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εστίασης και ψυχαγωγίας

Τ
ο πλαίσιο λειτουργίας των  υπηρεσιών -χ ώρων
ψυχ αγωγίας για εμβολιασμέν ους και μη περιέγρα-
ψε ν ωρίτερα ο υπουργός Αν άπτυξης και Επεν -

δύσεων , Άδων ις Γεωργιάδης, στη συν έν τευξη Τύπου,
στη Γεν ική Γραμματεία Εν ημέρωσης και Επικοιν ων ίας,
από κοιν ού με τον  υπουργό Επικρατείας, Γιώργο Γερ-
απετρίτη.

Όπως εξήγησε, από τις 15 Ιουλίου οι χ ώροι εστίασης
και αυτοί που φιλοξεν ούν  θεάματα όπως ψυχ αγωγία
και αθλήματα θα διακρίν ον ται πλέον  σε αμιγείς χ ώρο-
υς για εμβολιασμέν ους και ν οσήσαν τες, όπου δεν  θα
υπάρχ ει η υποχ ρέωση χ ρήσης μάσκας, και σε μεικ-
τούς χ ώρους όπου θα γίν ον ται δεκτοί και οι μη εμβο-
λιασμέν οι με αρν ητικό rapid test ή μοριακό τεστ.

Σύμφων α με τον  υπουργό, οι χ ώροι συν αθροίσεων
προσώπων  θα χ ωριστούν  σε δύο κατηγορίες:

- Στους αμιγείς χ ώρους: χ ώρους συν άθροισης όπου
θα έχ ουν  πρόσβαση όσοι έχ ουν  αποκτήσει αν οσία,
δηλαδή έχ ουν  εμβολιαστεί με δύο δόσεις εμβολίου ή με
μον οδοσικό εμβόλιο, κι έχ ουν  μεσολαβήσει 14 ημέρες
από τον  τελικό εμβολιασμό τους, ή έχ ουν  αποδεδειγ-
μέν α ν οσήσει τους τελευταίους έξι μήν ες.

- Στους μεικτούς χ ώρους: χ ώρους συν άθροισης όπου
έχ ουν  πρόσβαση όσοι έχ ουν  αποκτήσει αν οσία,
δηλαδή έχ ουν  εμβολιαστεί με δύο δόσεις εμβολίου ή με

μον οδοσικό εμβόλιο, κι έχ ουν  μεσολαβήσει 14 ημέρες
από τον  τελικό εμβολιασμό τους, ή έχ ουν  αποδεδειγ-
μέν α ν οσήσει τους τελευταίους έξι μήν ες ή έχ ουν
υποβληθεί σε τεστ αν ίχ ν ευσης της ν όσου Cov id-19
(PCR test ή rapid test) με αρν ητικό αποτέλεσμα κατά
τις τελευταίες 48 ώρες.

Ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε πως εν απόκειται στον
επιχ ειρηματία ν α επιλέξει αν  στην  επιχ είρησή του θα
δέχ εται εμβολιασμέν ους και ν οσήσαν τες ή εάν  θα
δέχ εται και πελάτες μετά από διεν έργεια τεστ.

Όλοι οι χ ώροι συν αθροίσεων  που μπορούν  ν α υπο-
δέχ ον ται κοιν ό θα δηλών ον ται από τον  επιχ ειρηματία
ως αμιγείς ή ως μεικτοί, από τις 15 Ιουλίου, στην  ειδική
πλατφόρμα, και θα φέρουν  ειδική σήμαν ση στην
είσοδό τους.

Οι χώροι συναθροίσεων διακρίνονται ως εξής:

- Κλειστοί χ ώροι πλην  κέν τρων  διασκέδασης (κιν -
ηματογραφικές αίθουσες, θέατρα, εστιατόρια, καφέ).

- Υπαίθριοι χ ώροι ψυχ αγωγίας καθημέν ων  πλην
γηπέδων  (ζων ταν ά θεάματα και ακροάματα).

- Υπαίθρια και κλειστά κέν τρα διασκέδασης (μουσικά
κέν τρα, κλαμπ).

- Αν οικτά και κλειστά γήπεδα.

- Κλειστοί χ ώροι πλην  κέν τρων  διασκέδασης (κιν -
ηματογραφικές αίθουσες, θέατρα, εστιατόρια, καφέ).

Χώροι αμιγείς ή μεικτοί

Όσοι χ ώροι δηλωθούν  ως αμιγείς, θα έχ ουν  μέγιστη
κάλυψη του 85% της χ ωρητικότητάς τους - χ ωρίς
χ ρήση μάσκας. Όσοι χ ώροι δηλωθούν  ως μεικτοί, θα
λειτουργούν  με μέγιστη κάλυψη του 50% της χ ωρη-
τικότητάς τους με υποχ ρεωτική χ ρήση μάσκας κι αρν -
ητικό αποτέλεσμα rapid test τις τελευταίες 48 ώρες και
οι αν ήλικοι θα προσέρχ ον ται με δήλωση αρν ητικού
αποτελέσματος self  test από τους γον είς τους.

Rapid Test στον Δήμο Αχαρνών
την Παρασκευή 2 Ιουλίου
Την Παρασκευή 2 Ιουλίου ο Εθνικός Οργανισμός
Δημόσιας Υγείας θα προχωρήσει στη διενέργεια
Rapid Test για την ανίχνευση του κορωνοϊού.
Η εξέταση θα είναι ΔΩΡΕΑΝ και θα πραγματοποιηθεί
από τις 09:30 το πρωί μέχρι τις 14:30 το μεσημέρι
στην πλατεία Καράβου. Το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ θα
πραγματοποιήσει το τεστ με απόλυτη ασφάλεια,
εύκολα και γρήγορα.
Οι δημότες θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
� Θα πρέπει να έχουν μαζί τους το ΑΜΚΑ και την
αστυνομική τους ταυτότητα.
� Σε έλεγχο μπορούν να υποβληθούν παιδιά άνω
των 10 ετών.
� Θα πρέπει να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες που
προβλέπονται από τα υγειονομικά πρωτόκολλα
(μάσκες, αποστάσεις ασφαλείας κτλ).
� Η ενημέρωση για τα αποτελέσματα θα γίνει μέσω
sms στο κινητό τηλέφωνο που θα δώσει κάθε
δημότης.
#acharnes #μένουμε_ασφαλείς #rapidtest #covid19
#κορονοϊός #dimosacharnon

συν εχ ίζεται στη σελ. 11
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Πανελλαδικές 2021: 
Γενική άνοδος των βάσεων
εισαγωγής για τα ΑΕΙ

Υπερσυγκέντρωση «γύρω στο 14»

«Μετά τη βαθμολόγηση των πρώτων απαντήσεων
προκύπτει εύκολα ένα 10 έως 14. Από εκεί και πάνω
αρχίζει το γραπτό να… αγκομαχά», περιγράφει γλαφυρά
στην «Κ» έμπειρος βαθμολογητής, αποτυπώνοντας μία
γενική εκτίμηση για την πρώτη εικόνα των φετινών
επιδόσεων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Φέτος τα θέμα-
τα ήταν γενικά ευκολότερα σε σχέση με πέρυσι και
κυρίως άρτια και χωρίς παγίδες.
«Στις φετινές εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα τα θέματα
παρουσίαζαν κλιμακούμενη δυσκολία, έτσι ώστε οι υπο-
ψήφιοι να μπορούν με ευχέρεια να απαντήσουν στα
πρώτα ερωτήματα, αλλά βαθμιαία να απαιτείται μεγάλη
προσοχή και πολύ καλή προετοιμασία προκειμένου να
επιτύχουν το άριστα. Δεν υπήρξαν θέματα/ερωτήματα με
ασάφειες που να προκαλέσουν διχογνωμίες σε διορθω-
τές εκπαιδευτικούς και σε όλα τα μαθήματα –δεδομένου
του πλαισίου εξέτασης του καθενός– παρουσιάστηκαν οι
αναμενόμενες για το καθένα δυσκολίες. 
Για να συγκεντρώσει λοιπόν ένας υποψήφιος υψηλές
βαθμολογίες χρειαζόταν να έχει αποκομίσει αρκετές
γνώσεις από τα προηγούμενα χρόνια και να έχει προε-
τοιμαστεί μεθοδικά, για να μπορέσει με ψυχραιμία να
αντιμετωπίσει τις «παγίδες» που κρύβουν τα πιο δύσκο-
λα ερωτήματα. Η διάρθρωση και η διατύπωση των θεμά-
των ήταν τέτοιες ώστε να μην απαιτούνται εξεζητημένες
γνώσεις ή τεχνικές επίλυσης, αλλά μέσα από «πονηρά
ερωτήματα» να ξεχωρίσουν οι υποψήφιοι που διαθέτουν
παρατηρητικότητα, ορθή κρίση και ευστοχία στις απαν-
τήσεις τους» δήλωσε στην «Κ» η Ηρώ Μαρκάκη, μαθ-
ηματικός στο φροντιστήριο «Μεθοδικό».

Με µια σηµαντική ανακοίνωση ξεκίνησε την
οµιλία του στο συνέδριο Green Deal
Greece 2021 του Τεχνικού Επιµελητηρίου

Ελλάδος ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Θεό-
δωρος Σκυλακάκης. Οπως είπε "σήµερα είναι µια καλή
µέρα. Εντάξαµε ένα έργο στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων
Επενδύσεων που είναι βαθύτατα πράσινο και αφορά τα
τοπικά πολεοδοµικά σχέδια σε όλους σχεδόν τους δήµο-
υς της χώρας. Θα µας επιτρέψει µέσα σε µια πενταετία
να ολοκληρώσουµε την πολεοδοµική χαρτογράφηση
όλης της χώρας. Είναι από τα πρώτα έργα του Ταµείου
Ανάκαµψης που µπαίνει στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων
Επενδύσεων" δήλωσε ο υπουργός.

Ο Θεόδωρος Σκυλακάκης έκανε αναφορά σε βασικά
"πράσινα" έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης εκ
των οποίων κρίσιµο ρόλο έχουν αυτά που αφορούν την
κλιµατική αλλαγή και την ενέργεια. 

Στο πλαίσιο αυτό περιέγραψε δράσεις που προβλέ-
πονται στον τοµέα των αστικών αναπλάσεων (Τατόι,
ανακαίνιση Ολυµπιακού Σταδίου), της ηλεκτρ-
οκίνησης (µε την εγκατάσταση δικτύου φορτιστών σε 

όλη τη χώρα, την προώθηση των ηλεκτρικών ταξί και
λεωφορείων), της ύδρευσης και αποχέτευσης, της προ-
στασίας των δασών, της αντιπληµυρικής προστασίας
αλλά και της ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας.

Τα παραπάνω, όπως είπε ο Θ.Σκυλακάκης, θα χρηµα-
τοδοτηθούν από το κοµµάτι των επιδοτήσεων που
Σχεδίου Ανάκαµψης που αφορά την πράσινη πτυχή
του. ∆εν περιλαµβάνουν τα δάνεια που θα δοθούν στο
πλαίσιο του Σχεδίου, το ύψος των οποίων ξεπερνά τα
4,5 δισ. ευρώ. Αυτά, µε τη σειρά τους, προβλέπεται ότι
θα κινητοποιήσουν ιδιωτικές επενδύσεις πάνω από 10
δισ. ευρώ για την πράσινη ανάπτυξη.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών τόνισε ότι
γίνεται µια "πολύ µεγάλη η προσπάθεια για τον πράσι-
νο µετασχηµατισµό της ελληνικής οικονοµίας. Είµαστε
το δεύτερο ευρωπαϊκό σχέδιο που υποβλήθηκε στην
Κοµισιόν και το τρίτο που εγκρίθηκε".

Κλείνοντας την τοποθέτησή του κάλεσε τα υπουρ-
γεία να φέρουν σε πέρας το δύσκολο αυτό έργο της υλο-
ποίησης των προγραµµάτων του Εθνικού Σχεδίου Ανά-
καµψης όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

συνεχίζεται στη σελ. 4
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18-30 ετών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική
ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, 600 νέοι άνεργοι στην
Δυτική Ελλάδα και 400 στην Ήπειρο θα έχουν
την ευκαιρία να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους
και να προετοιμαστούν για την ένταξή τους στην
αγορά εργασίας μέσω προγραμμάτων επιδότ-
ησης της εργασίας του Οργανισμού.

Ειδικότερα σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ:
Ωφελούμενοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα

ανέργων των Κέντρων Προώθησης Απασχόλ-

ησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ που εδρεύουν σε περ-
ιοχές αρμοδιότητας των Περιφερειών Δυτ. Ελλά-
δας και Ηπείρου, ηλικίας 18-30 ετών, απόφοιτοι
οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της πρό-
σβασης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της
απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, καθώς και
η αντιμετώπιση του φαινομένου διαρροής επι-
στημονικού εργατικού δυναμικού.

Το πρόγραμμα διαρκεί 7 μήνες και ο ΟΑΕΔ θα
καταβάλει στους ωφελουμένους μηνιαία αποζ-
ημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο καθαρό μισθό
(με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές), καθώς και
αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμε-
τάσχουν, εντάσσονται στο πρόγραμμα, ανάλογα
με το προσωπικό που απασχολούν, ως εξής:

Εργοδότες με Προσωπικό έως  -  Αριθμός Ωφελουμένων

3 άτομα 1
4-9 άτομα 2
10-19 άτομα 3
20-30 άτομα 5
31-50 άτομα 8
άνω των 50 ατόμων 20% του απασχολούμενου

προσωπικού, έως 20

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχειπρο-
βεί η επιχείρηση σε μείωση προσωπικού λόγω
καταγγελίας σύμβασης εργασίας στο 3μηνο πριν
την υποβολή της αίτησης.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να
συμμετάσχουν υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση
μέσω της ιστοσελίδας του
Οργανισμούhttps://www.oaed.gr/proghramma-
ta-anoikhta

"ΠΡΑΣΙΝΑ" ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 
Θ. Σκυλακάκης: Τα τοπικά πολεοδοµικά

σχέδια εντάχθηκαν 
στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης

ΟΑΕΔ: 1.000 θέσεις για την απόκτηση 7μηνης εργασιακής 
εμπειρίας ανέργων 18-30 ετών
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Η προβολή των εκτιμήσεων
αυτών οδηγεί σε άνοδο των
βάσεων, γεγονός που ενισχύει
και η περσινή πτώση τους και
μάλιστα ακόμη και σε υψηλό-
βαθμες, περιζήτητες σχολές.
Χαρακτηριστικό είναι ότι το
2020 οι βάσεις των πέντε από
τις επτά ιατρικές σχολές της
χώρας «διολίσθησαν» κάτω
από τις 18.000 μονάδες.
«Το 2020 είχαμε ιστορικό χαμ-
ηλό όλων των ετών στις βάσεις
των ιατρικών σχολών», παρατ-
ηρεί στην «Κ» ο μαθηματικός-
αναλυτής Στράτος Στρατηγάκης.
Από την άλλη, ο ίδιος επι-
σημαίνει ότι «φέτος υπάρχει μία
άγνωστη παράμετρος: πώς
ανταποκρίθηκαν οι υποψήφιοι
στα πιο εύκολα θέματα, με
δεδομένη την παράδοξη εκπαι-
δευτική συνθήκη τα δύο τελευ-
ταία χρόνια. Λόγω της καραν-
τίνας κατά της πανδημίας οι
φετινοί υποψήφιοι, ως μαθητές
της Γ’ Λυκείου έκαναν μάθημα
με τηλεκπαίδευση τη μισή χρο-
νιά ενώ ως μαθητές της Β΄
Λυκείου έχασαν περίπου ένα
τρίμηνο διά ζώσης μάθημα.
Κανείς δεν γνωρίζει τι ακριβώς
ξέρουν, αφού δεν έγιναν και
προαγωγικές εξετάσεις το 2020,
που θα μας έδιναν μια εικόνα».

Ειδικότερα, οι επιδόσεις στα
υποχρεωτικά μαθήματα των
Πανελλαδικών Εξετάσεων ανα-
μένεται να δημοσιοποιηθούν

μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του
Ιουλίου. Μάλιστα, από φέτος οι
υποψήφιοι θα ενημερωθούν με
γραπτό μήνυμα στο κινητό τους
για τη βαθμολογία τους και τον
Αύγουστο για το τμήμα ή σχολή
επιτυχίας τους.
Η βαθμολόγηση έχει ξεκινήσει

σε όλα τα μαθήματα, αλλά προ-
φανώς σε εκείνα που εξετά-
στηκαν πρώτα οι πληροφορίες
από τα βαθμολογικά κέντρα
βασίζονται σε περισσότερα
δεδομένα. 
Χαρακτηριστικά, σύμφωνα με
πληροφορίες της «Κ», στο μάθ-
ημα της Νεοελληνικής Γλώσσας
και Λογοτεχνίας Γενικής Παι-
δείας παρατηρείται συσσώρευ-
ση βαθμών μεταξύ 10 και 15.
«Μάλιστα, υπάρχει μία εικόνα
με περισσότερες βαθμολογίες
γύρω στο 14», λέει στην «Κ»
φιλόλογος που βαθμολογεί γρα-
πτά του μαθήματος. Επίσης, και
το θέμα της Εκθεσης δεν μπέρ-
δεψε τους καλά προετοιμασμέ-
νους υποψηφίους, όμως η πλει-
ονότητα συνάντησε δυσκολίες.
«Στο θέμα της Εκθεσης οι μαθη-
τές έπρεπε να μιλήσουν σε τόνο
προσωπικό, αλλά πολλοί έγρα-
ψαν τις απόψεις τους σε τρίτο
πρόσωπο, καταλήγοντας σε
άστοχη ρητορεία. Αυτό επηρεά-
ζει αρνητικά την εικόνα του γρα-
πτού τους και χάνουν μονάδες»
προσθέτει. Στα υπόλοιπα μαθή-
ματα επίσης ο βαθμός

δυσκολίας των θεμάτων ήταν
χαμηλότερος από πέρυσι, με
εξαίρεση τα μαθήματα της
τελευταίας ημέρας εξέτασης:
Ιστορία, Φυσική και Οικονομία
Προσανατολισμού.

«Κατώφλι» εισαγωγής το 8

Σύμφωνα με τον κ. Στρατηγάκη,
θεωρείται δεδομένο ότι «η εφα-
ρμογή από φέτος της ελάχιστης
βάσης εισαγωγής θα ανεβάσει
τις βάσεις στα χαμηλόβαθμα
τμήματα. Αυτό σημαίνει ότι στο
1ο (Ανθρωπιστικών και κοινω-
νικών επιστημών) και στο 3ο
επιστημονικό πεδίο (Υγείας) δεν
θα υπάρχουν τμήματα με βάση
χαμηλότερη από τα περίπου
9.000 μόρια. Στο 2ο (Θετικών
και Τεχνολογικών Επιστημών)
και στο 4ο πεδίο (Οικονομίας
και Πληροφορικής) δεν αναμέ-
νεται να υπάρχουν τμήματα με
λιγότερα από 8.000 μόρια.  Αρα,
το βαθμολογικό «κατώφλι» για
τα ΑΕΙ θα κινηθεί γύρω στις
8.000 μονάδες.

Στο άλλο άκρο της βαθμολογι-
κής κλίμακας, για τις υψηλόβαθ-
μες σχολές αναμένουμε άνοδο
βάσεων σε όλα τα πεδία, με
μόνη εξαίρεση το 1ο όπου εκτι-
μάται ότι οι βάσεις θα κινηθούν
στα ίδια με πέρυσι επίπεδα.

Πηγή:www.dimokratiki.gr
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Κορωνοϊός: Σύσταση της 
Επιτροπής για εμβολιασμό 
των μαθητών Λυκείου
Η Επιτροπή των  Εμβολιασμών  έδωσε το «πράσιν ο

φως» για τον  άμεσο εμβολιασμό κατά του κορων οϊού
των  μαθητών  Λυκείου, σύμφων α με πληροφορίες. 

Μάλιστα η Επιτροπή πρόκειται ν α προχ ωρήσει
άμεσα σε αυτήν  την  εισήγηση για τους μαθητές 15-17
ετών , εν ώ θα μπορούν  ν α εμβολιάζον ται και τα παι-
διά  άν ω των  12 ετών  με υποκείμεν α ν οσήματα.

Η εισήγηση αυτή θα προχ ωρήσει με το σκεπτικό
της αν ησυχ ίας των  ειδικών  για την  υπερμεταδοτική
μετάλλαξη Δέλτα (ιν δική παραλλαγή). Πάν τως, όπως
αν αφέρουν  οι πληροφορίες, ο εμβολιασμός δεν  θα
είν αι σε καμιά περίπτωση υποχ ρεωτικός. Η συν ε-
δρίαση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Από 9 Ιουλίου 
οι αιτήσεις για

τον β΄ κύκλο του
«e-λιανικό»

Μ
ε στόχ ο την  επιχ ορήγηση
περισσότερων  ΜμΕ για τη
δημιουργία ή την  αν αβάθ-

μιση του ηλεκτρον ικού τους κατα-
στήματος (e-shop), ξεκιν ά στις 9
Ιουλίου η υποβολή αιτήσεων  για
τον  Β΄ κύκλο της δράσης του
ΕΠΑν ΕΚ «e-λιαν ικό».

Σε συν έχ εια του Α’ κύκλου,
κατά τον  οποίο κατατέθηκαν
11.500 αιτήσεις κι έχ ουν  ήδη
εγκριθεί οι 7.162 με συν ολική
δημόσια δαπάν η 33,6 εκατ. ευρώ,
το υπουργείο Αν άπτυξης και
Επεν δύσεων  προχ ώρησε την
περασμέν η Παρασκευή στην
προκήρυξη και Β΄ κύκλου.

Οι αιτήσεις υποβάλλον ται ηλεκ-
τρον ικά από την  9η Ιουλίου έως
την  29η Σεπτεμβρίου κι απε-
υθύν εται σε όσες επιχ ειρήσεις δεν
εν τάχ θηκαν  στον  Α΄ κύκλο.

Στόχ ος είν αι ν α στηριχ θεί η λει-
τουργία των  ΜμΕ κατά τη διάρκεια
της παν δημίας του κορων οϊού,
εν ισχ ύον τας τον  ψηφιακό
μετασχ ηματισμό τους και διασφ-
αλίζον τας τη συν έχ εια της οικον ο-
μικής τους δραστηριότητας.

Ο προϋπολογισμός του Β΄
κύκλου αν έρχ εται σε 8 εκατ. ευρώ
κι επιδοτούν ται δαπάν ες έως
5.000 ευρώ σε κάθε επιχ είρηση,
για την  απόκτηση εξοπλισμού
πληροφορικής και την  υλοποίηση
άυλων  εν εργειών  (λογισμικό/υπηρ-
εσίες) με σκοπό την  αν άπτυξη και
διαχ είριση του ηλεκτρον ικού τους
καταστήματος.

Εφόσον  η επιχ είρηση διέθετε
ήδη ηλεκτρον ικό κατάστημα πριν
τις 18/3/2020, επιδοτούν ται άυλες
δαπάν ες μέχ ρι 1.500 ευρώ για την
αν αβάθμισή του.

Η δράση συγχ ρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-
ρειακής Αν άπτυξης (ΕΤΠΑ) της
Ευρωπαϊκής Έν ωσης και από
εθν ικούς πόρους.

Δικαιούχ οι της δράσης είν αι
μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές
επιχ ειρήσεις που δραστηριοποι-
ούν ται στον  κλάδο του λιαν εμπο-
ρίου (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα
μεγαλύτερα έσοδα), διατηρούν
φυσικό κατάστημα και η λειτουργία
τους έχ ει αν ασταλεί για τουλάχ ι-
στον  μία ημέρα από την  Τετάρτη
18 Μαρτίου 2020 και μετά.

Οι επιχ ειρήσεις διακρίν ον ται σε
υφιστάμεν ες, εφόσον  έχ ουν
συσταθεί έως και την  30/09/2019,
και ν εοσύστατες, εφόσον  έχ ουν
συσταθεί μετά την  ημερομην ία
αυτή.

Για τη χ ρηματοδότηση από την
παρούσα δράση, απαιτείται η

υποβολή αίτησης ηλεκτρον ικά στο
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών
Ε ν ι σ χ ύ σ ε ω ν
(www.ependy seis.gr/mis).

Επιπλέον , το Ιν στιτούτο
Τεχ ν ολογιών  Πληροφορικής και
Επικοιν ων ιών  του Εθν ικού Κέν -
τρου Έρευν ας και Τεχ ν ολογικής
Αν άπτυξης (ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ), μέσω
της ψηφιακής του πλατφόρμας
OPENSHOPS.GR (www.open-
shops.gr), προσφέρει στους δικαι-
ούχ ους της δράσης «e-λιαν ικό»
δωρεάν :

γεν ική εν ημέρωση σχ ετικά με τη
δράση

υποστήριξη για την  υποβολή
της αίτησης συμμετοχ ής στη
δράση

συμβουλευτική και υποστήριξη
για διοικητικά / τυπικά ζητήματα
που αφορούν  στην  υλοποίηση
της δράσης e-λιαν ικό, καθώς και
σε τεχ ν ικά ζητήματα σχ ετικά με
τον  ορθό σχ εδιασμό, υλοποίηση
και αποτελεσματική λειτουργία του
e-shop τους.

Μέσω ειδικού εργαλείου, το
οποίο θα αν αρτηθεί στην  ψηφιακή
πλατφόρμα του
www.openshops.gr, οι δικαιούχ οι
της δράσης, από την  Παρασκευή
9 Ιουλίου θα μπορούν  ν α διεξά-
γουν  εν δεικτικό έλεγχ ο συμμόρφ-
ωσης του ηλεκτρον ικού τους κατα-
στήματος (e-shop) με τις προ-
τειν όμεν ες προδιαγραφές και
συστάσεις.

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

Διακόσιους είκοσι καινούριους κάδους απορριμμάτων 
παρέλαβε ο δήμος Αχαρνών
Στο πλαίσιο αντικατάστασης των παλαιών και προσθήκης επιπλέον κάδων στις
συνοικίες της πόλης.

Το πρωί της 28ης Ιουνίου, ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός βρέθηκε στην παραλαβή
220 καινούριων κάδων απορριμμάτων οι οποίοι πρόκειται να διατεθούν από την επόμενη
Δευτέρα. 
Η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Αχαρνών και ο Αντιδήμαρχος Σταθης Τοπαλιδης θα 
καλύψουν τις πρώτες ανάγκες που υπάρχουν και τα αιτήματα των δημοτών, που είναι πάρα

πολλά.
Τους επόμενους μήνες με την ολοκλήρωση του σχετικού διαγωνισμού θα τοποθετηθούν

πάνω από 5.000 καινούριοι κάδοι, καλύπτοντας τις ανάγκες κάθε γειτονιάς.
Ας συμβάλλουμε όλοι μαζί για να διατηρηθεί η πόλη μας καθαρή.

#solidwaste#wastemanagement#kathariotita#kathimerinotita#dimosacharnon
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Εκλογές στην Ένωση
ΕΒΕ Ελευσίνας - Μάνδρας

Η
Προσωρινή Διοίκηση της Ένωσης Επαγγε-
λματιών Εμπόρων και Βιοτεχνών Ελευσίνας
- Μάνδρας καλούμε όλους τους επαγγελματίες

και αυτοαπασχολούμενους σε μαζική συμμετοχή
στις εκλογές της ένωσης μας που θα πραγματο-
ποιηθούν :
7,8,9 Ιουλίου στα γραφεία των συνταξιούχων του
ΙΚΑ στην οδό Αισχύλου 10, Ελευσίνα
12 Ιουλίου στη κεντρική πλατεία Μάνδρας στο κτίρ-
ιο Μπουμπούση. 

Το ωράριο των εκλογών θα είναι και για τις τέσσε-
ρις μέρες 12:00 π. μ. - 18:00 μ. μ.

Τα ιδρυτικά μέλη της Έν ωσης μας κατέβαλαν  κάθε προ-
σπάθεια τους δύσκολους μήν ες που πέρασαν  για ν α
οργαν ώσουν  τους επαγγελματίες της περιοχ ής. 
Για ν α μπουν  μπροστά για τη διεκδίκηση των  δίκαιων
αιτημάτων  μας απέν αν τι στην  εγκληματική διαχ είριση
της παν δημίας από την  Κυβέρν ηση, που μας
οδηγούσε σε «σκωτσέζικα ν τουζ» και «άν οιξε-κλείσε»
των  επιχ ειρήσεων  μας.
Η δράση της Έν ωσης μας είν αι γν ωστή σε όλους, όπως
γν ωστή είν αι και η αφων ία του εμπορικού συλλόγου
“σφραγίδα” της περιοχ ής, η οποία έσπασε μόν ο για ν α
ευχ αριστήσει την  Κυβέρν ηση, εν ώ πολλοί από εμάς
ήμασταν  εκείν η την  περίοδο σε οριακή κατάσταση. 
Ο απολογισμός της δράσης μας έγιν ε, τώρα είν αι ώρα
ν α κοιτάξουμε μπροστά, ν α σκεφτούμε τι σύλλογο
θέλουμε. 
Να σκεφτούμε όλα όσα πετύχ αμε την  περίοδο που
όλοι μαζί εν ώσαμε τη φων ή μας.
Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες δίν εται η δυν ατότ-
ητα στον  κάθε επαγγελματία και αυτοαπασχ ολούμεν ο
ν α ακουστεί, του δίν εται το βήμα ν α συμμετέχ ει στις
συλλογικές διεργασίες της Έν ωσης μας και ν α συν δια-
μορφώσει την  πορεία της. 
Να κάν ουμε στην  άκρη αυτούς που μας εκπροσω-
πούν  για χ ρόν ια χ ωρίς ν α έχ ουν  ψηφιστεί από καν έ-
ν αν  και κυρίως χ ωρίς ν α λογοδοτούν  σε καν έν αν . 
Καλούμε όλους τους επαγγελματίες ν α συμμετέχ ουν
μαζικά στην  εκλογική διαδικασία.

Εν ισχ ύουμε μαζικά τη δική μας Έν ωση!

Καλή επιτυχ ία στη διεξαγωγή των  εκλογών  της Έν ωσης
και καλή επιτυχ ία στον  κάθε υποψήφιο. 

Oι συμμετέχ ον τες στις αρχ αιρεσίες θα αν αδείξουν
Διοικητικό Συμβούλιο της Έν ωσης και αν τιπροσώπους
της Έν ωσης για την  Ομοσπον δία Βιοτεχ ν ικών  Σωμα-
τείων  Αττικής. Οι συν άδελφοι που θα προσέλθουν  ν α
ψηφίσουν , ν α έχ ουν  μαζί τους αστυν ομική ταυτότητα.

Η Προσωρινή Διοίκηση της Ένωσης ΕΒΕ Ελευ-
σίνας - Μάνδρας

ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
Λήξη προθεσμίας σήμερα για εγραφές Λήξη προθεσμίας σήμερα για εγραφές 

σε παιδικούς - βρεφονηπιακούς σταθμούςσε παιδικούς - βρεφονηπιακούς σταθμούς

Αγαπητοί γονείς, σας ενημερώνουμε ότι οι  εγγραφές και επανεγγραφές στους παιδικούς και βρεφ-
ονηπιακούς σταθμούς του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ Δ.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  για το σχολικό έτος 2021/22  ολοκ-
ληρώνονται στις 30/06/2021 και δεν θα δοθεί επιπλέον παράταση.

Παρακαλούμε πολύ, καταθέστε στην προθεσμία τις αιτήσεις σας , ώστε να είστε εμπρόθεσμοι και για
οποιαδήποτε εκκρεμότητα υπάρχει με τα δικαιολογητικά, επικοινωνήστε με το γραφείο του τμήματος
προσχολικής αγωγής στο τηλέφωνο: 210 5546565 καθώς και στο email: vita.paidikos@gmail.com

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και την  επιλογή των δομών μας

Καλή επιτυχία σε όλους

Μ
ε λαμπρές τιμές και τη
συμμετοχ ή μεγάλου
αριθμού πιστών  τελέ-

στηκε ο Μέγας Εσπεριν ός μετ’
αρτοκλασίας στον  γραφικό
Ιερό Ναό του Αγίου Πέτρου
στη Δημοτική Εν ότητα Φυλής
το απόγευμα της Δευτέρας 28
Ιουν ίου 2021.

Τον  Δήμο Φυλής εκπρ-
οσώπησαν  η Αν τιδήμαρχ ος
Ελέν η Λιάκου, ο Πρόεδρος του
Τοπικού Συμβουλίου Χασιάς
Διον ύσης Βλάχ ος και ο
τοπικός σύμβουλος Μίλτος
Παπαδήμας.

Τον   θείο λόγο κήρυξε ο ιερ-
οκήρυκας της  μητροπόλεως
Ιλίου παν οσιολογ. Αρχ ιμαν -
δρίτης π. Αγαθάγγελος Κόκλας,
εν ώ λόγω των  μέτρων  προ-
στασίας η περιφορά τελέστηκε συμβολικά, εν τός του
αύλειου χ ώρου του Ιερού Ναού.   

Ο αγαπητός εφημέριος του Ιερού Ναού πατέρας
Δημήτρης Παν αγακόπουλος έχ ον τας στο πλευρό του
και τον  ιερέα της Αγίας Σωτήρος Ζωφριάς, ευχ αρίστησε
τους πιστούς για τη συμμετοχ ή τους, επισημαίν ον τας
πως παρά τη δύσκολη συγκυρία ο κόσμος της Φυλής
όπως και η Δημοτική Αρχή βρίσκον ται πάν τα κον τά
στην  Εκκλησία και στηρίζουν  αθόρυβα το έργο και τις
αν άγκες της. 

Ο πατέρας Δημήτρης ευχ ήθηκε επίσης του χ ρόν ου
ν α γιορτάσουμε και πάλι όλοι μαζί με περισσότερη ελε-
υθερία.

Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις θα κορυφωθούν  αν ήμε-
ρα της γιορτής των  Αγίων  Αποστόλων  Πέτρου και
Παύλου το πρωί της Τρίτης 29 Ιουν ίου με τη θεία Λει-
τουργία και το ίδιο απόγευμα,  με την  Ιερή Παράκληση.

Ακολουθούν  δυο χ αρακτηριστικά v ideos από τον
Παν ηγυρικό Εσπεριν ό

https://y outu.be/xVkYHt2zZd0
https://y outu.be/2ibi076Be7g

Κατανυκτικός Εσπερινός με συμβολική περιφορά
στον Ιερό Ναό Αγίου Πέτρου στη Φυλή



Εθελοντική δράση της Ομοσπονδίας
Συλλόγων Κινέτας

ΚΚααθθααρριισσμμόόςς  ττηηςς
ππααρρααλλίίααςς

ττοο  ΣΣάάββββααττοο  33
ΙΙοουυλλίίοουυ  

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Κινέτας, σε μια προ-
σπάθεια για καθαρότερες ακτές και περιβάλλον
χωρίς σκουπίδια, καλεί όλους τους εθελοντές,
τους κατοίκους της Κινέτας, αλλά και κατοίκους των
γύρω περιοχών να συνδράμουν με τη συμμετοχή
τους στον καθαρισμό της παραλίας.

Μια δράση που θα λάβει χώρα το Σάββατο 3 Ιου-
λίου και ώρα 7:45 το πρωί.

Όλοι όσοι θέλουν να λάβουν ενεργό μέρος στη
δράση αυτή θα πρέπει να συγκεντρωθούν στο
γραφείο της Ομοσπονδίας, ούτως ώστε να λάβουν
τις κατάλληλες οδηγίες με σκοπό τον καλύτερο
συντονισμό τους.

Η υπηρεσία καθαριότητας και ο αντιδήρχος
Μεγαρέων κ. Σταύρος Ν. Φωτίου θα παρευρεθεί
στην προγραμματισμένη αυτή δράση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
καλέσετε στο τηλ. 6977913322 και να μιλήσετε με
την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κινέτας κ. Μαργα-
ρίτα Πρίφτη.
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Δήμος Ελευσίνας: Φάκελος προτάσεων για
ηλεκτροκίνητο δημοτικό στόλο και  μελέτη για

κατασκευή κτηρίου Βιβλιοθήκης 

Σ
τον φάκελο των προτάσεων χρηματοδότ-
ησης του Δήμου Ελευσίνας στο Πρόγρ-
αμμα «Αντώνης Τρίτσης» ένας ηλεκτρ-

οκίνητος δημοτικός στόλος και η μελέτη για την
κατασκευή κτηρίου Βιβλιοθήκης 

Ένας ηλεκτροκίνητος δημοτικός στόλος και η
μελέτη για την κατασκευή κτηρίου Βιβλιοθήκης
& Πολιτισμού, περιλαμβάνονται στις προτάσεις
που έχει υποβάλει μεταξύ άλλων, ο Δήμος
Ελευσίνας -και πιο συγκεκριμένα οι Τεχνικές
Υπηρεσίες του- στο Πρόγραμμα «Αντώνης
Τρίτσης». 

Έτσι, ανάμεσα στα άλλα, ο Δήμος κατέθεσε τις
εξής προτάσεις προς χρηματοδότηση, στο Υπο-
υργείο Εσωτερικών: 

Πρόταση για Μελέτη Κατασκευής Κτηρίου
Πολιτισμού – Βιβλιοθήκης στο Ο.Τ. 41Ε (επί
των οδών Στάθη & ανωνύμων πεζοδρόμων) του
Δήμου Ελευσίνας.

Με συνολικό προϋπολογισμό 693.895,26 €,
εκ των οποίων η αίτηση για χρηματοδότηση να
αφορά τις 620.000 ευρώ και τα υπόλοιπα να
καλύπτονται από ίδιους πόρους. 

Πρόταση για δημιουργία ενός ηλεκτροκίνητου
δημοτικού στόλου, με προϋπολογισμό
849.309,01 €, που θα περιλαμβάνει: 

- Ένα επιβατικό ηλεκτρικό όχημα 5
θέσεων

- Ένα ηλεκτρικό λεωφορείο 6 θέσεων
- Ένα μικρό ηλεκτροκίνητο τετράκυκλο

φορτηγό με υπερκατασκευή “ανατρεπόμενης
κιβωτάμαξας”

- Δύο μικρά́ ηλεκτροκίνητα τετράκυκλα
φορτηγά́ με υπερκατασκευή “ ανατρεπόμενης
κλούβας ”

- Ένα ηλεκτρικό́ σάρωθρο 
- Έξι φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων
Για τις νέες αυτές υπό ένταξη προτάσεις, ο

Δήμαρχος Αργύρης Οικονόμου, ανέφερε σχετι-
κά:

«Συνεχίζουμε να αξιοποιούμε το πρόγραμμα
“ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” καταθέτοντας αιτήσεις
χρηματοδότησης. Η δημιουργία ενός ηλεκτρ-
οκίνητου δημοτικού στόλου, θα συμβάλει θετικά
στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώμα-
τος του Δήμου. Παράλληλα, επιδιώκουμε να
κληρονομήσουμε στις επόμενες γενιές ένα νέο
κύτταρο παιδείας και πολιτισμού. Γιατί κάθε
πρόταση είναι και μια ευκαιρία για την πόλη μας.
Και κάθε ένταξη, μια απόδειξη ότι μπορούμε να
τα καταφέρουμε».  

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΑΠΟ
ΤΗΝ  ΓΕΝΙΚΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΟΣ  ΤΗΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΕΔΡΑ                 : Φυλάκιο
Αρμοδιότητας Ο.Λ. Ελευσίν ας
ΟΔΟΣ                : Ωκεαν ίδων
Μαρίν α Καλυμπάκιου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ   : 2105562021-
6931355530
Αρ. πρωτοκόλλου  28/21
E-mail : noel_elef sinas@y ahoo.gr
Ελευσίν α 25/6/2021

Δ Ι Ε  Ξ Α Γ Ω Γ Η     
Α Ρ Χ Α  Ι Ρ Ε Σ Ι Ω Ν

Θέλουμε ν α εν ημερώσουμε μέσω
της εφημερίδα σας τα μέλη του
Ναυταθλητικού Ομίλου Ελευσίν ας
<<ΑΓΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ>> ότι την
Τετάρτη7η Ιουλίου 2021 και ώρα
17.00’ θα πραγματοποιηθεί στον
περιβάλλον τα χ ώρο του γραφείου
του ομίλου η ετήσια Γεν ική Συν έ-
λευση του συλλόγου μας με τα
εξής ημερήσιας διάταξης θέματα
και την  διεν έργεια αρχ αιρεσιών
για την  εκλογή των  μελών  του
Διοικητικού Συμβουλίου και της
Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Δικαίωμα συμμετοχ ής στις εκλογές
έχ ουν  βάσει του άρθρου Νο. 5
του καταστατικού τα ιδρυτικά μέλη
του ομίλου και τα μέλη που εγγρά-
φηκαν  στον  όμιλο μέχ ρι και έν α
(1) έτος πριν  από τις αρχ αιρεσίες
και εφ’ όσον  έχ ουν  εκπληρώσει
τις οικον ομικές τους υποχ ρεώσεις
όπως αν αφέρεται στο άρθρο Νο.
22 του καταστατικού.

Αιτήσεις υποψηφιότητας για
συμμετοχ ή στις εκλογές διαν έμον -
ται στο γραφείο του ομίλου και
υποβάλλον ται μέχ ρι την  Τρίτη 6η
Ιουλίου 2021 και ώρα 18.00’.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    
ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Ν. Ο. ΕΛ.
ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ



Θ
ερμή ήταν η ανταπόκριση επιστημο-
νικών, αυτοδιοικητικών φορέων,
Δήμων, αλλά και γονιών στη Ημερίδα

με θέμα «ΠΑΙΔΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ & COVID-
19»,που διοργάνωσε διαδικτυακά ο τομέας
Πολιτισμού της Περιφέρειας Αττικής, στο
πλαίσιο των δράσεων που υλοποιεί η Περιφέρ-
εια για την προστασία της ψυχικής υγείας των
πολιτών της Αττικής αλλά και των εργαζομέ-
νων της Αυτοδιοίκησης.

Στην Ημερίδα απεύθυναν χαιρετισμούς
εκτός από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ.
Πατούλη,  η Υφ. Υγείας Ζ. Ράπτη και ο Διοικ-
ητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας Α. Μπίνης.
Τοποθετήσεις έκαναν οι ψυχολόγοι της Περιφ-
έρειας Αττικής Β. Σπύρου, Β. Ολλανδέζου, Α.
Ζούπα, Μ. Αννίνου και ο Τομεάρχης Πολιτι-
σμού και εντεταλμένος περιφερειακός
σύμβουλος αρμόδιος για θεατρικές και μουσι-
κές εκδηλώσεις Χ. Ρώμας.  

Την εκδήλωση συντόνισε ο Εκτελεστικός
Γραμματέας της Περιφέρειας Ι. Σελίμης, ενώ
παρεμβάσεις έκανε ο Επιστημονικός Συνε-
ργάτης και Διευθυντής του Γραφείου του Περ-
ιφερειάρχη Α. Μανίκας. 

Στην Ημερίδα παραβρέθηκαν οι Αντιπεριφ-
ερειάρχες Γ. Δημόπουλος, Θ. Αυγερινός, Μ.
Κουρή, Δ. Νάνου, Α. Λεωτσάκος, Λ. Κεφαλο-
γιάννη και Διευθυντές Υπηρεσιών της Περιφ-
έρειας. 

Γ. Πατούλης: « Στόχος μας να γίνει η Αττική,
μία «πράσινη» Περιφέρεια Υγείας και
Ευζωίας»

Την πιλοτική λειτουργία Γραφείου Ψυχολο-
γικής Υποστήριξης Εργαζομένων στην Περιφ-
έρεια Αττικής, στο πλαίσιο της προτεραιότητας
που δίνει η διοίκηση στην προστασία της
υγείας όλων των εργαζομένων στην Αυτο-
διοίκηση, ανακοίνωσε στον χαιρετισμό του ο
Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης. Όπως
ανέφερε η νέα αυτή Δομή θα παρέχει τη
δυνατότητα βραχείας συμβουλευτικής υπο-
στήριξης σε κάθε ενδιαφερόμενο, από ειδική

επιστημονική ομάδα, εστιάζοντας στις ψυχολο-
γικές προκλήσεις της πανδημίας, σε  ευρύτερα
θέματα ψυχολογικής επιβάρυνσης, στην ψυχι-
κή ενδυνάμωση του ατόμου, στη βελτίωση των
επαγγελματικών σχέσεων, καθώς επίσης και
στην προώθηση της εποικοδομητικής επικοι-
νωνίας στον εργασιακό μας χώρο. 

Ο κ. Πατούλης ευχαρίστησε ιδιαίτερα τους
ψυχολόγους της Περιφέρειας αλλά και κάθε
επαγγελματία ψυχικής υγείας της χώρας, για
το διαρκές  επιστημονικό έργο και την προσφ-
ορά τους καθ’ όλη την διάρκεια της υγειονομι-
κής κρίσης αλλά και την ουσιαστική υποστήριξη
που παρέχουν στην ψυχική υγεία της οικογέ-
νειας και των παιδιών. Παράλληλα συνεχάρη
όλους τους γονείς που καλούνται σε μία
δύσκολη συγκυρία να συμπαρασταθούν στα
παιδιά τους και να στηρίξουν τις ψυχικές ανάγ-
κες τους.

«Η έγνοια μας στην Περιφέρεια Αττικής  για
την ψυχική υγεία των συμπολιτών μας, όλων
των ηλικιών, -από την ψυχική υγεία των παι-
διών και των εφήβων, έως και τα άτομα της
τρίτης ηλικίας και την άνοια,- αποτυπώνεται
στο φάσμα των δράσεων που υποστηρίζουμε
και των πρωτοβουλιών που έχουμε λάβει και
μέσα από τη συνεργασία με τις Πανεπιστημια-
κές ψυχιατρικές κλινικές» σημείωσε ο κ.
Πατούλης και στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε
στο τηλεφωνικό κέντρο 1110 που δημιούργησε η
Περιφέρεια σε συνεργασία με τον ΙΣΑ.

«Τα ειδικά τμήματα ψυχικής Υποστήριξης
που οργανώθηκαν στο 1110 αποκλειστικά 

για την οικογένεια 
την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής

βίας 
αλλά και για υποστήριξη οικογενειών

νοσούντων από τον covid, 
ήταν πρωτοβουλίες που ελήφθησαν από τον

πρώτο μήνα, τον Μάρτιο του ’20∙ σημείωσε και
πρόσθεσε πως επανδρώθηκε με ομάδα
ειδικών κοινωνικών ψυχολόγων και ψυχιάτρ-
ων, ενώ συνεργάστηκε, μάλιστα, σε ερευνητι-
κά πρωτόκολλα τόσο με το πανεπιστήμιο Ιωαν-
νίνων,- ως προς την έρευνα για τις ψυχολογι-
κές επιπτώσεις του κόβιντ 19 στους νοσούντες

ασθενείς και τις οικογένειές τους, όσο και με το
Οικονομικό Πανεπιστήμιο, για το ψυχοκοινω-
νικό αποτύπωμα της Πανδημίας στην κοινωνία
μας, στο κάθε άτομο προσωπικά, στους εργα-
σιακούς χώρους αλλά και στην κάθε οικογέ-
νεια. 

Επισημαίνεται πως οι ειδικοί επιστήμονες,
ψυχολόγοι, ψυχίατροι και κοινωνικοί λειτουρ-
γοί  απαντούν δωρεάν μέχρι και σήμερα,  καθ-
ημερινά, 

σε γονείς για προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουν με τα παιδιά τους, όλων των ηλικιών: 

από νήπια και παιδιά προσχολικής ηλικίας
που βρέθηκαν κλεισμένα στο σπίτι, 

ή και μεγαλύτερα παιδιά σε ότι αφορά την
κοινωνικοποίηση ή την παρατεταμένη έκθεσή
τους  στον υπολογιστή, 

παιδιά χωρίς διάγνωση, τα οποία μπορεί να
εμφανίζουν ευερεθιστότητα ή επιθετικότητα, 

όπως και για παιδιά με διάγνωση ΔΕΠΥ, δια-
ταραχή ελλειμματικής προσοχής-υπερκιν-
ητικότητα, και αναπτυξιακά προβλήματα.

Κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να επικοι-
νωνεί καθημερινά απο τις 11.00 μέχρι τις  15.00

το πρωί για τηλεφωνική συμβουλευτική ή για
προγραμματισμό δια ζώσης συνάντησης,
τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά
πρωτόκολλα.

Παράλληλα  ανέφερε ότι υπηρεσίες Υπο-
στήριξης Ψυχικής Υγείας παρέχουν και τα
ΚΕΠ Υγείας τα οποία δημιουργούνται στους
δήμους της Αττικής με στόχο την Πρόληψη
Υγείας.    

Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του ο κ.
Πατούλης υπογράμμισε πως για τη διοίκηση
της Περιφέρειας στόχος είναι να γίνει η Αττική
μία «πράσινη» Περιφέρεια Υγείας και
Ευζωίας και σ΄αυτό το πλαίσιο ανέφερε χαρ-
ακτηριστικά: « Με υψηλό αίσθημα ευθύνης
αποδεικνύουμε ότι τασσόμαστε  στο πλευρό
κάθε εργαζόμενου της Αυτοδικοίκησης , διότι
για εμάς πρώτα είναι ο Άνθρωπος, όπως και ο
θεσμός της οικογένειας, αλλά και η διαμόρφω-
ση καλύτερων συνθηκών εργασίας για όλους.
Η υγιής κοινωνία που οραματιζόμαστε, και η
Υγιής Περιφέρεια που με συστηματικά βήματα
οικοδομούμε στην Αττική,  προσδοκά τα μέγιστα
από όλους μας». 

8-θριάσιο Tετάρτη 30 Ιουνίου 2021

ΙΙδδιιααίίττεερραα  ααυυξξηημμέέννοο  ττοο  εεννδδιιααφφέέρροονν  εεππιισσττηημμοοννιικκώώνν  φφοορρέέωωνν  ααλλλλάά  κκααιι  γγοοννιιώώνν  γγιιαα  ττηηνν
ηημμεερρίίδδαα  μμεε  θθέέμμαα  ««ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΚΚΗΗ  ΨΨΥΥΧΧΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  &&  CCOOVVIIDD--1199»»

Ξεκίνησε πιλοτικά η λειτουργία Γραφείου Ψυχολογικής Υποστήριξης Εργαζομένων στην Περιφέρεια Αττικής

Νέες οδηγίες για τη μείωση εν οικίων
των  πληττόμεν ων  επιχ ειρήσεων  και
των  πληττόμεν ων  εργαζόμεν ων  εξέδω-
σαν  το υπουργείο Οικον ομικών  και η
ΑΑΔΕ.

Σύμφων α με το χ ρον οδιάγραμμα του
υπουργείου Οικον ομικών  και της Αν ε-
ξάρτητης Αρχ ής Δημοσίων  Εσόδων
(ΑΑΔΕ):

Σήμερα Τετάρτη 30 Ιουν ίου:

•Θα καταβληθούν  οι εκκαθαρίσεις των
αποζημιώσεων  Απριλίου και οι προκα-
ταβολές Μαΐου.

•Θα εκκαθαριστούν  και θα καταβληθ-
ούν  οι αποζημιώσεις για τις υπεκμι-
σθώσεις εν ός ακιν ήτου, για τις οποίες
έχ ουν  ήδη υποβληθεί αιτήσεις καταβο-
λής αποζημίωσης από τους αρχ ικούς
ιδιοκτήτες.

H πλατφόρμα για την  υποβολή
δηλώσεων  COVID Μαΐου θα αν οίξει την
1η Ιουλίου.

Από τις 5 έως τις 20 Ιουλίου:

•Θα αν αρτηθούν  ειδοποιήσεις λαθών
και θα αποσταλούν  μην ύματα στους
εν διαφερόμεν ους.

•Θα αν οίξει ξαν ά η πλατφόρμα για
αρχ ικές και τροποποιητικές δηλώσεις

Ιαν ουαρίου – Απριλίου 2021. Μεταξύ
αυτών , και για υποβολή αρχ ικών
δηλώσεων  για υπεκμισθώσεις εν ός ακι-
ν ήτου.

Επίσης, κατά το ίδιο διάστημα θα δοθεί
η δυν ατότητα υποβολής:

•Τροποποιητικών  δηλώσεων  για υπεκ-
μισθώσεις με πολλά ακίν ητα για το 2020
και το 2021.

•Αρχ ικών  δηλώσεων  COVID από εκμι-
σθωτές σε αλυσίδες υπεκμισθώσεων  για
τις οποίες δεν  έχ ει υποβληθεί δήλωση
COVID για το 2020.

Η επεξεργασία και η καταβολή των
αποζημιώσεων  για τις δηλώσεις που θα
υποβληθούν  μέχ ρι τις 20 Ιουλίου, θα
διεν εργηθεί μέχ ρι το τελευταίο δεκαήμε-
ρο του Αυγούστου. Μέσα στο διάστημα
αυτό θα επιλυθούν  και επιμέρους προβ-
λήματα που έχ ουν  αν ακύψει από τη
μέχ ρι τώρα διαχ είριση των  αιτήσεων
αυτών .

Να σημειωθεί ότι οι δικαιούχ οι
οφείλουν  ν α κάν ουν  τα παρακάτω:

•Να μην  ξεχ άσουν  ν α δηλώσουν  τον
λογαριασμό ΙΒΑΝ στην  προσωποποι-
ημέν η πληροφόρηση του my TAXISnet,

ώστε ν α καταστεί εφικτή η καταβολή
των  αποζημιώσεων  σε αυτούς.

•Να υποβάλουν  δηλώσεις COVID για
τους μήν ες που έχ ουν  λάβει προκατα-
βολή αποζημίωσης, γιατί αλλιώς χ άν ουν
το δικαίωμα αποζημίωσης και θα πρέπει
γι’ αυτούς ν α κιν ηθεί η σχ ετική διαδι-
κασία αν αζήτησης των  ποσών  που έλα-
βαν .

Υπεν θυμίζεται ότι για τον  μήν α Ιούλιο
προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από την
υποχ ρέωση καταβολής εν οικίου μόν ο
για τις επιχ ειρήσεις στις οποίες επιβάλ-
λον ται περιοριστικά μέτρα λειτουργίας
στα τέλη Ιουν ίου, όπως επιχ ειρήσεις
του πολιτισμού και αθλητισμού, δρα-
στηριότητες που σχ ετίζον ται με τη διο-
ργάν ωση εκδηλώσεων  και εκθέσεων ,
πάρκα αν αψυχ ής και επιχ ειρήσεις που
παραμέν ουν  κλειστές με κρατική εν το-
λή.

Επιπλέον , εν τάσσον ται και τα γυμν α-
στήρια, για τα οποία ίσχ υε απαγόρευση
δραστηριότητας έως πρόσφατα και λει-
τουργούν  ακόμη με σημαν τικούς περιο-
ρισμούς. Η καταβολή μειωμέν ου
εν οικίου κατά 40% ισχ ύει μόν ο για την
κύρια κατοικία των  εργαζόμεν ων  που
τίθεν ται σε αν αστολή εργασίας τον
μήν α Ιούλιο, καθώς και για τη φοιτητική
κατοικία των  εξαρτώμεν ων  μελών
αυτών .

Οι δικαιούχοι μειωμένων ενοικίων και
ημερομηνίες καταβολής
Νέες οδηγίες για τη μείωση ενοικίων των πληττόμενων επ ιχειρήσεων
και των πληττόμενων εργαζόμενων 
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ΤΡΙΗΜΕΡΟΣ ΚΑΥΣΩΝΑΣ 
-Έξι περιοχές «καµίνι»
∆ύσκολες αναµένεται να είναι οι επόµενες

ηµέρες λόγω του ισχυρού καύσωνα που θα πλήξει
τη χώρα.

Ο µετρωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος κάνει, από
την πλευρά του λόγο για 3ήµερο καύσωνα, ενώ
σηµειώνει χαρακτηριστικά πως την Πέµπτη θα
τη θυµόµαστε για καιρό. Σε ανάρτησή του
σηµειώνει:

«Όπως σας είχα έγκαιρα ενηµερώσει εδώ και
αρκετές ηµέρες, ένας νέος και πιο ισχυρός καύσω-
νας θα µας επηρεάσει από αύριο Τετάρτη έως και
την Παρασκευή. Την Τετάρτη και την Παρασκε-
υή θα σηµειωθούν σε πολλές πεδινές περιοχές
της Ηπειρωτικής Ελλάδας θερµοκρασίες που
οριακά θα ξεπερνούν και τους 40°C. Όµως η Πέµ-
πτη θα είναι η πιο δύσκολη µέρα.

Την Πέµπτη θα τη θυµόµαστε για καιρό
Στη φωτογραφία που σας έχω επισυνάψει, µπο-

ρεί εύκολα να καταστεί σαφές ότι η Πέµπτη θα
είναι µια πολύ δύσκολη µέρα για τις περισσότερ-
ες περιοχές της χώρας. Όµως θα επιµείνω για
κάποια συγκεκριµένα τµήµατα της επικράτειας
όπου εκεί ο υδράργυρος θα ξεπεράσει και τους
42°C και πιθανότατα να φτάσει τους 43°C και
ίσως πολύ τοπικά και τους 44°C. Άρα την Πέµπτη
θα τη θυµόµαστε για καιρό λόγω και της αυξηµέν-
ης δυσφορίας και τις βραδινές ώρες ειδικά στις
µεγαλουπόλεις.

ΧΧρρεειιάάζζεεττααιι  ππρροοσσοοχχήή  σσττιιςς  ππααρραακκάάττωω  ππεερριιοοχχέέςς

ΤΤαα  ττµµήήµµαατταα  πποουυ  ττηηνν  ΠΠέέµµππττηη  θθαα
εεππηηρρεεαασσττοούύνν  ππεερριισσσσόόττεερροο  ααππόό  ττοονν
κκααύύσσωωνναα  εείίννααιι  τταα  αακκόόλλοουυθθαα::

ΘΘεεσσσσααλλίίαα
ΚΚεεννττρριικκήή  κκααιι  ΑΑννααττοολλιικκήή  ΣΣττεερρεεάά
ΑΑττττιικκήή
ΕΕύύββοοιιαα
ΑΑννααττοολλιικκήή  κκααιι  ΝΝόόττιιαα  ΠΠεελλοοππόόνν--

ννηησσοοςς
ΝΝόόττιιαα  ΚΚρρήήττηη

ΣΣττηηνν  ΑΑττττιικκήή  ππάάννωω  ααππόό  ττοουυςς  4400°°CC
ττηηνν  ΠΠέέµµππττηη

Σύµφωνα µε τα τελευταία προγ-
νωστικά στοιχεία, η Πέµπτη θα
είναι η πιο δύσκολη µέρα και για
την Αττική. Ο υδράργυρος στο κέν-
τρο της Αθήνας αργά το µεσηµέρι
θα ξεπεράσει πολύ εύκολα τους
40°C και τοπικά θα φτάσει και
τους 41-42°C.

Το Σάββατο αναµένεται το τέλος
του καύσωνα

Το Σάββατο θα µας “αποχαιρετή-
σουν” οι πολύ θερµές αέριες µάζες
που για 11 ολόκληρες ηµέρες θα
µας έχουν ταλαιπωρήσει και η
ατµόσφαιρα σταδιακά θα δροσίσει. 

Κορονοϊός - διασπορά: Ανεβαίνουν
πάλι τα κρούσματα στην Αττική

Στα 605 ανέρχονται τα κρούσματα του κορονοϊού τις τελευταίες 24 ώρες
στη χώρα μας, όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ την Τρίτη (29/06). Ο συνολικός
αριθμός των κρουσμάτων είναι 421.829.

Τα κρούσματα εχθες στην  Αττική

Στην  Αττική την  Τρίτη 29/06/2021 εν τοπίστηκαν  325 ν έα κρούσματα
σύμφων α με τον  ΕΟΔΥ. Η καταν ομή των  κρουσμάτων  στην  Αττική
σήμερα είν αι εξής:

- Αν ατολική Αττική 45

- Βόρειος Τομέας Αθην ών  35

- Δυτική Αττική 10

- Δυτικός Τομέας Αθην ών  51

- Κεν τρικός Τομέας Αθην ών  95

- Νήσοι 2

- Νότιος Τομέας Αθην ών  43

- Πειραιάς 44

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 204
(65.7% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 66 έτη. To 84.3% έχει υπο-
κείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας
έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 2.668 ασθενείς.

Κτηματολόγιο: 
Ξεκινάει η ανάρτηση 
σε Κόρινθο, Λουτράκι 
και Αγρίνιο

Ξ
εκιν άει η αν άρτηση του κτημα-
τολογίου στους Δήμους Κορι-
ν θίων , Λουτρακίου και Αγρ-

ιν ίου. Παράλληλα, το Ελλην ικό Κτημα-
τολόγιο αν ακοίν ωσε την  έν αρξη της
προαν άρτησης στις υπό κτηματογρά-
φηση περιοχ ές των  Δωδεκαν ήσων ,
αλλά και των  περιφερειακών  εν οτήτων
Καστοριάς και Φλώριν ας. Και στις δύο
περιπτώσεις οι πολίτες που έχ ουν
ακίν ητη περιουσία στις εν  λόγω περ-
ιοχ ές θα πρέπει ν α ελέγξουν  την
ακρίβεια των  εγγραφών  στο κτηματολό-
γιο, διαδικασία που πραγματοποιείται
ηλεκτρον ικά.

Οι περιοχ ές στις οποίες θα αν αρτηθ-
ούν  τα στοιχ εία του κτηματολογίου
είν αι οι (καλλικρατικοί) Δήμοι Κοριν θίων
και Λουτρακίου – Αγίων  Θεοδώρων
στην  Κοριν θία και Αγριν ίου στην  Αιτω-
λοακαρν αν ία. 

Η διαδικασία θα διαρκέσει δύο μήν ες
για τους κατοίκους εσωτερικού και τέσ-
σερις για όσους κατοικούν  μόν ιμα στο
εξωτερικό και πραγματοποιείται πλήρως
ψηφιακά. 

Ειδικά όμως για τη διόρθωση πρόδ-
ηλου σφάλματος ή την  εκπρόθεσμη
δήλωση ιδιοκτησίας, η προθεσμία είν αι
μεγαλύτερη: μέχ ρι 19 Ιαν ουαρίου για 

την  Κοριν θία και 4 Απριλίου 2022 για
την  Αιτωλοακαρν αν ία. 

Οσον  αφορά τις προαν αρτήσεις
(στάδιο πριν  από την  αν άρτηση), ξεκι-
ν ούν  στις περιφερειακές εν ότητες
Ρόδου, Κω, Καλύμν ου, Καρπάθου στα
Δωδεκάν ησα και Καστοριάς και Φλώρι-
ν ας στη Δυτική Μακεδον ία. Η προα-
ν άρτηση έχ ει διάρκεια 45 ημέρες και
δίν ει τη δυν ατότητα στους ιδιοκτήτες
ν α διορθώσουν  εύκολα και δωρεάν
τυχ όν  λάθη στις εγγραφές του κτηματο-
λογίου. Να σημειωθεί ότι κατά την  προ-
αν άρτηση μπορούν  ν α δηλωθούν  και
ιδιοκτησίες που δεν  είχ αν  δηλωθεί
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συλλο-
γής δηλώσεων  ιδιοκτησίας.

Ελεγχοι και διορθώσεις
Και στις δύο περιπτώσεις οι ιδιοκτή-

τες, αφού επικαιροποιήσουν  τα
στοιχ εία επικοιν ων ίας τους στην  ιστο-
σελίδα www.ktimatologio.gov .gr, μπορ-
ούν  ν α ελέγξουν  και ν α επιβεβαιώσουν
ή ν α διορθώσουν  την  καταγραφή της
ιδιοκτησίας τους. 

Συγκεκριμέν α, θα πρέπει ν α δουν
και ν α ελέγξουν  την  περιγραφή και τη
ν ομική πληροφορία των  ακιν ήτων  τους
(κτηματολογικός πίν ακας) και τα όρια
των  γεωτεμαχ ίων  τους (κτηματολογικό
διάγραμμα). 

Να σημειωθεί, τέλος, ότι σήμερα ξεκι-
ν ά η συλλογή δηλώσεων  ιδιοκτησίας
στην  περιφερειακή εν ότητα Ρεθύμν ου.
Θα ακολουθήσουν  οι Κυκλάδες στις
αρχ ές Ιουλίου.
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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

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284

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.

Για τα θέατρα και τους κινηματογράφους είναι υποχρεωτική η χρήση μάσ-
κας ανεξαρτήτως διαβάθμισης και οι ανήλικοι θα προσέρχονται με self test.

Για τους χώρους ψυχαγωγίας καθημένων πλην γηπέδων (ζωντανά θεάματα
και ακροάματα) οι χώροι που θα δηλωθούν αμιγείς θα λειτουργούν με μέγι-
στη κάλυψη του 85% της χωρητικότητάς τους και οι χώροι που έχουν
δηλωθεί ως μεικτοί, θα λειτουργούν με μέγιστη κάλυψη χωρητικότητας:

- 75% για χώρους έως 1.000 θέσεων - υποχρεωτική χρήση μάσκας

- 70% για χώρους έως 5.000 θέσεων - υποχρεωτική χρήση μάσκας

- 65% για χώρους έως 15.000 θέσεων - υποχρεωτική χρήση μάσκας.

Για τα υπαίθρια και κλειστά κέντρα διασκέδασης (μουσικά κέντρα, κλαμπ), οι
χώροι που θα δηλωθούν ως αμιγείς θα λειτουργούν με μέγιστη κάλυψη του
60% της χωρητικότητάς τους - χωρίς χρήση μάσκας και οι χώροι που θα
δηλωθούν ως μεικτοί θα λειτουργούν με μέγιστη κάλυψη του 25% της
χωρητικότητάς τους και η πρόσβαση του κοινού θα γίνεται με αρνητικό απο-
τέλεσμα rapid test τις τελευταίες 48 ώρες.

Για τα ανοικτά και κλειστά γήπεδα, η λειτουργία τους ξεκινάει από 15 Ιου-
λίου και επειδή στα γήπεδα δεν γίνεται να υπάρξει μείξη εμβολιασμένων και
μη εμβολιασμένων θα αποτελούν μόνο αμιγείς χώρους, με πληρότητα 85%,
η χρήση μάσκας θα είναι υποχρεωτική και οι ανήλικοι θα προσέρχονται με
δήλωση αρνητικού αποτελέσματος self test από τους γονείς τους.

«Είναι στο δικό μας χέρι να συμμετάσχουμε σε μια πανεθνική προσπάθεια
πειθούς για όσους είναι διστακτικοί να εμβολιαστούν και να φτάσουμε μέσα
στο καλοκαίρι στον αριθμό που απαιτείται για να αποφύγουμε νέο κύμα παν-
δημίας. Άρα, αν τα όρια που τίθενται στους χώρους συνάθροισης φαίνονται
χαμηλά, δεν υπάρχει άλλος τρόπος πλην της πειθούς» τόνισε ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Συνεχίζεται από σελ. 2
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Ανοίγουν τα γήπεδα για τους
φιλάθλους

Το πλαίσιο λειτουργίας υπηρεσιών ψυχα-
γωγίας για εμβολιασμένους και μη παρου-
σιάζουν ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος
Γεραπετρίτης και ο υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.
Αναφορικά με τα ανοικτά και κλειστά γήπε-
δα θα λειτουργούν από τις 15 Ιουλίου με
μέγιστη κάλυψη του 85% της χωρητικότ-
ητάς τους.
Αναλυτικά:
Όλοι οι χώροι συναθροίσεων που μπορούν
να υποδέχονται κοινό δηλώνονται, κατ’
επιλογή, ως αμιγείς (από τις 15 Ιουλίου και
εντεύθεν) ή ως μικτοί, σε ειδική πλατφόρμα,
και φέρουν ειδική σήμανση στην είσοδό
τους.
Οι χώροι συναθροίσεων διακρίνονται σε
τέσσερις κατηγορίες:

Α. Κλειστοί χώροι πλην κέντρων διασκέδα-
σης (κινηματογραφικές αίθουσες, θέατρα,
εστιατόρια, καφέ).
Β. Υπαίθριοι χώροι ψυχαγωγίας καθημένων
πλην γηπέδων (ζωντανά θεάματα και
ακροάματα).
Γ. Υπαίθρια και κλειστά κέντρα διασκέδασης
(μουσικά κέντρα, κλαμπ).
Δ. Ανοικτά και κλειστά γήπεδα.
Λειτουργούν με μέγιστη κάλυψη του 85%
της χωρητικότητάς τους.
Πρόσβαση όσοι έχουν αποκτήσει ανοσία,
δηλαδή έχουν εμβολιαστεί με δύο δόσεις
εμβολίου ή με μονοδοσικό εμβόλιο, και
έχουν μεσολαβήσει 14 ημέρες από τον
τελικό εμβολιασμό τους, ή έχουν αποδε-
δειγμένα νοσήσει τους τελευταίους έξι (6)
μήνες.
Οι ανήλικοι προσέρχονται με δήλωση αρν-
ητικού αποτελέσματος self test από τους
γονείς τους.

Ολοκληρώθηκαν οι αγώνες ακαδημιών στη Νέα Πέραμο Αττικής
Ολοκληρώθηκαν οι φιλικοί αγώνες ακαδημιών
που διεξήχθηκαν το Σαββατοκύριακο στο γήπε-
δο της Νέας Περάμου.
Συμμετείχαν οι ομάδες της ΑΓΣ  Νέας Περά-
μου, Μεγαρικού και ΑΟ Μίμα Μικρασιατικής
Μεγάρων.
Τα τμήματα ήταν Κ7, Κ9, Κ11, Κ13, Κ15.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ…

Ο ΑΓΣΝΠ ευχαριστεί και τις δυο ομάδες για
τους πολύ όμορφους αγώνες, το ήθος καθώς και το θέαμα που μας πρόσφεραν!
Ακόμα τον ΗΡΟΔΩΡΟ του δήμου Μεγάρων για την προσφορά του απινιδωτή για τους φιλικούς
αγώνες!

ΑΝ.ΤΣΑΚ.

Πρόσφεραν θέαμα ο Πανλιοσιακός και ο Ακράτητος

Φιλικό αγώνα έδωσε ο Πανλιοσιακός Α.O – Panliosiakos F.C, κόντρα
στους Παλαίμαχους Ακρατήτου.
Η υψηλή θερμοκρασία καθώς και η επίσημη έναρξη του καλοκαιριού, πριν
μερικές μέρες, δεν εμπόδισε την ομάδα μας να αγωνιστεί απέναντι σε
παλαίμαχους ποδοσφαιριστές των Άνω Λιοσίων , σε φιλικό αγώνα στο
γήπεδο Πανοράματος και να αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις.
Τα νεαρά παιδιά του Πανλιοσιακού, έχοντας εκπληρώσει τις μαθητικές και
φοιτητικές τους υποχρεώσεις, χάρισαν γκολ, θέαμα και όμορφες στιγμές σε
γονείς και φίλους που βρέθηκαν στο γήπεδο, παίζοντας κόντρα στους
έμπειρους, παλαίμαχους αθλητές, της ομάδας του Ακρατήτου.
Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε σε ευχάριστο κλίμα, με την ομάδα μας να
παλεύει στα ίσα και να εμφανίζεται ποδοσφαιρικά ενισχυμένη και ιδιαίτερα
βελτιωμένη.
Ευχαριστούμε τον πρόεδρο των παλαιμάχων Ακρατήτου, κ. Γιάννη Θεια-
κούλη, για την αποδοχή της πρόσκλησης του αγώνα, ο οποίος πραγματο-
ποιήθηκε στο πλαίσιο προετοιμασίας του Πανλιοσιακού για τη νέα σεζόν.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και όλους που βρέθηκαν κοντά μας.
Τα καλύτερα έρχονται!
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Αποφάσεις
Διοικητικού
Συμβουλίου
Super League 2 –

Football League.

Ολοκληρώθηκε η
συν εδρίαση του
Διοικητικού Συμβου-
λίου της Super
League 2 – Football
League.

Έγιν ε εν ημέρωση
σχετικά με τον  Νόμο
4809/21

Αποφασίστηκε ως
καταληκτική ημερομ-
ην ία δηλώσεων
συμμετοχής για το
Πρωτάθλημα που θα
ξεκιν ήσει στις 12
Σεπτεμβρίου 2021, η
15η Ιουλίου 2021.

Θα ζητηθεί συν άν -
τηση με την  ΕΡΤ Α.Ε.
αν αφορικά με τα τηλε-
οπτικά δικαιώματα
του πρωταθλήματος.

ΑΝΑΝΕΩΣΕ Ο Γ. ΧΑΤΖΗΣ ΜΕ ΤΟΝ
ΜΕΓΑΡΙΚΟ

Και την  ν έα σεζόν  στο τιμόν ι του Μεγαρικού ο
Γιώργος Χατζής. Η διοίκηση αν αν εών ει την  εμπι-
στοσύν η της στον  τεχ ν ικό που της έδωσε το
πρωτάθλημα της Β’  ΕΠΣΔΑ την  περίοδο 2019-
2020 και θα βρίσκεται στο τιμόν ι της και την
σεζόν  2021-2022.
Η διοίκηση εύχ εται καλή συν έχ εια στην  επιτ-

υχ ημέν η πορεία του στην  ομάδα μας.

Για το Δ.Σ.
Ο πρόεδρος Καράμπελας Κων /ν ος

Ο Γ. Γραμματέας Σωτηρίου Ιωάν ν ης

Αγώνας ανθρωπιάς οι Παλαίμαχοι του Ηρακλή ΕλευσίναςΑγώνας ανθρωπιάς οι Παλαίμαχοι του Ηρακλή Ελευσίνας

Εκδήλωση ανθρωπιάς και αλληλεγγύης με την
έμπνευση και φροντίδα των ομάδων Παλαίμαχοι
Ηρακλή Ελευσίνας και Παλαίμαχοι Acropolis FC
έδωσαν φιλικό αγώνα για φιλανθρωπικό σκοπό
στο Γήπεδο Γεώργιος Ρουμελιώτης,  με σκοπό
την συλλογή τροφίμων (αντι εισιτηρίου) για να
ενισχυθεί το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας - Φιλική
Φωλιά.
Εγιναν  βραβεύσεις  και από τις δύο ομάδες. Σε
παλαίμαχους ποδοσφαιριστές του Ηρακλή. Ενώ
βραβεύτηκε και ο πρόεδρος του ACROPOLIS
FC κος Παππαντωνόπουλος Μαρίνος.
Παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Ελευσίνας κ. Αργύρ-
ης Οικονόμου, οι Παλαίμαχοι Ποδοσφαιριστές

Ματθαίος Μουράτης, Παναγιώτης Καραβασίλης, ο Πρόεδρος του Ηρακλή Ελευσίνας  κ.α.
Αξίζουν συγχαρητήρια  στους διοργανωτές, ιδιαίτερα στους Προέδρους των δυο ομάδων Παλαιμάχων
κ.κ. Μελέτη Αδάμ και Μαρίνο Παπαντωνόπουλο.

Τηρήθηκαν  όλα τα μέτρα για ένα ασφαλή αγώνα κατά του COVID19.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩN: Ανακοίνωσε Φυσαράκη-Στρατιδάκη

Η διοίκηση του ΑΓΣ ΒΥΖΑΣ ανακοινώνει
την έναρξη της συνεργασίας με τους ποδο-
σφαιριστές Αργύρη Στρατιδάκη και Απόστο-
λο Φυσαράκη.
Τόσο ο 28χρονος επιθετικός όσο και ο
30χρονος κεντρικός αμυντικός επιστρέφουν
στο Βύζαντα μετά από ένα χρόνο, έχοντας
παραστάσεις από την
Γ’ Εθνική, όπου με την ποιότητα και την
εμπειρία που διαθέτουν αναμένεται  να
δώσουν σημαντικές λύσεις στην ομάδα μας.

Καλωσορίζουμε τον Αργύρη Στρ-
ατιδάκη αλλά και τον Απόστολο
Φυσαράκη στην ποδοσφαιρική
οικογένεια του Βύζαντα και τους
ευχόμαστε να έχουν υγεία ώστε
να βοηθήσουν την ομάδα να
πετύχει τους στόχους της.

ΦΥΣΑΡΑΚΗΣ
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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  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος, Κάτω Ελευ-
σίνα, 210 556 0948

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνομικό Τμήμα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιμεναρχείο 210 55 42 454
Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόμιο Ελευσίνας 210 55 05 000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
Δασονομείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. Δ. 210 55 42 412
Δ. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.Δ.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο Διανομής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213
20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ :
213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :
213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47
344 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213
20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210 53
23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58 22
074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ



16-θριάσιο Tετάρτη 30 Ιουνίου 2021

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ


