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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες . Άνεμοι : ασθενείς 
Θερμοκρασία: Από 21 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Λίβιος, Λίβας, Λιβύη, Έρως, Έρωτας
Φεβρωνία, Φευρωνία, , Φέβρα, Φεύρα,

Φεβρούλα, Φευρούλα,  Φεβρωνίτσα

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Μαγγίνα Πηγή Ν.Μπότσαρη Μάρκου 2 & Λεωφόρος
Δημοκρατίας, Έναντι Δημαρχείου,  2105573484

Ελευσίνα
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Κοντούλη 1, 2105542410

MANΔΡΑ
Ασημάκης Γρηγόριος Κ.

Στρατηγού Ρόκκα 114, 2105550323

Άνω Λιόσια

Μοσχογιάννη Σπυριδούλα Σ.
Δημαρχείου 15, 2102475470

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΗΛΙΑΝΝΑ ΣΑΜΠΑΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Αγίας Τριάδος 75, 2102442655

Με συνεχώς αυξανόμενη επιβατική κίνηση υλο-
ποιείται, εδώ και ένα δίμηνο, το πιλοτικό πρό-
γραμμα που εφαρμόζει ο δήμος Χαϊδαρίου για

προκράτηση θέσης στα δημοτικά λεωφορεία της πόλης,
μέσω εφαρμογής από κινητό τηλέφωνο.

«Οι κάτοικοι του Χαϊδαρίου έχουν αγκαλιάσει την πρω-
τοβουλία και το smartbus της Δημοτικής Συγκοινωνίας
Χαϊδαρίου, που συνδέει την περιοχή του Δάσους με το
κεντρικό Χαϊδάρι και τον Σταθμό Μετρό Αγία Μαρίνα, απο-
τελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς
τους», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος Χαϊδαρίου,
Βαγγέλης Ντηνιακός.

«Μέσω της εφαρμογής, οι δημότες μας κάνουν κράτηση
θέσης σε άμεσο χρόνο, έχοντας τη δυνατότητα να μετακι-
νούνται εντός της πόλης μας δωρεάν, με ασφάλεια και
χωρίς συνωστισμό», συμπληρώνει ο κ. Ντηνιακός που
επισημαίνει ότι, λόγω της πιλοτικού πλαισίου της λειτο-
υργίας της γραμμής, στα λεωφορεία μπορούν να
μπαίνουν και πολίτες χωρίς κράτηση, εφόσον υπάρχει
διαθεσιμότητα θέσεων.

Τονίζεται ότι το Χαϊδάρι είναι ο πρώτος δήμος της
χώρας και ένας από τους πρώτους στην Ευρώπη, όπου
υλοποιείται η προκράτηση θέσης στα Μέσα Μεταφοράς.
Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, «βάση των πρώτων
στοιχείων που διαθέτουμε, εκτός από τις νεότερες ηλικίες

που έχουν μια σημαντική εξοικείωση με την τεχνολογία, το
smartbus είναι ιδιαίτερα δημοφιλές και στους συμπολίτες
μας μεγαλύτερης ηλικίας. ‘Αλλωστε η διαδικασία είναι
αρκετά απλή, ενώ όσοι το επιθυμούν μπορούν να κάνουν
κράτηση και τηλεφωνικά την προηγούμενη μέρα», τονίζει
ο κ. Ντηνιακός, ο οποίος θέτει ως στόχο την καθιέρωση
του smartbus ως βασικού Μέσου μεταφοράς εντός της
πόλης. «Ένας σύγχρονος Δήμος οφείλει να αξιοποιεί τις
νέες τεχνολογίες και να παρέχει στους δημότες υπηρεσίες
στην κατεύθυνση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας»,
αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι η καινοτόμος εφαρμογή για την πιλοτική
γραμμή του δήμου, που υλοποιείται σε συνεργασία με τον
ΟΑΣΑ, σχεδιάστηκε από την επιστημονική ομάδα του
Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.

Το πρώτο «φως» για νέες φοροελαφρύνσεις

Τ
ο πρώτο φως για νέες ελαφρύνσεις ανάβει το Μεσοπρ-
όθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-
2025, που κατέθεσε  στη Βουλή το υπουργείο Οικονο-

μικών.
Ωστόσο το  φως αυτό είναι θολό καθώς δεν υπάρχει καμία

συγκεκριμένη αναφορά σε οδικό χάρτη για τη περαιτέρω μείω-
ση του φορολογικού βάρους σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις ενώ
σε εκκρεμότητα παραμένει αν μετά το 2022 μονιμοποιηθεί η
κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης που ισχύει για τα εισοδή-
ματα του ιδιωτικού τομέα και αν το μέτρο αυτό, διευρυνθεί και
στους φορολογούμενους που αποκτούν εισοδήματα από το
δημόσιο τομέα καθώς και  τους συνταξιούχους.

Στο καυτό μέτωπο των μόνιμων μειώσεων φόρων στο κείμενο
του Μεσοπρόθεσμου αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «το
σενάριο βάσης απεικονίζει αποκλειστικά τις ήδη θεσμοθετημέ-
νες κυβερνητικές αποφάσεις, δεν αντανακλά τις κυβερνητικές
πολιτικές που θα νομοθετηθούν στο μέλλον στη βάση του διαθέ-
σιμου δημοσιονομικού χώρου που κατά περίπτωση προκύπτει
από τον συνδυασμό του ΜΠΔΣ και των νέων στόχων πρωτο-
γενών πλεονασμάτων που θα γίνουν γνωστοί σε μεταγενέστε-
ρο χρόνο όταν ολοκληρωθούν οι σχετικές συζητήσεις για τους
νέους δημοσιονομικούς κανόνες που θα ισχύσουν στην ευρ-
ωζώνη από το 2023 και εντεύθεν».

Από το σχετικό πίνακα με τις δημοσιονομικές παρεμβάσεις
τα επόμενα έτη προκύπτει ότι το κόστος για τη επέκταση της
μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών το 2022 ανέρχεται σε 816
εκατ. ευρώ και σε 767 εκατ. ευρώ από την αναστολή της εισφο-
ρά αλληλεγγύης αλλά από το 2023 και μετά προβλέπεται μηδε-
νισμός της επιβάρυνσης του προϋπολογισμού,  πράγμα που
δημιουργεί ερωτήματα για τη τύχη των συγκεκριμένων μέτρων.

Βέβαια στο Μεσοπρόθεσμο σημειώνεται «ότι κατόπιν της ενε-
ργοποίησης της γενικής ρήτρας διαφυγής του Συμφώνου Σταθε-
ρότητας και Ανάπτυξης, τα μέτρα αντιμετώπισης των οικονο-
μικών συνεπειών της πανδημίας είναι προσωρινής φύσης και
δεν παρουσιάζονται εν προκειμένω μέτρα που οδηγούν σε
σημαντικές δημοσιονομικές αποκλίσεις σε μεσοπρόθεσμο
ορίζοντα».

Άλμα φορολογικών εσόδων
Η κυβέρνηση πάντως περιμένει άλμα  της κατανάλωσης και

των εισοδημάτων  έως το 2025 προβλέποντας έξτρα φορολογι-
κά έσοδα 12,627 δις. ευρώ με βασικές πηγές το φόρο εισοδήμα-
τος και τους φόρους σε αγαθά και υπηρεσίες. Από 45,53 δις.
ευρώ που εκτιμάται ότι θα ανέλθουν φέτος τα έσοδα από φόρο-
υς, το 2025 η κυβέρνηση υπολογίζει ότι θα βάλει στα κρατικά
ταμεία 58,157 δις. ευρώ από φόρους.

Ειδικότερα στο πεδίο των φορολογικών εσόδων το Μεσοπρόθ-
εσμο προβλέπει τα εξής:

–         Φόροι εισοδήματος. Από 13,023 δις. ευρώ που εκτιμάται

ότι θα
εισπραχθ-
ούν φέτος
από τα
νοικοκυριά
και τις
επ ιχε ιρή-
σεις το
2025 τα
έσοδα από
τους φόρο-
υς εισοδήματα θα  εκτιναχθούν στα 19,6 δις. ευρώ. Πιο συγκεκρ-
ιμένα οι εισπράξεις από το φόρο εισοδήματος φυσικών
προσώπων από 9,558 δις. ευρώ φέτος θα σκαρφαλώσουν στα
12,627 δις. ευρώ το 2025.  Τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος
νομικών προσώπων από 2,309 δις. ευρώ που υπολογίζεται ότι
θα ανέλθουν φέτος εκτιμάται ότι θα φθάσουν στα 5,662 δις. ευρώ
το 2025.  

Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Οικονομικών η ενίσχυση
των εσόδων στηρίζεται αποκλειστικά στην πρόβλεψη για
υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας.  Για το έτος 2022
έχει προβλεφθεί η επέκταση των μέτρων της αναστολής πληρ-
ωμής εισφοράς αλληλεγγύης για τον ιδιωτικό τομέα με κόστος
767 εκατ. ευρώ και της διατήρησης της μείωσης των τριών μονά-
δων ασφαλιστικών εισφορών για τον ιδιωτικό τομέα με κόστος
816 εκατ. ευρώ. Επιπλέον από το 2022 και έπειτα προβλέπεται
σε μόνιμη βάση διατήρηση της μείωσης του ποσοστού της προ-
καταβολής φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δρα-
στηριότητα φυσικών προσώπων στο 55% και των νομικών
προσώπων στο 80%. Επίσης στα δημοσιονομικά αποτελέσμα-
τα έχει ληφθεί υπόψη η μείωση του ποσοστού φορολογίας
νομικών προσώπων από 24% στο 22% με εκτιμώμενο κόστος
183 εκατ. ευρώ για το 2022, 112 εκατ. ευρώ για το 2023, 125 εκατ.
ευρώ για το 2024 και 136 εκατ. ευρώ για το 2025.

–         Φόροι σε αγαθά και υπηρεσίες. Από 25,919 δις ευρώ
που εκτιμάται ότι θα ανέλθουν φέτος θα εκτιναχθούν στα 31,722
δις. ευρώ το 2025 λόγω της αύξησης της κατανάλωσης και
ταχύτερης ανάπτυξης της οικονομίας. Οι εισπράξεις από το
ΦΠΑ από 16,998 δις. ευρώ φέτος θα φθάσουν 21,519 δις. ευρώ
το 2025.

–            Φόροι Ακίνητης Περιουσίας. Τα έσοδα θα παραμείνουν
σχεδόν «παγωμένα» καθώς από 2,620 δις. ευρώ που εκτιμάται
ότι θα εισπραχθούν φέτος το 2025 υπολογίζεται να ανέρχονται
σε 2,5 δις. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι  η συνολική επιβάρυνση των
ιδιοκτητών ακινήτων από τον ΕΝΦΙΑ δεν θα μεταβληθεί και ότι ο
δημοσιονομικός χώρος  που θα προκύψει από την αύξηση και
επέκταση των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων το 2022 θα
χρησιμοποιηθεί για να αποτραπούν οι επιβαρύνσεις  στους
ιδιοκτήτες με ακίνητα χαμηλής και μεσαίας αξίας.

Μεγάλες πληρότητες στα «έξυπνα»
δημοτικά λεωφορεία του δήμου Χαϊδαρίου
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Παθολόγος ιατρός 
στα ΚΑΠΗ Ερυθρών,

Βιλίων και Οινόης
Την έναρξη παροχής ιατρικής φροντίδας

παθολόγου στα Κ.Α.Π.Η. των Δημοτικών Ενο-
τήτων Ερυθρών, Βιλίων και Οινόης ανα-
κοινώνει ο Δήμος και ο ΔΟΚΑΠ.

Η ιατρός Αλεξάνδρα Σμυρναίου θα βρίσκεται
κάθε Τετάρτη στις Ερυθρές, τα Βίλια, την
Οινόη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
κλείνουν το ραντεβού τους στο τηλέφωνο
6946 912320.

Αναλυτικά το πρόγραμμα (επισυναπτόμενο
έγγραφο):

Ερυθρές  09:00 πμ – 11:00 πμ

Βίλια       11:00 πμ – 13:00 μμ

Οινόη      13:00 μμ – 15:00 μμ        

Υπενθυμίζουμε ότι ο καρδιολόγος Θέμης
Γιαννικάκης συνεχίζει κάθε Παρασκευή να
παρέχει τις υπηρεσίες του στους ηλικιωμένο-
υς των ΚΑΠΗ  .

Λ. Κοσµόπουλος:
«Χρηµατοδοτούνται έργα ουσίας

για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα
2023 και την ∆υτική Αττική»

Το έργο της αισθητικής και λειτουργικής ανα-
βάθµισης των εγκαταστάσεων της πρώην Ελαιο-
υργικής, προϋπολογισµού 6,9 εκατοµµυρίων
ευρώ, εντάχθηκε στον προϋπολογισµό εκτελε-
στέων έργων της Περιφέρειας Αττικής. 

Η πρώην Ελαιουργική αποτελεί ζωτικό πυρήνα
της κοινωνικής, πολιτιστικής, αθλητικής ζωής
της Ελευσίνας και της ∆υτικής Αττικής και η 

αναβάθµισή της γίνεται µε αφορµή τα έργα για
την Ελευσίνα-Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης 2023. Στο πλαίσιο αυτό, ο Αντιπεριφερ-
ειάρχης ∆υτικής Αττικής Λευτέρης Κοσµόπου-
λος, µε το συντονισµό του Περιφερειάρχη Αττι-
κής Γιώργου Πατούλη, σε συνεργασία µε τους
∆ήµους, όπως στην προκειµένη περίπτωση τον
∆ήµο Ελευσίνας και τον ∆ήµαρχο Αργύρη
Οικονόµου, επιδιώκει την υλοποίηση έργων που
αλλάζουν την καθηµερινότητα και παράλληλα
ενισχύουν και την επισκεψιµότητα της ∆υτικής
Αττικής. 

συν εχ ίζεται στη σελ. 11

Ο
Υφυπουργός Δικαιοσύνης και Βουλευ-
τής Δυτικής Αττικής, κ. Γιώργος
Κώτσηρας, πραγματοποίησε συνάντηση

εργασίας με τη διοίκηση της ΚτΥπ Α.Ε. (Κτηρια-
κές Υποδομές Α.Ε.), αρμόδιο κρατικό κατασκευα-
στικό φορέα για όλες τις δημόσιες κτηριακές υπο-
δομές όπως νοσοκομεία, σχολεία, δικαστήρια και
σωφρονιστικά καταστήματα.

Στο επίκεντρο της πρόσφατης σύσκεψης του κ.
Κώτσηρα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΚτΥπ
Α.Ε., κ. Αθανάσιο Γιάνναρη και τον πρόεδρο, κ.
Τιμολέων Κατσίπο, τέθηκε το ζήτημα  της
ενίσχυσης των δικαστικών μεγάρων σε ό,τι αφορά
στην προσβασιμότητα των ΑμεΑ σε αυτά.

Επιπλέον, η ατζέντα της συζήτησης περιελάμ-
βανε όλα τα εκκρεμή θέματα που αφορούν τις
σχολικές υποδομές στην περιοχή της Δυτικής
Αττικής, όπως το κτηριακό ζήτημα του
Γυμνασίου Ερυθρών, η ολοκλήρωση του Ειδικού
Γυμνασίου Άνω Λιοσίων, καθώς και τα έργα που
βρίσκονται στον προγραμματισμό της ΚτΥπ Α.Ε.,
όπως το 1o ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ Ασπροπύργου, το 2ο
και το 7ο Νηπιαγωγείο Ελευσίνας, το 1ο και το
2ο Δημοτικό Σχολείο Ελευσίνας.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Υφυπουργός
Δικαιοσύνης και Βουλευτής Δυτικής Αττικής, κ.
Γιώργος Κώτσηρας, δήλωσε:

«Σε συνεργασία που είχα με τον Δ/ντα Σύμβου-
λο της ΚτΥπ Α.Ε. κ. Γιάνναρη και τον Πρόεδρο 

συν εχ ίζεται στη σελ. 7

Συνάντηση εργασίας του Υφυπουργού Δικαιοσύνης Γ. Κώτσηρα με τη διοίκηση της ΚτΥπ Α.Ε.

Στο επίκεντρο η προσβασιμότητα των ΑμεΑ
- Εξέλιξη για το κτήριο του Γυμνασίου Ερυθρών

ΗΗ  ααιισσθθηηττιικκήή  κκααιι  λλεειιττοουυρργγιικκήή  ααννααββάάθθµµιισσηη  ττηηςς
ππρρώώηηνν  ΕΕλλααιιοουυρργγιικκήήςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  

ύύψψοουυςς  66,,99  εεκκααττ..  ΕΕυυρρώώ  
σσττοονν  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόό  ττηηςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ΑΑττττιικκήήςς
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Αγρίνιο: Συνελήφθη ιερέας για
βιασμό ανήλικης
Υλικό παιδικής πορνογραφίας στην

κατοχή του
Ιερέας 49 ετών  συν ελήφθη στο Αγρίν ιο με την  κατ-

ηγορία του βιασμού αν ήλικης, σύμφων α με την  ΕΡΤ. 

Σύμφων α με πληροφορίες από το agriniopress.gr,
στην  κατοχ ή του 49χ ρον ου  βρέθηκε και υλικό παιδι-
κής πορν ογραφίας, εν ώ  θα οδηγηθεί εν ώπιον  του
Εισαγγελέα. 

Είχ αν  προηγηθεί, σύμφων α με τις ίδιες πληροφορίες,
καταγγελίες στις εισαγγελικές αρχ ές που παρήγγειλαν
από την  Αστυν ομία την  προκαταρκτική έρευν α.

Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 θριάσιο-5

Ξεκίνησε η διανομή για τους δικαιούχους του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου του Δήμου Φυλής

Ξεκίνησε η τακτική διανο-
μή του για τους δικαιούχο-
υς του Κοινωνικού Παντο-
πωλείου που είχε διακοπεί
λόγω εργασιών που
δυσχέραιναν την πρόσβαση
στον χώρο.

Από  το πρωί της Τρίτης
23 Ιουνίου η διανομή γίνε-
ται κανονικά και σύμφωνα
με όλους τους υγειονομι-
κούς κανόνες για την απο-
φυγή συνωστισμού. Οι
δικαιούχοι  προσέρχονται
κατόπιν τηλεφωνικού ραντε-
βού και  παραλαμβάνουν τρόφιμα και  είδη
πρώτης ανάγκης χωρίς την παραμικρή ταλαι-
πωρία.

“Ζητάμε συγνώμη για την ολιγοήμερη καθυ-
στέρηση, η οποία όμως οφείλεται σε έργα υπο-
δομής και οδοποιίας,  που θα αλλάξουν την εικό-
να της πόλης μας και θα κάνουν την καθημερ-
ινότητά μας καλύτερη. Ας μην ξεχνάμε τη φράση

του Δημάρχου Φυλής Χρήστου Παππού που
είναι “Η ταλαιπωρία είναι προσωρινή ενώ τα έργα
μόνιμα” σημειώνει  σχετικά ο αναπληρωτής
Δημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής Γιώργος
Αντωνόπουλος,  προσθέτοντας ότι: Η διανομή θα
συνεχιστεί κανονικά μέχρις ότου όλοι οι δικαι-
ούχοι συμπολίτες, προμηθευτούν τα προϊόντα
που τους αναλογούν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κλειστό θα παραμείνει το 
Σαββατοκύριακο το νέο

Κοιμητήριο
του Δήμου Φυλής 

Γνωστοποιούμε στους συνδημότες μας
ότι το Σαββάτο 26 και την Κυριακή 27
Ιουνίου 2021, το νέο Κοιμητήριο του
Δήμου Φυλής θα παραμείνει κλειστό, λόγω
ψεκασμού για την καταπολέμηση των
κουνουπιών.
Παρακαλούμε επίσης να αφαιρεθεί από

τα βάζα των λουλουδιών το νερό, ώστε να
αποφευχθούν οι εστίες αναπαραγωγής
τους.

Γεώργιος Κρητικός
Αναπλ. Δήμαρχος

METΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ Ο ΔΡΑΣΤΗΣ 
Επίθεση με βιτριόλι: Ποινική δίωξη στον ιερέα για βαριά σκοπούμενη

σωματική βλάβη κατά συρροή
Ποιν ική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συρροή άσκησε ο αρμόδιος

εισαγγελέας σε βάρος του 37χρονου ιερομόναχου, που επιτέθηκε με βιτριόλι εναν τίον  επτά
Μητροπολιτών .

Ο δράστης, εξερχόμενος της Εισαγγελίας, δήλωσε: «Δεν  ήξερα ότι θα κάνω κακό. Ζητώ
συγνώμη. Τα υπόλοιπα θα τα πει ο δικηγόρος μου».

Νωρίτερα, οι γιατροί που τον  εξέτασαν  είχαν  ζητήσει τον  εγκλεισμό του σε ψυχ ιατρική
κλιν ική, κάτι που υποστηρίζεται και από τους συνηγόρους του. Ωστόσο, ο 37χρονος θα
πρέπει να υποβληθεί σε περαιτέρω έλεγχο για να διαπιστωθεί εάν  πάσχει από ψυχιατρικά
προβλήματα.Ο συνήγορος του ιερομόναχου, Ανδρέας Θεωδορόπουλος, τον  χαρακτήρισε
«ψυχικά ασθενή», αναφέρον τας παράλληλα πως ο άνδρας προσπάθησε πριν  από 1,5
μήνα να βάλει τέλος στη ζωή του και αποκαλύπτον τας πως ο πελάτης του τού είπε ότι
αγόρασε την  καυστική ουσία από το ίν τερνετ, έναν τι 40 ευρώ.

«Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος είναι ψυχ ιατρικά ασθενής. Η άδικη πράξη που τέλεσε κατά το άρθρο 34 αίρει τον
καταλογισμό. Έχουμε να κάνουμε με ψυχ ικά ασθενή, που προσπάθησε πριν  από 1,5 μήνα να βάλει τέλος στη ζωή
του» δήλωσε ο δικηγόρος, συμπληρώνοντας ότι θα ζητηθεί ψυχ ιατρική πραγματογνωμοσύνη.

Μάλιστα, ο ίδιος υποστήριξε ότι αν  δεν  ευσταθούν  οι ισχυρισμοί του δράστη ότι είν αι ψυχ ικά ασθενής, τότε θα
παραιτηθεί. Ζήτησε δε, συγγνώμη από τα θύματα και αποκάλυψε πως ο πελάτης του τού είπε πως πλήρωσε τη χημική
ουσία 40 ευρώ στο ίν τερνετ.

«Έλιωσαν τα ράσα»
Την  ίδια ώρα, οι περιγραφές των  μητροπολιτών  σοκάρουν .
Για «φρικιαστικές στιγμές» κάνει λόγο ο μητροπολίτης Σταγών  και Μετεώρων  Θεόκλητος αναφερόμενος στην

πρωτοφανής επίθεση.

Στο  Δρομοκαΐτειο οδηγήθηκε ο 37χρονος καθαιρεθείς ιερέας που επιτέθηκε με καυστικό υγρό στους μητροπολίτες του
δευτεροβάθμιου συνοδικού δικαστηρίου. Οι πληροφορίες αναφέρουν  πως ο ιερέας επικαλέστηκε ψυχ ιατρικά προβλήματα
υγείας και μεταφέρθηκε πρώτα στο νοσοκομείο Συγγρού και μετά από εκεί παραπέμφθηκε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο
της πόλης μας, όπου ήταν  φρουρούμενος.Σύμφωνα με τον  δικηγόρο του, Ανδρέα Θεοδωρόπουλο, «ο συγκεκριμένος
κρατούμενος είναι ψυχ ιατρικά ασθενής». Ο κ. Θεοδωρόπουλος συνέχ ισε λέγον τας πως η άδικη πράξη που τέλεσε «κατά
το άρθρο 34 αίρει τον  καταλογισμό. Έχουμε να κάνουμε με ψυχ ικά ασθενή που προσπάθησε πριν  1,5 μήνα να βάλει
τέλος στη ζωή του. Παίρνει βαριά καταθλιπτικά χάπια. Θα ζητήσουμε ψυχ ιατρική πραγνατογνωμοσύνη. Αν  δεν
ευσταθούν  οι ισχυρισμοί του ότι είναι άρρωστος ψυχ ιατρικά θα παραιτηθούμε», είπε χαρακτηριστικά.

Επίδομα 534 ευρώ: Σήμερα οι
πληρωμές σε καλλιτέχνες και
επαγγελματίες Τέχνης

Η καταβολή αφορά σε μον ομερείς υπεύθυν ες
δηλώσεις για τον  μήν α Απρίλιο

Σήμερα Παρασκευή 25 Ιουν ίου θα γίν ει η πληρωμή
της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ σε
16.506 δικαιούχ ους, καλλιτέχ ν ες - Επαγγελματίες της
τέχ ν ης και του πολιτισμού. Συν ολικά, σύμφων α με
την  αν ακοίν ωση του υπουργείου Εργασίας, συν ολικά
θα γίν ει καταβολή συν ολικού ποσού ύψους 8,79 εκατ.
ευρώ. 
Συγκεκριμέν α η καταβολή αφορά σε μον ομερείς
υπεύθυν ες δηλώσεις για τον  μήν α Απρίλιο.

Απογραφή κτιρίων - πληθυσμού
2021: Τομεάρχες 18 - 67 ετών
αναζητά η ΕΛΣΤΑΤ

Η
Ελλην ική Στατιστική Αρχ ή (ΕΛΣΤΑΤ) καλεί τους
εν διαφερόμεν ους που επιθυμούν  ν α εν ταχ θ-
ούν  στο Μητρώο Τομεαρχ ών  των  Γεν ικών  Απο-

γραφών  Κτιρίων  και Πληθυσμού-Κατοικιών  (ΚΠΚ)
περιόδου Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2021, ν α υποβάλουν
τη σχ ετική ηλεκτρον ική αίτηση εκδήλωσης εν διαφέρ-
ον τος από τη 12η ώρα της 25ης Ιουν ίου 2021 μέχ ρι
και την  24η ώρα της 12ης Ιουλίου 2021.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο
Τομεαρχ ών  έχ ουν  μόν ον  φυσικά πρόσωπα, τα οποία
θα πρέπει ν α είν αι τουλάχ ιστον  απόφοιτοι Λυκείου ή
εξαταξίου Γυμν ασίου, ηλικίας από 18 έως 67 ετών .

Οι υποψήφιοι μπορεί ν α είν αι ιδιώτες, ή υπάλληλοι της
Κεν τρικής Διοίκησης, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ελεγχ όμεν ων  από
το Δημόσιο, ΟΤΑ, Δημόσιων  Επιχ ειρήσεων  και Οργα-
ν ισμών .

Εξαιρούν ται οι υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ, της Αν εξάρτ-
ητης Αρχ ής Δημοσίων  Εσόδων  (ΑΑΔΕ) και των  Σωμά-
των  Ασφαλείας, καθώς και όσοι θα υπηρετούν  τη στρ-
ατιωτική τους θητεία κατά το χ ρον ικό διάστημα Ιου-
λίου – Δεκεμβρίου 2021.
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ΤΤΟΟ  ΤΤΑΑΞΞΙΙΔΔΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΜΜΑΑΛΛ  --  Εργαστήριο Θεάτρου Σκιών για παιδιά 29-30/06 & 01/07

THE WALK | ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για

παιδιά στο πλαίσιο του
προγράμματος της Ελευσίν ας
2023, Πολιτιστική Πρωτεύουσα

της Ευρώπης

Ελάτε να φτιάξουμε μαζί την σκια
της Μικρής Αμάλ!

Εργαστήριο Θεάτρου Σκιών με τον
Σπύρο Αγγελόπουλο

Δηλώστε συμμετοχή έως την
Δευτέρα 28/06

Η Αμάλ διασχ ίζει την  Τουρκία και
ολόκληρη την  Ευρώπη για ν α βρει τη
μητέρα της. Αν αζητά έν α σπίτι όπου
μπορεί ν α κοιμηθεί με ασφάλεια στο
κρεβάτι της. Για ν α επιστρέψει στο
σχ ολείο. Για ν α ξεκιν ήσει μια ν έα ζωή.
Παρέα της είν αι πάν τα η σκιά της.
Ελάτε ν α φτιάξουμε την  σκιά της
Μικρής Αμάλ για ν α την  συν τροφεύσει
από την  Αν ατολή έως την  Δύση, στο 

μεγάλο της ταξίδι! Το εργαστήριο
θεάτρου σκιών  θα πραγματοποιηθεί
από τον  Σπύρο Αγγελόπουλου.

Το πρόγραμμα απευθύν εται σε
παιδιά άν ω των  9 ετών  και θα
πραγματοποιηθεί την  Τρίτη 29/6, την
Τετάρτη 30/6 και την  Πέμπτη 1/7 στις
18:30 στο 7ο Δημοτικό Σχ ολείο
Ελευσίν ας.

Διάρκεια κάθε εργαστηρίου: 3 ώρες

Δηλώσεις συμμετοχ ής έως και τη
Δευτέρα 28/06/2021 στον  ακόλουθο
σύν δεσμο: https://cutt.ly /kn5q26i 

Για οποιαδήποτε απορία -
διευκρίν ηση μπορείτε ν α καλείτε στο
6956023573 - Διεύθυν ση Αν άπτυξης
και Συμμετοχ ής Κοιν ού καθημεριν ά
από τις 10:00-18:00 ή στο artisticdirec-
torate@eleusis2021.eu. 

Ο Σπύρος Αγγελόπουλος είν αι
εικαστικός, ηθοποιός και make-up
artist. Σπούδασε στην  Αν ωτάτη Σχ ολή
Καλών  Τεχ ν ών  της Αθήν ας, την
Ακαδημία Τεχ ν ών  της Βεν ετίας και στο
Studio4 στο Λος Άν τζελες. 

Στη δουλειά του επηρεάζεται από την
παράδοση του ελλην ικού θεάτρου
σκιών  για ν α δημιουργήσει ν έες
μαριον έτες που απεικον ίζουν
χ αρακτήρες από το σιν εμά, τη
λογοτεχ ν ία, την  πολιτική, την  ιστορία
της τέχ ν ης και τον  αθλητισμό. 

Λίγα λόγια για το The Walk

Το The Walk είν αι έν α τεράστιο
εκπαιδευτικό Ταξίδι με ολοκληρωμέν α
προγράμματα δημιουργικής μάθησης. Η
καρδιά του Ταξιδιού, η «Μικρή Αμάλ»,
μία μαριον έττα 3,5 μέτρων , με τη
μορφή μίας ν εαρής προσφυγοπούλας,
δημιουργία της διακεκριμέν ης ομάδας
Handspring Puppet Company ,
αν τιπροσωπεύει όλα τα εκτοπισμέν α
παιδιά του κόσμου, πολλά από τα
οποία ζουν  μακριά από τις οικογέν ειες
τους, ταξιδεύει περισσότερα από 8.000
χ λμ, μεταφέρον τας το κατεπείγον
μήν υμα «Μη μας ξεχ ν άτε».

Η Μικρή Αμάλ από κάθε περιοχ ή που
περν άει μαθαίν ει για τους αν θρώπους,
τους τόπους και τους πολιτισμούς και
φέρν ει σε επαφή αν θρώπους από τον  

χ ώρο των  τεχ ν ών  και της
εκπαίδευσης με απώτερο στόχ ο την
δημιουργία εν ός παγκόσμιου δικτύου
εκπαιδευτών , οργαν ισμών  και ομάδων .

Οπουδήποτε πηγαίν ει η Μικρή Αμάλ,
μαζεύει όλα όσα έχ ει μάθει κι όλες τις
αν αμν ήσεις της. Έτσι, είτε τη δεις από
κον τά είτε ακολουθήσεις το ταξίδι της
από το σπίτι, μπορείς πάν τα ν α
συμμετέχ εις στη ΜΕΓΑΛΗ περιπέτεια
της Μικρής Αμάλ.

Η Αμάλ θα βρεθεί στην  Ελευσίν α την
1η Σεπτεμβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες:
www.walkwithamal.org/el

Παραγωγή the WALK: Good Chance,
Stephen Daldry , Dav id Lan and Tracey
Seaward σε

συν εργασία με τους Handspring
Puppet Company .

Παραγωγή για την  Ελλάδα: Γιολάν τα
Μαρκοπούλου / Poly planity
Productions

Σε συμπαραγωγή της Ελευσίν ας 2023
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Προκήρυξη μιας [1] θέσης δικηγόρου στο Γενικό
Νοσοκομείο Ελευσίνας “Θριάσιο”

Προκηρύχ θηκε η πλήρωση μιας
(1) θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω

Πάγω, στο Γεν ικό Νοσοκομείο
Ελευσίν ας ΘΡΙΑΣΙΟ , με σχ έση
έμμισθης εν τολής αορίστου χ ρόν ου,
σύμφων α με το άρθρο 14 παρ.2
περ. ιβ΄ του ν .2190/1994 (ΦΕΚ
28/Α/1994) , όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 1 παρ.2 περ. ιβ΄ του
ν .3812/2009 (234/Α΄) και των  άρθρ-
ων  42 έως και 44 του ν .4194/2013
(ΦΕΚ 208/Α΄)- Κώδικας Δικηγόρων ,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 παρ.7 του ν .4370/2016 (ΦΕΚ 37/Α΄/2016) 
Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί, θα καταλάβει κεν ή οργαν ική θέση του Οργαν ι-
σμού του Νοσοκομείου (ΦΕΚ 736/1-4-2013 τ.Β΄) και θα ακολουθεί την  προβ-
λεπόμεν η από την  κείμεν η ν ομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη. Οι αποδοχ ές του δικ-
ηγόρου που θα προσληφθεί καθορίζον ται σύµφων α µε τις διατάξεις του Κώδικα
περί ∆ικηγόρων  και την  παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-
12-2015 τ. α’) και θα υπόκειται στο αν τίστοιχ ο με την  ειδικότητα του Ταμείο και
λοιπών  ν όμιµων  κρατήσεων .

ΟΑΕΔ: Έως 29/6 οι αιτήσεις
καταλυμάτων-ακτοπλοϊκών για
το πρόγραμμα κοινωνικού
τουρισμού

Π
αρατείνεται μέχρι την  Τρίτη 29 Ιου-
ν ίου και ώρα 23:59 η προθεσμία υπο-
βολής αιτήσεων  συμμετοχής τουρι-

στικών  καταλυμάτων  και ακτοπλοϊκών
επιχειρήσεων  για το Πρόγραμμα Κοινων ι-
κού Τουρισμού ΟΑΕΔ 2021-22.

Ως επιπλέον  κίνητρα συμμετοχής, για
πρώτη φορά η επιδότηση καταλυμάτων
εν ισχύεται κατά 20% τον  Αύγουστο, ώστε
να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη στήριξη των
επιχειρήσεων  και αυξημένη διαθεσιμότητα
κατά την  «αιχμή» της περιόδου των  δια-
κοπών, ενώ επιταχύνεται η αποπληρωμή
των  παρόχων του προγράμματος, καθώς θα
υλοποιηθεί νέα ηλεκτρον ική διαδικασία υπο-
βολής δικαιολογητικών  και πληρωμής.
Συνολικά θα χορηγηθούν  300.000 επιταγές

συνολικού προϋπολογισμού 30.000.000 €. 
Το πρόγραμμα διαρκεί από 1 Αυγούστου

2021 έως 31 Ιουλίου 2022 για διακοπές σε
τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παρ-
όχων  του ΟΑΕΔ. Η μέγιστη διάρκεια διαν -
υκτερεύσεων  είναι 6 βράδια με μικρή ιδιωτι-
κή συμμετοχή, ενώ στα νησιά της Κω,
Λέρου, Λέσβου, Σάμου, Χίου και στο Νομό
Έβρου η μέγιστη διάρκεια διανυκτερεύσεων
είναι 10 βράδια με μηδεν ική ιδιωτική συμμε-
τοχή.

Η υποβολή αιτήσεων  παρόχων γίνεται
αποκλειστικά μέσω της Εν ιαίας Ψηφιακής
Πύλης του Ελλην ικού Δημοσίου gov .gr με
κωδικούς TAXISnet ή ΟΑΕΔ στη σχετική
διεύθυνση.
Συγκεκριμένα, η διαδρομή θα είναι: gov .gr

→ Εργασία και ασφάλιση → Αποζημιώσεις
και παροχές → Πάροχοι κοινων ικού τουρι-
σμού.
Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστι-

κά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρίες,
όπως ορίζει η Δημόσια Πρόσκληση. Για περ-
ισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν  να επισκεφτούν  τη σχετική ηλεκ-
τρον ική διεύθυνση.
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ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ασπροπύργου

Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα: Παιδιά και Θάλασσα
Μέτρα Πρόληψης και Προστασίας

Τ
ο ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ασπροπύργου σε συνεργασία με το
Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων Προαγωγής Υγείας
διοργανώνουν Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα «Παιδιά και Θάλασσα-

Μέτρα πρόληψης και προστασίας», την Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 και ώρα
13:30.

Ομιλητής της Δράσης θα είναι ο κ Αναστάσιος Χατζής, Παιδίατρος-Εντατι-
κολόγος, τ. Συντονιστής -Διευθυντής ΜΕΘ Νοσοκομείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ
ΣΟΦΙΑ», Μέλος ΔΣ Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Η δράση θα μεταδοθεί  ζωντανά μέσω της πλατφόρμας Zoom
https://zoom.us/j/92178595345  και στο Facebook  του ΚΕΠ Υγείας Κεντρι-
κή Δομή (https://www.facebook.com/kentrikidomikepygeias).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Αν.
Προϊσταμένη του Τμήματος Προστασίας & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας, κ.
Πολυτίμη Ηλία στο τηλέφωνο 2105575596.

ΣΣυυννεεχχίίζζεεττααιι  ααππόό  ττηη  σσεελλ..  33

Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης ∆υτ. Αττικής
Λευτέρης Κοσµόπουλος ανέφερε ότι: «Προχωράµε
µε έργα για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης-Ελευσίνα 2023. Η Περιφέρεια Αττικής
χρηµατοδοτεί µε 6,9 εκατοµµύρια ευρώ την
αισθητική και λειτουργική Αναβάθµιση των
εγκαταστάσεων της πρώην Ελαιουργικής, σε
συνεργασία µε τον ∆ήµο Ελευσίνας, όπως είχε
προεξαγγειλει στην επίσκεψη του εδώ ο Περιφε-
ρειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης. Η αναβάθ-
µιση της πρώην Ελαιουργικής είναι ένα έργο
ουσίας για την περιοχή µας. Για αυτό και για
άλλα έργα και στόχους, εργαζόµαστε καθηµερινα
για να καταφέρουµε ουσιαστικές αλλαγές στην
καθηµερινότητα και την εικόνα της ∆υτικής
Αττικής».

ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ 

Γνωστοποιούμε στους
συνδημότες μας ότι, λόγω του
καύσωνα, θα είναι στη διάθεσή
τους κλιματιζόμενες αίθουσες
και την Παρασκευή 25 Ιουνίου
2021, ως εξής:
Στο Δημαρχείο Άνω Λιοσίων
όλο το 24ωρο.
Στα Δημαρχεία Ζεφυρίου και Φυλής από 07:30 μέχρι και 21:00.
Μιχάλης Οικονομάκης
Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας



Έκτακτη τηλεδιάσκεψη
για τα κρούσματα της
μετάλλαξης Δέλτα στην
Κρήτη, πραγματοποιήθηκε
χθες. Στη σύσκεψη συμμε-
τείχαν  ο υφυπουργός
Πολιτικής Προστασίας και
Διαχείρισης Κρίσεων
Νίκος Χαρδαλιάς, ο καθη-
γητής Παθολογίας-Λοιμω-
ξιολογίας Σωτήρης Τσιό-
δρας, οι υφυπουργοί
παρά τω πρωθυπουργώ
Άκης Σκέρτσος και Θεό-
δωρος Λιβάνιος, ο περιφ-
ερειάρχης Κρήτης Σταύρ-
ος Αρναουτάκης, καθώς
και δήμαρχοι της Κρήτης.

Στη χώρα μας η παραλ-
λαγή προβλέπεται να έχει
επικρατήσει  μέχρι το τέλος
Αυγούστου, όπως εκτίμησε
σήμερα ο πρόεδρος του
ΕΟΔΥ Παναγιώτης Αρκο-
υμανέας.

Μιλώντας στο ραδιόφω-
νο του ΣΚΑΪ, ο κ. Αρκο-
υμανέας γνωστοποίησε ότι
στην Ελλάδα έχουν εντοπι-
στεί  νέα κρούσματα της
παραλλαγής Δέλτα στην
Αθήνα και την Κρήτη, προ-
σθέτοντας ότιυπάρξουν
σχετικές ανακοινώσεις . 

«Ήδη έχουν ανακοινωθεί
11 κρούσματα της παραλ-
λαγής τύπου Δέλτα, και
αναμένεται  να ανακοινωθ-
ούν περισσότερα σήμερα»,
είπε προειδοποιώντας
πως η συγκεκριμένη μετάλ-
λαξη αποτελεί  απειλή για
τους πολί τες που δεν
έχουν εμβολιαστεί .

Πάντως, το Ευρωπαϊκό
Κέντρο Ελέγχου και Πρόλ-
ηψης Νοσημάτων (ECDC)
απέστειλε προειδοποίηση
της απειλής που συνεπάγε-
ται   η ραγδαία εξάπλωση
της παραλλαγής Δέλτα,
τονίζοντας πως η εν λόγω
μετάλλαξη θα κυριαρχήσει
σε όλη την Ευρώπη μέσα
στους επόμενους μήνες.

Η παραλλαγή, που πρω-
τοεμφανίστηκε στην Ινδία,
θεωρείται  πιο μολυσματική
από το στέλεχος Άλφα και
θα μπορούσε να ανακόψει
τις προσπάθειες για τον
τερματισμό της πανδημίας.
Αντιπροσωπεύει  τουλάχι-
στον το 20% των νέων
περιπτώσεων στην Ιρλαν-
δία και σε τμήματα της Γερ-
μανίας, ενώ σε τοπικά
σημεία όπως η Λισαβόνα,
το ποσοστό είναι  πάνω
από 60%. 

Προειδοποιήσεις Μακρόν

Την ανάγκη επα-
γρύπνησης έναντι  της
μετάλλαξης Δέλτα, επισήμα-
νε από τις Βρυξέλλες, ο
Πρόεδρος της Γαλίας Εμα-
νουέλ Μακρόν, προσερχόμε-
νος στη Σύνοδο Κορυφ-
ής.Ο Εμανουέλ Μακρόν
τόνισε ότι  οι  εκστρατείες
εμβολιασμού προχωρούν σε
όλες τις χώρες της ΕΕ,
ωστόσο είπε ότι «πρέπει
όλοι να είμαστε προσεκτικοί
με τη μετάλλαξη Δέλτα» που
έρχεται και στην Ευρώπη.
Πρόσθεσε ότι η μετάλλαξη
Δέλτα φαίνεται να αγγίζει
περισσότερο τα μη εμβολια-
σμένα άτομα ή αυτά που
έχουν λάβει μόνο την πρώτη
δόση του εμβολίου και γι '
αυτό το λόγο θα πρέπει να
επιταχυνθούν οι  εκστρα-
τείες εμβολιασμού.

8-θριάσιο Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021

Ανησυχεί η μετάλλαξη Δέλτα - Έκτακτη τηλεδιάσκεψη της ΓΓΠΠ 
για τα κρούσματα στην Κρήτη
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Τον  επόμεν ο μήν α,
περίπου στις 12 Ιουλίου,
αν αμέν εται ν α ξεκιν ή-
σουν  οι καλοκαιριν ές
εκπτώσεις.

Οι εκπτώσεις αν αμέ-
ν εται ν α διαρκέσουν
έως και τον
Αύγουστο.Ωστόσο, η
καταληκτική ημερομην ία
αν αμέν εται ν α αν ακοι-
ν ωθεί το επόμεν ο διά-
στημα.

Σημειών εται πως οι
εμπορικές επιχ ειρήσεις
θα πρέπει ν α δείξουν
ιδιαίτερη προσοχ ή στα
εξής:

Η αν αγραφή διπλής
τιμής, δηλαδή της παλαι-
άς (διαγεγραμμέν ης) και
της ν έας τιμής όλων  των

ειδών  που πωλούν ται με
έκπτωση είν αι υποχ ρ-
εωτική.

Επιτρέπεται και η
αν αγραφή και η εμπορι-
κή επικοιν ων ία ποσο-
στού έκπτωσης.

Εφόσον  παρέχ εται
μειωμέν η τιμή σε περισ-
σότερα από το 60% του
συν όλου των  πωλούμε-
ν ων  ειδών , η επίδειξη
του παρεχ όμεν ου
ποσοστού έκπτωσης
επιβάλλεται, οπότε θα
πρέπει ν α αν αγράφεται
στην  προθήκη του
καταστήματος και σε
οποιαδήποτε άλλη εμπο-
ρική επικοιν ων ία.

Στην  περίπτωση που
υπάρχ ουν  διαφορετικά

ποσοστά έκπτωσης αν ά
κατηγορίες προϊόν των ,
θα πρέπει ν α αν αγράφε-
ται το εύρος του παρ-
εχ όμεν ου ποσοστού
(«από .... % έως ....
%»).

Σε κάθε άλλη περίπτω-
ση θα αν αγράφεται ότι οι
εκπτώσεις αφορούν  επι-
λεγμέν α είδη με αν αφο-
ρά στο αν τίστοιχ ο
ποσοστό.

Οι καταστηματάρχ ες
θα πρέπει, σε περίπτω-
ση ελέγχ ου, ν α είν αι σε
θέση ν α αποδείξουν , ότι
η παλαιά τιμή πώλησης
που αν αγράφεται στην
πιν ακίδα, αν ταποκρίν ε-
ται στην  πραγματικότ-
ητα.

Τον επόμενο μήνα, περίπου στις 12
Ιουλίου, αναμένεται να ξεκινήσουν οι

καλοκαιρινές εκπτώσεις

ΟΟλλοοκκλληηρρώώθθηηκκεε  εεππιιττυυχχώώςς  κκααιι  ηη  ΒΒ’’  φφάάσσηη  σσττοο
ννέέοο  ΕΕµµπποορρεευυµµααττιικκόό  ΚΚέέννττρροο  σσττοο  ΘΘρριιάάσσιιοο
ΜΜεε  ττηηνν  εεππιιττυυχχήή  υυλλοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  έέρργγωωνν  κκαατταασσκκεε--
υυήήςς  ττηηςς  ΒΒ΄́  φφάάσσηηςς  ττοουυ  ΣΣυυγγκκρροοττήήµµααττοοςς  ΕΕµµπποορρεευυµµαα--
ττιικκοούύ  ΚΚέέννττρροουυ  σσττοο  ΘΘρριιάάσσιιοο  ΠΠεεδδίίοο  ((ΕΕ..ΚΚ..ΘΘ..ΠΠ..))
ααννοοίίγγεειι  οο  δδρρόόµµοοςς  γγιιαα  νναα  εεππιιττεευυχχθθεείί  οο  εεθθννιικκόόςς  σσττρρ--
ααττηηγγιικκόόςς  σσττόόχχοοςς  ααννάάδδεειιξξηηςς  ττηηςς  χχώώρρααςς  σσεε  δδιιεεθθννέέςς
hhuubb  σσττοονν  ττοοµµέέαα  ττωωνν  llooggiissttiiccss..

ΤΤαα  έέρργγαα  πποουυ  υυλλοοπποοιιήήθθηηκκαανν    σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοο
yyppooddoommeess..ccoomm,,  ππεερριιλλααµµββάάννοουυνν  ττηη  σσττρρώώσσηη  εεππιιδδοο--
µµήήςς  σσιιδδηηρροοδδρροοµµιικκώώνν  γγρρααµµµµώώνν  εεννττόόςς  ττοουυ  ΣΣυυγγκκρροο--
ττήήµµααττοοςς,,  κκαατταασσκκεευυήή  κκττιιρριιαακκώώνν  έέρργγωωνν,,  σσηηµµααττοοδδόόττ--
ηησσηη  ––  ττηηλλεεδδιιοοίίκκηησσηη,,  ηηλλεεκκττρροοκκίίννηησσηη  ττωωνν  γγρρααµµµµώώνν
εεννττόόςς  ττοουυ  ΣΣυυγγκκρροοττήήµµααττοοςς,,  υυπποολλεειιππόόµµεενναα  έέρργγαα
ααπποοχχέέττεευυσσηηςς  κκααιι  ααπποοσσττρράάγγγγιισσηηςς  οοµµββρρίίωωνν  κκααιι
έέρργγαα  ΗΗ//ΜΜ  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν..
ΟΟ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόόςς  ττηηςς  ΒΒ΄́  φφάάσσηηςς  ττοουυ  έέρργγοουυ
ααννέέρρχχεεττααιι  σστταα  6600,,22  εεκκ..  ΕΕυυρρώώ  κκααιι  χχρρηηµµααττοοδδοοττεείίττααιι
ααππόό  ττοο  ΠΠΕΕΠΠ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  22000077--22001133  &&  ΕΕθθννιικκοούύςς
ππόόρροουυςς..  ΗΗ  οολλοοκκλλήήρρωωσσηη  ττηηςς  ΒΒ’’  ΦΦάάσσηηςς  εείίννααιι  ττοο
ππρρώώττοο  ββήήµµαα  γγιιαα  κκαατταασσττεείί  ττοο  ΣΣυυγγκκρρόόττηηµµαα  ττοουυ
ΘΘρριιαασσίίοουυ  ΠΠεεδδίίοουυ  ττοο  ββαασσιικκόό  εεµµπποορρεευυµµααττιικκόό  κκέένν--
ττρροο  µµεεττααφφοορρώώνν  ττηηςς  χχώώρρααςς  κκααιι  σσηηµµααννττιικκόόςς  δδιιεεθθννήήςς
κκόόµµββοοςς  µµεεττααφφοορράάςς  εεµµπποορρεευυµµάάττωωνν..
ΠΠρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  έένναα  έέρργγοο  µµοοννααδδιικκόό  σσττηηνν  ΕΕυυρρώώππηη,,
λλόόγγωω  ττηηςς  σσυυννδδεεσσιιµµόόττηηττάάςς  ττοουυ  µµεε  ττρρίίαα  µµέέσσαα  µµεεττααφφ--
οορράάςς  κκααιι  σσυυγγκκεεκκρριιµµέένναα  ττοο  λλιιµµάάννιι  ττοουυ  ΙΙκκοοννίίοουυ
((ΟΟΛΛΠΠ)),,  ττοονν  ααεερροολλιιµµέένναα  ΑΑθθηηννώώνν  κκααιι  ττοο  οοδδιικκόό
δδίίκκττυυοο..

Κ. Μητσοτάκης: Άμεση ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού
πιστοποιητικού για ελεύθερη μετακίνηση εντός ΕΕ

«Στο ζήτημα του Covid, αναμένουμε την άμεση
ενεργοποίηση από όλες τις χώρες του
ευρωπαϊκού πιστοποιητικού από την 1η Ιουλίου,
έτσι ώστε να επιτραπεί με τη μεγαλύτερη
δυνατή άνεση η ελεύθερη μετακίνηση πολιτών
εντός της ΕΕ» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
προσερχόμενος στις εργασίες του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η μεγάλη
πρόκληση εξακολουθεί και παραμένει η
επιτάχυνση του ρυθμού των εμβολιασμών,
«καθώς βρισκόμαστε πια αντιμέτωποι με τη
μετάλλαξη Δέλτα, η οποία έχει ήδη κάνει την
εμφάνισή της σε όλες τις χώρες,
συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος. Θέλω
να επαναλάβω ένα μήνυμα πάρα πολύ απλό,
το οποίο μετέφερε  και ο κορυφαίος
επιδημιολόγος Αμερικανός, ο κ. Φάουτσι. Είστε
εμβολιασμένοι, είστε ασφαλείς. Είστε
ανεμβολίαστοι, κινδυνεύετε. Τόσο απλά, τόσο
καθαρά» τόνισε.
Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «αυτή τη στιγμή

έχουμε πλεόνασμα διαθέσιμων εμβολίων για
όλες τις ηλικίες στην πατρίδα μας» και
απηύθυνε εκ νέου έκκληση στους πολίτες να
σπεύσουν να εμβολιαστούν, «έτσι ώστε να
χτίσουμε το τείχος ανοσίας όσο το δυνατόν πιο
γρήγορα».
Στα ζητήματα που αφορούν στην Τουρκία, ο

πρωθυπουργός δήλωσε ικανοποιημένος από
το αρχικό σχέδιο των συμπερασμάτων όπως
αυτό έχει παρουσιαστεί, «καθώς αποσαφηνίζει
ότι το πλαίσιο βελτίωσης των σχέσεων ΕΕ με
την Τουρκία πρέπει να γίνει με σταδιακό, αλλά
και αναστρέψιμο τρόπο, σε περίπτωση που η
Τουρκία επανέλθει σε προκλητική
συμπεριφορά, επαναλαμβάνοντας με αυτόν
τον τρόπο τα συμπεράσματα του συμβουλίου
κορυφής του περασμένου Μαρτίου».

Για το ζήτημα της μετανάστευσης
υπογράμμισε πως «αναγνωρίζουμε τον

σημαντικό ρόλο

που η Τουρκία έχει να επιτελέσει ως προς την
ανάσχεση των μεταναστευτικών ροών» και
σημείωσε πως «δεν είμαστε καθόλου αντίθετοι
σε μία επιπρόσθετη χρηματοδότηση, υπό δύο
προϋποθέσεις όμως, τις οποίες θα πρέπει η
Τουρκία να τηρήσει απαρέγκλιτα: Η πρώτη
είναι η αποφυγή οποιασδήποτε
εργαλειοποίησης προσφύγων και μεταναστών
και η δεύτερη προφανώς η αποδοχή της
επιστροφής στην Τουρκία ανθρώπων οι οποίοι
βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα ελληνικά νησιά
και οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί
τελεσίδικα».
Από την «εξαιρετικά πλούσια ατζέντα» της

συνόδου κορυφής του Ιουνίου ο κ. Μητσοτάκης
ξεχώρισε και τη συζήτηση με τον γ.γ. των
Ηνωμένων Εθνών, επισημαίνοντας πως «είναι
πολύ σημαντικό να επαναληφθεί με τρόπο
κατηγορηματικό ότι η μόνη λύση για το
Κυπριακό μπορεί να βρεθεί στο πλαίσιο της
Διζωνικής, Δικοινοτικής ομοσπονδίας με
πολιτική ισότητα».

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως
«οποιαδήποτε συζήτηση λύσης που αφορά στη
δημιουργία δύο ξεχωριστών κρατών
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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



Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 θριάσιο-11 

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284

του ΔΣ κ. Κατσίπο συζητήσαμε για την
ενίσχυση των δικαστικών μεγάρων σε ό,τι αφορά
στην προσβασιμότητα των ΑμεΑ σε αυτά.

Ολοκληρώνοντας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης
την καταγραφή των κτηριακών δεδομένων ανά
την χώρα, προχωράμε σε συνέργειες για την
εκκίνηση υλοποίησης των μελετών και έργων για
την βελτίωση των συνθηκών προσβασιμότητας.

Επίσης, συζητήσαμε για την πρόοδο των
έργων σε ό,τι αφορά σε σχολικές μονάδες της
Δυτικής Αττικής (Γυμνάσιο Ερυθρών, Ειδικό
Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων, 1o ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ Ασπρ-
οπύργου, 2ο και 7ο Νηπιαγωγείο Ελευσίνας, 1ο
και 2ο Δημοτικό Σχολείο Ελευσίνας).

Ειδικότερα, σε σχέση με τις εργασίες αποκατά-
στασης του κτηρίου Γυμνασίου Ερυθρών και σε
συνέχεια διαρκών επαφών που είχαμε όλο το 

προηγούμενο διάστημα, μετά το πέρας και την
ολοκλήρωση διαδικασιών μελετών που βρίσκον-
ταν σε εκκρεμότητα, εκτιμάται, σύμφωνα με την
πληροφόρηση που είχα, ότι εντός του προ-
σεχούς φθινοπώρου το έργο και η διαδικασία θα
εισέλθει σε ορίζοντα ολοκλήρωσης.

Βρίσκομαι σε συνεχή επικοινωνία με τους εκπρ-
οσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις
τοπικές κοινωνίες, έτσι ώστε να μεταφέρω προς
την ΚτΥπ Α.Ε. τις ανάγκες που παρουσιάζονται
σε ό,τι αφορά τις σχολικές εγκαταστάσεις στην
περιοχή μας.

Στόχος μας είναι η επιτάχυνση όλων των διαδι-
κασιών και των έργων που αφορούν τις κτηρια-
κές υποδομές στις πόλεις της Δυτικής Αττικής,
για ένα καλύτερο μέλλον για τη νέα γενιά και τους
συμπολίτες μας».

Ζητείται κοπέλα
από τον Κυνηγετικό 

σύλλογο Ασπροπύργου 
για γραμματειακή 

υποστήριξη, 4ωρης 
απασχόλησης 8μηνης

σύμβασης.
Τηλ. επικοινωνίας

6932476552 
Σταμάτης Ιωάννης

Η πρόοδος των έργων σε ό,τι αφορά σε σχολικές μονάδες της Δυτικής Αττικής (Γυμνάσιο
Ερυθρών, Ειδικό Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων, 1o ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ Ασπροπύργου, 2ο και 7ο

Νηπιαγωγείο Ελευσίνας, 1ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο Ελευσίνας).
Συνεχίζεται από τη σελ. 3
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ΑΝΑΝEΩΣΕ 
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΟΡΑΝΙΔΗΣ

Η διοίκηση του ΑΓΣ ΒΥΖΑΣ ανακοινώνει την ανα-
νέωση της συνεργασίας με τον τερματοφύλακα
Γιάννη Πορανίδη.
Ο έμπειρος τερματοφύλακας που ανήκει από
πέρυσι στο δυναμικό της ομάδας μας,
συμφώνησε σε όλα, μετά από επαφή που είχε με
τον Τεχνικό Διευθυντή του Βύζαντα Κώστα Γιαννα-
κάρη, εκτιμώντας πρωτίστως τον αγώνα των διοι-
κούντων για την επίτευξη του μεγάλου στόχου της
ομάδας, αλλά και τα πρότυπα επάνω στα οποία
στηρίζεται και δουλεύει η διοίκηση ώστε ο Βύζας
να αλλάξει επίπεδο. 

Εκ του Γραφείου Τύπου 

1. Βέλγιο - Πορτογαλία (Κυριακή
27 Ιουν ίου, Σεβίλλη)

2. Ιταλία - Αυστρία (Σάββατο 26
Ιουν ίου, Λον δίν ο)

3. Γαλλία - Ελβετία (Δευτέρα 28
Ιουν ίου, Βουκουρέστι)

4. Κροατία - Ισπαν ία (Δευτέρα 28
Ιουν ίου, Κοπεγχ άγη)

5. Σουηδία - Ουκραν ία (Τρίτη 29
Ιουν ίου, Γλασκώβη)

6. Αγγλία - Γερμαν ία (Τρίτη 29
Ιουν ίου, Λον δίν ο)

7. Ολαν δία - Τσεχ ία (Κυριακή 27
Ιουν ίου, Βουδαπέστη)

8. Ουαλία - Δαν ία (Σάββατο 26
Ιουν ίου, Άμστερν ταμ)

Η τελική βαθμολογία των  έξι
ομίλων :

1oς ΟΜΙΛΟΣ
1. Ιταλία 9 (7-0)
2. Ουαλία 4 (3-2)
3. Ελβετία 4 (4-5)
4. Τουρκία 0 (1-8)

2ος ΟΜΙΛΟΣ
1. Βέλγιο 9 (7-1)
2. Δαν ία 3 (5-4)
3. Φιν λαν δία 3 (1-3)
4. Ρωσία 3 (2-7)
3ος ΟΜΙΛΟΣ
1. Ολλαν δία 9 (8-2)

2. Αυστρία 6 (4-3)
3. Ουκραν ία 3 (4-5)
4. Βόρεια Μακεδον ία 0 (2-8)

4ος ΟΜΙΛΟΣ
1. Αγγλία 7 (2-0)
2. Κροατία 4 (4-3)
3. Τσεχ ία 4 (3-2)
4. Σκωτία 1 (1-5)

5ος ΟΜΙΛΟΣ
1. Σουηδία 7 (4-2)
2. Ισπαν ία 6 (6-1)
3. Σλοβακία 3 (2-7)
4. Πολων ία 1 (4-6)

6ος ΟΜΙΛΟΣ
1. Γαλλία 5 (4-3)
2. Γερμαν ία 4 (6-5)
3. Πορτογαλία 4 (7-6)
4. Ουγγαρία 2 (3-6)

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

ΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ
ΤΩΝ «16» ΤΟΥ EURO 2020

Το διήμερο καταγραφής ικανοτήτων του Δικτύου Ακαδημιών

Ένα πολύ χρήσιμο διήμερο ήταν αυτό που πέρασαν τη Δευ-
τέρα και την Τρίτη στα Σπάτα περίπου 140 παιδιά από ομά-
δες συνεργαζόμενες με το Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ.
Οι νεαροί ποδοσφαιριστές, μαζί με τους προπονητές του αλλά
και με όλο το επιτελείο της κεντρικής Ακαδημίας της ΑΕΚ,
συμμετείχαν σε προπονητικές μονάδες καταγραφής ικανοτή-
των.
Η Διεύθυνση Δικτύου προσέγγισε την αξιολόγηση των παι-
διών ως μαθησιακή, εκπαιδευτική και διδακτική διαδικασία, η
οποία επιπροσθέτως λειτούργησε ευεργετικά και για την αυτο-
αξιολόγηση των ίδιων των στελεχών. Ήταν μία διαδικασία η
οποία χαρακτηρίστηκε από τις προπονητικές και παιδαγωγι-
κές αρχές του Δικτύου. Όλα τα παιδιά έχουν ικανότητες και
ταλέντα και όλοι οι εμπλεκόμενοι αναγνώρισαν και κατανόη-
σαν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Η δομή των προπον-
ητικών μονάδων ήταν τέτοια, ώστε τα παιδιά να τις απο-
λαύσουν, αναδεικνύοντας τα χαρίσματα τους.
Στις προπονήσεις συμμετείχαν εκπρόσωποι προπονητές
του Δικτύου με την καθοδήγηση του Υπεύθυνου Εκπαίδευ-
σης Δικτύου Ηλία Κυριακίδη και των προπονητών Στέλιου
Ορφανίδη, Γενναίου Καραχάλιου, Γιώργου Κιούπη και Βασίλη

Παπαδημητρίου.  Οι κ. Κυριακίδης και Ορφανίδης εκπόνησαν
και το προπονητικό πρόγραμμα. Ειδική μνεία πρέπει επίσης
να γίνει στους προπονητές του Ερμή Ανω Λιοσίων κ. Γιάννη
Φατόλια και Παναγιώτη Παυλίδη, οι οποίοι απέδειξαν με τον
καλύτερο τρόπο πως κατά την εκπαίδευση του Δικτύου πρω-
ταγωνιστικό ρόλο έχει αυτή των προπονητών. Οι συγκεκρι-
μένοι ανταποκρίθηκαν πλήρως και μεθοδολογικά και παιδα-
γωγικά.
Πολύ σημαντικός βέβαια υπήρξε και ο ρόλος του επικεφαλής
του τμήματος scouting της Ακαδημίας Δημήτρη Ρούσσου, ο
οποίος κατέγραφε με τη βοήθεια των συναδέλφων της κεντρ-
ικής Ακαδημίας τις αξιολογήσεις. Επίσης, για εκπαιδευτικούς
λόγους η δεύτερη ημέρα καταγράφηκε από τον αναλυτή Στρά-
το Παρούση. Εννοείται ότι τηρήθηκαν κατά γράμμα τα απαρ-
αίτητα υγειονομικά μέτρα.
Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί ένα είδος επιβράβευσης από
τους προπονητές των Ακαδημιών προς τα παιδιά, τα οποία
ανταποκρίνονται περισσότερο-αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά-
σε όλα τα ερεθίσματα που τους μεταδίδονται καθημερινά. Η
Διεύθυνση Δικτύου Ακαδημιών ευχαριστεί γονείς, συνοδούς,
προπονητές και παράγοντες του Δικτύου που συνόδευσαν
τα παιδιά τους για να βιώσουν μία ξεχωριστή εμπειρία
γνωρίζοντας δια ζώσης το προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ και
τους ανθρώπους της Κεντρικής Ακαδημίας.



Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 θριάσιο-13  

ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ ΤΟΥ ΜΙΜΑ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ Ο ΧΑΡΗΣ

ΚΟΥΣΤΕΡΗΣ !

Με την παρούσα ανακοίνωση το ΔΣ του ΑΟ
ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ επισφραγίζει την συνερ-
γασία για 6η συνεχόμενη χρονιά με τον πετυχημέ-
νο προπονητή  Xάρη Κουστέρη.

Οι 2 πλευρές όπως ήταν αναμενόμενο
συμφώνησαν σε όλα και έθεσαν τους στόχους για
την επόμενη χρονιά .

Στόχος της ομάδας μας είναι πάντα η ανάδειξη
νέων ποδοσφαιριστών από την ευρύτερη περιοχή
των Μεγάρων , η προώθηση ποδοσφαιριστών
από τις ακαδημίες στην πρώτη ομάδα και η παρ-
ουσίαση ενός ελκυστικού συνόλου στον αγωνι-
στικό χώρο.

Με την ευχή και την επιθυμία η ομάδα μας να
κάνει ένα βήμα παραπάνω από τις προηγούμενες
χρονιές τόσο σε πρωτάθλημα όσο και σε κύπελ-
λο, ευχόμαστε στον προπονητή μας κάθε επιτυχία
με την αγαπημένη μας ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ !

ΚΑΛΟΚΑΡΙΝΟ
CAMP 2021

ΣΤΗΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Η Ενωση Πανασπροπυρ-
γιακού Δόξας και η ακαδ-
ημία ποδοσφαίρου διορ-
γανώνει το καλοκαιρινό
camp 2001 από 5/7-
5/8/2021.
Δημιουργική -Αθλητική

απασχόληση παιδιών
ηλικίας από 4-14 ετών για
αγόρια και κορίτσια.

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ:

Αθλητικές: Ποδόσφαιρο,
Μπάσκετ, Βόλει, Στίβο,
Παιχνίδια SURVIVOR
Πολιτιστικές: Κουκλοθέα-

τρο, Θέτρο Σκιών, Ταχυδακ-
τυλουργοί.
Επιστημονική υποστήριξη

των παιδιών  όπως:
Ψυχολογική/
Διατροφολογική/Εργομετρικά τέστ καθώς

και ομιλίες παλαιμάχωνν ποδοσφαιριστών.
3 Φορές την εβδομάδα 4ωρη απασχόλ-

ηση.

Υπεύθυνος οργάνωσης Γιάννης Καλιτζάκ-
ης.
Επίβλεψη από γυμαστές απόφοιτους

ΤΕΦΑ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6932-220-046,

6987-307-138.

Οι ακαδημίες αποχαιρετούν τη φετινή χρονιά

Αποχαιρετούν  οι μικροί αθλητές των  συλλόγων  τη φετιν ή
χρον ιά στις εγκαταστάσεις της Δύν αμης Ασπροπύργου. Για
αυτό τον  λόγο θα γίν ουν  φιλικοί αγών ες το Σαββατοκύριακο
26-27/6 με την  συμμετοχή των  ομάδων :

Οι ηλικίες είν αι
κ9.κ11.κ13.κ15
Δύν αμη Ασπροπύρ-
γου
Ολυμπιακός Κερα-
τσιν ίου
ΠΑΟΚ μαν δρας
Πήγασος Nέας Σμύρν -
ης

ΕΠΟ:   Όλα τα δελτία από την
αρχή!

Δεν  είν αι πρόθεση ή σκέψη, είν αι σχ εδόν
ειλημμέν η απόφαση με άμεση ισχ ύ από την
Ελλην ική Ποδοσφαιρική Ομοσπον δία,
οπότε και θα αν ακοιν ωθεί το συν τομότερο
ώστε ν α προλάβουν  οι αρμόδιες υπηρεσίες
της Ομοσπον δίας ν α αν ταποκριθούν  στον
τεράστιο όγκο δουλειάς που απαιτείται.

Ο λόγος για τα δελτία των  αγων ιζομέν ων
στις ομάδες των  τοπικών  Εν ώσεων , τμήμα-
τα αν τρικά και υποδομών , τα οποία θα πρέ-
πει ν α ξαν αγίν ουν  φτου κι από την  αρχ ή!

Παραθέτουμε όλες τις πληροφορίες που
υπάρχ ουν  στη διάθεση του Peristeri-
academies.gr, με τη βεβαιότητα ότι σύν τομα
θα αποτελέσουν  και επίσημες αν α-
κοιν ώσεις.

Δελτία αορίστου χ ρόν ου, τέλος. Πλέον  τα
δελτία είν αι ορισμέν ου χ ρόν ου με “ταβάν ι”
για τους αν ήλικους τα 7 χ ρόν ια και τους
εν ήλικους τα 5. Ασφαλώς υπάρχ ουν  και
μικρότερης διάρκειας, που υπόκειν ται στη

συν ηθισμέν η διατίμηση κόστους (όσο μικρό-
τερος ο χ ρόν ος διάρκειας, τόσο ακριβότε-
ρο).

Προκειμέν ου ν α προχ ωρήσει η διαδικασία
αν τικατάστασης των  δελτίων  και έκδοσης
ν έων , χ ωρίς αυτό ν α εκληφθεί από κάποιο-
υς ως ευκαιρία αποδέσμευσης, οι ίδιες πληρ-
οφορίες αν αφέρουν  ότι όποιος αρν ηθεί ν α
υπογράψει το ν έο δελτίο, παραμέν ει στο
δυν αμικό του συλλόγου για μία τριετία έστω
και χ ωρίς το δικαίωμα ν α αγων ίζεται ελλείψει
δελτίου.

Σε ό,τι αφορά στο κόστος, οι Εν ώσεις
καταβάλλουν  προσπάθεια ν α περιοριστεί η
δαπάν η έκδοσης του ν έου δελτίου, με
κάποιες πηγές ν α υποστηρίζουν  ότι η πρό-
ταση προς την  ΕΠΟ είν αι για 10 ευρώ, αλλά
τις πληροφορίες της ιστοσελίδας ν α αν αφέρ-
ουν  ότι αυτό είν αι το ελέχ ιστο δυν ατό
τίμημα και πιθαν ότατα θα είν αι λίγο ακριβό-
τερο.

Σε κάθε περίπτωση, θα γν ωρίζουμε αν αλ-
υτικές λεπτομέρειες μέσα στο πρώτο δεκά-
ημερο του Ιουλίου.

Πηγή: Peristeri-academies.gr
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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 εντος
σχεδίου 1573τ.μ.,προς ενοι-
κιαση ή πώληση στα Νεόκτι-
στα Ασπροπύργου,τριφατσο
με εύκολη πρόσβαση προς
όλες τις  εθνικές
οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελμα-
τικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στάσης λε-
οφωρείου), 126 τεραγωνικά
μέτρα, κατάλληλο για φαρ-
μακείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος ορ-
οφος) στη διασταύρωση
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 επαγγελμα-
τικός χώρος 105 τετραγω-
νικών μέτρων στο κέντρο
του Ασπροπύργου
(Σαλαμίνος & Κολοκο-
τρώνη). Δεν διατίθεται για
χώρο εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τμ. στα Νε-
όκτιστα Ασπροπύργου στη
θέση Δεμερτζή πίσω από το
Δημοτικό σχολείο κάθετα
στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ οχη
θέα στο Θριάσιο και τον κόλ-
πο του καραμαγκά.Μόνο για
οικογένειες τηλ.
6944636483

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ
2 WC, AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6
946288952ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρ-
ικό κατάστημα (Οδός Παγ-

κάλου) 300τμ + 100τμ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επικοι-
νωνίας:
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 επικοινωνίας
6987305649

Πωλείται επιχείριση καφέ
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου!Πληροφορίες
κ.σοφια
τηλ.6909156985

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή κατά-
σταση, τιμή 

60.000€, συζητήσιμη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκατοικία
100 τ.μ., ισόγεια, προσό-

ψεως, 3 υ/δ (το 1 master),
κατασκευή '78, μπάνιο, wc,
σε οικόπεδο 400 τ.μ., θέα
βουνό, ανοικτό πάρκιν, α-
ποθήκη, κήπος, ελεύθερη,
άριστη κατάσταση, ανακαίνι-
ση '00, τιμή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-
στα, μονοκατοικία 90 τ.μ., 3
υ/δ, κήπος 60 τ.μ., καρποφ-
όρα δέντρα, πωλείται 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 μπά-
νια, σε οικόπεδο 183 τ.μ.,
πάρκιν, αποθήκη 25 τ.μ., τι-
μή 309.000€, συζητήσιμη

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626

Κυρία Ελληνίδα αναλαμ-
βάνει τη φύλαξη παιδιών
στις περιοχές Μάνδρας - Μα-
γούλας & Ελευσίνας. 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 αποκλειστική
με πείρα ζητά εργασία για
φροντίδα ηλικιωμένων 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 Ασπρ-
όπυργος.
Τηλέφωνο: 210-5573042. 
Fax: 210-5576988

"Εταιρεία καθαρισμών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια με δίπλωμα ο-
δήγησης, κάτοικο περιοχής
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 γαλακ-
τοκομικών προϊόντων στον
Ασπρόπυργο Αττικής. Επιθ-
υμητή προϋπηρεσία σε ex-
van πώληση.  Επικοινωνία
10:00-17:00, 2105577698 ,
email: info@dikomas.gr

Ζητούνται συνεργάτες
για πωλήσεις προϊόντων σε
εκθεσιακούς χώρους, ηλικίας
από 20 έως 35 ετών. Ώρες ε-
πικοινωνίας: 11 π.μ. έως 1
μ.μ. – κος Ηλίας - Τηλ.: 210
24 70 341 - 694 43 88 304
–email: 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  
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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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