
Δυναμική είσοδος του
Αθλητισμού στα νηπιαγωγεία

του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας
Η καθηγήτρια Φυσικής Αγω-
γής και κάτοχ ος του Παν ελ-

λην ίου Ρεκόρ
Κλειστού Στίβου στα 60

μέτρα με εμπόδια
Φλώρα Ρεν τούμη δίπλα στα

μικρά παιδιά

Σε δυο... δόσεις
ανοίγουν όλα τα εμβόλια

στους 18-29 ετών
- Η μια ομάδα θα αφορά τους 25 έως 29

ετών και η άλλη τους 18 έως 24 ετών

““ΚΚααλλοοκκααίίρριι  σσττηηνν  ππόόλληη””
-Summer Camp από τη Δημοτική Φρον τίδα Αχ αρν ών

ΤΤέέλλοοςς  ηη  ααππλλήή  ααννααλλοογγιικκήή,,
δδήήµµααρρχχοοςς  µµεε  4433%%++11

Υπερψηφίστηκε από τη Ν∆ ο νέος εκλογικός
νόµος για την Αυτοδιοίκηση 

ΣΣΥΥΝΝΑΑΝΝΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΥΥΦΦΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ
∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΣΣΥΥΝΝΗΗΣΣ  ΜΜΕΕ  ΤΤΟΟΝΝ  ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΟΟ  ΑΑΓΓΡΡΟΟΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΡΡΟΟΦΦΙΙΜΜΩΩΝΝ  

Την ανάγκη µέτρων στήριξης των πληγέντων -από την
πρόσφατη πυρκαγια- αγροτών καθώς 

και την άµεση  απόδοση των αποζηµιώσεων
επεσήµανε ο κ. Γ. Κώτσηρας 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ
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42χρονος έκλεψε φιαλίδια
εμβολίων από Κέντρο Υγείας στο

Περιστέρι

σσεελλ..  33--99

FL: Νέα ήττα της Ενωσης
Ασπροπύργου στην Ρόδο

ΣΣεελλ..  1133  

σσεελλ..  22
σσεελλ..  66

World Masters Weightlifting Online Real
Time Championship 2021. 

ΑΑκκόόμμαα  μμιιαα  ππρρωωττιιάά  γγιιαα
ττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  σσττηηνν

ΆΆρρσσηη  ΒΒααρρώώνν

Η  Ελίνα Γιανζίνα ( - 55 κιλά ) 
του Αθλητικού Συλλόγου «ΒΥΒΩΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» στην κορυφή 
του βάθρου στην Ευρώπη ενώ κατέκτησε
και την 3η Θέση στο Γενικό Παγκόσμιο.

σσεελλ..  99

ΑΑππόό  ττοονν  ΔΔήήμμοο  ΦΦυυλλήήςς
ξξεεκκίίννηησσεε  

ηη  ΕΕκκσσττρρααττεείίαα  ττοουυ  ΔΔιικκττύύοουυ  SSDDGG  1177  GGrreeeeccee  
γγιιαα  ττηη  σσττήήρριιξξηη  ττηηςς  κκαακκοοπποοιιηημμέέννηηςς  γγυυννααίίκκααςς

Για μια πολύπλευρη συνεργασία συμφώνησαν Χρήστος 
Παππούς και Μαρίνα Πατούλη -Σταυράκη

σσεελλ..  66

σσεελλ..  22--44 σσεελλ..  33

Το Celestyal Olympia έφθασε στην
Ελευσίνα για δεξαμενισμό

Μετά από αρκετά χρόνια η Celestyal επέλεξε 
τα Ναυπηγεία Ελευσίνας σσεελλ..  33

ΟΟιι  δδέέκκαα
ννοοµµοοττεεχχννιικκέέςς

ββεελλττιιώώσσεειιςς
πποουυ    

κκααττέέθθεεσσεε  
οο  ΣΣ..  ΠΠέέττσσααςς  

σσεελλ..  77
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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: Ηλιοφάνεια 

Ανεμοι: Νότιοι 4-5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Υπατία, Υπατή, Υπατούλα, Πατούλα
Παγκόσμια Ημέρα του Ποδηλάτου

Οσίας Ιερίας, Αγίου Υπατίου μάρτυρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Κολιός Αντώνιος Ν.28ης Οκτωβρίου 17Α &
Θρασυβούλου, 2105577744

Ελευσίνα

Βιλλιώτης Νικόλαος Ε
.Δήμητρας 17, 2105560049

MANΔΡΑ
Ασημάκης Γρηγόριος Κ.Στρατηγού 
Ρόκκα Νικολάου 114,2105550323

Άνω Λιόσια

Μοσχογιάννη Σπυριδούλα Σ.
Δημαρχείου 15, 2102475470

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΕ
Φιλαδελφείας 64, 2102467050

Εν α ς
4 2 χ ρ ο -
ν ο ς

συνελήφθη χθες το
πρωί, ο οποίος
κατηγορείται ότι
αφαίρεσε δύο
φιαλίδια με δόσεις
του εμβολίου της
Pfizer από το
Εμβολιαστικό Κέν-
τρο που στεγάζε-
ται στο 2ο Κέντρο
Υγείας Περιστε-
ρίου.

Σύμφωνα με
πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε στις 12:30 το
μεσημέρι, όταν ο εργαζόμενος που τον εμβολίαζε, 

τον είδε να αρπάζει
τα επίμαχα φιαλίδια. 

Οι ίδιες πληροφο-
ρίες αναφέρουν ότι ο
εργαζόμενος του ζήτ-
ησε να τα επιστρέψει,
εκείνος το έκανε,
όμως δεν γλίτωσε
από τα χέρια της
Αστυνομίας.

Ο 42χρονος συνε-
λήφθη από τους
αστυνομικούς και με
τη δικογραφία που

σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στον αρμόδιο
Εισαγγελέα.

ΑΑππόό  ττοονν  ΔΔήήμμοο  ΦΦυυλλήήςς  ξξεεκκίίννηησσεε  
ηη  ΕΕκκσσττρρααττεείίαα  ττοουυ  ΔΔιικκττύύοουυ  SSDDGG  1177  GGrreeeeccee  γγιιαα

ττηη  σσττήήρριιξξηη  ττηηςς  κκαακκοοπποοιιηημμέέννηηςς  γγυυννααίίκκααςς

Για μια πολύπλευρη συνεργασία συμφώνησαν Χρήστος 
Παππούς και Μαρίνα Πατούλη -Σταυράκη

Σ
ε στεν ή συν εργασία για την  προώθηση των
στρατηγικών  τόσο του Δικτύου όσο και του
Δήμου, συμφών ησαν  ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρή-

στος Παππούς και η Πρόεδρος του Δικτύου SDG 17
Greece, Μαρίν α Πατούλη Σταυράκη, κατά τη συν άν -
τησή τους στο Δημαρχ είο Φυλής στα Άν ω Λιόσια, την
Τρίτη 1η Ιουν ίου 2021.

Ο Χρήστος Παππούς και η Μαρίν α Πατούλη Στα-
υράκη είχ αν  μία εποικοδομητική συν άν τηση στη διάρ-
κεια της οποίας διερεύν ησαν  και συμφών ησαν  τους
τομείς όπου μπορούν  ν α αν απτύξουν  συν εργασία και
ν α συμπράξουν  για την  καλύτερη προώθηση των
στόχ ων  τους.

Τη συν εργασία αυτή εγκαιν ίασαν  με την  εκστρατεία
του Δικτύου SDG 17 Greece για τη στήριξη της κακο-
ποιημέν ης γυν αίκας και την  καταπολέμηση της έμφυ-
λης βίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, το Δίκτυο πρόσφερε δωρεάν  εξε-
τάσεις διαγν ωστικού και γυν αικολογικού ελέγχ ου σε 87
κακοποιημέν ες γυν αίκες που έχ ουν  απευθυν θεί στο
Συμβουλευτικό Κέν τρο Γυν αικών  του Δήμου Φυλής. Οι
εξετάσεις είν αι προφορά του Ομίλου Ιατρικό Αθην ών
προς το SDG 17 Greece και οι 87 αυτές γυν αίκες μπο-
ρούν  ν α κάν ουν  τις δωρεάν  εξετάσεις σε όποιο ιατρ-
ικό κέν τρο του Ομίλου επιλέξουν .

42χρονος έκλεψε φιαλίδια εμβολίων από Κέντρο
Υγείας στο Περιστέρι

Η συνέχεια στη σελ. 4
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Το Celestyal
Olympia έφθασε
στην Ελευσίνα
για δεξαμενισμό
Μετά από αρκετά χρόνια η

Celestyal επέλεξε 
τα Ναυπηγεία Ελευσίνας

Το Celestyal Olympia έφθασε στα  ν αυ-
πηγεία της Ελευσίν ας όπου θα δεξαμεν ιστεί.
Το πλοίο αν αμέν εται ν α ξεκιν ήσει και πάλι τις
κρουαζιέρες του στις 28/6 από το Λαύριο με το
ν έο 7ήμερο πρόγραμμα της εταιρείας που
περιλαμβάν ει τη Θεσ/ν ικη, τη Μύκον ο, τη
Σαν τορίν η, τη Ρόδο, τη Λεμεσό και τον  Άγιο
Νικόλαο.

Μετά από αρκετά χρόν ια η εταιρεία επέλεξε
τα ν αυπηγεία της Ελευσίν ας αφού συν ήθως
τα πλοία της δεξαμεν ίζον ταν  στη Σύρο ή στο
Πέραμα.

ΣΣΥΥΝΝΑΑΝΝΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΥΥΦΦΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΣΣΥΥΝΝΗΗΣΣ  ΜΜΕΕ
ΤΤΟΟΝΝ  ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΟΟ  ΑΑΓΓΡΡΟΟΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΡΡΟΟΦΦΙΙΜΜΩΩΝΝ  

Την άµεση λήψη µέτρων στήριξης των πληγέντων -από την 
πρόσφατη πυρκαγια- αγροτών καθώς και την έγκαιρη απόδοση

των αποζηµιώσεων, ζήτησε ο κ. Γ. Κώτσηρας από τον κ. Σπ. Λιβανό 

ΣΣυυννάάννττηησσηη  εερργγαασσίίααςς  µµεε  ττοονν  ΥΥπποουυρργγόό  ΑΑγγρροοττιικκήήςς
ΑΑννάάππττυυξξηηςς  κκααιι  ΤΤρροοφφίίµµωωνν,,  κκ..  ΣΣππήήλλιιοο  ΛΛιιββααννόό,,
εείίχχεε  ττηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη  22  ΙΙοουυννίίοουυ  οο  ΥΥφφυυπποουυρργγόόςς

∆∆ιικκααιιοοσσύύννηηςς  κκααιι  ΒΒοουυλλεευυττήήςς  ∆∆υυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς,,  κκ..  ΓΓιιώώρρ--
γγοοςς  ΚΚώώττσσηηρρααςς,,  µµεε  θθέέµµαατταα  σσυυζζήήττηησσηηςς  ττηηνν  ππρρόόσσφφααττηη
ππυυρρκκααγγιιάά  σστταα  ΓΓεερράάννεειιαα  ΌΌρρηη  κκααιι  ττηηνν  ππρροοώώθθηησσηη  ααγγρροο--
ττιικκώώνν  ζζηηττηηµµάάττωωνν  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττηηςς  ∆∆υυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς..

Ο κ. Κώτσηρας ανέλυσε στον κ. Λιβανό την κατάστα-
ση που έχει διαµορφωθεί µετά τη µεγάλη φωτιά που
ξέσπασε στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου Μεγαρέων,
επισηµαίνοντας την άµεση ανάγκη να ληφθούν µέτρα
στήριξης των πληγέντων, να επισπευσθεί από τα κλι-
µάκια του ΕΛΓΑ η καταγραφή των ζηµιών των αγρο-
τικών εκµεταλλεύσεων της περιοχής, καθώς και να
ολοκληρωθούν τάχιστα οι διαδικασίες αποζηµιώσεων.

Αξίζει να σηµειωθεί πως υπήρξε επικοινωνία µε τον
Πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο καθώς και
την Γ.Γ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Χρι-
στιάνα Καλογήρου σχετικά µε την πορεία καταγραφής
των ζηµιών µέχρι σήµερα.

ΗΗ  ααττζζέένντταα  ττηηςς  σσυυζζήήττηησσηηςς  µµεε  ττοονν  ΥΥπποουυρργγόό  ΑΑγγρροοττιι--
κκήήςς  ΑΑννάάππττυυξξηηςς  κκααιι  ΤΤρροοφφίίµµωωνν  ππεερριιεελλάάµµββααννεε  κκααιι  ττοο
ζζήήττηηµµαα  ττηηςς    ππεερρααιιττέέρρωω  ππρροοώώθθηησσηηςς  ττωωνν  ααγγρροοττιικκώώνν

ππρροοϊϊόόννττωωνν  πποουυ  ππααρράάγγοοννττααιι  σσττηη  ∆∆υυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή.

Επιπλέον, συζητήθηκε η υλοποίηση σειράς δράσεων
και ενεργειών που θα ενισχύσουν την εξωστρέφεια της
αγροτικής παραγωγής της περιοχής της ∆υτικής Αττι-
κής, των οποίων η πορεία θα αξιολογηθεί και από τον
ίδιο τον Υπουργό.

Μετά το πέρας της συνάντησης εργασίας, ο Υφυπο-
υργός ∆ικαιοσύνης και Βουλευτής ∆υτικής Αττικής, κ.
Γιώργος Κώτσηρας, ανέφερε:

«Σήµερα, είχα µία άκρως εποικοδοµητική και
ουσιώδη συνάντηση µε τον Υπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων, Σπήλιο Λιβανό. 

Τέθηκε επί τάπητος µία σειρά σηµαντικών ζητηµά-
των που αφορούν τη ∆υτική Αττική, µε επίκεντρο
βεβαίως την πρόσφατη πυρκαγιά που έπληξε τον τόπο
µας.

Ο κ. Λιβανός άκουσε µε προσοχή τις προτάσεις µου
και αφουγκράστηκε την ανάγκη να ληφθούν άµεσα
µέτρα στήριξης εκ µέρους του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων για να αναγεννηθεί ξανά η
περιοχή µας.

Εκφράστηκε η απόλυτη βούληση της ηγεσίας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ώστε
να αξιοποιηθούν όλοι οι δυνατοί τρόποι προκειµένου
να επιτευχθεί η αποζηµίωση των πληγέντων.

Παράλληλα, µε τον Υπουργό, συζητήσαµε το θέµα
της περαιτέρω ανάπτυξης του πρωτογενούς τοµέα παρ-
αγωγής στη ∆υτική Αττική. Μια περιοχή όπου ανα-
πτύσσεται διαρκώς η πτηνοτροφία, η καλλιέργεια -
τυποποίηση φιστικιών, η αµπελουργία - οινοποιία, η
κτηνοτροφία, οι ιχθυοκαλλιέργειες, η παραγωγή
οστράκων, τα γαλακτοκοµικά προϊόντα, τα κηπευτικά,
καθώς και η αλιεία».

Κ
ατά πλειοψηφία ενέκρινε η Ολομέλεια
της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουρ-
γείου Εσωτερικών για το νεο εκλογικό

σύστημα στην αυτοδιοίκηση με την κατάργ-
ηση της απλης αναλογικής..Το νομοσχέδιο
του Υπουργείου Εσωτερικών υπερψηφίστηκε
με τις θετικές ψήφους της ΝΔ ενώ  τα κόμμα-
τα (ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ, ΜΕΡΑ25, Ελλην ι-
κή Λύση) ψήφισαν ΟΧΙ επί της αρχής και κατά
περίπτωση για τα άρθρα και τις πέντε τροπο-
λογίες.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, οι
βασικές αλλαγές που προωθούνται,
συνοψίζονται στα εξής:
Επαναφορά της 5ετούς θητείας. Οι δήμαρχοι
και οι περιφερειάρχες που θα αναδειχθούν
από τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023, θα
έχουν πλήρη πενταετή θητεία, η οποία θα
ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου
Το όριο εκλογής από τον πρώτο γύρο τίθεται

σε ποσοστό 43% συν μία ψήφο.
Τίθεται όριο 3% για το δικαίωμα εκλογής δημο-
τικού ή περιφερειακού συμβούλου, το οποίο
είναι ανεξάρτητο από τον αριθμό των μελών
του οικείου συμβουλίου και ευθυγραμμισμένο
με το ισχύον όριο στις εθν ικές εκλογές.
Εξασφαλίζεται η εκλογή των 3/5 των μελών
του συμβουλίου στον ν ικητή των εκλογών.
Προβλέπεται η εκλογή συμβουλίων ή προέδρ-
ων δημοτικών κοινοτήτων σε όλη την επι-
κράτεια, χωρίς εξαίρεση, μία ρύθμιση που
ανταποκρίνεται σε σχετικά αιτήματα των
τοπικών κοινωνιών. Ειδικότερα για τις κοινότ-
ητες με πληθυσμό μέχρι και 300 κατοίκους,
κάθε συνδυασμός μπορεί να έχει πάνω από
έναν (1) υποψήφιο πρόεδρο. Πρόεδρος εκλέ-
γεται ο πρώτος σε σταυρούς, ανεξαρτήτως
συνδυασμού, από τον πρώτο γύρο.
Η υποβολή των υποψηφιοτήτων γίνεται μόνο
μέσω συνδυασμών και με δήλωση που υπο-
βάλλεται στην ηλεκτρον ική πύλη gov.gr, κατ’

επιλογή του υποψηφίου με το πατρώνυμο ή
το μητρώνυμό του.
Τίθεται καταληκτική ημερομην ία η 31η
Αυγούστου του έτους των εκλογών, για την
κατάρτιση και δήλωση των συνδυασμών και
η 10η Σεπτεμβρίου για την ανακήρυξη αυτών
από το αρμόδιο δικαστήριο, ώστε να υπάρχει
πλήρης έλεγχος των εκλογικών δαπανών και
οι υποψήφιοι να είναι εγκαίρως γνωστοί στο
εκλογικό σώμα.
Ο αριθμός των μελών των δημοτικών και περ-
ιφερειακών  συμβουλίων , καθώς και των
συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων καθορίζε-
ται με βάση συγκεκριμένες πληθυσμιακές
κλίμακες. Προβλέπεται λελογισμένη μείωση
του αριθμού των μελών τους. Σημειώνεται, δε,
ότι μετά τη δημόσια διαβούλευση, επήλθαν
στοχευμένες παρεμβάσεις. Στο πλαίσιο αυτό,
δήμος που αποτελείται από περισσότερες
από έξι (6) δημοτικές ενότητες και έχει πληθυ-
σμό από 10.001 έως 50.000 κατοίκους, δικαι-

ούται αυξημένου αριθμού μελών δημοτικού
συμβουλίου.
Εξορθολογίζεται και συστηματικοποιείται το
πλαίσιο κωλυμάτων εκλογιμότητας και ασυμβι-
βάστων, λαμβανομένων υπόψιν και παρατ-
ηρήσεων που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της
δημόσιας διαβούλευσης.
Επαναδιατυπώνονται με σαφήνεια και πληρ-
ότητα δικονομικές διατάξεις που αφορούν
στην εκδίκαση διαφορών που σχετίζονται με
τις εκλογές ΟΤΑ.
Για τη διεξαγωγή των εκλογών δημοτικών και
περιφερειακών αρχών λαμβάνεται υπόψιν ο
μόνιμος πληθυσμός, όπως αποτυπώνεται
στα αποτελέσματα της τελευταίας απογραφής.

Τέλος και σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα
ισχύοντα, ο εκλεγμένος περιφερειάρχης,
κατά τη διάρκεια της θητείας του, τελεί σε ανα-
στολή της επαγγελματικής του δραστηριότ-
ητας.

ΤΤέέλλοοςς  ηη  ααππλλήή  ααννααλλοογγιικκήή,,  δδήήμμααρρχχοοςς  μμεε  4433%%++11
ΥΥππεερρψψηηφφίίσσττηηκκεε  ααππόό  ττηη  ΝΝΔΔ  οο  ννέέοοςς  εεκκλλοογγιικκόόςς  ννόόμμοοςς  γγιιαα  ττηηνν  ΑΑυυττοοδδιιοοίίκκηησσηη  

ΟΧΙ επί της αρχής ψήφισαν τα υπόλοιπα κόμματα
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Λιμάνι Πειραιά: Νεκρός οδηγός που  έπεσε με το αυτοκίνητό
του μέσα στη θάλασσα

Τραγική κατάληξη είχ ε το περι-
στατικό με την  πτώση αυτοκιν ή-
του στη θάλασσα στο λιμάν ι του
Πειραιά το πρωί της Τετάρτης με
έν αν  άν δρα ν α αν ασύρεται
χ ωρίς τις αισθήσεις του.
Οι βατραχ άν θρωποι του Λιμεν ι-

κού εν τόπισαν  μέσα στο
αυτοκίν ητο έν αν  άν δρα χ ωρίς
τις αισθήσεις του. Μετά την  αν ά-
συρσή του ο άν δρας μεταφέρθη-
κε στο Τζάν ειο Νοσοκομείο.

Ο συν αγερμός στο Λιμεν ικό
σήμαν ε στις 6 το πρωί όταν  εν ημερώθηκε για πτώση αυτοκιν ήτου στη θάλασσα στο
λιμάν ι του Πειραιά. Το αυτοκίν ητο έπεσε στη θάλασσα στην  πύλη Ε2 από την  οποία
αν αχ ωρούν  τα πλοία για την  Κρήτη.  Γεραν οφόρο όχ ημα πρόκειται ν α πραγματο-
ποιήσει αν έλκυση του βυθισμέν ου οχ ήματος.

Απεργία στα πλοία: Μεταφέρθηκε για τις 10 
Ιουνίου από τα ναυτεργατικά σωματεία
Την  Πέμπτη 10 Ιουν ίου μεταφέρουν  την  24ωρη παν ελλαδική απεργιακή κιν ητο-

ποίησή τους για το εργασιακό ν ομοσχ έδιο τέσσερα ν αυτεργατικά σωματεία, καθώς οι
προγραμματισμέν ες απεργιακές κιν ητοποιήσεις από την  ΑΔΕΔΥ και τα Εργατικά
Κέν τρα Αθήν ας, Πειραιά για τις 3 Ιουν ίου μετατέθηκαν  και αυτές για τη συγκεκριμέν η
ημέρα, προκειμέν ου ν α συν διοργαν ωθεί παν εργατική, παν ελλαδική απεργία μαζί με
τη ΓΣΕΕ.
Δεν  αποκλείεται το ίδιο ν α πράξουν  και τα υπόλοιπα εν ν έα ν αυτεργατικά σωμα-

τεία, εν ώ αν ακοιν ώσεις αν αμέν ον ται εν τός της ημέρας.

O Δήμαρχ ος Φυλής έδειξε μεγάλο
εν διαφέρον  για τη δράση του Δικτύου
και αφού συν εχ άρη τη Μαρίν α Πατούλη
Σταυράκη για την  πρωτοβουλία της,
σημείωσε πως ο Δήμος Φυλής συμμε-
τέχ ει με χ αρά σε κάθε συν έργεια που
στηρίζει τους δημότες. «Είμαστε πάν τα
θετικοί για συμμετοχ ή μας σε κάθε κοι-
ν ων ικό πρόγραμμα που στηρίζει τους
δημότες μας και δη τις ευάλωτες κοιν ω-
ν ικές ομάδες.

Ευχ αριστούμε την  Πρόεδρο του Δικ-
τύου SDG 17 Greece, όχ ι μόν ο για τη
συμμετοχ ή μας στο πρόγραμμα αλλά και
για την  τιμή ν α είμαστε ο Δήμος από
τον  οποίο ξεκιν ά η δράση αυτή. 

Ο Δήμος Φυλής παραμέν ει αν οιχ τός
σε συν εργασίες και έχ ει πολλές προτά-
σεις που θα εν ισχ ύσουν  τη σύμπραξή
μας με το Δίκτυο». 

Η Πρόεδρος του Δικτύου SDG 17
Greece Μαρίν α Σταυράκη Πατούλη,
δήλωσε μεταξύ άλλων : «Συν εχ ίζουμε
και μέσα από τους Δήμους την  εκστρα-
τεία του Δικτύου μας για τη στήριξη της
Γυν αίκας. 

Ως Πρόεδρος, σήμερα είχ α τη χ αρά ν α
προσφέρω πλήρη πακέτα διαγν ωστικού
ελέγχ ου δωρεάν  σε 87 γυν αίκες ωφε-
λούμεν ες του Κέν τρου Συμβουλευτικής
του Δήμου Φυλής, έν αν  Δήμο εν εργό
μέλος του Δικτύου που τα τελευταία 

χ ρόν ια έχ ει δραστηριοποιηθεί εν εργά
στην  κατεύθυν ση της ψυχ ολογικής
υποστήριξης και της ν ομικής προ-
στασίας της γυν αίκας. 

Η προσφορά σε κοιν ων ικές ομάδες
που χ ρήζουν  της υποστήριξής μας
αποτελεί ύψιστη πράξη αλληλεγγύης και
ο Δήμαρχ ος Χρήστος Παππούς αλλά και
ο Αν τιδήμαρχ ος Κοιν ων ικής Πολιτικής
Γιώργος Αν των όπουλος, μέσα από τις
πολιτικές πρόν οιας που εφαρμόζουν ,
αποδεικν ύουν  έμπρακτα την  ευαισθη-
τοποίησή τους».

Στη συν άν τηση παρέστησαν  ο αρμό-
διος Αν τιδήμαρχ ος Κοιν ων ικής Πολιτι-
κής του Δήμου Φυλής Γιώργος Αν των ό-
πουλος, οι Αν τιδήμαρχ οι Φυλής Ελέν η
Λιάκου, Τεχ ν ικής Υπηρεσίας Θαν άσης
Σχ ίζας και Οικον ομικών  Γιώργος Αβράμ-
ης, καθώς και η Υπεύθυν η της Νομικής
Υπηρεσίας του Δήμου Χρυσούλα
Κουράση.

Το Δίκτυο SDG 17 Greece προωθεί τη
διάχ υση των  17 Στόχ ων  Βιώσιμης Αν ά-
πτυξης του Ο.Η.Ε. στην  Τοπική Αυτο-
διοίκηση με κύριους τομείς δραστηριο-
ποίησης τον  Πολιτισμό, την  Παιδεία, το
Περιβάλλον  και την  Αν άπτυξη και
σκοπό την  πρόοδο και την  ευημερία
των  πολιτών , των  τοπικών  κοιν ων ιών
και των  Δήμων  της Ελλάδας.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2
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Υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Αττικής η Απόφαση 
Ένταξης της Πράξης Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής 

Υποστήριξης Μαθητών με Αναπηρία και Ειδικές 
Εκπαιδευτικές Ανάγκες προϋπολογισμού 4,7 εκ. ευρώ

Ο
Περιφερειάρχης Αττικής Γ.
Πατούλης, υπέγραψε την
υπ’ αρ. 1672/31-05-2021

απόφαση ένταξης της πράξης με
τίτλο «Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική
Υποστήριξη για Ένταξη Μαθητών με
Αναπηρία ή και Ειδικές Εκπαιδευ-
τικές Ανάγκες για τα Σχολικά Έτη
2021-2022, 2022-2023» (ΑΔΑ:
Ω5Γ17Λ7-ΑΑΕ).

Η δράση χρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
(ΕΚΤ) και συγκεκριμένα από τον
Άξονα Προτεραιότητας 9 (Προώθη-
ση της Κοινωνικής Ένταξης και

Καταπολέμηση της Φτώχειας και
Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοι-
νωνικής Συνοχής) του ΠΕΠ Αττικής
2014 – 2020.

Στόχος της δράσης, όπως αναφ-
έρεται και στο σχετικό τίτλο, είναι η
ουσιαστική ένταξη στο εκπαιδευτικό
σύστημα και στην διαρκή υποστήρ-
ιξη στην εκπαιδευτική διαδικασία
των μαθητών με αναπηρία ή/και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Έτσι
επωφελούνται άμεσα οι μαθητές
που φοιτούν σε σχολικές μονάδες
για τα σχολικά έτη 2021-2022 και
2022-2023, οι  οποίοι  αντιμε-
τωπίζουν σημαντικές δυσκολίες
μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών,
νοητικών, γνωστικών, ανα-
πτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών
και νευροψυχικών διαταραχών οι
οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημο-
νική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη
διαδικασία της σχολικής προσαρ-
μογής και μάθησης. Στην σχετική
πράξη εντάσσονται  και  μαθητές
ΑΜΕΑ με αδυναμία αυτοεξυπηρέτ-

ησης λόγω κινητικών αναπηριών
κ.λ.π., καθώς  και μαθητές που
πάσχουν  από χρόνια νοσήματα.

Στο πλαίσιο της Δράσης  προ-
σλαμβάνονται οι απαραίτητοι αναπ-
ληρωτές Ειδικού Βοηθητικού Προ-
σωπικού (ΕΒΠ) για την εξυπηρέτ-
ηση των μαθητών που αδυνατούν
να αυτοεξυπηρετηθούν καθώς και
οι απαραίτητοι αναπληρωτές. 

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ.
Πατούλης δήλωσε σχετικά:
«Στηρίζουμε  και χρηματοδοτούμε

δράσεις εξειδικευμένης εκπαιδευτι-
κής και ιδιαίτερα την υποστήριξη
Παιδιών με ειδικές ανάγκες. Αυτό

επιβεβαιώνει και η σχετική απόφα-
ση ένταξης που υπογράψαμε η
οποία έχει  προϋπολογισμό 4,7 εκ.
€ και αφορά τα προσεχή δύο σχο-
λικά έτη. Τα παιδιά μας πρέπει να
ζουν και να μεγαλώνουν σε ένα
ασφαλές, φιλικό και υγιές περιβάλ-
λον και  η Περιφέρεια Αττικής
συνδράμει  στο μέγιστο δυνατό
βαθμό προς αυτή την κατεύθυνση,
αξιοποιώντας τους Κοινοτικούς
Πόρους του ΠΕΠ Αττικής. Όλοι
μαζί εργαζόμαστε για να πετύχουμε
τη δημιουργία μιας υγιούς κοι-
νωνίας που θα διαθέτει δομές οι
οποίες θα διευκολύνουν την καθημε-
ρινότητα των συνανθρώπων μας». 

Σ
υνεχίζει την προ-
σπάθεια στην
οδική ασφάλεια ο

Δήμος Φυλής. Με στόχο
τον περιορισμό των
τροχαίων ατυχημάτων,
προχωρεί σε συνεχείς
οριζόντιες και κάθετες
σηματοδοτήσεις του οδι-
κού δικτύου, το τοποθ-
ετώντας εκατοντάδες
πινακίδες και κατασκευά-
ζοντας διαβάσεις πεζών
στα σημεία που αυτό θεω-
ρείται απαραίτητο. 

Η αρμόδια υπηρεσία του
Δήμου, με επικεφαλής
τον αρμόδιο αναπλ.
Δήμαρχο Γιώργο Ραφ-
τέλη, αφού σηματοδότησε
προβληματικά σημεία,

όπου είχε επισημανθεί
κίνδυνος για την πρόκ-
ληση τροχαίων, ασχο-
λήθηκε με κομβικά σημεία
και θα συνεχίσει με τις
σχολικές μονάδες και των
τριών δημοτικών κοινοτή-
των. 

Πρόσφατα τις εργασίες
παρακολούθησε από
κοντά ο Δήμαρχος Χρή-
στος Παππούς, ο οποίος
ενημερώθηκε για το χρο-
νοδιάγραμμα από το
Γιώργο Ραφτέλη κι από
τον υπεύθυνο της Υπηρ-
εσίας Ηλία Κανελλόπουλο.

“Συνεχίζουμε την προ-
σπάθεια στην οδοσήμαν-
ση, με στόχο την προ-
στασία της ζωής και της

περιουσία των
συνδημοτών μας. 

Ο Αναπλ. Δήμαρχος
Γιώργος Ραφτέλης και οι
εργαζόμενοι του Δήμου
μας κάνουν καλή δουλειά,
αλλά χρειάζεται προσπάθ-
εια από όλους, ώστε να
περιορίσουμε τα τροχαία,
εξαιτίας των οποίων
πληρώνουμε, ως κοι-
νωνία, βαρύ τίμημα, σε
ανθρώπινες ζωές. 

Πρέπει, επίσης, να προ-
στατεύουμε τις πινακίδες
οδικής σήμανσης, που
μας βοηθούν να αποφ-
εύγουμε τα ατυχήματα”,
δήλωσε σχετικά ο Δήμα-
ρχος Φυλής.  

Συνεχίζονται τα έργα 
οδοσήμανσης στο Δήμο Φυλής

Τοποθετήθηκαν πινακίδες σε προβληματικά σημεία, όπου

είχε επισημανθεί κίνδυνος για την πρόκληση τροχαίων

28 Μαΐου 1944

Οι Γερμανοί  κατακ-
τητές εκτελούν δι ’
απαγχονισμού πέντε
Αγωνιστές της Εθνι-
κής Αντίστασης, που
συγκέντρωσαν από τη
Σαλαμίνα και τα Μέγα-
ρα στις Ερυθρές.  

Γιώργος Μπεγνής,
Νίκος Μπερνής,
Στυλιανός Νικολέτος,
Φίλιππος Τούτσης,
Σταμάτης Χατζής…

Εβδομήντα επτά (77)
χρόνια μετά η θυσία
τους στη σκιά του Κιθ-
αιρώνα ακτινοβολεί το μεγαλείο της
ελληνικής ψυχής και της αγάπης για
την πατρίδα.

Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθ-
ρών-Οινόης σας προσκαλεί  στην
επιμνημόσυνη δέηση για τους πέντε
εκτελεσθέντες ήρωες της Εθνικής
Αντίστασης από τους Γερμα-

μανούς κατακτητές την Κυριακή 6 Ιου-
νίου 2021 στις 11:00π.μ. στο χώρο
του μνημείου της πλατείας «Κ. Στα-
μούλη».

Θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα περ-
ιοριστικά μέτρα ενάντια στην covid-
19.

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας

Επιμνημόσυνη δέηση στις Ερυθρές για τους 
εκτελεσθέντες της Εθνικής Αντίστασης

- Την Κυριακή 6 Ιουνίου στις Ερυθρές
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Τ
ην Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, τιμά ο
Δήμος Ελευσίνας, στο πλαίσιο της εβδομά-
δας ενημέρωσης που έχει καθιερώσει

σχετικά ο ΟΗΕ. 
Με το σύνθημα «Επανασχεδιασμός- Αναδημιο-

υργία- Αποκατάσταση», που είναι και το επίσημο
σύνθημα των Ηνωμένων Εθνών για τους φετινούς
εορτασμούς, ο Δήμος Ελευσίνας συμμετέχει στην
Παγκόσμια Ημέρα (5 ιουνίου) με επίκεντρο τη νέα
γενιά της Ελευσίνας και της Μαγούλας. 

Έτσι την Παρασκευή 4 Ιουνίου, σε όλα τα σχο-
λεία της Ελευσίνας και της Μαγούλας θα διανεμ-
ηθούν χάρτινες οικολογικές τσάντες, με ενημερω-
τικό υλικό για τις δράσεις ανακύκλωσης που πραγ-
ματοποιεί ο Δήμος και ειδικά για τα παιδιά των
νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων οι
τσάντες θα περιέχουν και σπόρους φύτευσης. 

Παράλληλα, στις κεντρικές πλατείες της Ελευ-
σίνας και της Μαγούλας, το πρωί της Παρασκευής
ένα απορριμματοφόρο υψηλής τεχνολογίας θα
είναι σταθμευμένο, ώστε να γίνει μια μικρή παρ-
ουσίαση της χρήσης των καφέ κάδων - που ήδη

βρίσκονται σε σημεία της πόλης- για τη συλλογή
των βιοαποβλήτων. 

Όπως δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Ελευσίνας,
Αργύρης Οικονόμου: 

«Η πόλη μας για δεκαετίες ολόκληρες έχει υπο-
στεί σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση. Στο
πλαίσιο του θεσμικού μας ρόλου, κάνουμε τις
κινήσεις που απαιτούνται προκειμένου ο ιδιω-
τικός τομέας να συναισθανθεί το βάρος που του
αναλογεί. 

Όμως, φυσικά δεν μένουμε σε αυτό, αφού είναι
ακόμη πιο απαραίτητο οι αρμόδιοι πολιτειακοί
φορείς να εκπληρώνουν στο ακέραιο τον ελεγκτικό
και ρυθμιστικό τους ρόλο. 

Συμμετέχοντας στην Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλ-
λοντος, θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε τις νέες
γενιές της Ελευσίνας και της Μαγούλας σε δράσεις
που ναι μεν είναι “χαμηλής πολιτικής” σε σχέση με
τις βιομηχανικές δραστηριότητες, αλλά που έχουν
τη δική τους αξία σε μία νέα νοοτροπία που υπερ-
ασπιζόμαστε για μια πιο καθαρή Ελευσίνα και
Μαγούλα».   

5 Ιουνίου 2021
Ο Δήμος Ελευσίνας τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 

«Επανασχεδιασμός- Αναδημιουργία- Αποκατάσταση»

Η
Δημοτική Φρον τίδα Αχ αρν ών
(Ν.Π.Δ.Δ.), οργαν ών ει  λοιπόν
και φέτος το καλοκαιριν ό  της

Camp “Καλοκαίρι στην  πόλη 2021“.

h t t p s : / / w w w . d i f a . g r / w p -
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Φωτογραφίες αρχ είου από το “Καλο-
καίρι στην  Πόλη” της Δημοτικής Φρον -
τίδας Αχ αρν ών

Για άλλη μια χ ρον ιά η Δημοτική

Φρον τίδα Αχ αρν ών , όπως εδώ και
πολλά χ ρόν ια διοργαν ών ει το καλοκαι-
ριν ό πρόγραμμα Camp “Καλοκαίρι
στην  πόλη” το οποίο θα φιλοξεν ήσει τα
παιδιά σας ηλικίας από 6 έως 12
χ ρον ών , ώστε ν α περάσουν  ευχ άρι-
στα και δημιουργικά το χ ρόν ο τους,
από 28-06 2021 μέχ ρι και 30-07-2021.

Το πρόγραμμα θα εξελιχθεί σε 3
περιόδους:

• 1η Περίοδος από 28-06-2021έως

09-07-2021 με κόστος 80 ευρώ ανά
παιδί.

• 2η Περίοδος από 12-07-2021έως
23-07-2021 με κόστος 80 ευρώ ανά
παιδί.

• 3η Περίοδος από 26-07-2021έως
30-07-2021 με κόστος 40 ευρώ ανά
παιδί.

Τα παιδιά σας θα συμμετέχ ουν  σε
έν α πολυθεματικό, εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα που θα περιλαμβάν ει:

• Μουσική προπαιδεία κ.λ.π. και
χ ορό (παραδοσιακούς χ ορούς Αττικής
και από κάθε περιοχ ή της Ελλάδος )
,από εξειδικευμέν ο προσωπικό.

• Ζωγραφική με θέματα για παιδιά
ηλικίας 6 έως 12 χ ρον ών .

• Αθλοπαιδιές (τέν ις , βόλεϊ, μπάσκετ

, ποδόσφαιρο…) από πτυχ ιούχ ους
Καθηγητές Φυσικής Αγωγής της Δημοτι-
κής Φρον τίδας Αχ αρν ών .

Επίσης το πρόγραμμα θα περιλαμβά-
ν ει επισκέψεις εκπαιδευτικού χ αρακ-
τήρα, σε μουσεία (Ακρόπολης , Πολεμι-
κής Αεροπορίας, Βυζαν τιν ό & Χριστια-
ν ικό Μουσείο, Κυκλαδικής Τέχ ν ης και
Μέγαρο Παλαιάς Βουλής) συν οδευόμε-
ν α από υπεύθυν ους συν οδούς Κ.Φ.Α.,
καθώς και θαλάσσια μπάν ια στην  παρ-
αλία Σχ οιν ιά σε οριοθετημέν ο χ ώρο και
πάν τα με επίβλεψη (εκμάθηση
κολύμβησης ).Δηλώσεις εν διαφέρον τος
μέχ ρι 18-06-2021 στο τηλ.: 210
2477900

Υπεύθυν η επικοιν ων ίας κ. Έλεν α
Νομικού

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
λόγω περιορισμέν ων  θέσεων .

““ΚΚααλλοοκκααίίρριι  σσττηηνν  ππόόλληη””
-Summer Camp από τη Δημοτική

Φροντίδα Αχαρνών

Σε δυο... δόσεις ανοίγουν όλα τα εμβόλια στους 18-29 ετών
- Η μια ομάδα θα αφορά τους 25 έως 29 ετών και η άλλη τους 18 έως 24 ετών.
Σε δύο φάσεις θα γίν ει εμβολιασμός με τρία εμβόλια

(J&J, Pf izer, Moderna) στην  ηλικιακή ομάδα των  18
έως 29 ετών , όπως είπε απόψε ο υπουργός Υγείας,
κατά την  καθιερωμέν η εν ημέρωση, στο υπουργείο
Υγείας, για την  πορεία της παν δημίας και εξήγησε ότι
την  επόμεν η εβδομάδα θα γίν ουν  οι σχ ετικές αν α-
κοιν ώσεις. 
Οι άν ω των  18 θα μπορούν  ν α κλείν ουν  τα ραν τε-

βού τους σε δύο ηλικιακές κατηγορίες. Η μια ομάδα θα
αφορά τους 25 έως 29 ετών  και η άλλη τους 18 έως 24
ετών .
Ο Βασίλης Κικίλιας τόν ισε ότι «είν αι εν τυπωσιακός ο

ρυθμός που κιν ούμαστε στον  εμβολιασμό» και έκαν ε
για μία ακόμη φορά έκκληση σε όλους τους πολίτες ν α
σπεύσουν  ν α εμβολιαστούν .

Ερωτηθείς σχ ετικά με ν έες μελέτες που βλέπουν  το
φως και αφορούν  την  ασφάλεια των  εμβολίων , τόν ισε
ότι μέχ ρι στιγμής η επιστημον ική κοιν ότητα, σε μικρό
χ ρόν ο, κατάφερε ν α παράξει πιστοποιημέν ο και απο-
τελεσματικό εμβόλιο κατά του κορον οϊού, μιλών τας για
μια ακόμη φορά για τις ευεργετικές ιδιότητες του εμβο-
λιασμού.
Μάλιστα, απαν τών τας σε σχ ετική ερώτηση για την

μελέτη που αφορά το Ισραήλ και την  πιθαν ή συσχ έτι-
ση ορισμέν ων  περιστατικών  μυοκαρδίτιδας σε ν εαρ-
ούς άν τρες, μετά από εμβολιασμό με το εμβόλιο της
Phizer, είπε ότι η χ ώρα αυτή έχ ει ήδη ξεκιν ήσει εμβο-
λιασμό στις ηλικίες 12 έως 15 ετών  με το εμβόλιο αυτό,
διευκριν ίζον τας ότι τα ν έα στοιχ εία δεν  αλλάζουν  το
πρόγραμμα εμβολιασμού με το συγκεκριμέν ο εμβόλιο

στην  Ελλάδα.  Μιλών τας για το πρόγραμμα «Γαλάζια
Ελευθερία» και τους εμβολιασμούς στα ν ησιά, ο κ.
Κικίλιας τόν ισε ότι πριν  από την  έν αρξη του, κατά
μέσο όρο είχ ε εμβολιαστεί με μια δόση το 22% των
πολιτών , εν ώ σήμερα έχ ουν  κάν ει την  πρώτη δόση
το 40% των  πολιτών .

Όπως εξήγησε, το 13% των  πολιτών  στα ν ησιά
είχ αν  εμβολιαστεί πλήρως πριν  την  επιχ είρηση, εν ώ
τώρα και μετά την  εφαρμογή της, το ποσοστό αυτό
έχ ει φτάσει το 27%.
Μάλιστα αν έφερε, ότι στη Λευκάδα, την  Θάσο, την
Πάρο, την  Μύκον ο και την  Σαλαμίν α, ο αριθμός των
ραν τεβού και απορρόφησης των  εμβολίων  είν αι εξαιρ-
ετικά ικαν οποιητικός, φτάν ον τας το 100%.
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Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-
Ερυθρών-Οινόης και η Παγκόσμια
Πρωταθλήτρια Κλασικού Αθλητι-
σμού Φλώρα Ρεντούμη βάζουν τη
γυμναστική για πρώτη φορά
στα Νηπιαγωγεία του Δήμου.

Η καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής και

κάτοχος του Πανελληνίου Ρεκόρ
Κλειστού Στίβου στα 60 μέτρα με
εμπόδια θα βρίσκεται δίπλα στα
μικρά παιδιά στο πλαίσιο δράσης
που άρχισε σήμερα 2 Ιουνίου 2021,
με στόχο τη γνωριμία τους με τον
κλασικό αθλητισμό και την ένταξη

της γυμναστικής στη ζωή τους.
Οι αθλητικές δράσεις θα συνεχι-

στούν και την επόμενη σχολική
σεζόν, ενώ σχεδιάζεται η επέκταση
τους σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευ-
σης. 

Η αρχή έγινε με το 5ο Νηπιαγω-
γείο και ακολουθούν την Πέμπτη 3/6

το 3ο Νηπιαγωγείο, την Παρασκευή
4/6 το 4ο Νηπιαγωγείο και τη Δευ-
τέρα 7/6 το Νηπιαγωγείο Βιλίων.

"Να ξεπεράσετε την προπονήτρια
σας και να έχετε τον αθλητισμό και
τις αξίες του στη ζωή σας", προέτρε-
ψε τα μικρά παιδιά ο Δήμαρχος Χρή-
στος Ε. Στάθης.

Δυναμική είσοδος του Αθλητισμού στα νηπιαγωγεία 
του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας 

Η καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής και κάτοχος του Πανελληνίου Ρεκόρ Κλειστού Στίβου
στα 60 μέτρα με εμπόδια Φλώρα Ρεντούμη δίπλα στα μικρά παιδιά 

Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Μέγαρα

Η φωτιά εκδηλώθηκε έξω από την πόλη Μεγάρων, πλησίον του
πεδίου βολής και ευτυχώς δεν απείλησε κατοικημένες περιοχές.
Οι άνεμοι στην περιοχή ήταν  χαμηλής έντασης κάτι που βοήθη-

σε  τις πυροσβεστικές δυνάμεις στο έργο της κατάσβεσης .

Για την  ώρα παραμέν ουν  άγν ωστα τα αίτια της φωτιάς που ξέσπασε
χθες στα Μέγαρα κον τά στη Σχολή Πυροβολικού, εν ώ στο σημείο παρέ-
μειν αν  μέχρι το βράδυ 30 πυροσβέστες με 11 οχήματα, μία ομάδα
πεζοπόρου τμήματος και το Μ.Ε.Τ.Π.Ε. (Μηχαν οκίν ητο Ειδικό Τμήμα
Πυροσβεστικών  Επιχειρήσεων )
Από ν ωρίς το μεσημέρι στην  επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν  από
αέρος δύο αεροσκάφη, που πραγματοποιούσαν  ρίψεις ν ερού.
Τελικά οι δυν άμεις της Πυροσβεστικής κατάφεραν  ν α οριοθετήσουν  την
φωτιά αργά το απόγευμα.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΒΑΠ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΘΙΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
Απαιτούνται σαφείς οδηγίες ώστε να μην 

υπάρξουν «γκρίζες ζώνες» και παρερμηνείες που να
οδηγούν σε τυχόν καταχρήσεις 

Ηπροωθούμενη εργασιακή
μεταρρύθμιση, οφείλει να
σκοπεύει σε  εξισορρόπηση

μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής
ζωής. Προς τούτο είναι αναγκαίο κάθε
νεοεισαγόμενη διάταξη να είναι
σαφής και αμοιβαία επωφελής τόσο
για τον εργαζόμενο όσο και για τον
εργοδότη.

Τα παραπάνω δήλωσε ο πρόεδρος
του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής
και Πειραιώς (ΣΒΑΠ) κ. Δημήτρης
Μαθιός αναφερόμενος στις τοποθε-
τήσεις του Συνδέσμου για την εργα-

σιακή μεταρρύθμιση και με υπόμ-
νημα προς τον υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστή
Χατζηδάκη, στο οποίο μεταξύ άλλων
τονίζονται και τα εξής: 

«Συμφωνούμε για προστασία και
διευκόλυνση του εργαζόμενου αλλά
και ταυτόχρονα οφείλουμε να διασφ-
αλίσουμε την ομαλή λειτουργία της
επιχείρησης με σκοπό την ανάπτυξη
όλων των μερών και κατ’ επέκταση
της οικονομίας μας.  

Οι εργαζόμενοι  και  οι επιχειρήσεις
δεν αντέχουν άλλα βάρη ή κόστη

ιδιαίτερα σε μια διαταραγμένη
COVID-19 και μετά περίοδο.

Κατ’ επέκταση απαιτούνται σαφείς
οδηγίες ώστε να μην υπάρξουν
«γκρίζες ζώνες» και παρερμηνείες
που να οδηγούν σε τυχόν καταχρή-
σεις εκατέρωθεν και να υπάρχει
ειρήνη και αγαστή συνεργασία.

Το δίκαιο της απόλυσης είναι σίγο-
υρα ένα ευαίσθητο σημείο του
νομοσχεδίου που χρήζει περαιτέρω
επεξεργασίας.

Μέτρα όπως η εφαρμογή της ψηφ-
ιακής κάρτας σίγουρα συμβάλλουν

στην αντιμετώπιση της αδήλωτης
εργασίας, θα πρέπει όμως να συνο-
δεύονται από διευκρινήσεις όσον
αφορά στις ιδιαιτερότητες της κάθε
θέσης εργασίας ώστε  να εξασφ-
αλίζονται ο εργοδότης και εργαζόμε-
νοι ως προς την ορθότητα των
στοιχείων που αποστέλλονται στην
ΕΡΓΑΝΗ. 

Η καλοδεχούμενη  ευελιξία ως
προς το ωράριο εργασίας, ο σχετικά
νέος για τη χώρα μας θεσμός τηλερ-
γασίας, ο τρόπος που θα γίνονται οι
-αυξημένες κατ’ έτος πλέον- υπερ-
ωρίες, η εν γένει διευθέτηση του
χρόνου εργασίας και κατ’ ακολουθία
ο τρόπος πληρωμής του εργαζόμε-
νου χρήζουν επίσης σίγουρα  περαι-
τέρω ευελιξίας αναλόγως του είδους
της επιχείρησης.

Κατά την άποψη του ΣΒΑΠ
μέτρα όπως οι αυξημένες μέρες
άδειας και η  πιθανή κατάργηση

της διάκρισης αποζημίωσης
απόλυσης  μεταξύ υπαλλήλων

και εργατοτεχνιτών θα επιφέρουν
μεγάλη οικονομική και λειτουργι-
κή και οργανωτική  επιβάρυνση.

Ειδικά με την εξίσωση αποζημίω-
σης απόλυσης υπαλλήλων και εργα-
τοτεχνιτών χωρίς κάποια σταδιακή
μεταβατική περίοδο, ζητείται από τις
επιχειρήσεις με εργατικό προσωπικό
να υποστούν σχεδόν τετραπλάσιο 

κόστος αποζημίωσης χωρίς αυτό
να έχει προϋπολογιστεί ποτέ και
πουθενά με αποτέλεσμα να επιδει-
νωθεί η πιστοληπτική τους ικανότητα
και η οικονομική τους εικόνα. 

Κρίνουμε αναγκαίο όπως ο θεσμός
της Επιθεώρησης Εργασίας πρέπει
να ενισχυθεί, να αναβαθμιστεί και να
εδραιωθεί  ώστε  να εκσυγχρονιστεί
ο τρόπος εξυγίανσης και επίλυσης
θεμάτων μεταξύ εργαζομένων και
εργοδοσίας.     

Σκοπός και στόχος των νεοεισαγο-
μένων νομοσχεδίων πρέπει πάντα
να είναι  η βελτίωση, διευκόλυνση,
επίλυση παλαιότερων θεμάτων και η
αναβάθμιση  για το αμοιβαίο συμφ-
έρον των εμπλεκόμενων μερών.  

Από την πλευρά μας επιθυμία και
επιδίωξή μας είναι η εργασιακή
ειρήνη, η  διαφάνεια και η ικανο-
ποίηση και των δύο πλευρών, εργα-
ζομένου και εργοδότη,  ώστε να
προχωρήσουμε μπροστά και να
ξεπεράσουμε την ήδη δύσκολη
οικονομική συγκυρία.»



Σ
το Κλειστό Γυμναστήριο Γκο-
ρυτσάς στον Ασπρόπυργο
φιλοξενήθηκε το  Διαδικτυακό

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Άρσης
Βαρών - World Masters Weightlifting
Online Real Time Championship
2021. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
πραγματοποιήθηκε σε πραγματικό
χρόνο και από την πόλη μας έλαβε
μέρος η 39χρονη αθλήτρια Ελίνα
Γιανζίνα ( - 55 κιλά ), του Αθλητικού
Συλλόγου «ΒΥΒΩΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ». Έπειτα, από τις
επιτυχημένες της προσπάθειες κατά-
φερε να βρεθεί στην  1η Θέση του

βάθρου των νικητών στην Ευρώπη
ενώ κατέκτησε την  3η Θέση στο
Γενικό Παγκόσμιο.

Θερμά συγχαρητήρια από τον
Δήμαρχο  προς την  Αθλήτρια

Ελίν α Γιαν ζίν α

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ.
Νικόλαος Μελετίου εκφράζει  τα
θερμά του συγχαρητήρια στην
αθλήτρια  Ελίνα Γιανζίνα για τους
σπουδαίους τίτλους που κατέκτησε
αλλά και στον προπονητή της κ. Παν-
τελή Φιλικίδη, ο οποίος μαζί με τους

αθλητές του Συλλόγου «ΒΥΒΩΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» χάρισαν ακόμα μια
πρωτιά στον Ασπρόπυργο. 

Συγκεκριμένα δήλωσε: «Για άλλη
μια φορά τα γαλανόλευκα χρώματα της
σημαίας μας έλαμψαν ανά την υφήλιο.
Με τέτοιους αθλητές και τέτοιους
προπονητές, δεν είναι τυχαίο που ο
Ασπρόπυργος αποτελεί πανελλήνιο
λίκνο των βαρέων αθλημάτων, με

μακρά ιστορία. Η Δημοτική Αρχή
Ασπροπύργου  και εγώ προσωπικά
θα συνεχίσουμε  να βρισκόμαστε στο
πλευρό των αθλητών παρέχοντάς
τους την όποια βοήθεια και στήριξη,
διευκολύνοντας έτσι τον αγώνα που
καταβάλουν σε καθημερινή βάση.
Ευχαριστούμε που κάνατε ξανά, την
Ελλάδα, την πόλη μας και όλους εμάς
υπερήφανους. Πάντα επιτυχίες.»    
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 - World Masters Weightlifting Online Real Time Championship 2021. 

Ακόμα μια πρωτιά για τον Ασπρόπυργο στην Άρση Βαρών
Η  Ελίνα Γιανζίνα ( - 55 κιλά ) του Αθλητικού Συλλόγου «ΒΥΒΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» στην κορυφή του

βάθρου στην Ευρώπη ενώ κατέκτησε και την 3η Θέση στο Γενικό Παγκόσμιο.

Η συνέχεια από  σελ. 3

Μικρότερη μείωση δημοτικών και περιφερει-
ακών συμβούλων και διατήρηση του παραβόλου
στα ίδια επίπεδα, προβλέπει πλέον το νομοσχέδιο
του υπουργείου Εσωτερικών "Εκλογή Δημοτικών
και Περιφερειακών Αρχών", μετά από σχετικές
νομοτεχνικές βελτιώσεις, που ανακοίνωσε από το
βήμα της ολομέλειας της Βουλής, ο υφυπουργός
Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Πέτσας κατέθεσε τις ακόλο-
υθες νομοτεχνικές βελτιώσεις:

«1. Διαφοροποιούμε τις δύο τελευταίες κατηγο-
ρίες δήμων, και δημιουργούμε νέες κατηγορίες
100.000-150.000 κατοίκων και 150.000 κατοίκων και
άνω, προκειμένου να ελαφρύνουμε τη μείωση του
αριθμού των μελών των δημοτικών συμβουλίων σε
μεγάλους δήμους, και παράλληλα δίνουμε τη
δυνατότητα μεγαλύτερου αριθμού μελών δημοτικών
συμβουλίων σε δήμους με πληθυσμό 50.000 -
150.000 κατοίκους, που συγκροτούνται πάνω από 6
δημοτικές ενότητες. Άρα, η μείωση των συμβούλων
γίνεται μικρότερη σε σχέση με το υφιστάμενο σήμε-
ρα πλαίσιο.

2. Προβλέπεται ότι δεν εκλέγονται συμβούλια
δημοτικών κοινοτήτων στους δήμους της περιφέρει-
ας Αττικής, με εξαίρεση τους δήμους των περιφερ-
ειακών ενοτήτων Νήσων, Ανατολικής και Δυτικής
Αττικής και τους δήμους που συγκροτούνται από τις
δημοτικές κοινότητες της παραγράφου 4 του άρθρ-
ου 2 του ν.3852/2010, δηλαδή τα δημοτικά διαμε-
ρίσματα στα οποία διαιρούνται οι οικισμοί-έδρες
δήμων με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων.

3.Στην περίπτωση μη εκλογής συμβουλίου της
δημοτικής κοινότητας, οι αρμοδιότητες του συμβου-
λίου της δημοτικής κοινότητας ασκούνται από την
οικονομική επιτροπή του δήμου και οι αρμοδιότητες
του προέδρου της δημοτικής κοινότητας από τον
δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο.

4.Για τους δήμους και για τις κοινότητες διατηρ-
ούνται τα ποσά των παραβόλων για τις εκλογές
όπως ήταν μέχρι σήμερα. Είναι κάτι που ζητήθηκε
και στο πλαίσιο της επιτροπής από αρκετές πλε-
υρές, επειδή θεωρήθηκε ότι η αύξηση μπορεί να
αποτρέπει κάποιους από τη συμμετοχή στα κοινά.

5.Διευκρινίζεται ότι ο πρόεδρος των δημοτικών
κοινοτήτων με πληθυσμό 300 κατοίκων και κάτω,

είναι ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης του
συνδυασμού, που συγκέντρωσε κατά την αρχική
ψηφοφορία στον πρώτο γύρο, στη δημοτική κοινότ-
ητα, την απόλυτη ή σχετική πλειοψηφία του συνόλου
των έγκυρων ψηφοδελτίων, και οι λοιποί υποψήφιοι
του συνδυασμού ανακηρύσσονται ως αναπληρω-
ματικοί.

6.Προβλέπεται μικρότερη μείωση από το αρχικό
σχέδιο, του αριθμού των περιφερειακών
συμβούλων με την τροποποίηση της παρ 2 του άρθ-
ρου 59:

- στην πρώτη κατηγορία προστίθενται 4 μέλη, και
από 31 περιφερειακούς συμβούλους πάμε στους 35
συμβούλους

- στη 2η κατηγορία προστίθενται επίσης 4 μέλη,
και από 41 πάμε σε 45 συμβούλους,

- στην 3η κατηγορία προστίθενται 10 μέλη, και
από 51 πάμε σε 61 συμβούλους, και

- στην περιφέρεια Αττικής προστίθενται 14 μέλη,
και από 71 πάμε σε 85 συμβούλους, έναντι των 101,
που ίσχυε έως σήμερα.

7.Για διευκόλυνση των υποψηφίων, και για λόγο-
υς ασφάλειας Δικαίου, προβλέπουμε δικαίωμα
μεταδημότευσης, που μπορεί να ασκηθεί από την 1η
Αυγούστου του έτους διενέργειας των εκλογών
μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της καταληκτικής
ημερομηνίας της υποβολής της δήλωσης των
συνδυασμών.

8.Διαγράφεται το κώλυμα των υπαλλήλων με
σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των δήμων,
των περιφερειών και των Νομικών Προσώπων,
που είναι ενταγμένα στο μητρώο φορέων της γενι-
κής κυβέρνησης του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 και
αφορά στην άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου
οργανικής μονάδας επιπέδου τμήματος.

9.Κωλύεται να υποβάλλει υποψηφιότητα όποιος
στερείται τα πολιτικά του δικαιώματα κατά την χρο-
νική περίοδο υποβολής της δήλωσης.

10.Δικηγόροι με έμμισθη εντολή των δήμων ή των
περιφερειών, που έχουν παρατηθεί της θέσης τους
για να θέσουν υποψηφιότητα, μπορούν να επανέ-
λθουν σε αυτή εάν δεν εκλεγούν ή εκλεγούν και
λήξει για οποιοδήποτε λόγο η θητεία τους, με αναλο-
γική εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4257/2014.

Οι νομοτεχνικές βελτιώσεις που  κατέθεσε ο Σ. Πέτσας 
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Ενοικιάζεται μονοκατοικία για οικία, 

γραφεία  ή ιατρεία, στην οδό Σαλαμίνος
42,στο κέντρο του Ασπροπύργου,

110 τετραγωνικων μέτρων. 
(ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΗ )

τηλ:6973900512

ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
1.ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ-ΧΗΜΙΚΟΣ
Η ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ -ΟΞΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ με έδρα την  Ελευσίν α ΑΤΤΙΚΗΣ ,
ζητά Oιν ολόγο ή Χημικό  για πλήρη απασχόληση.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Καλή γν ώση Η/Υ
Γν ώση Ξέν ων  Γλωσσών

2.ΠΩΛΗΤΡΙΑ
H ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ -ΟΞΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ με έδρα την  Ελευσίν α ΑΤΤΙΚΗΣ ,
ζητά Πωλήτρια με προϋπηρεσία στις πωλήσεις οίν ων , 
για πλήρη απασχόληση.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Αν εση στην  επικοιν ων ία
Γν ώση Ξέν ων  Γλωσσών
Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ

3.ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ-ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ
H ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ -ΟΞΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ με έδρα την  Ελευσίν α ΑΤΤΙΚΗΣ ,
ζητά Εργάτη αποθήκης-εμφιάλωσης, για πλήρη απασχόληση, 
έως 45 ετών

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ EMAIL:tripodakis.log@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΝΤΑΛΙΚΑΣ
ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΥ 

ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ 5ΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

PROHELLAS ΑΒΕΤΕ, ΤΗΛ 2296081051

Ζητείται Υπάλληλος με δίπλωμα για μηχανάκι για εξωτερικές

εργασίες, για εταιρία με έδρα τον Ασπρόπυργο. Απαραίτητα

οι εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Τηλ.  Επικοινωνίας 2105579069

ΓΑΜΟΣ
O Shino  Στάθης tou Χρήστου και της  Vitore tou

γένος Shino  γεννηθείς στην Αλβανία (Δελβινο) κάτοι-
κος Ασπροπύργου και η Shino Όλγα tou Vladimir και

της Shpresa γεννηθείσα στην Αλβανία Eλμπασαν)
κάτοικος Ασπροπύργου πρόκειται να παντρευτούν

στον Ιερό Ναό Άγιας  Τριάδας Αχαρνές
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ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

ANAKOIΝΩΣΗ – Παιδικοί &
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δ.
Ελευσίνας

Αγαπητοί γονείς, σας ενημερώνουμε
ότι ήδη άρχισαν να γίνονται οι
φορολογικές δηλώσεις του
τρέχοντος οικονομικού έτους
[2020].Κάποιοι  από εσάς που
ολοκληρώσατε τη διαδικασία έχετε
αρχίσει  να τις ανεβάζετε στην
πλατφόρμα των εγγραφών και
επανεγγραφών για τους παιδικούς
και βρεφονηπιακούς σταθμούς του
Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Δ.
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ,μαζί με τα υπόλοιπα
δικαιολογητικά.

Παρακαλούμε πολύ ,επειδή η
ημερομηνία λήξης 

των εγγραφών τελειώνει  στις
09/06/2021, να φροντίσετε να είστε
συνεπείς με τις ημερομηνίες .
Ευχαριστούμε θερμά για την
επιλογή των δομών μας! Είμαστε στη
διάθεσή σας και μη διστάσετε να

επικοινωνήσετε μαζί μας  για ό,τι
χρειαστείτε είτε  τηλεφωνικά είτε
μέσω email.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Από το γραφείο προσχολικής
αγωγής

Η προϊσταμένη του τμήματος

Αικατερίνη Κολιοφώτη

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΦΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΦΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ

ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η

ΜΠΕΡΙΔΗ ΛΑΛΙ ΤΟΥ ΟΛΕΝΓΚΙ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΑΣΙΑ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΣΟΥΧΟΥΜΙ

ΑΜΠΧΑΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΓΑΜΟΣ 
O ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ

ΗΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ

ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ Η
ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ

ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΑΪΣΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΤΣΟΜΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ
ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΕΙ ΣΤΟΝ
ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΑΝΩ

ΛΙΟΣΙΩΝ 

48
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Σε τηλεδιάσκεψη καλεί
σήμερα την SL2 και FL 
ο Λευτέρης Αυγενάκης

Ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγεν άκης
καλεί και τις 32 ομάδες σήμερα στις 11 το πρωί την
Σούπερ Λίγκα 2 και  την  Football League με σκοπό
ν α μιλήσουν  εν  όψει της κατάθεσης του αθλητικού
ν ομοσχ εδίου, που θα προβλέπει την  αν αδιάρθρωση-
συγχ ών ευση των  δύο μικρότερων  επαγγελματικών
κατηγοριών  σε μια.

Και το παράδοξο είν αι ότι αυτή η συν άν τηση δεν
θα γίν ει ούτε με κάποια ειδική επιτροπή της διορ-
γαν ώτριας ή έστω τα μέλη του Δ.Σ. του διοικητικού
φορέα, αλλά με όλες τις ΠΑΕ! Δηλαδή ο υφυπουργός
Αθλητισμού θέλει ν α μιλήσει στις 12 ομάδες της SL2
και στις 20 της FL. 

Ο συν ολικός αριθμός είν αι 32 όπως γίν εται αν τιλ-
ηπτό κι αν  σε αυτούς προστεθούν  -τουλάχ ιστον - ο
πρόεδρος της Έν ωσης SL2-FL, Λεων ίδας Λεουτσάκος,
όπως και ο ομόλογος του της Σούπερ Λίγκας 1,
Λεων ίδας Μπουτσικάρης, που οι πληροφορίες τον
θέλουν  παρόν τα, γίν εται αν τιληπτό πως με κάπου
κον τά στους… 40 ν οματαίους αυτό που επιχ ειρείται
δεν  είν αι ούτε τηλεδιάσκεψη ούτε 

εν ημέρωση. Αυτό το σκην ικό θυμίζει έν α προεκλο-
γικό παν ηγυράκι, προκειμέν ου ο Λευτέρης Αυγεν άκης
ν α παρουσιάσει τις θέσεις του και εν  συν εχ εία ν α
τους… χ αιρετήσει, αφού με μόλις έν α λεπτό ομιλίας
από κάθε εκπρόσωπο η ώρα θα φύγει σαν … ν ερό.

Σε αυτή την  τηλεδιάσκεψη είν αι σαφές ότι θα μιλή-
σει επί της ουσίας μόν ο ο υφυπουργός, που δείχ ν ει
ν α επιθυμεί ν α έχ ει μεγάλο ακροατήριο με σκοπό ν α
απαλλαγεί από κάθε πολιτικό κόστος και ν α παρου-
σιαστεί αν οιχ τός στις ομάδες της FL, που θέλουν  την
αν αδιάρθρωση-συγχ ών ευση για ν α αν έβουν  όλες ή
έστω όσες μπορούν  με τα κριτήρια του μετοχ ικού
κεφαλαίου… 

Ως εκ τούτου, η διαφαιν όμεν η… δημοκρατική διά

θεση του υφυπουργού προφαν ώς και είν αι εκ του
πον ηρού. Αφεν ός γιατί επιχ ειρεί ν α καταπατήσει τη
δομή του Δ.Σ. της διοργαν ώτριας (στο συμβούλιο
μετέχ ουν  οι 12 ομάδες της SL2 και τρεις εκπρόσωποι
της FL) και αφετέρου θέλει ν α διαστρεβλώσει τις
εν τυπώσεις βάζον τας ως ίσους συν ομιλητές τις περ-
ισσότερες ούτως ή άλλως αριθμητικά ΠΑΕ της τρίτης
επαγγελματικής κατηγορίας.

Κι όλα αυτά συμβαίν ουν  από τη στιγμή που είν αι
γν ωστό ότι με πρόσφατη απόφαση του Δ.Σ. της Έν ω-
σης SL2-FL απορρίφθηκε η περίπτωση αν αδιάρθρω-
σης-συγχ ών ευσης με τις παρούσες συν θήκες…
Αν τιθέτως η προκήρυξη της διοργαν ώτριας προβλέπει
αύξηση των  ομάδων  της Σούπερ Λίγκας 2 από 12 σε
14 με την  άν οδο των  τεσσάρων  συν ολικά, δύο
πρώτων  από κάθε όμιλο της Football League, στον
οποίο μετέχ ουν  από 10 ΠΑΕ (φαν ταστείτε την  αδικία
με τη μία ομάδα που αν έβηκε εν  τέλει στις 12 της SL2
στη Σούπερ Λίγκα 1).

Εν  κατακλείδι, αν  θέλαμε ν α δούμε αγν ές τις προθ-
έσεις του υφυπουργού Αθλητισμού θα καταλαβαίν αμε
αυτή τη… μάζωξη μόν ο υπό την  προϋπόθεση ότι
στην  τηλεδιάσκεψη θα μετείχ αν  άπαν τες. Δηλαδή και
οι 14 ΠΑΕ της Σούπερ Λίγκα 1, αφού μόν ο τότε θα
είχ ε ν όημα ν α εφαρμοστεί το ν ομοσχ έδιο με βάση
την  Ολιστική Μελέτη, που μιλά για μόν ο δύο επαγγε-
λματικές κατηγορίες στο ελλην ικό ποδόσφαιρο. Ως εκ
τούτου όλα τα άλλα είν αι ύποπτα…

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284
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ΓΓ  ΕΕθθννιικκήή::  ΤΤαα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα
σσττοονν  55οο  κκααιι  66οο  όόμμιιλλοο

5ος όμιλος (12η αγωνιστική)

Μ. Αλεξ. Καλλιθέας – Θύελλα Κατσικάς 3-0

Θύελλα Μοναστηρακίου – Αναγέννηση Άρτας 1-3

ΑΕ Λευκίμμης – Παναγρινιακός 0-0

Αμβρακικός Λουτρού – ΟΦ Αγίου Ματθαίου 2-1

ΑΕ Μεσολογγίου – Κτην. Αστ. Καληράχης 1-0

ΠΑΣ Αχέρων Καναλακίου – ΠΑΣ Πρέβεζα 1-0 

Τηλυκράτης – Κέρκυρα 1-0

6ος όμιλος (10η αγωνιστική)

ΑΕ Μυκόνου – Πανιώνιος 1-2

ΑΕ Μοσχάτου – Πανναξιακός 1-0

ΓΣ Ηλιούπολης – Προοδευτική 2-0

Εθνικός – Χαραυγιακός 3-1

Μαρκό – Αήττητος Σπάτων 2-1
Ρεπό: Φωστήρας

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ…

Ευχαριστούμε τον
ΠΑΟΚ Μάνδρας
για την ευγενική
του χορηγία και
τον κ. Στέρπη Δήμο
που μας έφερε
χθες τις καινούρ-
γιες μπάλες για
τους μαθητές του
5ου δημοτικού
σχολείου μας!

Football League: 
Το αγωνιστικό πρόγραμμα

του Σαββατοκύριακου

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα σε Βορρά
και Νότο για την 15η αγωνιστική της
Football League.

Νότιος Όμιλος
Σάββατο 5/6/2021 17:00

Νεάπολης Βόλου, Νίκη Βόλου –
Καλαμάτα

Κυριακή 6/6/2021 17:00

Στ. Μαυροθαλασσίτης, Αιγάλεω – Ρόδος
Γάλλου, Π.Ι. Βαρδινογιάννης, Επισκοπή
– Ιάλυσος

Γρ. Λαμπράκης, Καλλιθέα – Αστέρας
Βλαχιώτη

Ασπροπύργου, Ένωση
Πανασπροπυργιακού – Σαντορίνη

Βόρειος Όμιλος
Κυριακή 6/6/2021 17:00

Ηγουμενίτσας, Θεσπρωτός – Βέροια
Ν.Π.Σ.

ΔΑΚ Κοζάνης, ΑΕΠ Κοζάνης – Καβάλα

Σερρών, Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός
Βόλου

Νέας Τρίγλιας, Τρίγλια – Πιερικός

ΒΑΤΑΝ Κατερίνης, Απόλλων Πόντου –
Αλμωπός Αριδαίας

FL: Νέα ήττα της Ενωσης
Ασπροπύργου στην Ρόδο

Η Εν ωση Ασπροπύργου δεν  τα κατάφερε για μία ακόμα
φορά αφού γν ώρισε την  ήττα 2η συν εχ όμεν η στην
Ρόδο από την  τοπική ομάδα με 0-1’
Το ν ικητήριο τέρμα για τους Ροδίτες  που μπήκαν  ξαν ά
στο  κόλπο αν όδου σημείωσε ο Μακρυδημήτρης με
κεφαλιά 77’.
Σε αν αβληθέν τα αγών α για την  9η αγων ιστική της
φουτμπόλ λιγκ που έγιν ε στην  Ρόδο η τοπική ομάδα
επικράτησε με 1-0 της Εν ωσης Ασπροπύργου
Διαιτητής: Τσιάρας (Καβάλας).Βοηθοί: Νικολάου,
Αραβίδης (Αθην ών ).4ος: Τσουκαλάς
(Αθην ών ).Παρατηρητής: Λιαν ός (Βοιωτίας).

ΡΟΔΟΣ(προπον ητής (Κώστας Βελιτζέλος): Πίτκας,
Καραγεώργης, Χύσι, Μαρτσάκης (64′ Ρεβυθόπουλος),
Νικολόπουλος, Σουλάϊ (46′ Ριτάκο), Μπαξεβάν ος, 

Δελαπόρτας (82′ Βουργουτζής), Σερέν τιουκ (64′
Μακρυδημήτρης), Λίχ τι (56′ Τσίπρας), Αρν αρέλλης.

ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(προπον ητής Ηλίας
Φυν τάν ης): Ντιμίτροβιτς, Αργυρόπουλος, Θεοδώρου,
Παπαθαν ασίου, Να, Κατίδης (56′ Τραορέ), Μαρούδας
(69′ Βασιλείου), Τζαν ουλίν ος, Ζαχ αράκης, Β. Μουκίδης
(81′ Ζαχ αρός), Λάμπογλου (81′ Γεωργόπουλος).

Σαν τορίν η - Καλλιθέα 1-0 (75' Παν τίδος)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ(Νότιος Ομιλος)

1 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 14 28
2 ΡΟΔΟΣ 14 26
3 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 13 24
4 ΙΑΛΥΣΟΣ 14 21
5 ΕΠΙΣΚΟΠΗ 14 19
6 ΑΙΓΑΛΕΩ 14 18
7 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 14 17
8 ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 14 16
9 ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ 13 8
10 ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 13 7
Βόρειος Όμιλος

Καβάλα - Θεσπρωτός 1-1 (77' Κολλάς - 88'
Κωνσταντακόπουλος πεν.)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ(βόρειος όμιλος)

1 ΚΑΒΑΛΑ 14 32
2 ΒΕΡΟΙΑ 14 31
3 ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 14 28
4 ΠΙΕΡΙΚΟΣ 14 23
5 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 13 19
6 ΤΡΙΓΛΙΑ 14 15
7 ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 14 14
8 ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 14 13
9 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 13 11
10 ΑΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ 14 5

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Τουρνουά Παλαιμάχων »Διονυσία» για φιλανθρωπικό σκοπό

Τουρνουά Παλαιμάχων με την ονομασία ΔΙΟΝΥΣΙΑ και για φιλανθρωπικό σκοπό μιας
οικογένειιας που έχει ανάγκη θα πραγματοποιηθεί με την συμμετοχή έξι ομάδων. Πρό-
κειται για τους παλαιμάχους του Εθνικού Πανοράματος, Αγίου Στεφάνου, ΑΟ Διόν-
υσου, ΑΟ Πέυκης, Ηρακλείου Αττικής  και Κηφισιάς.

Το τουρνουά θα γίνει στα γήπεδο Αγίου Στεφάνου και Διονύσου και θα διαρκέσει όλο
τον Ιούνιο και 12 /7 είναι ο τελικός.
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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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται κατά-
στημα 110 τ.μ. επί της
Λεωφόρου 
Δημοκρατίας και
πωλείται 
ο επαγγελματικός εξοπ-
λισμός του. Τηλέφωνο
ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς
6945334415

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 6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται
(ενοικίαση ή πώληση)
κεντρικό κατάστημα
(Οδός Παγκάλου) 300τμ
+ 100τμ βοηθητικός χώρ-
ος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται Οικόπεδο
Στον Ασπρόπυργο στη
θέση Ρυκιά, σε τιμή
ευκαιρίας.
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6987305649

Πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύργου!Πληρο-
φορίες κ.σοφια
τηλ.6909156985

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή κα-
τάσταση, τιμή 60.000€,
συζητήσιμη. 6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκα-
τοικία 100 τ.μ., ισόγεια,
προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό, α-
νοικτό πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση
'00, τιμή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-
στα, μονοκατοικία 90
τ.μ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.μ.,
καρποφόρα δέντρα, πω-
λείται λόγω ανάγκης, τιμή
20.000€τηλ: 2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ημιτελής μεζονέτα 162
τ.μ., 2 επίπεδα, ισόγεια,
γωνιακή, 4 υ/δ (το 1
master), 2 μπάνια, σε
οικόπεδο 183 τ.μ., πάρ-
κιν, αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626
Κυρία Ελληνίδα ανα-
λαμβάνει τη φύλαξη παι-
διών στις περιοχές Μάν-
δρας - Μαγούλας & Ελευ-
σίνας. Τηλ. 6979244790

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  

ΕΤΑΙΡΙΑ LOGISTICS ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ  ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ PICKER ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  (ΚΛΑΡΚ - ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ) ΜΕ ΑΔΕΙΑ.  ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6981775804  ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ MAIL:  irokalli8@gmail.com
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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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