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εντός του Ιουλίου
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συστηματικά τον ΕΟΠΥΥ

Ζημιά άνω των 5 εκατ. ευρώ για
το Δημόσιο - 13 συλλήψεις

ΣΣεελλ..  1122--1133

σσεελλ..  55

Μια διοργάνωση του Οργανισμού Λιμένος
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συνδιοργάνωσαν η Κοινωνική 
Υπηρεσία Δ. Φυλής και η 
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ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300 

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν:
6908604269,6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες . Άνεμοι : ασθενείς 
Θερμοκρασία: Από 26 έως 39 βαθμούς Κελσίου.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
4,8,12,16,20,24,28

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ιουβεν άλιος, Ιουβεν άλης, Γιουβεν άλης, Ιουβεν αλία *

Κατάθεσις της τιμίας Εσθήτος της παν αγίας Θεοτόκου
εν  Βλαχ ερν αίς, Ιουβεν αλίου πατριάρχ ου Ιερο-
σολύμων

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Νέζη Σοφία Χ.

Λεωφόρος Δημοκρατίας 50, 2105580394

MANΔΡΑ
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕΔήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232

Άνω Λιόσια

Λιόση Ιωάννα Ι.
Πίνδου 13,  2102472223

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Φιλαδελφείας 237-239,  - Κόκκινος Μύλος,
2102316737

Συντονισμός διαδικασίας από τον Διοικητή ΟΑΕΔ και τον Δήμαρχο Ελευσίνας

Είκοσι ακόμη Εργατικές Κατοικίες θα παραδοθούν
στους ιδιοκτήτες τους, εντός του Ιουλίου

Είκοσι (20) ακόμη Εργατικές Κατοικίες
θα παραδοθούν στους ιδιοκτήτες τους,
εντός του Ιουλίου. Αυτό έγινε γνωστό,
μετά τη συντονιστική επίσκεψη που είχαν
στον χώρο των Εργατικών Κατοικιών, ο
Διοικητής του ΟΑΕΔ, Σπύρος Πρωτοψά-
λτης, και ο Δήμαρχος Ελευσίνας, Αργύρ-
ης Οικονόμου. 

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ελευσίνας,
Αργύρης Οικονόμου: «Αμέσως μετά την
παράδοση των πρώτων σπιτιών τον
Απρίλιο, είχαμε πει ότι σταδιακά αλλά
άμεσα, θα κάνουμε ότι είναι απαραίτητο
για να αποδοθούν και άλλες στους ιδιοκ-
τήτες τους. 

Σήμερα, στη συνάντηση που είχα με τον
Πρόεδρο του ΟΑΕΔ, τον κ. Πρωτοψάλτη,
δρομολογήσαμε όλες τις απαραίτητες δια-
δικασίες ώστε να παραδοθούν ακόμη 20
κατοικίες μέσα στον Ιούλιο. 

Η παράδοση των κατοικιών, μαζί με την
παραχώρηση σημαντικού τμήματος του
παραλιακού μετώπου στον Δήμο, αλλά-
ζουν τα όσα ξέραμε για την παραλία της
Ελευσίνας. 

Παράλληλα, προχωρούν όλες οι απαρ-
αίτητες εργασίες για την αξιοποίηση της
Ελαιουργικής, του ΙΡΙΣ και της Καμινά-
δας, ώστε να αποκατασταθούν. 

Συνεχίζουμε να κλείνουμε μία-προς-μία
τις εκκρεμότητες που παραλάβαμε». 

Ο
λοκληρώθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής
Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό
το συντονισμό του ΕΟΔΥ, η γονιδιωματική ανάλυση σε

1.201 δείγματα που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχε-
υμένα και αφορούν στην περίοδο 31 Μαρτίου 2021 έως 21
Ιουνίου 2021.

Από τον έλεγχο των 1.201 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολι-
κά 821 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος (Variants
Of Concern - VOC), 340 δείγματα με στελέχη υπό παρακο-
λούθηση (Variants Under Monitoring) και 3 δείγματα με στε-
λέχη ενδιαφέροντος (Variant of Interest - VOI). Εκ των 821
δειγμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος, τα 790 αφορ-
ούν στο στέλεχος Alpha, 6 αφορούν στο Βeta και 25 αφορούν

στο Delta. Εκ των 340 δειγμάτων με στελέχη υπό παρακο-
λούθηση, τα 333 αφορούν στο στέλεχος B.1.1.318 

(Variant E484K), και 7 αφορούν στο C.36. Εκ των 3 δειγμά-
των με στελέχη ενδιαφέροντος, 2 αφορούν στο στέλεχος Eta
και 1 δείγμα αφορά στο B.1.621. Επιπλέον, ανιχνεύθηκαν 2
στελέχη B.1.1.523 (Variant E484K) και 2 Β.1.1 (Variant E484K)
.Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωμα-
τικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα έχουν
ελεγχθεί στην επικράτεια συνολικά 19.544 δείγματα από
εγχώρια κρούσματα. Εξ αυτών 17.073 προέρχονται από
τυχαία επιλογή δειγμάτων, 1.763 προέρχονται από στοχε-
υμένη λήψη ή επιλογή δειγμάτων και για 708 δείγματα δεν
είναι διαθέσιμος ο τρόπος επιλογής.

Μεταξύ των 17.073 τυχαία επιλεγμένων δειγμάτων στην
επικράτεια, τα τρία πιο συχνά στελέχη ειδικού ενδιαφέρον-
τος ή υπό παρακολούθηση που έχουν απομονωθεί είναι το
Alpha, με ποσοστό 77,48%, ακολουθούμενο από το B.1.1.318
(Variant E484K) με ποσοστό 9,78% και το Beta με ποσοστό
0,29% .

Από τα 1.763 δείγματα που έχουν ληφθεί ή επιλεγεί στοχε-
υμένα, έχουν βρεθεί 1.600 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή
υπό παρακολούθηση. Από τα δείγματα αυτά, 21,89% αφορ-
ούν στο στέλεχος Alpha, 63,41% στο B.1.1.318 (Variant
E484K), 3,18% στο Beta, 1,99% στο Delta και 0,28% στο C.36.
Επιπλέον, έχουν απομονωθεί συνολικά 122 στελέχη ειδικού
ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση ή ενδιαφέροντος από
δείγματα εισαγόμενων κρουσμάτων, εκ των οποίων 106 στο
Alpha, 4 στο Beta, 5 στο Delta, 4 στο Β.1.1.318 (Variant E484K),
1 στο Eta, 1 στο Kappa και 1 στο B.1.621 (VOI)

Οι μεταλλάξεις που επικρατούν στην Ελλάδα



Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021 θριάσιο-3

ΗΠεριφέρεια Αττικής θα
συµµετάσχει στην Εξαγωγι-
κή-∆ιαδικτυακή ∆ράση Τρο-

φίµων και Ποτών «The Greek Nordic-
Baltic Trade», που θα πραγµατοποιηθεί
από 15 Οκτωβρίου έως 15 Νοεµβρίου
2021, µε επιχειρήσεις του αγροδιατροφ-
ικού της τοµέα που δραστηριοποιούνται
εντός της χωρικής της αρµοδιότητας.

Προτρέποντας τους συντοπίτες
επιχειρηµατίες να συµµετέχουν στην
εξαγωγική διαδικτυακή δράση τρο-
φίµων και ποτών ο Αντιπεριφερειάρχης
∆υτ. Αττικής Λ. Κοσµόπουλος ανέφερε
ότι «Η Περιφέρεια Αττικής συµβάλλει
έµπρακτα προωθώντας τις επιχειρήσεις
της περιοχής µας να αναδείξουν τα ποι-
οτικά τους προϊόντα στο εξωτερικό, να
αναδειχθούν, να διευρύνουν το κατανα-
λωτικό τους κοινό και να χτίσουν εξω-
στρεφές προφίλ».

Συγκεκριµένα, η «The Greek Nordic-
Baltic Trade» διοργανώνεται από την
εταιρεία Reco Exports (αποκλειστική
αντιπρόσωπος για την Ελλάδα) και απο-
τελεί µία στοχευµένη δράση εισόδου
στην αγορά των Σκανδιναβικών χωρών
µέσω:

της προβολής του Αγροδιατροφικού
Πλούτου της Περιφέρειας Αττικής

της προώθησης & πώλησης ελληνικών
Τροφίµων και Ποτών και

της ανάδειξης του ΒrandGreeceσε
καταναλωτές, αγοραστές, retailers,
bloggers, press, media, foodexpertsαπό
τις Σκανδιναβικές Χώρες.

Η συγκεκριµένη δράση στοχεύει στην
προώθηση όλων των συµβατικών και
βιολογικών τροφίµων και ιδίως εκείνων
των προϊόντων τα οποία καινοτοµούν ως
προς τη σύσταση ή τη συσκευασία,

έχουν κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηρι-
στικό, προσφέρουν κάποιο ιδιαίτερο
όφελος για τον καταναλωτή κτλ. Εξαιρ-
ούνται τα φρέσκα φρούτα/λαχανικά, τα
κατεψυγµένα τρόφιµα και τα καλλυντι-
κά.

Η «The Greek Nordic-Baltic Trade»
θα πραγµατοποιηθεί στα εξής 10 βήµα-
τα:

∆ηµιουργία ιστοσελίδας Προβολής
της Περιφέρειας και των Επιχειρήσεων
της

Αξιολόγηση Εξαγωγικής Ετοιµότητας
κάθε επιχείρησης µέσα από τη
συµπλήρωση ειδικού ερωτηµατολόγιου

Παροχή Εξατοµικευµένης Συµβου-
λευτικής κατανόησης της Σκανδιναβι-
κής αγοράς και επιλογής των καλύτερ-
ων προϊόντων εισόδου (SKUs)

Labelling/Νοµικός Έλεγχος/Μετάφρ-
αση – RRP Τιµολογιακή Πολιτική των
προϊόντων

Αποστολή προϊόντων στην Σουηδία
πριν την τοποθέτηση στα καταστήµατα

Προβολή, Ανάδειξη και Πώληση Τρο-
φίµων & Ποτών σε:

“Flavours of Greece” ράφι σε 5 κατα-
στήµατα αλυσίδων σουπερµάρκετ ICA &
Axfood στην Στοκχόλµη για 4 εβδοµά-
δες

“GreekWineTasting” σε 5 restaurant
τύπου “urban” στην Στοκχόλµη για 4
εβδοµάδες

Food Tasting σε επαγγελµατίες του
κλάδου + Wine tasting σε καταναλωτές
& on-trade

Αποθήκευση προϊόντων στην Σουηδία
για 12 µήνες

Dedicated Β2Β platform για περαι-
τέρω προώθηση και ανάπτυξη των αγο-
ρών της Σκανδιναβίας µέσω αποστολής
δειγµάτων ή προϊόντων σε αγοραστές

Συµβουλευτική επόµενων
βηµάτων:Ανατροφοδότηση δράσης σε
κάθε επιχείρησης, προοπτικές εισόδου
στην αγορά καθώς και λίστα 300+
Importer/Distributor από την Σκανδι-
ναβία

Συµµετέχοντας στην «The Greek
Nordic-Baltic Trade», µια επιχείρηση
του κλάδου Τροφίµων και Ποτών της
Αττικής µπορεί να επιτύχει τα κάτωθι:

Προβολή και Πώληση των προϊόντων
της σε Σουηδούς καταναλωτές µε επι-
στροφή του κόστους των πωληθέντων
προϊόντων

∆υνατότητα συνεργασίας µε καταστή-
µατα από τις δύο µεγαλύτερες αλυσίδες
σουπερµάρκετ στην Σουηδία (συνερ-
γασία µε αλυσίδες σουπερµάρκετ στην
Σουηδία δεν συνεπάγεται αυτόµατα το

άνοιγµα όλων των καταστηµάτων. Μπο-
ρεί µια επιχείρηση να επιλέξει περιορι-
σµένο αριθµό βάσει παραγωγής και
στόχευσης)

Λαµβάνει ουσιαστικό feedback για τα
προϊόντα της, γεγονός που βοηθάει στην
αποτελεσµατικότερη αξιολόγηση της
αγοράς.

∆υνατότητα τριγωνικής πώλησης σε
µεµονωµένα καταστήµατα για 12 µήνες,
µέσω του Β2Β e-shop

ΠΠρροοοοππττιικκήή  ααννοοίίγγµµααττοοςς  σσεε  µµιιαα  ααππόό  ττιιςς
ππιιοο  κκεερρδδοοφφόόρρεεςς  ααγγοορρέέςς  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς

Η Περιφέρεια Αττικής αποσκοπώντας
στην στήριξη της προσπάθειας για την
ανάδειξη και την προώθηση των εξαιρε-
τικής ποιότητας προϊόντων του κλάδου
Τροφίµων και Ποτών της θα επιδοτήσει
το κόστος της εξαγωγικής-διαδικτυακής
συµµετοχής στη δράση 5 έως 15 εκθ-
ετών-επιχειρήσεων. 

Το τελικό συνολικό κόστος συµµε-
τοχής µετά την επιδότηση ανέρχεται σε
300€/επιχείρηση (απαλλάσσεται ΦΠΑ
λόγω τιµολόγησης από Μεγάλη Βρε-
τανία).

Προϋπόθεση για την συµµετοχή των
επιχειρήσεων στη δράση µε την Περιφ-
έρεια Αττικής είναι όλα τα προϊόντα
που θα προβάλουν να έχουν παραχθεί ή
να έχουν µεταποιηθεί/ τυποποιηθεί
εντός της Περιφέρειας (οι τοµείς ετικε-
τοποίησης και διαφήµισης µιας εταιρ-
είας καθώς και εταιρείες logistics δεν
περιλαµβάνονται). 

∆ιευκρινίζεται ότι δεν αρκεί µόνο η
έδρα ή η αποθήκη µιας επιχείρησης να
βρίσκεται εντός της Αττικής. 

Ερώτηση προς τον πρωθυπουργό για την
ανασύνταξη της ναυπηγικής βιομηχανίας της
χώρας και την τύχη των ναυπηγείων Σκαραμαγκά
και Ελευσίνας κατέθεσε στην Βουλή η πρόεδρος
του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά.

Το κείμενο αναφέρει πως «Τα ναυπηγεία της
χώρας, του Σκαραμαγκά αλλά και της Ελευσίνας,
θα μπορούσαν να αποτελέσουν έναν ουσιαστικό
οικονομικό πνεύμονα για τη χώρα, αφού
βρίσκονται στο πλέον στρατηγικό σημείο της
Μεσογείου.

Ωστόσο, τα επαναλαμβανόμενα λάθη, που
συνεχίζονται και σήμερα, κατάφεραν το ακατόρθ-
ωτο, να κινδυνεύουν σήμερα και τα δύο ναυ-
πηγεία να βρεθούν στα όρια της ολικής απαξίω-
σης, που αν συμβεί, θα σημαίνει τον οριστικό
θάνατο της βαριάς βιομηχανίας στον τομέα της
ναυτιλίας.

Οφείλουμε σε αυτόν τον τόπο να πούμε τα
πράγματα με το όνομά τους, πέρα από σκοπιμότ-
ητες, για να αντιληφθούμε ρεαλιστικά την κατά-
σταση που επικρατεί σήμερα στα ναυπηγεία της
Ελευσίνας και του Σκαραμαγκά και να μπορέσο-
υμε να τα επαναφέρουμε στην κανονικότητα,
αναγκαίο εργαλείο για την οικονομική ανάπτυξη
της χώρας, λύση στο πρόβλημα της ανεργίας,
κυρίως σε εξειδικευμένο προσωπικό στην υψηλή
τεχνολογία που αποτελεί τον πολλαπλασιαστή
ισχύος της χώρας, καταλύτης στην ισχυροποίηση
της θέσης της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή
μας, σε γεωπολιτικό επίπεδο, ενισχυτής της
μαχητικής ικανότητας των ΕΔ της χώρας μας».

Ειδικά για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά σημειώνε-
ται πως «Πρόσφατα δημοσιεύθηκαν τρεις διαφο-
ρετικές προκηρύξεις για την πώληση ακινήτων
και εξοπλισμού των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.

(Ναυπηγεία «Σκαραμαγκά»), σε συνέχεια προη-
γούμενων αποτυχημένων προσπαθειών, στη
λογική τριχοτόμησης του πάλε ποτέ ενιαίου και
κραταιού μεγαλύτερου ναυπηγείου της χώρας.
Στην περίπτωση δε του ακινήτου στο οποίο περ-
ιλαμβάνεται και η μεγαλύτερη μόνιμη δεξαμενή της
ανατολικής μεσογείου πωλείται ξεχωριστά από
την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) το οικό-
πεδο και οι εγκαταστάσεις του και ξεχωριστά ο
συναρτώμενος εξοπλισμός από τον Ειδικό
Διαχειριστή, υπονομεύοντας ουσιαστικά την
όποια μελλοντική προοπτική λειτουργίας του ή
αξιοποίησής του ως ναυπηγοεπισκευαστική
μονάδα.

ΗΗ  ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  ΑΑττττιικκήήςς  σσττηηνν  ΕΕξξααγγωωγγιικκήή  ∆∆ιιααδδιικκττυυαακκήή  ∆∆ρράάσσηη  ΤΤρροοφφίίµµωωνν  
κκααιι  ΠΠοοττώώνν  ““TThhee  GGrreeeekk  NNoorrddiicc--BBaallttiicc  TTrraaddee””

Λ. Κοσµόπουλος: «Έµπρακτη συµβολή στην εξωστρέφεια των επιχειρήσεων της περιοχής µας»

συνεχίζεται στη σελ. 11

συνεχίζεται στη σελ. 4

Ερώτηση Γεννηματά σε Μητσοτάκη για τα 
ναυπηγεία Σκαραμαγκά και Ελευσίνας
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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 εγγράφη-
καν  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 συμμε-
τοχ 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

Συνεχίζεται από σελ. 3

Από την άλλη πλευρά δεν τίθεται τιμή εκκίνησης
για τα τμήματα του ναυπηγείου και του εξοπλισμού
που αφορούν οι δύο προκηρύξεις (συμπεριλαμβα-
νομένων των εγκαταστάσεων κατασκευής και
επισκευής πολεμικών πλοίων), ενώ δεν υπάρχουν
όροι και προϋποθέσεις που να αφορούν σε ελάχι-
στες τουλάχιστον εγγυήσεις τεχνογνωσίας των υπο-
ψήφιων αγοραστών ή έστω δέσμευσης ότι οι εν
λόγω εγκαταστάσεις και εξοπλισμός θα εξακολο-
υθούν μετά την ολοκλήρωση της αγοράς να λειτο-
υργούν ως ναυπηγική βιομηχανία. Ακόμη περισσό-
τερο στις εν λόγω προκηρύξεις δεν περιλαμβάνε-
ται καμία μέριμνα ή όρος που να αφορά σε
δέσμευση διατήρησης, έστω ενός ελάχιστου αριθ-
μού, των θέσεων εργασίας του προσωπικού του
ναυπηγείου, ενώ δεν παρέχεται καμία διασφάλιση
για την αποζημίωση των εργαζομένων επί των
οφειλόμενων δεδουλευμένων τους, που σύμφωνα
με πρόσφατη ανακοίνωσή τους αγγίζει το ποσό των
200 εκατομμυρίων ευρώ».

Σχετικά με τα Ναυπηγεία Ελευσίνας τονίζεται:
«Μετά από πολύχρονες συζητήσεις της ΟΝΕΧ
Shipyards με την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανά-
πτυξης, σήμερα ο νέος ιδιοκτήτης των Ναυπηγείων
Ελευσίνας να κατέχει το 53% των μετοχών της εται-
ρείας που ήταν και προϋπόθεση για τις περαιτέρω
ενέργειες με πρώτο βήμα την προώθηση του
σχεδίου εξυγίανσης.

Τον Ιούλιο 2020, o κ. Άδωνις Γεωργιάδης, συνο-
δευόμενος από τον Αμερικανό Πρέσβη στην
Αθήνα, κ. Geoffrey Pyatt και τον Πρόεδρο της ΟΝΕΧ,
μεταξύ των άλλων δήλωνε στους εργαζόμενους:

“Το Business Plan της ΟΝΕΧ έχει κριθεί θετικό
από το Διοικητικό Συμβούλιο του Αμερικανικού
Κυβερνητικού Οργανισμού (DFC) για να χρηματο-
δοτήσει την ΟΝΕΧ, έχουμε θετικά μηνύματα από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού και μένει
η διαδικασία εξυγίανσης των Ναυπηγείων, όπου
απαιτείται να υποβληθεί από την εταιρεία το σχέδιο
εξυγίανσης στο ειδικό δικαστήριο, σύμφωνα με το
άρθρο 106 παράγραφοι (β) & (δ) του πτωχευτικού
κώδικα για τα περαιτέρω, ενώ δεσμεύτηκε εκ μέρ-
ους της κυβέρνησης για τη χορήγηση των δεδουλε-
υμένων στους εργαζόμενους.”

Τα Ναυπηγεία Ελευσίνας όπως διαπιστώθηκε
πρόσφατα οφείλουν περίπου 420 εκ. ευρώ η τύχη 

τους φαίνεται ότι συνδέεται με την προοπτική της
ναυπήγησης των τεσσάρων (4) νέων φρεγατών
αλλά και την αναβάθμιση των Φ/Γ MEKO.

Χαρακτηριστική είναι η πρόσφατη δήλωση του
Υπουργού Ανάπτυξης «… τα Ναυπηγεία Ελευ-
σίνας αν δεν εμπλακούν στις φρεγάτες, θα αναγ-
κασθούμε να τα οδηγήσουμε σε εκκαθάριση. Δεν
υπάρχει κανένας ιδιώτης επενδυτής που θα έρθει
να τοποθετήσει τα κεφάλαια που απαιτούνται για τη
διάσωση και να επωμισθεί χρέη ύψους άνω των
400 εκατ. ευρώ, χωρίς να λάβει μια σοβαρή παρ-
αγγελία από το ελληνικό κράτος …»».

Η κυρία Γεννηματά εξηγεί πως « Δεδομένου ότι:

• Δεν έχει παρουσιαστεί ένα ολοκληρωμένο
σχέδιο για τη ναυπηγική βιομηχανία η κατάσταση
φαίνεται ότι έχει αφεθεί από την κυβέρνηση στην
τύχη της με την αβεβαιότητα να αυξάνεται για το
μέλλον των Ναυπηγείων Ελευσίνας και Σκαρα-
μαγκά, και των εργαζομένων τους.

• Η συμβολή των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.
στην ανάπτυξη της ναυπηγοεπισκευαστικής δρα-
στηριότητας και κυρίως στην επιτυχή ολοκλήρωση
του αμυντικού εξοπλιστικού προγράμματος της
χώρας μας είναι αποφασιστικής σημασίας,

• Ο τρόπος με τον οποίο εκποιούνται ο χώρος, οι
εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός των Ελληνικών
Ναυπηγείων Α.Ε. δεν διασφαλίζει τη βιωσιμότητά
του και τη συνέχιση λειτουργίας του τουλάχιστον ως
ναυπηγοεπισκευαστική μονάδα, αλλά ούτε τα
δικαιώματα των εργαζομένων, συμπεριλαμβανο-
μένων των θέσεων εργασίας και των δεδουλευμέ-
νων τους,ενώ εκκρεμούν ακόμη τα ένσημα και οι
αποζημιώσεις του 18μηνου

• Αφενός μεγάλο μέρος του επικείμενου προ-
γράμματος ναυπήγησης πολεμικών πλοίων για το
Πολεμικό Ναυτικό της χώρας μας δύναται να
πραγματοποιηθεί σε ελληνικά ναυπηγεία και αφε-
τέρου ότι σύντομα επίκειται η άρση περιορισμού
ναυπήγησης εμπορικών πλοίων από τα Ελληνικά
Ναυπηγεία Α.Ε., αυξάνουν την προσδοκώμενη
αξία και προοπτική τους, πολλαπλάσια τουλάχι-
στον σε σχέση με την κυβερνητική αντίληψη, όπως
έχει μετουσιωθεί μέσω των εν εξελίξει διαγωνι-
σμών,

• Δεν έχει κατατεθεί έως σήμερα το σχέδιο
εξυγίανσης για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας και δεν
υπάρχει δεσμευτικός προγραμματισμός για τον
χρόνο υποβολής του, για να προχωρήσει η πορεία
στο ειδικό δικαστήριο, σύμφωνα με τα άρθρο 106
των παρ.(β) και (δ) του πτωχευτικού κώδικα. Η
αβεβαιότητα συνεχίζεται και εντείνεται προκειμέ-
νου να προχωρήσουν οι διαδικασίες και να διαπι-
στωθεί η βούληση των πιστωτών να συμφωνήσουν
με το σχέδιο εξυγίανσης των Ναυπηγείων Ελευ-
σίνας και κυρίως η βούληση του ΥΕΘΑ και της
Κυβέρνησης συνολικά για να συμμετάσχει σε
«κούρεμα» του χρέους των Ναυπηγείων προς το
δημόσιο ώστε να ρυθμιστεί τελικά το χρέος

• Ήδη οφείλονται πάνω από 34 εκ. € δεδουλε-
υμένα προς τους 600 εργαζόμενους των Ναυ-
πηγείων Ελευσίνας και συνεχίζεται η συσσώρευση
οφειλόμενων προς αυτούς λόγω της μη καταβολής
του 30% σύμφωνα με τη συμφωνία 2016» και ρωτά
τον πρωθυπουργό «

1. Γιατί δύο (2) χρόνια τώρα, δεν έχετε
εκπονήσει Εθνικό Σχέδιο επανεκκίνησης
της ανάπτυξης της ναυπηγικής Βιομ-
ηχανίας της χώρας μας όπως είχατε
δεσμευτεί προεκλογικά;

2. Ποια είναι η βούληση σας ώστε τα
Ναυπηγεία Ελευσίνας και Σκαραμαγκά να
επανακινήσουν, με δραστηριότητες τόσο
στον εμπορικό τομέα, όσο και στην
εμπλοκή τους στα προγράμματα του
Πολεμικού Ναυτικού; Υπάρχει σκέψη για
ενσωμάτωση των δύο Ναυπηγείων σε
ένα, σε συνδυασμό και με την προμήθεια
των νέων Φ/Γ;

3. Προτίθεστε να προσθέσετε στους
όρους πώλησης των Ελληνικών Ναυ-
πηγείων Α.Ε. και σε ποιο στάδιο, αφού δεν
το πράξατε μέχρι τώρα, συγκεκριμένες
προϋποθέσεις που αφορούν στη διασφά-
λιση λειτουργίας τους, ως ναυπηγική
Βιομηχανία, και για τα τρία τμήματα των
Ναυπηγείων, θέτοντας ελάχιστο εύλογο
τίμημα, εχέγγυα τεχνογνωσίας, αξιοπι-
στίας και πιστοληπτικής ικανότητας των
υποψήφιων αγοραστών, διασφαλίζοντας
παράλληλα την συνέχιση της συνερ-
γασίας του νέου ιδιοκτήτη με τους 

εργαζόμενους, τα δικαιώματα τους και
την καταβολή των οφειλόμενων και
δεδουλευμένων τους;

4. Με δεδομένη την αποτυχία του αρχι-
κού διαγωνισμού εξετάζετε την διατήρη-
ση του τμήματος των Ελληνικών Ναυ-
πηγείων Α.Ε. που ασχολείται αποκλειστι-
κά με την κατασκευή και συντήρηση πολε-
μικών πλοίων και εξοπλισμού με ειδικό
φορέα, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική
και με το ευρωπαϊκό κεκτημένο (όπως
συμβαίνει σε μεγάλα ναυπηγεία κρατών
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), λαμβά-
νοντας μεταξύ άλλων υπόψη και το πρό-
σφατο επιτυχημένο παράδειγμα ναυπήγ-
ησης υποβρυχίων υπό τη διαχείριση του
Πολεμικού Ναυτικού;

5. Πότε θα κατατεθεί τελικά το σχέδιο
εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας;
Έχουν εξασφαλιστεί οι προϋποθέσεις
υποβολής του, όπως είχε δεσμευτεί ο
Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Α. Γεωργιάδη;
Θα περιλαμβάνει τη συνέχιση της
εργασίας και τη πληρωμή των δεδουλε-
υμένων στους εργαζόμενους; 

Η απόφαση της κυβέρνησης ως προς
την προμήθεια των νέων Φ/Γ για ανάληψη
κατασκευαστικού έργου από τα Ναυ-
πηγεία Ελευσίνας, συνδέεται με τον
χρόνο υποβολής του σχεδίου εξυγίανσης
από το νέο επενδυτή;

Η σύμπραξη των Ναυπηγείων με την
DFC, μέσω χρηματοδότησης, είχε υπολο-
γιστεί, ως προϋπόθεση, με βάση την επι-
λογή των Αμερικανικών Φ/Γ; ή προτίθεστε
να προωθήσετε την συμμετοχή των Ναυ-
πηγείων στην κατασκευή τους και με Φ/Γ
άλλης προέλευσης εφόσον αυτές επιλε-
γούν;

6. Το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργεία
Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και
Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων)
προτίθεται να συμμετέχει θετικά στο σχέ-
διο εξυγίανσης με αποδοχή κουρέματος
ενός ποσοστού ή κάποιο από τα Υπουρ-
γεία επικαλείται κωλύματα και ποια;»
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Ε
γκληματική οργάν ωση τα μέλη της οποίας δρα-
στηριοποιούν ταν  στη διάπραξη απατών  σε
βάρος του Εθν ικού Οργαν ισμού Παροχ ής

Υπηρεσιών  Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και στη συστηματική
έκδοση ψευδών  συν ταγογραφήσεων  υγειον ομικού υλι-
κού εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυν ση Οικον ομικής
Αστυν ομίας.

Συν ελήφθησαν  συν ολικά 13 μέλη της, μεταξύ των
οποίων  τα αρχ ηγικά μέλη, η λογίστρια της οργάν ωσης
και δύο ιατροί. Στην  δικογραφία κακουργηματικού
χ αρακτήρα που σχ ηματίστηκε, περιλαμβάν ον ται άλλα
65 άτομα, εκ των  οποίων  54 ιατροί και ιδιοκτήτρια
Μον άδας Φρον τίδας Ηλικιωμέν ων .

Όπως προέκυψε από την  έρευν α, τουλάχ ιστον
από τον  Απρίλιο του 2015 οι εμπλεκόμεν οι συγκρότ-
ησαν  επιχ ειρησιακά δομημέν η εγκληματική οργάν ω-
ση, με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, για τη
διάπραξη απατών  και την  έκδοση ψευδών
βεβαιώσεων  σε βάρος του ΕΟΠΥΥ, καθώς και για τη
ν ομιμοποίηση των  εσόδων  τους από τις εγκληματικές
τους δραστηριότητες.

Συγκεκριμέν α, τα μέλη της οργάν ωσης προέβαιν αν
μέσω ιατρών  στη συστηματική έκδοση ψευδών
συν ταγογραφήσεων  υγειον ομικού υλικού (κυρίως καθ-
ετήρων  και αερίου οξυγόν ου) σε ασφαλισμέν ους του
ΕΟΠΥΥ και στη συν έχ εια μέσω κατάλληλης υποδομής
που είχ αν  διαμορφώσει πετύχ αιν αν  την  εξαπάτηση
του ΕΟΠΥΥ και την  αποζημίωσή τους για τις εν  λόγω
συν ταγογραφήσεις.

Στις συν ταγές, είτε αν αγραφόταν  υγειον ομικό υλικό
χ ωρίς ν α έχ ουν  εξετασθεί οι φερόμεν οι ως ασθεν είς,
είτε συν ταγογραφείτο υγειον ομικό υλικό διαφορετικό
από αυτό που απαιτούσε η πάθηση τους, το οποίο
αποζημιών ον ταν  σε πολλαπλάσια τιμή.

Τα αρχ ηγικά μέλη της οργάν ωσης, προκειμέν ου ν α
μεγιστοποιήσουν  το κέρδος τους και ν α ελαχ ιστοποι-
ήσουν  την  κρατική παρέμβαση και τους ελέγχ ους των
αρμόδιων  Αρχ ών , εκμεταλλεύτηκαν  το δίκτυο διαν ο-
μής που είχ αν  αν απτύξει, καθώς και την  ήδη
υπάρχ ουσα δομή και οργάν ωση εταιρειών  που
κατείχ αν .

Στη συν έχ εια συν έστησαν  και άλλες εταιρείες, είτε
δικές τους, είτε «αχ υραν θρώπων », συγκαλύπτον τας
έτσι την  παράν ομη δραστηριότητά τους κι εν σω-
ματών ον τάς τη στη ν όμιμη λειτουργία των  εταιρειών ,
παρουσιάζον τας συν ολικά μια συν ήθη και ν όμιμη
δραστηριότητα.

Από την  έρευν α, αποκαλύφθηκε δίκτυο έξι εταιρ-
ειών  και ατομικών  επιχ ειρήσεων  που αν ήκουν  στα
μέλη της οργάν ωσης και μέσω των  οποίων  πραγματο-
ποιούταν  η εκτέλεση των  συν ταγογραφήσεων  και η
ν ομιμοποίηση των  εγκληματικών  της εσόδων .

Επιπλέον , εν τοπίστηκαν  άλλες 11 εικον ικές εταιρ-
είες και ατομικές ον τότητες, χ ωρίς πραγματική δρα-
στηριότητα, που εμφαν ίζον ταν  ως προμηθευτές του

δικτύου, προκειμέν ου ν α προσδίδουν  ν ομιμοφάν εια
στις συν αλλαγές τους και ν α δικαιολογούν  το ιατρικό
υλικό για το οποίο αποζημιών ον ταν  από τον  ΕΟΠΥΥ
και φαιν ομεν ικά παρείχ αν  στους ασφαλισμέν ους.

Ταυτόχ ρον α, με αυτόν  τον  τρόπο απέφευγαν
συστηματικά την  απόδοση φόρου προστιθέμεν ης
αξίας και φόρου εισοδήματος και για τον  σκοπό αυτό
είχ αν  εκδοθεί εικον ικά τιμολόγια συν ολικής αξίας άν ω
των  13.000.000 ευρώ.

Τη στρατολόγηση ιατρών  και τη σταδιακή έν ταξή
τους στο εγκληματικό δίκτυο είχ αν  αν αλάβει μέλη της
οργάν ωσης, τα οποία είχ αν  διαχ ωρίσει γεωγραφικά
την  Αττική σε τομείς, αν άλογα με την  κάθε περιοχ ή
και τα εκεί υφιστάμεν α μεγάλα ν οσοκομεία.

Για τον  σκοπό αυτόν , επικοιν ων ούσαν  με τους
ιατρούς του τομέα τους, απέστελλαν  τους Αριθμούς
Μητρώου Κοιν ων ικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) των  ασφαλι-
σμέν ων  που έπρεπε ν α συν ταγογραφήσουν  και λάμ-
βαν αν  τις εκδοθείσες συν ταγές, τις οποίες εν
συν εχ εία παρέδιδαν  στα αρχ ηγικά μέλη προς εκτέλε-
ση μέσω των  εταιρειών  τους.

Επιπλέον , προέβαιν αν  στις δωροδοκίες των  ιατρών
μέσω της καταβολή μετρητών . Το ύψος της δωρο-
δοκίας κυμαιν όταν  αν άλογα με την  ειδικότητα των
ιατρών , το είδος του υγειον ομικού υλικού και αν  ο
ιατρός ήταν  ιδιώτης ή υπηρετούσε σε δημόσιο ν οσο-
κομείο.Η αποδόμηση της εγκληματικής αυτής οργάν ω-
σης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο αστυν ομικής
επιχ είρησης προχ θές, Τρίτη. Κατά τις έρευν ες που
πραγματοποιήθηκαν  βρέθηκαν  μεταξύ άλλων  και
κατασχ έθηκαν  246.980 ευρώ, δύο πιστόλια κρότου
λάμψης, κυν ηγετική καραμπίν α και 517 φυσίγγια διαφ-
όρων  τύπων , κιν ητά τηλέφων α, ηλεκτρον ικοί υπολο-
γιστές και ψηφιακά μέσα αποθήκευσης, πλήθος τιμο-
λογίων , παραστατικών  και ιδιόχ ειρων  σημειώσεων .

Οι συλληφθέν τες, με την  κακουργηματικού χ αρακ-
τήρα δικογραφία που σχ ηματίστηκε σε βάρος τους,
οδηγήθηκαν  στην  Εισαγγελία Πλημμελειοδικών  Αθη-
ν ών  και παραπέμφθηκαν  σε κύρια αν άκριση.

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ : Περιορισμένη όχληση από επισκευαστικές εργασίες σε
μεμονωμένη μονάδα του Διυλιστηρίου Ελευσίνας

Η
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ενημερώνει ότι από την Πέμπτη, 1η Ιουλίου 2021, και για διάστημα
περίπου ενός μήνα, θα πραγματοποιηθούν επισκευαστικές εργασίες σε μεμονωμένη μονάδα του
Διυλιστηρίου Ελευσίνας. 

Αν και οι εργασίες θα είναι μικρής έκτασης, είναι πιθανό να παρατηρηθεί περιορισμένης διάρκειας
αύξηση φλόγας στον πυρσό του διυλιστηρίου και να προκληθεί ήχος, που θα συνοδεύει την άκαπνη
λειτουργία του πυρσού. 
Η Εταιρία διαβεβαιώνει τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής ότι δε συντρέχει κανένας
λόγος ανησυχίας σχετικά με την ασφάλειά τους, ή τυχόν επιπτώσεις στο περιβάλλον, καθώς και ότι οι
εν λόγω εργασίες θα πραγματοποιηθούν λαμβάνοντας τα αυστηρότερα μέτρα Ασφάλειας & Προστασίας
του Περιβάλλοντος και σύμφωνα με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές για ανά-
λογες περιπτώσεις.
Για τις εν λόγω εργασίες, έχουν ενημερωθεί εγκαίρως όλες οι αρμόδιες Αρχές. 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ζητά, εκ των προτέρων, την κατανόηση της τοπικής κοινωνίας, για την περ-
ιορισμένη όχληση που είναι πιθανό να προκληθεί.

Πολυμελές κύκλωμα εξαπατούσε συστηματικά τον ΕΟΠΥΥ
Ζημιά άνω των 5 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο - 13 συλλήψεις
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Μεγάλη συμμετοχή  στη 
δωρεάν εξέταση test pap 
που συνδιοργάνωσαν 
η Κοινωνική Υπηρεσία 
και η Αντικαρκινική 
Αχαρνών – Φυλής 

Μ
εγάλη ανταπόκριση και συμμετοχή είχε η
πρωτοβουλία για την διενέργεια δωρεάν
test pap που διοργάνωσαν από κοινού η

Κοινωνική Υπηρεσία και η Αντικαρκινική Αχαρνών
Φυλής. 

Οι εξετάσεις έγιναν το πρωί της Πέμπτης 1η  Ιου-
λίου με την τήρηση όλων των υγειονομικών μέτρων και κατόπιν ραντεβού στο χώρο του 1ου ΚΑΠΗ
Άνω Λιοσίων. 

Ο Αναπληρωτής Δημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής Γιώργος Αντωνόπουλος βρέθηκε στο χώρο
προκειμένου να εκφράσει τις ευχαριστίες του Δημάρχου Φυλής Χρήστου Παππού αλλά και τις δικές
του  προς την Αντικαρκινική αλλά και τα μέλη που συμμετείχαν στην άρτια διαδικασία. “Είμαστε πάντα
ανοιχτοί και έτοιμοι να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε πρωτοβουλίες δωρεάν προληπτικών
εξετάσεων σαν τις σημερινές που στην κυριολεξία σώζουν ζωές” τόνισε σχετικά. 

Την Αντικαρκινική Αχαρνών Φυλής εκπροσώπησε το δραστήριο μέλος της Ελένη Καμπόλη. Τα
δείγματα έλαβε προσφέροντας εθελοντικά τις υπηρεσίες της,  η συντοπίτισσα μας μαία Ελένη Μεθ-
ενίτη – Μπρέμπου, ενώ το πολύτιμο έργο της συνέδραμαν η Κοινωνική Λειτουργός του Κοινωνι-
κού Φαρμακείου και συντονίστρια δράσης Χαρά Νιτσάκη και η Προϊστάμενη του ΚΑΠΗ Ειρήνη Αλυμα-
τήρη. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Γιώργος Αντωνόπουλος και Ελένη Καμπόλη συμφώνησαν, εφόσον οι
υγειονομικές συνθήκες το επιτρέψουν από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη να συνδιοργανώσουν σημαν-
τικές ενημερωτικές εκδηλώσεις,  για  θέματα υγείας και πρόληψης, υπηρετώντας έτσι με τον καλύτε-
ρο τρόπο τη συνεργασία της Κοινωνικής Υπηρεσίας,  με την Αντικαρκινική Αχαρνών – Φυλής.  

Εορτάστηκε με κάθε
Εκκλησιαστική Μεγα-
λοπρέπεια και  τις
ευλογίες του π. Ιωάν-
νου ο Ι. Ναός Αγ. Ανα-
ργύρων Παραλίας
Ασπροπύργου.

Παρόντες ο Υφ.
Δικαιοσύνης - Βουλευ-
τής Δυτ. Αττικής κ. Γ.
Κότσιρας, ο Βουλευ-
τής Δυτ. Αττικής κ. Ε.
Λιάκος, ο Αντιδήμα-
ρχος κ. Α. Κωνσταν-
τινίδης, ο Πρόεδρος
ΔΕΠ & Β/Βάθμιας
Εκπ/σης κ. Γ. Φίλης, ο
Πρόεδρος του τοπικού
Συλλόγου - Αντιπρόε-
δρος Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. κ
Αντ. Κοναξής και  τα

Μέλη του Οργανισμού
κκ. Ν. Τερζόγλου & Σ.
Μαυράκη.

Για ακόμη μια χρονιά
ο Σύλλογος Κατοίκων
Παραλίας Ασπροπύρ-
γου, τηρώντας το
έθιμο, προσέφερε με
διαφορετικό τρόπο
κεράσματα σε όλους
τους παρευρισκόμενο-
υς αφού για 2η συνεχή
χρονιά απαγορεύτηκε
λόγω covid το παρα-
δοσιακό γλέντι  που
διοργανώνει τα τελευ-
ταία 19 έτη.

Χρόνια πολλά, οι Αγ.
Ανάργυροι  βοήθεια
όλων και  λυτρωτές
από την πανδημία.

Ζητείται κοπέλα από τον
Κυνηγετικό σύλλογο 

Ασπροπύργου για 
γραμματειακή υποστήριξη,

4ωρης απασχόλησης
8μηνης σύμβασης.

Τηλ. επικοινωνίας 6932476552
- Σταμάτης Ιωάννης

Εορτασμός Αγ. 
Αναργύρων Παραλίας

Ασπροπύργου



Η Περιφέρεια Αττικής
χρηματοδοτεί παιδική

χαρά για ΑΜΕΑ, 
βρέφη και νήπια 

Στο Δήμο Μεγαρέων

ΗΠεριφέρεια Αττικής, με πρωτοβουλία του Περ-
ιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη, ενέταξε
στον προϋπολογισμό της δαπάνη ύψους

323.000 ευρώ για την δημιουργία παιδικής χαράς, «3 σε
1», για ΑΜΕΑ, βρέφη και νήπια στον Δήμο Μεγαρέων.
Η ενέργεια αυτή γίνεται στο πλαίσιο των στόχων του
Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής Λευτέρη Κοσμόπου-
λου, για βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερ-
ινότητας των κατοίκων σε όλες τις περιοχές της Δυτικής
Αττικής, σε συνεργασία με τους Δήμους.

Η νέα παιδική χαρά που θα κατασκευασθεί με σύγχρ-
ονες και κατάλληλες για τα παιδιά αυτά προδιαγραφές
δημιουργείται στην οδό 28ης Οκτωβρίου, στον κεντρικό
δρόμο των Μεγάρων, στην νότια πλευρά της πόλης,
όμορα του Συλλόγου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
Μεγάρων. Η μελέτη του έργου εκπονήθηκε από την
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μεγαρέων και
το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής για
να αποδοθεί στην τοπική κοινωνία. 

Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Λευτέρης Κοσμόπου-
λος ανέφερε ότι «Ζούμε δύσκολες εποχές, ενώ η παν-
δημία και τα διάφορα περιστατικά μας φέρνουν μπρο-
στά σε κρίσιμες και έκτακτες καταστάσεις, όμως δεν
πρέπει να ξεχνάμε ότι ζούμε εδώ, θέλουμε να φτιάξουμε
μια καλύτερη καθημερινότητα, για εμάς και τα παιδιά
μας. Με αυτό το σκεπτικό, πρότεινα στον Περιφερει-
άρχη Γ. Πατούλη και εντάξαμε στο πρόγραμμα της Περ-
ιφέρειας το έργο που γίνεται με μελέτη της τεχνικής
υπηρεσίας Δήμου Μεγαρέων με ενέργειες του Αντιδ-
ημάρχου Σπύρου Κορώση, και σε συνεργασία με τον
Δήμαρχο Μεγαρέων Γρ. Σταμούλη, για τις παιδικές
χαρές στα Μέγαρα και θα ακολουθήσουν και άλλα
έργα».

Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021 θριάσιο-7

Συγκίνηση στην εκδήλωση Μνήμης για τους
τέσσερις νεκρούς και αγνοουμένους του

Δήμου Φυλής στην Κύπρο

Μ
ε επισημότητα πραγματοποιήθηκε, το απόγευμα
της Τετάρτης 30 Ιουνίου 2021, στην Πλατεία Ζεφ-
υρίου, η εκδήλωση μνήμης για τους τέσσερις νεκρ-

ούς και αγνοουμένους της περιοχής μας κατά την Τουρκική
εισβολή στην Κύπρο.

Σαράντα επτά χρόνια μετά τη μαύρη επέτειο της 20ης Ιου-
λίου 1974 η Εκκλησία, ο Δήμος Φυλής, οι οικογένειες και οι
εκπρόσωποι των τοπικών φορέων τίμησαν τα τέσσερα παι-
διά της περιοχής μας που έδωσαν τη ζωή τους για τη
Μεγαλόνησο και συγκεκριμένα: Τον Υποσμηναγό Στέλιο Κλα-
πάκη, τον Ανθυπασπιστή Νίκο Κρητικό, τον Δεκανέα Δημήτρη
Θανόπουλο και το Στρατιώτη Ιωάννη Ηλιόπουλο.

Η εκδήλωση άρχισε με επιμνημόσυνη δέηση που έψαλαν οι
πατέρες Άγγελος Κανέλλος και Θεοφάνης Θεοφάνους κι ακο-
λούθησαν σύντομες ομιλίες των επισήμων, με πλέον συγκιν-
ητική της Πρόεδρου της Πανελλήνιας Επιτροπής Γονέων και
Συγγενών Αδήλωτων Αιχμαλώτων και Αγνοουμένων Κύπρου
Μαρίας Καλμπουρτζή. Ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς τόνι-
σε ότι θα θυμόμαστε με αγάπη τους τέσσερις δικούς μας ανθ-
ρώπους που πρόσφεραν τη ζωή τους και πρόσθεσε ότι
εκείνος δεν θα ξεχάσει τη μέρα που έγινε γνωστό στην πόλη

των Άνω Λιοσίων ότι χάθηκε ο Γιάννης Ηλιόπουλος. «Βλέπω
απέναντί μου τον αδελφό του Ευγένιο δακρυσμένο μαζί με τις
τρεις οικογένειες από το Ζεφύρι  και καταλαβαίνω τον πόνο
τους», τόνισε χαρακτηριστικά.   

Στεφάνια κατέθεσαν ο πατήρ Άγγελος Κανέλλος, ο Δήμα-
ρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, η Πρόεδρος του Τοπικού
Συμβουλίου Ταξιαρχία Λαθουράκη και η Πρόεδρος των αγνο-
ουμένων της Κύπρου Μαρία Καλμπουρτζή. Ιδιαιτέρως
συγκινητική ήταν η κατάθεση στεφάνου εκ μέρους των τεσ-
σάρων οικογενειών.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με προσευχή, ενός λεπτού σιγή
και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου. Τιμές απέδωσε η Φιλαρ-
μονική του Δήμου Φυλής. Παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι
αναπλ. Δήμαρχοι Γιώργος Ραφτέλης και Τόλης Βαδεβούλης
και οι πρώην Δήμαρχοι Ζεφυρίου Γιάννης Λάππας και Φωτει-
νή Γιαννοπούλου. 

Την εκδήλωση επιμελήθηκαν ο Αντιδήμαρχος Γιάννης
Μαυροειδάκος, το Τοπικό Συμβούλιο και οι υπηρεσίες του
Δήμου Φυλής στο Ζεφύρι. 

Πρ αγμ ατο π ο ι -
ήθηκε και τη φετι-
νή χρονιά
2020–2021, με
πρόταση του
Α ν τι δ η μ άρ χ ο υ
Δ η μ ο τ ι κ ή ς
Α σ τ υ ν ο μ ί α ς
Μιχάλη Βρεττού,
το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα με
θέμα «Κυκλοφορ-
ιακή Αγωγή και
Οδική Ασφάλεια»,
που έχει σχεδια-
στεί και υλοποι-
είται από τη Δημο-
τική Αστυνομία
του Δήμου Αχαρνών.
Σκοπός του προγράμματος είναι
η ευαισθητοποίηση και ενημέρ-
ωση των μαθητών σε θέματα
κυκλοφορίας και ορθής συμπε-
ριφοράς στο δρόμο με διαδρα-
στικό τρόπο. Απευθύνεται σε 

μαθητές πρωτοβάθμιας & δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης
(Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και
Γυμνάσια), ενώ έχει λάβει την
απαιτούμενη έγκριση του Υπο-
υργείου Παιδείας και Θρησκε-
υμάτων.

Το πρόγραμμα πραγ-
ματοποιείται μέσα στη
σχολική μονάδα, κατά
τη διάρκεια του σχολι-
κού ωραρίου και διαρ-
κεί μια διδακτική ώρα
ανά τμήμα. 

Λόγω των συνθηκών,
υπάρχει η δυνατότητα
ολοκλήρωσής  του με
τη μέθοδο της τηλεκ-
παίδευσης. Κατά την
είσοδο στη σχολική
μονάδα, τηρήθηκαν όλα
τα μέτρα κατά της δια-
σποράς του κορωνο-
ϊού, ενώ ήταν υποχρ-

εωτική η επίδειξη αρνητικού
τεστ. 
Πληροφορίες σχετικά με το πρό-
γραμμα μπορείτε να βρείτε στο
τηλέφωνο της Δημοτικής
Αστυνομίας (Τμήμα Αστυνόμευ-
σης) 210 2415472

Εξαιρετική αποδοχή από την εκπαιδευτική κοινότητα
για το πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής της Δημοτικής Αστυνομίας
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Οι έφηβοι του Teen Lab προσκαλούν
τους συνομηλίκους να συμμετέχουν
τους σε ένα πρωτότυπο εργαστήριο.
Από τις 5 Ιουλίου έως και τις 22 Ιουλίου,
παιδιά και έφηβοι, από 12 έως 16 ετών,
θα έχουν την ευκαιρία να εμπνευστούν
και να μάθουν μέσα από τον αυτοσχε-
διασμό και το θεατρικό παιχνίδι, καθώς
και να δημιουργήσουν μέσα από την
ανταλλαγή εμπειριών και εικόνων. Κατά
τη διάρκεια του εργαστηρίου, οι συμμε-
τέχοντες θα γνωρίσουν και θα συνομι-
λήσουν με καλλιτέχνες και επαγγε-
λματίες του χώρου των παραστατικών
τεχνών.

Δηλώσεις συμμετοχής έως και την
Κυριακή 04/07/2021 εδώ: short-
url.at/knvNV

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ενημερωθούν αναλυτικά μέσα από τη
συνάντηση γνωριμίας που θα πραγμα-

τοποιηθεί το Σάββατο 3 Ιουλίου 2021
στις 11:00 στον Παλαιό Σιδηροδρομικό
Σταθμό Ελευσίνας.

Το εργαστήριο Teen Lab αποτελείται
από 14 έφηβους 12-16 ετών που ζουν
και δραστηριοποιούνται στο Δήμο Ελευ-
σίνας. 

Ξεκίνησε το 2018 και έχει ως στόχο
μέσα από συναντήσεις, οι έφηβοι της
πόλης να καταθέτουν τις ιδέες τους, να
σχεδιάζουν και να οργανώνουν καλλι-
τεχνικές εκδηλώσεις. 

Παράλληλα, τους δίνεται η ευκαιρία
να γνωρίσουν από κοντά καλλιτέχνες,
να επισκεφθούν χώρους πολιτισμού της
Ελλάδας και να έρθουν σε επαφή με
σημαντικές καλλιτεχνικές διοργανώσεις.
Το εργαστήριο αποτελεί μία πρωτοβου-
λία της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της
Ευρώπης Ελευσίνα 2023 σε συνερ-
γασία με τους νέους της πόλης.

Χρήσιμες πληροφορίες
για τα καλοκαιρινά εργαστήρ-
ια:

-Το πρόγραμμα απευθύνεται
σε εφήβους 12-16 ετών.

-Δηλώσεις συμμετοχής έως
και την Κυριακή 04/07/2021
εδώ: shorturl.at/knvNV 

-Συμμετοχή ελεύθερη κατόπιν
δήλωσης συμμετοχής.

-Για συμμετοχές αλλά και
οποιαδήποτε απορία – διευ-
κρίνηση μπορείτε να καλείτε στο
6956023573 – Διεύθυνση -Ανά-
πτυξης και Συμμετοχής Κοινού
καθημερινά 10:00-20:00 ή να
επικοινωνήσετε μαζί μας με
email στο
ar t is t i c d i rec t ora t e@eleu-
sis2021.eu

-Θα τηρηθεί σειρά προτεραι-
ότητας.

TEEN LAB #SUMMER EDITIONTEEN LAB #SUMMER EDITION
ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΕΥΦΑΝΤΑΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ 12-16 ΕΤΩΝ

Συνάντηση γνωριμίας το Σάββατο 3 Ιουλίου 2021 στις 11:00 στον Παλαιό Σιδηροδρομικό Σταθμό Ελευσίνας.
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ΜΜεε  εεµµββόόλλιιοο,,  ππιισσττοοπποοιιηηττιικκόό
ννόόσσηησσηηςς  ήή  ααρρννηηττιικκόό  ττεεσσττ  
οοιι  µµεετταακκιιννήήσσεειιςς  σστταα  ννηησσιιάά

Το µέτρο τίθεται σε ισχύ απο τις 5 Ιουλίου
- Ποιοι εξαιρούνται

Από τη ∆ευτέρα 5 Ιουλίου για τις µετακι-
νήσεις προς τα νησιά θα απαιτούνται
από όλους τους ενήλικες:

είτε πιστοποιητικό εµβολιασµού
είτε πιστοποιητικό νόσησης
είτε (σε περίπτωση µίας δόσης ή ανεµβολία-

στων) αρνητικό αποτέλεσµα PCR τεστ τις τελευ-
ταίες 72 ώρες ή αρνητικό αποτέλεσµα rapid test
τις τελευταίες 48 ώρες.

Σε αυτές τις ανακοινώσεις προχώρησε ο υφυπο-
υργός Πολιτικής Προστασίας και ∆ιαχείρισης
Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, στο πλαίσιο της τακ-
τικής ενηµέρωσης.

Ο ίδιος σηµείωσε ότι για
τους ενήλικες δεν θα γίνον-
ται δεκτά τα self test στα

ταξίδια, ενώ όσον αφορά στις χερσαίες µετακινή-
σεις πρόσθεσε ότι η κατάσταση θα επανεκτιµηθεί
τις επόµενες εβδοµάδες µε βάση τα επιδηµιολογι-
κά δεδοµένα.

Τι ισχύει για τους ανήλικους
Για τους ανήλικους 12-17 ετών γίνεται αποδεκ-

τό οποιοδήποτε τεστ, περιλαµβανοµένου του self
test.

Οι ανήλικοι έως 12 ετών ταξιδεύουν ελεύθερα.
Από την επιστροφή από τα νησιά συνίσταται η

διενέργεια self test για όλους όσοι είναι άνω των
12 ετών.

ΑΑππόό  ττοο  µµέέττρροο  εεξξααιιρροούύννττααιι::
ΗΗ  ΕΕύύββοοιιαα,,  ηη  ΛΛεευυκκάάδδαα  κκααιι  ηη  ΣΣααλλααµµίίνναα
Όσοι µετακινούνται µεταξύ διαφορετικών

νησιωτικών Περιφερειακών Ενοτήτων για λόγους
εργασίας σε καθηµερινή βάση µε διενέργεια εβδο-
µαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test)
όπως ήδη ισχύει.

Όσοι µετακινούνται µεταξύ νήσων που
βρίσκονται σε πολύ κοντινές αποστάσεις ή σε
πορθµεία που συνδέουν την ηπειρωτική χώρα µε
νήσους κοντινής απόστασης, µε διενέργεια εβδο-
µαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test)
αν πρόκειται για εργαζόµενους όπως ήδη ισχύει
και µε διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου
(self-test) πριν την µετακίνηση για τους υπο-
λοίπους.

Τ
ο μήνυμα ότι η Αττική
είναι υγειονομικά ασφα-
λής και μπορεί να αποτε-

λεί τουριστικό προορισμό 12
μήνες το χρόνο εξέπεμψε ο Περ-
ιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης,
κατά τη διάρκεια Δείπνου που
παρέθεσε χθες το βράδυ παρου-
σία Πρέσβεων και Επιτετραμμέ-
νων 18 Πρεσβειών.

Ο Γ. Πατούλης, από το βήμα της
εκδήλωσης, παρουσίασε τον στρατ-
ηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Αττι-
κής σχετικά με τον ασφαλή τουρισμό
και τις αναπτυξιακές προοπτικές του,
επισήμανε ότι η επιδημιολογική επι-
τήρηση έχει τεθεί στο επίκεντρο της
πρωτοβουλίας της Περιφέρειας για
τον Τουρισμό, ενώ έκανε αναλυτική
αναφορά στις δράσεις της Περιφέρει-
ας προκειμένου να διασφαλιστεί η
υγεία των κατοίκων και των επισκε-
πτών της Αττικής. 

«Παρά τα προβλήματα που προ-
κάλεσε η πανδημία, εργαζόμαστε
συστηματικά στην Περιφέρεια Αττικής
για να διασφαλίσουμε την υγεία του
πληθυσμού και των επισκεπτών, με
ετοιμότητα, εγκυρότητα και αξιοπιστία
και προσαρμόζουμε την επιτήρηση
της πορείας της επιδημίας και των
μεταλλάξεων στις διεθνείς απαιτήσεις
της τουριστικής αγοράς», σημείωσε
χαρακτηριστικά. 

Σε κάθε περίπτωση, η Περιφέρεια
Αττικής είναι έτοιμη να καλωσορίσει
τους επισκέπτες της την εφετινή τουρι-
στική,  σεζόν τόνισε ο Γιώργος
Πατούλης και απηύθυνε πρόσκληση
σε κάθε ενδιαφερόμενο να εξερευνή-
σει την «κοσμοπολίτικη γοητεία της

Αττικής» και την πληθώρα των επι-
λογών που προσφέρει. «Η Αθήνα
εκπροσωπεί έναν σύγχρονο, 12μηνο
προορισμό με αυθεντικές τουριστικές
εμπειρίες και επιλογές», ανάφερε ο κ.
Πατούλης στους εκπροσώπους των
Πρεσβειών οι οποίοι έδωσαν το
"παρών" στην εκδήλωση. 

Η Περιφέρεια Αττικής συμβάλλει
με κάθε μέσο στην τήρηση των
μέτρων 

«Η Περιφέρεια Αττικής με συγκεκρ-
ιμένες δράσεις και πρωτοβουλίες
συμβάλλει με κάθε μέσο στην τήρηση
των μέτρων υγιεινής και των αυστηρών
υγειονομικών πρωτοκόλλων σε δημό-
σιους χώρους, στην αγορά, τα ξενο-
δοχεία και τις παραλίες» σημείωσε. 

Υπό το πρίσμα της υγειονομικής
ασφάλειας ο κ. Πατούλης τόνισε ότι στο
επίκεντρο της μέριμνας από πλευρά
της Περιφέρειας παραμένει η συμβο-
λή της, ως ταξιδιωτικός προορισμός
στην Ασφάλεια του Παγκόσμιου Υγειο-
νομικού χωριού. «Η δοκιμασία που
περάσαμε ανέδειξε την αξία της
αλληλεγγύης και της συνεργασίας και
το άνοιγμα του τουρισμού σηματοδοτεί
την επιστροφή μας στην κανονικότητα
που όλοι προσδοκούμε. Για μας δεν
είναι μόνον ζήτημα οικονομίας, αλλά
κυρίως ζήτημα αξιών», ανάφερε ο κ.
Πατούλης.

Δίνοντας λεπτομέρειες για το εμβο-
λιαστικό πρόγραμμα συνολικά της
Περιφέρειας αλλά και των νησιών της,
ο Γ. Πατούλης επεσήμανε ότι, τα δια-
μάντια του Αργοσαρωνικού έχουν ήδη
πλησιάσει την πλήρη εμβολιαστική
κάλυψη. Ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε
ότι το εμβολιαστικό πρόγραμμα της

χώρας έχει αποσπάσει διεθνείς
επαίνους, γεγονός το οποίο αποτελεί
σημείο κλειδί για την πρόσκληση των
Τουριστών στην Αττική και όλη την επι-
κράτεια.

Η Αττική μπορεί να αποτελέσει
πόλο θεματικού τουρισμού, όπως είναι
για παράδειγμα ο Τουρισμός υγείας
και ευεξίας 

Ο Περιφερειάρχης Αττικής έκανε
ειδική αναφορά στις δράσεις της Περ-
ιφέρειας στο μέτωπο του ιατρικού
τουρισμού, σημειώνοντας ότι η Αττική
θα εξελιχθεί σε ιδανικό προορισμό
υγείας και μακροζωίας. Στη συνέχεια
αναφέρθηκε στα εμβληματικά έργα,
όπως είναι το Φαληρικό, η ανάπλαση
του παραλιακού μετώπου, καθώς και
τα αναπτυξιακά έργα και οι υποδομές
που αναπτύσσονται στα νησιά και που
όπως τόνισε «αλλάζουν ριζικά την
εικόνα της περιφέρειας Αττικής».  Ο Γ.

Πατούλης έκανε αναφορά και στο
πολιτιστικό πρόγραμμα της Περιφέρ-
ειας, τονίζοντας ότι αυτό έχει ήδη ξεκι-
νήσει και θα ξεδιπλωθεί μέχρι τον
Σεπτέμβριο, ζωντανεύοντας τα
αρχαία μνημεία μας και φέρνοντας σε
κάθε γωνιά της Αττικής το θέατρο, τη
μουσική, αλλά και ξεχωριστές επετει-
ακές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια
από την Ελληνική Επανάσταση. 

Ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης
έδωσε συμβολικά δώρα στους προσ-
κεκλημένους ενώ κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης προβλήθηκαν τα βίντεο της
τουριστικής προβολής της Αττικής.  

Στο Δείπνο παραβρέθηκαν ο κ.
Κυριάκος Κενεβέζος Πρέσβης της
Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Καθηγητής
John Bennet Ανώτερος Διπλωμάτης και
Διευθυντής της Βρετανικής Σχολής Αθη-
νών, Πρεσβεία Ηνωμένου Βασιλείου
της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρει-

ας Ιρλανδίας, ο κ. Rolandas Kačinskas
Πρέσβης της Δημοκρατίας της Λιθο-
υανίας, η κ. Iveta Hricová Πρέσβης της
Δημοκρατίας της Σλοβακίας, κ.
Aleksandar Sunko Πρέσβης της Δημο-
κρατίας της Κροατίας, ο κ. Olaf Andreas
Kjelsen Πρέσβης της Συνομοσπονδίας
της Ελβετίας, ο κ. Michael Dorn Επικε-
φαλής του Οικονομικού Τμήματος,
Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημο-
κρατίας της Γερμανίας, η κ. Hermine
Poppeller Πρέσβης της Δημοκρατίας
της Αυστρίας, ο κ. Matjaž Longar, Πρέ-
σβης της Δημοκρατίας της Σλοβενίας,
ο κ.  Maurits ter Kuile

Σύμβουλος και Επιτετραμμένος
Πρεσβείας του Βασιλείου των Κάτω
Χωρών, ο κ. Stein Gjendem Αναπληρω-
τής Επικεφαλής Αποστολής Πρεσβεία
του Βασιλείου της Νορβηγίας, η κ Άννα
Μαρία Φανουράκη Αναπληρώτρια
Επικεφαλής των Οικονομικών Υπηρε-
σιών Πρεσβεία της Γαλλικής Δημοκρ-
ατίας στην Ελληνική Δημοκρατία, κ.
João Ricardo Mendes Επιτετραμμένος
Πρεσβείας της Δημοκρατίας της Πορ-
τογαλίας, η κ. Patrizia Falcinelli Πρέ-
σβης της Δημοκρατίας της Ιταλίας στην
Ελληνική Δημοκρατία, ο κ.  Artur
Lompart Πρέσβης της Δημοκρατίας της
Πολωνίας, ο κ.  Joseph Cuschieri, Πρέ-
σβης της Δημοκρατίας της Μάλτας, η κ.
Iseult Fitzerald Πρέσβης της Δημοκρ-
ατίας της Ιρλανδίας στην Ελληνική
Δημοκρατία, ο κ. Jung Il Lee Πρέσβης
της Δημοκρατίας της Κορέας. Στην
εκδήλωση παραβρέθηκε επίσης ο
Εντεταλμένος Περιφερειακός
Σύμβουλος για τον Τουρισμό της Περ-
ιφέρειας Αττικής Κ. Θεόδωρος Κουτσο-
γιαννόπουλος καθώς και στελέχη της
Διεύθυνσης  Τουρισμού. 

«Η Αττική είναι ασφαλής και μπορεί να αποτελεί ελκυστικό
τουριστικό προορισμό 12 μήνες το χρόνο»

Μήνυμα του Περιφερειάρχη Αττικής  κατά τη διάρκεια Δείπνου που παρέθεσε παρουσία 18 Πρέσβεων 
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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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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρ. πρωτ.: 543588
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. Δ/ν ση: Λ. Συγγρού 15- 17
Τ.κ. 117 43 Αθήν α
Πληροφ ορίες:Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. :  213 2063534
Φαξ: 213 2063533   
E-mail:  ssona@patt.gov .gr
Ιστοσελίδα: www.patt.gov .gr     

Αθήν α, 1/07/21
Αρ. πρωτ.: 543588

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της
με αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπο-
υργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται
ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Αττικής διαβιβάστηκε από τη
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής με το με αρ.
πρωτ. 78634/30-06-21 έγγραφο
η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων (ΜΠΕ), με ΠΕ.Τ.:
2005302126 και με:
Α) τίτλο έργου: «Κομβικός
Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφ-
ωνίας» υποκατηγορία Α2,
ομάδα: 12η, α/α: 5 (Κομβικοί
σταθμοί κινητής τηλεφωνίας και
ασύρματης σταθερής τηλεφ-
ωνίας).
Β) θέση έργου: κωδική ονομασία
‘’ΛΟΦΟΣ ΑΥΛΕΣ 1000031’’, στη
θέση ‘’Αυλές’’, του Δήμου Μάν-
δρας- Ειδυλλίας, της Π.Ε. Δυτ.
Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.
Γ) φορέα έργου: VODAFONE- 

PANAFON A.E.E.T.
Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλ-
λοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλ-
λοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής
Ε) Για την παροχή σχετικών περ-
ιβαλλοντικών πληροφοριών: 1)
την αρμόδια υπηρεσία της Περιφ-
έρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περ-
ιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής
(Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υπο-
δοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκε-
υή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-
6984302) και 2) το Ηλεκτρονικό
Περιβαλλοντικό Μητρώο  (ΗΜΠ)
μόνο για εγγεγραμμένους χρή-
στες στη διεύθυνση http:
eprm.ypen.gr.  
ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και
λήξης δημόσιας διαβούλευσης:
1/07/21- 11/08/21
Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης
προθεσμίας για κατάθεση από-
ψεων ενδιαφερομένου κοινού:
5/07/21- 11/08/21 στη Γραμμα-
τεία Περιφερειακού Συμβουλίου
Αττικής (E-mail:
ssona@patt.gov.gr/ Φαξ: 213
2063533) ή στη Δ/νση Περιβαλ-
λοντικού και Χωρικού Σχεδια-
σμού της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων
239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)
Η) εφημερίδα δημοσίευσης:
«Θριάσιο» και link δημοσίευσης:
www.patt.gov.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Συνεχίζεται από σελ. 3

Θα δοθεί προτεραιότητα σε επιχειρηµατικές δρα-
στηριότητες Πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων, συνεταιρι-
σµών, οµάδων παραγωγών και εκθετών οι οποίοι είναι
αµιγώς παραγωγοί ή µεταποιητές και έχουν ξανα-
συµµετάσχει λιγότερες φορές σε περίπτερο της Περιφ-
έρειας. Εκτός από τον αριθµό συµµετοχών των επιχει-
ρήσεων σε προηγούµενες δράσεις της Περιφέρειας,
σηµαντικό κριτήριο µοριοδότησής τους αποτελεί και η
ενεργός συµµετοχή τους στη διαδικασία αξιολόγησης
και αποτίµησης των δράσεων αυτών. Τέλος, θα ληφθεί
µέριµνα στο περίπτερο της Περιφέρειας να υπάρχουν
εκθέτες από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.

ΑΑππααρρααίίττηητταα  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκάά  γγιιαα  ττηηνν  σσυυµµµµεεττοοχχήή  ττωωνν
υυπποοψψήήφφιιωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  ααπποοττεελλοούύνν::

η αίτηση συµµετοχής συµπληρωµένη, υπογεγραµ-
µένη από τον εκπρόσωπο και σφραγισµένη µε τα
στοιχεία της εταιρείας

η άδεια λειτουργίας ή η γνωστοποίηση λειτουργίας
σε ισχύ, στην περίπτωση που το προϊόν παράγεται στην
Αττική από την αιτούσα επιχείρηση

τιµολόγια ή άλλο επίσηµο έγγραφο (π.χ. ιδιωτικό
συµφωνητικό), στην περίπτωση που το προϊόν τυποποι-
είται- µεταποιείται στην Αττική σε άλλη επιχείρηση
(φασόν), καθώς και η άδεια λειτουργίας της επιχείρη-
σης αυτής.

τα αντίστοιχα πιστοποιητικά για κάθε ετικέτα που
θα προβληθεί στη δράση και φέρει ιδιαίτερα χαρακτηρ-
ιστικά ποιότητας, όπως βιολογικό, Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε., κ.α.

η συνηµµένη υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραµµένη από
τον εκπρόσωπο και θεωρηµένη για το γνήσιο της υπο-
γραφής

Σηµείωση
Η ευθύνη για την ανάρτηση πληροφοριακού υλικού 
στην ιστοσελίδα της δράσης βαρύνει την ίδια την

επιχείρηση.

Ωστόσο, σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον
δειγµατοληπτικό διοικητικό έλεγχο αναντιστοιχία
µεταξύ του αναρτηµένου υλικού και των δικαιολογ-
ητικών που έχουν κατατεθεί κατά την αίτηση, η Υπηρ-
εσία διατηρεί το δικαίωµα για την αφαίρεσή του, σε
συνεννόηση µε τη διοργανώτρια εταιρεία ή την επιβο-
λή άλλων κυρώσεων.

Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις της Αττικής µε εξα-
γωγικό προσανατολισµό καλούνται να εκδηλώσουν το
ενδιαφέρον τους προσκοµίζοντας όλα τα παραπάνω έως
και την Τρίτη 6 Ιουλίου 2021 στην ηλεκτρονική
διεύθυνση agrotiki1@patt.gov.gr (µε κοινοποίηση στο
mkonstantopoulou@patt.gov.gr)

Τέλος, όλες οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν, θα
κληθούν να συµπληρώσουν ένα ερωτηµατολόγιο
αξιολόγησης της συµµετοχής τους στην «The Greek
Nordic-Baltic Trade» µε τη λήξη της, ενώ µερικούς
µήνες µετά θα λάβουν για να συµπληρώσουν και να
αποστείλουν ένα ειδικό έντυπο αποτίµησης της δράσης
αυτής. 

Η συµµετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης και
αποτίµησης είναι υποχρεωτική και αποτελεί για την
Υπηρεσία µας σηµαντικό κριτήριο επιλογής των εταιρ-
ειών σε επόµενες δράσεις µε την Περιφέρεια Αττικής.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Περιφέρεια Αττικής

∆ιεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής
Τµήµα Αγροτικής Πολιτικής και Προβολής της
κ. Κωνσταντοπούλου Μαρία τηλ: 2132065745,

mkonstantopoulou@patt.gov.gr
κ. Σταυρουλάκη Βασιλική τηλ: 2132065770,

vstavroulaki@patt.gov.gr
κ. Αντωνόπουλος Αθανάσιος τηλ: 2132065771,

thanos.antonopoulos@patt.gov.gr

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284
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Οι παλαίμαχοι του
Ηρακλή Ελευσίνας 
με την 
Προοδευτική για για
τον σύλλογο ΠΙΣΤΗ 

Φιλαν θρωπικός αγών ας για
τον  σύλλογο ‘‘ΠΊΣΤΗ « παι-
διά με ν εοπλασματικές ασθ-
έν ειες θα διεξαχ θεί την  Δευ-
τέρα στις 5/7/2021 και ώρα
19:30μμ. στο γήπεδο Γεώρ-
γιος Ρουμελιώτης στο Καλ-
υμπάκι με τους παλαίμαχ ους
της Προοδευτικής.
Όλοι μαζί μπορούμε ν α
συν εισφέρουμε για έν α
καλύτερο μέλλον  αυτών  των
παιδιών .
Προσκλήσεις θα διατίθον ται
στην  είσοδο του
γηπέδου.Θα γίν ουν  βρα-
βεύσεις.Σας περιμέν ουμε
όλους.

Λευτέρης Αυγενάκης:
Συνεργασία με SL1

και SL2 για 
την επιστροφή 
των φιλάθλων

Την ανάγκη να καθίσουν οι παρά-
γοντες της Super League 1 και όλων
των αθλημάτων στο τραπέζι και να
συζητήσουν τον τρόπο που θα επιστρέ-
ψουν οι φίλαθλοι στα γήπεδα υπογράμ-
μισε ο Λευτέρης Αυγενάκης.

Οπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Λευ-
τέρης Αυγενάκης η Πολιτεία από μόνη
της δεν μπορεί να το πετύχει, καθώς
ούτε και οι παράγοντες των ομάδων.
«Μας δίνεται μια ακόμη ευκαιρία και θα
την αξιοποιήσουμε στο μέγιστο βαθμό»,
είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα ο υφυ-
πουργός Αθλητισμού τόνισε ότι μετά
τους Ολυμπιακούς Αγώνες θα ανοίξει η
συζήτηση τόσο για τα προνόμια των
αθλητών, αλλά και για να υπάρχει μία
δίκαιη αντιμετώπιση. Παραλληλα επισή-
μανε ότι βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο η
τελευταία αποπληρωμή των απλήρωτων
πριμ από το 2017!

«Δώσαμε πολλές μάχες με την επιτρο-
πή λοιμωξιολόγων. Παρουσιάζαμε τα
επιχειρήματα μας και άλλες φορές πετ-
υχαίναμε και άλλες όχι. Συνεχίζαμε,
όμως, να προσπαθούμε κι αυτό, άλλω-
στε, είναι το χαρακτηρισμό του αθλητι-
σμού. Πετύχαμε με πολύ οργανωμένο
τρόπο, την επανεκκίνηση του αθλητι-
σμού, τόσο στο πρώτο lockdown, όσο
και τώρα. Πετύχαμε να έχουμε τελικά
υψηλότατο ποσοστό εμβολιασμένων στα
γήπεδα, που φτάνει το 85%» είπε αρχι-
κά ο Λευτέρης Αυγενάκης και στη
συνέχεια αναφέρθηκε στην ανάγκη
συνεργασίας με τους παράγοντες της
Super League 1 για να δημιουργηθεί
ένα ασφαλές εγχειρίδιο για τους φιλάθ-
λους.

«Το μεγάλο μας στοίχημα είναι ότι σε
συνεργασία φυσικά με την Super
League 1 και στη συνέχεια με την Super
League 2, αλλά και τα υπόλοιπα αθλή-
ματα, να δημιουργήσουμε τέτοια πρωτό-
κολλα, όπου με απόλυτη ασφάλεια θα
εφαρμόζεται αυτή η απόφαση. Το ποσο-
στό σίγουρα είναι σημαντικό, αλλά το
πιο σημαντικό είναι το πως θα υλοποι-

ηθεί αυτό το σχέδιο. Αυτή την στιγμή
δουλεύουμε το πως θα εφαρμοστεί αυτή
η απόφαση. Δεν σας κρύβω ότι μόνοι
μας δεν μπορούμε να το κάνουμε, αλλά
και μόνοι τους οι ποδοσφαιρικοί παρά-
γοντες δεν μπορούν να το κάνουν.
Ολοι μαζί θα δουλέψουμε για να τα
καταφέρουμε. Οπως ακριβώς κάναμε
και στην πρώτη περίοδο του λοκντάουν,
όπου συζητήσαμε για την επιστροφή
των φιλάθλων στα γήπεδα. Είχαμε φτιά-
ξει τότε ένα εξαιρετικά καλό πρωτόκολ-
λο. Ενα εγχειρίδιο που αν εφαρμόζον-
ταν θα είχαμε πολλά οφέλη. Οχι μόνο
οσον αφορά τον κορονοϊό, αλλά θα
εφαρμόζαμε και πράγματα που χρόνια
ταλαιπωρούν το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Τώρα μας δίνεται μια ακόμη ευκαιρία
και θα την αξιοποιήσουμε στο μέγιστο
βαθμό».

Ο υφυπουργός Αθλητισμού μίλησε για
τα προνόμια των αθλητών, αλλά και τις
ενέργειες του υπουργείου προκειμένου
να αποπληρωθούν τα πριμ από το
2017.

«Οσον αφορά τα προνόμια δεν έχο-
υμε αλλάξει το παραμικρό. Αυτό που
κοιτάζουμε είναι να είμαστε συνεπείς για
τις οφειλές που κληρονομήσαμε από το
2017 που οφείλονταν σε αθλητές τα
πριμ που κακώς είχαν αφαιρεθεί και
είχαν δοθεί σε άλλες “ανάγκες” του αθλ-
ητισμού. Δώσαμε περίπου 2,8 εκατ.
ευρώ στους αθλητές μας.  Οφείλουμε
ένα άλλο ποσό που είναι στην τελι-
κή ευθεία,  προκειμένου να
κλείσουν οι παλαιές οφειλές.

Αμέσως μετά τους Ολυμπιακούς
Αγώνες θα κάνουμε μια καθαρή
συζήτηση.  

Το πλαίσιο αυτό έχει πολλές
αδικ ίες.  Θα συζητήσουμε με τους
εκπροσώπους των  ομοσπονδιών
και τους εκπροσώπους των αθλ-
ητών στις ομοσπονδίες,  των εκπρ-
οσώπων των  Ολυμπιον ικών  και
Παραολυμπιον ικών.  Θέλουμε διαφ-
άνεια και πάνω από όλα δικαιοσύνη
και μ’  αυτό δεν διαφωνεί κανείς.
Ξέρουμε ότι κάποιοι θα κερδίσουν
και κάποιοι θα χάσουν,  αλλά θα το
κάνουμε με δικαιοσύνη και συζήτ-
ηση πάνω στο τραπέζι,  με όλα τα
θέματα ανοιχτά.  Γιατί αυτή την στιγ-
μή υπάρχει κάποια αδικ ία,  ανάλογα
με τη συμπάθεια και την αντιπάθεια
του εκάστοτε υπουργού.  Αυτό δεν
το θεωρώ σωστό και πρέπει να
αλλάξει».

Soccer camp στη Νέα Πέραμο
Αττικής έως 30/7

Ο ΑΓΣ Νέας
Περάμου Δυτικής

Αττικής
διοργαν ών ει το 1ο

καλοκαιριν ό soccer
camp  της

Ακαδημίας  το οποίο
θα έχει διάρκεια 1
μήν α! έως 30/7.

Όλο τον  Ιούλιο σας
περιμέν ουμε στο
γήπεδο μας ν α
προπον ηθούμε

πάν ω σε διάφορες
θεματικές εν ότητες,
ν α παίξουμε πολλά

παιχν ίδια και ν α
διασκεδάσουμε όλοι

μαζί παίζον τας
ποδόσφαιρο!
Καθ όλη την

διάρκεια του soccer
camp θα

παρευρεθούν  στις
προπον ήσεις

αρκετοί καλεσμέν οι
από τον  χώρο του
ποδοσφαίρου ν α

μοιραστούν  μαζί μας
τις γν ώσεις τους και

τις εμπειρίες που
έχουν  αποκτήσει! 
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Στις 12/9 η έν αρξη στην  Super League 2 

Εγκρίθηκε το αίτημα της Super League 2 -
Football League για την έναρξη του πρωταθλήμα-
τος της Super League 2 στις 12 Σεπτεμβρίου
2021 από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Στην υπ΄ αριθμόν 5 συνεδρίαση της Εκτελεστι-
κής Επιτροπής της ΕΠΟ, ελήφθησαν, μεταξύ
άλλων, οι εξής αποφάσεις.

Η σύγκληση Ειδικής Γενικής Συνέλευσης των
Ενώσεων-Μελών της ΕΠΟ στις 27 Αυγούστου
2021 για την εκλογή των μελών των δικαστικών
και δικαιοδοτικών οργάνων της Ομοσπονδίας.

Εγκρίθηκε το αίτημα της Super League 2 -
Football League για την έναρξη του πρωταθλήμα-
τος της Super League 2 στις 12 Σεπτεμβρίου
2021.

Εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διορ-
γανώσεων με το οποίο επικυρώθηκαν οι βαθμο-
λογίες των ομίλων της Γ’ Εθνικής, μετά την πρό-
σφατη ολοκλήρωση των αγώνων τής κανονικής
διάρκειας της διοργάνωσης».

Η 3" ημέρα του
"SUMMER CAMP
PEGASUS 2021"

Ήταν δημιουργική αποδεικνύοντας
οτι η Διασκέδαση και τα χαμόγελα
ειναι η χαρά και η πνοή της ζωής.
Δεν ξέρω αν ο "Ντάφυ" ηταν καλός η
Όχι

Νομιζω πάντως πως οι μικρές μας
"μαχήτριες" απο την μια ομάδα & τα
"διασημα λουλούδια" απο την άλλη
ομάδα (Έτσι οπως μετονομά-
στηκαν) έδωσαν ηρωικές μάχες
κερδίζοντας στον τελικό στόχο του
survivοr τερματίζοντας με τα μπαλά-
κια μεσα στο νερό.
Άλματα μετ'εμποδίων, μαχες σώμα
με σώμα, προσπάθειες με σλάλομ,
δυναμικά περάσματα, εκρηκτικές
ταχύτητες, και μοναδική ευστοχία
σηματοδοτούσαν τον Νικητή του
καθε αγώνα.
Η αλλη ομάδα παιδιών , δηλ η
επίλεκτη απο την μια μεριά και οι
πηγασιώτες από την άλλη

(περισσότερο Fun του Ποδοσφαίρ-
ου)
Επέλεξαν να αναμετρηθούν με
αγώνες ποδοσφαίρου, σε διαγωνι-
σμό Πέναλτι,
Σε εύστοχα Σουτ & Σέντρες καθως
Επίσης
Και σε αγώνες υποομάδων 2<2 3<3
για την ανάδειξη της νικήτρια ομά-
δας.

Μετα απο τόσο παιχνίδι φυσικά
Έφαγαν - δροσίσθηκαν & ξεκουρά-
στηκαν, όπου μετέπειτα έπαιξαν
επιτραπέζια και ψυχαγωγικά
παιχνίδια με τους δασκάλους τους
(σε ολιγομελή τμήματα)
σε δροσερό μέρος για το κλείσιμο
μιας διασκεδαστικής και ποιοτικής
ημέρας .....
Η Αυριανή Ημέρα κρύβει ευχάρι-
στες εκπλήξεις ταλέντων και θεατρ-
ικών επιδόσεων....
Ποιός η Ποιά θα εκπλήξει με την
ερμηνεία του????
Έλα και εσύ στην παρέα μας να
ζήσεις ανάλογες εμπειρίες ...
Δηλωσεις συμμετοχής στα τηλ:
694 08 09 408 - 698 68 33 241

Μια ακόμα έκπληξη περίμεν ε
σήμερα τα παιδιά του
Panelef siniakos summer camp
by  Parousiadis καθώς είχ αν  τη
χ αρά ν α συν αν τηθούν  με το διεθ-
ν ή μπασκετμπολίστα Βασίλη
Ξαν θόπουλου ν α μιλήσουν  μαζί
του.
Ο κύριος Ξαν θόπουλου εν ημέρω-
σε τα παιδιά με χ αρά, απάν τησε
σε όλες τις ερωτήσεις με υπομον ή
και υπέγραψε τις μπλούζες των
παιδιών  και φωτογραφήθηκε μαζί
τους.
Ο υπεύθυν ος δημοσίων  σχ έσεων
της ομάδας κος Κριτσίλας Δημήτρ-
ης προσέφερε στον  καλεσμέν ο
μια μπλούζα για τα 90 χ ρόν ια του
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ και τον
ευχ αρίστησε για την  τιμή ν α μας
επισκεφθεί!

Οι εκπλήξεις συνεχίζονται και
αύριο.
Εξαιρετικός Βασίλης Ξαν θόπουλος! Απλός, επικοιν ω-

ν ιακός μάγεψε τα παιδιά! "Όταν  κάν εις μια τελική πάσα
γίν ον ται ευτυχ ισμέν οι δυο παίκτες κι αυτός που
πασάρει κι αυτός που σκοράρει. Μαζί τους και οι υπό-

λοιποι παίκτες αλλά και όλοι στην  ομάδα". Βασίλη
Ξαν θόπουλος, έν ας παίκτης που πάν τα έκαν ε ευτυχ ι-
σμέν ους τους συμπαίκτες και τον  Προπον ητή του!!!
Αύριο, κλείν ουμε μια υπέροχ η εβδομάδα με ακόμα περ-
ισσότερες παρουσίες- εκπλήξεις!!!

Οι διατητές των
αγώνων μπαράζ στην
Γ Έθνική

Οι διαιτητές που θα διευθύν ουν
τα ματς που αφορούν  τον  1ο και
2ο όμιλο των  μπαράζ της Γ’ Εθν ι-
κής.

Κυριακή 4/7 – 18:00
1ος όμιλος – 4η αγων ιστική

ΠΑΣ Αχέρων  Καν αλακίου-
Διαγόρας Στεφαν οβικείου
Διαιτητής: Τάσης (Ηπείρου)
Βοηθοί: Δημόπουλος (Φλώρι-
ν ας), Διαμαν τής (Ηπείρου)
4ος: Πάν ος (Ηπείρου)
Παρατηρητής: Πάν ου (Αιτ/ν ίας)

Ποσειδών ας Μηχαν ιών ας-Ορφ-
έας Ξάν θης
Διαιτητής: Δραγούσης (Κιλκίς)
Βοηθοί: Σάββας, Αν αστασιάδης
(Σερρών )
4ος: Τακίδης (Κιλκίς)
Παρατηρητής: Τρύφων  (Δράμας)
Ρεπό: Αν αγέν ν ηση Καρδίτσας

2ος όμιλος – 3η αγων ιστική

Θύελλα Ραφήν ας-Ηρόδοτος
(17:00)
Διαιτητής: Μαχαίρας (Αθην ών )
Βοηθοί: Αρμάκολας (Κυκλάδων ),
Τσολακίδης (Αθην ών )
4ος: Μπαϊρακτάρης (Αθην ών )
Παρατηρητής: Λαμπαδαρίου (Πει-
ραιά)

ΑΠΣ Ζάκυν θος-Παν ιών ιος
Διαιτητής: Κατόπης (Σάμου)
Βοηθοί: Καραλής (Ηλείας),
Τσιλίκας (Αιτ/ν ίας)
4ος: Αθαν ασίου (Άρτας)
Παρατηρητής: Μαζαράκης (Κεφ-
αλλην ίας-Ιθάκης)
Ρεπό: Κηφισιά

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ: Εκπληξη με Βασίλη Ξανθόπουλο
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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 Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021

Μια διοργάνωση του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ και του Συνδέσμου Φορτοεκφορτωτών Ελευσίνας 

Έκθεση Ιστορικής Φωτογραφίας με θέμα “Ο Λιμενεργάτης στην Ελευσίνα”

Τ
ις πύλες της στο κοινό ανοίγει η Έκθεση
Ιστορικής Φωτογραφίας με θέμα “Ο Λιμενε-
ργάτης Στην Ελευσίνα”, που διοργανώνουν

ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ και
ο Σύνδεσμος Φορτοεκφορτωτών Ελευσίνας, στις
7 Ιουλίου 2021, με την ευκαιρία του εορτασμού
της Παγκόσμιας Ημέρας Δράσης για τους Λιμενε-
ργάτες.
Εκτίθενται σπάνιες φωτογραφίες από τα ιστορικά
αρχεία των Βαγγέλη Τσάκου, οικογένειας Ι. Καλο-
μενίδη “Ελευσινιακή Κληρονομιά”, Εργατικού
Κέντρου Ελευσίνας, Ομάδας “Η Γωνιά της Παλιάς
Ελευσίνας μας”, Συλλόγου Συμιακών Ελευσίνας
“Ο Μιχαήλ Αρχάγγελος”, Συλλόγου Μικρασιατών
Ελευσίνας και του Συνδέσμου Φορτοεκφορτωτών
Ελευσίνας.
Το φωτογραφικό υλικό συγκεντρώθηκε μετά από

πρωτοβουλία του Ο.Λ.Ε. ΑΕ, που απηύθυνε
ανοιχτή πρόσκληση προς την τοπική κοινωνία,
ιδιώτες, συλλόγους και φορείς της Ελευσίνας να
διαθέσουν παλιές φωτογραφίες, προκειμένου να
εκτεθούν στο πλαίσιο της Έκθεσης.  

Η Έκθεση φιλοξενείται στο ανακαινισμένο κτήρ-
ιο του Ο.Λ.Ε. ΑΕ, στην προβλήτα της πρώην Αμε-
ρικανικής Βάσης, στην παραλία της Ελευσίνας
και θα είναι επισκέψιμη, την Τετάρτη 7/7, από το
απόγευμα ώρα 19:30 και έως 22:30 το βράδυ
(είσοδος ελεύθερη), με αυστηρή τήρηση των υγει-
ονομικών κανόνων λόγω COVID. 
Ταυτόχρονα στον προαύλιο χώρο του κτηρίου θα
προβάλλεται σε γιγαντοοθόνη βίντεο με τις φωτο-
γραφίες της Έκθεσης σε μουσική Βασίλη Τσι-
τσάνη ενώ θα ακολουθήσει Γιορτή για μικρούς
και μεγάλους από τον Σύνδεσμο Φορτοεκφορ-
τωτών Ελευσίνας. 
Ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ ευχαριστεί για την πολύτιμη βοήθεια
τους στη συλλογή του αρχειακού φωτογραφικού
υλικού τους κ.κ. Βαγγέλη Λίγγο, Ευαγγελία
Νοδάρα, Θεόδωρο Κουνελέ, Γεωργία Γιαγτζόγ-
λου-Αντωνιάδη, Χρήστο Κατσογιάννη. 

Η Έκθεση αφιερώνεται στη μνήμη του ερευνητή
της Ελευσινιακής Κληρονομιάς Γιάννη Καλο-
μενίδη.. 


