
Υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ Δήμου και αν αδόχ ου

Πολύ σύντομα η εκκίνηση εργασιών
για την ανέγερση του 8ου

Δημοτικού Σχολείουστη Ζωφριά

ΕΕυυάάλλωωττεεςς  σσεε  ππεερριιββααλλλλοοννττιικκοούύςς  κκιιννδδύύννοουυςς
πποολλλλέέςς  ππεερριιοοχχέέςς  κκααιι  ιιδδιιααίίττεερραα  

µµεεττάά  ττιιςς  ππυυρρκκααγγιιέέςς  σστταα  ΓΓεερράάννεειιαα  ΌΌρρηη
Εκτεταµένες εργασίες 

καθαρισµού ρεµάτων από
την Π.Ε. ∆υτικής Αττικής

ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ::
ΥΥππέέββααλλεε  ττηηνν  ππααρρααίίττηησσήή  ττοουυ  οο
ααννττιιππρρόόεεδδρροοςς  ττοουυ  ΠΠΑΑΚΚΠΠΠΠΑΑ
Έγινε δεκτή απο τον Αργύρη Οικονόμου

Τέλος τα self test από τα
φαρμακεία της Αττικής 
Πρόταση για συνέχιση της συνεργασίας 

στο θέμα των self tests, έκανε το υπουργείο
Υγείας στους φαρμακοποιούς.
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ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΤΗΣ:  Τι σημαίνει η
αναδιάρθρωση για τους παίκτες

Γ΄Εθνική:   Με 6 ομίλους η νέα 
αγωνιστική περίοδος

ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΤΑΚΥΛΗΘΕΙ ΚΑΝΕΝΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Λύση στο 
πρόβλημα

ύδρευσης στη
Βαρυμπόμπη 

σσεελλ..  33

K. Μητσοτάκης: 
Οπαδοί της συντήρησης

όσοι αμφισβητούν το 
εργασιακό νομοσχέδιο
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Το αδιαχώρητο επικρατεί 
στα Ναυπηγεία Νεώριο της Σύρου
Η πετυχημένη διαδικασία εξυγίανσης

δείχνει τον δρόμο 
και για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας 

σσεελλ..  55

σσεελλ..  88

σσεελλ..    22--1111

σσεελλ..  33

Αργία Αγίου Πνεύματος: Πολλοί εμπορικοί
σύλλογοι ανακοίνωσαν ότι θα κρατήσουν κλειστά
τα καταστήματα  - Αναμένονται οι ανακοινώσεις για
Αθήνα και Πειραιά. ΣΣεελλ..  88
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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: 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
Ισμαήλ, Ισμαήλης, Ισμαήλος, Σμαήλης, Σμαήλος,

Μαήλης, Μαήλος
Φήλιξ, Φίληξ, Φίλιξ, Φίληκας, Φίληξα, Φιλήκη,

Φηλικίτη 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ

Αχαρνών 7, 2105576029

Ελευσίνα
ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ηρώων Πολυτεχνείου 63, 2105546250

MANΔΡΑ
Μαρτζέλης Χρήστος Ι.

Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 56, 2105555550

Άνω Λιόσια

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΟΕ
Μεγάλου Αλεξάνδρου 61,2102484258

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΦΙΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑΒενιζέλου Ελ. 59 & Ιωλκού,

2102448143

Σήμερα στο εργατικό
δίκαιο δεν υπάρχει καμία
πρόβλεψη για τις αλλαγές
που έρχονται από το αύριο,
όπως η τηλεργασία, αλλά και
στο σήμερα, όπως ο ρόλος
των δύο γονέων στην ανατρ-
οφή των παιδιών τους, επι-
σήμανε στην ομιλία του στη
Βουλή ο πρωθυπουργός,
στη συζήτηση του ν/σ για τα
εργασιακά. Αναφερόμενος στις απεργίες, σημείωσε
πως «εργαζόμενοι και μη, αναστατώνονται από
απεργίες, που, αν και κρίνονται παράνομες, τελικώς
γίνονται από λίγους σε βάρος των πολλών. Γι' αυτό
και ο νέος νόμος έρχεται να αλλάξει την κατάσταση
μετά το 1982, βάζει κανόνες στη ζούγκλα. Όσοι τον
αμφισβητούν, αποδεικνύονται οπαδοί της συντήρη-
σης και της καθήλωσης» είπε ο Κ. Μητσοτάκης,

που κατέθεσε αίτημα ονομαστικής
ψηφοφορίας για όλα τα άρθρα του
νομοσχεδίου.

Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη,
«δέκα τολμηρές τομές δρομολο-
γούνται στο παρόν νομοσχέδιο.
Τομές που βοηθούν επιτέλους την
ελληνική οικονομία και κοινωνία να
συναντηθούν με τον ταχύ βηματισμό
της υπόλοιπης Ευρώπης και την

εποχή μας».
Όπως εξήγησε, «τομή πρώτη είναι η ψηφιακή

κάρτα εργασίας που θα χτυπά ο εργαζόμενος, και
παράλληλα θα χτυπά την αδήλωτη εργασίας και την
εισφοροδιαφυγή. Πρόκειται για πάγιο αίτημα της
ΓΣΕΕ και όντως εφαρμόστηκε πιλοτικά από το
ΠΑΣΟΚ, αλλά τώρα θα εφαρμοστεί καθολικά» διευ-
κρίνισε.

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Υπέβαλε την παραίτησή
του ο αντιπρόεδρος του ΠΑΚΠΠΑ

Έγινε δεκτή απο τον Αργύρη Οικονόμου

Επιστολή παραίτησης κοινο-
ποίησε στον δήμαρχο
Ελευσίνας ο Αντιπρόεδρος

του ΠΑΚΠΠΑ κος Βαγγέλης
Ρόκας.

Θυμίζουμε εδώ πως είχε προη-
γηθεί σάλος μετά απο ανάρτησή
του στα social media, που πυρ-
οδότησε αντιδράσεις, με την αντι-
πολίτευση να καταθέτει πρόταση
μομφής.

Παρακάτω το κείμεν ο της επιστολής:

Ελευσίν α, 16 Ιουν ίου 2021
Αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε,

Με την παρούσα επιστολή μου σας υποβάλλω την
παραίτηση μου απο την θέση του Αντιπροέδρου του
Νομικού Προσώπου Πολιτισμού- Αθλητισμού- Κοινωνι-
κής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής (ΠΑΚΠΠΑ) του
Δήμου Ελευσίνας, αναγνωρίζοντας το λάθος μου για
την απρεπή και προσβλητική στο πρόσωπο της κυρίας
Δέσποινας Οικονόμου ανάρτηση μου. Αισθάνομαι την
ανάγκη να αναφέρω ότι σε καμία περίπτωση δεν
υπήρχε σεξιστική πρόθεση εκ μέρους μου, αναγ-
νωρίζοντας ωστόσο ότι ο τρόπος που εκφράστηκα στην
εν λόγω ανάρτηση δικαιολογεί μία αντίθετη αντίληψη. Σε
κάθε περίπτωση όμως, η πράξη μου αυτή θα ήταν το
ίδιο αδικαιολόγητη και απαράδεκτη προς όποιον και αν
την είχα απευθύνει. Οφείλω λοιπόν για ακόμη μία φορά
να ζητήσω δημόσια συγνώμη από την δημοτική
σύμβουλο κυρία Οικονόμου καθώς και από το σύνολο
του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανάρμοστη συμπερ-
ιφορά μου, η οποία δεν περιορίστηκε στα πλαίσια του
πολιτικού διαλόγου. Οφείλω επίσης να ζητήσω συγνώμη
ιδιαίτερα από εσάς κύριε Δήμαρχε και από όλα τα μέλη
της Δημοτικής Αρχής, καθώς με αυτή μου την συμπερ-
ιφορά έχουν επωμιστεί ένα βάρος και έχουν υποστεί
έντονη κριτική για ένα καθαρά προσωπικό μου λάθος,
το οποίο θα πρέπει να βαρύνει αποκλειστικά εμένα τον
ίδιο.

Ευχαριστώ το σύνολο της Δημοτικής Αρχής για την τιμ-
ητική μου τοποθέτηση στη θέση του Αντιπροέδρου και
πραγματικά λυπάμαι που με την συμπεριφορά μου αισθ-
άνονται ότι πρόδωσα την εμπιστοσύνη τους.

Κατά τα σχεδόν δύο τελευταία έτη, θεωρώ ότι άσκησα
τα καθήκοντα που μου είχαν ανατεθεί στο μέγιστο των
δυνατοτήτων μου προς όφελος του ΠΑΚΠΠΑ και κατ’ε-
πέκταση του Δήμου μας. Παραμένω στην διάθεση σας
κύριε Δήμαρχε και στην διάθεση της Προέδρου του
Νομικού Προσώπου να προσφέρω εθελοντικά τις υπηρ-
εσίες μου στο Νομικό Πρόσωπο, όποτε και εφόσον
χρειαστεί.

Υποβάλλοντας την παραίτηση μου δεν θα μπορούσα
να μην ευχαριστήσω όλους τους συνοδοιπόρους μου
στο Νομικό Πρόσωπο σε αυτό το χρονικό διάστημα.

Εν προκειμένω, οφείλω να ευχαριστήσω πρωτίστως
έναν εξαιρετικό άνθρωπο, τον καλύτερο που έχω
γνωρίσει κατά την ενασχόληση μου με τα κοινά και με
τον οποίο είχα την τύχη να συνεργαστώ. 

Αναφέρομαι στην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προ-
στασίας,Παιδείας & Πολιτισμού και Πρόεδρο του Νομι-
κού Προσώπου κυρία Εύη Άνθη-Γκιόκα για την εξαιρε-
τική συνεργασία που είχαμε και για την στήριξη που μου
παρείχε κατά την άσκηση των καθηκόντων μου. 

Εύχομαι στην κυρία Άνθη καλή συνέχεια στο έργο της
και ελπίζω να μπόρεσα να την βοηθήσω έστω και στο
ελάχιστο στην πραγματικά μεγάλη προσπάθεια που
καταβάλει καθημερινά για το καλό του Δήμου μας στους
τομείς της αρμοδιότητας της.

K. Μητσοτάκης: Οπαδοί της συντήρησης όσοι
αμφισβητούν το εργασιακό νομοσχέδιο

Συν εχ ίζεται στη σελ. 11

συνεχίζεται στη σελ. 4
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Εκτεταµένες εργασίες καθαρισµού ρεµάτων από την 
Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής

Εργασίες καθαρισµών ρεµά-
των βρίσκονται σε εξέλιξη
από τα συνεργεία της Περ-

ιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττι-
κής, υπό το συντονισµό του Αντιπε-
ριφερειάρχη ∆υτικής Αττικής Λευ-
τέρη Κοσµόπουλου.

Στο πλαίσιο αυτό, καθαρίζονται
αυτές τις ηµέρες τα ρέµατα Μαυρατ-
ζά, η διασταύρωση Αγίας Ελεούσης
και οι δύο λεκάνες ηρεµίας, στην
Νέα Πέραµο, η λεκάνη στο στο Κου-
λουριώτικο µονοπάτι, και τις προ-
σεχείς ηµέρες συνεχίζονται οι καθα-
ρισµοί στο ρέµα του Γιώργη. 

Στο Αλεποχώρι καθαρίζεται το
ρέµα Ντουράκο και καθαρισµοί
συνεχίζονται στην περιοχή «∆ελφι-
νάκια». Ακόµα στον Ασπρόπυργο
καθαρισµοί γίνονται στα ρέµατα Αη

Γιάννη και Αγίου Γεωργίου. 
Ο Αντιπεριφερειάρχης ∆υτ. Αττι-

κής Λ. Κοσµόπουλος δήλωσε σχετι-
κά ότι: «∆εδοµένου ότι οι περιοχές
της ∆υτικής Αττικής είναι ευάλωτες
σε περιβαλλοντικούς κινδύνους και
ιδιαίτερα µετά τις πυρκαγιές στα
Γεράνεια όρη, είναι αυξηµένα τα
αντανακλαστικά µας. Έχουµε θέσει
τα συνεργεία της Περιφερειακής
Ενότητας ∆υτ. Αττικής σε εγρήγορ-
ση, µε εντολές του Περιφερειάρχη
Αττικής Γιώργου Πατούλη. Παράλ-
ληλα, είµαι σε επαφή για την
προώθηση έργων υποδοµής που θα
ανακοινωθούν προσεχώς, καθώς οι
εκτιµήσεις ειδικών και επιστηµό-
νων για τις επιπτώσεις της πυρκα-
γιάς στα Γεράνεια είναι αρκετά
ανησυχητικές».

ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΤΑΚΥΛΗΘΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Λύση στο πρόβλημα
ύδρευσης στη Βαρυμπόμπη 

Έ
ν α από τα σημαν τικότερα πρόβ-
λημα της Βαρυμπόμπης αφορά
το δίκτυο ύδρευσης του οικι-

σμού. Ο Δήμαρχ ος Σπύρος
Βρεττός από την  αρχ ή της θητείας του
έχ ει αν αλάβει πρωτοβουλίες για την
επίλυσή του. 

Σήμερα, το θέμα έχ ει ήδη μπει σε
τροχ ιά οριστικής λύσης μέσω της κατασ-
κευής ν έου δικτύου και εξυγίαν σης
παλαιών  τμημάτων  σε συν ολικό μήκος
33 χ ιλιομέτρων  και με αύξηση της παρ-
οχ ής κατά 98.000 κυβικά μέτρα αν ά
έτος.

Τους προηγούμεν ους μήν ες, υπό την
επίβλεψη και συν τον ισμό του Αν τιδ-
ημάρχ ου Αν απτυξιακού Προγραμματι-
σμού Χρύσαν θου Κόν ταρη  και την
τεχ ν ική συν δρομή του Αν τιδημάρχ ου
Παν αγιώτη Αν αγν ωστόπουλου, ολοκ-
ληρώθηκαν  όλες οι εν έργειες ωρίμαν -
σης, με σημαν τικότερη εν έργεια την
εκπόν ηση οριστικής μελέτης για την
κατασκευή του δικτύου.

Ο Δήμος Αχ αρν ών  στο πλαίσιο του
Προγράμματος Αν άπτυξης για την  Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ» υπέβαλλε το σχ ετικό έργο
προς χ ρηματοδότηση με προϋπολογι-
σμό 2.544.000 ευρώ.

Με την  έγκριση της χ ρηματοδότησης
το έργο θα δημοπρατηθεί άμεσα, καθώς
έχ ει πλήρη ωριμότητα. Από την  υλο-
ποίηση του έργου θα ωφεληθεί το σύν ο-
λο του οικισμού της Βαρυμπόμπης και
των  κατοικιών  εκτός σχ εδίου στην
ευρύτερη περιοχ ή, εν ώ σε πολλά
σημεία του δικτύου θα τοποθετηθ-
ούν  πυροσβεστικοί κρουν οί.

Μέσω της κατασκευής του δικτύου ο
Δήμος Αχ αρν ών  θα επιτύχ ει:
✔ ν α παρέχ ει την  αδιάκοπη τροφο-

δοσία ν ερού, με προβλεπόμεν ες προ-
διαγραφές ποιότητας, με απαραίτητη
πίεση που θα επιτρέπει την  τροφο-
δοσία όλων  των  κατοικιών  ακόμα και
εκείν ων  σε μεγαλύτερο υψόμετρο
✔ ν α ελαχ ιστοποιήσει την  ποσότητα

του κατασπαταλούμεν ου ν ερού και της
εν έργειας που καταν αλών εται από την
κακή λειτουργία του δικτύου
✔ ν α μειώσει το κόστος συν τήρη-

σης/ επισκευής του δικτύου,
Όσα αν αφέρθηκαν

υλοποιούν ται χ ωρίς καμία επιβάρυν ση
των  καταν αλωτών , καθώς η εν  λόγω
πράξη περιλαμβάν ει εξοπλισμό που το
κόστος απόκτησής του δεν  θα μετακ-
υληθεί στους χ ρήστες του δικτύου.

ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ
Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡ. ΣΤΑΘΗΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: Παροχή τεχνικής 
υποστήριξης στο Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας

Τ
η συνεργασία της αυτοδιοίκησης στην πράξη έκαναν ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ.
Νικόλαος Μελετίου και ο Δήμαρχος Μάνδρας -Ειδυλλίας, κ. Χρήστος Στάθης με τη διαδ-
ημοτική συνεργασία στην οποία συνέπραξαν οι Τεχν ικές Υπηρεσίες των δύο Δήμων,

όπως αναφέρθηκε και σε σχετικό δημοσιεύμα  στο χθεσινό  φύλλο της εφημερίδας .  
Ειδικότερα, η  συνεργασία αυτή μεταξύ των δύο Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας της Δυτι-
κής Αττικής αναβαθμίζει τις δυνατότητες των τεχν ικών υπηρεσιών στην εκπόνηση μελετών
και έργων και αξιοποιεί στο έπακρο τις δυνατότητες που δίνει η νομοθεσία για την ανάπτυξη
ανάλογων ενεργειών. 
Η εμπειρία και τα στελέχη της Διεύθυνσης Τεχν ικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου
Ασπροπύργου θα υποστηρίζουν τη σύνταξη μελετών, τοπογραφικών, μηχανολογικών
σχεδίων και θα αποτελούν από κοινού μέλη των αρμόδιων επιτροπών. Η σύμβαση θα παρ-
ακολουθείται και θα αξιολογείται από κοινή επιτροπή αποτελούμενη από τους αρμόδιους Αντιδ-
ημάρχους των δύο Δήμων.
Τόσο ο Δήμαρχος Ασπροπύργου όσο και ο Δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας εξέφρασαν την
ικανοποίηση τους προς τα υπηρεσιακά στελέχη για το περιεχόμενο της σύμβασης και
δεσμεύτηκαν να υποστηρίξουν  το αντικείμενό της, επ’ ωφελεία των κατοίκων και δημοτών
τους. 
Παρών στην υπογραφή της σύμβασης ήταν και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Ασπροπύργου, κ. Θεμιστοκλής Τσόκας. 
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Η συνέχεια από τη σελ. 2

«Γιατί άραγε είναι κακό η Επιθεώρηση Εργασίας
να παύει να υπάγεται στον κάθε υπουργό και να
γίνεται Ανεξάρτητη Αρχή; Μήπως σπάμε κάποια
μαγαζάκια, για αυτό ενοχλείστε;» διερωτήθηκε στη
συνέχεια.

«Εξίσωση των εργατοτεχνιτών με τους υπαλλήλο-
υς ως προς την αποζημίωση για λόγους απόλυσης»
συνέχισε ο Κ. Μητσοτάκης, λέγοντας ότι «πρόκειται
για διάταγμα του 1920 που προέβλεπε ότι για τους
πρώτους η αποζημίωση θα αφορούσε λίγα μεροκά-
ματα, ενώ για τους δεύτερους τις ετήσιες αποδοχές
τους. Έπρεπε να περάσουν 101 χρόνια για να
τελειώσει αυτή η αδικία. Και όλα αυτά από μία κεν-
τροδεξιά κυβέρνηση που αποδεικνύεται πιο προο-
δευτική από πολλές άλλες» ανέφερε.

Άδεια πατρότητας 14 ημερών με αποδοχές

«Το νέο νομοσχέδιο θεσπίζει για πρώτη φορά
άδεια πατρότητας 14 ημερών με αποδοχές» είπε ο
πρωθυπουργός, αναφερόμενος στη συνέχεια στις
προβλέψεις του νομοσχεδίου για την οικογένεια.
«Μεγαλύτερη ακόμη και από το 10ήμερο της ευρω-
παϊκής νομοθεσίας» επισήμανε, για να
συμπληρώσει: «Ο νέος πατέρας θα προστατεύεται
από απόλυση για 6 μήνες. Απαγορεύεται η απόλ-
υση εγκύου ή νέας μητέρας».

Αναφερόμενος στη συνέχεια στις ρυθμίσεις που
φέρνει το νέο νομοσχέδιο για τα εργασιακά, ο Κ.
Μητσοτάκης σημείωσε ότι «όταν υπάρξει τηλερ-
γασία, θα συνοδεύεται από το δικαίωμα της
αποσύνδεσης. Ο εργοδότης δεν θα μπορεί να
απασχολεί τον εργαζόμενο μετά το πέρας του ωρα

ρίου. Υπάρχουν και οι τεχνικές λεπτομέρειες, που
θα το κάνουν πραγματικότητα. Στο εξής θα λειτουρ-
γούν Κυριακή και στην Ελλάδα όσες επιχειρήσεις
λειτουργούν και στην υπόλοιπη Ευρώπη και δη στις
μεσογειακές χώρες. Η αμοιβή τους θα προσαυξάνε-
ται κατά 75% και θα υπάρχει έξτρα ημέρα ξεκούρα-
σης την επόμενη εβδομάδα» είπε.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις προβλέ-
ψεις του νομοσχεδίου για τις απεργίες: «Το δημόσιο
συμφέρον είναι το συμφέρον όλων. Με το νέο
πλαίσιο, όταν μία απεργία απορρίπτεται από το
δικαστήριο, δεν θα μπορεί να επιστρέφει από το
παράθυρο με άλλη απόφαση δευτεροβάθμιου
σωματείου. Με λίγα λόγια, η απεργία διαχωρίζεται
από την παρανομία. Και ναι, σε οργανισμούς κοινής
ωφέλειας θα υπάρχει προσωπικό ασφαλείας»
συμπλήρωσε.

Φιλεργατικό και βαθιά αναπτυξιακό ν/σ

«Τα μπλόκα στους καταπέλτες των πλοίων μετα-
τρέπονται σε καταπέλτη της κοινωνίας έναντι των
εχθρών τους» συνέχισε, για να προσθέσει:
«Συμπέρασμα: συζητούμε για ένα νομοσχέδιο
πραγματικά εκσυγχρονστικό. Το νομοσχέδιο στον
πυρήνα του είναι φιλεργατικό και βαθιά ανα-
πτυξιακό».

«Οι συνδικαλιστές πρέπει να αγωνίζονται για τους
ανασφαλείς και τους επισφαλείς και όχι για να είναι
οι ίδιοι ασφαλείς» επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκ-
ης, σημειώνοντας πως «κάποιος μπορεί να μας
κατηγορήσει ότι αργήσαμε να προχωρήσουμε στη
συγκεκριμένη μεταρρύθμιση. Ωστόσο, έπρεπε να
μελετηθεί καλά και να εκδηλωθεί στον σωστό 

χρόνο. Ήταν άλλωστε στο προεκλογικό μας πρό-
γραμμα. Για να θυμηθώ και μία ρήση του Τζον
Κένεντυ: τη στέγη για τη βροχή τη φτιάχνεις όταν
έχει λιακάδα».

Μύθος ότι καταργείται το 8ωρο

Ο πρωθυπουργός απάντησε στα όσα ακούγονται
για το νομοσχέδιο, κάνοντας λόγο για fake news:
«Επειδή λοιπόν πολλοί μύθοι διακινήθηκαν και
πολλή δημαγωγία, απαντώ με λίγα λόγια στα fake
news που ακούστηκαν: Μύθος πρώτος: καταργείται
το 8ωρο. Όποιος το υποστηρίζει, καταργεί την
ελληνική γλώσσα και την κοινωνική και πολιτική
λογική, καθώς η προστασία του αναφέρεται ρητά
στο άρθρο 55 και μπορεί να γίνει πραγματικότητα
μόνον εάν ένα κράτος φύγει από την Ευρώπη» τόνι-
σε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Τα νέα προβλήματα δε λύνονται με γέρικα επιχει-
ρήματα» συνέχισε στην ομιλία του ο πρωθυπο-
υργός. «Με το νομοσχέδιο αναμετρώνται οι δυνά-
μεις της πραγματικά προοδευτικής σκέψης με τις
δυνάμεις της συντήρησης» τόνισε και επισήμανε ότι
«κάθε πρόοδος προϋποθέτει τολμηρές αλλαγές και
είναι γνωστό πως πάντα οι αλλαγές θα έχουν πολ-
λούς εχθρούς».

«Η αντίληψη που διαπερνά το παρόν νομοσχέδιο
βασίζεται στο τρίπτυχο ευελιξία επιχειρηματικότ-
ητας-προστασία και κινητροδοσία εργαζομένου-
εγγύηση της Πολιτείας» ανέφερε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης και εξήγησε πως «η προστασία του
εργαζομένου είναι βασική μας μέριμνα για αυτό και
προσθέτουμε έξι 6 ακόμη λόγους απαγόρευσης της
απόλυσης».
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ΥΥπποογγρράάφφηηκκεε  ηη  σσύύμμββαασσηη  μμεεττααξξύύ  ΔΔήήμμοουυ  κκααιι  ααννααδδόόχχοουυ  εεττααιιρρίίααςς

Πολύ σύντομα η εκκίνηση εργασιών για την ανέγερση του 8ου 
Δημοτικού Σχολείουστη Ζωφριά 
Σ

υν εχ ίζον ται τα έργα του
Δήμου Φυλής για τη σχ ο-
λική στέγη. Αυτή τη φορά

μπήκε στην  τελική ευθεία έν α
έργο μεγάλης σημασίας, που
ικαν οποιεί το πολύχ ρον ο
αίτημα των  κατοίκων  της Ζωφ-
ριάς Άν ω Λιοσίων  για την  αν έ-
γερση του 8ου Δημοτικού Σχ ο-
λείου. 

Το πρωί της Τετάρτης 16 Ιου-
ν ίου 2021, μετά την  ολοκλήρω-
ση των  διαγων ιστικών  διαδικα-
σιών  και του προσυμβατικού

ελέγχ ου, από το Ελεγκτικό
Συν έδριο, υπογράφηκε η εργο-
λαβική σύμβαση για την  αν έγε-
ρση του σχ ολείου. Τη σύμβα-
ση, για λογαριασμό του Δήμου
Φυλής, υπέγραψε ο Δήμαρχ ος
Χρήστος Παππούς, παρουσία
του Αν τιδημάρχ ου Τεχ ν ικών
Υπηρεσιών  Θαν άση Σχ ίζα και
του Επιστημον ικού Συν εργάτη
Γιάν ν η Λιάκου. 

Οι εργασίες για την  αν έγερση
ν έου κτιριακού συγκροτήματος
που περιλαμβάν ει 6/θέσιο ολο-

ήμερο Δημοτικό Σχ ολείο Άν ω 
Λιοσίων  στο Οικοδομικό

Τετράγων ο Κ2211, μεταξύ των
οδών  Ερμού - Παν ός - Δαιδά-
λου - Νιόβης σε οικόπεδο
2791,88 τ.μ. το οποίο απαλλο-
τρίωσε η διοίκηση Παππού,
πρόκειται ν α ξεκιν ήσουν
άμεσα. “Έν α σύγχ ρον ο σχ ο

λικό κτίριο που αποτελούσε
όν ειρο δεκαετιών  βρίσκεται σε
τροχ ιά υλοποίησης. 

Ευχ αριστώ θερμά τον  πρώην
Υπουργό Εσωτερικών  Τάκη
Θεοδωρικάκο για την  ουσιαστι-
κή συμβολή του στην  υλο-
ποίηση του έργου, καθώς και
τους συν εργάτες μου  για τις

άρτιες διαδικασίες, που οδήγ-
ησαν  στη χ ρηματοδότησή του
από το Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ”. 

Σύν τομα θα βρεθούμε στο
χ ώρο του 8ου Δημοτικού για τη
θεμελίωσή του”, δήλωσε σχ ετι-
κά ο Δήμαρχ ος Φυλής Χ. Παπ-
πούς. 

Ω
ς μία ξεχ ωριστή ημέρα σε έν αν  ψηφιακό κόσμο που αλλάζει τα
δεδομέν α και στον  τομέα της κτηματογράφησης, χ αρακτήρισε
τη 15η Ιουν ίου 2021 ο Πρόεδρος της Κεν τρικής Έν ωσης

Δήμων  Ελλάδας, Δημήτρης Παπαστεργίου που συν αν τήθηκε με τον
Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρν ησης, αρμόδιο για ψηφιακά θέματα
και το κτηματολόγιο, Γιώργο Στύλιο, ο οποίος εγκαιν ίασε το ν έο
Κτηματολογικό γραφείο στα Τρίκαλα, παρουσία και του Προέδρου του
«Ελλην ικό Κτηματολόγιο», Δημήτρη Σταθάκη.

Με συν εργασία ΚΕΔΕ και Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρν ησης,
διοργαν ών εται σεμιν άριο (webinar) για το Κτηματολόγιο των  ΟΤΑ, με
τη συμμετοχ ή μηχ αν ικών  των  Δήμων . Αν τικείμεν ο του σεμιν αρίου
θα είν αι η εν ημέρωση των  μηχ αν ικών  για τον  τρόπο δηλώσεων  δημοτικών  ιδιοκτησιών  στο κτηματολόγιο.
Ετοιμάζεται η λειτουργία ψηφιακής υπηρεσίας (με διαλειτουργικότητα) με τα δεδομέν α του Κτηματολογίου. Η
Υπηρεσία θα είν αι αν οικτή και διαθέσιμη σε διαπιστευμέν ους μηχ αν ικούς δημοσίου και Δήμων , οι οποίοι θα
έχ ουν  άμεση πρόσβαση σε όλα τα δεδομέν α του Κτηματολογίου. Αυτό σημαίν ει, ότι οι διαπιστευμέν οι μηχ αν ι-
κοί θα αν τλούν  γρήγορα και έγκυρα όλα τα στοιχ εία που αφορούν  σε θέματα κτηματογράφησης, προκειμέν ου
ν α επιταχ ύν εται ο σχ εδιασμός για τις πόλεις ή άλλες παρεμφερείς δράσεις των  ΟΤΑ.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε:

Είν αι πολύ σημαν τική η συν εργασία της Κεν τρικής Έν ωσης Δήμων  Ελλάδας με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακ-
υβέρν ησης. Κι αυτό γιατί, μετά τη συζήτηση και με τον  Υπουργό κ. Πιερρακάκη, προχ ωρά η προσπάθεια, ν α
προασπίζουν  οι ΟΤΑ τα δικαιώματα και τις ιδιοκτησίες Δήμων  και, κατ’ επέκταση, των  ιδιωτών .

Ο κ. Παπαστεργίου, επίσης, έδωσε έμφαση στη δυν ατότητα εν ημέρωσης όλων , μέσα από τις συγκεκριμέν ες
δράσεις, τον ίζον τας τη σημασία των  δράσεων  για την  ψηφιακή Ελλάδα.

Από την  πλευρά του ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρν ησης, αρμόδιος για ψηφιακά θέματα και το κτηματολό-
γιο, Γιώργος Στύλιος, τόν ισε ότι οι συν έργειες αυτές θα ωφελήσουν  τους πολίτες, ως αποτέλεσμα της συν ερ-
γασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της κεν τρικής Κυβέρν ησης. Εξήρε τη συν εργασία του με την  ΚΕΔΕ,
επισημαίν ον τας τη χ αρά του για το ότι αυτές οι αν ακοιν ώσεις γίν ον ται από τα Τρίκαλα, εν ώ έδωσε έμφαση και
στον  σχ εδιασμό της «Ψηφιακής Βίβλου 2025».

Σ
την  αν αγκαιότ-
ητα ν α παραταθ-
ούν  οι συμβάσεις

ορισμέν ου χ ρόν ου σε
όλες τις κατηγορίες εργα-
ζομέν ων  που έχ ουν
προσληφθεί στις Περιφ-
έρειες και στους Δήμους
προκειμέν ου ν α αν τιμε-
τωπιστεί η πρωτόγν ωρη
συν θήκη της παν δημίας
και ν α περιοριστεί η
εξάπλωση του ιού, αν α-
φέρεται ο Περιφερει-
άρχ ης Αττικής.

Ο Γ. Πατούλης  με
αφορμή τη συν άν τηση
που είχ ε χ θες με αν τι-
προσωπεία των  συμβα-
σιούχ ων , παρουσία και
του Εκτελεστικού Γραμ-
ματέα της Περιφέρειας
Αττικής Γ. Σελίμη, επι-
σήμαν ε ότι θα αν αλάβει
σειρά πρωτοβουλιών  και
θα διατυπώσει σχ ετικό
αίτημα προς τον  Υπο-
υργό Εσωτερικών  Μ.
Βορίδη προκειμέν ου ν α
δοθεί παράταση των
σ υ μ β ά σ ε ω ν .

Όπως επισήμαν ε ο Γ. 

Πατούλης «Η μάχ η
κατά της παν δημίας
είν αι συν εχ όμεν η. Για
το λόγο αυτό χ ρειάζεται
ν α υπάρξει ρύθμιση
προκειμέν ου ν α συν εχ ι-
στεί η απρόσκοπτη λει-
τουργία των  υπηρεσιών
της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης. Στο πλαίσιο
αυτό η συμβολή των
συμβασιούχ ων  σε τομείς
που αφορούν  στη δημό-
σια υγεία, την  ασφάλεια
και τη λειτουργία των
υπηρεσιών  της Περιφέρ-
ειας είν αι επιβεβλημέν η
και χ ρήσιμη. Για μας,
δεδομέν ης της δραματι-
κής υποστελέχ ωσης των
υπηρεσιών , είν αι
σημαν τικό ν α υπάρξει
πρόβλεψη προκειμέν ου
ν α αν αν εωθούν  οι
συμβάσεις. Οι γν ώσεις
τους και η διάθεσή τους
για προσφορά είν αι για
μας έν α πολύτιμο εργα-
λείο στη μάχ η που δίν ο-
υμε για την  καλύτερη
υγειον ομική θωράκιση
της Αττικής».

ΚΕΔΕ - Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
Σεμινάριο (webinar) για το Κτηματολόγιο των ΟΤΑ,

με τη συμμετοχή μηχανικών των Δήμων

Αίτημα προς τον Υπουργό 
Εσωτερικών Μ. Βορίδη προκειμένου
να δοθεί παράταση των συμβάσεων

Θα καταθέσει ο  Γ. Πατούλης
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ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

Ο
Δήμος Αχαρνών πραγ-
ματοποίησε την Κυριακή
13 Ιουνίου «Ημέρα

Υιοθεσίας»  ζώων συντροφιάς
υπό τον συντονισμό του αρμόδιου
Αντιδημάρχου Άγγελου Αραμπατ-
ζή και σε συνεργασία με εθελον-
τές των φιλοζωικών οργανώσεων
της πόλης. Έντεκα ζωάκια βρή-
καν ένα φιλόξενο σπίτι και έντεκα
οικογένειες απέκτησαν ένα νέο
πιστό μέλος.

«Μέλημά μας είναι η διαρκής
φροντίδα και προστασία των ευά-
λωτων αδέσποτων πλασμάτων της πόλη
μας και με τις αρμόδιες υπηρεσίες εργαζό-
μαστε αδιάκοπα προς αυτή την κατεύθυ-
νση. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν βρίσκουν
τα πρώην αδέσποτα ζωάκια μια οικογέ-
νεια. Ευχαριστούμε τους εθελοντές για
την πολύτιμη βοήθειά τους, και φυσικά
όλα τα στελέχη της υπηρεσίας και τον
Αντιδήμαρχο Άγγελο Αραμπατζή, που
προσπαθούν διαρκώς σε αυτή την
κατεύθυνση. Σύντομα άλλωστε θα δούμε
και άλλες ανάλογες δράσεις.», δήλωσε
στο περιθώριο της εκδήλωσης ο Δήμα-
ρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός.

Τα κατοικίδια ζώα που δόθηκαν σε
οικογένειες είναι κυρίως νεαρά σε ηλικία,
ενώ διαθέτουν τσιπάκι ηλεκτρονικής
σήμανσης, καθώς και βιβλιάριο υγείας. Ο
Δήμος Αχαρνών ευχαριστεί τους δημότες
και τους εθελοντές και τους καλεί να
βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και

συνεργασία με το Τμήμα Προστασίας Αδέ-
σποτων Ζώων. Σε αυτό μπορούν να ανα-
φέρουν περιπτώσεις ευάλωτων και εγκα-
ταλειμμένων ζώων ή να δηλώσουν την
επιθυμία να τα υιοθετήσουν με κάθε
νόμιμη διαδικασία.

Πολλά από τα ζωάκια που δόθηκαν σε
οικογένειες ήταν είτε πρώην εγκαταλε-
λειμμένα κουτάβια που εντόπισαν η δομή
του Δήμου, εθελοντές ή και δημότες. Το
Τμήμα προστασίας Αδέσποτων Ζώων
αφού ενημερώθηκε και εντόπισε τα ευά-
λωτα ζωάκια, τους παρείχε προσωρινή
στέγη, κατάλληλη περίθαλψη και φρον-
τίδα. Όταν τα ζωάκια συντροφιάς έφτασαν
σε ηλικία που επιτρέπει την υιοθεσία τους
αναζήτησε για αυτά σε συνεργασία με
τους φιλόζωους εθελοντές μόνιμα σπίτια
και οικογένειες. Αντίστοιχη δράση αναμέ-
νεται να πραγματοποιηθεί ξανά σε σύντο-
μο χρονικό διάστημα.

Θερινός κινηματογράφος στις Αχαρνές
Πρεμιέρα στις 18 Ιουνίου στο θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης”

Θ
εριν ός κιν ηματογράφος στις Αχ αρν ές; Κι όμως είν αι γεγον ός! Δήμος και
ΔΗΚΕΑ έκαν αν  πράξη την  επιθυμία των  δημοτών  και έτσι από την  Παρασ-
κευή 18 Ιουν ίου ξεκιν ούν  οι κιν ηματογραφικές βραδιές , στο δημοτικό θέατρο

“Μίκης Θεοδωράκης” (Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή 18-20/6), εν ώ σύν τομα θα αν α-
κοιν ωθούν  προβολές τόσο στον  Κόκκιν ο Μύλο όσο και στους Θρακομακεδόν ες.

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΕ «BAD BOYS FOR LIFE».
ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΑΡΠΑΣΕΙ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ.

Το Σάββατο 19 Ιουν ίου θα γεν αν ηθεί έν α αστέρι με την  ταιν ία «A Star is Born» και
την  Κυριακή 20 Ιουν ίου θα συν οδεύσουμε τα παιδιά μας για ν α παρακολουθήσουμε
την  μεταγλωττισμέν η ταιν ία «Φύγαμε».

Η είσοδος για όλους είν αι ΔΩΡΕΑΝ, με κράτηση θέσεων  στα τηλέφων α της ΔΗΚΕΑ
:Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-14:00 στο 210-2478507 Σάββατο και Κυριακή 09:00-
14:00 στο 6936013476.Θα τηρούν ται όλα τα προβλεπόμεν α μέτρα.

Συγχαρητήρια επιστολή της 
Αντιδημάρχου Παιδείας, Σ. Μαυρίδη,

στο ΕΠΑΛ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
για τις σημαντικές διακρίσεις 

των μαθητών

Έντεκα κατοικίδια βρήκαν καινούρια οικογένεια στην 
Ημέρα Υιοθεσίας του Δήμου Αχαρνών
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Γ. Πατούλης:
«Στηρίζουμε τα
Ακαδημαϊκά και
Ερευνητικά Ιδρύμα-
τα της Αττικής με
στόχο να παρα-
μείνουν τα παιδιά
μας στη χώρα και να
λάβουν κατάρτιση
και εξειδίκευση που
θα τους είναι χρή-
σιμη στο μέλλον»

Με το συνο-
λικό ποσό
των 13, 2

εκατομμυρίων €
από τον Άξονα Προ-
τεραιότητας 1 του ΠΕΠ Αττικής που φέρει τίτλο
«Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης
και της Καινοτομίας», χρηματοδοτούνται σε πρώτη
φάση 14 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητι-
κοί Φορείς της Περιφέρειας Αττικής. Η χρηματοδότηση
θα συνεχιστεί και σε δεύτερη φάση μέσω του  Ε.Π.
«Αττική»  2021 -2027.

Τις αποφάσεις ένταξης υπέγραψε χθες ο Περιφερει-
άρχης Αττικής Γ.  Πατούλης κατά τη διάρκεια τηλεδιάσ-
κεψης στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των 14
Ακαδημαϊκών Ερευνητικών και Πανεπιστημιακών Ιδρ-
υμάτων. 

Όπως επισήμανε κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης
ο Γ. Πατούλης από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε καθ-
ήκοντα ως Περιφερειάρχης Αττικής έθεσε συγκεκριμέ-
νες προτεραιότητες προκειμένου να χρηματοδοτηθούν
δράσεις και ερευνητικά προγράμματα Ακαδημαϊκών και
Ερευνητικών Ιδρυμάτων κατ’ εφαρμογή των προβλέ-
ψεων της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνής
Εξειδίκευσης. 

«Η Περιφέρεια Αττικής, τόσο μέσω του Επιχειρησια-
κού της Προγράμματος «Αττική» 2014-2020, όσο μέσω
και του νέου ΕΣΠΑ 21-27, συμβάλλει έμπρακτα με
συγκεκριμένα κονδύλια προκειμένου να ενταχθούν και
να χρηματοδοτηθούν δράσεις Ενίσχυσης της Έρευνας,
της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας. Οι
δράσεις αυτές αποτελούν κεντρικούς πυλώνες της Περ-
ιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και εμείς
οφείλουμε να δημιουργήσουμε τις βάσεις για την απο-
τελεσματικότερη διασύνδεση των ερευνητικών οργανι-
σμών με τις ανάγκες του παραγωγικού ιστού. 

Πρόκειται για μια διαδικασία μέσω της οποίας
συμβάλλουμε στην πράξη προκειμένου τα παιδιά μας

να παραμείνουν στη
χώρα, να σπουδάσουν
και να λάβουν κατάρτι-
ση η οποία θα αποτε-
λέσει σημαντικό εφό-
διο για την ένταξή τους
στην αγορά εργασίας.
Με το σκοπό αυτό
εργαζόμαστε συστημα-
τικά προκειμένου να
ενισχύσουμε τις επιδό-
σεις των ελληνικών
Πανεπιστημίων στην
έρευνα. Αποτελεί μια
διεθνή πρακτική τα
πανεπιστήμια και τα
ερευνητικά κέντρα να
συνεισφέρουν με την

έρευνά τους στην αντιμετώπιση προβλημάτων και
προκλήσεων που αντιμετωπίζει η κοινωνία σε τομείς,
όπως η υγεία, το περιβάλλον, ο τουρισμός, η αγροδια-
τροφική ανάπτυξη κ.α.. Με τις χρηματοδοτήσεις που
εξασφαλίζουμε συμβάλλουμε προκειμένου η καινοτομία
και η γνώση, που παράγεται να εισέρχεται στο δρόμο
της έμπρακτης εφαρμογής και κάλυψης των αναγκών,
της ιατρικής,  της κοινωνίας και της παραγωγικής ανά-
πτυξης».  

Το σύνολο των Πρυτάνεων, των Προέδρων και των
στελεχών των Ακαδημαϊκών Ερευνητικών και Πανεπι-
στημιακών Ιδρυμάτων που συμμετείχαν στην τηλεδιάσ-
κεψη εξέφρασαν τις θερμές ευχαριστίες τους στον Περ-
ιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, επισημαίνοντας ότι η
εμπειρία του, τόσο σε επιστημονικό επίπεδο ως ιατρός,
όσο και σε επίπεδο Αυτοδιοίκησης, συμβάλλει ουσια-
στικά προκειμένου να ενισχυθούν τομείς που
στοχεύουν στην ανάπτυξη νέων, βελτιωμένων προϊόν-
των, υπηρεσιών και μεθόδων. 

Οι προτάσεις που χρηματοδοτούνται Ε.Π.
Αττική 2014-2020

Οι Προτάσεις που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν,
πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από το Ε.Π. «Αττική»

2014-2020 και αφορούν κυρίως σε  Προμήθεια Εξειδι-
κευμένου Ερευνητικού εξοπλισμού, αλλά και εξοπλι-
σμού Αναβάθμισης Δικτύου και Κτιριακών Εγκαταστά-
σεων. Όπως επισημάνθηκε και παραπάνω στόχος των
χρηματοδοτήσεων είναι η αξιοποίηση όλων των  δυνα-
τοτήτων διασύνδεσης μεταξύ των υφιστάμενων δικτύων
έρευνας και καινοτομίας των εκπαιδευτικών και ερευ-
νητικών κέντρων της περιφέρειας και των υφιστάμενων
επιχειρήσεων.

ΜΕ 1.000.000,00 ΘΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΕΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΣτταα  1133,,  22  εεκκααττοομμμμύύρριιαα  €€  ηη  ΑΑ΄́  φφάάσσηη  χχρρηημμααττοοδδόόττηησσηηςς
ΑΑννωωττάάττωωνν  ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  κκααιι  ΕΕρρεευυννηηττιικκώώνν  ΙΙδδρρυυμμάάττωωνν

ααππόό  ττηηνν  ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  ΑΑττττιικκήήςς

Τέλος τα self test
από τα φαρμακεία
της Αττικής
Την διακοπή της δωρεάν χορήγησης των self
test από τα φαρμακεία των μελών του από την
19η Ιουνίου 2021 χωρίς περαιτέρω παράταση,
αποφάσισε το ΔΣ του Φαρμακευτικού Συλλόγου
Αττικής.

Όπως τον ίζεται σε σχ ετική αν ακοίν ωση «η απόφαση
αυτή βασίστηκε στην  αν αξιοπιστία της Κυβέρν ησης, η
οποία εδώ και τρεις μήν ες δεν  ξεκίν ησε καν  την
συζήτηση για επίλυση θεσμικών  προβλημάτων  του
κλάδου, όπως γραπτώς είχ ε δεσμευτεί ο Υπουργός κ.
Κον τοζαμάν ης».
Ο ΦΣΑ, αν αφέρει επίσης ότι: «Η μη τήρηση της υπο-

γραφής της Κυβέρν ησης έρχ εται ν α ακολουθήσει την
προηγούμεν η μη τήρηση της υπογραφής της σχ ετικά
με την  διάθεση των  Φαρμάκων  Υψηλού Κόστους. Αν  η
κυβέρν ηση είχ ε στοιχ ειωδώς την  θέληση ν α προχ ωρή-
σει στην  επίλυση οποιουδήποτε σοβαρού προβλήμα-
τος θα είχ ε ξεκιν ήσει τουλάχ ιστον  ν α συζητά μαζί μας.

Αν τί για αυτό, τρεις μέρες πριν  από την  λήξη της
παράτασης που δόθηκε από τους φαρμακοποιούς,
συν αισθαν όμεν οι την  αγων ία μαθητών  και οικογεν ειών
τους, αποφασίσαμε αν τί για 6 Ιουν ίου που έληγε η
συμφων ία, ν α τελειώσει στις 19 Ιουν ίου».
Και καταλήγει: «Ως εδώ με τις αδιαφαν είς συμφων ίες με

την  κυβέρν ηση, που οδήγησαν  σε διασυρμό του κλά-
δου. Οι φαρμακοποιοί θα διεκδικήσουν  δυν αμικά την
επίλυση των  θεσμικών  τους αιτημάτων ».

Πρόταση για συνέχιση της συνεργασίας 
στο θέμα των self tests, έκανε το υπουργείο

Υγείας στους φαρμακοποιούς.

Το απόγευμα της Τετάρτης, έγιν ε συν άν τηση μεταξύ
του αν απληρωτή υπουργού Υγείας Βασίλη Κον τοζα-
μάν η, του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμό-
διου για το συν τον ισμό του κυβερν ητικού έργου, Άκη
Σκέρτσου και αν τιπροσωπείας του Παν ελλήν ιου Φαρ-
μακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) και την  Πρόεδρο του
Παν ελλήν ιου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων  Ειρήν η
Μαρκάκη.
Αν τικείμεν ο της συν άν τησης ήταν  η συν έχ ιση της διά-
θεσης των  αυτοδιαγν ωστικών  τεστ από τα φαρμακεία
της χ ώρας.
Όπως έγιν ε γν ωστό από το υπουργείο Υγείας, οι κ.κ.
Κον τοζαμάν ης και Σκέρτσος τόν ισαν  για ακόμη μία
φορά τη μεγάλη σημασία του προγράμματος δωρεάν
διάθεσης των  self  tests σε ομάδες του πληθυσμού,
προκειμέν ου ν α ελεγχ θεί η διασπορά και μετάδοση του
κορον οϊού και ν α επιτευχ θεί ταχ ύτερα η επαν εκ-
κίν ηση της οικον ομικής και κοιν ων ικής δραστηριότητας
της χ ώρας.
Εξήραν  τη συμβολή των  φαρμακοποιών  και των  φαρ-
μακαποθηκών  στην  επιτυχ ία του προγράμματος και
ζήτησαν  από τον  ΠΦΣ τη συν έχ ιση της διάθεσης των
αυτοδιαγν ωστικών  τεστ. Για τις περιοχ ές στις οποίες
θα υπάρξει αδυν αμία διάθεσης από τα φαρμακεία, η
Κυβέρν ηση έχ ει σχ εδιάσει εν αλλακτικούς τρόπους διά-
θεσης.
Ο πρόεδρος του ΠΦΣ Απόστολος Βαλτάς δεσμεύτηκε
ν α θέσει άμεσα το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο για
έγκριση



Έ
χοντας προσελκύσει πελάτες από όλες τις
ευρωπαϊκές χώρες, την Μέση Ανατολή
αλλά και το Ισραήλ αλλά κυρίως έχοντας

κατακτήσει την εμπιστοσύνη και στήριξη των Ελλή-
νων πλοιοκτητών στα Ναυπηγεία στη Σύρο, επικρα-
τεί το αδιαχώρητο, με τις θέσεις για το 2021 να
έχουν κλείσει προ πολλού και να έχουν συμπληρ-
ωθεί θέσεις ακόμη και από το 2022.

Η επιτυχία της εξυγίανσης στη Σύρο αλλά και το μοντέ-
λο λειτουργίας που έχει υιοθετηθεί δεν έχει αφήσει αδιά-
φορους εκτός από τους πλοιοκτήτες και άλλα ναυπηγεία
της Βαλκανικής και της Ανατολικής Μεσογείου που
θέλουν να αλλάξουν το status τους και υπό αυτό το
πρίσμα έχουν προσεγγίσει, σύμφωνα με πληροφορίες,
την ιδιοκτήτρια εταιρεία των Ναυπηγείων για συνερ-
γασία.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν σαφώς, ότι βασικό
μέλημα της εταιρείας ONEX, με τη συμβολή του κρατικού
χρηματοδοτικού οργανισμού των ΗΠΑ, Development
Finance Corporation (DFC), είναι η αναβίωση της ελληνι-
κής ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας και οι προσπά-
θειες αλλά και οι δυνάμεις της εστιάζονται στο εγχείρημα
της δημιουργίας της «Τρίαινας» Σύρος, Ελευσίνα, Σκαρ-
αμαγκάς.

Άλλωστε η ONEX, «τρέχει» τη διαδικασία εξυγίανσης
και στα Ναυπηγεία Ελευσίνας όπου ο έλεγχος της Ernst
& Young (EY) ανέδειξε υποχρεώσεις περίπου μισού δις.
ευρώ, με τη σχετική έκθεση να έχει παραδοθεί στην
κυβέρνηση. Οι συζητήσεις ανάμεσα στον επενδυτή και
τους πιστωτές των Ναυπηγείων θα οδηγήσουν στην
κατάθεση της αίτησης εξυγίανσης, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 106 ΒΔ του πτωχευτικού
δικαίου.

Όσον  αφορά δε την Σύρο και την προσφορά της σε
αυτό το εγχείρημα περιέγραψε  πρόσφατα ο CEO της
Star Bulk, Πέτρος Παππάς δηλώνοντας ότι:

«Για εμάς τους Έλληνες πλοιοκτήτες αποτελεί μεγάλη
ανακούφιση, διότι δεν είχαμε πουθενά αλλού να στείλο-
υμε τα πλοία μας, όταν βρισκόμασταν στο δυτικό ημισφ-
αίριο και αναγκαστικά καταλήγαμε σε τουρκικά ναυ-

πηγεία. Η δουλειά που γίνε-
ται είναι υψηλής ποιότητας
και σε χρονικά πλαίσια που
ανταγωνίζονται ακόμα και τα
κινεζικά ναυπηγεία. Η εταιρ-
εία μας έχει ήδη στείλει 7 από
τα πλοία της στο ναυπηγείο
της Σύρου και θα συνεχίσο-
υμε με πολλά περισσότερα
στο μέλλον».

Η πορεία των Ναυπηγείων
Σύρου υπό την ηγεσία του
ελληνοαμερικανικού Ομίλου
ONEX, είναι σε πλήρη αντι-
διαστολή με τα αντίστοιχα
Ευρωπαϊκά Ναυπηγεία τα
οποία, λόγω της πανδημίας
επηρεάστηκαν καταγράφον-
τας πτώση 96% στα κρουαζιερόπλοια και τα επιβατηγά
πλοία, με τις παραγγελίες να μην ξεπερνούν το 1 δισ.
δολάρια, ενώ συνολικά το 2020, οι παραγγελίες τους
σημείωσαν πτώση κατά 64% σε ό,τι αφορά τη χωρη-
τικότητά και κατά 72% σε ό,τι αφορά την αξία, συγκριτι-
κά με το 2019. 

Παράλληλα και η παραγωγή των ναυπηγείων μέσα στη
χρονιά έπεσε στα χαμηλότερα επίπεδα των 15 τελευ-
ταίων ετών, αφού για πολλούς παρέμειναν κλειστά για
υγειονομικούς λόγους με το παγκόσμιο βιβλίο παραγγε-
λιών έχει πέσει κατά 6% σε σχέση με το 2019 και ως
ποσοστό του εν ενεργεία στόλου βρίσκεται στα χαμηλότε-
ρα επίπεδα των τελευταίων 31 ετών, μόλις 7%.

Οι Έλληνες αλλά και διεθνείς πλοιοκτήτες φαίνεται ότι
αναγνωρίζουν στο Νεώριο φερεγγυότητα, προγραμματι-
σμό, ανταγωνιστικό κόστος  αλλά και ποιότητα κατασκε-
υής η οποία τα τοποθετεί στις πρώτες επιλογές στην περ-
ιοχή, καθώς για κάθε ένα πλοίο, την επισκευή του
οποίου αναλαμβάνει η μονάδα της Σύρου, αλλά 7,7 παρ-
αμένουν σε αναμονή.

Το τελευταίο αυτό στοιχείο μάρτυρα και τη δυναμική
που φέρεται να έχει αποκτήσει ύστερα από δεκαετίες

απαξίωσης η ελληνική ναυπηγοεπισκευαστική βιομ-
ηχανία.

Η ποιότητα της δουλειάς και οι χρόνοι παράδοσης
θεωρούνται ιδιαιτέρως ανταγωνιστικοί σε ολόκληρη τη
Μεσόγειο, τα ελληνικά ναυπηγεία έχουν αρχίσει να επι-
λέγονται από σειρά ναυτιλιακών διαχειριστριών εταιρ-
ειών, παρά το γεγονός ότι ενδεχομένως να υπάρχουν
καλύτερες τιμές στα τούρκικα ναυπηγεία ή και σε αυτά
της Μάλτας, δείχνοντας έτσι ότι η ανάκτηση της αξιοπι-
στίας για την ελληνική ναυπηγοεπισκευαστική βιομ-
ηχανία έχει ήδη κατακτηθεί.

Παράλληλα, η ανάκαμψη της ζήτηση για ναυπηγοε-
πισκευαστικές υπηρεσίες στη χώρα μας, σε συνδυασμό
με τις αυξημένες ανάγκες συντήρησης και επιχειρη-
σιακών μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού, διαμορ-
φώνουν και το αυξημένο ενδιαφέρον για τις μονάδες της
Ελευσίνας και  του Σκαραμαγκά, οι οποίες αναμένεται να
σηκώσουν,  αν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εξυγίαν-
σης εγκαίρως και οι απαραίτητες επενδύσεις, το βάρος
του εξοπλιστικού προγράμματος των 5 δις. ευρώ του
Πολεμικού Ναυτικού που βρίσκεται σε εξέλιξη.

πηγή:liberal.gr
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Το αδιαχώρητο επικρατεί στα Ναυπηγεία Νεώριο της Σύρου
Η πετυχημένη διαδικασία εξυγίανσης δείχνει τον δρόμο και για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας 

Αργία Αγίου Πνεύματος: Πολλοί εμπορικοί σύλλογοι ανακοίνωσαν ότι θα κρατήσουν κλειστά
τα καταστήματα την ερχόμενη Δευτέρα - Αναμένονται οι ανακοινώσεις για Αθήνα και Πειραιά.

Ενας μετά τον άλλον οι εμπορικοί σύλλογοι
της χώρας ανακοινώνουν το εάν και πως θα
λειτουργήσουν τα καταστήματα την ερχόμενη
Δευτέρα, 21 Ιουνίου, ημέρα της επίσημης
αργίας του Αγίου Πνεύματος.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν προβεί σε
σχετικές ανακοινώσεις οι εμπορικοί σύλλογοι
της Αθήνας και του Πειραιά.

Η Θεσσαλονίκη
Ειδικότερα, από τον Εμπορικό Σύλλογο

Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκε ότι όλα τα εμπο-
ρικά καταστήματα καθώς και τα καταστήματα
πώλησης τροφίμων της Μητροπολιτικής Ενότ-
ητας Θεσσαλονίκης, θα είναι υποχρεωτικά
κλειστά.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
(Ν.3996/2011 ΦΕΚ Α’ 170), καταργήθηκε το
άρθρο 15 του Ν.2639/1998 και δεν υφίσταται
πλέον η αρμοδιότητα των Περιφερειαρχών
για να ορίσουν ημέρες υποχρεωτικής αργίας.

Πάγια θέση της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας είναι ότι η ημέρα του Αγίου
Πνεύματος πρέπει να οριστεί ως αργία για το

σύνολο του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
Παραμένει σταθερό το αίτημα της Περιφ-

έρειας Κεντρικής Μακεδονίας προς τα αρμό-
δια Υπουργεία ώστε να μεριμνήσουν για την
αποκατάσταση όλων των ζητημάτων αναφορ-
ικά με την θεσμοθέτηση ή μη της αργίας, προ-
κειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα
και η σύγχυση που δημιουργούνται κατά την 

ημέρα αυτή στη λειτουργία της αγοράς και
των υπηρεσιών.

Ειδικά για τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσ-
σαλονίκης, υπάρχει παλαιότερη απόφαση
Νομάρχη Θεσσαλονίκης
(αρ.πρωτ.22/19777/10-05-2002), η οποία δεν
έχει ανακληθεί και ορίζει την εορτή του Αγίου
Πνεύματος ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας 

για τα εμπορικά καταστήματα και τα κατα-
στήματα πώλησης τροφίμων.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
καλεί όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες να επο-
πτεύσουν την αγορά για την τήρηση της
νομιμότητας της αργίας του Αγίου Πνεύματος.

Στην Πάτρα
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Εμπο-

ρικός Σύλλογος Πατρών, σχετικά με την αργία
του Αγίου Πνεύματος.

Οπως έγινε γνωστό από τον Εμπορικό &
Εισαγωγικό Σύλλογο Πατρών, τα εμπορικά
καταστήματα τη Δευτέρα 21 Iουνίου 2021,
εορτή του Αγίου Πνεύματος θα είναι κλειστά.

«Επειδή η ανωτέρω απόφαση λαμβάνεται
κατά παράδοση κάθε χρόνο, παρακαλούμε να
γίνει σεβαστή από το σύνολο της τοπικής αγο-
ράς» αναφέρει η ανακοίνωση του Συλλόγου.

Ο Εμπορικός και Βιομηχανικός Σύλλογος
Χαλκίδας με εικονογραφημένη ανάρτησή του
στο Facebook ανακοίνωσε και αυτός ότι τα
καταστήματα της δικαιοδοσίας θα είναι κλει-
στά την ημέρα του Αγίου Πνεύματος.



Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021 θριάσιο-9

Π
εριστατικά μυοκαρδίτιδας που
ενδέχεται να σχετίζονται με
εμβολιασμό με mRNA εμβόλια

εξετάζει ο ΕΟΦ σύμφωνα με την Μαρία
Τσόλια μέλος της Επιτροπής Εμβολια-
σμών και της Επιτροπής των Εμπειρογ-
νωμόνων.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, η
καθηγήτρια τόνισε ότι στην Πάτρα υπήρξε
περιστατικό με μια νέα κοπέλα που εμφ-
άνισε σοβαρότερη μυοκαρδίτιδα ωστόσο
τα υπόλοιπα περιστατικά που διερευ-
νώνται στη χώρα μας είναι ήπια.

Συγκεκριμένα τα ήπια περιστατικά
που διερευνώνται στη φόρα μας αφορούν
σε μεγαλύτερες ηλικίες, σε άτομα άνω
των 60 ετών, και γι’ αυτό οι γιατροί προ-
σπαθούν να δουν αν ενδεχομένως
ευθύνονται υποκείμενα νοσήματα ή το
εμβόλιο.

Πάντως το μέλος της Επιτροπής Εμβο-
λιασμών πρόσθεσε ότι δεν έχει ξεκαθαρ-
ιστεί η αιτιώδης σχέση της μυοκαρδίτιδας
με τα εμβόλια mRNA ωστόσο το φαινόμε-
νο είναι υπό παρακολούθηση διεθνώς και
αναμένονται περισσότερα δεδομένα.

Ποιους αφορούν τα περιστατικά
που έχουν καταγραφεί

Πρόσθεσε ότι τα περιστατικά που
έχουν καταγραφεί κυρίως στις ΗΠΑ και το
Ισραήλ αφορούν νέα άτομα ηλικίας από
18 έως 24 ετών.

Σχετικά με το εμβόλιο της AstraZeneca
η κ. Τσόλια τόνισε ότι δεν έγιναν λανθα-
σμένοι χειρισμοί, ούτε υπήρξαν παλι-
νωδίες από την Επιτροπή Εμβολιασμών
και πως η αλλαγή στην ηλικία χορήγησης
του εν λόγω σκευάσματος έγινε με επι-
στημονικά κριτήρια και με βάση τα επιδ-
ημιολογικά δεδομένα. Διερευνώνται περ-
ιστατικά μυοκαρδίτιδας στην Ελλάδα μετά
από mRNA εμβόλια

Κανένα λάθος χειρισμός από την
Επιτροπή

Εξήγησε ότι βάζοντας στη ζυγαριά τους
πιθανούς κινδύνους από τον εμβολιασμό
με το επιδημιακό φορτίο και τον κίνδυνο

για νοσηλεία σε ΜΕΘ και θάνατο από τη
νόσο, αναθεωρήθηκαν οι αποφάσεις
καθώς ο κίνδυνος από τον ιό μειώθηκε
πάρα πολύ.

Εξέφρασε τη λύπη της για την δήλωση
του καθηγητή Φαρμακολογίας Ευάγγελου
Μανωλόπουλου ότι η επιτροπή διορθώνει
ένα λάθος που είχε κάνει, λέγοντας ότι δε
συμφωνεί καθόλου με την άποψή του και
πως το εμβόλιο της AstraZeneca βοήθησε
σημαντικά για τη μείωση του ιικού φορτίου
στη χώρα μας.

Για τη δεύτερη δόση του εμβολίου της
AstraZeneca ανέφερε ότι ο κίνδυνος για
εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών είναι
πολύ χαμηλή, 1,3 στο εκατομμύριο.

Και το Ισραήλ ερευνά περιστατικά
μυοκαρδίτιδας μετά το εμβόλιο της
Pfizer

Σημειώνεται πως και το υπουργείο
Υγείας του Ισραήλ έχει ανακοινώσει ότι
εντόπισε μικρό αριθμό περιπτώσεων
φλεγμονής στον καρδιακό μυ σε εμβολια-
σθέντες με το σκεύασμα της Pfizer κατά
της covid-19, κυρίως νέους άνδρες, μια
πάθηση που ενδέχεται να συνδέεται με το
εμβόλιο.

Από την πλευρά της η φαρμακοβιομ-
ηχανία Pfizer έχει ανακοινώσει πως δεν
έχει παρατηρήσει αυξημένο ποσοστό
εμφάνισης μυοκαρδίτιδας σε όσους έχουν
λάβει το εμβόλιό της σε σχέση με το ανα-
μενόμενο στον γενικό πληθυσμό.

Στο Ισραήλ από τον Δεκέμβριο του 2020
ως τον Μάιο του 2021 εντοπίστηκαν 275
περιπτώσεις μυοκαρδίτιδας μεταξύ περ-
ισσότερων από 5 εκατομμυρίων εμβολια-
σθέντων, επεσήμανε το υπουργείο
Υγείας δίνοντας στη δημοσιότητα τα απο-
τελέσματα έρευνας που ζήτησε να διενε-
ργηθεί για το θέμα.

Οι περισσότεροι ασθενείς που παρου-
σίασαν φλεγμονή του καρδιακού μυ δεν
πέρασαν περισσότερες από τέσσερις
ημέρες στο νοσοκομείο και το 95% των
περιπτώσεων ήταν ήπιες, σύμφωνα με
την έρευνα η οποία διενεργήθηκε από
τρεις ομάδες ειδικών. Διερευνώνται περ-
ιστατικά μυοκαρδίτιδας στην Ελλάδα μετά

από mRNA εμβόλια

Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της
έρευνας

Σύμφωνα με την έρευνα, «υπάρχει
πιθανή σύνδεση μεταξύ της δεύτερης
δόσης του εμβολίου (της Pfizer) και της
εμφάνισης μυοκαρδίτιδας σε άνδρες
ηλικίας 16 με 30 ετών».

Με βάση τα στοιχεία που συλλέχθηκαν,
η πάθηση εντοπίστηκε περισσότερο
μεταξύ των ανδρών ηλικίας 16 με 19 ετών
σε σχέση με τις άλλες ηλικιακές ομάδες.

Η Pfizer σε ανακοίνωσή της επεσήμανε
ότι έχει λάβει γνώση των περιπτώσεων
μυοκαρδίτιδας που αναφέρθηκαν στο
Ισραήλ, σημειώνοντας ότι δεν έχει εντοπι-
στεί αιτιακή σύνδεση μεταξύ του εμβολίου
και της πάθησης.

Οι παρενέργειες εξετάζονται ενδε-
λεχώς και η Pfizer συναντάται τακτικά με
την Υπηρεσία Ασφάλειας Εμβολίων του
ισραηλινού υπουργείου Υγείας για να
εξετάζει τα στοιχεία, πρόσθεσε η φαρμα-
κοβιομηχανία.

Τι είναι η μυοκαρδίτιδα

Η μυοκαρδίτιδα είναι φλεγμονώδης
νόσος του καρδιακού μυός με μεγάλο
εύρος κλινικής εικόνας, από ασυμπτωμα-
τική έως ολέθρια. Η μυοκαρδίτιδα ενίοτε
δύναται να εξελιχθεί σε σοβαρή καρδιακή
ανεπάρκεια.

Η πραγματική έκταση της νόσου της
μυοκαρδίτιδας στον πληθυσμό είναι
άγνωστη, επειδή, σε αρκετές περι-
πτώσεις, η προσβολή του μυοκαρδίου
είναι ασυμπτωματική. Οι ασθενείς με
μυοκαρδίτιδα είναι συνήθως νέοι, ιδιαίτε-
ρα άνδρες, με μέση ηλικία τα 42 χρόνια.

Οι αιφνίδιοι θάνατοι των αθλητών
οφείλονται, συνήθως, σε μυοκαρδίτιδα ή
μυοκαρδιοπάθειες που δεν έχουν διαγνω-
σθεί.

Τα αίτια της μυοκαρδίτιδας είναι συνήθ-
ως ιογενή (με συχνότερους ιούς τους εντε-
ροϊούς, τον Coxsackie B, τους αδενοϊούς
και τους παρβοϊούς).

Μπαράζ επιθέσεων σε σούπερ μάρκετ στην Αττική
Καταδρομικές επιθέσεις πραγματο-

ποίησαν άγνωστοι σε έξι σούπερ μάρκετ,
σε διάφορες περιοχές της Αττικής.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι

δράστες προκάλεσαν φθορές με βαριο-
πούλες, από τις 02:30 έως τις 05:00, σε
προσόψεις σούπερ μάρκετ που βρίσκον-
ται σε Κολωνό, Καισαριανή, 

Περιστέρι, Κυψέλη, Ζωγράφου
και Αχαρνές. Αμέσως μετά τις
επιθέσεις οι άγνωστοι τράπηκαν
σε φυγή.Η Αστυνομία διενεργεί
έρευνες για τον εντοπισμό και τη
σύλληψη τους, ενώ έως αυτή την
ώρα δεν έχει γίνει κάποια προσα-
γωγή.
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Εγκύκλιος στους Δήμους για να
εκπονήσουν Επιχειρησιακά
Σχέδια κοινόχρηστων 
και κοινωφελών χώρων

Τ
ο Υπουργείο Περιβάλλον τος & Εν έργειας εξέδωσε
Εγκύκλιο με αποδέκτες τους Δήμους, δίν ον τας
τεχ ν ικές οδηγίες για ν α συν τάξουν  τα Επιχ ειρη-

σιακά Σχ έδια για την  εξασφάλιση των  κοιν όχ ρηστων
και κοιν ωφελών  χ ώρων , σύμφων α με το αρ.92
ν .4759/2020.

Υπεν θυμίζουμε ότι η παρ.1 του εν  λόγω άρθρου ορίζει
ότι « για τον  προγραμματισμό της ολοκλήρωσης της
εφαρμογής του σχ εδίου πόλης και την  απόκτηση των
χ αρακτηρισμέν ων  κοιν όχ ρηστων  και κοιν ωφελών
χ ώρων , οι Δήμοι καταρτίζουν  Επιχ ειρησιακό Σχ έδιο,
στο οποίο καταγράφον ται και κατηγοριοποιούν ται οι
χ αρακτηρισμέν οι από το σχ έδιο πόλης κοιν όχ ρηστοι
και κοιν ωφελείς χ ώροι. Οι κοιν όχ ρηστοι και κοιν ωφε-
λείς χ ώροι των  οποίων  δεν  έχ ει συν τελεσθεί η απαλ-
λοτρίωση ιεραρχ ούν ται, αν ά Δήμο ή Δημοτική Εν ότητα
ή Δημοτική Κοιν ότητα, ως προς την  αν αγκαιότητα υλο-
ποίησής τους, βάσει της πολεοδομικής σημασίας τους
για την  πόλη. »

Η παρ.6 προβλέπει ότι « το Επιχ ειρησιακό Σχ έδιο
εγκρίν εται με Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του οικείου Δήμου ».
Με την  Εγκύκλιο λοιπόν  δίν ον ται στους Δήμους σχ ετι-
κές οδηγίες για την  αν αλυτική περιγραφή των  παραδο-
τέων , τη γεωχ ωρική βάση δεδομέν ων , την  τεχ ν ική
έκθεση, τον  τρόπο παράδοσης, καθώς και για τη
χ ρηματοδότηση.

Τα Επιχειρησιακά Σχέδια δύνανται να χρηματοδο-
τούνται από Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου.

Σε περίπτωση ανάθεσης εκπόνησης της υπηρ-
εσίας σε εξωτερικό συνεργάτη (Ανάδοχο), η
εκτίμηση της αμοιβής προσδιορίζεται αναλυτικά
κατά βήματα ως εξής:

-  για Δήμους με πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους =
5.000 € πλέον Φ.Π.Α.

- για Δήμους με πληθυσμό από 5.000 έως 10.000
κατοίκους = 10.000 € πλέον Φ.Π.Α.

- για Δήμους με πληθυσμό από 10.000 κατοίκους και
πάν ω, για τον  υπολογισμό της αμοιβής εφαρμόζεται ο
μαθηματικός τύπος Α = 20.000 € + κ*40.000 €, όπου η
τιμή Α είν αι η μέγιστη αμοιβή του Αν αδόχ ου, εν ώ ο
συν τελεστής Κ καθορίζεται με πληθυσμιακά κριτήρια
βάσει του Πίν ακα στη σελίδα 7 της Εγκυκλίου.



10-θριάσιο Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021

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
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Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284

Επιπροσθέτως, οφείλω ν α ευχ αριστήσω το σύν ολο των  μελών  του Διοικητικού
Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου για την  αγαστή μας συν εργασία, καθώς επίσης
και όλους τους συν εργαζόμεν ους με το ΠΑΚΠΠΑ φορείς.

Εν  κατακλείδι, θέλω ν α ευχ αριστήσω μέσα από την  καρδιά μου κάθε έν αν  και
κάθε μία ξεχ ωριστά, από τους πάν τα πρόθυμους ν α προσφέρουν , εργαζόμεν ους
του ΠΑΚΠΠΑ, οι οποίοι όχ ι μόν ο στάθηκαν  άξιοι συν εργάτες αλλά επιπλέον  συν έ-
βαλαν  καθοριστικά στις όποιες εν έργειες της διοίκησης. Τους ευχ αριστώ επίσης για
το εξαιρετικό κλίμα συν εργασίας που είχ ε διαμορφωθεί, το οποίο προσωπικά θεωρώ
ότι σε συν δυασμό με το σύν θετο αν τικείμεν ο του συγκεκριμέν ου Νομικού
Προσώπου, καθιστούν  το ΠΑΚΠΠΑ ξεχ ωριστό για όλους εμάς που το έχ ουμε υπηρ-
ετήσει από οποιαδήποτε θέση.

Με εκτίμηση,
Ρόκας Ευάγγελος”

Δεκτή η παραίτηση απο τον δήμαρχο Ελευσίνας

Ο κος Αργύρης Οικονόμου δήλωσε σχετικά:
«Η παραίτηση του Βαγγέλη Ρόκα από τη θέση του Αν τιπροέδρου του ΠΑΚΠΠΑ,

γίν εται ουσία αποδεκτή από εμέν α.
Στο επόμεν ο διάστημα, θα κιν ηθούν  οι διαδικασίες που προβλέπον ται μέσα από

το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως έγιν ε και με την  αν άθεση των  καθηκόν των  του.
Είν αι μια εξέλιξη, που την  ζήτησα από την  πρώτη στιγμή, αφήν ον τας το περ-

ιθώριο στον  Βαγγέλη ν α επιλέξει τον  ακριβή χ ρόν ο που θα το δημοσιοποιήσει, με
τη σαφή εν τολή, αυτό ν α γίν ει πριν  το επόμεν ο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ωστόσο, προτού αν ακοιν ωθεί, όφειλα ν α τηρήσω -όπως κάν ω πάν τα- δημοκρατι-
κές διαδικασίες και ν α φέρω το θέμα προς συζήτηση στη Δημοτική Ομάδα.

Εύχ ομαι ως κοιν ων ία ν α συν εχ ίσουμε ν α έχ ουμε τα ίδια αν ταν ακλαστικά, απέ-
ν αν τι σε όσους προσβάλλουν  αξίες και αν θρώπους.

Και την  ίδια απαξίωση, σε όσους τα εργαλειοποιούν , όχ ι για ν α δυν αμώσουν  οι
αξίες και οι ιδέες, αλλά για ν α δυν αμώσουν  “δήθεν ” πολιτικά οι ίδιοι.

Μας αξίζει μόν ο το πρώτο.»

Συνεχίζεται από σελ. 3

Ζητείται κοπέλα από τον Κυνηγετικό 
σύλλογο Ασπροπύργου 

για γραμματειακή υποστήριξη, 4ωρης
απασχόλησης 8μηνης σύμβασης.

Τηλ. επικοινωνίας 6932476552 
Σταμάτης Ιωάννης
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Γ΄Εθνική:   Με 6 ομίλους η νέα
αγωνιστική περίοδος

Σύμφων α με έγκυρες πληροφορίες  η
ν έα Γ΄Εθν ική στην  ν έα περίοδο θα γίν ει
με 6 ομίλους.
Υπάρχ ουν  οι «φων ές» που προ-
τείν ουν  στην  Ελλην ική Ποδοσφαιρική
Ομοσπον δία ν α επαν εξετάσει το θέμα
των  υποβιβασμών  των  ομάδων  από τη
Γ Εθν ική στις τοπικές κατηγορίες. Η
αλήθεια είν αι ότι με μισό πρωτάθλημα
δημιουργήθηκαν  αδικίες και πολλές ομά-
δες στερήθηκαν  το δικαίωμα εν ός δευ-
τέρου γύρου.
Παρόλο αυτά η ΕΠΟ δεν  δέχεται καμία
συζήτηση και η προκήρυξη θα μείν ει ως
έχ ει, με αποτέλεσμα οι ομάδες που υπο-
βιβάστηκαν , ν α το παίρν ουν  σιγά-σιγά
απόφαση και ν α κάν ουν  τα πλάν α τους
για την  επόμεν η αγων ιστική περίοδο
στις τοπικές κατηγορίες των  εν ώσεών
τους.

Η όλη «κατάσταση» και καθώς καμία
ομάδα δε θα αν έβει από τα τοπικά πρω-
ταθλήματα, στη Γ εθν ική, «βολεύει» και
στην  απόφαση της ΕΠΟ ν α μειωθούν  οι
όμιλοι από 10 σε 6.
Ο λεγόμεν ος «Κρητικός όμιλος» όπου
αγων ιζόν τουσαν  μόν ο ομάδες της μεγα-
λον ήσου θα σπάσει καθώς οι μισές ομά-
δες θα αγων ίζον ται με ομάδες της Αθή-
ν ας και οι άλλες μισές με ομάδες του Πει-
ραιά.
Μάλιστα η ΕΠΟ στην  προκήρυξη που
αν αμέν εται ν ωρίτερα από άλλες χ ρον ι-
ές, θα περιλαμβάν εται και πλάν ο για τις
επόμεν ες τρεις (3) αγων ιστικές περιόδο-
υς, έτσι ώστε οι ομάδες ν α ξέρουν  τι
τους ξημερών ει και ν α κάν ουν  τον  αν ά-
λογο προγραμματισμό.
Άλλωστε μετά την  συγχ ών ευση των
Super League 2 και Football League, η
Γ Εθν ική θα αποτελεί το σκαλοπάτι για
τη 2η σε τάξη Εθν ική κατηγορία της
Ελλάδας.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Οι αντίπαλοι του 
Ολυμπιακού και 
της ΑΕΚ στην 
Ευρώπη

Ο Ολυμπιακός καλείται να
αντιμετωπίσει τον νικητή του
ζευγαριού του πρώτου προκρ-
ιματικού Ντιναμό Τιφλίδας-
Νέφτσι Μπακού, με το πρώτο
παιχνίδι στο “Γεώργιος Καραϊ-
σκάκης” και τον επαναληπτικό
στη Γεωργία ή το Αζερμπαϊ-
τζάν.
Οι πρώτοι αγώνες θα διε-

ξαχθούν 20-21 Ιουλίου και οι

επαναληπτικοί 27-28 του ίδιου
μήνα.

Η αντίπαλος της ΑΕΚ στον
προκρ. γύρο

Με την ομάδα που θα προκρ-
ιθεί από το ζευγάρι του
πρώτου προκριματικού γύρου
ανάμεσα στην FK Velež Mostar
και την Coleraine FC από τη
Βόρεια Ιρλανδία κληρώθηκε η
ΑΕΚ στον δεύτερο προκριμα-
τικό γύρο του Uefa Europa
Conference League! Το
πρώτο ματς στις 22 Ιουλίου θα
είναι εκτός έδρας και η ρεβάνς
στις 29 του μηνός στο ΟΑΚΑ 

SSuuppeerr  LLeeaagguuee  22  ––  FFoooottbbaallll  LLeeaagguuee::    
ΟΟιι  ααπποοφφάάσσεειιςς  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..

ΤΤοο  ΔΔιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ττηηςς  SSuuppeerr  LLeeaagguuee  22  ––  FFoooottbbaallll  LLeeaagguuee  έέλλααββεε
οομμόόφφωωνναα  ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  ααπποοφφάάσσεειιςς::

ΝΝαα  εεκκκκιιννήήσσεειι  ττοο  ννέέοο  ππρρωωττάάθθλληημμαα  σσττιιςς  1122  ΣΣεεππττεεμμββρρίίοουυ  22002211
ΘΘαα  ππρροοχχωωρρήήσσεειι  μμεε  ττοονν  μμααζζιικκόό  εεμμββοολλιιαασσμμόό  ττωωνν  πποοδδοοσσφφααιιρριισσττώώνν  κκααιι

μμεελλώώνν  ττωωνν  ππρροοπποοννηηττιικκώώνν  οομμάάδδωωνν  μμέέχχρριι  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττηηςς  ππρροοεεττοοιιμμαασσίίααςς
ααυυττώώνν..

ΣΣυυννααιιννεείί  κκααττ’’  ααρρχχήήνν  σσττηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττεεσσσσάάρρωωνν  ΒΒ  οομμάάδδωωνν  ττηηςς  SSLL11
σσττοο  ππρρωωττάάθθλληημμαα,,  υυππόό  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  θθαα  κκααττααθθέέσσεειι  σσττηηνν  ΕΕΠΠΟΟ
κκααιι  ττηηνν  SSuuppeerr  LLeeaagguuee  11..

Φιλική αναμέτρηση το Σάββατο για την ΠΙΣΤΗ

Το Σάββατο 19/6 και Ώρα 19.00μ.μ στο Σταδίου Μαρκοπούλου, θα διεξαχθεί
ενδιαφέρουσα φιλική αναμέτρηση μεταξύ
των Βετεράνων της Μαρκό και της Προοδευτικής. Ο αγώνας γίνεται για την
Ενίσχυση Του Συλλόγου «ΠΙΣΤΗ» για παιδιά με νέο πλασματικές παθήσεις.
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Ψηφίζεται σήμερα 
η αναδιάρθρωση της

Super League 2

Ακόμα πιο αυστηρά θα είν αι τα κριτήρια της επι-
κείμεν ης αν αδιάρθρωσης των  κατηγοριών  του επαγγε-
λματικού ποδοσφαίρου – Τι ισχ ύει για τις Β’ ομάδες

Ακόμα πιο αυστηρά θα είν αι τα κριτήρια της επι-
κείμεν ης αν αδιάρθρωσης των  κατηγοριών  του επαγγε-
λματικού ποδοσφαίρου, μέσω της συγχ ών ευσης των
Super League 2 και Football League σε μια εν ιαία κατ-
ηγορία.

Όπως αν έφερε ο Λευτέρης Αυγεν άκης, η αν αδιάρθρ-
ωση/συγχ ών ευση που έρχ εται ν α διορθώσει το
απολύτως αποτυχ ημέν ο μον τέλο που εφαρμόστηκε το
2019, όπως όλοι ομολογούν , στηριζόμεν η στο πλαίσιο
της διαφάν ειας, της βιω-
σιμότητας, της αξιοπι-
στίας, της αν ταγων ι-
στικότητας, της ποιότ-
ητας και της αν άπτυξης.

«Στο σχ έδιο ν όμου,
λοιπόν , που εισάγουμε
για ψήφιση στην  Ολομέ-
λεια της Βουλής, την
Πέμπτη, 17 Ιουν ίου,
στο 4ο ν ομοσχ έδιο της
αθλητικής μας μεταρρύθ-
μισης μέσα σε μόλις 19
μήν ες, δημιουργούμε
ισχ υρές ΠΑΕ με Μετοχ ικό Κεφάλαιο τουλάχ ιστον
350.000€, με κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής στην
ΕΕΑ τουλάχ ιστον  150.000€, με προσκόμιση Δήλωσης
Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν  Έσχ ες), πέραν  των
υπολοίπων  προϋποθέσεων  του ν όμου, προκειμέν ου
ν α δικαιολογείται πλήρως η προέλευση των  χ ρημάτων
για απόκτηση μετοχ ών , αύξηση Μετοχ ικού Κεφαλαίου
και κατάθεση εγγυητικής Επιστολής από φυσικό πρό-
σωπο, με τουλάχ ιστον  τους μισούς τους ποδοσφαιρι-
στές που θα δηλών ον ται κάθε φορά στο φύλλο αγών α,
ν α πληρούν  τις προϋποθέσεις συμμετοχ ής σε ελλην ι-

κή εθν ική ομάδα, οποιασδήποτε ηλικιακής κατηγορίας,
με τουλάχ ιστον  3ετή συμφων ία κεν τρικής διαχ είρισης
τηλεοπτικών  δικαιωμάτων ,με πλάν ο ν α μην  ξεπερ-
ν ούν  σε αριθμό τις 18 συμμετέχ ουσες το καλοκαίρι του
2024, με αν άλογους υποβιβασμούς και προβιβασμούς
από την  ερασιτεχ ν ική Γ’ Εθν ική, όπως έχ ουν  δεσμε-
υθεί ΕΠΟ και SL2.

Δεν  μέν ουμε όμως μόν ο σ’ αυτή την  τομή για το
επαγγελματικό μας ποδόσφαιρο. Νομοθετούμε και τη
δυν ατότητα συγκρότησης Β’ ομάδας για τις ΠΑΕ της
Super League 1, κατόπιν  συμφων ίας όλων  των
αρμοδίων  ποδοσφαιρικών  φορέων  (ΕΠΟ, SL1 και
SL2).

Η δημιουργία Β’ ομάδων έχει εντελώς ανα-
πτυξιακά χαρακτηριστικά, αφού:

δεν  διοργαν ών εται στη χ ώρα μας Πρωτάθλημα για
επαγγελματίες κάτω των  23 ετών , με συν έπεια κάθε
χ ρόν ο οι ΠΑΕ ν α αν αζητούν  ποδοσφαιρική «στέγη»
για τους ταλαν τούχ ους παίκτες τους, (μεταξύ των  19

και των  23 ετών ), ώστε ν α
αποκτήσουν  τις κατάλληλες
εμπειρίες και ν α μπορέ-
σουν  ν α αγων ιστούν  κατό-
πιν  στην  Α’ ομάδα.

Έτσι, έως τώρα δίδον ταν
μαζικά δαν εικοί από τις
ΠΑΕ τους, εν τός και εκτός
συν όρων  με όσα προβλή-
ματα δημιουργούσαν  αυτοί
οι δαν εισμοί, χ ώρια ότι
έπαυαν  οι ταλαν τούχ οι
ποδοσφαιριστές ν α έχ ουν
εν ιαία εκπαίδευση, επο-

πτεία και εξέλιξη, κάτι που αποβαίν ει εις βάρος του
ποδοσφαίρου μας συν ολικά.

Η συμμετοχ ή τους στην  Super League 2 θα αυξήσει
τον  αν ταγων ισμό και την  εμπορικότητα του πρωταθλή-
ματος, αν αβαθμίζον τάς το περαιτέρω.

Φυσικά, οι Β’ ομάδες απαγορεύεται ν α αγων ίζον ται
στην  ίδια κατηγορία με τη μητρική ΠΑΕ, αλλά θα μπορ-
ούν  ν α επιλέξουν  εάν  θα συμμετάσχ ουν  στην  Super
League 2 ή στην  ερασιτεχ ν ική Γ’ Εθν ική, εν ώ κάθε
άλλη προϋπόθεση συμμετοχ ής των  Β’ ομάδων  θα καθ-
ορίζεται από τους καν ον ισμούς της ΕΠΟ».

Ο
Σπύρος Μαραθωνίτης ανέφερε για τα όσα
γίνονται τελευταία με τις αναδιάθρωση.Τα
έχω πει εδώ και καιρό οι ομάδες που ανε-

βαίνουν από τη Γ Εθνική μετά τα μπαράζ χρειά-
ζονται minimum 600 χιλιάδες κεφάλαιο για να ξεκι-
νήσουν και όλα αυτά μέσα σε 15 μέρες.

Πρόθεση είν αι ν α μην  υπάρχ ει καμία παράταση και
οποία ομάδα δεν  έχ ει τις προδιαγραφές ν α μην  αν τι-
καθίσταται από άλλη

Γιατί ο στόχ ος είν αι ν α υπάρχ ουν  λιγότερες επαγγε-
λματικές ομάδες τα επόμεν α τρία χ ρόν ια όσο πιο γρή-
γορα γίν ει αυτό τόσο καλύτερα θεωρούν .

Η Γ Εθν ική πλέον  με λιγότερους ομίλους αυτό
σημαίν ει ουσιαστικά και περισσότερα έξοδα για της
ομάδες βέβαια σίγουρα και καλύτερο πρωτάθλημα με
τον  κίν δυν ο όμως κάποιοι ν α μην  αν τέξουν  μέχ ρι το
τέλος.

Τα τοπικά θα παραμείν ουν  ως έχ ουν  μόν ο που η
άν οδος τους θα είν αι πιο δύσκολη στην  Γ Εθν ική.

Τι σημαίν ει η αν αδιάρθρωση για τους παίκτες?
Όσοι παίκτες είν αι γεν ν ημέν οι ως το 1998 και λίγο

μικρότερη αποκτούν  έν α πλεον έκτημα και αν εβάζουν
τις μετοχ ές τους αυτό όμως δεν  αφορά όλους προϋ-
ποθέτει αυτοί οι παίκτες ν α είχ αν  παίξει σε υψηλό
επίπεδο και ν α είχ αν ε κάν ει καλές χ ρον ιές.

Παίκτες που  φέτος αγων ίστηκαν  στη Superleague 2
έχ ουν  μεγάλο πλεον έκτημα ( αν αμφισβήτητα ήταν  και
το καλύτερο πρωτάθλημα των  τελευταίων  δέκα
χ ρον ών ).

Τι γίν εται όμως με τις ομάδες της Football League του
χ ρόν ου θα είν αι Σούπερ Λιγκ 2 εάν  πάν ε με αυτά τα
ρόστερ που έχ ουν  δεν  θα έχ ουν  εύκολα τύχ η μην
ξεχ ν άμε ότι θα πέφτουν  πολλές ομάδες

την  επόμεν η χ ρον ιά οπότε σίγουρα θα υπάρχ ουν ε
αν ακατατάξεις και οι παίκτες που θα περισσέψουν  θα
πάν ε κυρίως στην  αμέσως από κάτω κατηγορία πού
είν αι η Γ Εθν ική και στη συγκεκριμέν η κατηγορία δεν
θα υπάρχ ουν  και πολλές ελεύθερες θέσεις για παίκτες
που προέρχ ον ται από τα τοπικά ή για παίκτες που
μέχ ρι πέρυσι αγων ίζον ταν  σε αυτή την  κατηγορία βλέ-
πεις οι ομάδες θα είν αι πολύ λιγότερες.

Το αποτέλεσμα όλων  αυτών  είν αι ότι αυτοί που
έχ ουν  δουλέψει σίγουρα θα έχ ουν  μία καλύτερη τύχ η
οι υπόλοιποι απλά θα κάν ουν  το χ όμπι τους στα τοπι-
κά.

Η αν αδιάρθρωση σε πρώτη φάση φαίν εται ν α ξεκαθ-
αρίζει το τοπίο και ν α βάζει ν έες βάσεις εγώ από την
πλευρά μου είμαι πολύ θετικός αλλά θα πρέπει ν α το
δούμε και στην  πραγματικότητα πώς θα δουλέψει.

Έτσι και άλλιος έπρεπε ν α αλλάξουν  πολλά πράγματα
στο ελλην ικό ποδόσφαιρο

Μακάρι αυτό ν α είν αι μία ν έα αρχή δεν  μπορούν  ν α
ευν οηθούν  όλοι και δεν  χ ρειάζεται κιόλας.

Πάν τως τέτοια κιν ητικότητα για μεταγραφές εγώ ως
ατζέν της είχ α πολλά χ ρόν ια ν α δω στην  Ελλάδα ειδικά
για τη Superleague 2 για αυτή τη χ ρον ιά που έρχ εται.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Διεθνές Historic Acropolis Regularity
Rally: Μεγάλοι νικητές οι Crucifix-Caldeira!

Τέθηκαν επικεφαλής από νωρίς το Σάββατο και παρέμειναν
εκεί μέχρι το τέλος του αγώνα! Ο λόγος για τους Christian
Crucifix-Antonio Caldeira, οι οποίοι με την Porsche 911 S κέρδι-
σαν το Historic Acropolis Regularity Rally. 
Ο διήμερος αγώνας που προσμετρούσε στο FIA Historic
Regularity Rally Trophy διοργανώθηκε από το Αγωνιστικό Σωμα-
τείο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, ενώ υπήρξε η διακριτική στήρ-
ιξη του Υφυπουργείου Αθλητισμού και του Δήμου Αθηναίων. 
Χαρακτηριστικό είναι πως στην Τελετή Απονομών, η οποία
πραγματοποιήθηκε με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης,
έδωσε το παρών ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκ-
ης. Το Σάββατο, την τελετή εκκίνησης του αγώνα τίμησε με την
παρουσία του ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης. 

Έπειτα από 18 διαδρομές που κινήθηκαν σε περιοχές της Αττι-
κής και της Βοιωτίας, οι Christian Crucifix-Antonio Caldeira ανα-
δείχθηκαν νικητές του αγώνα, συγκεντρώνοντας 38,3 βαθμούς
ποινής.

Οι Νίκος Αρβανίτης-Ιωάννα Χαραλαμπάκη, έπειτα από καλή
εμφάνιση με τη Lancia Fulvia 1.3S Coupe,τερμάτισαν στη δεύτε-
ρη θέση, όντας και οι πρώτοι Έλληνες του αγώνα με 46,3 βαθ-
μούς ποινής! Το βάθρο συμπλήρωσε το κίτρινο Volkswagen Golf
πρώτης γενιάς των Άρη Γεωργουσόπουλου-Νίκου Κοντοπού με
49,6 βαθμούς ποινής. 
Λίγο πιο πίσω με 50 βαθμούς ποινής ολοκλήρωσαν τον διεθνή

αγώνα οι Τάσος Δούρος-Παναγιώτα Χελιώτου με Austin Mini
Cooper. Την πρώτη εξάδα συμπλήρωσαν οι Πέτρος Βασιλόπου-
λος-Δημήτρης Σταθάκος με Ford Escort MKI (53,6 βαθμοί ποινής)
και οι Ιωάννης Κατσαούνης-Μανθός Μανσόλας (Volkswagen Golf
I GTi-60,5 βαθμοί ποινής). 

ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΤΗΣ:  Τι σημαίνει η
αναδιάρθρωση για τους παίκτες

Φιλικό για φιλανθρωπικο
σκοπό στις 17/6

Την  Πέμπτη 17/6 στις 20:00 στο γήπεδο Γ. Καμάρας
στην  Ριζούπολη(Απόλλων α) θα γίν ει φιλαν θρωπικός
αγών ας για την  στήριξη του συλλόγου ΦΛΟΓΑ.
Το σωματείο Ε.Ε.Δ.Α. στηρίζον τας το σύλλογο γον ιών

παιδιών  με ν εοπλασματική ασθέν εια ¨ΦΛΟΓΑ¨ για το
σημαν τικό έργο που προσφέρει, συμμετέχ ει στο

φιλαν θρωπικό ποδοσφαιρικό αγών α, τα έσοδα του
οποίου θα διατεθούν  αποκλειστικά για την  εν ίσχ υση
του συλλόγου.
Μπορείς και συ ν α προσφέρεις τη δωρεά σου για ν α
έχ ουν  έν α καλύτερο μέλλον  τα παιδιά με καρκίν ο
όλης της χ ώρας.
Αν τίπαλοι θα είν αι η ΕΕΔΑ με την  Εθν ική Εν όπλων
Δυν άμεων .
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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



16-θριάσιο Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021

Μαθητικός διαγωνισμός 1821-2021: Βράβευση μαθητών/τριών δημοτικών σχολείων Ελευσίνας

Πραγματοποιηθηκε εχθές
16/06/2021 η βράβευση όλων των
μαθητών και μαθητριών  που συμμε-
τείχαν στο μαθητικό διαγωνισμό
“1821 – 2021 Ελευσίνα : Ιστορία –
Πολιτισμός ” το Ν.Π.Δ.Δ.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. σε συνεργασία με τις
Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής
Αττικής.

Στη βράβευση παρευρέθηκαν το
1ο Δημοτικό Μαγούλας, το 1ο Δημο-
τικό Ελευσίνας, το 2ο Δημοτικό
Ελευσίνας & το 11ο Δημοτικό Ελευ-
σίνας.

Στα πλαίσια της εκδήλωσης εκτέθη-
καν τα έργα που δημιούργησαν τα
παιδιά, τόσο της πρωτοβάθμιας όσο
και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης.

Συγχαρητήριους λόγους απηύθυ-
ναν ο Δήμαρχος Ελευσίνας, Αργύρ-
ης Οικονόμου, η Πρόεδρος του
Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. και Αντιδήμα-
ρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παι-
δείας & Πολιτισμού, Εύη Άνθη, ο
Διευθυντής της Διεύθυνσης Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττι-

κής, Ιωάννης Κάππος, ο Διευθυντής
της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, Αθα-
νάσιος Νικολόπουλος, καθώς και ο
υπεύθυνος Πολιτιστικών Θεμάτων
Πρωτοβάθμιας Διεύθυνσης, Νίκος
Στάμος, και η Πρόεδρος της Σχολι-
κής Επιτροπής, Κάβουρα Στέλλα , οι
οποίοι και πραγματοποίησαν τη βρά-
βευση των παιδιών. Στην εκδήλωση
παρευρέθη και η υπεύθυνη Πολιτι-
στικών Θεμάτων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης κα Φουλίδη Ξανθίππη.

Καθώς οι  συνθήκες που αντι -
μετώπισε η σχολική κοινότητα τη
συγκεκριμένη σχολική χρονιά κατέ-
στησαν τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
δύσκολη, αποφασίστηκε να βραβευ-
τούν όλοι οι μαθητές και μαθήτριες
που συμμετείχαν.

Ως βραβείο δόθηκαν, αντί της προ-
γραμματισμένης σχολικής επίσκεψ-
ης, αναμνηστικά σχολικά είδη από
την επετειακή συλλογή της Επιτρο-
πής “Ελλάδα 2021”.

Για άλλη μια φορά, συγχαίρουμε
όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στον
διαγωνισμό και τους/τις εκπαιδευτι-
κούς τους που τα ενθάρρυναν και τα

ενίσχυσαν, παρά τις αντίξοες συνθή-
κες!

Το Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Δήμου
Ελευσίνας, θα συνεχίσει να στηρίζει
το έργο των εκπαιδευτικών της περ-
ιοχής, με νέες δράσεις και εκπαιδευ-
τικά προγράμματα και το επόμενο
σχολικό έτος!

Καλό Καλοκαίρι σε όλους & όλες!!!


