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ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Καιρός: Α’ιθριος  . Άνεμοι : βορειοδυτικοί 4-5 μποφόρ 
Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
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ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Λεωφόρος Δημοκρατίας & Παναγούλη, 2105575614

MANΔΡΑ
ΠΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 1 ΚΑΙ ΣΤΡ. Ν. 

ΡΟΚΑ 2105555236
8 ΠΡΩΙ - 8 ΠΡΩΙ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Άνω Λιόσια

ΔΕΛΗΣΤΑΘΗ ΜΑΡΙΑ, 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 21
2102322141-ΖΕΦΥΡΙ-8 ΠΡΩΙ - 10 ΒΡΑΔΥ

ΑΧΑΡΝΕΣ
Μπουντζάν Ρουσλάν Μ.Αγίου Διονυσίου 82, Αχαρνές,

2102444771

«Είμαστε στην αρχή του 4ου κύματος της πανδημίας» λένε οι επιστήμονες

«Καλπάζει» η Μετάλλαξη Δέλτα

Σ
την εκπομπή Τώρα ό,τι
συμβαίνει στο Open
μίλησαν ο Γιώργος Παυ-

λάκης, ερευνητής στο Εθνικό
Ινστιτούτο καρκίνου των ΗΠΑ,
και ο Αχιλλέας Γκίκας, καθηγητής
εσωτερικής παθολογίας στο πανε-
πιστήμιο Κρήτης. Οι δύο επιστήμο-
νες αναφέρθηκαν στη μετάλλαξη
Δέλτα του κορονοϊού, που έχει
αρχίσει και εξαπλώνεται και στη
χώρα μας, το 4ο κύμα της παν-
δημίας και την ανάγκη για περισ-
σότερους εμβολιασμούς, με σκοπό
να χτιστεί το τείχος ανοσίας.

«Είμαστε στην αρχή του 4ου κύματος της παν-
δημίας»

«Δυστυχώς η τάση είναι παραπάνω από ανησυχητική.
Είναι η αρχή του 4ου  κύματος. Αυτή την εβδομάδα βλέ-
πουμε την αρχή του, και με εκπλήσσει η ταχύτητά του.
Στην Ελλάδα, θα πάμε από το 3ο κύμα κατευθείαν στο
4ο», δήλωσε ο Γιώργος Παυλάκης, και αναφέρθηκε
στην εξάπλωση της παραλλαγής Δέλτα που, όπως ανέφ-
ερε, «διπλασιάζει τα κρούσματα κάθε εβδομάδα. Σε μία
εβδομάδα θα είναι διπλάσια τα κρούσματα, και σε 2
εβδομάδες τετραπλάσια», προειδοποίησε. Ο ερευνητής
έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου όσον αφορά την
εξάπλωση της πανδημίας στη χώρα μας, αναφέροντας
ότι «Το φθινόπωρο η κατάσταση δεν θα είναι διαχει-
ρίσιμη. Και θα χρειαστούν δύσκολα μέτρα» ενώ, ειδικά
για την Κρήτη, είπε ότι «έχει διαγράψει ήδη την πορεία
της. Η Κρήτη οδηγείται σε αύξηση τις επόμενες εβδομά-
δες». Ο Γιώργος Παυλάκης ανέφερε ότι, στη χώρα,
υπάρχουν περιοχές που είναι ακόμα διαχειρίσιμες, αλλά
χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή αφού ο ιός «μεταδίδε-
ται πολύ ευκολά σε συνασπισμούς, όπως στα πανηγύρ-
ια».

Ο επιστήμονας έκανε λόγο για «μία νέα επιδημία»,
όσον αφορά στην μετάλλαξη Δέλτα του κορονοϊού, ενώ
προειδοποίησε ότι «βλέπουμε μπροστά μας ένα πολύ
βίαιο 4ο κύμα». Όπως είπε, το 4ο κύμα είναι «μύθος ότι
είναι λιγότερο παθογόνο. Δείτε τι γίνεται στην Ινδία.
Είναι πολύ περισσότερο παθογόνο από προηγούμενα».
Για την εξάπλωση του κορονοϊού στις μικρότερες ηλικίες,
ο Γιώργος Παυλάκης κατέληξε ότι «περισσότερα νέα 

άτομα μολύνονται γιατί κυκλοφορούν» ενώ επισήμανε
ότι «οι ανεμβολίαστοι ηλικιωμένοι θα έχουν πολύ
μεγαλύτερο κίνδυνο από πέρυσι. Αυτή είναι η τελευταία
τους ευκαιρία να εμβολιαστούν. Η παραλλαγή Δέλτα
επεκτείνεται σαν πυρκαγιά σε πευκοδάσος και δεν στα-
ματά», κατέληξε. «Το στέλεχος Δέλτα, στην Αγγλία
επεκτάθηκε πολύ γρήγορα και εκτόπισε το αγγλικό στέ-
λεχος Άλφα. Έτσι θα γίνει και στην Ελλάδα τις επόμενες
εβδομάδες, πολύ γρήγορα», υποστήριξε ο Γιώργος
Παυλάκης και είπε ότι οι εμβολιασμένοι κινδυνεύουν
λιγότερο. «Κάποιες κατηγορίες, όμως, όπως οι ηλικιω-
μένοι, μπορεί να νοσήσουν και άσχημα».

«Το τείχος ανοσίας είναι συζήτηση ανοησίας»
«Το τείχος ανοσίας είναι συζήτηση ανοησίας. Με 40-

50% εμβολιασμένους στην Ελλάδα δεν υπάρχει τείχος
ανοσίας», δήλωσε σε ερώτηση σχετικά. «Αφού οι μισοί
Έλληνες δεν έχουν προστασία». Πώς αντιμετωπίζεται,
όμως αυτό το νέο, πολύ μεταδοτικό στέλεχος του Covid
– 19; «Πρέπει να πάρουμε άμεσα μετρά για να το περ-
ιορίσουμε. Να γίνονται περισσότερα τεστ, να σταματή-
σουν οι εισαγωγές από τα σύνορά μας. Και όπου
υπάρχουν κρούσματα της παραλλαγής Δέλτα, να σβή-
σουν άμεσα. Όπου χρειάζεται να γίνουν τοπικά lock-
down, ώστε να το σταματήσουμε όσο είναι καιρός». Για
την άρση των μέτρων, ο Γ. Παυλάκης υποστήριξε ότι
ήταν «φοβερό λάθος που σταματήσαμε να φοράμε μάσ-
κες έξω» ενώ δήλωσε ότι τον φοβίζουν πολύ τα γλέντια
και οι γάμοι, για την εξάπλωση. Τέλος, έκανε λόγο και
για τον εμβολιασμό των παιδιών, τον οποίο και παρό-
τρυνε. «Τα παιδιά ένω των 12 πρέπει να εμβολιαστούν.
Όσο πιο γρήγορα, τόσο το καλύτερο. Δυστυχώς, η παρ-
αλλαγή Δέλτα κάνει πολύ κακή δουλειά στα παιδιά αφού,
παρότι δεν νοσούν σοβαρά, μεταδίδουν».

«Μην φοβίζουμε τον κόσμο με Αρμαγεδδώνες»
Στην παραλλαγή Δέλτα αναφέρθηκε και ο Αχιλλέας

Γκίκας. «Είναι 50% πιο μεταδοτική από την προη-
γούμενη, αλλά αυτό είναι το φυσιολογικό. Δεν έχουμε
όμως ακόμη πληροφορίες σε σχέση με τη σοβαρότητα
της νόσου δεν έχουμε δεδομένα ακόμα για το αν είναι
πιο επιθετική. Πιθανό να είναι» είπε και πρόσθεσε ότι
είναι πιο μεταδοτική σίγουρα, αφού «αναδιπλασιάζει τα
κρούσματα κάθε 15 μέρες».
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Το City On Fyli
αποτελεί μία ακόμη
καινοτόμο πρωτοβουλία
του Δήμου Φυλής στο
πλαίσιο της υλοποίησης
της στρατηγικής του
πορείας προς την
ψηφιακή μετάβαση του
Δήμου με πολλαπλά
οφέλη για τους δημότες
και την τοπική
ανάπτυξη. 

Το City On Fyli είναι
μια ολοκληρωμένη
mobile εφαρμογή, η οποία προσφέρει όλα τα
απαραίτητα ψηφιακά εργαλεία και υπηρεσίες ψηφιακής
διακυβέρνησης και ενημέρωσης, που ενδυναμώνουν
τους πολίτες, υποστηρίζουν την τοπική κοινωνία και
οικονομία και προωθούν την συμμετοχικότητα και την
άμεση ενημέρωση. 

Μέσα από το City On Fyli, ο Δήμος Φυλής παρέχει
στους δημότες και επισκέπτες του τη δυνατότητα να
ενημερώνονται καθημερινά για τις εξελίξεις στο Δήμο
τους, να υποβάλουν ηλεκτρονικά ένα πρόβλημα που
εντόπισαν, να συμπληρώνουν ηλεκτρονικά αιτήσεις
προς τον Δήμο, να ενημερώνονται για δράσεις και
σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου, να λαμβάνουν push
notifications από τον Δήμο για σημαντικά ζητήματα της
πόλης κ.ά. 

Η εφαρμογή City On Fyli, του Δήμου Φυλής, που
υλοποιείται σε συνεργασία με την ελληνική εταιρεία
τεχνολογίας και καινοτομίας Crowdpolicy, είναι διαθέσιμη
τόσο για Android όσο και για iOS και μπορείτε να την
κατεβάσετε τώρα από το site του Δήμου Φυλής
www.fyli.gr και στον σύνδεσμο https://cityon.gr/links/fyli,
φέρνοντας το Δήμο στα “χέρια” σας. 

Οφέλη Εφαρμογής City Οn Fyli :
Άμεση επικοινωνία με το δήμο και εξυπηρέτηση με

ψηφιακές υπηρεσίες
Συμμετοχή για τη βελτίωση της πόλης
Καταγραφή προβλημάτων στους δρόμους και στις

γειτονιές με άμεση
ενημέρωση του δήμου για
όλα τα θέματα που αφορούν
τις πόλεις μας

Υποβολή προτάσεων και
ιδεών

Συμμετοχή σε έρευνες και
ερωτηματολόγια

Τηλέφωνα έκτακτης
ανάγκης και ειδοποιήσεις
για επείγοντα περιστατικά

Ενημέρωση και
συμμετοχή σε εκδηλώσεις

Δυναμικοί χάρτες και
οδηγοί πρόσβασης σε

δημοφιλή σημεία ενδιαφέροντος, όπως τοπικά
καταστήματα, αθλητικοί χώροι, σημεία πολιτιστικού
ενδιαφέροντος κ.ά. 

Για άλλη μία φορά, ο Δήμος Φυλής παραμένει πιστός
στην ψηφιακή στρατηγική του πολιτική, δίνοντας ολοένα
και περισσότερες ψηφιακές λύσεις προς τους πολίτες και
επισκέπτες την πόλης. Παράλληλα, συνεχίζει να
σχεδιάζει περαιτέρω δυναμικές παρεμβάσεις για τον
ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Φυλής. 

«Ψηφιοποιούμε τις υπηρεσίες και εκσυγχρονίζουμε το
Δήμο μας, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής μας
για την οικοδόμηση μιας «Έξυπνης» και λειτουργικής
Πόλης. Φέρνουμε το Δήμο με ένα “κλικ” στα χέρια
των δημοτών μας, με την πεποίθηση πως όλοι μαζί
θα κάνουμε το καλύτερο για τον τόπο μας.

Αξιοποιούμε τις δυνατότητες που μας προσφέρει τη
τεχνολογία για να είμαστε δίπλα στο δημότη και να
βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την καθημερινότητά
του» υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς. 

Παράλληλα ο Χρήστος Παππούς δηλώνει αισιόδοξος
ότι «οι πολίτες θα αγκαλιάσουν  αυτή την καινοτόμα
πρωτοβουλία του Δήμου, που δίνει τη δυνατότητα για τη
μέγιστη ενεργοποίηση των πολιτών, “γεφυρώνει” το κενό
ανάμεσα στους πολίτες και το Δήμο και δίνει την
απαραίτητη ευελιξία για την ανάπτυξη μιας σχέσης
στενής συνεργασίας και αξιοπιστίας μεταξύ των
δημοτών και των υπηρεσιών του Δήμου». 

Τ
ο Παράρτημα Αχαρνών-Φυλής, ανέπτυξε
ποικιλόμορφη δράση προκειμένου να
ενημερώσει τους συμπολίτες μας  για τις

κοινωνικές αιτίες που επιδείνωσαν όλες τις πλε-
υρές της χρήσης και της εξάρτησης, ιδιαίτερα
κατά το διάστημα της πανδημίας του Covid-19,
αλλά και για όλες τις ενέργειες που το τελευταίο
διάστημα, μέσα από ΠΝΠ και νομοθετήματα,
δρομολογούνται και οδηγούν στη νομιμοποίηση
της χρήσης.

Πραγματοποιήθηκε δράση από το Δ.Σ. του
φορέα μας, στα εμπορικά καταστήματα του

Μενιδίου, όπου μοιράστηκε η διακήρυξη του
ΕΣΥΝ. O εμπορικός κόσμος έδειξε μεγάλο ενδια-
φέρον για τις εξελίξεις που διαδραματίζονται σε
αυτό το κοινωνικό πρόβλημα. Ανάλογο ενδιαφ-
έρον εκδηλώθηκε και στους δημόσιους χώρους
του Δήμου Φυλής όπου επαναλήφθηκε αυτή η
δράση. Επίσης περιοδεία έγινε από μέλη του
Δ.Σ. στους εργαζόμενους του Δήμου Αχαρνών,
με την συνδρομή του μέλους του φορέα μας,
Βασίλη Τοπαλλιανίδη, δημοτικού συμβούλου,
πνευμονολόγου ιατρού, μέλους του Δ.Σ. Ιατρών
στην ΠΦΥ και μέλος στο Δ.Σ. της Πανελλήνιας

Ομοσπονδίας (Σ.Ε.Υ.Π Ε.Ο.Π.Υ.Υ). Κατά την
διάρκεια της περιοδείας, οι εργαζόμενοι ενημε-
ρώθηκαν για τις συνθήκες που διαμορφώνονται,
με αποτέλεσμα την συρρίκνωση  της πρόληψης,
αλλά και την διάλυση των στεγνών προγραμμά-
των απεξάρτησης.  Οι συνομιλητές κατέληγαν
στο συμπέρασμα πως έτσι συντηρείται η χρήση
και η ανοχή στο πρόβλημα.

Στην  εκδήλωση που έλαβε χώρα στο θεατρά-
κι της Βεργίνας στα Άνω Λιόσια στις 26 του
μήνα, την  κεντρική ομιλία έκανε το μέλος του
Δ.Σ. Αννα-Μαρία Ζερβουδάκη 

Αλλαγές στις κατασκηνωτικές
περιόδους του Δήμου 

Ασπροπύργου

ΗΔιεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Νεο-
λαίας του Δήμου Ασπροπύργου ενημε-
ρώνει  τους ενδιαφερόμενους γονείς ότι

πραγματοποιήθηκαν αλλαγές  στις κατασκηνωτι-
κές περιόδους του Δήμου Ασπροπύργου, για παι-
διά ηλικίας 7 έως 12 ετών και έχουν ως εξής:

Α΄ περίοδος από,18-07-2021  μέχρι και
27-07-2021,

Β΄ περίοδος από,  02-08-2021   μέχρι
και 11-08-2021,

Γ΄ περίοδος από,  16-08-2021  μέχρι και
25-08-2021.

Διευκρινίζεται ότι, αναφορικά με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά  που αφορούν τις ιατρικές
βεβαιώσεις,  απαιτείται μόνο Βεβαίωση από
Παιδίατρο, όπου να αναφέρει ότι το παιδί έχει εξε-
τασθεί καρδιολογικά και δερματολογικά.

Οι ενδιαφερόμενοιγονείς μπορούν να καταθέ-
τουν τις αιτήσεις µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά
στην Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού & Νεολαίας
τουΔήμουΑσπροπύργου σε φυσική μορφή  στο
Εργοτάξιο του Δήμου, επί της οδού Αλησμόνητων
Πατρίδων 29, 1ος όροφος, τηλέφωνο:
2132006744 -6777 -6768 ή και σε ηλεκτρονική
μορφή (σκαναρισμένα και υπογεγραμμένα) στο
email: dpaideias.asp@gmail.com έως και τις
12/07/2021.

συνεχίζεται στη σελ. 11

Επιδείνωση της χρήσης και της 
εξάρτησης, ιδιαίτερα κατά το διάστημα

της πανδημίας του Covid-19 

Προώθηση της συμμετοχικότητας και άμεση ενημέρωση 

Ο Δήμος Φυλής στα «χέρια» του δημότη με το City On Fyli
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SUMMER CAMP H AKAΔΗΜΙΑ
ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ  AO MIMA

7/7/2021
Μία συν άν τηση που έχ ει γίν ει θεσμός πλέον  και

έχ ει σημαδέψει τα καλοκαίρια μας καθώς διεξάγεται με
επιτυχ ία για 5η συν εχ ή χ ρον ιά !

Στόχ ος του camp είν αι η διασκέδαση, η βελτίωση
της ατομικής τεχ ν ικής, η συν αρμογή, η εν δυν άμωση
,η ισορροπία και η βελτίωση της φυσικής κατάστασης
των  μικρών  μας αθλητών  μετά από μια τόσο δύσκολη
χ ρον ιά !

Θα συμμετέχ ουν  όλοι οι άρτια καταρτισμέν οι
προπον ητές της ακαδημίας μας ΚΩΣΤΑΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ, ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΑΠΠΑΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ !

Θα παραβρεθούν  προπον ητές του δικτύου της
Α.Ε.Κ. καθώς και διάφοροι καταρτισμέν οι
προπον ητές ακαδημιών  !

Κεν τρικός προπον ητής του camp θα είν αι ο
τεχ ν ικός διευθυν τής της ακαδημίας μας ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΛΑΚΑΣ !

Παροχ ές: πλήρες σετ προπόν ησης και μετάλλιο
συμετοχ ής !

Τηλέφων ο επικοιν ων ίας και δηλώσεις συμμετοχ ής
6948178776.

ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
Θα τηρηθούν  όλα τα υγειον ομικά πρωτόκολλα που

προβλέπον ται για τις αθλητικές δραστηριότητες .

Ζητείται κοπέλα από τον
Κυνηγετικό σύλλογο 
Ασπροπύργου για 

γραμματειακή 
υποστήριξη, 4ωρης

απασχόλησης
8μηνης σύμβασης.
Τηλ. επικοινωνίας

6932476552
- Σταμάτης Ιωάννης
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Απορρίμματα: 
Με πρωτοβουλία 
Γ. Πατούλη δημόσια 
διαβούλευση για το  
Nέο ΠΕΣΔΑ
Με το μήνυμα ότι «η Διαχείριση των

Στερεών Αποβλήτων του Λεκανο-
πεδίου Αττικής, μας αφορά όλους», ο
Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος
Πατούλης, καλεί με επιστολή που
απέστειλε στο αιρετό πολιτικό προ-
σωπικό της Αττικής, από όλες τις
βαθμίδες Διοίκησης του Κράτους
(πολιτικά κόμματα, βουλευτές, δήμα-
ρχοι, περιφερειακοί και δημοτικοί
σύμβουλοι), να συμμετάσχει στον
δημόσιο διάλογο και να καταθέσει τις
προτάσεις του, ενόψει της τελικής
διαμόρφωσης του περιεχομένου του
νέου Περιφερειακού Σχεδίου για τη
Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων
της Αττικής.

«Ως το τέλος Ιουλίου του 2021
ζητάμε τις απόψεις όλου του πολι-
τικού προσωπικού της Αττικής»

Με βάση την επιστολή αυτή, το πολι-
τικό προσωπικό της Αττικής καλείται
ως το τέλος Ιουλίου να «πάρει θέση»
και να μελετήσει τα δεδομένα που τίθ-
ενται υπόψη από τον ΕΔΣΝΑ, ώστε να
καταθέσει στη συνέχεια εντός του
συγκεκριμένου αυτού διαστήματος
παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις,
προκειμένου να διαμορφωθεί το τελικό
περιεχόμενο του νέου ΠΕΣΔΑ.

Το νέο ΠΕΣΔΑ θα αποτελέσει στη

συνέχεια τον «οδικό χάρτη» των ενερ-
γειών και των πολιτικών που θα υλο-
ποιηθούν, προκειμένου η Αττική να
κερδίσει τον χαμένο χρόνο προω-
θώντας  την ανακύκλωση και τη ξεχωρ-
ιστή συλλογή των βιοαποβλήτων,
αποκτώντας τις απαραίτητες τεχνικές
υποδομές και υιοθετώντας ένα σύγχρ-
ονο σύστημα για τη διαχείριση των
απορριμμάτων της, ώστε να πάψει να
θάβει περισσότερο από δύο εκατομ-
μύρια τόνους σκουπίδια το χρόνο,
όπως γίνεται μέχρι σήμερα στη Φυλή. 

«Κυκλική οικονομία και «πράσινη
Αττική» οι προτεραιότητές μας»

Όπως επισημαίνει ο Περιφερει-
άρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, «η
υιοθέτηση του μοντέλου της κυκλικής
οικονομίας και η διαχείριση των στερ-
εών αποβλήτων του Λεκανοπεδίου
Αττικής με τρόπο φιλικό στο περιβάλ-
λον και τη δημόσια υγεία, αποτελούν
προτεραιότητα για τη Διοίκηση της
Περιφέρειας Αττικής και τον ΕΔΣΝΑ:

«Η εφαρμογή ενός νέου μοντέλου
διαχείρισης των απορριμμάτων που
θα δίνει έμφαση στην ανακύκλωση και
την επαναχρησιμοποίηση, θα προωθεί
τη λειτουργία πάρκων κυκλικής οικο-
νομίας που θα περιλαμβάνουν μεταξύ
άλλων τις νέες μονάδες επεξερ-
γασίας αποβλήτων και βιοαποβλήτων,
αλλά και διαλογής των ανακυκλώσι-
μων υλικών, δεν μπορεί άλλο να καθυ-
στερήσει.

Πρέπει να δρομολογηθεί άμεσα
λύση σε ένα κρίσιμο, επείγον και
δύσκολο πρόβλημα που παραμένει
άλυτο τα τελευταία 20 χρόνια. Και
παραμένει άλυτο είτε γιατί κάποιοι
φοβήθηκαν το πολιτικό κόστος που

συνεπάγεται η λύση δύσκολων
ζητημάτων. Είτε γιατί προκρίθηκαν
ανεφάρμοστα σχέδια που κόστιζαν
πανάκριβα ή υπηρετούσαν πολιτικές
ιδεοληψίες».

«Υπεύθυνη ενημέρωση για
υπεύθυνες απαντήσεις»

Στην επιστολή που απέστειλε ο Γ.
Πατούλης, τονίζει ότι η Διοίκηση της
Περιφέρειας Αττικής και ο ΕΔΣΝΑ
έχουν θέσει ως προτεραιότητα τη
μόνιμη επίλυση του προβλήματος.

«Για να πετύχουμε το στόχο αυτό,
γνωρίζουμε καλά πως δεν αρκεί να
προτείνονται οι αρτιότερες τεχνικά
λύσεις, αλλά χρειάζεται οι λύσεις
αυτές να έχουν και την αποδοχή των
τοπικών κοινωνιών καθώς και της
πλειοψηφίας του πολιτικού προσωπι-
κού της Αττικής.

Η όποια λύση, περνά αφενός μέσα
από τη διασφάλιση της διαφάνειας σε
όλα τα στάδια λήψης των αποφάσεων
. Αφετέρου, προϋποθέτει να έχει
προηγηθεί ένας ουσιαστικός και ειλι-
κρινής διάλογος, χωρίς αποκλει-
σμούς». Στο πλαίσιο αυτό, ζητείται
από τους αποδέκτες της επιστολής να
μελετηθούν πέραν του σημειώματος
και όλες τις σχετικές μελέτες και έγγρ-
αφα που είναι δημόσια αναρτημένα
στην ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ, ώστε στη
συνέχεια να συνεισφέρουν όλοι με τις
προτάσεις, γνώμες και παρατηρήσεις
τους , στην τελική διαμόρφωση του νέου
περιφερειακού σχεδιασμού που είναι
η απαραίτητη βάση, για την επίλυση
του προβλήματος της διαχείρισης των
απορριμμάτων της Αττικής.

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

Παράταση συμβασιούχων ΟΤΑ για COVID: Τι ορίζει Εγκύκλιος ΥΠΕΣ
Εγκύκλιο σε όλους τους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας απέστειλε το Υπουργείο

Εσωτερικών , αν αφορικά με τους συμβασιούχ ους που έχ ουν  προσληφθεί στην  Τοπική
Αυτοδιοίκηση βάσει της ειδικής ν ομοθεσίας για τον  κορων οιό.

Η Εγκύκλιος, όπως αναφέρεται, εκδόθηκε «μετά από πληθώρα ερωτημάτων».
Ως προς τη χρονική διάρκεια και την παράταση των συμβάσεων, το Υπουργείο

ορίζει τα εξής:
« (...) οι εν λόγω συμβάσεις έχουν εκ του νόμου διάρκεια που δεν μπορεί να

υπερβαίνει τους 8 μήνες και ως εκ τούτου, οι συμβάσεις που συνήφθησαν έως
τις 28-2-2021 δύνανται να εξαντλήσουν την μέγιστη χρονική διάρκεια των 8
μηνών.

Συνεπώς, Ο.Τ.Α., των οποίων οι αρμόδιες Οικονομικές Επιτροπές έλαβαν Απόφ-
αση σύναψης συμβάσεων βάσει του ως άνω νομοθετικού πλαισίου μέχρι την
ανωτέρω προβλεπόμενη ημερομηνία, δύνανται, εφόσον οι ανάγκες εξακολουθούν
να υφίστανται και εφόσον δεν έχει εξαντληθεί η μέγιστη προβλεπόμενη από το
νόμο χρονική διάρκεια των 8 μηνών για τις ήδη συναφθείσες συμβάσεις, ΝΑ
ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΥΝ την διάρκεια αυτών μέχρι της εξάντλησης των 8 μηνών με λήψη
Απόφασης της οικείας Επιτροπής.  »

Νεκρός αιωροπτεριστής στη Βοιωτία 

Ν
εκρός εντοπίστηκε ο αιωροπτεριστής, ο
οποίος αγνοούνταν στην περιοχή του νομού
Βοιωτίας από το μεσημέρι του Σαββάτου

(03.07.2021).

Ο 33χρονος πέταξε στις 10.30 μαζί με έναν φίλο
του στην περιοχή της Αράχωβας. Ο φίλος του
προσγειώθηκε κανονικά στο σημείο που έπρεπε,
δυστυχώς όμως ο δεύτερος αιωροπτεριστής δεν
έφτασε ποτέ στο σημείο και δεν απαντούσε στο
τηλέφωνο.
Λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι ενημερώθηκαν οι
Αρχές και ξεκίνησαν οι έρευνες από αστυνομία,
πυροσβεστική, ενώ κλήθηκε να συνδράμει και η
7η ΕΜΑΚ από τη Λαμία.
Αργά το απόγευμα, 12 διασώστες τον εντόπισαν σε
χαράδρα, σε εξαιρετικά δύσβατο σημείο, όπου
έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από την Άμφ-
ισσα. 
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Μ
έσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται η
έγκριση της Εθνικής Επιτροπής Εμβο-
λιασμών για τον εμβολιασμό παιδιών

ηλικίας από 15-17 ετών, όπως γνωστοποίησε ο
καθηγητής Παιδιατρικής του ΕΚΠΑ και μέλος της
Επιτροπής Εμβολιασμών, Γιώργος Χρούσος.

Όπως σημείωσε, η έγκριση αναμένεται πολύ
σύντομα, ενδεχομένως ακόμα και την Τρίτη.

«Σίγουρα στο εγγύς μέλλον, εντός του Ιουλίου,
πιθανώς και την  Τρίτη, θα εγκριθούν οι εμβο-
λιασμοί για παιδιά μεταξύ 15-17 ετών και αργότε-
ρα ίσως και για μικρότερες ηλικίες», ανέφερε
μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την κυβερνητική
εκπρόσωπο, Αριστοτελία Πελώνη, ο εμβολια-
σμός των παιδιών μπορεί να ξεκινήσει άμεσα
εφόσον δοθεί το «πράσινο φως» από την Επιτρ-
οπή. Αναμένουμε επίσημη απόφαση από την

επιτροπή, όπως κάνουμε
πάντα», σημείωσε στην ενημέρω-
ση των πολιτικών συντακτών της
Πέμπης, προσθέτοντας ότι  οι
εμβολιασμοί μπορούν να ξεκινή-
σουν άμεσα. «Επιχειρησιακά
υπάρχει η δυνατότητα», όπως
είπε.  

Ο κ.Χρούσος τόνισε για τους
εφήβους ότι είναι καλό να εμβο-
λιαστούν, καθώς δε διαφέρουν πολύ από τους
νέους 18-20 ετών, διότι κινούνται, πάνε σχολείο
κλπ.

Όπως επίσης εξήγησε, θα δοθεί ότι προτεραι-
ότητα στους εφήβους με υποκείμενα νοσήματα
ενώ επανέλαβε πως η Επιτροπή ενδέχεται  να
συστήσει και τον εμβολιασμό παιδιών ηλικίας
12-15 ετών που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.  

Ο κ. Χρούσος εμφανίστηκε επίσης καθησυχα-
στικός αναφορικά με τον εμβολιασμό των εφήβων

προτρέποντας τους γονείς να μην ανησυχούν
καθώς τα εμβόλια έχουν δοκιμαστεί στις ηλικίες
12-15 ετών, είναι ασφαλή και δεν παρουσιάζουν
επιπλοκές. 

Διευκρινίζοντας, τέλος, πως τα παιδιά θα εμβο-
λιασθούν με το εμβόλιο της Pfizer, το οποίο
είναι το μόνο διαθέσιμο για αυτές τις ηλικίες,
έδωσε το παράδειγμα των ΗΠΑ όπου χιλιάδες
παιδιά έχουν εμβολιαστεί και πήγαν όλα καλά.

Σημείωσε, ωστόσο, ότι δεν μπορεί να αποκ-
λειστεί κάποια ανεπιθύμητη παρενέργεια, αν και
συμβαίνει πάρα πολύ σπάνια.  

Σημαντικό πλήγμα
στα κυκλώματα νοθείας
και  παράνομης
διακίνησης αλκοο-
λούχων ποτών κατάφε-
ραν οι  τελωνειακοί
ελεγκτές της Ανεξάρτ-
ητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων. 

Με μια πανελλαδική
επιχείρηση, με την
κωδική ονομασία,
"Καθαρά Ποτά", εντόπι-
σαν - μέσα σε 48 ώρες
- 54 τόνους νοθευμέ-
νου και  λαθραίου
αλκοόλ.

Πρόκειται για προϊόν-
τα, τα οποία, είτε είναι
νοθευμένα και
συνεπώς επικίνδυνα
για τη δημόσια υγεία,
είτε/και  διακινούνται
λαθραία, με αποτέλε-
σμα να χάνονται σημαν-
τικά έσοδα για τα δημό-
σια ταμεία και να... νοθ-

εύεται ο ανταγωνισμός.

Σύμφωνα με καλά
π λ η ρ ο φο ρ η μ έ ν ε ς
πηγές, οι ελεγκτές στέ-
κονται  ιδιαίτερα στα
εξής ενδιαφέροντα
σημεία: 

Πρώτον, στο γεγονός
ότι  ο πανελλαδικός
χαρακτήρας της
48ωρης επιχείρησης
βοήθησε ώστε να
εντοπιστούν σημεία
νοθείας ανά τη χώρα,
για τα οποία υπάρχουν
ισχυρές ενδείξεις ότι
συνδέονται  μεταξύ
τους. 

Δεύτερον, στις
σημαντικές ποσότητες
λαθραίας μπύρας, που
ε ν τ ο π ί σ τ η κ α ν ,
γεγονός, που δείχνει
ότι τα κυκλώματα αυτά
δείχνουν ενδιαφέρον
και  για χαμηλότερης
τιμής αλκοολούχα
προϊόντα. 

ΑΑΔΕ - Επιχείρηση
"Καθαρά Ποτά": 

Κατάσχεση 54 τόνων
νοθευμένων ποτών σε

48 ώρες

Κύπρος: 4 νεκροί στη χειρότερη φωτιά στην ιστορία της
Διάταγμα κράτησης 8 ημερών εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εναντίον του 67χρονου
που συνελήφθη για την πυρκαγιά στην Κύπρο.

Τέσσερις άν θρωποι έχ ασαν  την  ζωή τους στην  επαρχ ία Λάρν ακας εν ώ η Κύπρος δίν ει μάχ η με την  χ ειρότε-
ρη φωτιά στην  ιστορία της.Η μεγάλη φωτιά  ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στην  κοιν ότητα Αρακαπάς
της επαρχ ίας Λεμεσού.
«Βιών ουμε την  καταστροφικότερη πυρκαγιά από καταβολής της Κυπριακής Δημοκρατίας»
Στην  τραγωδία με τους τέσσερις ν εκρούς αν αφέρθηκε  ο Υπουργός Εσωτερικών  Κύπρου Νίκος Νουρής, ο
οποίος είπε ακόμα ότι τα πτητικά μέσα από την  Ελλάδα και το Ισραήλ θα επιχ ειρήσουν  σήμερα στις 2 μμ για
την  κατάσβεση της πυρκαγιάς.
Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Κέν τρο Διαχ είρισης στη Βαβατσιν ιά, ο κ. Νουρής είπε, μεταξύ
άλλων , ότι «βιών ουμε την  καταστροφικότερη πυρκαγιά από καταβολής της Κυπριακής Δημοκρατίας τόσο σε
υλικές ζημιές όσο και, δυστυχ ώς, σε αν θρώπιν α θύματα.
Διάταγμα κράτησης εξέδωσε το Επαρχ ιακό Δικαστηρίο Λεμεσού στον  67χ ρον ο που συν ελήφθη ως ύποπτος
για τη φον ική πυρκαγιά που μαίν εται από το Σάββατο (3/7) στα ορειν ά της Λεμεσού και της Λάρν ακας.
Σύμφων α με την  κυπριακή ιστοσελίδα politis.com.cy  το Επαρχ ιακό Δικαστήριο Λεμεσού εξέδωσε διάταγμα
κράτησης για περίοδο 8 ημερών  εν αν τίον  του 67χ ρον ου άν δρα, εν ώ μαρτυρίες τον  φέρουν  ν α εγκαταλείπει
το χ ωράφι του λίγο πριν  το ξέσπασμα της πυρκαγιάς. Ο ίδιος αρν είται εμπλοκή και δίν ει διάφορους ισχ υρι-
σμούς.

Aπό μέρα σε μέρα η έγκριση της Εθνικής 
Επιτροπής Εμβολιασμών για τον εμβολιασμό

εφήβων 15-17 ετών 



ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ
ΟΙ #ΗΜΕΡΕΣ ΘΕΑΤΡΟΥ 

ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 

Έγινε η έναρξη το Σάββατο 3 Ιουλίου για τις
#ΗμέρεςΘεάτρου που διοργανώνει η Κοινωφελής
Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας σε συνεργασία με
την Περιφέρεια Αττικής.

Μετά από ένα μεγάλο διάστημα αποχής από τα
καλλιτεχνικά δρώμενα και λίγο πριν την έναρξη
του Φεστιβάλ Αισχύλεια / Aeschylia Festival, η
Ελευσίνα & η Μαγούλα καλωσορίζουν  δυναμικά
το φετινό πολιτιστικό καλοκαίρι.

Όλες οι παραστάσεις είναι με δωρεάν είσοδο για
το κοινό, μέχρι εξαντλήσεως των προβλεπόμενων
θέσεων.
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Αλλάζει ριζικά το σύστημα διαχείρισης 
απορριμμάτων στον δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας

Τοποθετήθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία οι πρώτοι υπόγειοι κάδοι

Α
λλάζει ριζικά το σύστημα διαχ είρ-
ισης απορριμμάτων  στον  Δήμο
Μάν δρας-Ειδυλλίας, με την  εν ερ-

γοποίηση της υπόγειας συλλογής.

Ήδη τοποθετήθηκαν  και τέθηκαν  σε
λειτουργία οι πρώτοι υπόγειοι κάδοι, εν ώ
συν εχ ίζον ται οι διαδικασίες και οι
εργασίες, ώστε εν τός της επόμεν ης
διετίας ν α έχ ουν  αν τικατασταθεί σε όλο
τον  δήμο οι κοιν οί πλαστικοί κάδοι.

Το συγκεκριμέν ο σύστημα εξασφαλίζει
αύξηση της αποθηκευτικής δυν αμικότ-
ητας απορριμμάτων , καθώς οι υπόγειοι
κάδοι μπορούν  ν α δεχ θούν  πολλαπλά-
σιο όγκο σε σχ έση με τους υπέργειους.
Παράλληλα, αν αβαθμίζει αισθητικά το
αστικό περιβάλλον , τις ίδιες τις γειτον ιές
και ταυτόχ ρον α βελτιών ει τις συν θήκες
υγιειν ής.

«Κάν ουμε όλοι μαζί με αποφασι-
στικότητα έν α σημαν τικό βήμα προς τη
σωστή κατεύθυν ση. Αν αβαθμίζουμε
αισθητικά και λειτουργικά τον  τόπο και
το βιοτικό επίπεδο της καθημεριν ότητάς
μας», δήλωσε μεταξύ άλλων  ο δήμαρχ ος
Χρήστος Στάθης και πρόσθεσε: «Ας
φρον τίσουμε όλοι μαζί τους δημόσιους
χ ώρους και τον  εξοπλισμό μας. Είν αι η
περιουσία μας και είν αι ακόμη έν α βήμα
για το καλύτερο μέλλον  που αξίζουν  τα
παιδιά μας».

Σ
ήμερα Δευτέρα, 5 Ιουλίου,
θα ξεκιν ήσουν  οι θεριν ές
εκπτώσεις, σύμφων α με

πληροφορίες από το υπουργείο
Αν άπτυξης και Επεν δύσεων  και η
σχ ετική αν ακοίν ωση αν αμέν εται
εν τός της ημέρας.

Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν
μέχ ρι το τέλος Αυγούστου και
σύμφων α με τη ν ομοθεσία τα
καταστήματα μπορούν  ν α
αν οίξουν  την  πρώτη Κυριακή,
κατά την  έν αρξη της χ ρον ικής
περιόδου των  εκπτώσεων .

Υπεν θυμίζεται, ότι οι θεριν ές
εκπτώσεις, βάσει της ν ομοθεσίας,
ξεκιν ούν  τη δεύτερη Δευτέρα του
Ιουλίου, όμως εφέτος λόγω της
κατάστασης, το υπουργείο Αν ά-
πτυξης και Επεν δύσεων  αποφ-
ασίζει την  πρόωρη έν αρξή τους σε
μία προσπάθεια ν α τον ωθεί η
κίν ηση.

Σύμφων α με τις οδηγίες των
εμπορικών  συλλόγων  προς τα
μέλη τους, κατά τη διεν έργεια των
εκπτώσεων , εκτός από την  αν α-
γραφή της παλαιάς και της ν έας
μειωμέν ης τιμής των  αγαθών  και
υπηρεσιών  που πωλούν ται με
έκπτωση, επιτρέπεται και η αν α-
γραφή και εμπορική επικοιν ων ία
του ποσοστού της έκπτωσης.

Εφόσον  παρέχ εται μειωμέν η
τιμή σε περισσότερα από το 60%
του συν όλου των  πωλούμεν ων
ειδών , η επίδειξη του παρεχ όμε-
ν ου ποσοστού έκπτωσης επιβάλ-
λεται.

Επίσης, θα πρέπει ν α αν αγράφ-
εται το ποσοστό της έκπτωσης
στην  προθήκη του καταστήματος
και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορι-
κή επικοιν ων ία.

Στην  περίπτωση που υπάρχ ουν
διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης
αν ά κατηγορίες προϊόν των , θα
πρέπει ν α αν αγράφεται το εύρος
του παρεχ όμεν ου ποσοστού 

(«από .... % έως .... %»).
Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αν α-

γράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορ-
ούν  επιλεγμέν α είδη με αν αφορά
στο αν τίστοιχ ο ποσοστό.

Ο τρόπος με τον  οποίο υπο-
λογίζεται και προβάλλεται η μειω-
μέν η τιμή πρέπει ν α αν ταπο-
κρίν εται στην  αλήθεια και ν α μην
είν αι αν ακριβής..Οι καταστημα-
τάρχ ες θα πρέπει, σε περίπτωση
ελέγχ ου, ν α είν αι σε θέση ν α απο-
δείξουν  ότι η παλαιά τιμή πώλησης
που αν αγράφεται στην  πιν ακίδα
αν ταποκρίν εται στην  πραγμα-
τικότητα.

‘’Πρεμιέρα’’ σήμερα για τ ις θερινές εκπτώσεις‘’Πρεμιέρα’’ σήμερα για τ ις θερινές εκπτώσεις
Αποφασίσθηκε η πρόωρη έναρξή τους σε μία προσπάθεια να τονωθεί η κίνηση

Πανελλήνιες 2021: Στα τέλη της
εβδομάδας τα αποτελέσματα
– Οι τρεις τρόποι για να ενημερωθούν οι

μαθητές

Στα τέλη της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να
ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των Πανελλήνιων
Εξετάσεων για το 2021, όπως επιβεβαίωσε η
υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως,.
Η υπουργός σημείωσε πως υπάρχει «προγραμ-

ματισμός για τα τέλη της εβδομάδας», όσον αφορά
τα αποτελέσματα.

Η ίδια ανακοίνωσε πως τα αποτελέσματα θα ανα-
κοινωθούν μέσω τριών καναλιών ενημέρωσης:
Οι πίνακες στα σχολεία, χωρίς προσωπικά δεδο-

μένα
Η ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας
SMS στο κινητό των υποψηφίων.
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Ανακοινώνοντας το αναλυτικό πρόγρ-
αμμα εκδηλώσεων της Περιφέρειας Αττι-
κής στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής
Αττικής, ο Αντιπεριφερειάρχης Λευτέρης
Κοσμόπουλος ανέφερε ότι «Στόχος είναι
να πάρουν ζωή με πολιτιστικά δρώμενα,
παραστάσεις και συναυλίες οι περιοχές
της Δυτικής Αττικής. Σε συνεργασία με
τους Δήμους, καταρτίσαμε ένα πρόγρ-
αμμα εκδηλώσεων για να πάρουμε ανά-
σες ψυχαγωγίας, μετά από μια δύσκολη
περίοδο που όλοι βιώσαμε. Προσκα-
λούμε όλους τους συμπολίτες μας στη
Δυτική Αττική να συμμετέχουν στις δωρ-
εάν εκδηλώσεων, τηρώντας τα μέτρα
ασφαλείας, για να απολαύσουμε όμορφ-
ες βραδιές πολιτισμού».

Με συντονισμό του Περιφερειάρχη
Αττικής Γιώργου Πατούλη, του Αντιπερ-
ιφερειάρχη Δυτικής Αττικής Λευτέρη
Κοσμόπουλου και τη συνεργασία των
Δήμων Ασπροπύργου, Ελευσίνας,
Μάνδρας-Ειδυλλίας, Μεγαρέων και
Φυλής, διοργανώνονται οι εκδηλώσεις
σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Πρόγραμμα εκδηλώσεων Περιφέρει-
ας Αττικής στην Δυτική Αττική

Ημέρες Θεάτρου στο Παλαιό Ελαιουρ-
γείο, Ελευσίνα 

14/07 Θεατρική παράσταση "Λέγκω" -
Θεατράκι  Άλσους Θεόγνιδος, Μέγαρα

16/07  Μουσική συναυλία με τον
Φάνη Μπαρμπούνη - Θεατράκι  Θεα-

τράκι  Νέας Περάμου

16/07  Μουσική συναυλία με την Τίνα
Τράκου – Πλατεία Δημαρχείου Ασπρ-
οπύργου

24/07  Επετειακή εκδήλωση «Από
την Τουρκοκρατία στον αγώνα για την
απελευθέρωση» - στο εμβληματικό
μνημείο « Τείχος της Αγίας Τριάδας»
Μέγαρα

25/07  Θεατρική παράσταση "Δον
Καμίλο"  -  Θεατράκι  Άλσους Θεόγνι-
δος, Μέγαρα

26/07  Θεατρική παράσταση «Η Ωδή
του Παπά» - Ασπρόπυργος

27/07  Μουσική συναυλία με την
Μαρία Αναματερού  – Πλατεία Δημα-
ρχείου Ασπροπύργου

2/08  Μουσική συναυλία με τον Γιώρ-
γο Τσαλίκη - Θεατράκι  Άλσους Θεόγνι-
δος, Μέγαρα

7/08 Θεατρική παράσταση "Δον
Καμίλο" - στη Δημοτική ενότητα Βιλίων 

13/08 Μουσική συναυλία με τον Άκη
Δείξιμο - στα Βίλια

20/08 Μουσική συναυλία "Μεγαρό-
σημο" - στην κοινότητα Αλεποχωρίου 

21-22/08 Θεατρική παράσταση "Μικρ-
ός Πρίγκιπας" - στις Ερυθρές

23/08  Συναυλία με τον Σωκράτη
Μάλαμα - στο Παλαιό Ελαιουργείο,
Ελευσίνα

23/08 Θεατρική παράσταση "Μικρός
Πρίγκιπας" - Θεατράκι  Άλσους Θεόγνι-
δος, Μέγαρα

31/08 Μουσική συναυλία "Μεγαρό-
σημο" - στην κοινότητα Ερυθρών

1/09 – 31/09  Έκθεση «Η Αρβανίτικη
Φορεσιά» - Ελευσίνα 

6-9/09  Θεατρική παράσταση "Σοφο-
λογιότατη" - στην Ενότητα Ζεφυρίου,
Πάρκο Κώστας Λιάρος

7/09  Μουσική συναυλία με τη Στέλλα
Κονιτοπούλου - στην Ενότητα Ζεφυρίου,
Πάρκο Κώστας Λιάρος 

8/09  Παράσταση "Φιλική Εταιρεία" -
στο Παλαιό Ελαιουργείο, Ελευσίνα

10/09  Παράσταση "Βάκχες" - στο
Παλαιό Ελαιουργείο, Ελευσινα

11/09 Θεατρική παράσταση " Άφοι
Μπαμπούλας"  - στην Ενότητα Ζεφ-
υρίου, θεατράκι Βορεινό 

12/09  Παράσταση "Φοίνισσες" - στο
Παλαιό Ελαιουργείο, Ελευσίνα

26/09  6ος Ημιμαραθώνιος Αγώνας
"Στα ίχνη της Ιεράς Οδού" - Ελευσίνα

Κατά τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων
τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφ-
αλείας κατά του COVID-19.

Ώρα έναρξης: 21:00
Είσοδος δωρεάν. 

ΠΠΠΠοοοολλλλιιιιττττιιιισσσσττττιιιικκκκόόόό    ΚΚΚΚααααλλλλοοοοκκκκααααίίίίρρρριιιι     2222000022221111    σσσσττττηηηη    ΔΔΔΔυυυυττττιιιικκκκήήήή    ΑΑΑΑττττττττιιιικκκκήήήή    
Λ. Κοσμόπουλος: «Πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων για να πάρει ξανά ζωή κάθε γωνιά στις πόλεις»

Συνάντηση Γεωργιάδη – Πάιατ για τη ναυπήγηση φρεγατών στην Ελευσίνα

Τ
ο πρόγραμμα ναυπήγησης φρεγατών και γενικότερα, οι αμερικανικές
επενδύσεις στη χώρα μας, συζητήθηκαν στη συνάντηση που είχε πρό-
σφατα ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης,

με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
ο κ. Γεωργιάδης συζήτησε με τον πρέσβη των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ και τον ακό-
λουθο ‘Αμυνας, captain Michael Biery για τις αμερικανικές επενδύσεις στην
Ελλάδα: το πρόγραμμα ναυπήγησης φρεγατών στα ναυπηγεία Ελευσίνας, την
επένδυση για το καζίνο στο Ελληνικό και τη συνεργασία Lockheed Martin με
ΕΑΒ».
Επίσης, σε άλλη ανάρτησή του ο υπουργός αναφέρει ότι συζήτησε με τον
γενικό γραμματέα του ΟΟΣΑ, Ματίας Κόρμαν (Mathias Cormann), παρουσία
του Αθ. Κυριαζή, γενικού γραμματέα Έρευνας και του καθηγητή Γ. Πρεβελάκη,
μόνιμου αντιπροσώπους της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ, «το πρόγραμμα ανάπτυξης
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τις μεταρρυθμίσεις για την ανταγωνι-
στικότητα της ελληνικής οικονομίας».

Β
ραδιές θεάτρου, μουσικής και πολιτισμού διορ-
γανώνει η Περιφέρεια Αττικής με ένα πλούσιο πρό-
γραμμα εκδηλώσεων, σε κάθε Δήμο και γωνιά της

Δυτικής Αττικής.
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Συνάντηση εργασίας 
του Υφυπουργού Δικαιοσύνης Γ. Κώτσηρα 

με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας
Ν. Παναγιωτόπουλο

Συζητήθηκε η ενδεχόμενη στήριξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,
στην πρωτοβουλία της αναβίωσης της «Θαλάσσιας Ιεράς Οδού» 

Σε συνάντηση που
είχε την Τετάρτη 30
Ιουνίου, ο Υφυπο-

υργός Δικαιοσύνης και
Βουλευτής Δυτικής Αττικής,
κ. Γιώργος Κώτσηρας, με
τον Υπουργό Εθνικής
Άμυνας κ. Νίκο Παναγιωτό-
πουλο, συζήτησαν μία
σειρά άκρως σημαντικών
θεμάτων που αφορούν τις
Ένοπλες Δυνάμεις της
χώρας.

Επί τάπητος τέθηκαν και
ζητήματα που σχετίζονται
με την περιοχή της Δυτικής
Αττικής, όπως η δυνατότ-
ητα συνδρομής με μηχανή-
ματα του Στρατού στον
καθαρισμό των περιοχών
του Δήμου Μεγαρέων που
επλήγησαν από την πρό-

σφατη πυρκαγιά στα Γερά-
νεια Όρη. Παράλληλα,
συζητήθηκε η ενδεχόμενη
στήριξη του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας, στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
του, στην πρωτοβουλία της
αναβίωσης της «Θαλάσ-
σιας Ιεράς Οδού» που ανα-
πτύσσεται σε συνεργασία
του Οργανισμού Λιμένος
Ελευσίνας με την «Ελευ-
σίνα 2023 - Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της
Ευρώπης».

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

«Είχα μία άκρως εποικο-
δομητική και παραγωγική

συνάντηση με τον Υπουργό
Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκο
Παναγιωτόπουλο. Έθεσα
στον Υπουργό μια σειρά
σημαντικών θεμάτων που
σχετίζονται με τη Δυτική
Αττική και το ρόλο του Υπο-
υργείου Εθνικής Άμυνας,
στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων του.

Η ανταπόκριση για την
επίλυση των ζητημάτων
αυτών είναι άμεση και
ουσιαστική, γεγονός που
αποδεικνύει τη βούληση
της Κυβέρνησης να
συμβάλλει στην επίλυση
πρακτικών προβλημάτων,
αλλά και την ανάδειξη των
πλεονεκτημάτων της περ-
ιοχής μας».

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284
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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
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όπου έγινε σαφής αναφορά ότι μέσα από την
νομιμοποίηση της κάνναβης ξεπηδούν νέα
πεδία κερδοφορίας αδιαθέτων κεφαλαίων.
Ξεκαθαρίστηκε με στοιχεία από την παγκόσμια
ανασκόπηση ότι οι αντιλήψεις που καλλιερ-
γούνται  για την ελευθερία του ατόμου σε επιλο-
γές και ότι η νομιμοποίηση θα μειώσει την ζήτ-
ηση είναι  για να δικαιολογήσουν τα τεράστια
κέρδη που φέρνει και θα φέρει η επενδυτική
αυτή δραστηριότητα. Άλλωστε, η κάνναβη και
γενικά τα ναρκωτικά μπορούν να είναι πολύ
αποτελεσματικά όπλα καταστολής, σε μια εποχή
που προσπαθούν με όποιο τρόπο μπορούν να
χτυπήσουν τις συλλογικές διεκδικήσεις, τον
αγώνα για μια καλύτερη ζωή.

Η Γραμματέας του παραρτήματος μας Γεω-
ργία Ρένεση έδωσε το στίγμα για την τέχνη με
την ομιλία της "η τέχνη πρέπει να μας κάνει να
ανησυχούμε". Χαρήκαμε τις θαυμάσιες ερμηνείες
από  την θεατρική  ομάδα σωματείων, φορέων
και της Επιτροπής Ανέργων του Κορυδαλλού
που παρουσίασε την «Εβραία» του Μπέρτολτ
Μπρεχτ, αλλά και τα διαχρονικά τραγούδια από
το "Μαουτχάουζεν " που ερμήνευσε με την κιθ-
άρα της η Ξανθή Σωτηροπούλου.

Μολονότι  αυτό το διάστημα υπάρχουν
δυσκολίες  για να συνεδριάσουν  τα ΔΣ των
φορέων είναι ενθαρρυντικό ότι την διακήρυξή
μας μέχρι στιγμής την έχουν συνυπογράψει:

• η Ένωση γονέων και κηδεμόνων του
Δήμου Φυλής

• το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και κηδεμό-
νων του 3ου ΓΕΛ Άνω Λιοσίων

• το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και κηδεμό-
νων του 10ου Δημοτικού Σχολείου Άνω
Λιοσίων

• το Δ.Σ του Συλλόγου Αγίου Νικολάου
Άνω Λιοσίων

• ο Σύλλογος Γονέων Τριτέκνων Άνω
Λιοσίων

• ο Σύλλογος Γυναικών "Καλλιπάτειρα"
του  Ολυμπιακού Χωριού

• η Πρόεδρος ,η ταμίας και δυο ακόμα μέλη
από το Δ.Σ από τον Εξωραϊστικό και Πολιτι-
στικό  Σύλλογο  Λαθέας Αχαρνών

• ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης "Σωκράτης"

• ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Βιοτεχνών
Αχαρνών “ΣΕΒΑ”

• ο Σύλλογος Γυναικών Άνω Λιοσίων
(μέλος της ΟΓΕ)

• ο Σύλλογος Κατοίκων Ολυμπιακού Χωρ-
ιού

• ο Σύλλογος Γυναικών Ζεφυρίου ( μέλους
της ΟΓΕ)

Συνεχίζουμε την συλλογή υπογραφών.
Καλούμε σωματεία και φορείς της περιοχής που
δρα το παράρτημα μας, να συνυπογράψουν την
διακήρυξη και να ενσωματώσουν στην δράση
τους τον αγώνα ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά.

Με συλλογική ευθύνη αγωνιζόμαστε για την
αληθινή ουσία!

Συνεχίζεται από σελ. 3
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Οι αριθμοί της τρίτης επαγγελματικής κατ-
ηγορίας.

«Μέσα σε μια δύσκολη σεζόν με τα μεγά-
λα προβλήματα της πανδημίας, ολοκ-
ληρώθηκε το πρωτάθλημα με 180 αγώνες
που έδωσαν οι 20 ομάδες της Football
League.

Πριν περάσουμε σε ειδικές κατηγορίες
στατιστικών, ξεκινάμε με τους γενικούς
αριθμούς.

Το πρωτάθλημα ξεκίνησε στις 27 Μαρτίου
με τον αγώνα Νίκη Βόλου – Αιγάλεω και τον
Ηλία Τσιλιγγίρη να πετυχαίνει το πρώτο
γκολ της σεζόν. Ολοκληρώθηκε στις 27 Ιου-
νίου, κράτησε δηλαδή ακριβώς τρεις μήνες.

Από τους 180 αγώνες, τους μισούς σχεδόν,
τους 89 (49.44%) τους κέρδισαν οι γηπε-
δούχοι, ενώ 40 (22.22%) κέρδισαν οι φιλοξε-

νούμενοι. Μεγάλο ο αριθμός των ισοπαλιών
αφού είχαμε 51 (28.23%).

Είδαμε συνολικά 359 γκολ, μέσο όρο 1.99
γκολ ανά αγώνα δηλαδή. Από αυτά τα 223
(62%) πέτυχαν γηπεδούχοι και 136 φιλοξε-
νούμενοι (38%).

Τα 150 γκολ μπήκαν στο πρώτο ημίχρονο,
ενώ τα άλλα 209 στο δεύτερο.

Τα 241 γκολ από αυτά, το 67.13% δηλαδή,
μπήκαν με σουτ, τα 66 με κεφαλιά (18.38%),
τα 36 με πέναλτι (10.03%), εννέα με φάουλ
(2.51%) και επτά (1.95%) ήταν αυτογκόλ.

Αριθμητικά ζενίθ και ναδίρ για τις ομάδες:
Καλύτερη επίθεση: Καβάλα 32 γκολ
Καλύτερη άμυνα: Βέροια 6 γκολ
Χειρότερη επίθεση: ΑΕ Ποντίων 7 γκολ
Χειρότερη άμυνα: ΑΕ Ποντίων 33 γκολ
Περισσότερες νίκες: Βέροια και Καβάλα

από 11
Λιγότερες νίκες: ΑΕ Ποντίων καμία
Λιγότερες ήττες: Βέροια 2
Περισσότερες ήττες: Ασπρόπυργος 14
Περισσότερες ισοπαλίες: Νίκη Βόλου 10
Λιγότερες ισοπαλίες: Πανσερραϊκός 1».

«Συνολικά 491 ποδοσφαιριστές χρησιμο-
ποιήθηκαν στο πρωτάθλημα από τις 20 ομά-
δες. Οι 40 από αυτούς κατάφεραν να
παίξουν και στα 18 παιχνίδια, παρά το μικρό
χρονικό διάστημα του πρωταθλήματος. Αλλά
μόλις τέσσερις μπόρεσαν να παίξουν χωρίς
να χάσουν λεπτό. Κάτι εξαιρετικά δύσκολο
με την καθιέρωση των πέντε αλλαγών,
αφού πλέον σε κάθε αγώνα αλλάζει σχεδόν
η μισή ομάδα. Οι δύο είναι αμυντικοί και δύο
τερματοφύλακες.

Οι 42 από τις 491 έπαιξαν μόλις ένα
παιχνίδι.

Οι αλλαγές
Δύο ποδοσφαιριστές, από αυτούς που

έπαιξαν 18 αγώνες, μόλις μία φορά ήταν
στον αγωνιστικό χώρο και με το σφύριγμα
της έναρξης και της λήξης!

Ο Στέφανος Μαρτσάκης της Ρόδου βγήκε
αλλαγή στα 15 από τα 16 παιχνίδια που
ξεκίνησε, ενώ σε άλλα δύο μπήκε αλλαγή.

Ο Χαράλαμπος Παυλίδης της Καλαμάτας
βγήκε αλλαγή στα 14 από τα 15 παιχνίδια
που ξεκίνησε, ενώ σε άλλα τρία μπήκε
αλλαγή.

Ο Σανγκ Γιν Λι της ΑΕ Ποντίων έπαιξε σε
18 παιχνίδια, αλλά σε κανένα δεν έμεινε
από την αρχή ως το τέλος. Σε 14 ξεκίνησε
και αντικαταστάθηκε, ενώ σε τέσσερα
μπήκε αλλαγή.

Το ίδιο συνέβη και με άλλους παίκτες,
όπως τον Αλμπέρτο Σιμόνι της Βέροιας, που
βγήκε τέσσερις και μπήκε 14 φορές. Οι 14
φορές που ήλθε από τον πάγκο μάλιστα
είναι ρεκόρ στην κατηγορία.

Ακόμα 18 αλλαγές είχε και ο Αντώνης
Σταθόπουλος του Ιάλυσου. Βγήκε και τις έξι
που ξεκίνησε, ενώ μπήκε 12 φορές σαν
αλλαγή.

Εντυπωσιακό είναι και αυτό που κατάφερε
ο Περικλής Μηνάς της Σαντορίνης 2020.
Έγινε 18 φορές αλλαγή σε 17 παιχνίδια που
έπαιξε! Και αυτό γιατί σε ένα παιχνίδι μπήκε
και βγήκε! Έτσι ξεκίνησε βασικός έξι φορές,
μπήκε 11 φορές, αλλά βγήκε τις επτά. Τις
έξι που ξεκίνησε και μια που είχε μπει!

Τις περισσότερες συμμετοχές, χωρίς ποτέ
να έχουν ξεκινήσει βασικοί, έχουν ο
Κώστας Μηλιώτης του Πιερικού και ο
Αργύρης Τούφας του Αλμωπού Αριδαίας.
Μπήκαν από 11 φορές αλλαγή, ενώ δεν
ήταν ποτέ στην ενδεκάδα.

Οι αρχιπιστοί (18 παιχνίδια χωρίς αλλαγή)
Μάρκος Βελλίδης (τερματοφύλακας, Βέρ-

οια)
Γιάννης Δαλιανόπουλος (αμυντικός, Απόλ-

λων Πόντου)
Ζαχαρίας Καβουσάκης (τερματοφύλακας,

Πανσερραϊκός)
Γρηγόρης Παπαζαχαρίας (αμυντικός,

Σαντορίνη 2020)

Ρεκόρ αλλαγών συνολικά
Σανγκ Γιν Λι (ΑΕ Ποντίων) 18
Αλμπέρτο Σιμόνι (Βέροια) 18
Αντώνης Σταθόπουλος (Ιάλυσος) 18
Περικλής Μηνάς (Σαντορίνη 2020) 18

Ρεκόρ εξόδου αλλαγών
Στέφανος Μαρτσάκης (Ρόδος) 15
Χαράλαμπος Παυλίδης (Καλαμάτα) 14
Αριστείδης Κόκκορης (Καβάλα) 14
Στέφανος Πολύζος (Σαντορίνη 2020) 14
Σανγκ Γιν Λι (ΑΕ Ποντίων) 14

Ρεκόρ εισόδου αλλαγών
Αλμπέρτο Σιμόνι (Βέροια) 14
Γιώργος Κατίδης (Ασπρόπυργος) 13
Αχιλλέας Σαλαμούρας (Νίκη Βόλου) 13
Οι συμμετοχές ανά ομάδα
Η πρωταθλήτρια του Βορείου ομίλου Βέρ-

οια ήταν η ομάδα, που χρησιμοποίησε τους
λιγότερους παίκτες. Είναι εντυπωσιακό ότι
πέντε παίκτες της έπαιξαν σε όλα τα
παιχνίδια, και οι πέντε από αυτούς ήταν
επιθετικοί. Ο Ασπρόπυργος και ο Πιερικός
ήταν οι ομάδες που χρησιμοποίησαν τους
περισσότερους παίκτες, 31 συνολικά.

Πόσοι έπαιξαν ανά ομάδα:
31 παίκτες: Ασπρόπυργος, Πιερικός
27 παίκτες: Ολυμπιακός Βόλου
26 παίκτες: Αλμωπός Αριδαίας, ΑΕ Πον-

τίων
25 παίκτες: Σαντορίνη 2020, Καλλιθέα,

Νίκη Βόλου, Τρίγλια
24 παίκτες: Καλαμάτα, Αιγάλεω, Καβάλα,

Πανσερραϊκός, Θεσπρωτός
23 παίκτες: Ρόδος, Αστέρας Βλαχιώτη
22 παίκτες: Επισκοπή, Ιάλυσος
21 παίκτες: Απόλλων Πόντου
20 παίκτες: Βέροια

Οι πρώτοι σε συμμετοχές σε κάθε
ομάδα

Το Αιγάλεω, ο Ασπρόπυργος, ο Πιερικός
και ο Αλμωπός είναι οι μοναδικές ομάδες,
που δεν είχαν παίκτη με 18 παιχνίδια. Από
τις υπόλοιπες 16, όλο και κάποιος ήταν
παρών σε όλα τα παιχνίδια της σεζόν. Πάν-
τως και αυτές οι τέσσερις ομάδες είχαν
αρκετούς ποδοσφαιριστές με 17 παιχνίδια.
Το ρεκόρ, όπως αναφέραμε και παραπάνω
το είχε η Βέροια με πέντε παίκτες να
παίζουν και στα 18 παιχνίδια.

Καλαμάτα: Παυλίδης, Μπουσμπίμπα και
Μαρκόφσκι από 18.

Ρόδος: Μαρτσάκης και Αρναρέλης από 18.
Επισκοπή: Ανδρέου και Τσιριγώτης από

18.
Ιάλυσος: Μαστραντωνάκης, Σκεντεράι,

Σταθόπουλος και Παπαδόπουλος από 18.
Σαντορίνη 2020: Παπαζαχαρίας, Πολύζος

και Ιβανίδης από 18.
Καλλιθέα: Κρητικός, Σταύρου και Στούπης

από 18.
Αιγάλεω: Τσιλιγγίρης, Λάσκαρης και

Οικονομόπουλος από 17.
Νίκη Βόλου: Λούκας Γκαρσία και Άλεξ

Κρουθ από 18.
Αστέρας Βλαχιώτη: Βερνάρδος 18.
Ασπρόπυργος: Αργυρόπουλος και Να Α

από 17.
Βέροια: Βελλίδης, Μπουκουβάλας, Πόζογ-

λου, Σιμόνι και Πασσάς από 18.
Καβάλα: Στίκας, Κόκκορης, Ορφανίδης

και Αδαμάκης από 18.
Πανσερραϊκός: Καβουσάκης 18.
Ολυμπιακός Βόλου: Κόλα 18.
Πιερικός: Τοπαλίδης, Ιντζόγλου και Χαρ-

τσιάς από 17.
Θεσπρωτός: Σαραντίδης 18.
Τρίγλια: Δόρης 18.
Αλμωπός Αριδαίας: Πέττας, Κολτσίδας και

Έππας από 17.
Απόλλων Πόντου: Δαλιανόπουλος, Μουρ-

ατίδης και Φράγκος από 18.
ΑΕ Ποντίων: Φωλίνας, Κοτταρίδης, Τρομ-

πούκης και Λι από 18».

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Οι αριθμοί  και τα Στατιστικά στοιχεία
στην  Football League  



Ολοκληρώθηκε το 10ο SUMMER
CAMP του Πανελευσινιακού ΑΟΚ
Ολοκληρώθηκε με τεράστια επιτυχία το δέκατο SUMMER
CAMP του Πανελευσιν ιακού ΑΟΚ.
Επιτυχία αγωνιστική, αφού τα παιδιά γυμνάστικαν, χάρηκαν,
διασκέδασαν,έμαθαν. Επιτυχία συμμετοχής αφου στα 2
γήπεδα έφθασαν στο ανώτατο υγειονομικό όριο παιδιών.
Επιτυχία προβολής της Ομάδας του Πανελευσιν ιακού ΑΟΚ
και της Πόλης  καθώς σπουδαία ονόματα του Μπάσκετ την
επισκέφτηκαν, μίλησαν με τα παιδιά, τα συμβούλεψαν και
υπέγραψαν αυτόγραφα! Ο Πανελευσιν ιακός από τη μεριά του
τους πρόσφερε την επετειακή του φανέλα για τα 90 Χρόνια της
Ιστορίας του!
Την εβδομάδα αυτή γύμνασαν τα παιδιά ο Ματθαίος Καραχά-
λιος (Προπονητής της Αντρικής μας ομάδας), ο Βασίλης Πέτρ-
ου, ο Λευτέρης Πατρινός, η Σταυρούλα Πρασσά, και ο Αλέ-
ξανδρος Κυριακόπουλος με την καθοδήγηση του τεχν ικού
διευθυντη Νίκου Βούλγαρη!
Η Εβίνα Μάλτση, ο Δημήτρης Μαυροειδής, η Αρτεμις Σπανού,
ο Βασίλης Ξανθόπουλος και η Αφροδίτη Κοσμά ήταν οι σπου-

δαιοι επισκέπτες!
Τίμησαν με την παρ-
ουσία τους οι Αντιδή-
μαρχοι Παππάς
Λεωνίδας και Μενέλαος
Μίχας, η Πρόεδρος του
ΠΑΚΠΠΑ Ευη Ανθή
και ο Πρόεδρος του
Συλλόγου Εθελοντών
Θριασίου Γιάννης Καλ-
υμνάκης, που βράβευ-

σαν τους αθλητές και τις αθλήτριές .
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλη τη Διοίκηση για τη μεγάλη προ-
σπάθεια που κατέβαλε και ιδιαίτερα στον Δημήτρη Κριτσίλα και
την Ελένη Μήλιου για την καθημερινή παρουσία και υπο-
στήριξη του Καμπ.
Μεγάλη υποστήριξη του Καμπ από το κατάστημα οπτικών του
κου Παρουσιάδη, αλλά και του ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΤΟΥΡΣ για τις
μετακινήσεις των παιδιών!
Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Γονείς και τα Παιδιά για την
άψογη συνεργασία τους!

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!!
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Οι παλαίμαχοι του Ηρακλή
Ελευσίνας με την Προοδευτική

για την πίστη

Φιλανθρωπικός αγώνας για τον σύλλογο ‘‘ΠΊΣΤΗ
« παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες θα διε-
ξαχθεί σήμερα και ώρα 19:30μμ. στο γήπεδο
Γεώργιος Ρουμελιώτης στο Καλυμπάκι με τους
παλαίμαχους της Προοδευτικής.

Όλοι μαζί μπορούμε να συνεισφέρουμε για ένα
καλύτερο μέλλον αυτών των παιδιών.

Προσκλήσεις θα διατίθονται στην είσοδο του
γηπέδου.

Θα γίνουν βραβεύσεις.

Γενική Συνέλευση ο ΑΟ
Μίμας-Μικρασιατική

Το Δ.Σ. του Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ προσκαλεί τα
μέλη του σε τακτική Γενική Συνέλευση την ΚΥΡΙΑΚΗ 11
Ιουλίου και ώρα 11.00 στο κτίριο του Συλλόγου «Άγιος
Ιωάννης ο Θεολόγος» στο Μέλι με τα ακόλουθα θέματα:
1) Τροποποίηση και εναρμόνιση καταστατικού συλλόγου
σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Ν.4726/2020 11/7
2) Διοικητικός, Αγωνιστικός και Οικονομικός Απολογι-
σμός Δ.Σ.
3) Εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.
Η υποβολή υποψηφιοτήτων για το νέο Δ.Σ θα γίνεται
μέχρι την Παρασκευή 7 Ιουλίου στο τηλέφωνο
6945357695 – ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ.
Σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου και τις διατά-
ξεις της σχετικής νομοθεσίας, δικαίωμα του εκλέγειν και
εκλέγεσθαι έχουν μόνο μέλη του συλλόγου και δικαίωμα
συμμετοχής στην Γ.Σ. έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημέ-
να μέλη.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ Η Γ.Σ. ΘΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΝ 12.00

Μέσα σε «ζεστό» και οικογεν ειακό κλίμα ο πρόεδρ-
ος του Ικάρου Νεοκτίστων  Ασπροπύργου κ. Γιάν ν ης
Τσακίρης παρέθεσε δείπν ο στους παίκτες, και το
τεχ ν ικό επιτελείο σε γν ωστή Ταβέρν α της περιοχ ής
του Γιώργου Χερολίδη . 

Ο εν  λόγω πρόεδρος
καλωσόρισε όλα τα μέλη της
οικογέν ειας της ομάδας και έδει-
ξε με τον  καλύτερο τρόπο πώς
είν αι δίπλα στην  ομάδα.

Η ευχ ή για μια καλή σεζόν  με
υγεία και ακόμα μεγαλύτερες
επιτυχ ίες ήταν  αυτή που κυρια-
ρχ ούσε μεταξύ των  μελών  της
ομάδας.

Παραβρέθηκαν  ο πρόεδρος
του αθλητικού οργαν ισμού του
Δήμου Ασπροπύργου Γιάν ν ης
Κατσαρός, απο την  ΕΠΣΔΑ ο
Χρήστος Σοφιαν ίδης, η διοίκηση
με επικεφαλής τον  πρόεδρο
Γιάν ν η Τσακίρη και τους γεν ικό
αρχ ηγό Αν τών η Αμπατζή, τον
αν τιπρόεδρο Χαράλαμπο Μου-

στακίδη, τον  Κώστα Βαλσαρά, την  Δέσποιν α
Βλαχ αν τών η, η Μάρθα Διαμαν τή  η Ξέν ια Τσομη ειδι-
κή γραμματέας  κ.α.

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Τα νέα μέτρα για τον
αθλητισμό από σήμερα

Δ
ημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για τα
νέα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημό-
σιας υγείας από την νόσο COVID-19, που

ισχύουν σε όλη τη χώρα, σε δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα, από τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου έως και τη Δευ-
τέρα, 12 Ιουλίου.

Επιτρέπεται η παρουσία θεατών σε ποσοστό
50% της χωρητικότητας των εξεδρών σε αγώνες
ατομικών αθλημάτων εξωτερικού χώρου και εφό-
σον οι θεατές:

α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 14 ημε-
ρών τον εμβολιασμό για κορονοϊό και επιδεικ-
νύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή

β) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε αυτοδιαγνω-
στικό έλεγχο (self-test) εντός 24 ωρών πριν την
προγραμματισμένη ώρα του αγώνα. Η διάγνωση
με self-test αποδεικνύεται με την επίδειξη σχετι-
κής βεβαίωσης που εκδίδεται από την πλατφόρμα
selftesting.gov.gr, ή

γ) επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που
εκδίδεται 30 ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό
έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως 180 ημέρες
μετά από αυτόν.

Δείπνο στους ποδοσφαιριστές ο Ικαρος Νεοκτίστων Ασπροπύργου

Ανανέωσε ο Κώστας
Πατσιονίδης στον Μεγαρικό

Παραμέν ει στο ρόστερ
του Α.Σ. Μεγαρικός και
την  ν έα ποδοσφαιρική
χ ρον ιά 2021-2022 ο
έμπειρος αμυν τικός
Κώστας  Πατσιον ίδης. Η
διοίκηση έδωσε τα χ έρια
και αν αν έωσε την  συν ε-
ργασία της με τον
αρχ ηγό της προηγούμεν -
ης σεζόν  2020-2021 και
του εύχ εται καλή πορεία
στην  ομάδα.

Για το Δ.Σ.
Ο πρόεδρος Καράμπελας Κων /ν ος
Ο γ. γραμματέας Σωτηρίου Ιωάν ν ης
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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
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