με επιστολή του προς την  Υπο-
υργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, ο
Δήμαρχος Φυλής ζητάει να μην εφα-
ρμοστεί η  Απόφαση, τόσο στο 1ο
ΓΕΛ , όσο και στα υπόλοιπα σχο-
λεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης του Δήμου Φυλής. Στο σκεπτικό
του αναφέρει ότι στο Δήμο Φυλής
επικρατούν κοινωνικές και μαθησια-
κές ιδιαιτερότητες  κι  ότι  οι
υπάρχουσες αίθουσες δεν προσφ-
έρονται για αυξημένο αριθμό μαθη-
τών, ιδιαίτερα σε συνθήκες παν-
δημίας.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Ν.
ΧΑΤΖΗΤΡΑΚΟΣΙΑ 

ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΕΜΑ

Εξάλλου, συνάντηση με τον Αντιπε-
ριφερειάρχη Δυτικής Αττικής Λευ-
τέρη Κοσμόπουλο για το εν λόγω
θέμα είχε ο Πρόεδρος της Δευτερο-
βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Νίκος
Χατζητρακόσιας. Στη συνάντηση ο
Νίκος Χατζητρακόσιας ενημέρωσε
τον Αντιπεριφερειάρχη για την επι-
στολή του Δημάρχου στον Υπουργό
και ζήτησε τη συμπαράστασή του για
την αίσια έκβαση του θέματος που
έχει αναστατώσει την εκπαιδευτική
κοινότητα.

Συν εχ ίζεται από τη σελ. 3
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

Διατίθεται οικόπεδο εν-
τος σχεδίου
1573τ.μ.,προς ενοικιαση
ή πώληση στα Νεόκτιστα
Ασπροπύργου,τριφατσο
με εύκολη πρόσβαση πρ-
ος όλες τις  εθνικές  ο-
δούς.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 φαρμα-
κείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 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
Ασπροπύρ-
γου!Πληροφορίες
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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθαρίστρια
γραφείων εταιρείας για
μερική απασχόληση 
(παρέχεται ασφάλιση)  
Συστάσεις απαραίτητες.
Τηλ. επικοινωνίας  
2144029500

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο  
«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: ifoniton-
amea@gmail.com  

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΛΑΜ ΑΡΙΝΑΣ, Μ Ε ΒΑΣΙΚΕΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
ARGON, AΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Μ ΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μ Ε ΕΔΡΑ ΤΟΝ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6972807187

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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ΟΔΗΓΟΙ Β,Γ, Δ, Ε ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ 
Επιθυμητά προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι Διπλώματος ADR
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα
Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Επιθυμητά Προσόντα

Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι διπλώματος Ι.Χ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.  

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ ΑΔΕΙΑ) Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου 
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45 ετών
Κάτοχοι Ι.Χ.  
Απαραίτητα Προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης 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 Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
213 200640
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
210 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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