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Λ. Κοσμόπουλος: 
«Προσέχουμε για
να περάσουμε 

ένα ασφαλές 
καλοκαίρι»

Τα στοιχεία για τα ενε-
ργά κρούσματα στη Δυτι-
κή Αττική σύμφωνα με
την εβδομαδιαία ενημέρ-
ωση του ΕΟΔΥ, του Υπο-
υργείου Υγείας και του
Υπουργείου Πολιτικής
Προστασίας, ανα-
κοινώνει ο Αντιπεριφερει-
άρχης Δυτ. Αττικής Λ.
Κοσμόπουλος.

Στη Δυτική Αττική το σύνολο ενεργών κρουσμά-
των είναι 79.

Σε νοσηλεία είναι 30 συμπολίτες μας και σε
απομόνωση κατ’ οίκον 49 άτομα.

Στον Δήμο Ελευσίνας το σύνολο ενεργών κρου-
σμάτων είναι 14.

Στον Δήμο Ασπροπύργου, 30 ενεργά κρούσματα.
Στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας, 10 ενεργά

κρούσματα.

Στον Δήμο Μεγαρέων, 7 ενεργά κρούσματα. 
Στον Δήμο Φυλής, 18 ενεργά κρούσματα.

Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Αττικής Λευ-
τέρης Κοσμόπουλος ανέφερε ότι: «Η μείωση των
ενεργών κρουσμάτων κορωνοϊού στην περιοχή μας
είναι σταθερή. Ο καιρός, τα μέτρα που πρέπει να
τηρούμε στην καθημερινότητά μας και οι εμβολια-
σμοί μας βοηθούν να περάσουμε ένα ασφαλές
καλοκαίρι».

Α. Γεωργιάδης: «Οι φρεγάτες όρος
βιωσιμότητας για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας»

Γ
ια την υπόθεση της εξυγίανσης
των Ναυπηγείων Ελευσίνας και
το πως θα εξελιχθεί η διαδι-

κασία μίλησε σε πρόσφατη συνέντε-
υξη του στο powergame.gr ο Υπο-
υργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης.

Σε ερώτηση για το αν υπάρχει λύση
χωρίς την εμπλοκή τους στην συμπα-
ραγωγή των φρεγατών τόνισε πάντησε
πως «τα Ναυπηγεία Ελευσίνας αν δεν
εμπλακούν στις φρεγάτες, θα αναγκα-
σθούμε να τα οδηγήσουμε σε εκκαθ-
άριση».

Δεν υπάρχει κανένας ιδιώτης επενδυτής που θα
έρθει να τοποθετήσει τα κεφάλαια που απαιτούνται
για τη διάσωση και να επωμισθεί χρέη ύψους
άνω των 400 εκατ. ευρώ, χωρίς να λάβει μια
σοβαρή παραγγελία από το ελληνικό κράτος. 

Τα χρέη τελικά είναι διπλάσια απ’ ότι αρχικά
υπολογίζαμε και είναι προφανές ότι αυτό δυσχερ-
αίνει την εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή.

Μέσα όμως από το πρόγραμμα των φρεγατών
υπάρχουν αρκετοί ενδιαφερόμενοι και είμαι αρκε-
τά αισιόδοξος ότι, όποια χώρα και αν επιλεγεί για
τη ναυπήγηση των φρεγατών, θα βρεθεί και η εται

ρεία που θα συμβάλει και στην εξυγίανση των
ναυπηγείων Ελευσίνας. Και χρειάζονται τα Ναυ-
πηγεία Ελευσίνας για την ναυπήγηση φρεγατών
στην Ελλάδα.

Χωρίς το συμβόλαιο των  φρεγατών , δεν
υπάρχει λύση…

Χωρίς τις φρεγάτες τα Ναυπηγεία Ελευσίνας θα
οδηγηθούν σε εκκαθάριση. Δεν είναι όμως λύση
ευκταία. Θέλουμε οι εργαζόμενοι να πληρωθούν
τα χρήματα που τους οφείλει η εταιρεία και επι-
διώκουμε να δημιουργήσουμε μια ισχυρή ναυ-
πηγική βιομηχανία στην Ελλάδα. Οι φρεγάτες
είναι μια μεγάλη ευκαιρία για γίνει αυτό.

Σταθερή μείωση των κρουσμάτων 
κορωνοϊού στη Δυτική Αττική



Συνεχίζεται η δωρεάν
διάθεση των self tests
από τα φαρμακεία τον

Ιούλιο και τον Αύγουστο

Tη συνέχιση της δωρεάν διάθεσης των Self
Tests από τα φαρμακεία για τους επόμενους δύο
μήνες (Ιούλιο και Αύγουστο) αποφάσισε το Δ.Σ.
του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ)
με ψήφους 11 υπερ, 3 κατά και 1 λευκό.

«Το αίσθημα ευθύνης για την προσπάθεια
ελέγχου της πανδημίας και η κοινωνική μας ευαι-
σθησία για την προστασία των πολιτών δεν μας
επιτρέπουν άλλες σκέψεις.

Ως Φαρμακοποιοί  στεκόμαστε δίπλα στους
πολίτες και στηρίζουμε την προστασία τους από
τον κορωνοϊό», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΦΣ
Απόστολος Βαλτάς.
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««ΠΠααιιδδεείίαα  ––  ΠΠοολλιιττιισσµµόόςς  ––  ΑΑθθλληηττιισσµµόόςς»»  σσττοονν  άάξξοονναα  
ππρροοττεερρααιιόόττηηττααςς  ττηηςς  δδηηµµοοττιικκήήςς  ααρρχχήήςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

Οι προτάσεις του δήµου για το Μουσικό Γυµνάσιο και Λύκειο, τα Σχολεία και το Ανοιχτό Μπάσκετ στο «Ανδρέας ∆ασκαλάκης»

ΑΑρργγύύρρηηςς  ΟΟιικκοοννόόµµοουυ::  ««ΈΈρργγαα  σσχχεεδδόόνν  εεννόόςς  
εεκκααττοοµµµµυυρρίίοουυ  εευυρρώώ  γγιιαα  νναα  σσττηηρρίίξξοουυµµεε  ττιιςς

ααννάάγγκκεεςς  κκααιι  τταα  όόννεειιρραα  ττωωνν  ννέέωωνν  ττηηςς  ππόόλληηςς  µµααςς»»..

Ολοκληρωµένες προτάσεις για τις σχολικές
υποδοµές της Ελευσίνας και της Μαγούλας,
αλλά και την ουσιαστική αναβάθµιση του

«Ανδρέας ∆ασκαλάκης», περιλαµβάνει ο φάκελος που
προετοίµασαν πολύ προσεκτικά οι Τεχνικές Υπηρεσίες
του ∆ήµου Ελευσίνας, και κατατέθηκε προς χρηµα-
τοδότηση στο Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο του
Προγράµµατος «Αντώνης Τρίτσης». 

Έτσι, σύµφωνα µε τον φάκελο προτάσεων, ο ∆ήµος
Ελευσίνας εντάσσει στις άµεσες προτεραιότητες για τις
υποδοµές σε παιδεία και πολιτισµό, τα παρακάτω έργα.  

Για το Μουσικό Γυµνάσιο και Λύκειο: Την Μελέτη
Κατασκευής Μουσικού Γυµνασίου - Λυκείου Ελευ-
σίνας, συνολικού προϋπολογισµού 903.398,29€. Αντι-
κείµενο της µελέτης αποτελεί η ωρίµανση, µε σκοπό
την δηµοπράτηση του έργου ανέγερσης του κτιρίου του
µουσικού Γυµνασίου Λυκείου στο Ο.Τ. 344 που περι-
βάλλεται από τις οδούς Ανυφαντή, Γεωργάκη, Πλου-
τάρχου και ανωνύµου οδού και βρίσκεται στην περιοχή
«Παράδεισος» του ∆ήµου Ελευσίνας. 

Στην παρούσα φάση προβλέπεται η εκπόνηση
µελετών ενός κτιρίου 4.992m2 (περιλαµβανοµένων των
υπογείων χώρων) και του περιβάλλοντος αυτού χώρου
3.132 m2.

Για τα ∆ηµοτικά Σχολεία: Την συντήρηση ∆ηµοτικών
Σχολικών µονάδων του 1ου και 3ου Γυµνασίων της ∆.Ε.
Ελευσίνας. Πιο συγκριµένα, θα επισκευασθούν φθορές
και βλάβες που παρουσιάστηκαν στα συγκεκριµένα
σχολικά ́ συγκροτήµατα, καθώς είναι κατασκευές του
1970. 

Ανάµεσα στα άλλα, περιλαµβάνονται σηµαντικές
εργασίες συντήρησης και αναβάθµισης, που ουσιαστικά
θα φτιάχνουν ένα σχολείο από την αρχή. 

Έτσι προβλέπονται: 
Η αποκατάσταση γενικών φθορών 
Η ριζική́ αλλαγή ́ του δικτύου σωληνώσεων της κεν-

τρικής θέρµανσης
Η αντικατάσταση των θερµαντικών σωµάτων 
Η συµπλήρωση τµηµάτων υδρορροών και κατασκευή́

φρεατίων υδροσυλλογη ́ς όµβριων υδάτων, ώστε το
µήκος τους να καταλήγει στα σωστά ́ σηµεία για να αντι-
µετωπιστεί́ η υγρασία που δηµιουργείται στους εξωτερ-
ικούς τοίχους και στη θεµελίωση.

Η αντικατάσταση φωτιστικών (παλαιού ́ τύπου φθορι-
σµού ́ ) µε νέας τεχνολογίας φωτιστικά́ LED 

Για το Ανοικτό Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης στο ∆ηµο-
τικό Γυµναστήριο «Ανδρέας ∆ασκαλάκης»: Οι εργασίες
θα οδηγήσουν στην αντιµετώπιση χρόνιων προβληµά-
των και θα αναβαθµίσουν ουσιαστικά τη λειτουργικότ-
ητα αλλά και την αισθητική του γηπέδου. 

Έτσι προβλέπονται τα εξής:
Φρεζάρισµα της επιφανείας του γηπέδου, καθώς και

του χώρου στάθµευσης νοτίως του γηπέδου
Επίστρωση νέου ασφαλτοτάπητα στην περιοχή́ που

έχει φρεζαριστεί ́ µε ελαφριά́ διαµόρφωση ρύσεων

συνεχίζεται στη σελ. 4

Σ
υνάντηση με τον Υφυπο-
υργό Περιβάλλοντος Γιώρ-
γο Αμυρά είχε ο Δήμαρχος

Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης
σχετικά με το τι διοικητικές εξελίξειςς
θα ακολουθήσουν μετά την καταστρ-
οφική πυρκαγιά στην οροσειρά
Γεράνεια.

Ο Υφυπουργός, σύμφωνα με ανα-
κοίνωση του Δήμου Μεγαρέων, δια-
βεβαίωσε ρητά το Δήμαρχο πως δεν
πρόκειται να δοθούν εκτάσεις για
ορυχεία βωξίτη και ανεμογεννήτριες.
45.000 στρέμματα περίπου τα οποία
κάηκαν θα κηρυχθούν άμεσα ως
αναδασωτέα.

Ως το τέλος Ιουλίου θα έχει ολοκ-
ληρωθεί η μελέτη αντιπλημμυρικής
προστασία και αμάσως θα ξεκινή-
σουν τα έργα. Θα κοπούν τα καμμέ-
να πεύκα τα οποία είτε θα χρησιμο-
ποιηθούν για κορμοδέματα, είτε θα
απομακρυνθούν.

Ρητή διαβεβαίωση από τον Υφυπουργό
Γ. Αμυρά: “Δεν θα δοθούν εκτάσεις για ορυχεία και
ανεμογενήτριες στα Γεράνεια” 
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Επίστρωση νέου ελαστικού ́ δαπέδου στον χώρο του γηπέδου
Επισκευή ́ ιστών καλαθοσφαίρισης και ταµπλό́ (µπασκέτες)
Τοποθέτηση αστικού ́ εξοπλισµού ́, παγκάκια, προς εξυπηρέτηση των

αθλου ́µενων
Συντήρηση του πρασίνου και τοποθέτηση νέων δένδρων 
∆ιαγράµµιση όλων των χώρων στάθµευσης, καθώς και του χώρου διέλευ-

σης των πεζών
Για τις προτάσεις του ∆ήµου Ελευσίνας στον άξονα «Παιδεία και Πολιτι-

σµός» στο Αντώνης Τρίτσης, ο ∆ήµαρχος Αργύρης Οικονόµου, ανέφερε σχε-

τικά:«Ο φάκελος που έχουµε υποβάλλει στο Υπουργείο, µετά από τη
συστηµατική εργασία των τεχνικών µας υπηρεσιών, περιλαµβάνει έργα µε
συνολική χρηµατοδότηση σχεδόν ενός εκατοµµυρίου ευρώ. Για την
ακρίβεια, το ακριβές ποσό είναι 945.574,58€, εκ των οποίων ζητούνται
559.720 € για χρηµατοδότηση και 385.855 € θα καλυφθούν από ίδιους πόρ-
ους.  

Αυτό σηµαίνει ότι για την Παιδεία και τον Αθλητισµό, είµαστε διατεθει-
µένοι να δαπανήσουµε ως ∆ήµος ένα πολύ σηµαντικό ποσό, καθώς οι δράσεις
και τα κονδύλια που διαθέτουµε δεν εξαντλούνται στο Πρόγραµµα Τρίτσης. 

Ακριβώς, γιατί πιστεύουµε ότι κάθε έργο στην κατεύθυνση αυτή, είναι µια
επένδυση για το σήµερα και το αύριο». 
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Μ
ετ’ εμποδίων –
λόγω προβλημά-
των σύνδεσης με

την ψηφιακή πλατφόρμα
του προγράμματος – γίνε-
ται η υποβολή των αιτή-
σεων, για την ένταξη στο
πρόγραμμα κοινωνικού
τουρισμού του ΟΑΕΔ, των
παρόχων τουριστικών
καταλυμάτων και  των
ακτοπλοϊκών επιχειρή-
σεων.

Το πρόβλημα είναι εις
γνώσην της διοίκησης του
ΟΑΕΔ, που χειρίζεται τη
σχετική πλατφόρμα και για το λόγο αυτό δόθηκε –
ήδη – παράταση στην προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων ειδικά για τους κατόχους καταλυμάτων
και τους εκπροσώπους ακτοπλοϊκών επιχειρή-
σεων.

Η νέα προθεσμία λήγει την Πέμπτη, 24 Ιουνίου
και ώρα 23:59, ενώ οι αιτήσεις – αρχικώς –
ξεκίνησαν να υποβάλλονται στις 14 Ιουνίου με την
πρώτη προθεσμία να λήγει στις 17 Ιουνίου.

Μεγάλη αν ταπόκριση
Η μεγάλη ανταπόκριση του προγράμματος τόσο

από δικαιούχους επιταγών κοινωνικού τουρι-
σμού, όσο και από παρόχους καταλυμάτων,
δημιούργησε δυσλειτουργίες στην ψηφιακή πλα-
τφόρμα.

Σημειώνεται  ότι  συνολικά υποβλήθηκαν
353.540 αιτήσεις δικαιούχων για 648.369 επιτα-
γές, ενώ έως τώρα έχουν υποβληθεί 1.689 αιτή-
σεις συμμετοχής τουριστικών και ακτοπλοϊκών
επιχειρήσεων.

Η παράταση της προθεσμίας αφορά μόνο τους
παρόχους καταλυμάτων και τις ακτοπλοϊκές 

επιχειρήσεις, ενώ για τους δικαιούχους επι-
ταγών η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.

Υπενθυμίζεται ότι και φέτος επιδοτούνται τα
ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ενώ για πρώτη φορά
ενισχύεται κατά 20% η επιδότηση των τουρι-
στικών καταλυμάτων τον Αύγουστο, ώστε να υπάρ-
ξει μεγαλύτερη στήριξη των επιχειρήσεων και
αυξημένη διαθεσιμότητα δωματίων κατά την
«περίοδο αιχμής» των διακοπών.

Συνολικά θα χορηγηθούν 300.000 επιταγές
συνολικού προϋπολογισμού 30.000.000 ευρώ.
Το πρόγραμμα διαρκεί από 1 Αυγούστου 2021
έως 31 Ιουλίου 2022 για διακοπές σε τουριστικά
καταλύματα του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ.

Η μέγιστη διάρκεια διανυκτερεύσεων είναι έξι
βράδια με μικρή ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στα
νησιά της Κω, Λέρου, Λέσβου, Σάμου, Χίου και
στο Νομό Έβρου η μέγιστη διάρκεια διανυκτερ-
εύσεων είναι 10 βράδια με μηδενική ιδιωτική
συμμετοχή.

Μία πρότυπη παιδική χαρά ΑμεΑ σχεδιάζεται στην Ελευσίνα 

Μ
ία πρότυπη παι-
δική χ αρά ΑμεΑ
έχ ει εν τάξει στον

προγραμματισμό του ο
Δήμος Ελευσίν ας,
στοχ εύον τας ν α παρέχ ει
στους μικρούς δημότες με
ειδικές ικαν ότητες, ευκαι-
ρίες για αλληλεπίδραση
και παιχ ν ίδι. Ο χ ώρος θα
περιλαμβάν ει ειδικά πολ-
υόργαν α και κατασκευές,
ώστε ν α μπορούν  ν α
αθληθούν  και ν α
απασχ οληθούν  δημιουρ-
γικά.

Σημειών εται, πως το
έργο θα γίν ει μέσα από
συν έργεια με τα Ελλην ικά
Πετρέλαια και τελεί υπό
την  αιγίδα της «Επιτροπής 2021». 

Ο Δήμαρχ ος Ελευσίν ας, τόν ισε σχ ετικά: «Το θέμα
των  παιδικών  χ αρών  είν αι ιδιαίτερα σύν θετο, αφού 

πολλές από τις παιδικές χ αρές μέχ ρι πρόσφατα δεν
διέθεταν  τη σχ ετική πιστοποίηση. 

Είν αι έν α ζήτημα, το οποίο μας απασχ ολεί, δίν ουμε

λύσεις μέρα την   ημέρα,
βάζον τας σε τάξη και αυτό
το ζήτημα. 

Ωστόσο, πάν τα
υπάρχ ουν  δυσκολίες,
αφού η διαδικασία είν αι
ιδιαίτερα χ ρον οβόρα. 

Ειδικότερα, όσον  αφορά
την  παιδική χ αρά ΑμεΑ,
αυτό που θέλουμε είν αι ν α
μην  αφορά αποκλειστικά
παιδιά µε αν απηρία, αλλά
ν α µπορεί ν α φιλοξεν ήσει
δημιουργικά όλα τα παιδά-
κια.

Αυτό ζήτησα ν α ληφθεί
πολύ σοβαρά υπόψιν
στον  σχ εδιασμό της, προ-
κειμέν ου όλα τα παιδιά ν α
συν υπάρχ ουν . 

Το μεγάλο ζητούμεν ο, είν αι η έν ταξη, η συµµετοχ ή
και η κοιν ων ικοποίηση όλων  των  παιδιών , χ ωρίς δια-
κρίσεις». 

Παράταση στις δηλώσεις για τον Κοινωνικό Τουρισμό
Λόγω προβλημάτων σύνδεσης με την ψηφιακή πλατφόρμα του προγράμματος

Το ΚΕΠ Υγείας του
Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α,
Δήμου Ελευσίνας-

Μαγούλας,  στο πλαίσιο της
συνεργασίας του με το
ΕΔΔΥΠΠΥ και το Σύλλογο
Φίλων του Ογκολογικού Νοσο-
κομείου «Oι Άγιοι Ανάργυροι»,
παρέχει την δυνατότητα σε άπο-
ρες, ανασφάλιστες και  με χαμ-
ηλό εισόδημα γυναίκες, να
κάνουν την εξέταση  ψηφιακής
μαστογραφίας.

Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο
καρκίνος του μαστού είναι ο πιο
συχνά εμφανιζόμενος καρκίνος
στις γυναίκες παγκοσμίως με
συχνότητα εμφάνισης 12%,
δηλαδή 1 στις 8 γυναίκες. Η
θνητότητα της νόσου έχει ελατ-
τωθεί σημαντικά τα τελευταία
χρόνια, παρά το αυξανόμενο
ποσοστό των νέων κρουσμά-
των. Το γεγονός αυτό αποδίδεται
κυρίως στην έγκαιρη  διάγνωση
και αντιμετώπιση της νόσου,
γεγονός  που δεν είναι εφικτό για
όλους, λόγω της οικονομικής
κρίσης και της ανεργίας που
μαστίζουν την κοινωνία μας.

Για τους παραπάνω λόγους,
εξασφαλίσθηκε μία πολύτιμη
ημερομηνία εξέτασης, η Πέμπτη
15/7/2021,  στο Κέντρο Μαστού,
του Ογκολογικού Νοσοκομείου
«Oι Άγιοι Ανάργυροι», για δεκα-
πέντε (15) ανασφάλιστες, άπορ-
ες γυναίκες. Η προσέλευση θα
γίνει στη διεύθυνση Τίρυνθος 2,
Άνω Πατήσια και αυστηρά, ώρα
09.00π.μ.

Το πρόγραμμα  απευθύνεται
σε  γυναίκες , ηλικίας  40 έως 69
ετών ανασφάλιστες  ή ασφαλι-
σμένες με χαμηλό
εισόδημα.(Ετησίως: 6.000
ατοµικό εισόδημα και 12.000
οικογενειακό,  προσαυξανόµενο
κατά  1.000 ευρώ για κάθε
παιδί).

Την ηµέρα  της εξέταση, οι
γυναίκες  θα πρέπει να έχουν
µαζί τους την ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  τους
και ΠΑΛΙΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ  (εάν
έχουν).  Γυναίκες  που  δεν θα
έχουν μαζί  τους την ταυτότητά
τους  ΔΕΝ θα υποβληθούν σε
μαστογραφία.

Επιπλέον, θα πρέπει να
έχουν μαζί τους ιατρική μάσκα
και να τη φορούν.

Επίσης, την ίδια ημέρα της
μαστογραφίας οι γυναίκες θα
πρέπει να διαθέσουν το ποσόν
των (πέντε) 5  ευρώ, για την
προμήθεια του σχετικού CD της
μαστογραφίας και τη στήριξη του
Συλλόγου  Φίλων του Ογκολογι-
κού Νοσοκομείου.

Προσοχή: το πρόγραμμα δεν
απευθύνεται σε γυναίκες που
πάσχουν ήδη ή έχουν εμφανίσει
στο παρελθόν καρκίνο του
μαστού.

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν
να απευθύνονται για ραντεβού
και περισσότερες πληροφορίες,
καθημερινά, στο ΚΕΠ Υγείας του
Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.  Δήμου
Ελευσίνας –Μαγούλας  στα
τηλέφωνα: 210-5546117 (κα
Ευγενία Βούλγαρη) και 210-
5565614 (κα Κατερίνα Μαρ-
ούγκα) τις ώρες από 9:00-12:00,
έως και τη Δευτέρα 5/7/2021.

Δεν θα γίνονται δεκτές στο
πρόγραμμα, συμμετοχές μετά
τη Δευτέρα 5/7/2021.

Ψηφιακή μαστογραφία σε 
ανασφάλιστες, άπορες γυναίκες 

του KEΠ Υγείας 
Δ. Ελευσίνας - Μαγούλας
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ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

Πολύ σημαντική χαρακτήρισε,
ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Πειραιά, κ.
Γεώργιος Παπαμανώλης-Ντό-
ζας,  την πρωτοβουλία του
Δήμου Πειραιά  να αξιοποιήσει
κονδύλια που θα διατεθούν με
τη μορφή μη επιστρεπτέας
επιχορήγησης σε επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στον
Δήμο και λόγω της πανδημίας
αντιμετωπίζουν προβλήματα
ρευστότητας και  οικονομικές
ζημιές.

Στη δήλωσή του ο Πρόεδρος
Β.Ε.Π. τονίζει  ακόμη : «Η
συγκεκριμένη δράση έρχεται
την στιγμή της επανεκκίνησης
των επιχειρήσεων, οι οποίες

προσπαθούν να παραμείνουν
«ζωντανές» ενώ ο COVID 19
είναι ακόμα εδώ. Είναι πολύ

σημαντικό ότι ο Δήμος Πειραιά
κατά το σχεδιασμό της Δράσης
συνεργάστηκε τόσα με τα Επι-
μελητήρια όσο και τους φορείς
της περιοχής έτσι ώστε το απο-
τέλεσμα να αγκαλιάσει  όσες
περισσότερες Μικρομεσαίες
επιχειρήσεις του Δήμου,
δίνουν μάχη επιβίωσης.

Η επανεκκίνηση της οικο-
νομίας, απαιτεί να σταθούν στα
πόδια τους και να συνεχίσουν
τη δραστηριοποίησή τους όλες
οι  μικρές επιχειρήσεις που
βρέθηκαν σε δυσμενή θέση
λόγω της πανδημίας και των

π ε ρ ι ο ρ ι -
σ τ ι κ ώ ν
μέτρων.

Το Βιο-
τ ε χ ν ι κ ό
Ε π ι μ ε λ -
ητήριο Πει-

ραιά, καταλήγει  ο κ. Παπα-
μανώλης,  θα σταθεί έμπρακτα
αρωγός σε κάθε προσπάθεια

στήριξης της τοπικής οικο-
νομίας και της επιχειρηματικότ-
ητας με  στόχο την άμβλυνση
των συνεπειών της πανδημίας
του COVID-19 για τις επιχειρή-
σεις».

Β Ι Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πολύτιμη στήριξη προς τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις  του Πειραιά, η Δράση «Ενίσχυση
μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ

Συν άδελφοι συν ταξιούχοι:

Στις 27/6/2021 ημέρα Κυριακή από τις 9 το πρωί έως τις 4
το απόγευμα ψηφίζουμε στα γραφεία του συλλόγου μας για
ν έο διοικητικό συμβούλιο.
Υποχρέωση όλων  όσων  είμαστε μέλη είν αι ν α δώσουμε
το παρών , η ψήφος μετράει για πολλά πράγματα. Εν ωμέ-
ν οι μπορούμε ν α κερδίσουμε πολλά. Όλες οι απόψεις που
βοηθούν  στην  λύση των  προβλημάτων  μας  είν αι σεβα-
στές, ακόμα περισσότερο όταν  αν εβάζουν  το συν ολικό
επίπεδο μας, στον  πολιτισμό στην  ιστορία αυτού του
τόπου κτλ.Τα προβλήματα είν αι πολλά, μπορούμε όμως
εν ωμέν οι ν α παλέψουμε για τη λύση τους.
Οι συν τάξεις μετά και τις μεγάλες περικοπές που
δέχτηκαν  εδώ και 12 χρόν ια, σήμερα χάν ουν  την  αξία
τους σε σχέση με την  επιβίωση μας. Όλα τα είδη πρώτης
αν άγκης ακριβαίν ουν . Μας χρωστάν ε αυτά που μας έκλε-
ψαν !
Μέσα  στην  παν δημία γν ωρίσαμε από πρώτο χέρι πόσο
δεν  μας υπολογίζουν  αυτοί που έχουν  την  οικον ομική
και την  κυβερν ητική εξουσία. Η  δημόσια υγεία που έπρ-
επε ν α είν αι ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ γίν εται όλο και πιο
ξεδιάν τροπα εμπόρευμα. Μάρτυρας το Κέν τρο Υγείας
Μεγάρων  που ακόμα υπολειτουργεί. Όμως, με τους
αγών ες όλων  μας, από  εκεί πού ήταν  κλειστό καταφέρα-
με έστω ν α υπολειτουργεί σήμερα. Θα συν εχ ίσουμε τους
αγών ες μας ν α λειτουργεί σε καθημεριν ή βάση όλο το εικο-
σιτετράωρο, με την  πρόσληψη του αν αγκαίου μόν ιμου
προσωπικού.
Είν αι όμορφες και χρήσιμες οι δράσεις μας! Μπορούμε με
τις εκδρομές μας και άλλες κοιν ων ικές εκδηλώσεις ν α
γν ωριστούμε ακόμα καλύτερα αλλά και ν α γν ωρίσουμε την
ιστορία της χώρας μας. Είν αι ΔΙΚΑΙΩΜΑ μας.
Η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ καλεί όλους τους
εγγεγραμμέν ους συν ταξιούχους ν α έρθουν  ν α ψηφίσουν
για την  παραπέρα μαζικοποίηση - συσπείρωση και δράση
του σωματείου μας.

Συν άδελφοι συν ταξιούχοι: οι συν ταξιούχοι στα Μέγαρα
είμαστε πολλές χ ιλιάδες. Η  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ θα κάν ει ότι είν αι δυν ατό ν α γραφτούν
μαζικά οι συν ταξιούχοι της πόλης στο σωματείο μας.
Ψηφίζουμε:

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αγγελόπουλος Παν αγιώτης του Χρήστου
Δουλγεράκης Γεώργιος του Νικολάου
Καλογερόπουλος Κων σταν τίν ος του Παν αγιώτη
Μουρτζίκου (Καραγεώργου) Μαρία του Δημητρίου
Οικον όμου Αθαν άσιος του Ευαγγέλου
Πάν ος Χρήστος του Κων /ν ου
Τζαβάρας Αθαν άσιος του Φωτίου
Χοροζάν ης Αν τών ιος του Ευστρατίου
Παπαθεοδώρου Λευτέρης του Θεοδώρου
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ΓΝΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΓΟΥΣΤΑ 
Τι θα δούμε φέτος στην Κινηματογραφική Λέσχη Ελευσίνας
«Με την ταινία «Κατηγορώ» του Ρομάν Πολάνσκι, έγινε η επίσημη πρώτη του

φετινού καλοκαιριού στην «Κινηματογραφική Λέσχη Ελευσίνας». Το επόμενο

διήμερο έρχεται το εξαιρετικό φιλμ  "Ανάμεσα μας" κι ακολουθεί την Πέμπτη η

ταινία ‘’Καλπάζοντας με το όνειρο’’, σε ένα υπέροχο χώρο

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ –ΕΝΑΡΞΗ 2021 Κανελλοπούλου

1, Ελευσίνα, ώρα έναρξης 9.30μμ επικοινωνία: 6970511612



Π
ειθαρχικό έλεγχο για
10 περιπτώσεις «ακρ-
αίας ταλαιπωρίας»

ασφαλισμένων από υπηρεσίες
του ΕΦΚΑ, ανακοίνωσε σήμε-
ρα ο υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
Κωστής Χατζηδάκης.

Πρόκειται για περιπτώσεις
κατά τις οποίες είτε η μία
υπηρεσία παραπέμπει στην
άλλη, είτε δεν ανταποκρίνον-
ται επί μήνες ή και χρόνια σε
αιτήματα ασφαλισμένων, ή
δεν απαντούν σε τηλεφωνικές
κλήσεις, e-mail και επιστολές,
κλπ.

Σε δήλωσή του, ο κ. Χατ-
ζηδάκης ανέφερε τα
εξής:«Αποφάσισα να στείλω
10 περιπτώσεις ακραίας ταλαι-
πωρίας πολιτών από υπηρ-
εσίες του ΕΦΚΑ για πειθα-
ρχικό έλεγχο. Δεν μένω σ’
αυτό. Πάμε σε άμεση αναβάθ-
μιση του τηλεφωνικού κέντρ-
ου, αλλά παράλληλα και σε
επέκταση των ψηφιακών
συναλλαγών με τον ΕΦΚΑ.

Επειδή ο ΕΦΚΑ κάνει κοι-
νωνική πολιτική, θέλω να
ξεκαθαρίσω ότι δεσποτικές
συμπεριφορές υπαλλήλων δεν
γίνονται ανεκτές! Πλήττουν
μεταξύ άλλων και την εικόνα
όλων των ευσυνείδητων
υπαλλήλων του ΕΦΚΑ που
κάνουν καλά τη δουλειά τους.

Γι’  αυτό, αν χρειαστεί, θα
προχωρήσω και σε άλλους
πειθαρχικούς ελέγχους».

Συνοπτικά, οι δέκα καταγ-
γελίες αφορούν:

1.Αναμονή από το 2018 για
αναπηρική σύνταξη

Καταγγελία για:

Αδυναμία τηλεφωνικής
εξυπηρέτησης

Μη απάντηση σε επιστολές
και e-mails

Αδικαιολόγητη καθυστέρηση
στην έκδοση σύνταξης αναπ-
ηρίας

Καθυστέρηση στη σύσταση
επιτροπών ΚΕΠΑ

Αδυναμία κλεισίματος ηλεκ-
τρονικού ραντεβού λόγω μη
διαθεσιμότητας κενών ραντε-
βού

2. Εκλεισαν ραντεβού σε
κλειστή υπηρεσία

Καταγγελία για:

Μη ενημέρωση για ακύρω-
ση του ραντεβού του λόγω
covid

Aδυναμία τηλεφωνικής
εξυπηρέτησης ούτε από το 

1555 καθώς και από τα
τηλέφωνα του υποκαταστήμα-
τος στο Αιγάλεω

3. «Μπαλάκι» ανάμεσα σε
διάφορες κεντρικές υπηρεσίες

Καταγγελία για:

Αδυναμία έγκυρης πληροφ-
όρησης από τις υπηρεσίες του
ΕΦΚΑ σχετικά με την αποφυ-
γή περικοπών για σύνταξη
χηρείας ασφαλισμένου

Η μια υπηρεσία παραπέμπει
στην άλλη (ΤΣΜΕΔΕ, ΓΛΚ,
κεντρικές υπηρεσίες

4.  Πέντε χρόνια για μια
απάντηση πέντε λεπτών.

Καταγγελία για:

Καθυστέρηση- άνω των 5
ετών- από τον ΕΦΚΑ προς
τον ΕΔΟΕΑΠ για μια απάν-
τηση προς τον ασφαλισμένο
(είναι καρκινοπαθής) που
αφορά τον υπολογισμό χρό-

νου ασφάλισης συνταξιούχου
προκειμένου να λάβει το επι-
κουρικό.

Αδυναμία τηλεφωνικής
εξυπηρέτησης:

5. Λάθος προ διετίας χρόνια
αλλά χωρίς επιστροφή χρημά-
των

Καταγγελία ανάπηρου
συνταξιούχου για αδικαιολόγ-
ητη καθυστέρηση για τη διόρ-
θωση λάθους απόφασης των
υπηρεσιών του ΕΦΚΑ που
αφορά και επιστροφή χρημά-
των.

6. Δεν απαντούν ούτε στο
γραφείο του υπουργού.

Καταγγελία για:

Αδυναμία τηλεφωνικής
εξυπηρέτησης

Αδυναμία επικοινωνίας
μέσω e-mail

Μη ανταπόκριση στο αίτημα
του γραφείου Υπουργού για
άμεση διερεύνηση της υπόθε-
σης του καταγγέλοντος

7. Ο ΕΦΚΑ δεν βρίσκει την
οφειλή αλλά το ΚΕΑΟ χρεώνει
τόκους

Καταγγελία για:

Αδυναμία τηλεφωνικής
εξυπηρέτησης για ζήτημα που
αφορά καρκινοπαθή σε τελευ-
ταίο στάδιο

Αδυναμία συνεννόησης με
τις υπηρεσίες για την εξεύρεση
λύσης στο πρόβλημα οφειλών
του συνταξιούχου το οποίο
δημιουργήθηκε λόγω καθυ-

στερημένης ενημέρωσης του
από τις υπηρεσίες του ΚΕΑΟ

Αδυναμία εξυπηρέτησης
από τις ηλεκτρονικές υπηρ-
εσίες του ΚΕΑΟ

8. Στην αναμονή από τον
Οκτώβριο του 2020

Καταγγελία σε ραδιοφωνική
εκπομπή για: 

Αδυναμία τηλεφωνικής
εξυπηρέτησης τόσο από την
τοπική οργανική μονάδα όσο
και από το 1555

9. Υπάλληλος σε άδεια από
το Δεκέμβριο;

Καταγγελία για ελλιπή
εξυπηρέτηση και αδυναμία
τηλεφωνικής επικοινωνίας

10. Στην αναμονή από τον
Μάιο για παραπεμπτικό.

Καταγγελία σε ιστοσελίδα
για:

αδυναμία τηλεφωνικής
εξυπηρέτησης

καθυστέρηση στην αποστο-
λή παραπεμπτικού για να εξε-
ταστεί ασθενής από επιτροπή
ΚΕΠΑ.

ΠηγήΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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ΕΦΚΑ: Πειθαρχικός έλεγχος από Χατζηδάκη για δέκα περιπτώσεις ακραίας ταλαιπωρίας

1ο Τουρνουά Ποδοτέννις στην Ελευσίνα για τα 90 Χρόνια του Πανελευσινιακού

Πραγματοποιήθηκε  το 1ο Τουρνουά FooT
Tennis (Ποδοτέννις) στην πλατεία Ελευσίνας για
τα 90 Χρόνια του Πανελευσινιακού.  Νικήτρια

ομάδα η Γιάφκα με σκόρ
2-0 την Original.

Οι ομάδες του τουρνο-
υά που έλαβαν μέρος

ΓΙΑΦΚΑ, CAPULUS,
ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΚΙ,
Α Μ Π Α Λ Ε Ρ Μ Ο ,
Ο Ρ Ι Τ Ζ Ι Ν Α Λ , Ι L L
TOTO,ATHLISIS, BAKE
CITY, BELEM,
ΤΖΗΜΑΣ,ITAΛΙΚΟ,ΛΟΦΤ,
OSFP, PHOTOSHOOT,
TSIBI, EN-ETEI, MEAT-
BALLS, ΑΜΠΑΛΟΙ,
KAPAKI.

1. Athlisis health and
balance ( ΕΥΑΓΓΈΛΟΥ,
ΖΗΛΙΟΣ)

2. Λοφτ men's boutique
( ΜΑΚΡΙΔΗΣ, ΤΟΥΣΗΣ,
ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ )

3. εν-Ετει  cafe-bar (ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ,
ΚΟΡΜΑΛΗΣ)

4. Capulus means Coffee ( ΓΚΙΝΗΣ,

ΜΙΧΑΗΛΟΣ )
5. ΕΛΕΥΣΙΝΙΟΙ ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ( ΦΥΣΣΑΡΑΚΗΣ,

ΡΟΥΣΣΟΣ,ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ)
6. ΑΜΠΑΛΕΡΜΟ ( ΝΤΕΡΒΙΣΑΙ,ΣΟΥΛΕΓΝΙ,

ΛΙΚΑ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ)
7. FIST ( ΦΥΣΣΑΡΑΚΗΣ, ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗΣ)
8. Meatballs ( ΝΤΟΥΡΟΣ,ΔΡΟΥΓΟΣ)
9. ΟRIGINAL ( ΠΕΤΣΙΤΗΣ Γ, ΠΕΤΣΙΤΗΣ Δ)
10. Γιάφκα ( ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ, ΜΥΡΚΟΣ,

ΝΤΑΦΛΑΣ, ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ)
11. TSIBI ( ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ , ΛΕΛΟΥΔΑΣ

ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ )
12. ΑΜΠΑΛΟΙ ( ΧΑΝΤΗΣ, ΠΙΠΕΡΗΣ Γ,

ΠΙΠΕΡΗΣ Μ)
Στην φωτό ο δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης

Οικονόμου με τους αντίπαλους του τελικου Γιά-
φκα -ΟΡΙΤΖΙΝΑΛ.

Παραβρέθηκε στους αγώνες και ο πρόεδρος
της ΕΠΣΔΑ Κλέαρχος Τζαφέρης.

Ο Πανελευσινιακός ευχαριστεί τις ομάδες που
λάβανε μέρος και τον κόσμο που ηρθε να παρα-
κολουθήσει!

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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Μ
ε αφορμή την έκρηξη και
την πυρκαγιά που ξέσπασε
σε αποθήκη με φιάλες προ-

πάνιου και υγραερίου στον Ασπρόπυρ-
γο την Παρασκευή 18/06/2021,  απαι-
τούμε ΤΩΡΑ μέτρα πρόληψης και προ-
στασίας από βιομηχανικό ατύχημα.

Συμπαραστεκόμαστε στους τρα-
υματίες εργαζόμενους και τις οικογένει-
ες τους και ευχόμαστε ταχεία ανάρρω-
ση.

Ως Δημοτικοί Σύμβουλοι της Λαϊκης
Συσπείρωσης, εκφράζουμε για ακόμη
μία φορά την έντονη ανησυχία μας  για
την πλήρη απουσία ουσιαστικών μέτρ-
ων προστασίας της ζωής και της υγείας
των  εργαζομένων και της πόλης μας
αλλά και των κατοίκων της Δυτικής
Αττικής, που ζουν συνεχώς με τον
κίνδυνο και το φόβο ενός εκτεταμένου
βιομηχανικού ατυχήματος.

Το μήνυμα της ίδιας της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας «Καταφύγετε σε κλειστό
κτήριο τώρα. Κλείστε τα παράθυρα και μείνετε μακριά από
υαλοπίνακες», με το οποίο θέλουν να δείξουν ότι τάχα το
κράτος βρίσκεται σε ετοιμότητα, αποδεικνύει ότι ο κίνδυνος
να τραυματιστούν σοβαρά από εκρήξεις κάτοικοι και
εργαζόμενοι, μαθητές  της περιοχής μας, ήταν υπαρκτός
και από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα.

Αναδεικνύει και τις σοβαρότατες ελλείψεις που
υπάρχουν στα σχολεία ιδίως της περιοχής, που ενώ γει-
τνιάζουν με βιομηχανικές εγκαταστάσεις υψηλής επικιν-
δυνότητας είναι πραγματικά αθωράκιστα απέναντι σε ένα
ατύχημα.

Η ανησυχία δικαιολογημένα γίνεται μεγαλύτερη, καθώς
το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο.

Θυμίζουμε ότι μόνο τους τελευταίους μήνες, στην ευρύτε-
ρη περιοχή είχαμε την έκρηξη στο ΚΥΤ Ασπροπύργου,
φωτιά σε αποθήκη χαρτιού και πάλι στον Ασπρόπυργο,
την πρόσφατη φωτιά στην ΧΩΜΑΤΕΡΗ, δεκάδες φωτιές σε
εργοστάσια ανακύκλωσης και άλλα…

Σε μια περιοχή όπως ο Ασπρόπυργος και με ευθύνη
όλων των Ελληνικών κυβερνήσεων  αλλά και των
τοπικών αρχών, εξακολουθεί να υπάρχει ένα πραγματικό
χάος και μια αναρχία σε σχέση με τις χρήσεις γης.

Σε ολόκληρη την πόλη μας, αλλά και στο σύνολο της

Δυτικής Αττικής , δίπλα και μέσα στους οικιστικούς ιστούς,
εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται επικίνδυνες μονά-
δες, εργοστάσια με επικίνδυνες ουσίες ή μεγάλες ποσότ-
ητες καυσίμων, εγκατάσταση ΧΥΤΑ και άλλα.

Συνεχίζεται η εγκληματική ανυπαρξία μέτρων πρόληψης
σε χώρους εργασίας, με κίνδυνο πυρκαγιάς, διαρροής
επικίνδυνων χημικών κ.ά. διότι αυτά αποτελούν κόστος
για τους πλούσιους, ενώ από τη μεριά του κράτους δεν
γίνεται έλεγχος τήρησης αυτών των κανόνων.

Απουσιάζουν παντελώς ουσιαστικές διαδικασίες ενημέρ-
ωσης και εκπαίδευσης του πληθυσμού για καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης ή ακόμα και αναγκαίες οδοί μαζικής δια-
φυγής αν απαιτηθεί εκκένωση πληθυσμού σε μια περιοχή.

Πολύ περισσότερο, που λίγα χιλιόμετρα από το σημείο
της τωρινής έκρηξης και πυρκαγιάς συνεχίζει να λειτουργεί
μόνο τις καθημερινές και μόνο τις πρωινές ώρες με μόλις
6 γιατρούς (εκ των οποίων οι 2 συμβασιούχοι) το Κέντρο
Υγείας Ασπροπύργου, ενώ στο Θριάσιο Νοσοκομείο η
ΜΕΘ στο κέντρο εγκαυμάτων εξακολουθεί να νοσηλεύει
μόνο περιστατικά covid-19 και δεν επαρκεί για τη νοσηλεία
εγκαυματιών ασθενών.

Οι εργαζόμενοι και οι κάτοικοι της πόλης μας, δεν μπο-
ρούμε να περιμένουμε με σταυρωμένα τα χέρια την επό-
μενη καταστροφή.

Δυναμώνουμε τον αγώνα μας και
διεκδικούμε:

Να ληφθούν όλα τα αναγκαία
μέτρα με ευθύνη του κράτους για
τον έλεγχο των επιχειρήσεων για
την πρόληψη εργατικών ατυχημά-
των, επαγγελματικών ασθενειών,
βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης
έκτασης, ρύπανσης του περιβάλλον-
τος.

Να εξασφαλιστεί με ευθύνη του
κράτους η εκπόνηση ολοκληρωμέ-
νων μελετών επικινδυνότητας ανά
περιοχή και να υπάρξει ανάλογος
σχεδιασμός αντιμετώπισης, λαμβά-
νοντας υπόψη το σύνολο των κιν-
δύνων και την αλληλεπίδρασή τους.

Να εξασφαλιστεί επαρκές, μόνιμο,
κατάλληλα εκπαιδευμένο προσω-
πικό έκτακτης ανάγκης, επαρκής

εκπαίδευση των εμπλεκομένων φορέων, τακτική ενημέρ-
ωση και εκπαίδευση των κατοίκων, με ευθύνη και χρημα-
τοδότηση του κράτους, κρατική χρηματοδότηση για ανά-
πτυξη της έρευνας σε αυτή την κατεύθυνση.

Να στελεχωθεί το Κέντρα Υγείας Ασπροπύργου με επα-
ρκές μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, όπως
αντίστοιχα και το Θριάσιο Νοσοκομείο.

Με ευθύνη της Κυβέρνησης να εξασφαλιστούν οι αναγ-
καίες ΜΕΘ για τη νοσηλεία ασθενών covid-19, ώστε να
είναι διαθέσιμες οι ΜΕΘ στο κέντρο εγκαυμάτων του Θριά-
σιου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 22/06/2021

ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ

ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Λαϊκή Συσπείρωση Ασπροπύργου: Δεν μπορούμε να ζούμε άλλο με το φόβο και τον κίνδυνο!!!!!!

<<Εεκφράζουμε για ακόμη μία φορά την έντονη ανησυχία μας  για την πλήρη απουσία ουσιαστικών μέτρων προστασίας 
της ζωής και της υγείας των  εργαζομένων και της πόλης μας αλλά και των κατοίκων της Δυτικής Αττικής, που ζουν συνεχώς με τον κίνδυνο και το

φόβο ενός εκτεταμένου βιομηχανικού ατυχήματος.>>

««ΒΒρροοχχήή»»  τταα  ππρρόόσσττιιµµαα  γγιιαα  οοδδήήγγηησσηη  σσττηηνν  ΛΛ..ΕΕ..ΑΑ..  εεππίί  ττηηςς  ΑΑθθηηννώώνν  ––  ΚΚοορρίίννθθοουυ
Ισχυρή αστυνοµική δύναµη της
Τροχαίας Εθνικών Οδών έβαλε «στην»
άκρη τους οδηγούς που κινούνταν στη
Λ.Ε.Α. της Αθηνών-Κορίνθου.

Το τριήµερο του Αγίου Πνεύµατος έγινε
µια πρώτης τάξεως ευκαιρία για απόδρα-
ση από την καθηµερινότητα και τα µεγά-

λα αστικά κέντρα, για εκατοντάδες χιλιάδες
πολίτες, καθώς ήταν το πρώτο τριήµερο µε αργία
από τότε που έγινε άρση των περιοριστικών µέτρ-
ων στις µετακινήσεις. Με τις εθνικές οδούς να
«πήζουν», λοιπόν, κατά την έξοδο και την επιστρ-
οφή στις πόλεις, λόγω της αυξηµένης κυκλοφο-
ρίας οχηµάτων, έκαναν την εµφάνισή τους και οι
γνωστοί «εξυπνάκηδες» οδηγοί που χρησιµοποι-
ούν την Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης, η οποία
κανονικά χρησιµοποιείται µόνο από πυροσβεστι-
κά, ασθενοφόρα, περιπολικά και λοιπά οχήµατα
τέτοιων σωµάτων.

Παρόλα αυτά, οι αστυνοµικοί του Τµήµατος της
Τροχαίας Εθνικών Οδών έδωσαν βροντερό
«παρών» λίγο µετά τα Μέγαρα στο ρεύµα προς
Αθήνα, εκεί που µεγάλη αστυνοµική δύναµη
έβαλε στην άκρη δεκάδες αυτοκίνητα που
κινούνταν στην Λ.Ε.Α. και βεβαίωσαν τα σχετικά
πρόστιµα!

Υπενθυµίζουµε πως, σύµφωνα µε το άρθρο 29
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, το πρόστιµο
για κάποιον που κινείται στην Λ.Ε.Α. αναίτια
είναι 100 ευρώ, 9 βαθµοί ποινής στο point sys-
tem, αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας για 60
ηµέρες και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 60
ηµέρες.

Οι δικαιολογίες πολλές και γνωστές για έκτακ-
τες ανάγκες, σοβαρά προβλήµατα υγείας, ενώ
σίγουρα στο µενού θα βρέθηκαν και σήµερα οι
«Για λίγα µέτρα τι πειράζει;», «∆εν πάω συνέχεια
από τη Λ.Ε.Α. µωρέ, απλά µπήκα για λίγο για να
προσπεράσω» ή «θέλω να µπω στο parking» (σ.σ. 

το οποίο parking είναι αρκετά χιλιόµετρα πιο
κάτω) και άλλα τέτοια, όπως επίσης και η κλασι-
κή ελληνική νοοτροπία του ότι ποτέ δεν θα
συµβεί κάτι σε εµάς για να χρειαστούµε µε τον
ένα ή τον άλλο τρόπο τη Λ.Ε.Α.. Επίσης, το πρόβ-
ληµα εκτείνεται και στη µη τακτική επιβολή
κυρώσεων από τις Αρχές για τη συγκεκριµένη
παράβαση, αν και ενέργειες όπως η σηµερινή
δείχνει ότι υπάρχει ευαισθητοποίηση από τους
αρµόδιους φορείς.
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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

Ζητείται κοπέλα από τον Κυνηγετικό 
σύλλογο Ασπροπύργου 

για γραμματειακή υποστήριξη, 4ωρης
απασχόλησης 8μηνης σύμβασης.

Τηλ. επικοινωνίας 6932476552 
Σταμάτης Ιωάννης
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Αισιόδοξοι στον Μανδραϊκό ΑΟ
για την επόμενη ημέρα

Ο Δήμαρχος Μάνδρας
Ειδυλλίας κ. Χρήστος Στά-
θης τίμησε με τη παρου-
σία του το τουρνουά του
Μανδραικού συζήτησε με
την Διοίκηση του Ομίλου,
μίλησε με παιδιά και
γονείς, φωτογραφήθηκε
μαζί τους, δοκίμασε μάλι-
στα και τις ποδοσφαιρικές
του ικανότητες!
Είμαστε αισιόδοξοι πώς
και στο μέλλον θα δούμε
και άλλα πολλά όμορφα
αθλητικά γεγονότα στο Δήμο μας.
Παρών και η πρόεδρος του ΔΟΚΑΠ Μάνδρας Ειδυλλίας, δικηγόρος κ. Ευαγ-
γελία Κουτσοδήμα παρακολουθώντας με ενδιαφέρον το τουρνουά δίπλα στον
αθλητισμό και τον πολιτισμό του Δήμου που γεμίζει αισιοδοξία!

ΑΝ.ΤΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Ακαδημία του

Ηρακλή 
Ελευσίν ας  

εν ημερών ει
πως οι προπο-

ν ήσεις 
της ακαδημίας

μας θα συν εχι-
στούν  

καν ον ικά έως
και την

Παρασκευή
25/6/2021!

Οι εγγραφές για
την  ν έα σεζόν  
θα ξεκιν ήσουν
την  Δευτέρα

16/8/2021 και οι
προπον ήσεις
την  Δευτέρα
30/8/2021!

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ
ΚΑΛΟ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!

Οι κανονιέρηδες
στην Football
League
9 γκολ:
Λουκίνας (Βέροια)
Τσιριγώτης (Επ ισκοπή)
8 γκολ:
Πασάς (Βέροια)
7 γκολ:
Μάνιος (Αλμωπός Αριδαίας)
Παπαδημητρίου (Ολυμπ ιακός
Βόλου)
Ροχάνο (Νίκη Βόλου)
Χατζησάββας (Ιάλυσος)
6 γκολ:
Βαλαβανόπουλος (Καβάλα)
Μπαρμπαρούσης (Αιγάλεω)
Κανούλας (Σαντορίνη)
Πράντο (Πανσερραϊκός)
Μαρουκάκης (Καλλιθέα)
Καλογέρης (Απόλλων Πόντου)

5 γκολ:
Δεμηρτζόγλου (Πιερικός)
Δεινόπαπας (Απόλλων Πόντου)
Δελαπόρτας (Ρόδος)
Πόζογλου (Βέροια)
Κολλάς, Κόκκορης (Καβάλα)
4 γκολ:
Αδαμάκης (Καβάλα)
Παπαδόπουλος (Ιάλυσος)
Μαρκόφσκι (Καλαμάτα)
Σαραντίδης (Θεσπρωτός)
Αρναρέλλης (Ρόδος)
Ποζατζίδης (Τρίγλια)
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Γενική Συνέλευση
στον Ηρακλή

Ελευσίνας

Σύμφωνα με το Καταστατικό του
Π.Α.Ο. ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, η
Διοίκηση του Συλλόγου, καλεί όλα τα
μέλη του σε Γενική Εκλογοαπολογι-
στική Συνέλευση, που θα πραγματο-
ποιηθεί στις

12 Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 16:00 μ.μ., στην αίθουσα και
το θεατράκι του Πολιτιστικού Κέντρου
"ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ"
του Δήμου Ελευσίνας (Δραγούμη 37
- Ελευσίνα), με θέματα.:

1. Διαδικαστικά.
2. Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ.
3. Διοικητικός Απολογισμός.
4. Οικονομικός Απολογισμός.
5. Προϋπολογισμός 2020 - 2021.
6. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτρο-

πής.
7. Απαλλαγή μελών Δ.Σ. για Διοικ-

ητικό και Οικονομικό Απολογισμό.

(Ψηφοφορία).
8. Εκλογή

Εφορευτι κής
Επιτροπής.

9. Αρχαιρ-
εσίες για την

ανάδειξη νέου
Δ.Σ.

10. Αρχαιρεσίες για την εκλογή
νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Υ.Σ.: Σε περίπτωση μη απαρτίας, η
Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί
την ίδια ημέρα, στον ίδιο χώρο και
ώρα 18:00 μ.μ. με τα παρόντα μέλη.

Στην Γενική Συνέλευση θα τηρηθ-
ούν αυστηρά όλα τα μέτρα ασφαλείας
που προβλέπονται  για την προ-
στασία των μελών από τον covid - 19.

Παρακαλουνται τα μέλη του Συλλό-
γου να έχουν τακτοποιήσει  τις
συνδρομές τους.

Με αθλητικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Κλαδάς Κων. Κοροπούλης Γεώρ-

γιος

FL: Το πρόγραμμα της τελευταίας στροφής

Το πρωτάθλημα της Football League ρίχνει αυλαία το Σαββατοκύριακο
(26-27/6), με τα παιχνίδια του Νότιου και Βόρειου ομίλου να διεξάγονται
Σάββατο και Κυριακή, στις 17:00.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο (26/6) θα διεξαχθούν όλα τα ματς του Νοτίου
ομίλου, με το Αιγάλεω – Καλλιθέα να έχει τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ
3, στις 17:00. Μάλιστα, το ίδιο θα συμβεί και την Κυριακή (27/6), με όλα τα
παιχνίδια του Βόρειου ομίλου με το Θεσπρωτός-Πανσερραϊκός να έχει
τηλεοπτική κάλυψη από την δημόσια τηλεόραση, την ίδια ώρα.

ΣΑΒΒΑΤΟ
18Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ
ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-ΡΟΔΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΙΑΛΥΣΟΣ
ΑΣΤΈΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
ΑΙΓΑΛΕΩ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ
18Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ
ΚΟΖΑΝΗ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ
ΤΡΙΓΛΙΑ-ΒΕΡΟΙΑ
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΊΑΣ-ΚΑΒΑΛΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΌΣ ΒΟΛΟΥ-ΠΙΕΡΙΚΟΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ

ΑΝ.ΤΣΑΚ.

Ο ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ...

Ο ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ Αθλητικός Όμιλος
θέλει να ευχαριστήσει δυο παιδιά
της πόλης μας, δυο ανθρώπους του
αθλητισμού βγαλμένους από τα
σπλάχνα της ομάδας, δυο διακεκρι-
μένους προπονητές που σήμερα
διαπρέπουν στις Ακαδημίες του
Παναθηναϊκού και του Ατρόμητου
Περιστερίου. Ο Βαγγέλης Μπέκας
και ο Κώστας Παρθενίου.
Είναι πάντα δίπλα στην ομάδα, είναι
δίπλα στο νέο τεχνικό μας Γιώργο
Σωτήρχο και αποτελούν παράδειγμα
προς μίμηση για τους νέους ποδο-
σφαιριστές μας. Τους ευχόμαστε
κάθε καλό στην καριέρα τους αλλά και
στην προσωπική τους ζωή!

ΦΙΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟ
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

26/27/6

Το Σαββατοκύριακο 26-
27 Ιουνίου στο γήπεδο
Νέας Περάμου θα πραγ-
ματοποιηθούν φιλικοί
αγώνες για όλα τα τμή-
ματα της Ακαδημίας ! Θα
αγωνιστούν ο ΑΓΣΝΠ,
Μεγαρικός και ΑΟ Μίμας
Μικρασιατική.

FL:   Η ακτινογραφία της 17ης
αγωνιστικής

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Η Καλαμάτα πρώτη, στην ουρά ανεβαίνει η
θερμοκρασία
Παρά την ήττα της από το Αιγάλεω, η Καλαμάτα
πανηγύρισε και μαθηματικά την πρώτη θέση στο
Νότιο Όμιλο, αφού την ίδια ώρα έχανε και η Ρόδος. Η
ομάδα του Νίκου Αναστόπουλου υπέστη την τρίτη
μόλις ήττα της στη σεζόν.
Με τα δύο γκολ που δέχτηκε έφτασε τα επτά
παθητικά, έχοντας την καλύτερη άμυνα με διαφορά.
Για το Αιγάλεω η νίκη ήταν αναγκαία, καθώς ο
κίνδυνος να βρεθεί στην ένατη θέση ήταν ορατός, αν
και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η αποστολή του. Τα
γκολ της νίκης πέτυχε ο Γιώργος Μπαρμπαρούσης,
που έφτασε τα έξι στη σεζόν.
Η Ρόδος, μοναδική ομάδα που θα μπορούσε να
απειλήσει την Καλαμάτα, έχασε δεύτερο διαδοχικό
παιχνίδι στην έδρα της. Μετά τον Ιάλυσο ηττήθηκε και
από τη Σαντορίνη 2020, αφού είχε να χάσει στο
γήπεδό της από το 2018.
Η Σαντορίνη 2020 με αυτή τη νίκη εξασφάλισε την
παραμονή της στα επαγγελματικά πρωταθλήματα,
αφού δεν μπορεί πλέον να βρεθεί ένατη. Ήταν η
δεύτερη στη σειρά νίκη της εκτός έδρας, μετά τον
Ασπρόπυργο, αλλά και η πρώτη φορά στη σεζόν,
που η ομάδα του Νίκου Παντελή πέτυχε τρία γκολ.
Και τα τρία γκολ μάλιστα πέτυχαν παίκτες που δεν
είχαν σκοράρει φέτος.
Ιδιαίτερα κρίσιμο ήταν το παιχνίδι που έγινε στην
Καλλιθέα, αφού οι δύο αντίπαλοι ήθελαν τη νίκη, για
να μην βρεθούν κοντά στην ένατη θέση. Η Καλλιθέα,
μετά τη μεγάλη βουτιά έξι βαθμών με το μηδενισμό
της, και η Νίκη Βόλου ήλθαν ισόπαλες 0-0, ένα
αποτέλεσμα που δεν τις στέλνει… διακοπές, αλλά
πιο κοντά στην παραμονή στα επαγγελματικά
πρωταθλήματα. Για τη Νίκη ήταν η ένατη ισοπαλία
στη σεζόν και η έκτη σε οκτώ εκτός έδρας παιχνίδια!
Ο Αστέρας Βλαχιώτη συνεχίζει την αντεπίθεση
σωτηρίας νικώντας για δεύτερη φορά εκτός έδρας,
αφού είχε χάσει και τα επτά πρώτα παιχνίδια του.
Μάλιστα έγινε και η πρώτη ομάδα εκτός νησιού, που
νίκησε τον Ιάλυσο στην έδρα του, από το Νοέμβριο
του 2019! Η ομάδα της Λακωνίας πάντως
παραμένει ένατη, αλλά με ελπίδες ότι θα τα
καταφέρει.
Στον Ασπρόπυργο η νίκη της Επισκοπής την έφερε 

στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, αλλά η είδηση είναι
ότι ο Θόδωρος Τσιριγώτης σκόραρε και πάλι και
έφτασε τα εννέα γκολ, πέντε από αυτά στα τρία
τελευταία παιχνίδια.

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Η Βέροια πέρασε στην κορυφή
Ο Ολυμπιακός Βόλου ήταν ο… υπαίτιος της
ανατροπής στην κορυφή του Βορείου ομίλου,
νικώντας την πρωτοπόρο Καβάλα στην έδρα της,
κάτι που ως τώρα είχε κάνει μόνο ο Απόλλων
Πόντου. Η Καβάλα έπεσε από την κορυφή με τις δύο
διαδοχικές ήττες της, με Βέροια και Ολυμπιακό
Βόλου, όσες είχε στα 15 πρώτα παιχνίδια της. Και τα
τρία γκολ μπήκαν στα μισά του πρώτου ημιχρόνου,
σε διάστημα πέντε λεπτών.
Έτσι η Βέροια πέρασε στην κορυφή της
βαθμολογίας, νικώντας με 2-1 τον Πιερικό. Ο
Γιάννης Πασάς σκόραρε για τρίτο παιχνίδι στη
σειρά, όχι όμως ο πρώτος σκόρερ Γιάννης
Λουκίνας, ούτε ο Στέλιος Πόζογλου, που
συμπλήρωσε 100 αγώνες πρωταθλήματος στην
καριέρα του. Ο Πιερικός είναι πέμπτος και θα
ανέβει μια θέση, αν νικήσει στο τελευταίο παιχνίδι
του τον Ολυμπιακό Βόλου. Το παιχνίδι αυτό ήταν
σημαντικό αριθμητικά και για δυο ακόμα παίκτες,
ένα παίκτη του Πιερικού και ένα της Βέροιας. Ο
Λευτέρης Ιντζόγλου έφτασε τους 400 αγώνες στην
επαγγελματική του καριέρα. Ο Μιχάλης
Μπουκουβάλας συμπλήρωσε 300 αγώνες
πρωταθλήματος στην καριέρα του.

Το ντέρμπι της μάχης της παραμονής στην
κατηγορία κρίθηκε λίγο πριν το τέλος του. Μια
κεφαλιά του 20χρονου Γιώργου Γώγου στο 87’ έδωσε
τη νίκη στο Θεσπρωτό σε βάρος του Αλμωπού και
έφερε την ομάδα της Ηγουμενίτσας πιο κοντά στο
στόχο της. Αντίθετα ο Αλμωπός είναι σε δύσκολη
θέση, καθώς δεν έχει πλέον την τύχη στα χέρια του.
Ακόμα και νίκη μπορεί να μην του αρκέσει.
Ο Απόλλων Πόντου δεν κατάφερε να συνεχίσει τα
καλά αποτελέσματα, αφού έχασε στις Σέρρες με 2-
0 από τον Πανσερραϊκό. Οι γηπεδούχοι
επανέκαμψαν μετά από τρεις ήττες και πλέον είναι
αγκαλιά με την τρίτη θέση της βαθμολογίας.
Ανάγκη για βαθμούς είχε και η Τριγλία, αλλά βρήκε
αντίσταση στο πρώτο ημίχρονο από την ΑΕ Ποντίων
ΠΕ Κοζάνης. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως έφτασε σε
άνετη νίκη, έχοντας δύο ακόμα παιχνίδια για να
εξασφαλίζει την παραμονή της.
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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 Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021

Συστάσεις στους δήμους για την προστασία των αστέγων από τον καύσωνα

Έ
γγραφο προς
όλους τους δήμο-
υς της επικράτει-

ας, προκειμέν ου ν α
αποτραπεί η έκθεση
αστέγων  σε κίν δυν ο
εξαιτίας του επερχ όμε-
ν ου καύσων α, απέστειλε
η γεν ική γραμματεία Κοι-
ν ων ικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της
Φτώχ ειας, που υπάγεται στο υπουργείο Εργασίας και
Κοιν ων ικών  Υποθέσεων .

Όπως αν αφέρεται σε αν ακοίν ωση του υπουργείου,
ζητήθηκε ν α οριστούν  από τον  εκάστοτε δήμο οι κλι-
ματιζόμεν οι χ ώροι, οι οποίοι θα είν αι διαθέσιμοι για
διημέρευση, και προσβάσιμοι τουλάχ ιστον  από τις
10:00 π.μ. έως τις 20:00 μ.μ. κατά τις ημέρες με ιδιαίτε-
ρα υψηλές θερμοκρασίες.

Ιδιαίτερη μέριμν α πρέπει ν α ληφθεί για την  εν ημέρω-
ση των  ως άν ω πολιτών , καθώς και για την  τήρηση
των  μέτρων  προστασίας για τον  περιορισμό της διά-
δοσης του κορον οϊού. Περισσότερες πληροφορίες
παρέχ ον ται στην  πλατφόρμα του ΕΟΔΥ
https://eody .gov .gr/neos-koronaios-cov id-19/.

Επίσης, συστήν εται ν α εξεταστεί η δυν ατότητα, σε
συν εργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΔΥ, διε-
ξαγωγής rapid tests, πριν  από την  είσοδο στους οριζό-
μεν ους χ ώρους. 

Για τους αστέγους που διαβιούν  σε εξωτερικούς χ ώρ-
ους και δεν  επιθυμούν  ν α κάν ουν  χ ρήση της παρα-

πάν ω υπηρεσίας, συστήν εται επιπλέον  η εν ημέρωσή
τους για τις οδηγίες προστασίας από τον  καύσων α,
όπως αυτές έχ ουν  αν αρτηθεί στην  ιστοσελίδα της
γεν ικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας www.civ il-
protection.gr και η διαν ομή φιαλών  ν ερού και ειδών
πρώτης αν άγκης.

Επισημάν θηκε επίσης, η αν άγκη για συν εργασία των
δήμων  με άλλες υπηρεσίες και με φορείς της κοιν ων ίας
των  πολιτών , και ιδίως για την  εν εργοποίηση εθελον -
τών , με στόχ ο τη δημιουργία εν ός σταθερού δικτύου
παροχ ής υπηρεσιών  έκτακτης παρέμβασης σε ευπαθ-
είς ομάδες.

Υπουργείο Εργασίας : Εντολή διεξαγωγής προλ-
ηπτικών ελέγχων για την αποφυγή της καταπόν-
ησης των εργαζομένων από τις υψηλές θερμοκρ-
ασίες

Παράλληλα. εν τολή διεξαγωγής προληπτικών  ελέγχ ων
για την  αποφυγή της καταπόν ησης των  εργαζομέν ων
από τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν  σε περ-
ιόδους καύσων α εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας και
Κοιν ων ικών  Υποθέσεων , με εγκύκλιο προς το ΣΕΠΕ
που υπογράφει η Γεν ική Γραμματέας Εργασίας Άν ν α
Στρατιν άκη.

Προτεραιότητα θα δίν εται σε ελέγχ ους στις υπαίθριες
εργασίες (π.χ . σε οικοδομές, οδικά και άλλα τεχ ν ικά
έργα) και στις εργασίες σε στεγασμέν ους χ ώρους όπου
λόγω της φύσης των  παραγωγικών  διαδικασιών  μπορεί
ν α υπάρχ ει επί πλέον  θερμική καταπόν ηση από
υψηλές τιμές θερμοκρασίας-υγρασίας και ακτιν οβο-

λούμεν η θερμότητα (π.χ . σε χ υτήρια, μεταλλουργίες,
βιομηχ αν ίες πλαστικών , μαγειρεία κ.α.) και ιδίως στις
χ ειρων ακτικές εργασίες (π.χ . μεταφορά βαρέων  αν τι-
κειμέν ων , οικοδομικών  υλικών ). Εφιστάται επίσης
ιδιαίτερη προσοχ ή στους εργαζόμεν ους που αν ήκουν
σε ομάδες υψηλού κιν δύν ου.

Στην  εγκύκλιο επισημαίν ον ται οι υποχ ρεώσεις των
εργοδοτών  καθώς και οι διοικητικές και ποιν ικές
κυρώσεις που προβλέπει η ν ομοθεσία σε περίπτωση
μη συμμόρφωσης.

Τέλος υπογραμμίζεται η πρόσθετη επιβάρυν ση που
προκύπτει εξαιτίας της υποχ ρεωτικής χ ρήσης μάσκας
για την  αποφυγή μετάδοσης του κορων οϊού και
καλούν ται οι εργοδότες, με τη βοήθεια του ιατρού
εργασίας:

Α. ν α είν αι ευαισθητοποιημέν οι σχ ετικά με τους
εργαζόμεν ους που πάσχ ουν  από χ ρόν ιες ασθέν ειες
και δυν ητικά διατρέχ ουν  υψηλότερο κίν δυν ο θερμικής
καταπόν ησης

Β. ν α εφαρμόζουν  αυστηρά τα εν δεικν υόμεν α μέτρα
για την  αποφυγή θερμικής καταπόν ησης στους εργα-
σιακούς χ ώρους

Γ. ν α εφαρμόζουν  συγχ ρόν ως τα απαραίτητα οργα-
ν ωτικά μέτρα στο χ ώρο εργασίας, τα οποία περιλαμβά-
ν ουν  την  μείωση του κιν δύν ου για την  μετάδοση της
ν όσου COVID-19. 


