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Κ. Μητσοτάκης: Προπληρωμένη κάρτα 150 ευρώ 

στους εμβολιασμένους 18-25 ετών
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες . Άνεμοι : ασθενείς 
Θερμοκρασία: Από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Πέτρος, Πετρής, Πετράς, Πετράκης,

Πετρουλάς, Πετρίνος, Πέτρα,
Πετρούλα, Πετρία, Πετρίνα

Παύλος, Παυλίνα

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΛΙΟΣΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Σαλαμίνος 17Α & Τσίγκου Α., 2105576927

Ελευσίνα
Βιλλιώτης Νικόλαος Ε.

Δήμητρας 17, 2105560049

MANΔΡΑ
ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ 

Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232

Άνω Λιόσια

Πρινιανάκης Γεώργιος Ι.Παναγίας Γρηγορούσης 29,
Ζεφύρι, 2102385080

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΗρώων

Πολυτεχνείου 51, 2102477711

Δεύτερο Γενικό Λύκειο 
θα αποκτήσει ο Ασπρόπυργος  

Εντάχθηκε στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας 
Αττικής η δαπάνη της κατασκευής του 

Ι
διαίτερα σημαντικό βήμα για την ανέγε-
ρση  2ου Γενικού Λυκείου στον  Ασπρόπ-
υργο, αποτελεί η ένταξη της δαπάνης

κατασκευής του στον στον προϋπολογισμό
της Περιφέρειας Αττικής.   

Σύμφωνα με ενημέρωση της Αντιπεριφ-
έρειας Δυτικής Ατικής, ο κ. Γιώργος
Πατούλης και ο κ.  Λευτέρης Κοσμόπουλος
συνεργάστηκαν με τον Δήμο Ασπροπύρ-
γου, που εκπόνησε τη μελέτη για την κατασ-
κευή του νέου λυκείου, έτσι ώστε να
προχωρήσει η ένταξη του έργου στον προϋ-
πολογισμό της Περιφέρειας Αττικής.

Το έργο, ύψους 8 εκατ. ευρώ, έρχεται να
καλύψει τις χρόνιες ανάγκες της περιοχής,
καθώς   το υπάρχον λύκειο είναι  ένα από τα
πολυπληθέστερα σχολεία της χώρας,  αφού
τα τελευταία 5 έτη φιλοξενεί  σταθερά
περίπου 600 μαθητές.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Αττικής Λ. Κοσμό-
πουλος δήλωσε σχετικά ότι: «Προχωράμε,
όπως έχουμε πει, με έργο και σε συνεργασία
με τις τοπικές κοινωνίες της Δυτικής Αττικής, για
να ανταποκριθούμε στις καθημερινές και ζωτι-
κές ανάγκες των κατοίκων. 

Το πολύ αναγκαίο έργο της κατασκευής 2ου
Γενικού Λυκείου Ασπροπύργου, με προϋπολο-
γισμό 8 εκατ. ευρώ εντάχθηκε στον προϋπολο-
γισμό της Περιφέρειας για να καλύψει τις
αυξημένες ανάγκες  του Ασπροπύργου. 

Ένα νέο, 2ο σχολικό συγκρότημα, με πόρους
της Περιφέρειας Αττικής, κάνει πραγματικότ-
ητα τις χρόνιες ανάγκες της περιοχής και των
παιδιών που ονειρεύονται ένα καλύτερο
αύριο».

ΜΜΠΠΟΟΝΝΟΟΥΥΣΣ  ΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΝΝΕΕΟΟΥΥΣΣ  
ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  εεππιιττεευυχχθθεείί  ττοο  χχττίίσσιιμμοο  εεννόόςς

ιισσχχυυρροούύ  ττεείίχχοουυςς  ααννοοσσίίααςς
Κ. Μητσοτάκης : Προπληρωμένη κάρτα 150 ευρώ

στους εμβολιασμένους 18-25 ετών
«Ήρθε η ώρα η Πολιτεία να επιβραβεύσει τους
πολίτες που πέρασαν δύσκολα τους νέους από 18
έως 25 ετών, τόνισε ακόμα. Από σήμερα ανοίγεται
άλλο ένα παράθυρο ελευθερίας. Με την πρώτη
δόση θα παίρνουν μια προπληρωμένη κάρτα 150
ευρώ. Μέσω μιας εφαρμογής στο κινητό θα αξιο-
ποιούν αυτό το νέο ψηφιακό πορτοφόλι είτε για δια-
κοπές είτε για διασκέδαση», τόνισε ο πρωθυπο-
υργός.

«Αυτή τη στιγμή έχ ουμε για πρώτη φορά σημαν τικό
αριθμό διαθέσιμων  ραν τεβού. Ζητώ από τους ν έους ν α
αδράξουν  την  ευκαιρία, ν α εκμεταλλευτούν  την  πρό-
σθετη δυν ατότητα που τους δίν εται με το f reedom
pass. Οι ν έοι γν ωρίζουν  πως η πολιτεία βρίσκεται
δίπλα τους και σας ευχ αριστούμε γιατί ταλαιπωρηθήκα-
τε ιδιαίτερα σε αυτή την  παν δημία. 

συν εχ ίζεται στη σελ. 4
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Την «Ώρα του Δημότη»
σε Ελευσίνα και Μαγούλα
επαναφέρει ο Δήμαρχος

Αργύρης Οικονόμου 
Την επανέναρξη ενός γόνιμου και διαρκούς διαύλου επι-
κοινωνίας με τους δημότες της Ελευσίνας και της
Μαγούλας, την «Ώρα του Δημότη», επαναφέρει ο Δήμα-
ρχος Αργύρης Οικονόμου, τώρα που τα υγειονομικά
πρωτόκολλα το επιτρέπουν.  
Έτσι από τις αρχές Ιουλίου και εφεξής, οι δημότες που
επιθυμούν να δουν τον Δήμαρχο για θέματα που αφορ-
ούν την εύρυθμη λειτουργία της Ελευσίνας και της
Μαγούλας, θα έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν συνάν-
τηση με τον Δήμαρχο. 
Πιο συγκεκριμένα, οι συναντήσεις θα γίνονται ως εξής: 
Στο κτήριο του Δημαρχείου στην Ελευσίνα, κάθε Δευτέρα
και Τρίτη, 6-8 το απόγευμα. 
Στο κτήριο του Δημαρχείου στην Μαγούλα, κάθε Πέμ-
πτη, 6-8 το απόγευμα. 
Στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι να καθιε-
ρωθούν σε μόνιμη και εβδομαδιαία βάση, οι συνομιλίες
της δημοτικής αρχής με τους πολίτες για θέματα που
αφορούν στην βελτίωση της καθημερινότητας, την
επίλυση προβλημάτων και δυσχερειών, τον προγραμμα-
τισμό  δράσεων και εκδηλώσεων με ενεργή συμμετοχή
των δημοτών, των φορέων και των Συλλόγων της τοπι-
κής κοινωνίας. 
Επισημαίνεται, πως κατά τις συναντήσεις θα τηρούνται
πλήρως τα υγειονομικά πρωτόκολλα. 
Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινω-
νούν με το Γραφείο Δημάρχου στο τηλέφωνο
2105537302 και 304 για Ελευσίνα και 2132140410 για
Μαγούλα, προκειμένου να προγραμματίσουν το ραντε-
βού τους. 

Για αγώνα επικράτησης της επιστηµονικής
κοινότητας και του µικρόκοσµού των ιών µε
τις µεταλλάξεις, έκανε λόγο η πρόεδρος της

Εθνικής Επιτροπής Εµβολιασµών Μαρία Θεοδωρίδου.
Κατά την ενηµέρωση για το Εθνικό Σχέδιο
εµβολιαστικής κάλυψης για τη νόσο COVID-19,
επισήµανε ότι χωρίς να παραγνωρίσουµε ότι ο ιός είναι
µαζί µας, ξεκινήσαµε µε αισιοδοξία το καλοκαίρι.

Αναφερόµενη στη µετάλλαξη ∆' είπε πως είναι
ιδιαίτερης ανησυχίας, έχει καταγραφεί σε 92 χώρες
όπως και στη χώρα µας, και σηµείωσε πως η παραλλαγή
∆' θα επικρατήσει, ενώ η διασπορά θα αφορά κυρίως
ανεµβολίαστους, τα παιδιά. 

Επικαλούµενη τον ΠΟΥ η κ Θεοδωρίδου
είπε: «Αναβαθµίστηκε από µετάλλαξη προς
παρακολούθηση, σε ιδιαίτερης ανησυχίας.
Έχει επεκταθεί σε πάνω από 92 χώρες, στη
χώρα µας έχουν εντοπιστεί µέχρι στιγµής 29
στελέχη ενώ προβλέπεται ότι θα αποτελεί το
επικρατούν στέλεχος παγκοσµίως έως το τέλος
του καλοκαιριού κατά 90%». 

Αναφέρθηκε επίσης στο Ισραήλ, λέγοντας
ότι το 60% των εµβολιασµών δεν είναι
επαρκές για την µετάλλαξη ∆', η οποία έχει
ανεβάσει το τείχος ανοσίας πάνω από το 80%.

«Το χαρακτηριστικό της ∆έλτα είναι υψηλή
µεταδοτικότητα 50 µε 70% από το βρετανικό
στέλεχος, µε το βρετανικό να είναι 50% πιο
µεταδοτικό από το αρχικό στέλεχος της
Γουχαν. Η διασπορά θα αφορά κυρίως

ανεµβολίαστους ανοσοκατεσταλµενους και τα παιδία
που δεν χουν εµβολιαστεί… Είναι απαραίτητη η
εντατικοποίηση των εµβολίων» επισήµανε. 

Σηµείωσε πως ο εµβολιασµός µε δύο δόσεις των
εµβολίων Pfizer και AstraZeneca προσφέρει προστασία
περίπου 96% και 92%, αντίστοιχα, τόνισε ότι η
προστασία µε µία δόση δεν ξεπερνά το 30% και µίλησε
για εντατικοποίηση των εµβολιασµών µε δύο δόσεις.

Επίσης, ανέφερε πως το 96% των θανάτων, σύµφωνα
µε µελέτη στις ΗΠΑ, αφορά κατά 96% ανεµβολίαστους
πολίτες.

Η Μαρία Θεοδωρίδου δήλωσε ότι η µετάλλαξη ∆έλτα
είναι η πιο µεταδοτική από όλες.  

Σημαντική δωρεά τροφίμων πρόσφερε αντιπρο-
σωπεία της ΑΧΕΠΑ ΕΛΛΑΣ προς προς το Κοι-
νωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Φυλής.

Πιο συγκεκριμένα,  την Κοινωνική Υπηρεσία
του Δήμου Φυλής επισκέφθηκαν για αυτόν τον
σκοπό, ο Αντιπρόεδρος Φιλανθρωπίας της 

ΑΧΕΠΑ Ελλάς κ. Αργύρης Τσουνάκης και το
μέλος του  AHEPA Παλαιού Φαλήρου Ιωάννης
Βλαχοδιαμάντης.

Τα δύο δραστήρια μέλη της AHEPA HELLAS
άλλωστε,  σε συνάντηση που είχαν το προη-
γούμενο διάστημα με τον Δήμαρχο Χρήστο Παπ-
πού και τον αναπληρωτή Δημάρχου Κοινωνικής
Πολιτικής Γιώργο Αντωνόπουλο είχαν εκφράσει
την βούληση για τέτοιου είδους  πρωτοβουλίες
που υπηρετούν τους φιλανθρωπικούς  σκοπούς
της οργάνωσης, με πρώτη τη συγκεκριμένη
πολύτιμη προσφορά,  για συνανθρώπους και
οικογένειες συμπολιτών μας, που χρειάζονται
στήριξη.

Παραλαμβάνοντας τη δωρεά τροφίμων ο Γιώρ-
γος Αντωνόπουλος εξέφρασε προς τους εκπρ-
οσώπους της  AHEPA HELLAS, τις θερμές του
ευχαριστίες.  

Αυξάνεται η ανησυχία για
την µετάλλαξη ∆ΕΛΤΑ 

- ΤΤοο  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοο  σσττέέλλεεχχοοςς  θθαα  εεππιικκρρααττεείί    ππααγγκκοοσσµµίίωωςς  έέωωςς  ττοο
ττέέλλοοςς  ττοουυ  κκααλλοοκκααιιρριιοούύ  κκααττάά  9900%%»»..  

Πολύτιμη δωρεά από την ΑΧΕΠΑ ΕΛΛΑΣ
στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Φυλής 
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Έν α μικρό ευχ αρι-
στώ λοιπόν  από την
ελλην ική πολιτεία.
Να πάτε ν α εμβολια-
στείτε για ν α προ-
στατέψετε τους εαυ-
τού σας και τους
αν θρώπους που
αγαπάτε», αν έφερε ο
πρωθυπουργός Κυρ-
ιάκος Μητσοτάκης,
ζητών τας από τους
ν έους ν α τσιμπή-
σουν  την  ευκαιρία
για ν α… τσιμπηθ-
ούν .

Freedom pass για τους νέους
Ο πρωθυπουργός αν έφερε πως το v oucher θα είν αι ύψους 150 ευρώ και  θα
καλύπτει εισιτήρια για τα ταξίδια, μουσεία, θέατρα.

Η διαδικασία θα είναι εξαιρετικά απλή και θα υλοποιείται με το ΑΜΚΑ του κάθε
νέου.

Όπως αν έφερε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής θα πρόκειται για μία χ ρεωστική ψηφ-
ιακή κάρτα, η οποία θα αποθηκεύεται στο ψηφιακό πορτοφόλι του κιν ητού. Θα είν αι
διαθέσιμη μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου.

Θα αφορά:
Ακτοπλοϊκές, αεροπορικές μετακιν ήσεις
Καταλυματα, κάμπιν γκ
Μουσεία, συν αυλίες, κιν ηματογράφους, θέατρα, αρχ αιολογικούς χ ώρους
Διαν ομή σε τουριστικά καταλύματα
Οι ν έοι θα λαμβάν ουν  το v oucher μέσω της ειδικής πλατφόρμας gov .gr με το ΑΜΚΑ
τους, αφού ο εν διαφερόμεν ος έχ ει κάν ει τη πρώτη δοση.

Η Ελλάδα πιο χαμηλά και
από το μέσο όρο της

Ευρώπης στα ποσοστά
εμβολιασμού των νέων

Την  ίδια ώρα το ECDC έρχ εται ν α
επιβεβαιώσει τα χ αμηλά ποσοστά εμβο-
λιασμών  στους ν έους.

Όπως φαίν εται και από τα παρακάτω
διαγράμματα που παρουσιάζουν
στοιχ εία σχ ετικά με την  πλήρη εμβολια-
στική κάλυψη των  ν έων  στην
Ευρώπης, αλλά και με όσους έχ ουν
κάν ει ήδη την  πρώτη δόση, τα ν ούμε-
ρα είν αι ακόμη πολύ χ αμηλά σε συν ο-
λικό και μη επίπεδο.

Εμβολιαστική κάλυψη (με μία
δόση) στις ηλικίες 18-24 ετών και 25-
49 ετών στην Ελλάδα

Συγκεκριμέν α στην  ηλικιακή ομάδα
18-24, οι ν έοι που έχ ουν  κάν ει την
πρώτη δόση στην  Ελλάδα είν αι μόλις
8,9%, εν ώ οι πολίτες ηλικίας 25-49 ετών
φτάν ουν  το 38,3%.

Εμβολιαστική κάλυψη (και με τις
δύο δόσεις) στις ηλικίες 18-24 ετών
και 25-49 ετών στην Ελλάδα

Συγκεκριμέν α οι ν έοι 18-24 στην
Ελλάδα που έχ ουν  κάν ει και τις δύο
δόσεις, είν αι δηλαδή πλήρως εμβολια-
σμέν οι, αποτελούν  μόλις το 6.5%, εν ώ
οι 25-49 ετών  το 16.1%.

Ουσιαστικά, μόλις 6 στους 100 ν έους
αυτής της ομάδας αν ήκει θεωρητικά στο
τείχ ος αν οσίας. 

Ποσοστό σχ εδόν  94% είτε έχ ει κάν ει
μία δόση είτε δεν  έχ ει εμβολιαστεί.

Δωρεάν  Τεστ ΠΑΠ την  Πέμπτη 1η Ιουλίου στο ΚΑΠΗ 
Άν ω Λιοσίων  - Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 

ΓΑΜΟΣ

Ο ΛΙΑΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ Η ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
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Αποκάλυψη-βόμβα σχετικά με τη μετάλλαξη Δέλτα, από τον αντιπρόεδρο 
της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Νίκο Τζανάκη

Εάν αυτό το στέλεχος είναι 50%, όπως λένε, πιο 
μεταδοτικό, περιμένουμε πενταπλασιασμό των θανάτων.

Σε μία αποκάλυψη-βόμβα σχ ετικά με
τη μετάλλαξη Δέλτα, προχ ώρησε ο
Καθηγητής Πν ευμον ολογίας στο Παν ε-
πιστήμιο Κρήτης και αν τιπρόεδρος της
Ελλην ικής Πν ευμον ολογικής Εταιρείας,
Νίκος Τζαν άκης.

Ο κ. Τζαν άκης αποκάλυψε πρώτη
φορά στον  realf m 97,8 τα επιστημον ι-
κά μον τέλα που σχ ετίζουν  την  παραλ-
λαγή Δέλτα με τους θαν άτους από κορ-
ον αϊο. «Θα σας πω για πρώτη φορά
κάτι που μον τελοποιήσαμε αυτές τις
ημέρες. Εάν  αυτό το στέλεχ ος είν αι
50%, όπως λέν ε, πιο μεταδοτικό, περι-
μέν ουμε πεν ταπλασιασμό των  θαν ά-
των . Είν αι πολύ μεγάλη σημασίας η
μεταδοτικότητα. Η καταστολή της μετα-
δοτικότητας θα υπο-πολλαπλασιάσει τις
σοβαρές επιπτώσεις των  παν δημικών
δεικτών », τόν ισε ο ειδικός, δίν ον τας
περισσότερα στοιχ εία για τα κρούσμα-
τα.

«Εμείς έχ ουμε επεξεργαστεί μόν οι
μας τα στοιχ εία, η εικόν α είν αι αυτή ότι
εν ώ είχ αμε μια πτώση, η Πορτογαλία
είχ ε φτάσει ν α έχ ει 100 – 150

κρούσματα την  ημέρα έπειτα από
έν αν  δύσκολο Φεβρουάριο, όπου ο
παν δημικός δείκτης που λέμε της αθρ-

οιστικής επίπτωσης 14 ημερών  αν ά
100.000 έφτασε στο ύψος του,
περίπου στο 1.000. Όταν  στην  Ελλάδα
δεν  ξεπέρασε ο μέσος όρος το 500.
Φαν ταστείτε ότι είχ ε δυν αμική διπλά-
σια από το peak το δικό μας, από τη
δική μας κορυφαία στιγμή. Είχ ε
κρούσματα 8.000 και 9.000, θαν άτους
300 και 400 την  ημέρα πάν ω στο peak.
Έριξε το παν δημικό κύμα η Πορτο-
γαλία, σχ ετικά καλά, γρήγορα και απο-
τελεσματικά. Ήταν  η υποτιθέμεν η
χ ώρα θαύμα, όπου μπήκε στην  «πρά-
σιν η» λίστα της Βρεταν ίας και ξαφν ικά
άρχ ισε ν α αν εβαίν ει, κάτι που οφείλε-
ται κατά πάσα πιθαν ότητα σε αυτό το
στέλεχ ος. Αυτή η προοπτική δεν  είν αι
απίθαν ο ν α συμβεί και στην  Ελλάδα,
επειδή μοιάζουμε σαν  χ ώρες και έχ ο-
υμε περίπου τον  ίδιο πληθυσμό, με τη
διαφορά ότι εμάς θα μας βρει μάλλον  σε
καλύτερο εμβολιαστικό ποσοστό»,
πρόσθεσε.

Σχ ετικά με το χ τίσιμο εν ός τείχ ους
αν οσίας, ο κ. Τζαν άκης αν έφερε:

«Ελπίζω προς τις 20 με 25 Ιουλίου ν α
έχ ουμε ξεπεράσει το 55% με 60% των
εμβολιασμέν ων . Αυτό είν αι έν α πολύ
καλό ν ούμερο ώστε ν α αποφύγουμε μία
αν αστάτωση σοβαρή μέσα στο καλο-
καίρι».

Ο ειδικός τόν ισε πως πρέπει ν α
στοχ εύσουμε στους πολίτες που είν αι
διστακτικοί, όχ ι στους αρν ητές, που
δεν  μπορείς ν α τους αν τιμετωπίσεις με
επιχ ειρήματα διότι είν αι εκτός πραγμα-
τικότητας, εκτός επιστημον ικών  δεδο-
μέν ων  και εκτός της αν θρώπιν ης λογι-
κής αυτά που συζητάν ε. Πρέπει ν α
αποταθούμε σε εκείν ο το 10% με 15%
των  αν θρώπων , που εγώ τους δικαιο-
λογώ, έχ ουν  δισταγμούς. Έχ ουμε δώσει
πολλές αφορμές αυτοί οι δισταγμοί ν α
οργαν ωθούν  στο μυαλό τους.

Ήσυχο καλοκαίρι για να μην έρθει
τέταρτο κύμα

Ερωτηθείς για έν α εν δεχ όμεν ο τέταρ-
το κύμα απάν τησε ότι «αυτό που μας
αν ησυχ εί είν αι πως δεν  θέλουμε ν α
έχ ουμε αν αστάτωση μέσα στο καλο-
καίρι για τουριστικούς και άλλους λόγους
και για λόγους διακοπών , πρέπει ν α

ξεκουραστούμε. Πρέπει ν α περάσουμε
έν α καλοκαίρι όσο γίν εται πιο ήσυχ ο.
Αυτό που είν αι μεγάλη μου αγων ία είν αι
ν α μην  δω ξαν ά τα παιδιά ν α εκπαι-
δεύον ται πίσω από οθόν ες. Αυτό είν αι
μεγάλο θέμα. Πρέπει οι δάσκαλοι και οι
γον είς ν α μην  επιτρέψουμε τα παιδιά
μας ν α έχ ουν  μια τέτοια εκπαιδευτική
χ ρον ιά, πρέπει εμείς ν α εμβολιαστούμε
και ν α τους εξασφαλίσουμε έν α ασφα-
λές σχ ολικό περιβάλλον , διότι το
Φθιν όπωρο, που ο ιός είν αι φθιν οπωρ-
ιν ός και χ ειμων ιάτικος, καταλαβαίν ετε
ότι θα συμβεί έν α κύμα, παρόμοιας ή
αν άλογης δυν αμικής, με τα προηγούμε-
ν α. Λόγω της υψηλής μεταδοτικότητας,
παρόλο που οι επιρρεπείς ν α αρρω-
στήσουν  θα είν αι 2-3 εκατομμύρια και
δεν  θα είν αι 10 όπως ήταν  πριν  από
τον  εμβολιασμό, εν τούτοις μπορούν
ν α δώσουν  υψηλούς αριθμούς ν οσηλε-
υομέν ων  και διασωλην ωμέν ων  και
θαν άτων , που θα αν αγκάσουν  τους
διοικούν τες ν α πάρουν  μέτρα απομό-
ν ωσης. Αυτό το στέλεχ ος έχ ει βρει τον
τρόπο ν α ξεκλειδών ει το αν οσοποιη-
τικό των  παιδιών  και των  ν έων  αν θ-
ρώπων ».

ο Δήμος Αχαρνών ενημερώνει
τους δημότες πως λόγω των έκτακ-
των καιρικών φαινομένων και του
παρατεταμένου  καύσωνα  θα μπορ-
ούν να καλούν στο τηλεφωνικό κέν-
τρο του Δήμου 2132072300 για
οτιδήποτε χρειαστούν.

Σε περίπτωση που κάποια άτομα
αισθανθούν δυσφορία λόγω υπερ-
βολικής ζέστης, θα μπορούν να
μεταβούν στο Δημαρχείο, όπου θα
υπάρχει κλιματιζόμενος χώρος για

την παραμονή τους καθημερινά
έως τις 10 το βράδυ. Στις αίθουσες
θα τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα
μέτρα για την αποφυγή μετάδοσης
του κορωνοϊού.

Σε κάθε περίπτωση οι αρμόδιες
υπηρεσίες του Δήμου θα παρα-
μείνουν καθ’ όλο το διάστημα της
έξαρσης των φαινομένων θα
βρίσκονται σε επιφυλακή, για να
συνδράμουν όπου κριθεί απαρ-
αίτητο.

Θα λειτουργεί με την επιστημονική υποστήριξη του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Δημοτικό Κοινωνικό Πανεπιστήμιο
ιδρύει ο Δήμος Ιλίου

Έναν νέο, πρωτοποριακό θεσμό, με σκοπό τη διάχυση της γνώσης και την, χωρίς αποκ-
λεισμούς, ανάπτυξη δεξιοτήτων των πολιτών θέτει σε εφαρμογή ο Δήμος Ιλίου, με την ίδρυ-
ση Δημοτικού Κοινωνικού Πανεπιστημίου (Δη.Κοι.Π.Ι.), ύστερα από απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου.

Το Δημοτικό Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ιλίου (Δη.Κοι.Π.Ι.) θα λειτουργεί με την επιστημο-
νική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνερ-
γασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ των δυο πλευρών. Στόχος είναι η προαγωγή της
γνώσης σε θέματα κοινωνικού, ιστορικού, παιδαγωγικού και πολιτιστικού περιεχομένου,
μέσα από κύκλους γνώσης, σεμινάρια, διαλέξεις και εκδηλώσεις με θέματα που απασχο-
λούν την κοινωνία και ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των πολιτών.

Η λειτουργία του Δη.Κοι.Π.Ι. θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο σε κεντρικό κτίριο του Δήμου
Ιλίου και θα περιλαμβάνει κύκλους γνώσης διάρκειας δύο (2) τετραμήνων στους άξονες:

• Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
• Επιστήμες της υγείας
• Οικονομία και Διοίκηση
• Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
• Αθλητισμός
Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος: «Η συνεργασία του Δήμου Ιλίου με το

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είναι στρατηγικής σημασίας και εδράζεται στην επιθυμία
να αντληθούν γνωστικοί πόροι, που θα αναβαθμίσουν τις συνθήκες διαβίωσης και θα
προάγουν την κοινωνική ευημερία. Η ίδρυση του Δημοτικού Κοινωνικού Πανεπιστημίου
ήταν όραμα και στόχος ετών, προκειμένου να δώσουμε σε κάθε πολίτη, ανεξαρτήτως
ηλικίας, τη δυνατότητα να διευρύνει τους ορίζοντες, τις γνώσεις και τις δεξιότητές του,
συμβάλλοντας παράλληλα στην αναπτυξιακή δυναμική του τόπου. 

Θέλω να ευχαριστήσω, από καρδιάς, τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Παναγιώτη Καλδή, τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης Ιωάννη Καλδέλ-
λη, τον Κοσμήτορα Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Αθανάσιο
Σπυριδάκο, τον Κοσμήτορα Σχολής Μηχανικών Γεώργιο Ιωαννίδη, τον Εντεταλμένο
Σύμβουλο Ιλίου για θέματα Παιδείας, Συντονιστή των επιτροπών έργου του Δήμου Φώτη
Μαρκόπουλο και τα μέλη, για την άριστη συνεργασία και να τους διαβεβαιώσω ότι η
σύμπλευσή μας θα λειτουργεί πάντοτε προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και των φοιτ-
ητών».

Σε ετοιμότητα οι υπηρεσίες του Δήμου
Αχαρνών λόγω καύσωνα
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Ξηρασίες, καύσωνες και λιμούς 
προβλέπει επιτροπή του ΟΗΕ εξαιτίας

της κλιματικής αλλαγής

Η
Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του
Κλίματος (IPCC) είναι επιστημονική διακυβε-
ρνητική επιτροπή υπό την αιγίδα του Οργανι-

σμού Ηνωμένων Εθνών. Η επιτροπή συνέταξε μια
έκθεση τεσσάρων χιλιάδων σελίδων για τις επιπτώσεις
που θα έχει η κλιματική αλλαγή τα επόμενα χρόνια.
Την έκθεση αυτή που δεν είχε δει το φως της δημοσι-
ότητας κατάφερε να πάρει στα χέρια του το Γαλλικό
Πρακτορείο Ειδήσεων και δημοσίευσε τα κυριότερα
σημεία της.

Η IPCC καταρρίπτει τις απόψεις που προβάλλουν τα
ρυπογόνα κράτη του πλανήτη σύμφωνα με τις οποίες
ακόμη και αν η μέση παγκόσμια θερμοκρασία αυξηθεί
κατά δύο βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχα-
νικά επίπεδα οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θα
είναι μικρές και διαχειρίσιμες. Σύμφωνα με την έκθεση
οποιαδήποτε αύξηση πάνω από ένα βαθμό Κελσίου θα
έχει τεράστιες και πάνω από όλα μη αναστρέψιμες
συνέπειες που μπορεί να διαρκέσουν πολλές χιλιάδες
έτη.

Οι συντάκτες της έκθεσης αναφέρουν προηγούμενα
παραδείγματα παρόμοιας κλιματικής κατάστασης στον
πλανήτη όπως για παράδειγμα, την οξίνιση των ωκε-
ανών πριν από 56 εκατ. έτη εξαιτίας της μεγαλύτερης
απορρόφησης ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα
όπως συμβαίνει σήμερα. Χρειάστηκαν 200 χιλιάδες έτη
για να επανέλθουν οι ωκεανοί στην προηγούμενη,
υγιή τους, κατάσταση.

Η έκθεση αναφέρει ότι αν η μέση παγκόσμια θερμο-
κρασία αυξηθεί στα προβλεπόμενα επίπεδα πέριξ του
1,5 βαθμού Κελσίου σε τριάντα χρόνια θα κάνουν την
εμφάνιση τους μια σειρά από δραματικές επιπτώσεις.
Ξηρασίες, ολοένα και περισσότεροι και μεγαλύτερης
έντασης καύσωνες καθώς και λιμοί απειλούν την ανθ-
ρωπότητα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της επιτροπής το
2050 θα υπάρχουν τουλάχιστον 130 εκατ. άνθρωποι
που θα βρεθούν αντιμέτωποι με το φάσμα της χρόνιας
λιμοκτονίας, 350 εκατ. άνθρωποι θα εκτεθούν σε ξηρ-
ασίες και 420 εκατ. άνθρωποι σε φονικούς καύσωνες.  

«Τα χειρότερα έρχονται επηρεάζοντας τις ζωές των
παιδιών και των εγγονιών μας πολύ περισσότερο από
όσο επηρεάζονται σήμερα οι δικές μας ζωές. Η κλιμα-
τική αλλαγή θα μεταβάλει δομικά την ζωή στην Γη τις
επόμενες δεκαετίες ακόμη και αν η ανθρωπότητα βρει
τρόπο να καθυποτάξει τις εκπομπές βλαβερών αερίων
στην ατμόσφαιρα» αναφέρουν οι συντάκτες στην έκθε-
ση τους οι οποίοι αναφέρουν ότι με τα υπάρχοντα
δεδομένα η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας μέχρι τα
μέσα του αιώνα θα είναι δύο βαθμούς Κελσίου στην
καλύτερη των περιπτώσεων.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας, επίσης
υπηρεσία του ΟΗΕ, προβλέπει ότι μια από τις προ-
σεχείς πέντε χρονιές, μέχρι δηλαδή το 2026, η μέση
παγκόσμια θερμοκρασία θα αυξηθεί κατά 1,5 βαθμούς
Κελσίου. Αν η πρόβλεψη αυτή επιβεβαιωθεί τότε πράγ-
ματι η αύξηση της θερμοκρασίας τις επόμενες τρεις
δεκαετίες ξεπεράσει και μάλιστα αξιοσημείωτα τους δύο
βαθμούς Κελσίου με ότι αρνητικό αυτό συνεπάγεται.

Άγιος Παντελεήμονας: Προφυλακιστέοι οι δύο από τους τρε ις που Άγιος Παντελεήμονας: Προφυλακιστέοι οι δύο από τους τρε ις που 
κατηγορούνται για τον βιασμό εγκύουκατηγορούνται για τον βιασμό εγκύου
Οι κατηγορούμενοι φέρονται να αρνήθηκαν στις απολογίες τους ότι παρέσυραν στο διαμέρισμα
τους στον Άγιο Παντελεήμονα την νεαρή κοπέλα και την βίασαν. Μάλιστα, για να ενισχύσουν τον
ισχυρισμό τους ζήτησαν να γίνει εξέταση γενετικού υλικού

Τον  δρόμο για τη φυλακή πήραν  οι δυο από τους τρεις
ν εαρούς από το Πακιστάν  οι οποίοι βρέθηκαν  εν ώπιον
της δικαιοσύν ης μετά την  καταγγελία 25χ ρον ης εγκύου
ότι την  βίασαν .Οι κατηγορούμεν οι φέρον ται ν α αρν ήθη-
καν  στις απολογίες τους ότι παρέσυραν  στο διαμέρισμα
τους στον  Άγιο Παν τελεήμον α την  ν εαρή κοπέλα και
την  βίασαν . Μάλιστα, για ν α εν ισχ ύσουν  τον  ισχ υρισμό
τους ζήτησαν  ν α γίν ει εξέταση γεν ετικού υλικού.

Ωστόσο, αν ακριτής και εισαγγελέας δεν  πείστηκαν  από
τους ισχ υρισμούς των  κατηγορούμεν ων  και τους έκριν αν
προφυλακιστέους.

Ο τρίτος κατηγορούμεν ος για συν δρομή στον  βιασμό αφέθηκε ελεύθερος με τον  περιοριστικό όρο της εμφάν ι-
σης τρεις φορές το μήν α σε αστυν ομικό τμήμα. Υπεν θυμίζεται ότι έν α ακόμη άτομο αν αζητείται για εμπλοκή
στην  υπόθεση και σε βάρος του έχ ει ασκηθεί ποιν ική δίωξη για βιασμό από άγν ωστο δράστη.

Ο
Δήμος Χαϊδαρίου και η
ΚΕΔΧ υπεν θυμίζουν  ότι οι
δηλώσεις συμμετοχ ής στο

θεριν ό πρόγραμμα των  ΚΔΑΠ, ,
υποβάλλον ται μέχ ρι και την
Τετάρτη 30 Ιουν ίου, σύμφων α
με την  σχ ετική αν ακοίν ωση της
ΚΕΔΧ
https://www.f acebook.com
/109136943838415/
posts/526406225444816/
Το φετιν ό θεριν ό πρόγραμμα
των  ΚΔΑΠ, ακριβώς όπως και
την  περυσιν ή χ ρον ιά, ξεκιν ά
την   Πέμπτη 1η Ιουλίου και θα
διαρκέσει μέχ ρι την  Παρασκευή
30 Ιουλίου. 
Οι ώρες απασχ όλησης των  παιδιών  είν αι Δευτέρα

έως Παρασκευή 7:30 -15:30
Δηλώσεις συμμετοχ ής στο τηλέφων ο των  ΚΔΑΠ
2132047364.
Σας εν ημερών ουμε πως από 1/7/2021, ημέρα Πέμ-

πτη έως και τις 30/7/2021, ημέρα Παρασκευή, ξεκιν ά

στα ΚΔΑΠ μας το θεριν ό πρόγραμμα (7.30-15.30 
Δευτέρα έως Παρασκευή), για τους εγγεγραμμέν ους
στο 1ο και στο 2ο ΚΔΑΠ της ΚΕΔΧ.. 
Λεπτομέρειες για τον  τρόπο λειτουργίας του θεριν ού
προγράμματος, θα αν ακοιν ωθούν  τις επόμεν ες ημέρ-
ες.

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου: 
Από 1/7 έως και 30/7/2021 το θερινό 
πρόγραμμα



Δήμος Αχαρνών: Δράσεις αναβάθμισης
των σχολείων και το καλοκαίρι

Η φροντίδα για τα σχολικά
συγκροτήματα συνεχίζεται και
το καλοκαίρι από το Δήμο
Αχαρνών.

Η Αντιδήμαρχος Παιδείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού
Χριστίνα Κατσανδρή και η
Διεύθυνση Παιδείας του
Δήμου Αχαρνών προγραμ-
ματίζουν δράσεις αναβάθμισης
των σχολείων με καλλιτεχνικές
δημιουργίες υπαλλήλων του δήμου μας.

Αυτή τη φορά το 6ο και 12ο δημοτικό σχολείο Αχαρνών ομόρφυναν με
νέους πίνακες ζωγραφικής και έδωσαν τη σκυτάλη στα επόμενα.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Αγίων Αναργύρων 

Λόγω θρησκευτικών  εκδηλώσεων  στο πλαίσιο εορτασμού των  Αγ.
Αν αργύρων  από την  23.00΄ ώρα της Τρίτης 29/06/2021 έως την  02.00΄
ώρα της Παρασκευής 02/07/2021, θα πραγματοποιηθεί προσωριν ή δια-
κοπή της κυκλοφορίας των  οχημάτων  στη Λ. Δημοκρατίας, στο τμήμα
της μεταξύ της Πλ. Αγ. Αν αργύρων  κα της οδού Π. Δαβάκη, ρεύμα
κυκλοφορίας προς Αχαρν ές, καθώς και αμφιδρόμηση του ρεύματος
κυκλοφορίας προς Αθήν α, περιοχής Δήμου Αγίων  Αν αργύρων  .
Παρακαλούν ται οι οδηγοί των  οχημάτων , για την  καλύτερη εξυπηρέτ-
ησή τους και την  αποτροπή πρόσθετων  κυκλοφοριακών  προβλημά-
των , ν α αποφύγουν  την  κίν ησή τους στην  παραπάν ω λεωφόρο και
ν α ακολουθούν  τις υποδείξεις των  τροχον όμων .
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Για την αποφυγή πυρκαγιάς 
Αποψίλωση ακάλυπτων Δημοτικών και ιδιωτικών 

οικοπέδων στην Παραλία Ασπροπύργου 

Ο
Δήμαρχος Ασπροπύργου
κ. Νικ. Μελετίου, ο αρμό-
διος Αντιδήμαρχος κ. Α.

Κωνσταντινίδης και ο Πρόεδρος του
Συλλόγου Κατοίκων Παραλίας
Ασπροπύργου - Αντιπρόεδρος
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η κ. Αντ. Κοναξής φρόν-
τισαν για μια ακόμη χρονιά ώστε
συνεργεία του Δήμου να προχωρή-
σουν σε καθαρισμό και αποψίλωση
από ξερόχορτα περίπου 24 στρεμ-
μάτων ακάλυπτων και αδιαμόρφω-
των Δημοτικών οικοπέδων της περ-
ιοχής, ικανοποιώντας σχετικό
αίτημα - ανακοίνωση του τοπικού
Συλλόγου για την προστασία από
πυρκαγιές. 

Πιο συγκεκριμένα αποψιλώθηκαν
τα Δημοτικά οικόπεδα σε  όλο το
Παραλιακό Μέτωπο και  επί  τις
οδούς Παναθηναίων & Στρ. Μυρ-
ιβίλη, Κομνηνών , Αγ. Ανάργυρων
(δίπλα στον Ι. Ναό & στην συμβολή
με την οδ. Σόλωνος), Μυστρά, Κων.
Παλαιολόγου (έξω από το Δημοτικό
Γήπεδο & στην συμβολή με την οδ.
Κων. Καβάφη), Θουκυδίδη &
Σωκράτους (δίπλα στο 2ο Γυμνά

σιο) και Ευριπίδη.
Παράλληλα το Δ.Σ. του Συλλόγου

προχώρησε σε αποψίλωση 5 στρ-
εμμάτων ιδιωτικά οικόπεδα επί τις
οδούς Παναθήναιων, Σαντορίνης,
Ευριπίδη (δίπλα στο Γυμνάσιο) και
Θεμιστοκλέους, ύστερα από συνεν-
νόηση με ιδιοκτήτες και τους γείτο-
νες αυτών. 

Ενώ επισημαίνει ότι υπάρχουν
ακόμα μεγάλες ιδιωτικές  εκτάσεις
με ξερόχορτα στην περιοχή άκρως
επικίνδυνες για εκδήλωση πυρκα-
γιάς και ζητά για άλλη μια φορά: 

1. στους κατόχους τους να το πρά-
ξουν άμεσα... 

2. επειδή δεν είναι γνωστοί όλοι 

οι  ιδιοκτήτες των οικοπέδων
αυτών και υπάρχει δυσκολία λόγω
προσωπικών δεδομένων εύρεσής
τους ... όσους έχουν στοιχεία των
ιδιοκτητών αυτών να ενημερώσουν
τα Μέλη του Δ.Σ ώστε να πράξουν τα
δέοντα για την αποψίλωση τους...

Η προσπάθεια θα συνεχιστεί τις
επόμενες ημέρες και η επιτυχής
έκβαση της εξαρτάται από την βοήθ-
εια όλων.

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
28/06/2021

Δεν λειτουργούν προσωρινά τα ταμεία
της Ζωφριάς για λογαριασμούς ύδρευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω μηχαν ογραφικού προβλήματος, οι λογαριασμοί ύδρευσης της
Πολεοδομικής Εν ότητας  Ζωφριά Ι & II που αφορούν  στο 4o 3μην ο
2020, δεν  μπορούν  προσωριν ά ν α εισπραχθούν .

Σύμφων α με τις διαβεβαιώσεις της αρμόδιας εταιρείας, το πρόβλημα
θα αποκατασταθεί άμεσα, εν τός της τρέχουσας εβδομάδας.

Παρακαλούν ται οι δημότες των  περιοχών  αυτών , που επιθυμούν
την  πληρωμή του παραπάν ω λογαριασμού,  ν α προσέρχον ται στο
Δημοτικό κατάστημα κατόπιν  τηλεφων ικής επικοιν ων ίας
(2132042770-1).

Ευχαριστούμε για την  καταν όηση.



Τ
ο εμβληματικό ποίημα του
Διονυσίου Σολωμού,  «Οι
Ελεύθεροι Πολιορκημένοι»,

πήρε σάρκα και οστά με τη συμβολή
κατοίκων της Ελευσίνας και των
γύρω περιοχών ,  σε σκηνοθεσία
Ελένης Ευθυμίου,  σε πρωτότυπη
μουσική σύνθεση Σοφίας Καμαγιάν-
νη,  και με τη συμμετοχή της Φιλαρ-
μον ικής Ορχήστρας του Δήμου Ελευ-
σίνας.  

Η συμμετοχική παράσταση πραγ-
ματοποιήθηκε γ ια δύο βράδια,  στις
25 και 26 Ιουν ίου 2021,  στο κατάμε-
στο Παλαιό Ελαιουργείο της Ελευ-
σίνας,  στο χώρο του Πάρκ ινγκ ,
συγκ ινώντας το κοινό και θυμίζον-
τας τους αγώνες που δόθηκαν γ ια
την  απελευθέρωση της Ελλάδας.
Πέρα από τις ιστορικές αναφορές,
«Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» της
Ελένης Ευθυμίου μας μεταφέρουν
από το ηρωικό Μεσολόγγ ι στο εδώ
και το τώρα,  θέτοντας την ερώτηση

«Είμαστε πραγματικά Ελεύθεροι;».  

Μέσα στη σύγχρονη πραγματικότ-
ητα,  όπου άνθρωποι με ιδιαιτερότ-
ητες περιθωριοποιούνται,  άτομα που
δεν ακολουθούν τις κοινωνικές νόρ-
μες πέφτουν θύματα σωματικής και
ψυχολογικής βίας,  ενώ οι σημερινές
γυναίκ ες εξακολουθούν  να
αγωνίζονται γ ια την ισότητα και να
εναν τιώνονται σε κάθε μορφής
έμφυλης βίας,  η πιο πάνω ερώτηση
είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.  

Στο s ite - spec if ic  έργο συμμε-
τείχαν,  πέρα από 5 επαγγελματίες
ηθοποιούς,  και 55 κάτοικοι από την
Ελευσίνα,  την Μαγούλα,  τον Ασπρ-
όπυργο,  το Μεγάλο Πεύκο και την
Μάντρα,  όλων των ηλικ ιών,  από 8
έως και 78 ετών,  που επιλέχθηκαν
μέσα από ανοιχτή πρόσκληση της
Ελευσίνας 2023,  Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης.  Κάνοντας
καθημερινά πρόβες,  ο καθένας

έβαλε το δικό του μοναδικό λιθαράκι
γ ια να πραγματοποιηθεί η καλλι-
τεχν ική δράση.  

Παράλληλα,  οι συμμετέχοντες από
το κέντρο φροντίδας ΑμεΑ “Ευρυ-
νόμη” εμπλούτισαν την παράσταση
με τη δυναμική τους παρουσία,  υπε-
νθυμίζον τάς μας την  επιτακ τική
ανάγκη η κοινωνία μας να γ ίνει όσο
πιο άμεσα γ ίνεται πλήρως συμπεριλ-
ηπτική.

Όλο το εγχείρημα πραγματοποι-

ήθηκε με την πολύτιμη συμβολή των
συλλογ ικοτήτων της πόλης.

Τέλος,  18 άτομα από τη Φιλαρμο-
ν ική του Δήμου Ελευσίνας,  υπό τη
διεύθυνση του Αρχιμουσικού Χρή-
στου Μαρούγκα,  έντυσαν με καθ-
ηλωτικούς ήχους την  παράσταση,
άλλοτε υποδυόμενοι τους αλαλαγ-
μούς των πολιορκητών,  και άλλοτε
συνοδεύοντας με τις μελωδίες τους
την ηρωική έξοδο των «Ελεύθερων
Πολιορκημένων».

8-θριάσιο Tρίτη 29 Ιουνίου 2021

ΣΣΥΥΓΓΚΚΙΙΝΝΗΗΣΣΑΑΝΝ  ΤΤΟΟ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΟΟ  ««ΟΟΙΙ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΘΘΕΕΡΡΟΟΙΙ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΟΟΡΡΚΚΗΗΜΜΕΕΝΝΟΟΙΙ»»
Κατάμεστο το Παλαιό Ελαιουργείο της Ελευσίνας

Όλο το εγχείρημα πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη συμβολή των
συλλογικοτήτων της πόλης.
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ΑΑνναακκοοίίννωωσσηη  ΚΚοοµµιισσιιόόνν
ΗΗλλεεκκττρροοννιικκέέςς  ααγγοορρέέςς::  ΤΤιι  ααλλλλάάζζεειι  
σσττοονν  ΦΦΠΠΑΑ  ααππόό  11ηη  ΙΙοουυλλίίοουυ

Οι νέοι κανόνες για τον φόρο προστιθέµενης αξίας
(ΦΠΑ) για τις διαδικτυακές αγορές θα αρχίσουν να
ισχύουν από την 1η Ιουλίου, προκειµένου να εξασφα-
λιστούν ισότιµοι όροι ανταγωνισµού για τις επιχειρή-
σεις και µεγαλύτερη διαφάνεια για τους καταναλωτές
στην ΕΕ, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή.

Η πανδηµία του κορονοϊού επιτάχυνε την αλµατώδη
αύξηση του ηλεκτρονικού λιανικού εµπορίου και
ενίσχυσε την ανάγκη µεταρρύθµισης των κανόνων,
τονίζει η Επιτροπή. Οι νέοι κανόνες θα διασφαλίζουν
ότι ο ΦΠΑ που οφείλεται για τις διαδικτυακές πωλή-
σεις καταβάλλεται στη χώρα του καταναλωτή. Επίσης,
οι νέοι κανόνες θα επηρεάσουν τους διαδικτυακούς
πωλητές και τις διαδικτυακές αγορές/πλατφόρµες,
εντός και εκτός της ΕΕ, τους ταχυδροµικούς φορείς και
τους ταχυµεταφορείς, τις τελωνειακές και φορολογικές
διοικήσεις, καθώς και τους καταναλωτές.

Ειδικότερα, από την 1η Ιουλίου 2021 θα εισαχθούν
ορισµένες αλλαγές στον τρόπο µε τον οποίο χρεώνεται
ο ΦΠΑ στις διαδικτυακές πωλήσεις, είτε οι καταναλω-
τές αγοράζουν από εµπόρους εντός είτε εκτός της ΕΕ.

Σύµφωνα µε το τρέχον σύστηµα, τα εµπορεύµατα,
που εισάγονται στην ΕΕ και αποτιµώνται σε λιγότερο
από 22 ευρώ από εταιρείες εκτός ΕΕ, απαλλάσσονται
από τον ΦΠΑ. Από την 1η Ιουλίου, η απαλλαγή αυτή
αίρεται έτσι ώστε να χρεώνεται ΦΠΑ σε όλα τα εµπορ-
εύµατα που εισέρχονται στην ΕΕ — ακριβώς όπως και
για τα εµπορεύµατα που πωλούνται από επιχειρήσεις
της ΕΕ.

∆ιάφορες µελέτες έχουν δείξει ότι γίνεται κατάχρη-
ση της απαλλαγής ΦΠΑ, επισηµαίνει η Επιτροπή,
καθώς αδίστακτοι πωλητές από χώρες εκτός ΕΕ προ-
βαίνουν σε παραπλανητική επισήµανση αποστολών

εµπορευµάτων, π.χ. έξυπνων τηλε-
φώνων, προκειµένου να επωφεληθούν
από την απαλλαγή. Το κενό αυτό επι-
τρέπει στις εν λόγω εταιρείες να
υποσκελίσουν τους ανταγωνιστές τους
στην ΕΕ και κοστίζουν στα δηµόσια
ταµεία της ΕΕ περίπου 7 δισ. ευρώ
ετησίως σε απάτες, γεγονός που
οδηγεί σε µεγαλύτερη φορολογική
επιβάρυνση για τους άλλους φορολο-
γούµενους.

Επί του παρόντος, οι πωλητές ηλεκτρονικού εµπο-
ρίου πρέπει να διαθέτουν αριθµό φορολογικού
µητρώου ΦΠΑ σε κάθε κράτος µέλος στο οποίο ο
κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει ένα συγκεκριµένο
συνολικό κατώτατο όριο, το οποίο διαφέρει από χώρα σε
χώρα. Από την 1η Ιουλίου, τα εν λόγω διαφορετικά
κατώτατα όρια θα αντικατασταθούν από ένα κοινό ενω-
σιακό όριο ύψους 10.000 ευρώ, πάνω από το οποίο ο
ΦΠΑ πρέπει να καταβάλλεται στο κράτος µέλος στο
οποίο παραδίδονται τα εµπορεύµατα.

Για να απλουστευθεί η ζωή των εν λόγω εταιρειών
και να διευκολυνθούν οι πωλήσεις τους σε άλλα κράτη
µέλη, οι διαδικτυακοί πωλητές µπορούν πλέον να
εγγραφούν σε µια ηλεκτρονική πύλη, την «One Stop
Shop», όπου µπορούν να εκπληρώσουν όλες τις υποχρ-
εώσεις τους όσον αφορά τον ΦΠΑ για τις πωλήσεις τους
σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτό το όριο των 10.000 ευρώ
εφαρµόζεται ήδη για ηλεκτρονικές υπηρεσίες που
πωλούνται διαδικτυακά από το 2019.

Αντί να αγωνίζονται να συµµορφωθούν µε περίπλο-
κες διαδικασίες σε άλλες χώρες, µπορούν να εγγραφούν
στο δικό τους κράτος µέλος και στη δική του γλώσσα.
Μόλις εγγραφεί, ο διαδικτυακός λιανοπωλητής µπορεί
να κοινοποιήσει και να καταβάλει ΦΠΑ στην ηλεκτρο-

νική πύλη «One Stop Shop» για όλες τις πωλήσεις του
στην ΕΕ µέσω τριµηνιαίας δήλωσης. Η πύλη αυτή θα
φροντίζει για τη διαβίβαση του ΦΠΑ στο αντίστοιχο
κράτος µέλος.

Στο ίδιο πνεύµα, η καθιέρωση της πύλης «One Stop
Shop» για πωλητές εκτός ΕΕ θα τους επιτρέπει να
εγγραφούν εύκολα στα µητρώα ΦΠΑ στην ΕΕ και θα
διασφαλίζει ότι το ορθό ποσό του ΦΠΑ διοχετεύεται
στο κράτος µέλος στο οποίο οφείλεται τελικά. Για τους
καταναλωτές, αυτό σηµαίνει πολύ µεγαλύτερη διαφά-
νεια: ο ΦΠΑ θα πρέπει να αποτελεί µέρος της τιµής
που καταβάλλουν στον πωλητή. Επίσης, δεν θα
υπάρχουν πλέον προσκλήσεις από τις τελωνειακές
υπηρεσίες ή τις υπηρεσίες ταχυµεταφορών που ζητούν
πρόσθετη πληρωµή όταν τα εµπορεύµατα φθάνουν στη
χώρα του καταναλωτή, διότι ο ΦΠΑ θα έχει ήδη καταβ-
ληθεί.

Η Επιτροπή τονίζει ότι ένας µεγάλος αριθµός επιχει-
ρήσεων εκτός της ΕΕ,  έχουν ήδη εγγραφεί στην πύλη
«One Stop Shop», συµπεριλαµβανοµένων των
µεγαλύτερων παγκόσµιων διαδικτυακών αγορών.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι παρόµοια πύλη «One Stop
Shop» για τον ΦΠΑ λειτουργεί ήδη µε επιτυχία από το
2015 για τις διασυνοριακές πωλήσεις ηλεκτρονικών
υπηρεσιών.

Συνάντηση Οικονόμου – Χρυσοχοΐδη 
για την ασφάλεια σε Ελευσίνα και Μαγούλα

Μ
ε τον  Μ. Χρυσοχ οΐδη  συν αν τήθη-
κε ν ωρίτερα ο δήμαρχ ος Ελευσίν ας
Α. Οικον όμου. Στο επίκεν τρο της

συζήτησης το αίσθημα ασφάλειας των
πολιτών  της Ελευσίν ας και της Μαγούλας.
Ο υπουργός, σύμφων α με αν ακοίν ωση του
κου Οικον όμου, δεσμέυθηκε πως μια ν έα
ομάδα κρούσης – η ΜΟ.ΚΑ- σύν τομα θα
βρίσκεται στην  Ελευσίν α και ειδικά στο
παραλιακό μέτωπο.

Η αν ακοίν ωση του δημάρχ ου Ελευ-
σίν ας:

«Σήμερα επισκέφτηκα τον  Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη, τον  κ. Χρυσοχ ο-
ΐδη, για ν α συζητήσουμε με ποιους τρόπο-
υς η Ελευσίν α και η Μαγούλα θα είν αι πιο
ασφαλής.

Ζήτησα ν α είν αι μαζί μου στη συν άν -
τηση και ο Αν τιπρόεδρος της Έν ωσης Αστυν ομικών
Υπαλλήλων  Δυτικής Αττικής και Δημοτικός μας
Σύμβουλος, Μπάμπης Σεμερτζίδης, προκειμέν ου ν α
θέσει και προσωπικά στον  Υπουργό το ζήτημα της
υποστελέχ ωσης στην  περιοχ ή μας.

Η συν άν τηση πήγε καλά στα ουσιαστικά της

σημεία, αφού ο κ. Χρυσοχ οΐδης δεσμεύθηκε μεταξύ
άλλων , πως μια ν έα ομάδα κρούσης – η ΜΟ.ΚΑ-
σύν τομα θα βρίσκεται στην  Ελευσίν α και ειδικά στο
παραλιακό μέτωπο.»

Ποια είναι η ομάδα ΜΟ.ΚΑ.
Η ν έα ομάδα κρούσης της ΕΛ. ΑΣ, στελεχ ών εται

από προσωπικό της Ο. Π. Κ. Ε, Άμεσης
Δράσης, των  πεζών  περιπολιών , ΔΙ.
ΑΣ, Δράση και Ασφάλεια.

Η κάθε ομάδα θα αποτελείται από 30
αστυν ομικούς, και θα κιν είται σε τρεις
ομόκεν τρους κύκλους για ν α σαρών ουν
τις περιοχ ές με υψηλή εγκληματικότητα.

Στον  πρώτο κύκλο θα αν απτύσσον -
ται πεζές περιπολίες ή με σκούτερ και
σκύλο περιπολίας, στο δεύτερο κύκλο η
ΔΙ. ΑΣ και περιπολικό της Α. Δ, και
στον  τρίτο κύκλο Ο. Π. Κ. Ε ή ΔΡΑΣΗ
σε ρόλο αστυν όμευσης.

Η ομάδα Ασφαλείας θα έχ ει την
ευχ έρεια ν α κιν είται ελεύθερα σε όλους
κύκλους του κάθε Αστυν ομικού Τμήμα-
τος, και θα τροφοδοτεί με πληροφορίες

τις ομάδες εμφαν ής αστυν όμευσης αλλά και τους
Διοικητές του Α. Τμήματος και Τ. Ασφαλείας.

Επικεφαλής της κάθε ομάδας θα είν αι κατώτερος
αξιωματικός, ο οποίος θα καταγράφει καθημεριν ά τα
αποτελέσματα της δραστηριότητας της ομάδας και θα
εν ημερών ει τον  επόπτη του πιλοτικού προγράμμα-
τος.
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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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Ζητείται κοπέλα από τον Κυνηγετικό σύλλογο Ασπροπύργου 
για γραμματειακή υποστήριξη, 4ωρης απασχόλησης 8μηνης σύμβασης.

Τηλ. επικοινωνίας 6932476552 - Σταμάτης Ιωάννης

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816
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ΔΣ για το νέο πρωτάθλημα
σήμερα στην Super League
2-Football League

Διοικητικό Συμβούλιο για το νέο
πρωτάθλημα θα γίνει σήμερα Τρίτη
(29/6) στην Super League 2-Football
League.
H ανακοίνωση αναφέρει:
Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 29
Ιουνίου 2021 και ώρα 13:00 θα πραγ-
ματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικ-
ητικού Συμβουλίου της Super
League 2 – Football League μέσω
τηλεδιάσκεψης, με θέματα ημερησίας
διάταξης:

Ενημέρωση σχετικά με τον Νόμο
4809/21
Δηλώσεις συμμετοχής στο πρωτάθλ-
ημα της Super League 2, αγωνιστι-
κής περιόδου 2021-2022
Αδειοδότηση ΕΠΟ
Διάφορα θέματα

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284

Football League:  Εντός της
εβδομάδας θα μπουν στα
ταμεία τα χρήματα

Εν τός της εβδομάδας θα μπουν  στα
ταμεία των  ομάδων  της Football League
τα χ ρήματα από το στοίχ ημα.

Η Football League ολοκληρώθηκε το
Σαββατοκύριακο και περν ά στο
χ ρον ον τούλαπο της ιστορίας.

Με την  αν αδιάρθρωση που
περιλαμβάν εται στο ν έο αθλητικό ν όμο
η συγκεκριμέν η κατηγορία καταργείται
και δημιουργείται μια εν ιαία Super
League 2 με την  συγχ ών ευση της FL.

Κι αν  υπάρχ ουν  ακόμη αν οιχ τά
μέτωπα που αφορούν  το πειθαρχ ικό
όργαν ο της Έν ωσης (υποθέσεις
Καλλιθέας, Ρόδου), εν τός της εβδομάδας
θα τακτοποιηθεί εκ μέρους τους
κράτους μια σημαν τική εκκρεμότητα.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ:  Στέλιο,
συγχαρητήρια!

Είν αι μεγάλη τιμή για το
Σύλλογο της ομάδας
μπάσκετ του Παν ελευ-
σιν ιακού ΑΟΚ  η πρόσ-
κληση του αθλητή Στέ-
λιου Πατρίκη στην
Εθν ική Παμπαίδων
Ελλάδας.
Ευχ όμαστε το ταλέν το
και η προσπάθεια σου
ν α σε οδηγήσουν  και
στα υπόλοιπα κλιμάκια
των  εθν ικών  μας ομάδων  μέχρι την  Εθν ική Αν δρών !
Αυτό δείχ ν ει τόσο το ταλέν το που υπάρχ ει στην
πόλη μας όσο και τη δουλειά που γίν εται στο Σύλλογο
μας ώστε αυτό ν α αν αδειχ θεί.
Όραμα και μέλημά μας είν αι ν α αποτελέσουμε σταθε-
ρό τροφοδότη των  Εθν ικών  Ομάδων  με παίκτες και
παίκτριες, που θα έχ ουν  μάθει το μπάσκετ από τον
Παν ελευσιν ιακό.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

Η Διοίκηση του Παν ελευσιν ιακού ΑΟΚ εκφράζει στον
Γεν ικό Αρχ ηγό του Γυν αικείου τμήματος, Μεγαλούδη
Γαβρίλη, τα ειλικριν ή της συλλυπητήρια για την
απώλεια του πατέρα του.
Ευχ όμαστε καλή δύν αμη σε όλη την  οικογέν εια.

ΛΑΜΠΕΡΗ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: Στις 23/8

η προετοιμασία της
ομάδος

Στις 23 Αυγούστου θα
ξεκινήσει την

προετοιμασία της η
Λαμπερή Ελευσίνας

με προπονητή και πάλι
τον Σάκη

Αναστασόπουλο που
ανανέωσε την

συνεργασία του και
βοηθό τον Ακη

Χριστοφή.
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Οι σκόρερ της
Football League  της
τελευταίας αγων ιστι-
κής

9 γκολ:
Λουκίν ας (Βέροια)
Τσιριγώτης (Επισκοπή)
8 γκολ:
Πασάς (Βέροια)
Μάν ιος (Αλμωπός Αρι-

δαίας)
Π α π α δ η μ η τ ρ ί ο υ

(Ολυμπιακός Βόλου)

7 γκολ:
Καλογέρης (Απόλλων

Πόν του)
Ροχ άν ο (Νίκη Βόλου)
Χατζησάββας (Ιάλυσος)
Δεμηρτζόγλου (Πιερικός)
6 γκολ:
Δειν όπαπας (Απόλλων

Πόν του)
Μαρκόφσκι (Καλαμάτα)
Κολλάς, Βαλαβαν όπου-

λος (Καβάλα)
Μπαρμπαρούσης (Αιγά-

λεω)
Καν ούλας (Σαν τορίν η)
Πράν το (Παν σερραϊκός)
Μαρουκάκης (Καλλιθέα)
5 γκολ:
Σαραν τίδης (Θεσπρ-

ωτός)
Αρν αρέλλης, Δελαπόρ-

τας (Ρόδος)
Πόζογλου (Βέροια)
Κόκκορης (Καβάλα)

ΑΝ.ΤΣΑΚ.

Κλείσαμε 1 χ ρόν ο
από τότε που οι
γον είς αν αλάβαμε
τον  Σύλλογο. Σε
συν θήκες πρωτόγ-
ν ωρες προσπαθή-
σαμε ν α δώσουμε το
καλύτερο στα παιδιά
μας. Υποσχ όμαστε
ότι θα συν εχ ίσουμε
τον  όμορφο αυτό
αγών α.
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
σε όλα τα παιδιά της
πόλης, σε όλους
τους Συλλόγους.
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ  σε όλους τους
γον είς, ξεκούραστο, με πολλά χ αμόγελα
και υγεία.
Για το ΔΣ του Μαν δραϊκού  Αθλητικού
Ομίλου
Πρόεδρος: Χρήστος Παπακων σταν -
τίν ου
Γραμματέας: Βασίλης Ασπιώτης
α΄ Αν τιπρόεδρος:Αν δρέας Αποκορον ιω-
τάκης
β΄ Αν τιπρόεδρος: Δημήτρης Ζαφείρης,
Ταμίας: Κατερίν α Τσαν τήλα-Καριώτη
β΄ Γραμματέας: Χρυσούλα Τσαν τήλα
α΄ Έφορος: Δημήτρης Δεμέστιχ ας
β΄ Έφορος: Αρης Ρεν τούμης
υπεύθυν ος Ακαδημιών : Γιώργος Δημητρ-
ακόπουλος,
εκπρ. ΕΠΣΔΑ: Αγγελική Μπουγά

Δημόσιες σχ έσεις: Τάσος Κουρκούτας
ΜΕΛΗ:

Παπακων σταν τίν ου Δ. Χρήστος
Μπεσδέκης Κων σταν τίν ος
Κωστας Καρλιαμπας
Χρήστος Δούκας
Για το Τμήμα Mandraikos Volley
Χρήστος Δέδες
Τόν ια Τσάμου
Μαρία Παπακων σταν τίν ου
Για την  ποδοσφαιρική ομάδα
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ.
Γεν ικός Αρχ ηγός: Γιάν ν ης Καλούδας
Προπον ητής: Γιώργος Σωτήρχ ος
Για τις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου
Οι Προπον ητές Βασιλης Γριβας, Σταύρ-
ος Κομιώτης,Τάσος Γεωργάς.

Η Γ’ Εθνική της νέας σεζόν - Οι
ομάδες που θα συμμετέχουν

Με την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος της Γ’
Εθνικής, ξεκαθαρίζει η εικόνα για το πώς θα διαμορφωθεί η κατηγορία τη
νέα σεζόν που θα συμμετέχουν στο νέο πρωτάθλημα.

Η ΕΠΟ έχει αποφασίσει να μην προβιβαστούν ομάδες από τα τοπικά πρω-
ταθλήματα, τα οποία φέτος αναβλήθηκαν λόγω της πανδημίας, οπότε στη Γ’
Εθνική της νέας αγωνιστικής περιόδου ο αριθμός των ομάδων θα μειωθεί
σημαντικά.

Συγκεκριμένα, θα συμμετέχουν όσες ομάδες έμειναν στην κατηγορία, αλλά
και οι τέσσερις που θα υποβιβαστούν από τη Football League. Βέβαια, δεν
αποκλείονται εκπλήξεις, με τη συμμετοχή ομάδων που δεν θα μπορέσουν
να αγωνιστούν στη νέα Super League 2 των αυστηρών κριτηρίων, αλλά αυτό
θα ξεκαθαρίσει αργότερα.

Οι αγώνες μπαράζ ανόδου της Γ’ Εθνικής είναι σε εξέλιξη, με τους δέκα
πρωταθλητών των ομίλων να διεκδικούν τα τέσσερα εισιτήρια για τη Super
League 2.

Από τη Football League έχουν υποβιβαστεί ήδη η ΑΕΠ Κοζάνης και ο
Ασπρόπυργος και την Κυριακή αναμένεται να ξεκαθαρίσει ποιες δύο ακόμη
ομάδες θα τις ακολουθήσουν στη Γ’ Εθνική.

Χωρίς να υπολογιστούν πιθανές έκτακτες συμμετοχές στη Γ’ Εθνική, οι
ομάδες της νέας σεζόν θα είναι 86, που θα χωριστούν σε έξι ή επτά ομίλο-
υς, με γεωγραφικά κριτήρια.

Οι ομάδες της νέας Γ’ Εθνικής:
ΕΠΣ Πειραιά: Εθνικός, Προοδευτική, Κερατσίνι, Αίας Σαλαμίνας, ΑΟ Καρ-

αβάς
ΕΠΣ Αθηνών: Ηλιούπολη, Χαραυγιακός, Φωστήρας, ΠΑΟ Ρουφ, Αγιος

Ιερόθεος, (Πανιώνιος), (Κηφισιά)
ΕΠΣΔΑ: Πανελευσινιακός, Ασπρόπυργος
*Σε παρένθεση οι ομάδες που αγωνίζονται στα μπαράζ ανόδου και 11/7 θα

ξεκαθαρίσει οριστικά ποιες θα συνεχίσουν να αγωνίζονται στη Γ' Εθνική.

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ανανεώσεις στον Βύζαντα ΜεγάρωνΑνανεώσεις στον Βύζαντα Μεγάρων

Η διοίκηση του Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ, συνεχίζοντας τις επαφές με τους ποδοσφαι-
ριστές από το περυσινό ρόστερ, ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας
με τους: ΤΑΣΟ ΦΛΕΓΚΑ, ΚΩΣΤΑ ΧΑΤΖΗΜΕΛΕΤΙΑΔΗ και ΣΤΕΦΑΝΟ
ΦΟΥΡΝΑΡΗ.
Οι επαφές με τους ποδοσφαιριστές από το υπάρχον ρόστερ συνεχίζονται,
ενώ εντός της εβδομάδας θα ανακοινωθεί και η απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή που θα προκαλέσει
αίσθηση.

Εκ του Γραφείου Τύπου

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΥ ΑΟ: 
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

Ανανεώσεις στον Πυρρίχιο
Ασπροπύργου

Παίκτες και τη νέα χρονιά θα είναι
στον Πυρρίχιο Ασπροπύργου ο 

επιθετικός Χρήστος Σωπιάδης και
τον στόπερ Βασίλης Τσιριγώτης.

Προπονητής θα είναι ξανά ο
Μιχάλης Κάσδαγλης.

Ο ΠΑΛΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ & ΕΠΙ ΣΕΙΡΑ ΕΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ
ΑΡΧΗΓΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ, ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΘΕΣΗ  ΔΗΛΩΣΕ ΤΑ ΕΞΗΣ: ‘’ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ ΚΑΙ ΛΥΠΑΜΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ

ΔΙΑΣΥΡΜΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ. ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ, ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ, ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΝΑ
ΑΠΑΝΤΉΣΟΥΝ;  ΑΝ  ΕΧΟΥΝ ‘’

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΡΟΥΤΣΟΣΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ
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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 επαγγελμα-
τικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύρ-
γου (πλησίον ΙΚΑ και στά-
σης λεοφωρείου), 126 τε-
ραγωνικά μέτρα, κατάλ-
ληλο για
φαρμακείο.Τηλέφωνο ε-
πικοινωνίας 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 6
946288952

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 κα-
τάσταση, 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., τιμή
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  
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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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