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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: Αραιή συννεφιά, πιθανότητα βροχής

Ανεμοι: Νότιοι 4-5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αυγουστίνος, Αυγουστίνα, Αύγουστος, Αυγούστα

Ιερώνυμος, Γερώνυμος, Ιερονύμη
Μόνικα, Μόνα, Ορτίσιος, Ορτίσης, Ορτίσια,

Ορτανσία

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Λιόσης Αναστάσιος Κ.

Ειρήνης 2 & Αγίου Δημητρίου, 2105580218

Ελευσίνα

Σαμπάνης Σπυρίδων Α.
Περικλέους 40 & Κοντούλη, 2105547581

MANΔΡΑ
Γκίνη Γεωργία Π.

Κοροπούλη Βαγγέλη 1, Μάνδρα, 2105550309

Άνω Λιόσια

ΚΕΧΑΓΙΑ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΛεωφόρος Φυλής 75,
Κεντρική Πλατεία Χασιάς

ΑΧΑΡΝΕΣ
Στεφανίδης Στέφανος Ν.

Δημοκρατίας 274, 2102310318

Το άνοιγμα της πλατφόρμας για ραντεβού και με
τα τρία διαθέσιμα εμβόλια (εκτός αυτού της
AstraZeneca) για την ηλικιακή ομάδα 18-24 στις 16
Ιουνίου, ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της χθεσινής
ενημέρωσης για τον εμβολιασμό ο Γενικό Γραμμα-
τέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμι-
στοκλέους..

Παράλληλα, ο κ. Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε στο
άνοιγμα της πλατφόρμας, την Πέμπτη 10 Ιουνίου,
για ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια
(εκτός αυτού της AstraZeneca) και για την ηλικιακή
ομάδα 25-29, για την οποία όπως είπε έχουν κλείσει
ραντεβού 93.000 πολίτες.

Σημειώνεται πως η συγκεκριμένη ομάδα πολιτών
μπορεί να εμβολιαστεί με τα τρία σκευάσματα: Αυτό 

της Johnson & Johnson που είχε ήδη ανοίξει και
πλέον και με αυτά της Pfizer/BioNTech και της
Moderna.

ΑΑννααρρττήήσσεειιςς  σστταα  ssoocciiaall  mmeeddiiaa  ββάάζζοουυνν  ««φφωωττιιάά»»
σστταα  ααυυττοοδδιιοοιικκηηττιικκάά  ττηηςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

Πρόταση μομφής απο την Αντιπολίτευση για την αντικατάσταση του
προέδρου του ΠΑΚΠΠΑ λόγω «σεξιστικής και υβριστικής» δημοσίευσης

«Σάλος» επικρατεί στα social media των  αυτοδιοικ-
ητικών  αλλά και των  πολιτών  της Ελευσίν ας μετά από
αν άρτηση που δημοσίευσε ο αν τιπρόεδρος του
ΠΑΚΠΠΑ κος Ρόκας.

Η αρχική ανάρτηση του κου Βαγγέλη Ρόκα

Η εν  λόγω αν άρτηση έχ ει εγείρει σωρεία αν τιδράσεων
με αν αφορές για σεξιστικό και υβριστικό περιεχ όμεν ο.

Πιο συγκεκριμέν α ο κος Ρόκας δημοσίευσε αν άρτηση
στο Facebook «…Ετσι το Δεσποιν άκι….Τσούζει.Εγω
πάν τος την  όρεξη μου δεν  χ άν ω για καμία πατσα-
βούρα!!Αι σιχ τιρ ν ούμερα!!..» η οποία όπως
προκύπτει «στόχ ευε» την  δημοτική σύμβουλο κα
Δέσποιν α Οικον όμου.

Σημειών ουμε εδώ πως ο κος Ρόκας την  επόμεν η
ημέρα «κατέβασε» τη δημοσίευση και επαν ήλθε με
ν έα, κάν ον τας λόγο για ατυχ ή αν άρτηση, ζητών τας
συγγν ώμη για το περιεχ όμεν ο.

Vaggelis Rokas
την Παρασκευή

Ήταν  πράγματι ατυχ ής η χ θεσιν ή μου αν άρτηση, για
την  οποία και ζητώ συγν ώμη. Όσοι με γν ωρίζουν  προ-
σωπικά, ξέρουν  ότι αυτές οι εκφράσεις του θυμού και

της αγαν άκτησης, δεν  με εκφράζουν . Όσοι με ξέρουν
μέσα από το έργο μου στα δημόσια πράγματα, αν αγ-
ν ωρίζουν  επίσης ότι είμαι από τους αν θρώπους που
δουλεύουν  για το συλλογικό καλό. Ούτε για ν α "ψοφή-
σει η κατσίκα του γείτον α", ούτε για ν α χ αϊδεύουμε
πλάτες και στο τέλος ν α μην  γίν εται τίποτα. Αυτό το
"τίποτα" που κάποιοι κάν ουν  σημαία και θέλουν  ν α
χ αρακτηρίζει τη δημόσια παρουσία μας σήμερα, όπως
ακριβώς χ αρακτήριζε την  παρουσία τη δική τους χ θες,
ήταν  και ο λόγος που εξερράγην .

Επί του θέματος τοποθετήθηκε και ο ίδιος ο δήμα-
ρχ ος Ελευσίν ας κος Αργύρης Οικον όμου ο οποίος
καταδίκασε απερίφραστα το περιστατικό.  Στην
αν άρτησή του ωστόσο αφήν ει «αιχ μές» ως προς την
πολιτική εκμετάλλευση ευαίσθητων  ζητημάτων  και
«πολιτικής απο τα social media». Ο ίδιος επίσης, στο
πλαίσιο του πολιτικού πολιτισμού, ζήτησε δημοσίως
συγγν ώμη απο την  κα Δέσποιν α Οικον όμου, η οποία
φέρεται ν α είν αι η «αποδέκτης» της αν άρτησης του

κου Ρόκα.

Αργύρης Οικονόμου
2 ημ.  · 
Ο δημόσιος διάλογος προϋποθέτει σεβα-

σμό, σύνεση και αυτογνωσία. Σε μία δυναμι-
κή διαδικασία διαλόγου, δυστυχώς, υπάρχουν

φορές που γίνονται λάθη, αστοχίες ή όπως αλλιώς μπορεί
ο καθένας να τα ερμηνεύσει.

Ως Δήμαρχος, ως Επικεφαλής της Συμφωνίας Πολιτών
αλλά κυρίως ως άνθρωπος, καταδικάζω απερίφραστα
συμπεριφορές και απόψεις που δεν συνάδουν με τον πολι-
τικό πολιτισμό και δεν αντιστοιχούν σε ανθρώπους που
έχουν προσφέρει στην πόλη, είτε απευθύνονται σε άνδρα
είτε σε γυναίκα.

Με αφορμή αυτό το περιστατικό, καλώ όσους προσπαθ-
ούν να εκμεταλλευτούν ευαίσθητα ζητήματα για να κάνουν
πολιτική μέσω των social media, να επανέλθουν στον
θεσμικό τους ρόλο. 

Όλοι κρίνουμε και όλοι κρινόμαστε.
Και επειδή έχω μάθει να επικοινωνώ ακόμη και με τους

πολιτικούς μου "αντιπάλους" σε ένα πλαίσιο αρχών και
αξιών και να τους αντιμετωπίζω με τον απόλυτο σεβασμό,
ζητώ συγγνώμη, προσωπικά, από την κυρία Δέσποινα
Οικονόμου.

συν εχ ίζεται στη σελ. 4

Εμβολιασμός: Άνοιγμα πλατφόρμας για την ηλικιακή
ομάδα 18-24 στις 16 Ιουνίου
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- Ποιες περιοχές της ∆υτικής Αττικής αφορά το απαγορευτικό 

ΑΑππααγγόόρρεευυσσηη  κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς  σσεε  δδαασσιικκέέςς  ππεερριιοοχχέέςς  ττιιςς  ηηµµέέρρεεςς  υυψψηηλλοούύ  κκιιννδδύύννοουυ
ΛΛεευυττέέρρηηςς  ΚΚοοσσµµόόπποουυλλοοςς::

««ΜΜεε  ππρρόόλληηψψηη  θθαα  µµπποορρέέσσοουυµµεε  
νναα  σσώώσσοουυµµεε  ττοο  πποολλύύττιιµµοο

ππρράάσσιιννοο  ττηηςς  
∆∆υυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς»»

Απόφαση για απαγόρευση κυκλοφο-
ρίας οχηµάτων και παραµονής ατόµων
σε δάση και ευπαθείς περιοχές, για τις
ηµέρες υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς,
αποφάσισε, βάσει εισηγήσεων όλων των
αρµοδίων οργάνων και υπηρεσιών, ο
Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής
Λευτέρης Κοσµόπουλος, ως Πρόεδρος
του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής
Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας
∆υτικής Αττικής. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττι-
κής Λευτέρης Κοσµόπουλος, ως Πρόεδρ-
ος του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτι-
κής Προστασίας Περιφερειακής Ενότ-
ητας ∆υτικής Αττικής, δήλωσε ότι
«∆υστυχώς η αντιπυρική περίοδος
ξεκίνησε µε την µεγάλη καταστροφική
πυρκαγιά στα Γεράνεια. Πρέπει όλοι να
συµµορφωθούµε στις οδηγίες της πολιτι-

κής προστασίας για να σώσουµε τα
πολύτιµα δάση της ∆υτικής Αττικής».

Αναλυτικότερα, η απόφαση για
απαγόρευση κυκλοφορίας οχηµάτων και
παραµονής εκδροµέων-περιπατητών, για
τις ηµέρες εκείνες που ο Χάρτης Πρόβ-
λεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενι-
κής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας
κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περ-

ιόδου, αναφέρει πρόβλεψη κατηγορίας
κινδύνου 4 & 5 (πολύ υψηλή και κατά-
σταση συναγερµού) σε εθνικούς
δρυµούς, δάση και ευπαθείς περιοχές
αναφέρεται στις παρακάτω περιοχές: 

ΠΠΟΟΙΙΚΚΙΙΛΛΟΟΝΝ  ΟΟΡΡΟΟΣΣ:: Αποκλεισµός
όλων των οδών που οδηγούν στο Ποικίλο
Όρος καθώς και την περιοχή του όρους.

ΓΓΕΕΡΡΑΑΝΝΕΕΙΙΑΑ  ΟΟΡΡΗΗ:: στις εξής θέσεις: οι
περιοχές Καβαλάρη, Χάνι Ντουράκο

(Αλεποχωρίου), Μάζι προς Αέρα, Βαθύ
Πηγάδι, Γκούρα, Σώρα, Καµαράκι καθώς
και αποκλεισµός α) Ελατοδάσους
Natura «Γερανείων» στις θέσεις Χάνι
∆ερβένι Μεγάρων προς Γεράνεια και
Σταυρός Κινέττας προς Γεράνεια και β)
Πευκοδάσους περιοχής Κινέττας στις
θέσεις Κιάφα Κινέττα προς Λιογρέϊκα
Κινέττας και Αέρας Γερανείων προς
Κινέττα.

ΟΟΡΡΟΟΣΣ  ΠΠΑΑΤΤΕΕΡΡΑΑΣΣ στις εξής θέσεις και
περιοχές : ∆ιασταύρωση οδών Κανδήλι
προς περιοχή Ραντάρ και Αγία Τριάδα-
Μελετάκι, Παναγία Κούτσιθι προς περ-
ιοχή Γάκη και Γάκη προς περιοχή
Παναγία Κούτσιθι, Αρτικιές Ακρες,
Εκπαίδευση ΛΟΚ Καντήλι, Κουλουρ-
ιώτικο Μονοπάτι, ∆ρόµος Παναχράντου,
καθώς και Παλαιοκούντουρα προς όρος
Πατέρα, Ψάθα προς Μεγάλο Βαθυχώρι -
Πύργους, Αλεποχώρι προς παλαιό δρόµο
Αλεποχωρίου - Ψάθας, Λούµπα, Μεγάλο
Κρύφτη, Πεδίο βολής προς Μικρό
Κρύφτη, Μπότζικα, Καλύβια Πάνου
καθώς και αποκλεισµός πευκοδάσους
Βαθυχωρίων και Κρύφτη στις θέσεις
Βένιζα Βιλίων προς Βαθυχώρι,

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

Δυτική Αττική:
ΜΜεειιώώννοοννττααιι  σσυυννεεχχώώςς  οοιι
ααρριιθθμμοοίί  κκρροουυσσμμάάττωωνν

Τα στοιχ εία για τα εν εργά κρούσματα στη Δυτική Αττι-
κή σύμφων α με την  εβδομαδιαία εν ημέρωση του
ΕΟΔΥ, του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου
Πολιτικής Προστασίας, αν ακοιν ών ει ο Αν τιπεριφερει-
άρχ ης Δυτ. Αττικής Λ. Κοσμόπουλος.
Στη Δυτική Αττική το σύν ολο εν εργών  κρουσμάτων

είν αι 156.
Σε ν οσηλεία είν αι 34 συμπολίτες μας και σε απομόν ω-
ση κατ’ οίκον  122 άτομα.
Στον  Δήμο Ελευσίν ας το σύν ολο εν εργών  κρουσμά-
των  είν αι 27.
Στον  Δήμο Ασπροπύργου, 56 εν εργά κρούσματα.
Στον  Δήμο Μάν δρας-Ειδυλλίας, 23 εν εργά κρούσματα.
Στον  Δήμο Μεγαρέων , 12 εν εργά κρούσματα. 
Στον  Δήμο Φυλής, 38 εν εργά κρούσματα.
Σχ ετικά ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Δυτ. Αττικής Λευτέρης

Κοσμόπουλος αν έφερε ότι: «Παρότι η παν δημία δεν
έχ ει τελειώσει, οι διψήφιοι αριθμοί κρουσμάτων  σε κάθε
Δήμο της Δυτικής Αττικής, μας δείχ ν ουν  ότι με τήρηση
των  μέτρων  και εμβολιασμό μπορούμε ν α αισιοδο-
ξούμε».

Μπλόκο σε ακόμα ένα κύκλωμα παραποιημέ-
νων προϊόντων έκαναν οι τελωνειακοί ελεγ-
κτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-

δων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πηγές της ΑΑΔΕ,
στο Τελωνείο Ελευσίνας, εντοπίστηκε και δεσμεύτηκε
σημαντικό φορτίο προϊόντων «μαϊμού», προερχόμενο
από την Τουρκία, το οποίο ήταν έτοιμο να πλημμυρίσει
την ελληνική αγορά με τέτοιου είδους εμπορεύματα.

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας και των μηχανημάτων
ελέγχου κοντέινερ, βρήκαν 2.286 τεμάχια προϊόντων
«μαϊμού» (ρούχα, παπούτσια, τσάντες, πορτοφόλια, 

κ.λπ.) γνωστών μαρκών, καθώς και 3.362 τεμάχια
απομιμητικών αυτοκόλλητων ετικετών και σημάτων
επωνύμων προϊόντων.

Με βάση τα μέχρι σήμερα στοιχεία, οι αρχές εκτιμούν
ότι βρίσκονται στα ίχνη διεθνούς κυκλώματος προϊόν-
των «μαϊμού», το οποίο γράφει σημαντικά κέρδη, εξα-
πατώντας τους καταναλωτές.

Ήδη, έχουν εντοπιστεί και έμποροι, οι οποίοι αποτε-
λούν μέλη του κυκλώματος, και που πωλούν αυτά τα
παραποιημένα προϊόντα ως γνήσια, διευρύνοντας
σημαντικά -και παράνομα- το περιθώριο κέρδους τους.

Μπλόκο σε διεθνές κύκλωμα «μαϊμού» 
προϊόντων στο Τελωνείο Ελευσίνας

συν εχ ίζεται στη σελ. 11
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Συν εχ ίζεται από τη σελ. 2

Η δημοτική σύμβουλος κα Δέσποιν α
Οικον όμου σχ ολίασε το περιστα-
τικό δημοσίως σημειών ον τας πως
συγγν ώμη δεν  προήλθε ποτέ
απο τον  ίδιο τον  κο Ρόκα, χ αρ-
ακτηρίζον τας τον  λόγο του

προσχ ηματικό και εξίσου προ-
σβλητικό. «Δεν  μπορεί μια κοιν ων ία

ν α επιτρέπει ν α επιβραβεύον ται ουσιαστικά τέτοιες
συμπεριφορές» αν αφέρει η κα Οικον όμου και
τελειών ον τας ζήτησε την  αποπομπή του Αν τιπροέδρ-
ου του ΠΑΚΠΠΑ.

Δεσποινα Οικονομου
2 ημ.  · 
Φίλες-φίλοι,
Αισθάνομαι  ιδιαίτερα περήφανη για την μέχρι σήμερα

αυτοδιοικητική μου  πορεία . Έχω υπηρετήσει  με ζήλο και
αξιοπρέπεια σε πολλές θέσεις ευθύνης  έχοντας  «εισπρά-
ξει» την αγάπη και εκτίμηση συναδέλφων αιρετών,υπαλλή-
λων του Δήμου μας και όλου του κόσμου. Σας ευχαριστώ
όλους.
Αγωνίστηκα για τη δημιουργία του Συμβουλευτικού Κέντρ-

ου Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο μας και υπερα-
σπίστηκα το φύλο μου  σε κάθε μου ενέργεια.  Καταδικάζω
απερίφραστα κάθε  μορφή βίας απέναντι σε όλους τους
ανθρώπους.
Είμαι πολύ συγκινημένη και εκφράζω την ευγνωμοσύνη

μου για την συμπαράσταση που μου δείξατε  με αφορμή
την άδικη λεκτική και σεξιστική επίθεση που δέχτηκα από
συνδημότη που βρίσκεται σε θέση διοίκησης  στο Δήμο μας.
Εκτιμώ τις ειλικρινείς συγνώμες από όπου και αν προήλθ-

αν, αλλά η συγνώμη αυτού του ανθρώπου δεν ήρθε ποτέ
αντίθετα τοποθετήθηκε ξανά με προσχηματικό και εξίσου
προσβλητικό τρόπο. Άλλωστε μια συγγνώμη δεν είναι
αρκετή μετά από ένα τέτοιο συμβάν. Άμεσα  ο Δήμαρχος να
ζητήσει την παραίτησή του, αφού δεν έχει το θάρρος ο ίδιος
και κυρίως την ενσυναίσθηση να παραιτηθεί γιατί δεν κατα-
νοεί τι έχει κάνει. Δεν μπορεί μια κοινωνία να επιτρέπει να

επιβραβεύονται ουσιαστικά τέτοιες συμπεριφορές παραμέ-
νοντας σε τιμητικές, σημαντικές αλλά και ιδιαίτερα ευαίσθη-
τες δημόσιες θέσεις.

Μετά τον  σάλο που δημιουργήθηκε η αν τιπολίτευση
επαν ήλθε με αφορμή την  «αυτοδικαιολόγηση» του
προέδρου του ΠΑΚΠΠΑ και ζητεί ευθέως την  αν τικα-
τάστασή του.

Παρακάτω το κείμεν ο της αίτησης

ΑΙΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ: Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευ-

σίν ας
κο Γεώργιο Ηλιόπουλο
Ημερομην ία: 13.06.2021

ΘΕΜΑ: «Αν τικατάσταση Αν τιπροέδρου του ΠΑΚΠΠΑ
και ορισμός ν έου»

Κε Πρόεδρε ,
Την  Τετάρτη 10/6/2021 ο αν τιπρόεδρος του ΠΑΚΠΠΑ

δημοσιοποίησε σε μέσο κοιν ων ικής δικτύωσης αν άρτ-
ηση του ,συν οδευόμεν η από φωτογραφία εδέσματος
,γράφον τας επί λέξει: “…Ετσι το
Δεσποιν άκι….Τσούζει.Εγω πάν τος την  όρεξη μου δεν
χ άν ω για καμία πατσαβούρα!!Αι σιχ τιρ ν ούμερα!!..”.
Η αν άρτηση παρέμειν ε μέχ ρι το πρωί της επομέν ης

ημέρας δίν ον τας αφορμή σε πλήθος δυσμεν ών
σχ ολίων  και υβριστικών  αν αφορών  πρωτοφαν ών  στα
χ ρον ικά της Ελευσίν ας , στα οποία ο ίδιος απαν τούσε
εν θουσιωδώς , μέχ ρις ότου ο κ. αν τιπρόεδρος την
αν τικαταστήσει με μία αυτοαν αφορική συγγν ώμη προς
τη δημοτική σύμβουλο κα Δέσποιν α Οικον όμου ,
επιρρίπτον τας ταυτόχ ρον α ευθύν ες για την  έκρηξη
της οργής του σε προηγούμεν ες κρίσεις ,δήθεν  , αν τι-
πάλων  του συν δυασμού που αν ήκει.
Η αυτοδικαιολόγηση του ήταν βαρύτερη του αρχι-

κού σφάλματος.

Η οργή του κ.αν τιπροέδρου ήταν  απρόκλητη και
κακόβουλη , οι δε θέσεις που εξέφρασε με τις αν αρτή-
σεις του ευρίσκον ται εν τός του πεδίου της ποιν ικής
απαξίας , είν αι υπέρχ ειλες σεξισμού και καταφρόν -
ησης προς το πρόσωπο καταξιωμέν ης δημοτικής
συμβούλου και η “συγγν ώμη” του μαρτυρά παν τελή
έλλειψη εν συν αίσθησης ,ήθους και του απαραίτητου
για κάθε θέση “φιλότιμου”.
Η επίθεση του στρέφεται κατά του θεσμού του Δημ.

Συμβουλίου και του ρόλου που οφείλει ν α διαδρα-
ματίσει ο κάθε δημοτικός συμβουλος με την  συμμετοχ ή
του, την  άποψή του.
Το ΠΑΚΠΠΑ , του οποίου προϊσταται δημοτική

σύμβουλος/ εκπαιδευτικός , έχ ει σκοπό την  διάδοση
πολιτιστικών  αξιών  και την  αν άληψη εκπαιδευτικών
δράσεων  , αν τιθέτων  προς τις μισογυν ικές, σεξιστικές
και διχ αστικές αν αφορές του κ.αν τιπροέδρου ,που
αποδεικν ύεται ακατάλληλο και αν ίκαν ο πρόσωπο ν α
συμμετέχ ει στο διοικητικό συμβούλιο του ,η δε παρα-
μον ή του σ’ αυτό υποβαθμίζει το κύρος του Οργαν ι-
σμού και την  αποτελεσματικότητα του έργου του.
Με την  παρούσα αίτηση μας ζητάμε στην  αμέσως

προσεχ ή συν εδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Ελευσίν ας ν α τεθεί ως τακτικό θέμα η αν τικατάσταση
του κ.αν τιπροέδρου του ΠΑΚΠΠΑ και ο ορισμός ν έου
αν τιπροέδρου.

Οι αιτούν τες δημοτικοί συμβουλοι

Τσουκαλάς Γεώργιος
Τσίτσος Νικόλαος

Καρποδίν ης Παν αγιώτης
Αγριμάκης Βασίλειος

Αν δρών ης Χαράλαμπος
Κριεκούκης Αθαν άσιος
Οικον όμου Δέσποιν α

Παραδείση Κυριακούλα
Ρεν τούμη Βαρβάρα
Τσάτσης Δημήτριος

Η αντιπολίτευση ζητεί ευθέως την αντικατάσταση του αντιπροέδρου  του ΠΑΚΠΠΑ

H
πρώτη για το 2021 διοργάνωση
από την Ελευσίνα εξερευνά την
έννοια του χρόνου στο σινεμά

μέσα από το θρυλικό βιβλίο
κινηματογραφικής θεωρίας
“Transcendental Style in Film: Ozu,
Bresson, Dreyer” σε μία συζήτηση με
τον σκηνοθέτη Σύλλα Τζουμέρκα και
τον κριτικό κινηματογράφου Αλέξανδρο
Παπαγεωργίου.

Τη βραδιά συνοδεύει ο συνθέτης
Γιάννης Βεσλεμές, ενώ την
καλλιτεχνική επιμέλεια έχει αναλάβει ο
μουσικός και σκηνοθέτης, Αλέξανδρος
Βούλγαρης.

Στο προαύλιο του Αγίου Νικολάου,
στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ελευσίνας,
ανάμεσα στο αρχαιολογικό παρελθόν και το
βιομηχανικό παρόν, η Ελευσίνα 2023
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης
εγκαινιάζει, την Πέμπτη 24 Ιουνίου, στις 19:00,
την πρώτη διοργάνωση του Μυστηρίου 62 με τον

τίτλο Νύχτες Βραδύτητας – Ομιλίες για τον
Χρόνο, θέτοντας στο επίκεντρο την έννοια του
slow cinema. Κεντρικοί ομιλητές της βραδιάς
είναι ο σκηνοθέτης Σύλλας Τζουμέρκας και ο
κριτικός κινηματογράφου Αλέξανδρος
Παπαγεωργίου. Παράλληλα με τη συζήτηση, ο

συνθέτης Γιάννης Βεσλεμές αυτοσχεδιάζοντας
μέσω της τεχνολογίας των modular synthesizers
αποδομεί και αναδομεί το κλασικό κομμάτι του
Johann Sebastian Bach, “Air on the G String”.
Καλλιτεχνικός υπεύθυνος του προγράμματος
είναι ο σκηνοθέτης και μουσικός Αλέξανδρος
Βούλγαρης (The Boy).

Η βραδιά της πανσελήνου του Ιουνίου
αφιερώνεται  στο θρυλικό βιβλίο
κινηματογραφικής θεωρίας “Transcendental
Style in Film: Ozu, Bresson, Dreyer”, του Paul
Schrader. Στο βιβλίο ο Paul Schrader εξηγεί τα
αισθητικά εργαλεία με τα οποία οι παραπάνω
σκηνοθέτες προσέγγισαν την έννοια της
πνευματικότητας στο έργο τους. Συνολικά, η
ανάλυση κινείται γύρω από τον επαναστατικό
τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν τον χρόνο
φτάνοντας να ορίσουν και  να επηρεάσουν
ανεξίτηλα αυτό που στις μέρες μας ονομάζεται

Eleusis 2023 | Πρόγραμμα Ιουνίου

ΝΥΧΤΕΣ ΒΡΑΔΥΤΗΤΑΣ – ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
ΠΕΜΠΤΗ 24.06.2021 | 19.00 

Οι Νύχτες Βραδύτητας 
επιστρέφουν στην Ελευσίνα και

μας μιλούν για το χρόνο, 
σε μία συζήτηση με τον σκηνοθέτη
Σύλλα Τζουμέρκα και τον κριτικό

κινηματογράφου Αλέξανδρο
Παπαγεωργίου, με φόντο την

πανσέληνο του Ιουνίου.
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ΥΠΕΣ: Επιχορήγηση 54 εκατ.
ευρώ σε 132 δήμους 
για εξόφληση ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεων

Υπεγράφη από τον αναπληρωτή υπουργό Εσω-
τερικών, Στέλιο Πέτσα, η επιχορήγηση σε 132
δήμους της χώρας, συνολικού ποσού 54.005.992
ευρώ, αποκλειστικά για την εξόφληση των ληξιπρ-
όθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους (φορ-
είς εκτός Γενικής Κυβέρνησης).

Η εξόφληση γίνεται σύμφωνα και με την υπ'
αριθμ. 2/72150/ΔΠΓΚ/18.05.2021 απόφαση του
αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών.

«Σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών,
βρίσκουμε πόρους, ώστε οι δήμοι να αποπ-
ληρώνουν τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους
και έτσι να ενισχύεται η ρευστότητα στην πραγματι-
κή οικονομία» δήλωσε ο κ. Πέτσας.

ΑΑΔΕ: Θαλαμηγό, λευκή λιμουζίνα Mercedes και
άλλα λαθραία "ξετρύπωσαν" οι "ράμπο"

Σ
το πλαίσιο υλοποίησης
του στρατηγικού σχ ε-
διασμού της Αν εξάρτ-

ητης Αρχ ής Δημοσίων  Εσό-
δων  για την  καταπολέμηση
του λαθρεμπορίου και της
διακίν ησης ν αρκωτικών ,
όπλων , τσιγάρων , ρευστών
διαθεσίμων  και παραποιημέ-
ν ων  προϊόν των , η Γεν ική
Διεύθυν ση Τελων είων  &
Ε.Φ.Κ της ΑΑΔΕ συν εχ ίζει
τους εκτεταμέν ους και στοχ ε-
υμέν ους ελέγχ ους σε ολόκ-
ληρη τη χ ώρα. Εν δεικτικά παρατίθεν ται οι σημαν τικό-
τερες περιπτώσεις κατασχ έσεων  που πραγματοποι-
ήθηκαν  στο πρώτο τετράμην ο του 2021.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Κατά το αν ωτέρω χ ρον ικό διάστημα καταγράφηκαν
συν ολικά οκτώ (8) υποθέσεις κατασχ έσεων  ν αρκω-
τικών  ουσιών , με σημαν τικότερες τις ακόλουθες:

Το Τελων είο Αερολιμέν α «Ελ. Βεν ιζέλος» κατάσχ εσε
σημαν τική ποσότητα ιν δικής κάν ν αβης (7 κιλά και 169
γραμμ) μέσα σε δέμα προερχ όμεν ο από την  Κύπρο.

Το Τελων είο Ευζών ων  κατάσχ εσε σημαν τική ποσότητα
ιν δικής κάν ν αβης (5 κιλά και 266 γραμμ) σε φορτηγό
προερχ όμεν ο από τη Βόρεια Μακεδον ία.

Το Τελων είο Αερολιμέν α «Ελ. Βεν ιζέλος» κατάσχ εσε
σημαν τική ποσότητα ιν δικής κάν ν αβης (1 κιλό και 537
γραμμ) μέσα σε δέμα προερχ όμεν ο από το Μεξικό.

ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ -ΘΑΛΑΜΗΓΟΙ

Υπάλληλοι του Τελων είου Κέρκυρας προέβησαν  σε
δέσμευση πολυτελούς ταχ ύπλοου/ιδιωτικού σκάφους
αν αψυχ ής, με σημαία Cay man Islands, μήκους 27,85
μέτρων , το οποίο μέχ ρι την  ημέρα της δέσμευσής του

κυκλοφορούσε, ελλιμεν ιζό-
ταν  και παρέμεν ε στα
ελλην ικά χ ωρικά ύδατα
χ ωρίς ν α έχ ει προβεί στις
προβλεπόμεν ες διατ-
υπώσεις και χ ωρίς ν α έχ ει
καταβάλει τους αν αλο-
γούν τες δασμούς, φόρους
και τέλη ως πλοίο με σημαία
τρίτης χ ώρας.
ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ
Οι Τελων ειακές Αρχ ές κατά
το διάστημα αυτό πραγμα-
τοποίησαν  κατασχ έσεις

όπλων  και πυρομαχ ικών . Μεταξύ των  κατασχ εθέν των
ήταν  μαχ αίρια, ξιφίδια, σπαθιά κ.λ.π.

Το Τελων είο Κήπων  κατέσχ εσε 3 σπαθιά το καθέν α
μήκους 75 εκ., με προέλευση από την  Τουρκία.

ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Από τις Τελων ειακές Αρχ ές πραγματοποιήθηκαν  1.426
έλεγχ οι για τον  εν τοπισμό παραποιημέν ων  προϊόν -
των , διαπιστώθηκαν  28 παραβάσεις και εν τοπίστηκαν
251.750 τεμάχ ια παραποιημέν ων  προϊόν των , με κυρι-
ότερες περιπτώσεις τις εξής:

Το Γ΄ Τελων είο Πειραιά δέσμευσε 33.000 τμχ  φιάλες
κρασιού με προέλευση από τη Μολδαβία και με σκοπό
ν α εισαχ θούν  στις αγορές της Ε.Ε ως προϊόν τα Η.Π.Α.

Το Γ΄ Τελων είο Πειραιά κατέσχ εσε 77.000 τεμάχ ια
ειδών  γυν αικείας υγιειν ής από την  Κίν α με τελικό προ-
ορισμό τον  Λίβαν ο.

Το Τελων είο Αερολιμέν α «Ελ. Βεν ιζέλος» δέσμευσε
38.210 λεπίδες ξυρίσματος.

Κατασχ έθηκε επίσης πλήθος από φουλάρια, ζών ες,
καλλυν τικά, γυαλιά ηλίου, είδη έν δυσης, υπόδησης,
ρουλεμάν , τσάν τες, ρολόγια, αξεσουάρ για κιν ητά κλπ

Μ. Θεοδωρίδου: 
Μόνο στους άνω των 60
το AstraZeneca 
- «Ναι» στη 2η δόση για
όσους το έκαναν ήδη

H
επιτροπή Εμβολιασμών εισηγείται  το
εμβόλιο της AstraZeneca να χορηγείται σε
ηλικίες άνω των 60 ετών, ανέφερε η ομό-

τιμη καθηγήτρια Παιδιατρικής και πρόεδρος της
Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία 

Θεοδωρίδου, κατά την ενημέρωση για το
Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης κατά της
νόσου COVID-19.

Σήμερα χορηγείται στη χώρα μας από την
ηλικία των  30 ετών  και πάν ω.

Η επιτροπή εισηγείται να δοθεί η δυνατότητα
στους πολίτες που έχουν κλείσει ραντεβού για
την πρώτη δόση του AstraZeneca να επιλέξουν
ένα από τα άλλα τρία διαθέσιμα εμβόλια.

Επίσης όσοι έχουν κάνει ήδη την πρώτη δόση
να συνεχίσουν με το ίδιο εμβόλιο. Όπως, είπε η
καθηγήτρια ο κίνδυνος υπερτερεί του κινδύνου
θρομβώσεων.

Η επιτροπή λαμβάνει αυτή την απόφαση καθώς
υπάρχει επάρκεια εμβολίων στην Ελλάδα και η
επιδημιολογία της χώρας είναι καλή, καθώς παρ-
ατηρείται σταθερή μείωση κρουσμάτων, όπως
επισήμανε η κυρία Θεοδωρίδου.

Επίσης, σημείωσε ότι  οι  εμβολιασμοί
προσχωρούν με ταχύτατους ρυθμούς, κτίζοντας
σταδιακά το τείχος ανοσίας, προσθέτοντας ότι οι
συστάσεις μπορεί να επικαιροποιούνται με τα
νεότερα δεδομένα.

Δήμος Αχαρνών
Θετική η ανταπόκριση του

κόσμου στην υιοθεσία 
των τετράποδων φίλων μας

Θετική ήταν  η αν ταπόκριση του κόσμου στην  εκδήλω-
ση που πραγματοποίησε την  13 Ιουν ίου, το τμήμα
Αγροτικής Παραγωγής και Τουριστικής Αν απτυξης του
Δήμου Αχ αρν ών  σε συν εργασία με τους φιλόζωους.

Ο Δήμαρχ ος Αχ αρν ων  Σπύρος Βρεττός σε συν εργασία
με τον  αρμόδιο Αν τιδήμαρχ ο Άγγελο Αραμπατζή,
Aggelos αποδεικν ύουν  έμπρακτα την  ευαισθησία για
τους τετράποδους φίλους μας, εξετάζον τας ήδη την
καθιέρωση τακτικής δράσης για τις υιοθεσίες.
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ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΩΤΣΗΡΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης και Βουλευτής
Δυτικής Αττικής, κ. Γιώργος Κώτσηρας, με
αφορμή την έναρξη των Πανελλαδικών εξετά-
σεων έστειλε το εξής μήνυμα:
«Ενόψει της έναρξης των φετινών Πανελλα-
δικών εξετάσεων θα ήθελα να ευχηθώ ολό-
ψυχα σε όλες τις μαθήτριες και τους μαθητές
της Γ’  Λυκείου, καλή δύναμη και καλή επιτ-
υχία!
Η φετινή σχολική χρονιά ολοκληρώνεται
κάτω υπό ιδιαίτερες και δύσκολες συνθήκες,
λόγω της πανδημίας, ωστόσο η νέα γενιά της
χώρας μας έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι
μπορεί να υπερκεράσει οποιοδήποτε εμπόδιο
και εάν παρουσιαστεί.
Οι Πανελλαδικές εξετάσεις αποτελούν έναν
πρώτο σταθμό στη ζωή και στην εκπαιδευτι-
κή δοκιμασία των παιδιών, που πρέπει να
αντιμετωπίσουν με νηφαλιότητα, αισιοδοξία 

και ψυχραιμία.Θα ήθελα να εκφράσω τις
θερμές μου ευχαριστίες και προς όλους τους
εκπαιδευτικούς που έχουν σταθεί αρωγοί από
την πρώτη στιγμή σε αυτή την κοπιώδη προ-
σπάθεια των μαθητών, προσφέροντας
πολύτιμο έργο και σημαντική βοήθεια, καθώς
και στους γονείς των παιδιών που τους
συμπαραστέκονται άοκνα και με κάθε τρόπο.
Καλή επιτυχία σε όλες και όλους τους υποψ-
ηφίους. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου
να υλοποιήσετε τους στόχους σας. Tο μέλλον
σας ανήκει!».

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 
ΤΟ Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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Η αρχική παραχώρηση
προβλέπονταν να ισχύσει

μέχρι το 2022 

Ένα ακόμη αίτημα του
Δήμου Ελευσίνας
γίνεται δεκτό, στην

κατεύθυνση της αξιοποίησης
των διαθέσιμων πολιτιστικών
πόρων της πόλης. Αυτή τη
φορά, το Υπουργείο Πολιτισμού
έκανε δεκτή την πρόταση του
Δήμου Ελευσίνας, να επεκταθεί
η παραχώρηση του Παλαιού
Δημαρχείου στον Δήμο μέχρι το
2040. Υπενθυμίζεται, ότι η
πρώτη πράξη παραχώρησης
που έγινε το 2018 ανέφερε ότι
το Παλαιό Δημαρχείο θα παρ-
αχωρούνταν μέχρι το 2022 χρο-
νικό διάστημα που ο Δήμαρχος
Αργύρης Οικονόμου εκτίμησε
ότι δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες
της πόλης. 

Στην κατεύθυνση αυτή, έγιναν
όλες οι απαραίτητες διαδικασίες
και πλέον ο Δήμος είναι έτοιμος
να εντάξει στον προϋπολογισμό
του τις δαπάνες μίσθωσης της
αποθήκης όπου είναι αποθηκε-
υμένο το αρχαιολογικό υλικό,
που διατηρούνταν στο Παλαιό
Δημαρχείο. 

Με την εξέλιξη αυτή, το
Παλαιό Δημαρχείο που μέχρι 

σήμερα αξιοποιείται ως έδρα
της «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
Ελευσίνα 2023», με τη συνερ-
γασία του ΥΠΠΟ και της Εφορ-
είας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττι-
κής, θα αξιοποιηθεί προς όφε-
λος της τοπικής κοινωνίας και
μετά το 2023. 

Όπως δήλωσε σχετικά ο
Δήμαρχος Ελευσίνας, Αργύρης
Οικονόμου: «Έχω πει πολλές
φορές, ότι στη δική μας προσέγ-
γιση η Πολιτιστική Πρωτεύουσα
δεν είναι το τέλος του δρόμου,
αλλά η αφετηρία για να μείνουν
έργα και υποδομές στην πόλη
μας για μετά το 2023. Η
περίπτωση της παραχώρησης
του Παλαιού Δημαρχείου είναι 

χαρακτηριστική, αφού παρ-
αχωρούνταν αποκλειστικά για
τους σκοπούς της Πολιτιστικής
και όχι για τους Ελευσίνιους. Με
μία απόφαση που ελήφθη το
2018 και είχε ισχύ τέσσερα
μόλις χρόνια. 

Τώρα αυτό αλλάζει, και το
Παλαιό Δημαρχείο μένει σε
εμάς, στον Δήμο μας, μέχρι το
2040 τουλάχιστον. Έχουμε
δηλαδή όλο το χρόνο να το αξιο-
ποιήσουμε υπέρ των δημοτών
μας. 

Είναι μια ακόμη απόδειξη, ότι
στη δική μας αντίληψη τα έργα
και οι υποδομές πρέπει να είναι
στενά συνδεδεμένα με την κοι-
νωνική ζωή τους τόπου μας». 

ΜΜέέχχρριι  ττοο  22004400  ππααρρααχχωωρρεείίττααιι  ααππόό  ττοο  ΥΥΠΠΠΠΟΟ  
το Παλαιό Δημαρχείο στον Δήμο Ελευσίνας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Συμμετοχή στις 
απεργιακές
συγκεντρώσεις στις 
16 Ιούνη 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ 

Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση
και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) στηρίζει και καλεί σε μαζι-
κή συμμετοχή στην απεργιακή συγκέντρωση
στην Αθήνα, την Τετάρτη 16 Ιούνη, στις 10.30 το
πρωί στο Σύνταγμα και το απόγευμα στο συλλαλ-
ητήριο στις 5 μ.μ. έξω από τη Βουλή, καθώς και
στις αντίστοιχες απεργιακές συγκεντρώσεις και
συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα, ενάντια στο νέο
αντεργατικό νομοσχέδιο – τερατούργημα της
κυβέρνησης της ΝΔ.

Τώρα είναι η ώρα να κλιμακωθεί αποφασιστι-
κά η λαϊκή αντίδραση και καταδίκη σε αυτή την
πολιτική που από τη μια ματώνει καθημερινά τη
λαϊκή οικογένεια και την ίδια στιγμή στρώνει το
δρόμο για το πολεμικό σφαγείο. Ο λαός μέσα
από την πάλη του έχει τη δύναμη να ακυρώσει
στην πράξη το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο. Να
παλέψει για να καταργηθούν όλοι οι αντεργατι-
κοί νόμοι που έχουν κάνει τις εργασιακές σχέ-
σεις «λάστιχο» και τη ζωή των εργαζομένων
πραγματική κόλαση, για σταθερή και πλήρη
δουλειά με δικαιώματα, με 7ωρο - 5ημερο –
35ωρο.

ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ 16 ΙΟΥΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ!



Ε
πί 11 συναπτά χρόνια ο Σύλλογος μας
πραγματοποιεί μια εκδήλωση για την
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος με

την συμμετοχή των Αθλητικών & Χορευτικών
τμημάτων του Οργανισμού Άθλησης & Φρον-
τίδας Νεολαίας & 3ης Ηλικίας του Δήμου
Ασπροπύργου & του Συλλόγου μας...

Φέτος για δεύτερη χρονιά η πανδημία του
κορονωιού δεν μας επέτρεψε να προετοιμα-
στούν κατάλληλα τα παιδιά μας και να τα
απολαύσουμε όπως τα προηγούμενα χρό-
νια...

Δεν θα τους στερήσουμε όμως την δράση....
Αποφασίσαμε...όπως και  πέρσι  ...

τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας (γάντια, 

μάσκες, αντισηπτικά)... να πραγματοποιήσουμε
μια διαφορετική δράση...όπου τα παιδιά θα
ζωγραφίσουν και θα μας πουν την άποψη τους
για ένα καλύτερο Περιβάλλον... ενώ φεύγοντας
κάποια παιδιά θα κερδίσουν μετά από κλήρωση
ένα δώρο... 

Παράλληλα για την αποφυγή του συνωστισμού
η δράση θα γίνει στα Γραφεία του Συλλόγου μας
(δίπλα στο Κ.Α.Π.Η. Παραλίας), όπου ο χώρος
είναι μεγαλύτερος και θα διαρκέσει τουλάχιστον
από τις 17:00 - 19:00 ... 

Σας περιμένουμε την Τετάρτη 16/06 για να τιμή-
σουμε την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος... με
ασφάλεια και ελπίδα για ένα καλύτερο περιβάλ-
λον...

8-θριάσιο Tρίτη 15 Ιουνίου 2021

Εκδήλωση Συλλόγου Παραλίας 
Ασπροπύργου για 

ένα καλύτερο και υγιές Περιβάλλον
Με την συμμετοχή των Αθλητικών & Χορευτικών τμημάτων του Οργανισμού 

Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας & 3ης Ηλικίας του Δήμου Ασπροπύργου
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Σ
ε εξαιρετικά θετικό κλίμα
πραγματοποιήθηκε διαδικ-
τυακά η συνάντηση εργασίας

μεταξύ Οργανισμού Λιμένος
Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ και της
εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια
(ΕΛ.ΠΕ) ΑΕ. 

Η συνάντηση εργασίας είναι η
δεύτερη κατά σειρά, με στόχο τη
διεύρυνση και την  ανάδειξη θεμά-
των συνεργασίας των δύο εταιρ-
ειών, όπως αυτά προκύπτουν
από τη γειτνίαση των εγκαταστά-
σεων τους στον κόλπο της Ελευ-
σίνας, αλλά και από την κοινή
πρόθεση των διοικήσεων τους για
συνέργειες και στρατηγική συνερ-
γασίας σε πολλούς τομείς. 

Από την πλευρά των ΕΛ.ΠΕ
τονίστηκε το ενδιαφέρον για αναβά-
θμιση των εγκαταστάσεων τους στη
περιοχή με νέα έργα που προγρ-
αμματίζονται καθώς και συμμετοχή τους σε έργα
και δράσεις  που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της
ευρύτερης περιοχής. 

Η αντιπροσωπεία του Ο.Λ.Ε. από τη δική της
πλευρά, έθεσε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης
των υποδομών του Λιμένος, με στόχο τη μετατρο-
πή του σε ενεργειακό ναυτιλιακό κόμβο, καθώς και
τις δυνατότητες ηλεκτροδοτούμενης εξυπηρέτησης
πλοίων από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 

Ανάληψη πρωτοβουλιών για κοινές
δράσεις σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής

Υπευθυνότητας

Και από τις δύο πλευρές τονίστηκε η ανάγκη ανα-
βάθμισης και προστασίας του θαλασσίου περιβάλ-
λοντος στη περιοχή και η ανάληψη πρωτοβουλιών
για κοινές δράσεις σε θέματα Εταιρικής Κοινωνι-
κής Υπευθυνότητας, προς όφελος των Τοπικών 

Κοινωνιών. Της συνάντησης  εργασίας αυτής
είχε προηγηθεί συνάντηση του Διευθύνοντος
Συμβούλου των ΕΛ.ΠΕ κ. Ανδρέα Σιάμισιη και του
Διευθύνοντος  Συμβούλου του Ο.Λ.Ε. κ. Απόστο-
λου Καμαρινάκη. 

Οι δύο αντιπροσωπείες συμφώνησαν στην περ-
αιτέρω διεύρυνση της συνεργασίας τους και την
οργάνωση πλέον τακτικών στοχευμένων θεμα-
τικών συναντήσεων. 

ΔΔΙΙΕΕΥΥΡΡΥΥΝΝΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΟΟΛΛΕΕ  --  ΕΕΛΛΠΠΕΕ
Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης των υποδομών του Λιμένος, 
με στόχο τη μετατροπή του σε ενεργειακό ναυτιλιακό κόμβο 

ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ - Διπλή διάκριση στα Bravo
Sustainability Dialogue & Awards 2021

Δ
ιπλή διάκριση έλαβε ο
Όμιλος ΤΙΤΑΝ στα Bravo
Sustainability  Dialogue &

Awards 2021, στην  κατηγορία
Bravo Governance για τους νέους
και φιλόδοξους στόχους ESG για το
2025 και μετά, καθώς και στην
κατηγορία Bravo in Action για την
ίδρυση του πρώτου Φαινολογικού
Κήπου της Ελλάδας στις
εγκαταστάσεις του Εργοστασίου
TITAN στην  Ευκαρπία σε
συνεργασία με το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Και οι δύο πρωτοβουλίες
εν τάσσονται στο πλαίσιο της
περαιτέρω εν ίσχυσης των
προσπαθειών  του Ομίλου για
βιώσιμη ανάπτυξη, ένας 

στρατηγικός στόχος στον οποίο
ο ΤΙΤΑΝ διατηρεί αμείωτη την
προσήλωσή του.

Το 2020, ο ΤΙΤΑΝ αξιολόγησε εκ
νέου τα θέματα ESG (περιβάλλον,
κοινωνία, διακυβέρνηση) που είναι
ουσιώδη για τους συμ-μετόχους μας
και τις επιχειρηματικές μονάδες του
Ομίλου και έθεσε νέους στόχους
ESG για το 2025 και μετά. 

Ο Όμιλος ανακοίνωσε 20
στόχους οι οποίοι εστιάζουν σε
τέσσερις πυλώνες και διέπονται
από τις αρχές καλής
διακυβέρνησης, διαφάνειας και
επιχειρηματικής ηθικής ενώ
ευθυγραμμίζονται με τους Στόχους
Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ για

το 2030: 

A. Ουδέτερο αποτύπωμα
άνθρακα και ψηφιακός
μετασχηματισμός.

B. Υγιές & ασφαλές εργασιακό 
περιβάλλον που ενθαρρύνει

την εξέλιξη, καλλιεργώντας
κουλτούρα ίσων ευκαιριών για
όλους.

C. Θετικό αποτύπωμα στις
περιοχές που
δραστηριοποιούμαστε.

D. Υπεύθυνη εφοδιαστική
αλυσίδα.

Η θέσπιση νέου στόχου μείωσης
των εκπομπών CO2 κατά 35%
έως το 2030, σε σχέση με τα
επίπεδα του 1990, η επαλήθευση
των στόχων από το SBTi (Science

Based Targets initiative), η
επίτευξη υψηλών επιδόσεων όσον
αφορά στις αέριες εκπομπές,
καθώς και η εκπόνηση-υλοποίηση
σχεδίων  διαχείρισης
βιοποικιλότητας είναι μόνο μέρος
των  στόχων  που όμως
συνδέονται άμεσα και με την
δεύτερη πρωτοβουλία που ανέλαβε
το εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ Ευκαρπίας,
σε μία δημιουργική συνεργασία με
το ΑΠΘ για την  ίδρυση του
πρώτου φαινολογικού κήπου στις
εγκαταστάσεις του εργοστασίου και
διακρίθηκε στην  Bravo
Sustainability  Week. 

Σε έκταση 2500 τ.μ. που
παραχωρήθηκε εν τός του
εργοστασίου, φυτεύτηκαν δένδρα
και θάμνοι, από 20 διαφορετικά
είδη. 

Για περίοδο τουλάχιστον  10
ετών , από τον  κήπο θα
συλλέγονται και θα καταγράφονται
με συστηματικό τρόπο βιολογικά
δεδομένα, τα οποία θα
συνεισφέρουν στη γνώση γύρω

από την  κλιματική αλλαγή, τις
επιπτώσεις και την ανάσχεσή της. 

Πέρα από τα σημαντικά οφέλη
του προγράμματος σε ό,τι αφορά
το περιβάλλον , η καλή αυτή
πρακτική αναδεικνύει και τα
κοινων ικά οφέλη, όπως η
εν ίσχυση της συμμετοχής των
πολιτών  στη διαχείριση του
αστικού πρασίνου και οι δράσεις
εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης
για παιδιά και εφήβους.

Οι πρωτοβουλίες αυτές, όπως και
άλλες που αναλαμβάνει ο ΤΙΤΑΝ
για την  αν τιμετώπιση των
προκλήσεων  της βιώσιμης
ανάπτυξης, συνέβαλαν  στον
εθν ικό διάλογο για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη στην  Ελλάδα και
παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της
Εβδομάδας Βιώσιμης
Ανάπτυξης Bravo Sustainability
Week 2021, που διοργανώθηκε
από το Qualitynet Foundation.
Διακρίθηκαν μέσω του διαλόγου με
επιτροπές αξιολόγησης και με
ένα σύνολο 14.380 Ενεργών

Οι  νέοι  και  φι λόδοξοι  στόχοι  Οι  νέοι  και  φι λόδοξοι  στόχοι  ESG ESG για το 2025 καιγια το 2025 και
μετά βραβεύτηκαν στην κατηγορία μετά βραβεύτηκαν στην κατηγορία BravoBravo
Governance Governance ενώ η ίδρυση του πρώτου ενώ η ίδρυση του πρώτου 

Φαινολογικού κήπου στο εργοστάσιο Φαινολογικού κήπου στο εργοστάσιο 
Ευκαρπίας σε συνεργασία με το ΑΠΘ βραβεύτηκεΕυκαρπίας σε συνεργασία με το ΑΠΘ βραβεύτηκε

στην κατηγορία στην κατηγορία Bravo in ActionBravo in Action
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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

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  γυναίκα υπάλληλος για τηγάνι 

και λάντζα ( για Σαββατοκύριακα) 
ΚΑΙ βοηθός σερβιτόρου

(για Σαββατοκύριακα) από ψαροταβέρνα 
στην παραλία Ασπροπύργου

Επικοινωνία στο τηλ.:  2105575342

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

οι εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
Τηλ.  Επικοινωνίας 2105579069

48

ΓΑΜΟΣ

Ο ΚΟΚΟΝΑ KORADO ΤΟΥ ENVER ΚΑΙ ΤΗΣ DUDE ΤΟ ΓΕΝΟΣ SHEHU
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΑΡΜΠΑΤΖΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΑΤΣΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ
ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284

Σταυρός ∆ρίκου προς
Βαθυχώρι και Ασκαλί προς
Κρύφτη.

ΟΟΡΡΟΟΣΣ  ΚΚΙΙΘΘΑΑΙΙΡΡΩΩΝΝΑΑΣΣ στις
εξής θέσεις και περιοχές:
́Αγιος Νεκτάριος προς όρος
Κιθαιρώνα, Γκούρα-Κιάφα,
Φιλίππη, Άγιος Ιωάννης,
Λίστι.

ΟΟΡΡΟΟΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΝΝΗΗΘΘΑΑ Θα
ισχύουν οι σχετικές αποφά-
σεις απαγόρευσης κυκλοφο-
ρίας της ∆ιεύθυνσης ∆ασών
Ανατολικής Αττικής.

ΑΑ ΡΡ ΧΧ ΑΑ ΙΙ ΟΟ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΣΣ
ΧΧΩΩΡΡΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ
Απαγόρευση κυκλοφορίας,
της παρόδου της οδού Γκιό-
κα, στη Β.∆. περίµετρο του
αρχαιολογικού χώρου Ελευ-
σίνας, που οδηγεί στην κορ-
υφή του λόφου του Αγίου
Νικολάου.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας αφορά την ηµέρα πρόβλεψης, καθ ́ όλο το 24ωρο, ενώ
επισηµαίνεται ότι ο ηµερήσιος χάρτης κινδύνου πυρκαγιών δηµοσιεύεται και στην
αρχική σελίδα του ιστοτόπου της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας
(www.civilprotection.gr).

Εξαιρούνται της απαγόρευσης: Οι κάτοικοι των περιοχών που περιλαµβάνονται σε
αυτή, µόνο ως προς τη δυνατότητα πρόσβασης στην οικία τους - Η κυκλοφορία των
οχηµάτων στην Π.Ε.Ο.Α.Θ και στην Π.Ε.Ο.Α.Κ εκτός κι αν υπάρχει εντολή της
αρµόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για διακοπή ή εκτροπή της κυκλοφορίας λόγω
εξέλιξης δασικής πυρκαγιάς – Τα οχήµατα που µεταβαίνουν σε λατοµεία για
εργασίες στο πλαίσιο λειτουργίας τους.

Οι παραβάτες της παρούσης διώκονται εκτός των άλλων και µε τις διατάξεις της
παραγράφου 3, του άρθρου 68, του Νόµου 998/1979.

Συνεχίζεται από σελ. 2
Έναρξη της επιχείρησης Δρυάδες στις Αχαρνές

Αφορά εργασίες καθαρισμών, διάνοιξης δρόμων
σε δασικά σημεία

Ξεκίν ησε χ θες η
Επιχ είρηση Δρυάδες
και στις Αχ αρν ές, υπό
την  απόλυτη ευθύν η
της Πολιτικής Προ-
στασίας, η οποία αφορά
σε εργασίες καθαρι-
σμών , απομάκρυν ση
εύφλεκτης ύλης, καθώς
και διάν οιξης και
συν τήρησης δρόμων
πρόσβασης για τα οχ ή-
ματα πυρόσβεσης στις
ακόλουθες περιοχ ές.

Η όλη διαδικασία έτρεξε με ταχ ύτατους ρυθμούς, καθώς από πλευράς Πολιτικής
Προστασίας, με τη συν δρομή των  δασικών  υπηρεσιών , κατ’ αρχ άς συγκεκριμεν ο-
ποιήθηκαν  οι περιοχ ές όπου απαιτείται ν α πραγματοποιηθούν  παρεμβάσεις αν τιπ-
υρικής θωράκισης, εν ώ στη συν έχ εια προσδιορίστηκε ο βέλτιστος τρόπος υλο-
ποίησης αυτών . 

H έν αρξη της Επιχ είρησης Δρυάδες επισφραγίστηκε με τη χ θεσιν ή σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε υπό τον  Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχ είρισης
Κρίσεων , Νίκο Χαρδαλιά με τους 11 Δημάρχ ους των  παραπάν ω περιοχ ών , στους
οποίους δόθηκαν  πλήρεις τεχ ν ικοί φάκελοι, καθώς ολοκληρώθηκαν  οι απαραίτητες
τεχ ν ικές εκθέσεις και η διαβούλευση/διαπραγμάτευση με τις εργοληπτικές εταιρείες
που θα αν αλάβουν  τα έργα.

Στη σύσκεψη συμμετείχ ε ο Γεν ικός Γραμματέας Δήμου Αχ αρν ών  Γιάν ν ης Δημητρ-
ακόπουλος.
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FL:  Η ακτινογραφία της 16ης αγωνιστικής
Η Βέροια πήρε το ντέρμπι κορυφής και ελπίζει

Μετά από ένα παιχνίδι διαφήμιση του ποδοσφαίρου και των
δύο ομάδων, η Βέροια νίκησε την Καβάλα μετά από 16 χρόνια
και αφού η Καβάλα ήταν αήττητη σε πέντε παιχνίδια μεταξύ τους,
και ελπίζει για την πρώτη θέση. Για να γίνει αυτό, αρχικά ο
Μάρκος Βελλίδης απέκρουσε τ ο πέναλτι του Νίκου Βαλαβανό-
πουλου και στο δεύτερο ημίχρονο η Βέροια πέτυχε δύο ωραία
γκολ. Η Καβάλα παραμένει ένα βαθμό μπροστά και εξακολουθ-
εί να έχει στο χέρι της την πρώτη θέση, εφόσον νικήσει τα δύο
παιχνίδια που της απομένουν, με Ολυμπιακό Βόλου εντός έδρας
και Αλμωπό Αριδαίας εκτός έδρας.

Τα κρούσματα κορονοϊού δεν επέτρεψαν στον αγώνα Απόλ-
λωνα Πόντου – Τρίγλιας να διεξαχθεί, έτσι η ομάδα της Καλα-
μαριάς έχει ήδη δύο παιχνίδια λιγότερα από το Θεσπρωτό, που
έχασε από τον Ολυμπιακό Βόλου με 4-2 σε ένα χορταστικό
παιχνίδι. Τώρα ο Θεσπρωτός έχει δύο παιχνίδια στην Ηγο-
υμενίτσα, που αν τα κερδίσει εξασφαλίζει την παραμονή του. Ο
Ολυμπιακός Βόλου με τη νίκη του διεκδικεί την τρίτη θέση από τον
Πανσερραϊκό.

Μεγάλης σημασίας νίκη πέτυχε ο Αλμωπός Αριδαίας στην
εκπνοή του αγώνα με τον Πανσερραϊκό, χάρη σε γκολ του
έμπειρου Γιάννη Γκέσιου. Ήταν το τρίτο γκολ του 33χρονου επιθ-
ετικού, και το πέτυχε μπαίνοντας αλλαγή, όπως και τα δύο προη-
γούμενα. Ο Αλμωπός εξασφαλίζει την παραμονή του αν νικήσει
στην Ηγουμενίτσα το Θεσπρωτό, ότι και αν κάνει στην Αριδαία
στην τελευταία αγωνιστική με την Καβάλα. Αν φέρει ισοπαλία ή
χάσει στην Ηγουμενίτσα, θα χρειάζεται οπωσδήποτε νίκη στο
τελευταίο παιχνίδι. Μάλιστα με ήττα στην Ηγουμενίτσα, η νίκη
επί της Καβάλας μπορεί να μην είναι αρκετή. 

Ο Πιερικός σκόραρε γρήγορα επί της ΑΕ Ποντίων,
αλλά ο Σανγκ Γιν Λι έγινε ο πρώτος Κορεάτης, που
σκοράρει στην κατηγορία και ισοφάρισε για την
ομάδα του. Η ομάδα της Κοζάνης, που δεν έχει ακόμα
νίκη, πήρε το δεύτερο βαθμό της εκτός έδρας.

Και ξαφνικά… ενδιαφέρον!

Η νίκη του Αστέρα Βλαχιώτη επί του Αιγάλεω με 1-0, δίνει
ακόμα ελπίδες παραμονής στην ομάδα της Λακωνίας. Για να
συμβεί αυτό θα πρέπει να κερδίσει τους τρεις βαθμούς του
αγώνα με την Καλλιθέα, για τον οποίο είχε κάνει ένσταση και τα
δύο επόμενα παιχνίδια που της απομένουν. Ο Αστέρας μπορεί
δηλαδή να φτάσει το πολύ στους 22 βαθμούς, κάτι που σημαίνει
ότι τρεις ομάδες δεν είναι ακόμα ασφαλείς. Έχει ακόμα ελπίδες
και με έξι βαθμούς, εφόσον βέβαια το Αιγάλεω κάνει δύο ήττες
στα παιχνίδια που έχει εντός έδρας με Καλαμάτα και Καλλιθέα.
Σε αυτή την περίπτωση θα σωθεί η ομάδα με την καλύτερη επίθ-
εση στο πρωτάθλημα. Αν ο Αστέρας πάρει εννέα ακόμα βαθ-
μούς, το Αιγάλεω θα χρειαστεί τέσσερις βαθμούς στα δύο
παιχνίδια που έχει ακόμα.

Η Νίκη Βόλου συνέτριψε με 6-1 τον Ασπρόπυργο, ωστόσο
χρειάζεται ακόμα μία νίκη ή δύο βαθμούς στα δύο παιχνίδια που
της απομένουν, στην Καλλιθέα και το Ρέθυμνο, σε περίπτωση
που ο Αστέρας Βλαχιώτη πάρει τους εννέα βαθμούς που αναφ-
έραμε. Η Νίκη Βόλου είχε να πετύχει τόσα γκολ σε επαγγελμα-
τικό πρωτάθλημα από τις 25 Ιουνίου 2012, 6-1 και τότε τον Παν-
ηλειακό στην Γ’ Εθνική.

Ο Ιάλυσος νίκησε τη Ρόδο εκτός έδρας στο ντέρμπι του νησιού.
Είχε να τη νικήσει σε επαγγελματικές κατηγορίες τα «Ελάφια» 

από το Μάιο του 1994, πάνω από 25 χρόνια. Μάλιστα η Ρόδος
έχασε για πρώτη φορά αγώνα στην έδρα της μετά από 28
αγώνες για όλα τα πρωταθλήματα. Είχε να χάσει από τις 20
Οκτωβρίου 2018, 0-1 από τον Ηρακλή Μαριτσών τότε για την Α’
κατηγορία Δωδεκανήσων. Σε επαγγελματική κατηγορία είχε να
χάσει στην έδρα της από τις 21 Μαρτίου 2011, Ρόδος – Παναχαϊ-
κή 0-2 τότε.

Παράλληλα σταμάτησε και ένα σερί τεσσάρων νικών στην
έδρα της, ενώ έχασε την ευκαιρία να περάσει μόνη δεύτερη.

Η Καλαμάτα με ένα γκολ του ψηλού Γάλλου Μεσεμό Μπακα-
γιόκο στις καθυστερήσεις επικράτησε της Καλλιθέας με 1-0 και
τώρα βρίσκεται μια ανάσα από την πρώτη θέση του Νοτίου
ομίλου. Της αρκεί μια νίκη ή δύο ισοπαλίες, ενώ θα είναι πρώτη
με τους βαθμούς που ήδη έχει, αν δεν κάνει η Ρόδος ή η Καλλιθ-
έα δύο νίκες.

Συναρπαστικό παιχνίδι έγινε και στη Νάξο, όπου μέχρι τις
καθυστερήσεις η Σαντορίνη 2020 νικούσε με 2-1 και εξασφάλιζε
την παραμονή στην κατηγορία, ωστόσο η Επισκοπή ισοφάρισε
στο τέλος και άφησε τους Σαντορινιούς στην αναζήτηση βαθμών
ακόμα. Ο Θανάσης Κανούλας πέτυχε δύο γκολ για τη Σαντορίνη
2020, έχοντας βάλει τα έξι από τα 11 της ομάδας του και τα πέντε
από τα επτά εντός έδρας! Σκόραρε βέβαια και ο Θανάσης
Τσιριγώτης, που έχει πετύχει τα οκτώ από τα 13 της Επισκοπής.

EΠΣΔΑ: Αύριο η γενική συνέλευση 
στο Πνευματικό Κέντρο Ασπροπύργου

Την Τετάρτη 16/6 και ώρα 19.00 θα πραγματοποιηθεί
η ετήσια Γενική Συνέλευση της ΕΠΣΔΑ 
στο Πνευματικό Κέντρο Ασπροπύργου.

ΕΠΣΔΑ: SOS!!!  SOS!!!  SOS!!!

Μετά τα έν τον α καιρικά φαιν όμεν α
υπήρχ αν  οικογέν ειες που η επόμεν η
μέρα τους βρήκε με απώλειες.
Η ΕΠΣΔΑ εν ήργησε άμεσα και οι
υπεύθυν οι των  Προεθν ικών  ομάδων
βρέθηκαν  σε σπίτι που υπέστει ζημιές,
όπου μέσα ζούσε μια οικογέν εια με 4
μικρά παιδιά για ν α βοηθήσουν  και ν α
συν ομιλήσουν  με την  οικογέν εια.

Ο αθλητισμός εν ών ει και πιστεύουμε ότι
η ευαισθητοποίηση όλων  μας πρέπει ν α
είν αι κοιν ή και ν α καταφέρουμε ν α
σχ ηματίσουμε μια αλυσίδα αγάπης και
βοήθειας.
Οι εικόν ες που αν τικρίσαμε και τα πρό-
σωπα των  αν θρώπων  πραγματικά μας
σόκαραν .
Για τον  λόγο αυτό ζητάμε από τον  καθέ-
ν α σας σαν  οικον ομική βοήθεια ν α
καταθέσει στο IBAN του συν αν θρώπου
μας ότι ποσό θέλει καθώς στην  οικογέ-
ν εια υπάρχ ει μόν ο έν ας μισθός και θα
είν αι πολύ δύσκολη η αποκατάσταση
των  ζημιών .
Πάν τα το κάτι θα είν αι καλύτερο από το
τίποτα και αυτές τις εν έργειες τις οφείλο-
υμε στα παιδιά που εκπαιδεύουμε ώστε
ν α μεγαλών ουν  σε έν α περιβάλλον  που
θα γίν ον ται καλύτεροι άν θρωποι μέσα
από παραδείγματα.

IBAN :
GR5901107090000070960328857
Όν ομα : Μάμαλης Γεώργιος
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Αποδεσμεύσεις και αποχωρήσεις από
την Ενωση Ασπροπύργου

Αν ακοίν ωση έβγαλε η Εν ωση Ασπροπύργου
που μεταξύ άλλων  αν αφέρει τα εξής:

<<Η διοίκηση και ο πρόεδρος ανα-
κοινώνουν ότι εδώ και μεγάλο διά-
στημα έχουν αποχωρήσει από
την ομάδα για διάφορους λόγους
οι Πατσατζόγλου Ντούμπερτ
Γεωργακόπουλος Κουδούνας,
Αμπεσολό και Κρίσταν Πωλ .

Μετά το παιχνίδι με το Βλαχιώτη
αποδεσμεύονται και οι, Ντιμίτρο-

βιτς , Βασίλειου και Γκέκας όπως και μετά το χθεσινο
παιχνίδι, παρελθόν αποτελούν οι: Κυριάζης, Ζαχαράκης.

Εκκρεμεί τι θα γίνει με τους δυο αρχηγούς Αργυρόπουλο
και Τριποτσέρη που βρίσκονται σε συζητήσεις με τον
πρόεδρο μετά το παιχνίδι με το Βλαχιώτη .

Η ομάδα με τους εναπομείναντες ποδοσφαιριστές θα αγω-
νιστεί στα δυο τελευταία εντός έδρας παιχνίδια υπό τη
καθοδήγηση του Ηλία Φυντάνη και του επιτελείου του.

Κατόπιν θα γίνει συνάντηση του προέδρου με τον μεγα-
λομέτοχο για απολογισμό και την παράδοση της ομάδας .

Ριφιφί στα Νεόκτιστα 
Μπήκαν και ‘’ξήλωσαν’’ 
τα αποδυτήρια της ομάδας

Σε έν α κακόγουστο αστείο έγιν αν  μάρτυρες οι άν θρ-
ωποι του Ικάρου Νεοκτίστων , καθώς άγν ωστοι έκλεψαν
και άν οιξαν  τα αποδυτήρια της ομάδος στο γήπεδο και
πήραν  όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.

Δεν  είν αι η πρώτη φορά που γίν εται στόχ ος το γήπε-
δο με τα αποδυτήρια αφού έχ ει κτυπηθεί αρκετές
φορές.

Όπως φαίν εται επιτήδειοι βρίσκουν  ευκαιρία από την  
ερημιά που υπάρχ ει πλέον  στις εγκαταστάσεις λόγω

της καραν τίν ας, προκείμεν ου ν α κάν ουν  πλιάτσικο.
Οι εγκαταστάσεις που είν αι πραγματικό στολίδι

έχ ουν  γίν ει τα τελευταία χ ρόν ια με πολύ κόπο και
εργασία και είν αι φυσικό το συμβάν  αυτό ν α έχ ει προ-
καλέσει την  οργή και την  αγαν άκτηση των  αν θρώπων
της ομάδας.

Μετά την  λεηλασία των  γραφείων  της ομάδας στο
κλειστό γυμν αστήριο στα Νεόκτιστα και την  λεηλασία
της καν τΊν ας στο γήπεδο που η ομάδα χ ρησιμοποι-
ούσε σαν  γραφεία οι άγν ωστοι λεηλάτησαν  και τα
αποδυτήρια κάν ον τας μεγάλες φθορές στα υδραυλικά
και στον  χ ώρο μέσα σε αυτά.

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΣΔΠΔΑ: Ο Βαγγέλης Δημόπουλος
ξανά στον προεδρικό θώκο

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
‘Εδρα:ΕΠΣΓΟΥ Νίκου Νέζη γηπ.
<<Γ.ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ>>

Ελευσίν α 13/6/2021

Από τον  Σύν δεσμο Διαιτ-
ητών  Ποδοσφαίρου Δυτικής
Αττικής αν ακοιν ών ον ται τα
εξής:
Mετά την  αν αβολή της προ-
γραμματισμέν ης για το Σάβ-
βατο 12/6/2021 Γεν ικής
Συν έλευσης λόγω μη απα-
ρτίας, πραγματοποιήθηκε η

Γ.Σ την  επομέν η ημέρα Κυριακή 13/6/2021 στο γήπε-
δο 5χ 5 ΚALIBAKI ARENA   οδός Καν άρη 34 στην
Ελευσίν α όπως αν αφαίρετο στην  Πρόσκληση
Ακολούθησε η συζήτηση των  Θεμάτων  που αν αφέρ-
ον ταν  στην  πρόσκληση και οι αρχ αιρεσίες.
Μετά την  λήξη της Γεν ικής Συν έλευσης πραγματοποι-
ήθηκε η πρώτη Συν εδρίαση του ν εοεκλεγέν τος  Διοικ-
ητικού Συμβουλίου και συγκροτήθηκε σε σώμα ως
εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:    ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :   KOΛΛΗΜΕΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:    MΠΟΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  MΠΕΓΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:   ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ: BITΣΕΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜEΛΟΣ:    KAΛΑΘΑΡΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΑΝ. ΜΕΛΟΣ:KΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝΑΣ

Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ     
Ο Γεν . Γραμματέας

ΜΠΕΓΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΧΟΣ: 
Ζητάω υπομονή σκληρή δουλειά
και επιμονή από όλους

Ο
ν έος προπον ητής του
Μαν δραικού Γιώργος
Σωτήρχ ος μίλησε για τον

σχ εδιασμό και τους στόχ ους που
έχ ει θέσει:«Η φιλοσοφία και οι
στόχ οι της διοίκησης που θέλει
ν α επαν έλθει στο Πρωτάθλημα με
ν έους αθλητές της πόλης, με
ταλέν τα της περιοχ ής και αθλητές
που προέρχ ον ται απο τις ακαδ-

ημίες του συλλόγου , με βρίσκει απολύτως σύμφων ο
και ιδιαίτερα χ αρούμεν ο που αν ατέθηκε σε μέν α η
προπον ητική καθοδήγηση της ομάδας.

Θα κατέβουμε με το μικρότερο μ.ο ηλικίας στο πρω-
τάθλημα. Τα πράγματα για την  ομάδα μας δεν  θα είν αι
εύκολα γιατί υπάρχ ει μεν  πάθος για διάκριση και
όρεξη για δουλειά, αλλά θα μας λείπει η εμπειρία που
είν αι πολυ σημαν τικό κομμάτι στην  διαχ είριση των
αποτελεσμάτων . Είμαστε αισιόδοξοι όμως οτι θα τα
καταφέρουμε.

Ζητάω υπομον ή επιμον ή από όλους. Η δουλειά μας
θα φαν εί σε βάθος χ ρόν ου και θα είν αι μια σημαν τι-
κή παρακαταθήκη για το τοπικό ποδόσφαιρο.
Υπόσχ ομαι σκληρή δουλειά, όμορφο ποδόσφαιρο
κυκλοφορίας, πολλά ν έα ταλέν τα και μια ομάδα πρότ-
υπο. Ο Μαν δραϊκός θα αποτελέσει παράδειγμα προς
μίμηση.

Ευχ αριστώ πολύ τον  Πρόεδρο της ομάδας κ. Χρή-
στο Παπακων σταν τίν ου και τον  Γεν ικό Αρχ ηγό κ.
Γιάν ν η Καλούδα για την  αμέριστη εμπιστοσύν η τους.
Ευχ αριστώ πολύ τους δεκάδες φίλους που με τα
θερμά μην ύματά τους ¨αγκάλιασαν ¨ από την  πρώτη
στιγμή την  απόφασή μου αυτή.»

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΣΠΙΩΤΗΣ: Η πρόληψη και η 
οργάν ωση είν αι η καλύτερη αν τιμετώπιση

Ο Βασίλης Ασπιώτης, Γραμματέας του ΔΣ
του ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ  που εδώ και καιρό δίνει
μεγάλο αγώνα να υπάρχει απινιδωτής στο
γήπεδο, σε ένα post με μια μεγάλη αλήθεια:
"Όλοι μιλάμε για τον αρχηγό τις Εθνικής
Δανίας.
Δικαίως καθώς η συμπεριφορά του ήταν
ψύχραιμη και ηγετική.

Να προβληματιστούμε που στα γήπεδα μας λίγα σωματεία
έχουν απινιδωτή. Όλοι οι φορείς να το λάβουν σοβαρά και να
μην γίνετε κάτι κακό για να παίρνουμε μέτρα.
Η πρόληψη και η οργάνωση είναι η καλύτερη αντιμετώπιση."
(Ο Βασίλης Ασπιώτης είναι μόνιμος στο Πολεμικό Ναυτικό και
υπηρετεί στο ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών).

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ

Αποτελούν την «ήρεμη δύναμη» των αποδυτηρίων αφού όπως
ακριβώς υποδηλώνει η ιδιότητα τους «φροντίζουν» για όλα όσα
δεν είναι ευδιάκριτα μέχρι οι ποδοσφαιριστές να κάνουν την
εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο.  Πριν λοιπόν οι ποδοσφ-
αιριστές μας δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους  για τη φανέλα,
το έργο του Φροντιστή του ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ θα κάνει η κυρία Άννα
Πανίδου.  Καλή επιτυχία.
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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 επαγγε-
λματικός χώρος (ισόγειο)
στη διασταύρωση Ασπρ-
οπύργου (πλησίον ΙΚΑ
και στάσης λεοφωρείου),
126 τεραγωνικά μέτρα,
κατάλληλο 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 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
κατάσταση, 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., τι-
μή 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  

ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΟ  ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.  ΘΕΣΗ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ,
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ
ΕΠΑΡΧΙΑ, ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΑΛΛΑ  ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ
Η ΓΝΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ.

ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εμπορική - τεχνική εταιρεία ζητά για μόνιμη εργασία
οδηγούς με ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης για πα-
ραδόσεις  εμπορευμάτων με οχήματα της εταιρείας.

Αρμοδιότητες
Παραλαβή και έλεγχος των εμπορευμάτων από τις

αποθήκες της εταιρείας
Παράδοση των εμπορευμάτων στους πελάτες της ε-

ταιρείας
Μέριμνα για την ορθή χρήση των οχημάτων
Ευθύνη για τη συντήρηση των οχημάτων
Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης.
Ευγένεια και ικανότητα επικοινωνίας
Συνέπεια και επαγγελματισμός
Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

ΘΕΣΗ  ΓΙΑ  ΠΡΑΤΗΡΙΟ  ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (ΑΝΤΛΙΕΣ)

Πρατήριο καυσίμων στην περιοχή της Μάνδρας ζητεί
Υπάλληλο.
Θέση πλήρους απασχόλησης 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή
Ευγένεια και ικανότητα επικοινωνίας
Συνέπεια και επαγγελματισμός

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ :

MAIL:   lzaphiri@sime.gr  ή genmanager@sime.gr
ΤΗΛ:   6937477291

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

S.I.M.E. Ε.Π.Ε.                                                                  
29ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο.Α.Θ.                                                                                                   
ΘΕΣΗ ΒΑΡΗ ΝΕΡΟ ΜΑΝΔΡΑ        
ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19600
ΤΗΛ: 210 5551723-4 FAX:210 
5551860 

AUTOGAS 1                           
29ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο.Α.Θ.                                                                                                
ΘΕΣΗ ΒΑΡΗ ΝΕΡΟ ΜΑΝΔΡΑ        

ΤΗΛ.: 210 5551055    

AUTOGAS 2 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΕΞΟΔΟΣ 2                                

ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΘΕΣΗ ΛΑΚΑ ΣΤΑΜΟΥ
ΒΙ.ΠΕ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΤΗΛ.: 210 5556926  
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ΟΔΗΓΟΙ Β,Γ, Δ, Ε ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ 
Επιθυμητά προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτή-
τως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι Διπ-
λώματος ADR
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα
Άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Μέσης Εκπαίδευσης
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Επιθυμητά Προσόντα

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

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45
ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτή-
τως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.  

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

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΕΛΑΦΡΑ,ΔΙΚΥΚΛΑ Κ ΒΑΡΕΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ
Επιθυμητά Προσόντα
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
ΑΕΙ, ΤΕΙ Μηχανολόγος-Ηλεκτρολό-
γος Μηχανικός
Απαραίτητα Προσόντα
Πολύ καλή γνώση Αγγλικής
γλώσσας

Γνώση  Microsoft Office 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ
Επιθυμητά Προσόντα                          

Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
ΑΕΙ, ΤΕΙ 
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ
Απαραίτητα Προσόντα
- Προηγούμενη εμπειρία στον τομέα
της τιμολόγησης – τουλάχιστον 2
έτη            - Άριστη γνώση χειρι-
σμού εφαρμογών MS Office
- Άριστη γνώση χρήσης προγράμ-
ματος ERP            - Καλή γνώση
Αγγλικών (επιπέδου FCE)            -
Οργανωτική & επικοινωνιακή
ικανότητα

ΑΝΤΡΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ
Επιθυμητά Προσόντα 
Ηλικία: έως 45 ετών                  
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ

Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι  Ι.Χ

ΠΩΛΗΤΡΙΑ
Επιθυμητά Προσόντα 
Ηλικία: έως 40 ετών                  
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
άνω
Επιθυμητό: κάτοχοι  Ι.Χ

Απαραίτητα Προσόντα
Προηγούμενη εμπειρία στις πωλή-
σεις οίνων                                                                                     
Καλή Γνώση Αγγλικών

ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ
Επιθυμητά Προσόντα 
Ηλικία: έως 40 ετών                  
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης 
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι  Ι.Χ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45
ετών
Κάτοχοι Ι.Χ.  
Απαραίτητα Προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυ-
νσης η ΤΕΙ Λογιστικής
Προηγούμενη Εμπειρία
Εξαιρετική Γνώση MS Office και
ERP

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααμμίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  

ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ..  ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος, Κάτω Ελευ-
σίνα, 210 556 0948

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνομικό Τμήμα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιμεναρχείο 210 55 42 454
Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόμιο Ελευσίνας 210 55 05 000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
Δασονομείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. Δ. 210 55 42 412
Δ. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.Δ.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο Διανομής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213
20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ :
213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :
213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47
344 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213
20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210 53
23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58 22
074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ
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