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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
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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, Ανεμοι: Νότιοι 4-5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ζην άς, Ζέν ας, Ζέν ος, Ζήν α, Ζέν α, Ζέν ια

Ευσέβιος, Ευσεβής, Ευσεβεία, Σέβη, Ευσεβούλα,
Παγκόσμια Ημέρα Σκαραβαίου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

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

Ελευσίνα
ΣΟΛΩΝ ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ - ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑΣ Λ. Γεννηματά 3, Έναντι
Θριάσιου Νοσοκομείου, Μαγούλα, 2105558731

MANΔΡΑ
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.

Στρατηγού Ρόκα  84, 2105556375

Άνω Λιόσια

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Τσακάλωφ Αθανασίου 14 & Λεβέντη, 2102484070

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΣΟΦΙΑΠάρνηθος 118,

2102403004

Τη πρόθεση της Περιφέρειας Αττικής να συμβάλει
και να βοηθήσει έμπρακτα στην υλοποίηση της
πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη της πολιτιστικής

– τουριστικής διαδρομής της «Θαλάσσιας Ιεράς Οδού»,
διατύπωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, κατά
τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αρμόδιους φορείς, η οποία
πραγματοποιήθηκε πρόσφατα.

Στη συζήτηση στην οποία, εκτός από τον κ. Πατούλη,
συμμετείχαν ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού
Λιμένος Ελευσίνας ΑΕ Απ. Καμαρινάκης, ο Αντιπεριφερ-
ειάρχης Δυτικής Αττικής Λ. Κοσμόπουλος, ο Διευθυντής
Τεχνικών Έργων Α. Καλογερόπουλος και υπηρεσιακά 

στελέχη, έγινε μια πρώτη συζήτηση για τον κεντρικό
πυρήνα της πρότασης και συμφωνήθηκε να υπάρξουν
επαφές για να καθοριστούν τα βήματα και οι τεχνικές δια-
δικασίες για την υλοποίηση του σχεδίου.

Ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης, κατά τη διάρκεια της
παρουσίασης της πρότασης από τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας ΑΕ Απ.
Καμαρινάκη, διατύπωσε τη θετική θέση του για την υλο-
ποίηση της πρότασης και επισήμανε ότι «η Περιφέρεια
Αττικής έχει τη βούληση να συμβάλλει έμπρακτα την
πολιτιστική και τουριστική αναβάθμιση της Δυτικής Αττι-
κής».

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στις ελαιοκομικές περιοχές των Περιφερειακών 

Ενοτήτων Ανατολικής & Δυτικής Αττικής 

Ανακοίνωση για την πρόσληψη για την
κάλυψη παροδικών αναγκών του προ-
γράμματος καταπολέμησης του δάκου της
ελιάς στην ΠΕ Αττικής:

α) εξήντα οκτώ (68) ατόμων με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου (μέχρι  34 ημερομίσθια ανά
άτομο) ΥΕ κατηγορίας στις ελαιοκομικές
περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων
Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία
θα απασχοληθούν μέχρι και τις 30-11-
2021 και

β) είκοσι (24) ατόμων με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου (μέχρι  60 ημερομίσθια ανά
άτομο) ΥΕ κατηγορίας στις ελαιοκομικές
περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων
Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία
θα απασχοληθούν μέχρι και τις 30-11-
2021.

Υποβολή αιτήσεων  συμμετοχής

Οι εν διαφερόμεν οι καλούν ται ν α υποβάλουν
απλή αίτηση ταχυδρομικώς με συν ημμέν α τα
αν αφερόμεν α δικαιολογητικά απευθύν ον τάς

την  προς τη Δ/ν ση Αν θρώπιν ου Δυν αμικού
Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 80-88 –
11741 Αθήν α. (τηλ. επικοιν ων ίας: 213
2065831, 863, 054, 155, 048,151), είτε στη
διεύθυν ση ηλεκτρον ικού ταχυδρομείου του
Τμήματος Γραμματείας:
grammateia.ad@patt.gov .gr

Αναβιώνει η ιδέα της «Θαλάσσιας Ιεράς
Οδού» από τον Πειραιά έως την Ελευσίνα

συνεχίζεται στη σελ. 4



Νέο μεγάλο έργο
ύδρευσης

εξασφάλισε ο
Δήμος Φυλής από

το Υπουργείο
Εσωτερικών

Τ
η χ ρηματοδότηση εν ός ακόμα, μεγάλου έργου,
εξασφάλισε ο Δήμος Φυλής από το Πρόγραμμα
του Υπουργείου Εσωτερικών  ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΡΙΤΣΗΣ. Είν αι το πέμπτο έργο που εγκρίθηκε, από
τα δώδεκα που έχ ει υποβάλει για χ ρηματοδότηση στο
Πρόγραμμα,με συν ολικό προϋπολογισμό 62 εκατ.
Ευρώ.

Πρόκειται για έν α πολύ σημαν τικό έργο ύδρευσης με
τίτλο “ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ”, προϋπολογι-
σμού 6.761.648,10 €  με ΦΠΑ 24%.

Αν τικείμεν ο του έργου αποτελούν  οι παρεμβάσεις και
δράσεις βελτίωσης της τροφοδοσίας του δικτύου σε
πόσιμο ν ερό και ευφυών  συστημάτων  διασφάλισης
της επάρκειας και της εξοικον όμησης ν ερού προς τους
καταν αλωτές του Δήμου. Ειδικότερα το έργο περιλαμ-
βάν ει:

Αν τικατάσταση-αν αβάθμιση αγωγών  (σωλήν ων ) από
αμίαν το μήκους 5.52 Km από αγωγούς πολυαιθυλεν ίου
(πλαστικούς) 3ης γεν ιάς, με μεγάλη αν τοχ ή στην
πίεση (16atm).

Στεγαν οποίηση επτά (7) υφιστάμεν ων  Δεξαμεν ών
του Δήμου

Προμήθεια και εγκατάσταση αν τλητικών  συστημάτων
για την  τροφοδοσία της δεξαμεν ής στη Λεφάν τω και
των  αν τλιοστασίων  Αγίου Κυπριαν ού, Δροσούποολης
και Λίμν ης 

Προμήθεια και Εγκατάσταση 12 φρεατίων  ελέγχ ου
Διαρροών  (ΣΕΔ) στους τροφοδοτικούς αγωγούς, κάτω
από τα αν τίστοιχ α σημεία τροφοδοσίας του Δήμου
από την  ΕΥΔΑΠ. 

αν αβάθμιση του Κεν τρικού Συστήματος Ελέγχ ου
(ΚΣΕ) που έχ ει ήδη εγκατασταθεί στο ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ,
με στόχ ο τη συγκέν τρωση όλων  των  στοιχ είων  από
τις τοπικές εγκαταστάσεις και τα υδρόμετρα και τη
συν ολική επεξεργασία τους με σκοπό την  άμεση και
σφαιρική παρουσίαση των  ισοζυγίων  ν ερού, την
διαχ είριση του συστήματος υπό καθεστώς λειψυδρίας,
την  αν άλυση δεδομέν ων  για διαχ είριση των  αποθεμά-
των , τη χ άραξη στρατηγικής, την  πρόγν ωση της ζήτ-
ησης, την  υποστήριξη αποφάσεων  και καν όν ων  λει-
τουργίας των  υδατικών  πόρων .

Την  εγκατάσταση 11.550 ηλεκτρον ικών  υδρομέτρων
καταν αλωτών  στο σύν ολο των  καταν αλωτών  με το
σχ ετικό λογισμικό και εξοπλισμό τηλεμετρίας.
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ΈΈλλαασσττρροονν::ΠΠεερριιοορριισσµµέέννηηςς  έέκκτταασσηηςς  υυλλιικκέέςς  
ζζηηµµιιέέςς  ααππόό  ττηηνν  ππυυρρκκααγγιιαα  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο
Η εταιρεία Έλαστρον, σχετικά

µε την πυρκαγιά που ξέσπασε σε
παρακείµενο των εγκαταστάσεων
της οικόπεδο στον Ασπρόπυργο
Αττικής, ενηµερώνει το επεν-
δυτικό κοινό ότι υπέστη περιορι-
σµένης έκτασης υλικές ζηµιές επί
κτιριακών εγκαταστάσεων, χωρίς
ωστόσο να έχουν προκληθεί ζηµιές
σε µηχανολογικό εξοπλισµό, αποθ-
έµατα και πρώτες ύλες παραγωγής.

Η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό
έλεγχο χάρη στην έγκαιρη παρέµ-
βαση των πυροσβεστικών δυνάµεων, ενώ το σύνο-
λο των εργαζοµένων της  αποµακρυνθηκε µε ασφ-
άλεια.

Σηµειώνεται ότι η εταιρεία έχει ήδη προβεί στις
απαραίτητες ενέργειες για την καταγραφή των
ζηµιών και λήψη αποζηµιώσεων µέσω των ασφα-

λιστηρίων συµβολαίων. Σε κάθε περίπτωση, οι
υλικές ζηµιές δεν θα επηρεάσουν την εύρυθµη
λειτουργία της εταιρείας, ενώ το κόστος αποκατά-
στασης κρίνεται µη ουσιώδες και δεν αναµένεται
να έχει καµία απολύτως επίπτωση στα αποτελέ-
σµατα χρήσης.

συν εχ ίζεται στη σελ. 11

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΡΗΞΗ ΚΑΙ
ΤΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ 3
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ  

Ασπρόπυργος, 18.6.2021 

Την Παρασκευή, 18/6, κατά τις πρωινές ώρες
εκδηλώθηκε έκρηξη σε εγκαταστάσεις φόρτωσης
υγραερίου στην περιοχή του Ασπροπύργου με
αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρείς εργαζόμενοι
οι οποίοι νοσηλεύονται στο Γ.Ν. Θριασίου.
Συμπαραστεκόμαστε στους τραυματίες εργαζόμε-
νους και τις οικογένειες τους και ευχόμαστε ταχεία
ανάρρωση.
Απαιτούμε από τις αρμόδιες υπηρεσίες, Πυρο-
σβεστική, Αστυνομία, Σώμα Επιθεώρησης
Εργασίας, να διαλευκάνουν πλήρως τις αιτίες του 

ατυχήματος και να αποδοθούν ευθύνες.  Εδώ και
καιρό τα σωματεία έχουμε προειδοποιήσει για τα
ελλιπή μέτρα προστασίας σε μία περιοχή όπου
συνυπάρχει βιομηχανική δραστηριότητα και οικι-
στικός ιστός και για τον κίνδυνο βιομηχανικού
ατυχήματος μεγάλης έκτασης.
Οι εργαζόμενοι είναι επιτακτικό να δυναμώσουν
τον αγώνα για να παρθούν και να τηρούνται όλα τα
απαραίτητα μέτρα υγείας, υγιεινής και ασφάλειας
στους χώρους δουλειάς και αποτροπής κινδύνων
στην ευρύτερη περιοχή, πριν να ζήσουμε τα χει-
ρότερα. 

Τα Δ.Σ. των  Σωματείων
Παν ελλαδική Έν ωση Ελαιουργοσαπων ο-

ποιίας και Εργατοϋπαλλήλων  
Χημικής Βιομηχαν ίας

Κλαδικό Σωματείο Εργαζομέν ων  
στην  Εν έργεια Νομών  Αττικής-Βοιωτίας-

Ευβοίας-Κορίν θου
Συν δικάτο Εργατοϋπαλλήλων  Μετάλλου Ν.

Αττικής και Εργαζομέν ων  Ναυπηγικής Βιομ-
ηχαν ίας Ελλάδος
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Η νέα θαλάσσια σύνδεση σχεδιάζεται με στόχο την τουριστική και πολιτιστική ανά-
δειξη των περιοχών της Δυτικής Αττικής και συγκεκριμένα των Δήμων της θαλάσσιας
διαδρομής από τον Πειραιά έως την Ελευσίνα.

Να επισημανθεί ότι από την πλευρά τους οι επτά Δήμοι της περιοχής, (Ελευσίνας,
Ασπρόπυργου, Χαϊδαρίου, Κερατσινίου Δραπετσώνας, Περάματος, Σαλαμίνας και Πει-
ραιώς), σε αντίστοιχες συναντήσεις, έχουν εκφράσει τη θερμή τους υποστήριξη και την
συμμετοχή τους στην πρωτοβουλία.

Η ιδέα της αναβίωσης της «Θαλάσσιας Ιεράς Οδού», αναπτύσσεται με πρωτοβουλία
της συνεργασίας του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας με την Ελευσίνα 2023- Πολιτιστι-
κή Πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Υπό την αιγίδα του ΥΝΑΝΠ η Θαλάσσια Ιερά Οδός

Θυμίζουμε εδώ πως σχετικό αίτημα του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Λ.Ε. ΑΕ κ.
Απόστολου Καμαρινάκη προς το ΥΝΑΝΠ, έγινε δεκτό από τον Υπουργό Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη με ευχές για καλή επιτυχία στη δράση.

Η πρωτοποριακή ιδέα της “Θαλάσσιας Ιεράς Οδού” αφορά τη χάραξη μιας νέας
θαλάσσιας διαδρομής, σε αντιστοίχιση της αρχαίας χερσαίας Ιεράς Οδού, η οποία θα
συνδέει δια θαλάσσης τον Πειραιά με την Ελευσίνα μέσω πλοιαρίων, που θα εκτελούν
ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα θαλάσσιας περιήγησης/αναψυχής στον κόλπο της
Ελευσίνας καθώς και άλλων σημείων της θαλάσσιας διαδρομής.

Ειδικότερα, η Θαλάσσια Ιερά Οδός θα ξεκινά από την πόλη του Πειραιά και διερχό-
μενη από το στενό της Σαλαμίνας, όπου έλαβε χώρα η ιστορική ναυμαχία, θα καταλή-
γει στην ιστορική πόλη της Ελευσίνας, ενώνοντας τον αρχαιολογικό χώρο της Ελευ-
σίνας με άλλους αρχαιολογικούς χώρους ή και σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος των
όμορων Δήμων (Πειραιώς, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Περάματος, Σαλαμίνας, Χαϊδα-
ρίου, Ασπροπύργου).
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Επιδότηση Επιχειρήσεων: 
Άνοιξε η πλατφόρμα – Τα 
κριτήρια και οι δικαιούχοι

Ά
ν οιξε η πλατφόρμα για την  επιδότηση κεφα-
λαίου κίν ησης των  τουριστικών  επιχ ειρήσεων
που πλήγηκαν  από την  παν δημία. Η περίοδος

της ηλεκτρον ικής υποβολής των  αιτήσεων  θα διαρκέ-
σει μέχ ρι την  Τετάρτη 29/9/2021 και ώρα 17:00.

Η Αίτηση Χρηματοδότησης θα υποβληθεί ηλεκτρον ι-
κά στην  πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος
Κρατικών  Εν ισχ ύσεων  (ΠΣΚΕ)
www.ependy seis.gr/mis. Οι αιτήσεις χ ρηματοδότησης
θα αξιολογηθούν  με σειρά προτεραιότητας, σύμφων α
με την  ημερομην ία ηλεκτρον ικής υποβολής στο
ΠΣΚΕ.

Τουριστικές επιχ ειρήσεις αν εξάρτητα από τη ν ομική
τους μορφή και ειδικότερα επιχ ειρήσεις φιλοξεν ίας
κάθε μορφής, τουριστικά πρακτορεία, καθώς και
επιχ ειρήσεις τουριστικών  λεωφορείων , των  οποίων  οι
ΚΑΔ περιλαμβάν ον ται στην  Αν αλυτική Πρόσκληση.

Έως 400.000 ευρώ ανά επιχείρηση με διακριτό
ΑΦΜ

Σε κάθε επιχ είρηση θα αποδίδεται συν ολική μη επι-
στρεπτέα επιχ ορήγηση υπό μορφή κεφαλαίου
κίν ησης, που δύν αται ν α αν έλθει κατά μέγιστο σε
ποσοστό 5% για τις επιχ ειρήσεις με επιλέξιμο ΚΑΔ
στην  κατηγορία 55 και 2,5% για επιχ ειρήσεις με άλλον
επιλέξιμο ΚΑΔ του ετησίου Κύκλου Εργασιών  του
έτους 2019.

Στις επιχ ειρήσεις που έχ ουν  κάν ει έν αρξη εργασιών
εν τός του 2019 ή εν τός του 2020 η μη επιστρεπτέα
εν ίσχ υση δύν αται ν α αν έλθει κατά μέγιστο σε ποσο-
στό 5% ή 2,5% αν άλογα με την  επιλέξιμη δραστηριότ-
ητα του αν οιγμέν ου κύκλου εργασιών  του έτους έν α-
ρξης εργασιών  (2019 ή 2020).

Στις επιχ ειρήσεις που κατά το έτος 2019 βρίσκον ταν
σε κατασκευαστικό στάδιο και αποδεδειγμέν α δεν
είχ αν  έσοδα από επιχ ειρηματική δραστηριότητα οποι-
ουδήποτε είδους, αποδίδεται συν ολική μη επιστρε-
πτέα επιχ ορήγηση που δύν αται ν α αν έλθει σε ποσο-
στό 5% ή 2,5% αν άλογα με την  επιλέξιμη δραστηριότ-
ητα, επί του συν ολικού ή του αν οιγμέν ου Κύκλου
Εργασιών  του έτους 2020.

Οι επιχ ειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων , ν α ικαν ο-
ποιούν  τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

– Να έχ ουν  κάν ει έν αρξη εργασιών  μέχ ρι την
31.12.2020.

– Να έχ ουν  συμπληρώσει 1 τουλάχ ιστον  ΕΜΕ μισθ-
ωτής εργασίας κατά το έτος 2019. Η προϋπόθεση τεκ-
μαίρεται ότι πληρούται στην  περίπτωση των  επιχ ειρή-
σεων  που συστάθηκαν  εν τός του 2020 και για τις
επιχ ειρήσεις που κατά το έτος 2019 αποδεδειγμέν α
βρίσκον ταν  σε κατασκευαστικό στάδιο και δεν  είχ αν
έσοδα από επιχ ειρηματική δραστηριότητα οποιουδή-
ποτε είδους.

– Να έχ ουν  μέχ ρι την  31.12.2020 ως κύριο κωδικό
δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με τα
μεγαλύτερα έσοδα έν αν  από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του
Κεφαλαίου 6: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ». Συγκεκριμέν α, για επιχ ειρήσεις
με έν αρξη εργασιών  πριν  την  01.01.2020, ο έλεγχ ος
γίν εται βάσει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως
αυτός αν αγράφεται στο σχ ετικό Πεδίο του Εν τύπου
Ε3

Φορολογικού έτους 2019 που υποβλήθηκε στο έτος
2020. Για επιχ ειρήσεις με έν αρξη εργασιών  εν τός του
2020, καθώς και για επιχ ειρήσεις που βρίσκον ταν  σε
κατασκευαστικό στάδιο στο έτος 2019, ο έλεγχ ος γίν ε-
ται βάσει του κύριου ΚΑΔ δραστηριότητας.

ΚΥΜΑ ΚΑΥΣΩΝΑ ΠΡΟΣ 
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
Θα ξεπεράσει τους 40 

βαθμούς ο υδράργυρος

Το πρώτο έντονο κύμα ζέστης του φετινού
καλοκαιριού αναμένεται να διαρκέσει από την
Πέμπτη 24 έως την Κυριακή 27/6, με τη θερμο-
κρασία να σημειώνει προοδευτική σημαντική
άνοδο και να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Η κορύφωση του κύματος ζέστης εκτιμάται μέσα
στο τριήμερο Πέμπτης 24/6 - Σαββάτου 26/6,
οπότε σε αρκετές περιοχές της χώρας θα επικρ-
ατήσουν συνθήκες καύσωνα, με τις μέγιστες να
φτάνουν κατά τόπους τους 41-43 βαθμούς Κελ-
σίου.

Πρωτοποριακός ο Δήμος Φυλής στην τοποθέτηση απινιδωτών
σε Δημοτικά Κτίρια και αθλητικούς χώρους 

Τα πρόσφατα περιστατικά με
τον  Δαν ό ποδοσφαιριστή
Κρίστιαν  Eρικσεν  που κατέρρευ-
σε κατά τη διάρκεια του αγών α
στην  Φιλαν δία   αλλά κι έν αν
14χ ρον ο μαθητή  που κατά τη
διάρκεια απογευματιν ής
προπόν ησης στο γήπεδο ποδο-
σφαίρου Νέων  Μουδαν ιών
έπαθε αν ακοπή, έφεραν  στο
προσκήν ιο την  αν αγκαιότητα
ύπαρξης και γν ώσης της χ ρήσης
απιν ιδωτών  που στις συγκεκρι-
μέν ες περιπτώσεις,  έσωσαν
ζωές! 

Πρωτοποριακός ο Δήμος
Φυλής, υπεν θυμίζεται ότι από
τον  Απρίλιο του 2019, στα πλαίσια αν αβάθμισης των
υποδομών  υγείας  με εν έργειες του  Συν εργάτη
Δημάρχ ου σε θέματα Ιατρικής Τεχ ν ολογίας κ. Γεω-
ργίου Μαρπίν η έχ ει τοποθετήσει Αυτόματους Εξωτερ-
ικούς Απιν ιδωτές με τις τεχ ν ικές προδιαγραφές του
ERC (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αν αζωογόν ησης), σε 13
καίρια σημεία του Δήμου. (Δημαρχ εία Άν ω Λιοσίων ,
Ζεφυρίου και Φυλής, ΚΑΠΗ – Αθλητικούς Χώρους). 

Στόχ ος ήταν  και παραμέν ει  η άμεση και αποτελε-
σματική αν τιμετώπιση καρδιακής αν ακοπής σε έκτακ-
τα περιστατικά από μη ιατρούς λειτουργούς υγείας και
γεν ικό πληθυσμό. 

Μάλιστα όπως εν ημερών ει σχ ετικά ο κ.
Γιώργος Μαρπίν ης αμέσως μόλις το επιτρέ-
ψουν  οι Υγειον ομικές Συν θήκες θα γίν ουν
επιμορφωτικά σεμιν άρια για τους εργαζόμε-
ν ους του Δήμου Φυλής αλλά και εθελον τές
Δημότες, που επιθυμούν  ν α λάβουν
γν ώσεις σχ ετικά με τη χ ρήση των  απιν ι-
δωτών . 

“Η πολύτιμη αυτή πρωτοβουλία, μπορεί
στην  κυριολεξία ν α σώσει ζωές. Ο Δήμος
Φυλής για μια ακόμη φορά πρωτοπορεί και
δρα με γν ώμον α την  ασφάλεια – πρόληψη και αν τι-
μετώπιση έκτακτων  αν αγκών  που μπορεί ν α αν τιμε-

τωπίσουν  οι συμπολίτες μας” τον ίζει σχ ετικά ο Δήμα-
ρχ ος  Χρήστος Παππούς. 
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ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

Πανελλαδικές: Ολοκληρώνονται
σήμερα οι εξετάσεις στα μαθήματα
προσανατολισμού

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ ολοκληρώνουν  σήμε-
ρα , Τρίτη, τις εξετάσεις στα μαθήματα προσανα-
τολισμού, δίνοντας Ιστορία, Φυσική και Οικο-
νομία.

Την Τετάρτη, 23 Ιουνίου, συνεχίζουν οι μαθη-
τές των ΕΠΑΛ με Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό
Σχέδιο και Ναυτικό Δίκαιο-Διεθνείς Κανονισμοί
στη Ναυτιλία-Εφαρμογές.

Έ
χοντας την επιθυμία να διαδώσουμε την
προσφορά αίματος σε κάθε γωνιά της Ελλά-
δας, το διοικητικό συμβούλιο της Εθελοντι-

κής Ομάδας Μεγάρων «Κούρος» αποφάσισε την
διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας το Σάββατο
10 Ιουλίου 2021 στο ακριτικό Καστελλόριζο, σε
συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση του
νησιού της Μεγίστης και το ιατρικό και νοσηλευ-
τικό προσωπικό του νοσοκομείου «Άγιος Σάβ-
βας».
Η δράση αυτή, η οποία αξίζει να σημειωθεί ότι θα
πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στο νησί, έχει
ουσιαστικό αλλά και συμβολικό χαρακτήρα, και
είμαστε βέβαιοι ότι θα περάσει αισιόδοξα μηνύμα-
τα αποτελώντας την αρχή για αντίστοιχες δράσεις. 

Από το 2009 που η ομάδα σύστησε τμήμα αιμο-
δοσίας έχει διοργανώσει με απόλυτη επιτυχία 30
Εθελοντικές Αιμοδοσίες. 
Σκοπός των εθελοντικών αιμοδοσιών είναι η
συλλογή ολικού αίματος για την κάλυψη των αναγ-
κών του εθνικού συστήματος υγείας, αλλά και η
διάδοση της ιδέας της ανιδιοτελούς προσφοράς
αίματος στον συνάνθρωπο. 

Με τιμή 
για το Δ.Σ

Ο  Πρόεδρος        
Νάστος Παναγιώτης 
Ο  Γ. Γραμματέας

Κατερινίτσας Αντώνιος                                   

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕΓΑΡΩΝ  Α.Ο.ΚΟΥΡΟΣ
ΤΑΞΙΔΙ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
Εκπροσώπησε τη Βουλή  στην τελετή ορκωμοσίας των 126 νέων 

Υπαστυνόμων Β’, που πραγματοποιήθηκε 
στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευ-
τής Δυτικής Αττικής, Θανάσης Μπούρας,
εκπροσωπώντας τη Βουλή των Ελλήνων,
είχε την τιμή να παραστεί στην τελετή ορκω-
μοσίας των 126 νέων Υπαστυνόμων Β’,
που πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Αξιω-
ματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Την τελετή τίμησαν η Α.Ε. Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, κα Σακελλαροπούλου, η
οποία επέδωσε τα ξίφη στους νέους Υπα-
στυνόμους, ο Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, οι Αρχηγοί
των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων
Δυνάμεων και εκπρόσωποι των κομμάτων. 

Ο κ. Μπούρας ένιωσε ιδιαίτερα υπερήφανος που παραβρέθηκε στο σημαντικό αυτό γεγονός της απο-
φοίτησης και στελέχωσης της Ελληνικής Αστυνομίας με νέους υπαστυνόμους, οι οποίοι θα μπορέσουν
να συμβάλλουν και αυτοί στο σημαντικό έργο που επιτελεί η Ελληνική Αστυνομία, στην Ελληνική κοι-
νωνία. 



Μια ακόμα όμορφη
και ενδιαφέρουσα
ξενάγηση, χάρηκαν τα
μέλη της Ένωσης, στο
πλαίσιο του Προγράμ-
ματος «Ανακαλύπτον-
τας του θησαυρούς της
Αττικής».

Το Κάστρο των Αιγο-
σθένων, στα Βίλλια Αττι-
κής, είναι ένα από τα
ελάχιστα σωζόμενα
αρχαία κάστρα, που
μάλιστα πρόσφατα, ανα-
στηλώθηκε.

Δήμαρχοι και πρώην
Δήμαρχοι, ενημερώθη-
καν από την υπεύθυνη
της Αρχαιολογίας κα
Μερκούρη και την ομά-
δας της, για το μοναδικό 

αυτό ιστορικό μνημείο,
καθώς και τις τριετείς
δύσκολες εργασίες ανα-
στύλωσης του, που
χρηματοδοτήθηκαν από
το ΕΣΠΑ.

Στο τέλος της περιήγ-
ησης, οι συμμετέχοντες
απόλαυσαν στο μαγευ-
τικό Πόρτο Γερμενό την
ζεστή φιλοξενία του Αντι-
προέδρου της Ένωσης
και Προέδρου των Βιλ-
λίων κ. Κ. Μακρυνόρη και
του Αντιπεριφερειάρχη
Δυτικής Αττικής κ. Λευ-
τέρη Κοσμόπουλου.  

Παρέστη και χαιρέτησε
ο Δήμαρχος Μάνδρας –
Ειδυλλίας κ. Χρήστος
Στάθης.…  
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Καθηγητής κρούει τον
κώδωνα του κινδύνου για
ανεμβολίαστους: 
ΤΤοο  44οο  κκύύμμαα  θθαα  ααφφοορράά
μμόόννοο  εεσσάάςς

Οκαθηγητής Φαρμακολογίας στο Πανεπι-
στήμιο της Κρήτης, Αχιλλέας Γραβάνης,
κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τους

ανεμβολίαστους πολίτες, τονίζοντας ότι το «4ο κύμα
της πανδημίας θα αφορά σχεδόν αποκλειστικά τους
ανεμβολίαστους». «Οι περιπτώσεις βαριάς νόσου
και θανάτους θα τους αφορούν σχεδόν κατά 95%»
αναφέρει ο ίδιος, κάτι άλλωστε που έχει αρχίσει να
φαίνεται ήδη καθώς στις ΜΕΘ βρίσκονται σε συντρ-
ιπτική πλειοψηφία ανεμβολίαστοι πολίτες.

Σε ανάρτησή του στο Facebook ο καθηγητής ανα-
φέρει: «Επειδή θα είστε η μειοψηφία (περίπου το
70% θα έχει εμβολιαστεί) θα είναι δύσκολη η κοι-
νωνική και οικονομική αιτιολόγηση ενός γενικού
lockdown που θα σας προστατεύσει», σημείωνει 

και προσθέτει πως:«Το πολύ επικίνδυνο νέο στέ-
λεχος του ιού, το Delta της Ινδίας που επικρατεί
ταχύτατα λόγω της μεγαλύτερης κατά 60% μολ-
υσματικότητας, καλύπτεται από τον πλήρη εμβολια-
σμό και με τις δυο δόσεις των Pfizer και
AstraZeneca εμβολίων (αναμένουμε τα αποτελέ-
σματα για τα Moderna και J&J), η μια δόση δεν
προστατεύει (δημοσιευμένα δεδομένα πριν λίγες
μέρες από το Public Health England αλλά και το
Francis Crick Institute). Η πλήρης λοιπόν προ-
στασία από το Delta στέλεχος απαιτεί 40-80 μέρες
για πλήρη εμβολιασμό. Ανεμβολίαστοι γρηγορείτε
… »

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Κάστρου Αιγοσθένων  

Σοκ στην Ναυπακτία: 
Νεκρός από μαχαιριά στην καρδιά
πρώην αντιδήμαρχος

Σοκ στην  Ναυπακτία από το άγριο περιστατικό στον
Γαλατά Ναυπακτίας.
Σύμφων α με πληροφορίες της ιστοσελίδας npress,
ν εκρός βρέθηκε στην  αποθήκη του σπιτιού του,
πρώην  δήμαρχ ος Χάλκειας επί δημαρχ ίας Σταμπουλό-
πουλου.
Ο 56χ ρον ος άν δρας βρέθηκε ν εκρός από μαχ αίρι
από τον  αδερφό του που τον  επισκέφτηκε σπίτι.
Επειδή δεν  τον  έβρισκε, τον  κάλεσε στο τηλέφων ο
και είδε πως το κιν ητό χ τυπούσε στην  αποθήκη.
Ήταν  όμως κλειδωμέν η και αν αγκάστηκε ν α σπάσει
την  πόρτα. Σύμφων α με τις πρώτες πληροφορίες, το
θύμα φαίν εται ν α έχ ει μαχ αιρωθεί στην  καρδιά.

Σοβαρό τροχαίο στα Λιμανάκια 
Βουλιαγμένης 

Έν α ΙΧ ξέφυγε από την  πορεία του «πέταξε» κυριο-
λεκτικά στον  αέρα, πέρασε το τσιμεν τέν ιο τοιχ ίο και
κατέληξε τουμπαρισμέν ο δίπλα στα βράχ ια. Σύμφων α
με τις πρώτες πληροφορίες οι πυροσβέστες απεγ-
κλώβισαν  από το ΙΧ έν α άτομο, ελαφρά τραυματισμέ-
ν ο.
Στο σημείο έσπευσαν  έν α όχ ημα από την  Πυροσβε-
στική Υπηρεσία και δύο οχ ήματα από την  Πολιτική
Προστασία Βάρης Βούλας Βουλιαγμέν η.



Στο πλαίσιο των επαφών που πραγ-
ματοποιεί με όλους τους Δημάρχους
της Αττικής προκειμένου να ενημερωθ-
εί για την πορεία των έργων που
χρηματοδοτεί η Περιφέρεια, αλλά και
τις ανάγκες σε τοπικό επίπεδο, ο Περ-
ιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης
συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Μεγα-
ρέων Γ. Σταμούλη.

Στη συνάντηση μετείχε και ο Διευθυ-
ντής Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
Αλ. Καλογερόπουλος.

Στο επίκεντρο της συζήτησης και με
αφορμή την πρόσφατη μεγάλη πυρκα-
γιά στα Γεράνεια Όρη που έπληξε
σημαντικά την περιοχή, στο επίκεντρο
της συζήτησης βρέθηκε η ανάγκη άμε-
σης υλοποίησης των απαραίτητων
αντιπλημμυρικών έργων αλλά και κάθε είδους
παρεμβάσεων που θα θωρακίσουν την περιοχή
από ενδεχόμενα μελλοντικά πλημμυρικά φαινόμε-
να. 

Ο κ. Πατούλης επισήμανε ότι προτεραιότητα
για τη διοίκηση είναι η αποτελεσματική προ-
στασία των πολιτών και προς αυτή την κατεύθυ-
νση και σε συνεχή συνεννόηση με τον Αντιπεριφ-
ερειάρχη Δυτικής Αττικής Λ. Κοσμόπουλο, θα
πραγματοποιηθεί άμεσα μία σύσκεψη με τους
αρμόδιους υπουργούς και φορείς με στόχο τον

καλύτερο συντονισμό και επιμερισμό των πρωτο-
βουλιών που πρέπει να ληφθούν, προκειμένου
να γίνουν τα απαραίτητα έργα στην περιοχή.

Παράλληλα ο κ. Σταμούλης έθεσε στον Περιφε-
ρειάρχη το θέμα της ανάγκης να αποζημιωθούν
για τις πυρκαγιές και όσοι πολίτες έχασαν
β΄κατοικίες αλλά  και εκτάσεις χωρίς να είναι αγρ-
ότες, υπογραμμίζοντας πως χάθηκαν περιουσίες
και εισοδήματα σημαντικά για τους κατοίκους.

Η συζήτηση εστιάστηκε και στα αντιπλημμυρι-
κά έργα, με έμφαση στον καθαρισμό και αποκα-

τάσταση ρεμάτων, που αναμένεται να
ξεκινήσουν άμεσα στην περιοχή της Κινέ-
τας  αλλά και  στην προγραμματική
σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ της
Περιφέρειας και του Δήμου για έργα
ανάπλασης της παραλίας.

Επιπρόσθετα ο Δήμαρχος Μεγαρέων
τόνισε στον κ. Πατούλη πως στην περ-
ιοχή υπάρχει  μεγάλη ανάγκη για έργα
οδοιποιίας και συντήρησης του οδικού
δικτύου το οποίο, όπως ανέφερε, έχει
υποστεί σοβαρές ζημιές και πρόσθεσε
πως μεγάλης σημασίας για την περιοχή,
είναι και η υλοποίηση έργων για την εκτρ-
οπή του ρέματος της Αγίας Παρασκευής. 

Με αφορμή τη συνάντηση ο Περιφερει-
άρχης Αττικής επισήμανε τα εξής:

« Με τον Δήμαρχο Μεγαρέων και άξιο
αυτοδιοικητικό Γ. Σταμούλη είχαμε μία πολύ
εποικοδομητική συζήτηση για όλα τα προβλήμα-
τα και τις ανάγκες που υπάρχουν σε μία περιοχή
που δυστυχώς έχει πληγεί αρκετές φορές από
φυσικές καταστροφές. Προτεραιότητά μας είναι η
θωράκιση περιοχών της Αττικής που έχουν
πληγεί με παρεμβάσεις που θα συμβάλλουν ώστε
όλοι πολίτες να νιώθουν ασφαλείς και προς
αυτή την κατεύθυνση, σε συνεννόηση και συνερ-
γασία με την πολιτεία και όλους τους αρμόδιους
φορείς θα κάνουμε ό,τι απαιτείται, χωρίς χρονο-
τριβές». 
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Η θωράκιση μετά την πυρκαγιά, η αποκατάσταση ρεμάτων 
στην Κινέτα και οι αποζημιώσεις χωρίς χρονοτριβές 

Χειροπέδες σε εννέα μέλη σπείρας που διακινούσε ναρκωτικά

Συνελήφθησαν, κατά
την διάρκεια
ταυτόχρονης επιχείρησης
σε Αττική και Πάτμο, από
αστυνομικούς της
Υ π ο δ ι ε ύ θ υ ν σ η ς
Α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η ς
Ο ρ γ α ν ω μ έ ν ο υ
Εγκλήματος και
Εμπορίας Ανθρώπων
της Διεύθυνσης
Ασφάλειας Αττικής, σε
συνεργασία με
αστυνομικούς του Α.Τ.
Πάτμου, εννέα άτομα
συνολικά, πέντε Έλληνες
και τέσσερις Αλβανοί, ως
μέλη εγκληματικής

οργάνωσης διακίνησης
ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την
Ε Λ Α Σ ,
συγκατηγορούμενοί τους
για τα ίδια αδικήματα
είναι ένας φυλακισμένος
Έλληνας και ένας
αλλοδαπός που
αναζητείται.

Σε βάρος τους
σχηματίστηκε δικογραφία
για τα κατά περίπτωση
αδικήματα της
ε γ κ λ η μ α τ ι κ ή ς
οργάνωσης, των
δ ι α κ ε κ ρ ι μ έ ν ω ν
περιπτώσεων διακίνησης

ναρκωτικών ουσιών, και
παράβαση της
νομοθεσίας περί
ρύθμισης θεμάτων που
αφορούν όπλα και
εκρηκτικές ύλες.

Στο πλαίσιο
δ ι ε ρ ε ύ ν η σ η ς
πληροφοριών, σχετικά με
τη δράση αλλοδαπού στη
διακίνηση κοκαΐνης και
κάνναβης, στην Αττική,
αποκαλύφθηκε η
δ ρ α σ τ η ρ ι ο π ο ί η σ η
εγκληματικής ομάδας, η
οποία, τουλάχιστον από
τον Ιανουάριο του 2020,
διακινούσε ναρκωτικές
ουσίες σε Αττική και
νησιά. Ως προς τον
τρόπο δράσης, τα μέλη
της σπείρας αποθήκευαν
ναρκωτικά σε τρεις
χώρους, που
διατηρούσαν στην
περιοχή των Πατησίων.

Η μεταφορά των
ναρκωτικών στην Αττική
γινόταν με χρήση ταξί.
Στη συνέχεια τα μέλη της
οργάνωσης διακινούσαν
τα ναρκωτικά στο κέντρο
της Αθήνας και κυρίως

κοντά στους χώρους
αποθήκευσης.

Για τη διακίνηση εκτός
Αττικής, παραλήπτες των
ναρκωτικών ήταν μέλη
της οργάνωσης σε νησιά
των Κυκλάδων και των
Δωδεκανήσων. 

Τη μεταφορά των
ναρκωτικών επέλεγαν
να την κάνουν είτε μέσω
χειραποσκευών μελών
της οργάνωσης που
ταξίδευαν προς τα νησιά
με πλοία της γραμμής,
είτε μέσω ασυνόδευτων
δεμάτων που παρέδιδαν
για αποστολή σε
μεταφορικές εταιρείες.

Από τις έρευνες που
διενεργήθηκαν σε οικίες
και χώρους (10 στην
Αττική και 1 στην Πάτμο)
βρέθηκαν μεταξύ άλλων
και κατασχέθηκαν: 255
γραμμάρια κοκαΐνης,
4.100 γραμμ. κάνναβης,
19 φυσίγγια, 2 μαχαίρια
και τα χρηματικά ποσά
των 5.850 ευρώ και
25.900 λεκ Αλβανίας.

Συντάξεις Ιουλίου: 
Πότε θα πληρωθούν οι δικαι-
ούχοι όλων των ταμείων
Από την ερχόμενη Πέμπτη 24 Ιουνίου θα ξεκινήσει η καταβο-
λή των συντάξεων του Ιουλίου 2021, σύμφωνα με τον μηνιαίο
προγραμματισμό του e-ΕΦΚΑ.
Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις:
Την Πέμπτη 24 Ιουνίου (για τους συνταξιούχους που το
ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9)
Την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 (για τους συνταξιούχους
που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8)
Για τα υπόλοιπα Ταμεία οι συντάξεις του Ιουλίου 2021 θα
πληρωθούν ως εξής:
Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 28 Ιουνίου
2021
Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 28 Ιουνίου
2021
Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευ-
τέρα 28 Ιουνίου 2021
Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Ιουνίου
2021
Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τρίτη 29
Ιουνίου 2021
Τα υπόλοιπα Ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβάλλουν
τις συντάξεις την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021
Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων
Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την
Τρίτη 29 Ιουνίου 2021
Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Ιου-
νίου 2021
Το ΕΤΑΤ θα καταβάλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Ιουνίου
2021
Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων
Υπερηλίκων την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021
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Τ
ο εμβληματικό ποίημα του Διονύσιου
Σολωμού ζωντανεύει μέσα από τις
φωνές κατοίκων της Ελευσίνας, σε
σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου και

πρωτότυπη μουσική σύνθεση Σοφίας Καμαγιάν-
νη, στο Παλαιό Ελαιουργείο, στο χώρο του Πάρ-
κινγκ.

Με αφορμή την επέτειο των διακοσίων χρόνων
από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, η
Ελευσίνα 2023 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης παρουσιάζει το έργο «Οι Ελεύθεροι
Πολιορκημένοι», ένα από τα κορυφαία έργα του
Διονύσιου Σολωμού, σε σκηνοθεσία Ελένης
Ευθυμίου, πρωτότυπη μουσική σύνθεση Σοφίας
Καμαγιάννη και με τη συμμετοχή των κατοίκων
της πόλης.  Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί
για δύο βραδιές, την Παρασκευή 25 και το Σάβ-
βατο 26 Ιουνίου 2021 στο Παλαιό Ελαιουργείο
της Ελευσίνας, στο χώρο του Πάρκινγκ. Η είσο-
δος είναι ελεύθερη με δελτία εισόδου και απαι-
τείται τηλεφωνική προκράτηση.

Η ποιητική σύνθεση είναι εμπνευσμένη από
την πολιορκία του Μεσολογγίου και την Έξοδο,
ένα από τα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστα-
σης που επηρέασαν καθοριστικά την πορεία
της. Η συνομιλία ανάμεσα στο παρελθόν και το
παρόν, η επανανοηματοδότηση των ιστορικών
γεγονότων που σημάδεψαν την πορεία του νεο-
ελληνικού κράτους, η σχέση ανάμεσα σε εκείνο-
υς τους Πολιορκημένους και τους σημερινούς,
μιας σύγχρονης πόλης με μακραίωνη ιστορία,
είναι οι αναζητήσεις της site specific παράστα-
σης που σκηνοθετεί η Ελένη Ευθυμίου, σε συνε-
ργασία με τους ίδιους τους κατοίκους της Ελευ-
σίνας.

«Οι Ελεύθεροι Πολιορκημέν οι» στο πλαίσιο της
θεματικής «Ελευσίν α και Επαν άσταση»Τα αιτούμεν α
του 1821 για ελευθερία και ο ακατάπαυστος αγών ας
του αν θρώπου για αν τίσταση σε οποιαδήποτε τυραν -
ν ική επιβολή, όπως τα κατέγραψε ο Σολωμός στα αν ο-
λοκλήρωτα σχ εδιάσματα του έργου του, παραμέν ουν
επιταγές – με όχ ι πολύ μεγάλες διαφοροποιήσεις – 200
χ ρόν ια μετά, στη συν ομιλία της παράστασης με το
σολωμικό κείμεν ο.

Η δράση εν τάσσεται στο επετειακό πρόγραμμα της
Ελευσίν ας 2023, Πολιτιστική Πρωτεύουσας της
Ευρώπης, με γεν ικό τίτλο «Ελευσίν α και Επαν άστα-
ση».

Σκηνοθετικό Σημείωμα
Υπάρχ ει άραγε κάτι που όλες και όλους εμάς ν α μας

εν ών ει σε μία κοιν ή αλήθεια;

Μπορούμε ποτέ ν α απαλλαγούμε από
το εγγεν ές συστατικό που μας χ ωρίζει και
ν α συν αν τηθούμε σε κοιν ό όραμα και σε
κοιν ή δράση;

Τι χ ρειάζεται ν α στερηθούμε για ν α
γίν ουν  οι λέξεις «μαζί» και «αλληλεγγύη»
ταυτόσημες με την  αν απν οή μας;

Εδώ στην  Ελευσίν α, την  πόλη του
Αισχ ύλου, της ιστορίας και των  αρχ αίων ,
της βιομηχ αν ίας, του πολιτισμού και της
βάρβαρης περιβαλλον τικής καταστροφής,
τη σύγχ ρον η πόλη, όπου μοιράζον ται
κοιν ό τόπο άν θρωποι από όλα τα μέρη
της Ελλάδας και του κόσμου…

Έν α ετερόκλητο πλήθος αν θρώπων , καθέν ας και
καθεμία με τις δικές τους αν αφορές και τα δικά τους
βιώματα, στοιχ ειοθετούν  το σύν ολο των  σύγχ ρον ων
πολιορκημέν ων . Στα χ είλη τους ηχ εί το κείμεν ο του
Σολωμού, ως μία εξιστόρηση για το κον τιν ό παρελθ-
όν , αλλά και το εδώ και τώρα, έν α παρόν  σκληρό και
αδυσώπητο και έν α μέλλον  που αιωρείται από πάν ω
μας σαν  αν άποδο ερωτηματικό.

Οι πολιορκημέν οι αν αμέν ουν , ετοιμάζον ται και
προβαίν ουν  σε μία καθολική σύγκρουση με την  εξου-
σία, τον  πολιορκητή, με ό,τι τους περιορίζει και τους
στερεί τη ζωή και την  αξιοπρέπεια. Και κάπου μέσα
σε αυτή την  σύγκρουση, εν ών ον ται μέσα από μία
κοιν ή αν άγκη, σε έν α κοιν ό φαν τασιακό, σε μία κοιν ή
αλήθεια, αυτή του απέραν του πόθου για ελευθερία,
που δεν  σιγάζει, ακόμα κι αν , για ν α την  συν αν τή-
σουμε χ ρειάζεται ν α στερηθούμε την  ασφάλεια και
την  άν εση, ή ακόμα και την  ίδια μας τη ζωή.

Συντελεστές

Σκην οθεσία/Δραματουργία: Ελέν η Ευθυμίου
Συν εργάτης Δραματουργός: Μαρία Βαρδάκα
Σκην ικός Χώρος/Σχ εδιασμός Φωτισμών : Ζωή Μολ-

υβδά Φαμέλη
Πρωτότυπη Μουσική Σύν θεση/Μουσική Διδασ-

καλία: Σοφία Καμαγιάν ν η
Κιν ηματογραφική Σκην οθεσία: Δημήτρης Ζάχ ος
Σχ εδιασμός Κοστουμιών : Δαν άη Ελευσιν ιώτη
Βοηθός Εν δυματολόγου: Ματίν α Μαυραγάν η
Βοηθός Σκην οθέτη: Γιάν ν ης Βαρβαρέσος
Φωτογραφίες: Karol Jarek
Κατασκευές: Κομν ην ός Κουσιέρας
Υπεύθυν ος Παραγωγής: Γιάν ν ης Βαγεν άς
Οργάν ωση Εκτέλεση Παραγωγής: Ευάγγελος

Κών στας – Constantly  Productions

Μετέχ ουν  οι ηθοποιοί: Μυρτώ Γκόν η, Δημήτρης
Δρόσος, Γιάν ν ης Μαστρογιάν ν ης, Θεοδοσία Σαβ-
βάκη, Γιάν ν ης Βαρβαρέσος

οι κάτοικοι της Ελευσίν ας: Μαρία Αν των ίου, Μαρία
Αξυπολύτου, Γρηγόρης Ασημακόπουλος, Θάν ος Βέρδ-
ης, Αγγελική Βλαχ οπαν άγου, Γιάν ν ος Γαβαλάς, Αθην ά
Γαβριηλάκη, Νίκος Γαλαν ός, Κατερίν α Γκίκα, Βαν έσ-
σα Γκλάβα, Μαρίν α Δασκάλου, Χρήστος Δεδεηλίας,
Αν αστασία Δρακοπούλου, Νικόλαος Δρακούλας,
Ευαγγελία Ζώρζου, Βαγγέλης Κακοσαίος, Παν αγιώτα
Κακοσαίου, Θάλεια Καλλιαν τά, Κυριάκος Καμπούρας,
Σταυρούλα Καν άκη, Φρόσω Καρακίτσου, Μαρία Καρέ-
λου, Βαν άσσια Κατσαν εβάκη, Σωτήρης Κατσάν ος,
Κατερίν α Κολιοφώτη, Γιώργος Κορδής, Θεόδωρος
Κόρρας, Σοφία Λιν άρδου, Μαρία Λιούρα, Σταύρος
Λούρδης, Γιάν ν ης Μαριν άκης, Νατάσσα Μεν ή, Γιώρ-
γος Μουρούφας, Κων σταν τίν α Μπαργιώτα, Κων σταν -
τίν ος Προκόπας, Νότα Πλέστη, Παρασκευή Παπαδο-

πούλου, Μαν ώλης Παπούτσογλου, Ναταλία Ρουτσο-
λιά, Μαριλέν α Σαμπάν η, Κατερίν α Σαρεν τζιώτου,
Κώστας Σιδηρόπουλος, Σωτήρης Σιδηρόπουλος, Ζωή
Σεϊτάν η, Ευαγγελία Τότσικα, Αν αστασία Τσόλη, Μαρία
Τσουκαλά, Αρετή Τσουμάν η, Παυλίν α Φουρκιώτη,
Μαρία Χαβαριώτη, Σταύρος Χαν άς, Μαρία Χαραλαμπο-
πούλου, Εύη Χασιώτη, Μαρία Χριστοπούλου κ.ά.

οι μουσικοί:

Κλαριν έτο: Γιώργος Βλάχ ος
Ακορν τεόν : Σταύρος Μιχ αλόπουλος
Βιολί: Γιάν ν ης Μαστρογιάν ν ης

Συμμετέχ ει η Φιλαρμον ική του Δήμου Ελευσίν ας

Ηχ ογραφήσεις: Πάν ος Θωίδης G.Cassα
Ηχ ογράφηση: Noisebox studio

Ευχ αριστίες:

Δημήτρη Αν δρών η, Θεόδωρο Ευστρατιάδη
Ευρυν όμη Κέν τρο Ημερήσιας Φρον τίδας Ατόμων  με

Νοητική Υστέρηση
Σύλλογο Α.μ.ε.Α. Δυτικής Αττικής
Παν ελευσιν ιακό Α.Π.Ο.
Χορωδία Συλλόγου Μικρασιατών  Ελευσίν ας
Σύλλογο Εθελον τών  Θριασίου Πεδίου
Πολυφων ικό – Χορωδιακό/ Φων ητικό σύν ολο Ηπει-

ρωτών  Θριασίου Πεδίου
Κέν τρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Attica

Πληροφορίες Παράστασης:

Τοποθεσία: Παλαιό Ελαιουργείο, χώρος Πάρ-
κινγκ, Ελευσίνα

Ημερομηνία: Παρασκευή 25 & Σάββατο 26 Ιου-
νίου 2021

Ώρα προσέλευσης: 19.30 | Ώρα Έναρξης: 20.30

Διάρκεια: 70’
Ελεύθερη Είσοδος με Δελτίο Εισόδου, με απαρ-

αίτητη τηλεφωνική προκράτηση  στο 210 –
5560126 | Ημέρες και ώρες: Τρίτη – Τετάρτη –
Πέμπτη, από τις 11:00 – 13:00. Προβλέπεται ταυ-
τόχρονη καταγραφή Ονοματεπωνύμου και
στοιχείων επικοινωνίας, ώστε σε περίπτωση
κρούσματος να γίνεται η σχετική ιχνηλάτηση.

Σε όλες τις εκδηλώσεις της Ελευσίνας 2023, Πολι-
τιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, λαμβάνονται
όλα τα απαραίτητα μέτρα των υγειονομικών
πρωτοκόλλων για την ασφάλεια τόσο του κοινού
όσο και των εργαζομένων της εκδήλωσης. Περισ-
σότερες πληροφορίες: www.2023elevsis.eu 

«Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» 
στο πλαίσιο της θεματικής «Ελευσίνα και Επανάσταση»
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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
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Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284

Συνεχίζεται από σελ. 3

Ζητείται κοπέλα από τον Κυνηγετικό 
σύλλογο Ασπροπύργου 

για γραμματειακή υποστήριξη, 4ωρης
απασχόλησης 8μηνης σύμβασης.

Τηλ. επικοινωνίας 6932476552 
Σταμάτης Ιωάννης

Την  προμήθεια οργάν ων  μέτρησης διαρροής του δικτύου διαν ομής.

Το έργο περιλαμβάν ει ακόμα πίστωση για τον  έλεγχ ο των  εκσκαφών  αν τικατά-
στασης των  αγωγών  ύδρευσης, από την  Αρχ αιολογική Υπηρεσία.

Πρόκειται για το τρίτο, κατά σειρά, έργο ύδρευσης που εξασφαλίζει ο Δήμος Φυλής,
για τον  εκσυγχ ρον ισμό του δικτύου ύδρευσης των  δημοτικών  εν οτήτων  Άν ω
Λιοσίων  και Φυλής (το δίκτυο Ζεφυρίου υπάγεται στην  ΕΥΔΑΠ).

Προηγήθηκαν , το 2019, το έργο δημιουργίας Κεν τρικού Συστήματος Ελέγχ ου
(ΚΣΕ) και μόλις πριν  από λίγες μέρες και συγκεκριμέν α στις 4 Ιουν ίου 2021,το έργο
«Εν εργειακή αν αβάθμιση υποδομών  ύδρευσης Δήμου Φυλής», προϋπολογισμού
1.259.482,88€, με αν τικείμεν ο τη βελτίωση της εν εργειακής απόδοσης στα αν τλιο-
στάσια και τις υποδομές ύδρευσης του Δήμου Φυλής και την  προμήθεια, εγκατά-
σταση και θέση σε λειτουργία εν ός φωτοβολταϊκού συστήματος 0,5MW για την  αξιο-
ποίηση αν αν εώσιμων  πηγών  εν έργειας (ΑΠΕ) σε αν τλιοστάσια του Δήμου Φυλής.

Σε εξέλιξη, εξάλλου, βρίσκεται, το έργο της διάν οιξης έξι γεωτρήσεων  στην  Πάρν -
ηθα,που βασίζεται σε μελέτη της Εν ιαίας Αρχ ής Γεωλογικών  και Μεταλλευτικών
Ερευν ών  (ΕΑΓΜΕ),με στόχ ο την  άν τληση 1,1 εκατ. Κυβικών  μέτρων  ν ερού,
ετησίως.  

Ο εκσυγχ ρον ισμός του ιδιόκτητου δικτύου ύδρευσης του Δήμου Φυλής,  εν τάσσε-
ται στη λογική της αξιοποίησης εν ός σημαν τικού περιουσιακού στοιχ είου που
δημιούργησαν  με τον  ιδρώτα του προσώπου τους, οι γηγεν είς δημότες των  Άν ω
Λιοσίων  και της Φυλής, σκάβον τας, με προσωπική εργασία, τα πετρώδη, σε πολλές
περιπτώσεις, εδάφη. Εν ός περιουσιακού στοιχ είου που δίν ει στο Δήμο Φυλής τη
δυν ατότητα άσκησης περιβαλλον τικής πολιτικής, με σκοπό την  υδρολογική του
αυτάρκεια, μέσω της αξιοποίησης των  υδάτιν ων  αποθεμάτων  της Πάρν ηθας και θα
εξασφαλίσει ποιοτικό και φτην ό ν ερό τους δημότες.

“Ο στρατηγικός μας στόχ ος για έν αν  πράσιν ο Δήμο περιλαμβάν ει την  υδρολογική
του αυτάρκεια, όταν , στον  21ο αιών α, το ν ερό αποτελεί το πλέον  δυσεύρετο αγαθό
στον  πλαν ήτη και η Χώρα μας βρίσκεται στην  26η θέση, παγκοσμίως, στον  χ άρτη
των  χ ωρών  που έχ ουν  μεγαλύτερη αν άγκη για ν ερό. Με τα ν έα έργα θα προστα-
τεύσουμε την  υγεία των  συν δημοτών  μας, θα περιορίσουμε τις απώλειες ν ερού στο
δίκτυο, εξοικον ομών τας πάν ω από 2 εκατ. κυβικά μέτρα ν ερού ετησίως και θα περ-
ιορίσουμε το κόστος διαχ είρισης του δικτύου και κυρίως την  καταν αλισκόμεν η ηλεκ-
τρική εν έργεια για τη λειτουργία των  αν τλητικών  συστημάτων . Ευχ αριστώ τους
συν εργάτες μου για τη δουλειά που έχ ουν  κάν ει και στον  τομέα της ύδρευσης”,
τόν ισε, σχ ετικά, ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς.   
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Τίτλοι τέλους…
Ο τερματοφύλακας Τάσος Αν δρέου απο-
φάσισε ν α κρεμάσει τα παπούτσια του
και τα γάν τια του. Ο ίδιος αν άρτησε
στον  προσωπικό του λογαριασμό και
έγραψε τα εξής:
<<ΟΛΑ ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΚΑΠΟΤΕ
ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ… ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥ
ΣΚΕΨΗ ΠΗΡΑ ΚΑ ΕΓΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ
(ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ 36 ΠΗΓΑ) ΝΑ
ΣΤΑΜΑΤΗΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ
ΔΡΑΣΗ… ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΜΑΖΕΨΑ ΠΟΛΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΚΑΝΑ
ΠΟΛΛΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ
ΓΝΩΡΙΣΑ ΥΠΕΡΟΧΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ,
ΚΥΡΙΟΥΣ ΜΕ ‘Κ’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΕΖΗΣΑ
ΟΜΟΡΦΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΓΕΜΑΤΕΣ
ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΙΣ….. ΥΠΗΡΧΑΝ ΚΑΛΕΣ
ΣΤΙΓΜΕΣ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ 

ΔΥΣΚΟΛΕΣ, ΑΣΧΗΜΕΣ ΜΕ
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ
ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΟΝΤΑΝ, ΚΟΡΟΙΔΕΥΑΝ,
ΣΕ ΠΟΥΛΑΓΑΝ ΚΑΙ ΒΓΑΖΑΝΕ ΟΛΗ
ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΚΑΚΙΑ…. ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ
ΧΡΟΝΙΑ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΖΗΣΑ ΤΟΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΝΙΩΘΩ ΠΛΗΡΗΣ ΣΑΝ
ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΠΟΧΩΡΟΝΤΑΣ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΑΝ
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ , ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΠΟΥ
ΔΥΣΚΟΛΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ.
ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ ΟΛΟΥΣ
ΟΣΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΜΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΙΚΤΕΣ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ,
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΣΑ ΚΑΘΩΣ
Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΗΤΑΝ ΠΑΝΤΑ
ΑΜΟΙΒΑΙΟΣ.

ΤΕΛΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΙΚΟΥ
ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΑ ΠΟΥ
ΜΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΝΑ ΚΛΕΙΣΩ ΤΗΝ ΕΣΤΩ ΚΑΙ
ΜΙΚΡΗ ΚΑΡΙΕΡΑ ΜΟΥ
ΠΑΝΥΓΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΜΙΑ
ΑΝΟΔΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΣΑ
ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ.
ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΟΜΩΣ ΔΕΝ
ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ Η ΖΩΗ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΟΠΟΤΕ ΤΩΡΑ
ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΑΞΙΔΙ
ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ
ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΘΕΣΗ…
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΟΛΟΥΣ>>.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΤΟΛΙΑΣ: 
Συχαρητήρια σε όλους 
για το τουρνουά 
ακαδημιών

O Υπεύθυν ος Εκπαιδευτικού Προ-
γράμματος Προεθν ικών  Δυτικής Αττι-
κής Γιάν ν ης Φατόλιας τόν ισε μετά το
τουρν ουά ακαδημιών  που έγιν ε στο
γήπεδο Μάν δρας.

15/11/2017 η Μάνδρα ζει την τρίτη
μεγαλύτερη πλημμύρα που έχει βιώσει
ποτέ η Αττική και αφήνει πίσω της 23
χαμένες ζωές και αμέτρητες υλικές κατα-
στροφές.

13/3/2020 1η Καραντίνα
7/11/2020 2η Καραντίνα ( για μεγάλο

διάστημα η Δυτική Αττική βρέθηκε σε
σκληρό lockdown )

18/6/2021 Διοργάνωση Αναπτυξιακού
Τουρνουά Μανδραϊκός Α.Ο. .

Για εμάς την Παρασκευή λοιπόν δεν
ήταν μια ακόμα προγραμματισμένη
επίσκεψη των Προεθνικών ομάδων Δυτι-
κής Αττικής σε ομάδες της Δυτικής Αττι-
κής, αλλά ήταν η στήριξή μας και η ηθική
μας υποχρέωση σε αυτούς του ανθ-
ρώπους που παρόλο την δύσκολη 4ετια
που έχουν βιώσει ,βρήκαν την δύναμη ,
την διάθεση και πάνω απ’ όλα δεν χάσα-
νε την αγάπη τους για αυτό που κάνουνε
και κατάφεραν να διοργανώσουν αυτή την
αξιοσημείωτη δράση όπου υπήρχε
μέχρι και κινητή μονάδα ασθενοφόρου
με απινιδωτή.

Συγχαρητήρια στους ανθρώπους της
διοίκησης , τους προπονητές και τους
αθλητές του Μανδραϊκός Ακαδημίες
Ποδοσφαίρου .

Συγχαρητήρια στον δήμαρχο και την
αντιδήμαρχο Μάνδρας που παρευρέθη-
καν στο τουρνουά.

Συγχαρητήρια στον Χρήστο Σοφιανίδη
και  την Γιώτα Σακκά για την εκπρ-
οσώπηση από πλευράς διοίκησης της
ΕΠΣΔΑ με φυσική τους παρουσία.

Συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που
υποστήριξαν αυτή την δράση και για την
υποδειγματική συμπεριφορά τους,
περνώντας στα σοβαρά την εκπαίδευση
των παιδιών σε κάθε της μορφή.

Συγχαρητήρια στους γονείς όλων των
αθλητών που δημιούργησαν ένα αξιοσέ-
βαστο περιβάλλον αντάξιο ενός ανα-
πτυξιακού τουρνουά , αντάξιο του αθλητι-
σμού!

Είμαστε χαρούμενοι  για τους ανθ-
ρώπους της Δυτικής Αττικής που σε
αυτούς του καιρούς κάνουν βήματα ,
βρίσκονται δίπλα στα παιδιά και δημιο-
υργούν γι αυτά το καλύτερο δυνατό περι-
βάλλον, δείχνοντας με τον καλύτερο
τρόπο ότι οι άνθρωποι είναι σημαντικοί
και κάνουν και τα πράγματα γύρω τους να
φαίνονται σημαντικά και θα είμαστε δίπλα
τους σε κάθε ενέργεια τους!

*** Στην  φωτό  ο Γιάν ν ης Φατόλιας
με τον  Τάσο Στασιν όπουλο στο γήπε-
δο Μάν δρας.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟ: Μεγάλη επιτυχία
το τουρνουά ακαδημιών
Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχ ία το τουρν ουά ακαδημιών  που είν αι το
πρώτο EVENT του καλοκαιριού μετά την  παν δημία που διοργάν ωσε ο
ΑΟ Μαν δραικός και ο  υπεύθυν ος ακαδημίας Μαν δραϊκού,ο προτεργάτης
του ποδοσφαιρικού ev ent Γιώργος Δημητρακόπουλος.   Τηρήθηκαν  τα
προβλεπόμεν α μέτρα που ορίζει το υγειον ομικό πρωτόκολλο.
Οι αθλητές που συμμετείχ αν  ξεπέρασαν  τους 350, οι οποίοι διασκέδα-
σαν  και κέρδισαν  εμπειρίες και έδωσαν  τον  καλύτερο τους εαυτό. Διε-
ξήχ θησαν  πολλά παιχ ν ίδια και οι μικροί αθλητές απόλαυσαν  το άθλημα,
κερδίζον τας το χ ειροκρότημα των  γον ιών  και των  φίλων  τους.
Συμμετείχ αν  με τα τμήματα ομάδων  Κ9, Κ11, Κ14, Κ17. του Μαν δραι-
κού, Παν ελευσιν ιακός, Εθν ικός Πειραιά, ΑΟ Αιγάλεω, ΑΟ Απόλλων  Πον -
τίων  Ασπροπύργου, Ηρακλής Ελευσίν ας, Δάφν η Αθήν ας, ΑΟ
Κηπούπολης.
Παραβρέθηκαν  ο δήμαρχος Μάν δρας κ. Χρήστος Στάθης, η αν τιδήμα-
ρχ ος και Πρόεδρος του ΔΟΚΑΠ κ. Eυαγγελία Κουτσοδήμα, από την
ΕΠΣΔΑ ο Χρήστος Σοφιαν ίδης, και η Γιώτα Σακκά, σύσσωμο το Δ.Σ του
Μαν δραικού με επικεφαλής τον  πρόεδρο Χρήστο Παπακων σταν τίν ου
και τους Τάσο Κουρκούτα, Γιάν ν ης Καλούδας, Βασίλη Ασπιώτη, οι
υπεύθυν οι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Προεθν ικών  Ομάδων  κ.κ
Τάσος Στασιν όπουλος και Γιάν ν ης Φατόλιας οι προπον ητές Μιχ άλης
Κατσάφαρος, Νίκος Τζαφέρης, Μάκης Μπεκιάρης, Σταύρος Κομιώτης,
Νίκος Παπακαλοδούκας, Τάσος Γιώργας, Γιώργος Σωτήρχ ος, ο γυμν αστής
Βαγγέλης Μπέκας ο Χάρης Κοπιτσής, και οι Βαγγέλης Μπάρδης, Αν δρέας
Ατματζίδης, Σπύρος Κολοκοτρών ης, Δημήτρης Τσουκν άκης κ.α.

Στο ποδοσφαιρικό event υπήρχε πλήρης κινητή μονάδα και απινι-
δωτής από την Doctors’ Hospital.

Ρεπορτάζ-Φωτό: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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ΕΠΣΔΑ:  Ημερομηνίες
Υποβολης Μεταβολών 

2021-2022

Οι ακριβείς ημερομην ίες των  περιόδων
μετεγγραφών  για την  περίοδο 2021-2022, για
την  πραγματοποίηση των  εγγραφών  των
ποδοσφαιριστών  τους είν αι:

❖❖ Θεριν ή μετεγγραφική περίοδος ερασι-
τεχν ών  → 02/08-01/11/2021
❖❖ Χειμεριν ή μετεγγραφική περίοδος ερασι-

τεχν ών  → 01/01-31/01/2022
❖❖ Θεριν ές επαν εγγραφές ερασιτεχν ών  →

02/08-01/11/2021
❖❖ Χειμεριν ές επαν εγγραφές ερασιτεχν ών  →

01/01-28/02/2021
❖❖ Θεριν ές μετεγγραφές ορισμέν ου χρόν ου

ερασιτεχν ών  (πρώην  υποσχετικές/δαν εισμοί
ερασιτεχν ών ) → 02/08-01/11/2021
❖❖ Χειμεριν ές μετεγγραφές ορισμέν ου χρό-

ν ου ερασιτεχν ών  (πρώην  υποσχετικές/δαν ει-
σμοί ερασιτεχν ών ) → 01/01-31/01/2021

❖❖ Πρώτες εγγραφές αν ηλίκων  ερασιτεχν ών
αν οιχτές όλη την  ποδοσφαιρική σεζόν  →
01/07/2021 έως και 30/06/2022
❖❖ Θεριν ές πρώτες εγγραφές εν ηλίκων  ερα-

σιτεχν ών  → 02/08-01/11/2021
❖❖ Χειμεριν ές πρώτες εγγραφές εν ηλίκων

ερασιτεχν ών  → 01/01-28/02/2022
❖❖ Ατομικές αποδεσμεύσεις ερασιτεχν ών ,

αν οιχτές όλη την  ποδοσφαιρική περίοδο →
01/07/2021-30/06/2022
❖❖ Ομαδικές αποδεσμεύσεις ερασιτεχν ών ,

αν οιχτές όλη την  ποδοσφαιρική περίοδο →
01/07/2021-30/06/2022

2η Φάση Σχολής UEFA C

Η 2η Φάση της Σχολής UEFA C στην  ΕΠΣΔΑ
θα ολοκληρωθεί το χρον ικό διάστημα 19-
24/7/2021 σύμφων α με το πρόγραμμα
http://w w w .epsda.gr/static/files/programma
sxolis U.E.F.A C.pdf

Παρακαλούν ται όλοι οι εκπαιδευόμεν οι ν α
καταθέσουν  στην  ΕΠΣΔΑ ή στην  ΕΠΟ το παρά-
βολο μέχρι και τις 30/6/2021.

MANΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ:   Ευχές για τα
90 χρόνια του Πανελευσινιακός Α.Ο.

Χρόνια Πολλά
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΕ! Μια
ομάδα συνώνυμο του
κόσμου της εργασίας, της
προόδου και  της
υ π ε ρ η φ ά ν ε ι α ς ,

συμπληρώνει  90 χρόνια
ζωής. Μαζί σας κι εμείς εδώ

στη Μάνδρα κρατάμε στη μνήμη
μας φυλαγμένες όλες τις όμορφες στιγμές που
χάρισε ο Σύλλογος σας, όλα αυτά τα χρονια στην
περιοχή. Ευχόμαστε ολόψυχα πολύ σύντομα, οι
Σταχυοφόροι να βρεθούν εκεί όπου πραγματικά
τους αξίζει να βρίσκονται σε όλα τα αθλητικά
τμήματα. Θα χαρούμε να αναβιώσουμε κάποια
στιγμή το πρώτο φιλικό που έκανε ο
Πανελευσινιακός με τον Μανδραϊκό στις 20
Αυγούστου 1931 – όπως μας το διέσωσε και μας
το μετέφερε ιστορικά ο αείμνηστος και για πάντα
εμβληματικός Νίκος Αδαμ – και να τιμήσουμε έτσι
τη μνήμη αυτών των σπουδαίων πρωτεργατων του
ποδοσφαίρου. ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
ΓΕΙΤΟΝΕΣ!

Με βαθιά αλληλεγγύη κι  εκτίμηση Για την
Διοίκηση του Μανδραϊκού Αθλητικού Ομίλου Ο
Πρόεδρος Χρήστος Α. Παπακωνσταντίνου. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΣ:
Συγχαρητήρια…

Ο προπονητής του Ηρακ-
λή Ελευσίνας και υπέυθυ-
νος της ακαδημίας Μιχάλ-
ης Κατσάφαρος τόνισε για
το τουρνουά που έγινε
στην Μάνδρα.

<<Συγχαρητήρια για την
πολύ ωραία εκδήλωση
που πραγματοποίησε ο
ΑΟ Μανδραικός και  ο
υπεύθυνος του event
Γιώργος Δημητρακόπου-
λος.

<<Εμείς σαν Ηρακλής
Ελευσίνας ανταποκριθή-
καμε από την πρώτη στιγ-
μή με όλα τα τμήματα μας
και  παρουσιάσαμε ότι
καλύτερο μπορούσαμε
για την δεδομένη στιγμή. Να ευχηθώ στην διοίκηση και στον πρόεδρο
Χρήστο Παπακωσταντίνου, καλή επάνοδο στα γήπεδα για την ομάδα του
Μανδραικού, και στον φίλο και προπονητή Γιώργο Σωτήρχο καλή
δύναμη και υπομονή.
Στην φωτογραφία ο Μιχάλης Κατσάφαρος με τον Γιώργο Δημητρακόπου-
λο.

ΑΝ.ΤΣ.

ΧΑΡΗΣ ΚΟΠΙΤΣΗΣ: 
Ο Μανδραικός έχει κάνει
σπουδαία δουλειά στις
ακαδημίες
Ο παλιός ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ και
προπον ητής Χάρης Κοπιτσής που βρέθη-
κε στο τουρν ουά της Μάν δρας με το Αιγά-
λεω τόν ισε:
«Υπάρχ ουν  αρκετά ταλέν τα και ικαν οί
παίκτες στην  περιοχ ή, αλλά για ν α φτά-
σει κάποιος ψηλά χ ρειάζεται σκληρή δου-
λειά και οι κατάλληλοι άν θρωποι. Ο Μαν -

δραικός κάν ει πολύ καλή δουλειά και
εμπιστεύτηκε έν αν  κατάλληλο άν θρωπο,
τον  Γιώργο Σωτήρχ ο>>.
***Θερμή υποδοχ ή στο τουρν ουά του
Μαν δραικού Α.Ο είχ ε ο ν έος προπον -
ητής της ομάδας. Πολλά τα συγχ αρητήρια
και οι ευχ ές αλλά κυρίως οι συν εργασίες
που είν αι σε εξέλιξη όπως με τους προ-
πον ητές των  Προεθν ικών  Ομάδων  Γιάν -
ν ης Φατόλιας και Τάσο Στασιν όπουλο.
Κοιν ό σημείο αν αφοράς η επέν δυση στα
ν έα ταλέν τα, στους ποδοσφαιριστές της
περιοχ ής>>.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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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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