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ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΒΟΛΕΪ
Η 16ΧΡΟΝΗ ΣΙΛΙΑ ΚΙΤΣΙΟΥ

Football League:
Τα «κανόνια» της φετινής σεζόν

Στο "στόχαστρο" η διασκέδαση 
ΕΕππιιχχεειιρρηησσιιαακκόό  σσχχέέδδιιοο

εελλέέγγχχωωνν  γγιιαα  ττήήρρηησσηη  ττωωνν
ννέέωωνν  μμέέττρρωωνν σσεελλ..  33

σσεελλ..  22
σσεελλ..  22

Πρόεδρος ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου 

Θα δώσουμε τη μάχη γειτονιά 
- γειτονιά, για να πείσουμε τους

συμπολίτες μας να εμβολιαστούν

ΣΣεελλ..  1122--1133

σσεελλ..  55

σσεελλ..  33

Το Ρολόι της Ελευσίνας 
στον κατάλογο «Νεοτέρων

Μνημείων» της χώρας 
Μελετητική πρόταση αποκατάστασης

από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου 

Στην αυριανή συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής 

Η ίδρυση πλωτής μονάδας 
υδατοκαλλιέργειας, στη θέση Κακιά

Σκάλα Μεγαρέων 
σσεελλ..  55σσεελλ..  33
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Ευάγγελος Λιάκος
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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: Α’ιθριος  . Άνεμοι : βορειοδυτικοί 4-5 μποφόρ 
Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Λύκιος, Λυκίας, Λυκία

Σάτυρος, Σάτος,Σισώης
Αγίων εικοσιτεσσάρων Μαρτύρων, Αγίου Σισώη

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ 

Αχαρνών 7, 2105576029

MANΔΡΑ
Ασημάκης Γρηγόριος Κ.

Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 114, 2105550323

Άνω Λιόσια

ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ιονίου Πελάγους 42Β & Πηνειού, 2102474311     

ΑΧΑΡΝΕΣ
Δάβρη Ελευθερία,Δεκελείας 90, 2102477724

ΧΑΙΔΑΡΙ 

Ζενέτου Μαρία Δ.Αγίας Παρασκευής 17- Δάσος,

12462, ΑΤΤΙΚΗΣ2105815974

Ο Δήμος Ασπροπύργου 
ξεκινά στενή συνεργασία 

με «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Σ
υνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε, την
Τρίτη 29 Ιουνίου 2021, στην Αίθουσα του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Ασπροπύργου,

μεταξύ της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και
εκπροσώπων του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παι-
διού», παρούσης της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προ-
στασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας κ. Σοφίας
Μαυρίδη. Μια νέα συνεργασία ξεκινά στο πλαίσιο μιας
κοινής προσπάθειας στήριξης παιδιών και οικογενειών
που βρίσκονται σε ανάγκη. 

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου κ. Νικόλαος Μελετίου χαι-
ρέτησε την συνάντηση υπογραμμίζοντας την σημασία
της συνεργασίας των Κοινωνικών Υπηρεσιών του
Δήμου  με  «Το Χαμόγελο του Παιδιού», εξήρε το
σημαντικό κοινωνικό έργο του Οργανισμού και
συνεχάρη την Αντιδήμαρχο κα Σ. Μαυρίδη για την 

πρωτοβουλία αυτής της συνεργασίας.  
Στη συνάντηση συμμετείχαν για τον Δήμο Ασπροπύρ-

γου πέραν της Αντιδημάρχου, η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, κα Ι. Μαλιάτση, η
Προϊσταμένη  του Τμήματος Προστασίας και Προαγω-
γής Δημόσιας Υγείας, κα. Π. Ηλία, η Προϊσταμένη  του
Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Ισότητας
των Φύλων,  κα. Β. Θεοδοσίου και η Κοινωνική Λειτο-
υργός του Κέντρου Κοινότητας κα. Αιμ. Κουφοκώστα. 

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» εκπροσώπησαν η Κοι-
νωνική Λειτουργός και Συντονίστρια των Κέντρων Στήρ-
ιξης Παιδιού και Οικογένειας κα Σοφία Κούχη,  η Κοι-
νωνική Λειτουργός του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και
Οικογένειας Ιλίου, κα Τάνια Σχίζα και η Συντονίστρια
του Τμήματος Υγείας και Εθελοντισμού κα Βέρα Τσίχλη.

Νέο «καμπανάκι» για 2.000 κρούσματα
στο τέλος Ιουλίου

Τ
ον  «κώδων α του κιν δύν ου» για
2.000 κρούσματα εβδομαδιαίο
μέσο όρο μέχ ρι τα τέλη του μήν α

έκρουσε μέσω του ΣΚΑΪ ο καθηγητής
Περιβαλλον τικής Μηχ αν ικής του ΑΠΘ
Δημοσθέν ης Σαρηγιάν ν ης.

«Είμαστε ν ομίζω στην  αρχ ή του 4ου
κύματος… Το τι σημαίν ει αυτό έχ ει ν α
κάν ει με το τι θα κάν ουμε εμείς, μάς
δίν εται δυν ατότητα κυρίως μέσω του
εμβολιασμού, αλλά και των  υπόλοιπων
μέτρων  προστασίας».

«Ο φθίν ων  αριθμός των  εμβολιασμών
είν αι καταστροφικός. Πρέπει ν α εμβο-
λιαστούμε γρήγορα» προειδοποίησε.

Μιλών τας για ταχ εία αύξηση κρουσμά-
των , σημείωσε πως αν  τα πράγματα
πάν ε οριακά άσχ ημα, δηλαδή χ ωρίς ν α
μπορούμε ν α πετύχ ουμε πολύ καλή αν τίδραση, «μπο-
ρούμε ν α πάμε μέχ ρι τα 1.500 κρούσματα μέχ ρι τις 20
του μήν α στα περίπου 2.000 μέχ ρι τέλους του μήν α»
μιλών τας με εβδομαδιαίους μέσους όρους.

«Αν  αρχ ίσουμε ν α εμβολιαζόμαστε και οι υπόλοιποι,
και ιδιαίτερα οι ηλικιωμέν οι άν ω των  60, θα είν αι πολύ
σημαν τικό πρώτον  για ν α προστατευθούν  οι ίδιοι, και

δεύτερον  για ν α δώσουμε αν άσες στο ΕΣΥ που αυτή
τη στιγμή δεν  πιέζεται πάν τως, αλλά και στην  οικο-
ν ομία».

Ο κ. Σαρηγιάν ν ης ξεκαθάρισε ότι «μπορούμε ν α στα-
ματήσουμε αυτό το κύμα αρκετά ν ωρίτερα. Είμαστε στο
παιχ ν ίδι, και παίζουμε ακόμα, αλλά πρέπει ν α παίξο-
υμε σοβαρά, δεν  υπάρχ ουν  πολλές λύσεις».

συνεχίζεται στη σελ. 11
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Δεμένο με τον χώρο
και την ταυτότητα
της Ελευσίνας, το

Ρολόι μετρά τον χρόνο της
πόλης από το 1924. Σήμε-
ρα, μετά από πρωτοβουλία
της Δημοτικής Αρχής, ο
Πύργος του Ρολογιού παίρ-
νει τη θέση που του αξίζει
στον κατάλογο των νεότερ-
ων μνημείων της χώρας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η
Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου συνέταξε τεκμηριω-
μένη εισήγηση – πρόταση
προς τη Διεύθυνση Προ-
στασίας και Αναστήλωσης
Νεοτέρων και Σύγχρονων
Μνημείων. Σύμφωνα με το ΦΕΚ. 337/Δ/10.6.2021, τόσο
ο Πύργος του Ρολογιού, όσο και ο κινητός μηχανολο-
γικός εξοπλισμός του ρολογιού χαρακτηρίζονται πλέον
ως νεότερα μνημεία. 

Η σημαντική αυτή εξέλιξη, αφορά ένα τοπόσημο της
ιστορίας της πόλης μας, που για δεκαετίες ολόκληρες
δίνει τον ρυθμό στην Ελευσίνα. 

Είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την βιομηχανική ιστο-
ρία της πόλης αλλά και με τα προσφυγικά κύματα που
ήρθαν στις αρχές του αιώνα, και συγκεκριμένα με τους
Μικρασιάτες. 

Η Δημοτική Αρχή, ευαισθητοποιημένη στα θέματα
αυτά και θέλοντας να καταστήσει το Ρολόι σημείο αναφ-
οράς και στις επόμενες γενιές, προχώρησε στην παρα-
πάνω εισήγηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού, δίνον-
τας έτσι ακόμη μεγαλύτερη αξία στο ίδιο το κτίσμα, αλλά
και στον κινητό μηχανολογικό εξοπλισμό του.  

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Πύργος του Ρολογιού κατασ-
κευάστηκε το 1924 και ο μηχανισμός του ρολογιού, ήρθε
απευθείας από την Ελβετία όπου τον αγόρασαν το 1911
οι αδελφοί Νικολάκης και Παναγής Βασιλείου. Πρόκειται,
μάλιστα, για το δεύτερο σε σπανιότητα παγκοσμίως
ρολόι πόλης - μετά από αυτόν της Οξφόρδης- μιας και
λειτουργεί με την αρχή της βαρύτητας! 

Σήμερα, ο παλαιός μηχα-
νισμός φυλάσσεται στο
Δημαρχείο και στη θέση του
έχει τοποθετηθεί ηλεκτρικός
μηχανισμός. 

Εξίσου σημαντική, όμως,
είναι και η ιστορία που
συνοδεύει τις καμπάνες του
ρολογιού, που φτιάχτηκαν
στην πρώην Σοβιετική
Ένωση και μεταφέρθηκαν
από Μικρασιάτες πρόσφυ-
γες στην Ελευσίνα, όπου και
δωρίσθηκαν στον Κελεό.
Ήχησαν για πρώτη φορά το
1925 και μέχρι το 1940
όπου έγινε παύση λόγω του
πολέμου, για να μπορούν
να ακούγονται μόνο οι σει-

ρήνες. Μετά τον πόλεμο, ξαναχτύπησαν ‘πληγωμένες’
πια από τους ανελέητους βομβαρδισμούς. Γύρω στα
1986 ο λαός της Ελευσίνας ξανακούει το ρολόι να χτυπά
πια κανονικά με τις νέες του καμπάνες.

Για την συμπερίληψη του Πύργου του Ρολογιού στον
κατάλογο του Υπουργείου Πολιτισμού, ο Δήμαρχος
Ελευσίνας, Αργύρης Οικονόμου δήλωσε: 

«Η Δημοτική μας Αρχή είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποι-
ημένη όσον αφορά τα τοπόσημα και τα οικοδομήματα
της πόλης, που μένουν ζωντανοί μάρτυρες της ιστορίας
της. Επιδίωξή μας, είναι η συντήρηση και η ανάδειξη
τους. Για να το πετύχουμε, όμως, αυτό έπρεπε πρώτα να
διασφαλίσουμε ότι θα γίνει με όρους που θα σέβονταν
την αρχιτεκτονική ιστορικότητα του μνημείου και σήμερα
και αύριο. Αυτό, πλέον, το διασφαλίσαμε». 

Ενώ ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Θανάσης
Μαυρογιάννης,  μίλησε για τις ενέργειες που θα κάνει το
επόμενο διάστημα ο Δήμος και αφορούν στην εκπόνηση
μελέτης για την στατική επάρκεια και τις απαιτούμενες
εργασίες συντήρησης του πύργου και του μηχανολογι-
κού εξοπλισμού του ρολογιού. Όπως σημείωσε «στόχος
μας είναι ο μηχανολογικός εξοπλισμός να εκτεθεί σε ειδι-
κά διαμορφωμένο χώρο εντός του Δημαρχείου και να
είναι επισκέψιμος από όλους». 

Λίγο μετά τις 13.00 χθες εργαζόμενοι των Ναυ-
πηγείων Ελευσίνας βγήκαν στο δρόμο και έκλει-
σαν τα διόδια Ελευσίνας, σε μία συμβολική
κίνηση, αφήνοντας ελεύθερη την διέλευση των
οχημάτων.

Κρατώντας πανό με συνθήματα καλούσαν τον
Πρωθυπουργό να παρέμβει προσωπικά ώστε να
δοθεί ένα τέλος στο σήριαλ της τύχης των Ναυ-
πηγείων που, κινδυνεύουν με αποχώρηση της
αμερικανικής ΟΝΕΧ και να οδηγηθούν στην
πλήρη απαξίωση.

«Έχει βρεθεί επενδυτής ο όποιος αναλαμβάνει
τα χρέη μέσω του άρθρου 106 β & δ του
Πτωχευτικού Κώδικα, στο δικαστήριο, όμως θα
πρέπει να καταθέσει ένα bussines plan (σχέδιο
βιωσιμότητας), λογικό που για να γίνει αποδεκ-

τό από τον δικαστή θα πρέπει να υπάρχει ένα
πρόγραμμα χρηματοδότησης. Μόνο μέσω του
εξοπλιστικού προγράμματος του Π.Ν, εξασφ-
αλίζεται η πληρωμή των χρεών και γίνεται δυνα-
τή η εξυγίανση του ναυπηγείου.

Όλη αυτή η στασιμότητα και η ατολμία της
κυβέρνησης στο να μη δίνει επιτέλους λύση στο
μακροχρόνιο πρόβλημά μας έχει δημιουργήσει
δικαιολογημένα μεγάλη ανησυχία η οποία επι-
δεινώνεται από τις τελευταίες εξελίξεις που δεν
υπάρχουν» ανέφερε η επιστολή των εργαζομέ-
νων που εστάλη προς τον Πρωθυπουργό το
απόγευμα της Παρασκευής, καταλήγοντας:

«Η υπομονή μας πλέον έχει εξαντληθεί και ο
εκνευρισμός μας από τις συνεχείς καθυστερήσεις
και την έλλειψη πολιτικής πρωτοβουλίας είναι 

ιδιαίτερα έντονος. Οποιαδήποτε λύση η
οποία μπορεί να οδηγήσει στο να χάσουμε τα
λεφτά μας, τις θέσεις εργασίας και την δουλειά
μας δεν είναι αποδεκτή, και θα μας βρει απέναν-
τι. Θεωρούμε ότι αυτό δεν είναι η πρόθεση η
δική σας και της κυβέρνησης , μένει όμως και να
αποδειχτεί με πράξεις».

Όπως ανέφεραν οι  εργαζόμενοι , σήμερα
έχουν σκοπό να πραγματοποιήσουν διαμαρτ-
υρία στο Μέγαρο Μαξίμου, επιθυμώντας συνάν-
τηση με τον Πρωθυπουργό.

Στο "στόχαστρο" η διασκέδαση:
Επιχειρησιακό σχέδιο ελέγχων
για τήρηση των νέων μέτρων

Το επιχειρησιακό σχέδιο που καταρτίστηκε από τα
συναρμόδια Υπουργεία βρέθηκε στο επίκεντρο ευρείας
σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη
με αντικείμενο τους ελέγχους για την τήρηση των μέτρ-
ων κατά του Covid-19. Στη σύσκεψη τονίστηκε ότι δεν
επιτρέπεται χαλάρωση στους ελέγχους ενώ παράλληλα
τέθηκαν στο τραπέζι και οι κυρώσεις που θα ισχύσουν
με την έναρξη εφαρμογής των μέτρων γύρω από τις
ψυχαγωγικές δραστηριότητες -που έχουν ήδη ανακοι-
νωθεί- στις 15 Ιουλίου.
«Θα πρέπει να επι-

κεντρώσουμε την
προσοχή μας στο
κομμάτι της διασκέ-
δασης, σε καταστά-
σεις που ξεφεύγουν
σε αριθμό ατόμων
και γεννούν εστίες
κ ρ ο υ σ μ ά τ ω ν » ,
σημείωσε χαρακτηρι-
στικά ο Πρωθυπουργός. Το επιχειρησιακό σχέδιο για
τους ελέγχους και οι κυρώσεις που θα ισχύσουν θα παρ-
ουσιαστούν την επόμενη εβδομάδα.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Προστασίας του

Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, ο Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπο-
υργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, ο Υπουργός Επικρ-
ατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός αρμόδιος
για την Αντεγκληματική Πολιτική Λευτέρης Οικονόμου, ο
Υφυπουργός αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία και
τη Διαχείριση Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, ο Υφυπουργός
αρμόδιος για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού Νικόλας
Γιατρομανωλάκης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπο-
υργώ στον Υπουργό Επικρατείας Θοδωρής Λιβάνιος, ο
Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιος για το
Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Άκης Σκέρτσος, ο
Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του
Καταναλωτή Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, η Γενική
Γραμματέας Εργασίας Άννα Στρατινάκη, ο Γενικος Γραμ-
ματέας Συντονισμού Κυβερνητικού Έργου Θανάσης
Κοντογεώργης, ο Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας
Μιχάλης Καραμαλάκης και ο Διοικητής Εθνικής Αρχής
Διαφάνειας Άγγελος Μπίνης.

Συμβολικός αποκλεισμός 
των διοδίων Ελευσίνας από
εργαζόμενους στα Ναυπηγεία

Το Ρολόι της Ελευσίνας στον κατάλογο 
«Νεοτέρων Μνημείων» της χώρας  
Μελετητική πρόταση αποκατάστασης από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου 
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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



Tρίτη 6 Ιουλίου 2021 θριάσιο-5

Ο
Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδος Δημήτρης Παπαστεργίου συμμε-
τείχε στη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Πρωθυ-

πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με στελέχη της
Κυβέρνησης και τη συμμετοχή των εκπροσώπων
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και της
Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, με αντικείμενο τις
εξελίξεις γύρω από την πανδημία και την πορεία
των εμβολιασμών.

Με δεδομέν ο ότι σήμερα είν αι παν τού διαθέσιμα σε
όλη τη χώρα και εμβόλια και ραν τεβού, αποφασίστηκε
ν α υπάρξει στεν ή συν εργασία μεταξύ των  Υπουργείων
Υγείας, Εσωτερικών  και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
προκειμέν ου ν α εν τοπιστούν  τα προβλήματα που
αν τιμετωπίζει κάθε περιοχή, ώστε ν α γίν ει στοχευμέν η
εμβολιαστική προσπάθεια.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου επι-

σήμαν ε την  αν άγκη
ν α γίν ει ακόμη πιο
συστηματική και
εν τατική προσπάθ-
εια όσον  αφορά την
υλοποίηση του εμβο-
λιαστικού προγράμ-
ματος. Στο πλαίσιο
αυτό, η αυτοδιοίκηση
μπορεί ν α συμβάλει
καθοριστικά σε

επίπεδο τοπικών  κοιν ων ιών , αν αλαμβάν ον τας πρωτο-
βουλίες ακόμη και σε επίπεδο γειτον ιάς, ώστε ν α εν ημε-
ρωθούν  έγκυρα και ν α πειστούν  οι πολίτες ν α εμβολια-
στούν . Προς την  κατεύθυν ση εν ίσχυσης του εθν ικού
προγράμματος εμβολιασμού κατά του cov id, τον ίστηκε
από πλευράς ΚΕΔΕ ότι πρέπει ν α υπάρξει συν τον ι-
σμός δράσεων  και στεν ή συν εργασία μεταξύ των  υπηρ-

εσιών  του Υπουργείου
Υγείας και των  Δήμων
προκειμέν ου ν α
προχωρήσει με ακόμη γρη-
γορότερους ρυθμούς ο
εμβολιασμός σε περιοχές
που σήμερα είν αι πίσω.
Εν ώ έμφαση πρέπει ν α
δοθεί στον  εμβολιασμό,
μέσω των  κιν ητών  μον ά-
δων  που πλέον  εν εργο-
ποιούν ται, των  ατόμων
που δεν  μπορούν  ν α
μετακιν ηθούν , όσο και
ευπαθών  ομάδων  αλλά και
πληθυσμών  όπως οι Ρομά.

«Θα πρέπει επίσης ν α
φέρουμε την  επιστήμη στο
επίπεδο των  πολιτών , ν α
μιλήσουμε με απλά λόγια
και ν α εξηγήσουμε, οι ειδι-

κοί επιστήμον ες αλλά και εμείς, για την  αν αγκαιότητα
των  εμβολιασμών  καθώς και ν α απαν τήσουμε στις
αν ησυχ ίες τους. Τέλος θα πρέπει ν α επισημάν ουμε ότι
για ν α γίν ουν  όλα τα παραπάν ω και με την  παν δημία
παρούσα, θα πρέπει ν α κρατήσουμε το προσωπικό
που είχαμε για το σκοπό αυτό, κάτι που ήδη έχουμε
ζητήσει», τον ίστηκε από τον  κ. Παπαστεργίου.

Με αφορμή τη σημεριν ή σύσκεψη, ο Πρόεδρος της
Κ.Ε.Δ.Ε. Δ. Παπαστεργίου τόν ισε:«Η επιστροφή μας
στην  καν ον ικότητα, περν ά μέσα από τον  εμβολιασμό.
Η Αυτοδιοίκηση θα εμπλακεί εν εργά στην  προσπάθεια
για την  υλοποίηση του εμβολιαστικού προγράμματος.

Γν ωρίζον τας τις ιδιαιτερότητες των  τοπικών  μας κοι-
ν ων ιών , θα δώσουμε τη μάχη γειτον ιά - γειτον ιά, για ν α
πείσουμε τους συμπολίτες μας ν α εμβολιαστούν . Δεν
θα αφήσουμε ν α χαθεί ούτε μια μέρα στην  προσπάθεια
μας ν α πείσουμε κάθε πολίτη ν α κάν ει το εμβόλιο, ώστε
ν α χτίσουμε το απαραίτητο τείχος αν οσίας».

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

Στην αυριανή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
Η ίδρυση πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας, σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων, στη θέση Κακιά Σκάλα Μεγαρέων 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν πρόσ-
κλησης του Προέδρου του, Χρ. Θεοδωρόπουλου, πρό-
κειται να συνεδριάσει την Τετάρτη, 7-7-2021 και ώρα
15:30. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσ-
κεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr. 

Οι αποφάσεις της συγκεκριμένης συνεδρίασης θα
αναρτηθούν σταδιακά στον εξής σύνδεσμο:
http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_c
ontent&view=art ic le&id=40087:17i-synedriasi-p-s-
2021&catid=123&Itemid=98 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ
Συζήτηση επερώτησης των Περιφερειακών

Συμβούλων της παράταξης «ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ» κ.κ.:
Χρ. Καραμάνου, Β. Βερελή, Α. Κατρανίδου, Γ. Αλε-
βιζόπουλου, Β. Λάσκαρη-Κρασοπούλου, Αικ. Λογοθ-
έτη,με θέμα: «Εξέλιξη των έργων ανάπλασης του Φαλ-
ηρικού Όρμου».

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης κατασκηνωτι-

κού θερινού προγράμματος Ευπαθών Κοινωνικών
Ομάδων παιδιών πολιτών Ρομά έτους 2021.

(Εισηγήτριαη Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος
Αττικής κ. Μ. Ζέρβα (Διαμαντή))

2. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)στα πλαίσια της εν
εξελίξει: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ", η οποία βρίσκεται στο στάδιο Β2.

(Συνεισηγητές η Αντιπεριφερειάρχης κ. Δ. Νάνου και

ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσι-
γιάννης)

3. Γνωμοδότηση επί τηςΜελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ)της δραστηριότητας εκμετάλλευσης
λατομείου μαρμάρων σε δημόσια δασική έκταση εμβα-
δού επιφάνειας 243.810,90 τ.μ. στη θέση ΒΑΘΕΙΑ
ΧΟΥΝΗ ΡΑΠΕΝΤΩΣΑΣ, Δ.Ε. Διονύσου, Δήμου
Διονύσου, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, από την
ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΗ Α.Β.Ε.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπα-
δάκης)

4. Γνωμοδότηση επί τηςΜελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ)της δραστηριότητας “Εκμετάλλευση
λατομείου σχιστολιθικών πλακών στη θέση ΠΡΑΘΙ
Γραμματικού, Δήμου Μαραθώνα, Π.Ε. Ανατολικής
Αττικής” από τον Αλέξανδρο Χρυσίνα.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπα-
δάκης)

5. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρι-
σης περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας “Μονά-
δα αφαλάτωσης θαλασσινού νερού δυναμικότητας
2.400 m3/ημέρα” με φορέα λειτουργίας την “ΤΕΜΑΚ
ΕΠΕ”, η οποία βρίσκεται στη θέση “Μανδράκι” στο
Δήμο Ύδρας του νομού Αττικής.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπα-
δάκης)

6. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ)υφιστάμενης μονάδας υδατοκαλλι-
έργειας της εταιρείας Ιχθυοκαλλιέργειες Σκιρωνίς Α.Ε.
ετήσιας δυναμικότητας 1500 τόνων θαλάσσιων μεσογει

ακών ιχθύων σε συνολική θαλάσσια έκταση 50 στρ-
εμμάτων στη θέση Κάτω Αλώνι μετά συνοδών χερ-
σαίων εγκαταστάσεων στη θέση Παλαιόκαστρο του
Δήμου Μεγαρέων Π.Ε. Δυτικής Αττικής, που αφορά
στην επέκταση αυτής κατά 40 επιπλέον στρέμματα και
αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας κατά επιπλέον 1500
τόνους. 

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπα-
δάκης).

7. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ)για την ίδρυση πλωτής μονάδας
υδατοκαλλιέργειας του Δανιήλ Γεώργιου ετήσιας δυνα-
μικότητας 375 τόνων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων
σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων στη θέση Κακιά
Σκάλα Δήμου Μεγαρέων Π.Ε. Δυτικής Αττικής.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπα-
δάκης)

Πρόεδρος ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου 
Θα δώσουμε τη μάχη γειτονιά - γειτονιά, για

να πείσουμε τους συμπολίτες μας να εμβολιαστούν

Στάση εργασίας την Τετάρτη σε
Μετρό και Ηλεκτρικό

Ακινητοποιημένοι θα παραμείνουν οι συρ-
μοί σε μετρό και ΗΣΑΠ (γραμμές 1, 2, 3)
την Τετάρτη, από τις 21:00 έως τη λήξη

της βάρδιας, λόγω στάσης εργασίας των ηλεκτρ-
οδηγών.

Οι οδηγοί καταγγέλλουν ότι αναγκάζονται να
εκτελούν δρομολόγια με συρμούς, στους οποίο-
υς είναι εκτός λειτουργίας το κλιματιστικό στις
καμπίνες των οδηγών, ενώ προκειμένου να βγει
το πρόγραμμα πρέπει να δουλεύουν στα ρεπό
τους χωρίς ημέρες ξεκούρασης.

Σε ανακοίνωσή τους, επισημαίνουν πως αντί
η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ να ασχοληθεί με τα υφι-
στάμενα προβλήματα "προχώρησε σε ακόμα
ένα βήμα "επιβράβευσης" των Ηλεκτροδηγών,
εφαρμόζοντας προγράμματα επίπονα με ακόμα
πιο πολλά δρομολόγια ανά άτομο που για να
υλοποιηθούν πρέπει αναγκαστικά οι συνάδελφοι
να εργάζονται σε ημέρες που έχουν ρεπό".
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Στον κήπο του Σιδηροδρομικού Σταθμού
Ελευσίνας, την Τρίτη 29 Ιουνίου, η CHORUS
παρουσίασε το βιβλίο Εξ Ελευσίνος των τεσσάρ-
ων Ελευσινίων συγγραφέων Γιάννη Γαβαλά,
Βασίλη Ηλιόπουλου, Δημήτρη Κουτραφούρη και
Μιχάλη Λεβέντη -την πρώτη εκδοτική της προ-
σπάθεια.

1996, «Εν Ελευσίνι». 

2021, «Εξ Ελευσίνος». 

«Η ίδια παρέα, αγιάτρευτοι, γραφιάδες, παρα-
γωγικοί και αιωνιόπληκτοι.» όπως τόσο εύστοχα
τους περιγράφει η Αργυρώ Ορφανουδάκη στον
πρόλογό της.

Η παρουσίαση του βιβλίου πραγματοποιήθηκε
μέσα σε μια κατανυκτική ατμόσφαιρα στον κατάμε-
στο κήπο του Σταθμού από ανθρώπους που
ήρθαν για να τιμήσουν τη συνάντηση των τεσσάρ-
ων Ελευσινίων συγγραφέων και των κειμένων
τους.

Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος της CHO-
RUS, Παναγιώτης Γκιόκας και ακολούθησε η
παρουσίαση του βιβλίου από την αρχαιολόγο κα
Πόπη Παπαγγελή. Η ηθοποιός Μαρία Καστάνη
και η κοινωνική λειτουργός Μαριλού Μίλλες

ζωντάνεψαν πρόσωπα και
γεγονότα μέσα από τις αφηγήσεις
τους ενώ οι εξαίρετοι μουσικοί
Γιάννης Βιλλιώτης, Βαγγέλης
Γιαννάκης, Βασίλης Κολοβός και
Ντίνος Χατζηϊορδάνου τροφοδότ-
ησαν το συναίσθημα της εκδήλω-
σης με τη μουσική σύνθεση του
Βαγγέλη Γιαννάκη.

Σε απόλυτη αρμονία με τον
φιλόξενο και  γεμάτο μνήμες
χώρο του Σταθμού, οι παρευρισ-
κόμενοι ταξίδεψαν σε μέρη γνώρ-
ιμα και  άγνωστα συγχρόνως,
δημιουργώντας μια καινούργια
σχέση με το παρόν της πόλης και
τη θέση της στον κόσμο.

Μιας πόλης που συνεχίζει να
ανακαλύπτει τον εαυτό της…

_____________________

Για όποια και όποιον το επιθυμεί, το βιβλίο
είναι  διαθέσιμο στα γραφεία της CHORUS
(Αισχύλου 21, Ελευσίνα), καθημερινά, 12-6,
κατόπιν τηλεφωνήματος στο 210 220 1691. Στο
άμεσο μέλλον, θα διατίθεται επίσης σε επιλεγμέ-
να -φυσικά και ψηφιακά- βιβλιοπωλεία.

Η έκδοση του βιβλίου Εξ Ελευσίνος τελεί υπό
την αιγίδα και την οικονομική ενίσχυση του Υπο-
υργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Για την
παραχώρηση του χώρου της παρουσίασης, ευχα-
ριστούμε την Ελευσίνα 2023 Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης.

______________________

Συντελεστές έκδοσης και παρουσίασης του Εξ
Ελευσίνος

• Έκδοση βιβλίου και παραγωγή εκδήλωσης
παρουσίασης

CHORUS (Παναγιώτης Γκιόκας, Μαρία
Καστάνη, Γιάννης Παππάς, Αναστασία Τσοπε-
λάκη)

• Συγγραφείς
Γιάννης Γαβαλάς, Βασίλης Ηλιόπουλος,

Δημήτρης Κουτραφούρης, Μιχάλης Λεβέντης

• Πρόλογος
Αργυρώ Ορφανουδάκη
• Φωτογραφία εξωφύλλου
Γιώργος Μάρας
• Φωτογραφίες βιβλίου Εξ Ελευσίνος & παρ-

ουσίασης
Αρχείο Τσάκου / ΠΑΚΠΠΑ, εκτός από το σχέ-

διο του Β. Ηλιόπουλου στο Anima Nima
• Ομιλήτρια
Πόπη Παπαγγελή
• Ανάγνωση κειμένων
Μαρία Καστάνη, Μαριλού Μίλλες
• Μουσική σύνθεση
Βαγγέλης Γιαννάκης
• Ενορχήστρωση
Γιάννης Βιλλιώτης
• Μουσικοί
Γιάννης Βιλλιώτης / μπουζούκι, μαντολίνο
Βαγγέλης Γιαννάκης / κιθάρα
Βασίλης Κολοβός / πλήκτρα
Ντίνος Χατζηϊορδάνου / ακορντεόν
• Ήχος/εικόνα
Χρήστος Γεωργόπουλος
• Σχεδιασμός αφίσας
Αναστασία Τσοπελάκη
• Εθελοντές
Βιργινία Βασιλάκου
Έλενα Δρεττάκη
Σμαράγδα Παππά
Ξένια Σκορδά

Εξ Ελευσίνος - Η νέα συλλογική έκδοση
των τεσσάρων Ελευσινίων συγγραφέων Γ. Γαβαλά, 

Β. Ηλιόπουλου, Δ. Κουτραφούρη, Μ. Λεβέντη

Κορωνοϊός: 
Πότε θα ανοίξει η 
πλατφόρμα  για τον
εμβολιασμό των
εφήβων

Στο πλαίσιο της τακτική εν ημέρωσης
για τον  εμβολιασμό, η πρόεδρος της
Επιτροπής, Μαρία Θεοδωρίδου, επεσή-
μαν ε ότι -λαμβάν ον τας υπόψιν  τα
δεδομέν α- διατυπών ει τη θετική της
γν ώμη για τον  εθελον τικό εμβολιασμό
των  εφήβων  15 έως 17 ετών , υπογραμ-
μίζον τας την  αν άγκη γον ικής συν αίν ε-
σης μετά από εν ημέρωση

«Ναι» στον  εθελον τικό εμβολιασμό
των  εφήβων  από 15 έως 17 ετών  είπε
η Εθν ική Επιτροπή Εμβολιασμών ,
σηματοδοτών τας ταχ εία επαν απροσα-
ρμογή σχ εδίων  και αποφάσεων  

λόγω της μετάλλαξης «Δέλτα».
Στο πλαίσιο της τακτική εν ημέρωσης

για τον  εμβολιασμό, η πρόεδρος της
Επιτροπής, Μαρία Θεοδωρίδου, επεσή-
μαν ε ότι -λαμβάν ον τας υπόψιν  τα
δεδομέν α- διατυπών ει τη θετική της
γν ώμη για τον  εθελον τικό εμβολιασμό
των  εφήβων  15 έως 17 ετών , υπογραμ-
μίζον τας την  αν άγκη γον ικής συν αίν ε-
σης μετά από εν ημέρωση.

Επίσης, θα παρακολουθεί και θα επι-
καιροποιεί όποιο θέμα αν ακύπτει σχ ε-
τικά με τον  εμβολιασμό.

«Πιστεύουμε πως ο εμβολιασμός των
εφήβων  είν αι έν α ασφαλές βήμα προς
την  καν ον ικότητα της εκπαίδευσης και
της κοιν ων ικής ζωής. Είν αι κάτι το
οποίο θα επαν αφέρει τη χ αρά στους
ν έους που τόσο ταλαιπωρήθηκαν  από
την  επιδημία του COVID-19» υπογράμ-
μισε χ αρακτηριστικά η κ. Θεοδωρίδου.

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα
Όπως αν ακοίν ωσε στη συν έχ εια ο 

γεν ικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας
Φρον τίδας Υγείας, Μάριος
Θεμιστοκλέους, η πλατφόρμα για τον
εμβολιασμό των  εφήβων  15-17 ετών  θα
αν οίξει την  επόμεν η εβδομάδα.

Σύμφων α με τον  ίδιο, θα γίν ουν  σχ ε-
τικές αν ακοιν ώσεις στην  εν ημέρωση
της επόμεν ης Δευτέρας, στις οποίες θα
περιλαμβάν εται, μεταξύ άλλων , ο τρό-
πος με τον  οποίο θα εξασφαλιστεί η
συν αίν εση των  γον έων .



Κατασβέστηκε η φωτιά 
στις Αχαρνές που 
προκλήθηκε από 
πτώση κεραυνών

Εστίες φωτιάς προκλήθηκαν προκληθεί

στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αχαρνών

μετά από πτώση κεραυνών. Στην πλήρη κατά-

σβεσή της προχώρησε η πυσβεστική.

Σβήστηκαν άμεσα οι φωτιές που ξέσπα-
σαν από κεραυνούς κατά τη διάρκεια
καταιγίδας στην περιοχή της Βαρυμπόμ-

πης στην Πάρνηθα και στο Γερμανικό Νεκροταφ-
είο Διονύσου, στην Πεντέλη.

Σημειώνεται ότι στην Πάρνηθα εκδηλώθηκαν
χθες πέντε εστίες φωτιάς σε πεύκα που χτύπησαν
κεραυνοί, ενώ στην Πεντέλη σήμανε συναγερμός
όταν έγινε αντιληπτός από το ελικόπτερο, καπνός
κοντά στο Γερμανικό Νεκροταφείο, αλλά μόλις
έφτασαν εκεί οι δυνάμεις πυρόσβεσης δεν υπήρχε
φωτιά.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική
παρέμειναν σε ετοιμότητα οι πυροσβεστικές δυνά-
μεις και στις δύο περιοχές, καθώς και η εναέρια
επιτήρηση από ελικόπτερο.

Yπ. Υγείας καλεί ιδιώτες 
γιατρούς να συμμετέχουν στους 
εμβολιασμούς κατ’ οίκον

Στην δημοσιότητα δόθηκε από το υπουρ-
γείο Υγείας η πρόσκληση προς τους
ιδιώτες γιατρούς προκειμένου να συμμε-

τέχουν στο πρόγραμμα εμβολιασμών κατ’ οίκον ή
και στο ιατρείο τους.

Στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 63 ν.
4812/21 (ΦΕΚ Α 110) καλούνται οι ιδιώτες ιατροί
κάθε ειδικότητας και οι φορείς υλοποίησης του
άρθρου 268 του ν. 4798/21 να ενταχθούν στο
Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορο-
ναϊού COVID 19 για τον εμβολιασμό του πληθυ-
σμού κατ’ οίκον ή στο ιατρείο/εγκατάστασή τους.

Τα ενημερωτικά και εκπαιδευτικά εγχειρίδια και
οδηγίες σχετικά με την ορθή φύλαξη και μεταφορά
των εμβολίων είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του
Υπουργείου Υγείας www.moh.gov.gr και sτον ιστό-
τοπο www.emvolio.gov.gr.
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Σε πλήρη εξέλιξη το πρόγραμμα συντήρησης και
εξοπλισμού των Γυμνασίων και Λυκείων από το

Νίκο Χατζητρακόσια

Σ
τη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή, τα πάντα δου-
λεύουν βάσει προγράμματος. Έτσι, αμέσως μετά τη
λήξη της σχολικής χρονιάς 2020-2021 και των Πανελ-

λαδικών Εξετάσεων, μπήκε σε εφαρμογή, από τον Πρόεδρο

και Αναπλ. Δήμαρχο Νίκο Χατζητρακόσια, το πλάνο συντήρη-
σης και αποκατάστασης ζημιών στα διδακτήρια. Τα συνερ-
γεία ήδη ανέλαβαν εργασία, ώστε να είναι όλα πανέτοιμα,
στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Παράλληλα, ολοκληρώνεται ο εξοπλισμός των σχολικών
μονάδων, με το αναγκαίο υλικό που έχουν ζητήσει οι Διευθυ-
ντές.

«Το καλοκαίρι είναι περίοδος ξεκούρασης για την εκπαι-
δευτική κοινότητα. Για μας είναι περίοδος εντατικής ετοι-
μασίας, εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς. Διακηρυγμένος
στόχος μας, σύμφωνα με τη δέσμευση του Δημάρχου Χρήστου
Παππού, είναι ότι η Παιδεία αποτελεί βασική προτεραιότητα
του Δήμου», τόνισε ο Νίκος Χατζητρακόσιας. 

O
Δήμαρχ ος Αχ αρν ών
Σπύρος Βρεττός μαζί με
τον  βουλευτή Αν ατ.

Αττικής κ. Βασίλη Οικον όμου,
επισκέφθηκαν  το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων  για
μια εποικοδομητική συν άν τηση με
τον  Γεν ικό Γραμματέα
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και
Νεολαίας Δρ. Γεώργιο Βούτσιν ο.

Μετά την  συν άν τηση ο
Δήμαρχ ος κ. Σπύρος Βρεττός

τόν ισε:“Μαζί με τον  βουλευτή
Αν ατ. Αττικής και φίλο Βασίλη
Οικον όμου, βρεθήκαμε στο
Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων  για μια
εποικοδομητική συν άν τηση με
τον  Γεν ικό Γραμματέα
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και
Νεολαίας Δρ. Γεώργιο Βούτσιν ο.

Είχ αμε την  ευκαιρία ν α
συζητήσουμε μαζί του για το
Δημόσιο ΙΕΚ Αχ αρν ών , μια
εκπαιδευτική δομή που εδρεύει

στην  πόλη μας και είν αι γν ωστό
στην  εκπαιδευτική κοιν ότητα για
την  εξαιρετική του ποιότητα και τα
εν τυπωσιακά αποτελέσματα.

Θέσαμε επί τάπητος την  αν άγκη
στήριξής του μέσω της περαιτέρω
υποστήριξης και τον  εμπλουτισμό
του με ν έες ειδικότητες σε
συν εργασία με Αν ώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά και
την  αν αβάθμισή του σε «Θεματικό
ΙΕΚ Αθλητισμού και Αν αψυχ ής»
στο πλαίσιο της ν έου χ άρτη
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.”

Στο Υπουργείο Παιδείας ο Βουλευτής Βασίλης Οικονόμου 
και ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπ. Βρεττός
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Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο συντονι-
σμένης επιχείρησης που πραγματοποι-
ήθηκε στις περιοχές Ζεφυρίου, Καματε-
ρού, Αχαρνών, Άνω Λιοσίων, Πειραιά
και Νίκαιας, συνελήφθησαν από
αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφ-
άλειας Δυτικής Αττικής με τη συμμετοχή
αστυνομικών των Τμημάτων Ασφαλείας
Χαϊδαρίου, Φυλής, Ζεφυρίου, Αγίας
Βαρβάρας, και Μεγάρων, της Ο.Π.Κ.Ε,
της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) και
της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρή-
σεων Αττικής, 15 Έλληνες υπήκοοι,
μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των
οποίων και τα τέσσερα αρχηγικά στε-
λέχη. Επίσης, ταυτοποιήθηκαν και
αναζητούνται έξι επιπλέον μέλη της
οργάνωσης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από την
έρευνα διαπιστώθηκε η δραστηριο-
ποίηση, από τις αρχές του έτους 2018
έως και τη τρέχουσα χρονική περίοδο,
σε διάφορες περιοχές της Επικράτειας,
επιχειρησιακά δομημένης εγκληματικής
οργάνωσης, με διαρκή δράση και δια-
κριτούς ρόλους για τη διάπραξη απατών
μέσω της κατάρτισης πλαστών αποδεικ-
τικών κατάθεσης χρηματικού ποσού σε
τραπεζικό λογαριασμό (έμβασμα) και
κατάρτισης πλαστών επιταγών.

Ως προς την διάρθρωση της εγκλημα-
τικής οργάνωσης, αυτή αποτελείτο από
δύο ομάδες με:

τα μέλη της «Α’  Ομάδας» να δραστηρ-
ιοποιούνται στη διάπραξη απατών σε
βάρος ιδιωτών, με εκτιμώμενο περιου-
σιακό όφελος που ξεπέρνα το χρηματικό
ποσό  των 102.000 ευρώ (τετελεσμένες
απάτες και σε απόπειρα) και

τα μέλη της «Β’  Ομάδας» να δραστηρ-
ιοποιούνται στη διάπραξη απατών σε
βάρος εταιρειών και εμπόρων, με
εκτιμώμενο περιουσιακό όφελος που
ξεπέρνα το χρηματικό ποσό του
1.000.000 ευρώ περίπου (τετελεσμένες
απάτες και σε απόπειρα).

Πώς δρούσε η σπείρα
Ως προς τον τρόπο δράσης: Τα μέλη

της Α΄Ομάδας εντόπιζαν ιδιώτες που
διέθεταν προς πώληση σε σελίδες του
διαδικτύου,  αντικείμενα  όπως κινητά
τηλέφωνα, χρυσαφικά και διάφορες
συσκευές, τα οποία αποσπούσαν παρ-
αθέτοντας ψευδή στοιχεία και ψευδή
παραστατικά, μεταφοράς-πληρωμής
χρηματικού ποσού.

Οι δράστες φρόντιζαν πάντα η υπο-
τιθέμενη κατάθεση χρημάτων να γίνεται
από διαφορετική τράπεζα σε σχέση με
αυτή που διατηρούσε τραπεζικό λογαρ-
ιασμό το θύμα, ώστε να είναι αδύνατο
να ελέγξει άμεσα ο παθών την πίστωση
του χρηματικού ποσού στο λογαριασμό
του.

Στην περίπτωση που το θύμα διέμενε
στην περιοχή της Αττικής, οι κατηγορ-
ούμενοι χρησιμοποιούσαν ταξί τα οποία
παραλάμβαναν και στη συνέχεια τους
παρέδιδαν τα δέματα με τα αντικείμενα,
ενώ όταν το θύμα διέμενε εκτός Αττικής
οι δράστες το έπειθαν για την αποστολή
του δέματος μέσω εταιρείας ταχυμεταφο-
ρών ή μέσω Υπεραστικού Λεωφορείου.

Κατά την προανάκριση, εξιχνιά-
στηκαν 84 περιπτώσεις απάτης και 14
περιπτώσεις απόπειρας απάτης  σε
βάρος ιδιωτών.

Τα μέλη της Β΄Ομάδας εντόπιζαν εται-
ρείες-παραγωγούς, οι οποίοι δραστηρ-
ιοποιούνται στο εμπόριο εμπορευμάτων-
τροφίμων, επικοινωνούσαν τηλεφωνικά
και με την παράσταση ψευδών γεγονό-
των ως αληθινών και κάνοντας χρήση
ψευδών στοιχείων ταυτότητας, προ-
σποιούμενοι τους εκπροσώπους ή
ιδιοκτήτες εταιρειών εμπορίας τροφίμων
και ηλεκτρονικών ειδών, κατόρθωναν
την παράνομη απόκτησή εμπορευμά-
των.

Τα αρχηγικά μέλη συστήνονταν ως
εκπρόσωποι ή ιδιοκτήτες εταιρειών, οι
οποίες είναι μεν υπαρκτές πλην όμως
έχουν διακόψει την επαγγελματική τους
δραστηριότητα και με τη «κάλυψη» αυτή,

προέβαιναν σε παραγγελία μεγάλης
ποσότητας εμπορεύματων.

Ακολούθως και προκειμένου να παρ-
απλανήσουν τους παθόντες, είτε κατάρ-
τιζαν πλαστό αποδεικτικό κατάθεσης
χρηματικού ποσού, σε τραπεζικό λογα-
ριασμό που υποδείκνυε το υποψήφιο
θύμα, είτε προσκόμιζαν πλαστή επιταγή
ημέρας, κατά την παράδοση του εμπορ-
εύματος.

Και σε αυτήν την περίπτωση, οι κατ-
ηγορούμενοι φρόντιζαν πάντα η υπο-
τιθέμενη κατάθεση χρημάτων να γίνεται
από διαφορετική τράπεζα, σε σχέση με
αυτή που διατηρούσε τραπεζικό λογαρ-
ιασμό το θύμα.

Η παράδοση των εμπορευμάτων –
προϊόντων γινόταν αρχικά από τους
ίδιους τους παθόντες (εταιρείες – φυσικά
πρόσωπα) σε προκαθορισμένα σημεία,
καθ’  υπόδειξη των μελών της εγκλημα-
τικής οργάνωσης, τα οποία στη
συνέχεια τα μετέφεραν σε αποθηκευτι-
κούς  χώρους, που δεν γνώριζαν οι
αποστολείς.

Κατά την διενεργηθείσα προανάκριση,
εξιχνιάστηκαν 44 περιπτώσεις απάτης
και 45 περιπτώσεις απόπειρας απάτης
σε βάρος εταιρειών-παραγωγών.

Ενδεικτικά αναφέρονται αντικείμενα–
εμπορεύματα-τρόφιμα τα οποία απέσπα-
σε η Β΄ εγκληματική ομάδα:

Μέλι αξίας 65.000 ευρώ
101 τηλεοράσεις αξίας 42.700 ευρώ
παραφαρμακευτικά προϊόντα αξίας

30.000 ευρώ
Ταχυζυμωτήριο αξίας 17.360 ευρώ

Γεωργικό μηχάνημα αξίας 15.000
ευρώ

Ζαχαρώδη προϊόντα αξίας 12.145
ευρώ

Ηλεκτρικά πατίνια-μηχανάκια αξίας
12.000 ευρώ

Ρύζι αξίας 11.350 ευρώ
Ελαιόλαδο αξίας 10.000 ευρώ
Οπωροκηπευτικά προϊόντα αξίας

8.881 ευρώ
Κρέας αξίας 8.500 ευρώ
Καπνικά είδη αξίας 7.675 ευρώ
Μπαχαρικά αξίας 5.763 ευρώ
Ελαστικά οχημάτων αξίας 4.017 ευρώ

και πλείστα άλλα προϊόντα.

Διενεργήθηκαν 10 έρευνες σε οικίες,
κατά τις οποίες βρέθηκαν μεταξύ άλλων
και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό
των 2.250 ευρώ, Ι.Χ. Φορτηγό, 2 Ι.Χ.Ε.
αυτοκίνητα, 31 κινητά τηλέφωνα, τηλεο-
ράσεις, tablet,  φωτογραφική μηχανή,
φυσίγγια, πλήθος εγγράφων, τραπε-
ζικών καρτών και εμπορευμάτων.

Επιπρόσθετα, σε βάρος ενός εκ των
συλληφθέντων εκκρεμούσε καταδικαστι-
κή απόφαση, με την οποία καταδικά-
στηκε σε ποινή κάθειρξης 382 ετών, για
τα αδικήματα  της εγκληματικής οργά-
νωσης, παράβαση της Νομοθεσίας περί
εξαρτησιογόνων ουσιών, διευκόλυνση
εισόδου-εξόδου από το ελληνικό έδαφ-
ος εκ κερδοσκοπίας, παράνομη κατοχή
ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτου
προσώπου και πλαστογραφία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ.
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Δυτική Αττική: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση
που διέπραττε απάτες και πλαστογραφίες

Εκσυγχρονίζεται και 
απλοποιείται η διαδικασία 

εγγραφής των ετεροδημοτών

Ο
Υπουργός Εσωτερ-
ικών , Μάκης Βορίδης
στο πλαίσιο των  εν ε-

ργειών  που πραγματοποιεί
για τη διευκόλυν ση
άσκησης του εκλογικού
δικαιώματος των  Ελλήν ων
πολιτών , υπέγραψε την
απόφαση με την  οποία
ψηφιοποιείται και απλοποι-
είται η διαδικασία εγγραφής
των  ετεροδημοτών  στους

ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.
Με τη συγκεκριμέν η απόφαση του κ. Βορίδη συστή-

ν εται ειδική ηλεκτρον ική εφαρμογή μέσω της οποίας οι
εν διαφερόμεν οι εκλογείς αποκτούν  τη δυν ατότητα ν α
εγγράφον ται ηλεκτρον ικά στους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους ετεροδημοτών , προκειμέν ου ν α μπορούν
ν α ψηφίσουν  από τον  τόπο διαμον ής τους, τους
συν δυασμούς της εκλογικής τους περιφέρειας.

Η ειδική εφαρμογή έχ ει τεθεί σε λειτουργία και φιλοξε-
ν είται στην  ηλεκτρον ική διεύθυν ση http:// https://aiti-
seis.eterodimotes.gov .gr
Η διαδικασία εγγραφής των  ετεροδημοτών  στην  ηλεκ-
τρον ική εφαρμογή απαιτεί τρία απλά βήματα για την
ολοκλήρωση της:

Είσοδο στην εφαρμογή μέσω Taxis Net
Για την  είσοδο στην  εφαρμογή και την  πιστοποίηση

του εν διαφερόμεν ου εκλογέα απαιτείται η χ ρήση των

κωδικών  της ΑΑΔΕ και του ΑΦΜ του.
Συμπλήρωση της σχ ετικής ηλεκτρον ικής αίτησης με τα
απαραίτητα στοιχ εία
Για την  επιτυχ ή υποβολή της αίτησης παρέχ ον ται,
εν τός της εφαρμογής, λεπτομερείς οδηγίες.

Οριστικοποίηση της αίτησης
Με την  επιτυχ ή υποβολή της αίτησης αποδίδεται αυτό-
ματα αριθμός πρωτοκόλλου, ο οποίος αποστέλλεται στο
ηλεκτρον ικό ταχ υδρομείο του εκλογέα.
Η ηλεκτρον ική εφαρμογή δίν ει στον  εκλογέα το δικαίω-
μα ν α μεταβάλλει τα στοιχ εία του αν ά πάσα στιγμή ή ν α
διαγραφεί από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετε-
ροδημοτών  με την  υποβολή μίας απλής αίτησης.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για εγγραφή στους ειδι-
κούς καταλόγους ετεροδημοτών μπορούν να υπο-
βάλλονται και στους οικείους Δήμους καθώς και
στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Ε
γκληματική οργάνωση, αποτελούμενη από δύο ομάδες, τα μέλη
των οποίων διέπρατταν απάτες και πλαστογραφίες σε βάρος
εταιρειών, εμπόρων και ιδιωτών σε όλη την επικράτεια, εξαρθ-

ρώθηκε από την Αστυνομία, έπειτα από πολύμηνη έρευνα.
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Το ποσοστό 
εμβολιασμένων σε 
κάθε περιφέρεια 
- Μπροστά Αττική και Ιόνιο

Σε χαμλάμηλά επίπεδα κυμαίνεται  ο εμβολια-
σμός σε Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κρήτη,
Βόρειο Αιγαίο και Ανατολική Μακεδονία -

Θράκη.

Μακριά από στόχο για χτίσιμο ανοσίας κατά του κορονο-
ϊού μέσω εμβολιασμού του 80% των πολιτών, παραμένει η
χώρα, καθώς σε αρκετές περιφέρειες φαίνονται ιδιαίτερα χαμ-
ηλά ποσοστό. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία μόνο τρεις περ-
ιφέρειες στην επικράτεια έχουν πετύχει εμβολιασμό του 50% και
άνω των πολιτών με έστω μία δόση, η Αττική (51%) τα Ιόνια
Νησιά (55%) και τα Νησιά του Νοτίου Αιγαίου (52%).

Αν υπολογίζουμε και τα προγραμματισμένα ραντεβού, τότε
50% ποσοστό εμβολιασμένου πληθυσμού θα έχει και η Ήπειρ-
ος.

Όσον αφορά στους πλήρως εμβολιασμένους πολίτες και πάλι
στα Ιόνια Νησιά βλέπουμε το μεγαλύτερο ποσοστό με 47% και
ακολουθούν τα Νησιά του Ν. Αιγαίου με 44%. Από κει και πέρα
όλες οι άλλες περιφέρειες κινούνται με ποσοστό από 31% που
ναι το χαμηλότερο και το έχει η Στ. Ελλάδα και 39% που έχει η
Δυτική Μακεδονία, ενώ 38% έχει η Αττική.  

Είναι ξεκάθαρο πως χρειάζεται μεγάλος αγώνας δρόμου για
να αυξηθούν οι εμβολιασμοί. Αν συγκρίνει κανείς τα ποσοστά
όσων έχουν κάνει την πρώτη δόση με εκείνα που αφορούν την
υλοποιημένη πρώτη δόση συνυπολογίζοντας και τα ραντεβού
που εκκρεμούν, δε βλέπουμε σημαντικές διαφορές.

Χαρακτηριστική η περίπτωση της Κεντρικής Μακεδονίας
όπου έχουν ήδη εμβολιαστεί με μία δόση το 43% του πληθυ-
σμού το οποίο μόλις που ανεβαίνει στο 44% αν υπολογίσουμε
και τα ραντεβού, ενώ το ποσοστό των πλήρως εμβολιασμένων
πολιτών δεν ξεπερνά το 36%.

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284

Από σήμερα 6 Ιουλίου και έως την  Παρασκευή 16
Ιουλίου, αν οίγει το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για υποβολή μον ο-
μερών  δηλώσεων  εργαζομέν ων  ως εξής:
– Πρώτον , για εργαζόμεν ους με δικαίωμα επαν απρ-
όσληψης  σε επιχ ειρήσεις – εργοδότες κύριων  ή μη
κύριων  ξεν οδοχ ειακών  και τουριστικών  καταλυμά-
των  ή οδηγοί τουριστικών  λεωφορείων , για τη
χ ορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τον
Ιούν ιο 2021.

– Δεύτερον , καλλιτέχ ν ες-επαγγελματίες της τέχ ν ης
και του πολιτισμού, που έχ ουν  εγγραφεί έως και
την  10/1/2021 στην  ειδική πλατφόρμα artandcul-
tureprof essionals.serv ices.gov .gr στο Π.Σ.
ΕΡΓΑΝΗ και είν αι δικαιούχ οι της αποζημίωσης ειδι-
κού σκοπού σύμφων α με τη σχ ετική κοιν ή υπουρ-
γική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2883), μπορούν  ν α προ-
βούν  σε μον ομερείς υπεύθυν ες δηλώσεις για τον

Μάιο 2021.
Παράλληλα, κατά το ίδιο χ ρον ικό διάστημα (6-16

Ιουλίου 2021) δίν εται εκ ν έου η δυν ατότητα σε καλ-
λιτέχ ν ες, που είν αι εγγεγραμμέν οι έως και την
10/1/2021 στην  προαν αφερθείσα πλατφόρμα, ν α
προβούν  σε μον ομερείς υπεύθυν ες δηλώσεις και
για τους μήν ες Ιαν ουάριο έως και Απρίλιο 2021.

Τρίτον , δίν εται η δυν ατότητα υποβολής μον ομε-
ρών  υπεύθυν ων  δηλώσεων  σε ξεν αγούς και τουρι-
στικούς συν οδούς, για τη λήψη αποζημίωσης ειδι-
κού σκοπού για τους μήν ες Μάρτιο, Απρίλιο και
Μάιο  2021 σύμφων α με την  σχ ετική κοιν ή υπουρ-
γική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2883). Οι δικαιούχ οι υπο-
βάλλουν  μον ομερή υπεύθυν η δήλωση, αν ά μήν α,
στην  πλατφόρμα
supportemploy ees.serv ices.gov .gr στο Π.Σ.
ΕΡΓΑΝΗ, χ ωρίς ν α απαιτείται δήλωση εργοδότη.

Ανοίγει σήμερα το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για υποβολή 
μονομερών δηλώσεων εργαζομένων
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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

ΓΑΜΟΣ
Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΤΟΥ

ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΤΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ 
Η ΣΟΦΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ
ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΓΑΜΟΣ

Ο ΣΑΛΟΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΑΝΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΕΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΧΑΨΑ ΠΑΡΘΕΝΑ ΤΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΕΡΙΧΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ
ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ
ΣΤΟΝ ΙΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΧΑΡΝΩΝ 

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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Βασιλακόπουλος: 
«Να σταθεροποιηθ
ούμε στα 100.000 
εμβόλια ημερησίως»

Από πλευράς του, ο
καθηγητής Πνευμονο-
λογίας Θεόδωρος Βασι-
λακόπουλος δήλωσε
στον ΣΚΑΪ ότι «σήμερα θα
περάσουμε τα 4 εκατ.
συμπολιτών μας που
έχουν εμβολιαστεί με δύο
δόσεις, άλλο 1 εκατ. έχει
κάνει τη μία δόση».

Διαβεβαίωσε ότι  αν
«σταθεροποιηθούμε στα
100.000 εμβόλια ημερη-
σίως από τώρα έως το
τέλος Αυγούστου, τέλος
Αυγούστου θα έχουμε 80%
ανοσία».

«Είμαι υπέρ του εμβολιασμού
στα παιδιά 15 – 17, υπάρχουν
άπειρα στοιχεία για εμβολιασμό.
Το εμβόλιο της Pfizer με το
οποίο γίνεται ο εμβολιασμός
έχει εγκριθεί από τις ηλικίες
από 16 και πάνω, στη Β. Αμερι-
κή έχουν εμβολιαστεί πάνω από
7 με 8 εκατ. , και μικρότερης 

ηλικίας, έχουμε πάρα πολλά
δεδομένα. «Μόλις επιτραπεί ο
11χρονος γιος μου θα εμβολια-
στεί» ξεκαθάρισε.

Ο κ. Βασιλακόπουλος πρότει-
νε «αυτός με μια δόση να κάνει
σε δημόσια υπηρεσία δωρεάν
το τεστ ώστε να επιβραβεύεται
για την σωστή επιλογή που
έκανε».

Ο καθηγητής ζήτησε άλλου 

τύπου επικοινωνιακή καμπά-
νια για τον εμβολιασμό, λέγοντας
ότι  ινδάλματα της κοινωνίας,
στον αθλητισμό και τον καλλι-
τεχνικό κόσμο, με κοινωνική
απήχηση, να βγουν μπροστά να
βοηθήσουν

«Η μάσκα δόθηκε οδηγία να
βγει σε εξωτερικούς χώρους
όπου δεν υπάρχει  συνωστι-
σμός» διευκρίνισε ο καθηγητής.

Συνεχίζεται από σελ. 2
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Ε Σ Κ Α Ν Α :
ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 31/8

Την Τρίτη 31.08.2021 και ώρα 16.00
μ.μ. στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΧ ΙΖΟΛΑ ΣΤΗΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΑΙΓΕΩΣ ΚΑΙ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ)
θα διεξαχθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση
της ΕΣΚΑΝΑ με θέμα την τροποποίηση
του υφιστάμενου εν ισχύ Καταστατικού
αυτής προκειμένου να εναρμονιστεί με
τις διατάξεις του Νέου Αθλητικού Νόμου
4726/2020.

Σε περίπτωση μη επιτευχθείσης της
απαιτούμενης εκ του Καταστατικού απα-
ρτίας των 2/3 των μελών της ΕΣΚΑΝΑ, η
Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει
την ίδια μέρα Τρίτη 31.08.2021 και ώρα
18.00 μ.μ.στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΧ ΙΖΟΛΑ
ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΑΙΓΕΩΣ ΚΑΙ
ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Νόμου
4726/2020 το άρθρο 14 (που αντικαστέ-
στησε το άρθρο 14 του Νόμου
2725/1999) "Γενική Συνέλευση Αρχαιρ-
εσίες Όργανα αθλητικής ένωσης" :

1. Στη Γενική Συνέλευση αθλητικής
ένωσης συμμετέχουν με αντιπροσώπους 

μόνο τα  αθλητικά σωματεία μέλη που
την απαρτίζουν. Κάθε σωματείο μέλος
της ένωσης εκπροσωπείται στη Γενική
Συνέλευση από έναν (1) μόνο αντιπρό-
σωπο, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο
αναπληρωτής του. 

Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής
του είναι οπωσδήποτε τακτικά μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου
με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέ-
γονται και εκπροσωπούν ένα (1) μόνο
σωματείο. Κάθε σωματείο μέλος της ένω-
σης διαθέτει μία (1) μόνο ψήφο στη Γενι-
κή Συνέλευση. 

Ο αντιπρόσωπος του σωματείου συμμε-
τέχει και ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση
αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της διά
πληρεξουσίου συμμετοχής και ψηφοφο-
ρίας.

2. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε
Γενική Συνέλευση αθλητικής ένωσης έχει
κάθε αθλητικό σωματείο που φέρει ειδική
αθλητική αναγνώριση, έχει εγγραφεί στο
ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωμα-
τείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020
(Α΄ 148) και τουλάχιστον κατά τα δύο (2)
από τα τρία (3) προηγούμενα της γενι-
κής συνέλευσης έτη συμπεριλαμβανομέ-
νου του έτους διεξαγωγής της, συμμε-
τείχε σε επίσημες αθλητικές διορ-
γανώσεις ... και αν πρόκειται για ομα-
δικό άθλημα, με όσους κατ’  ελάχιστον
αθλητές απαιτούνται από τους κανονι-
σμούς του οικείου αθλήματος για την
κανονική συμμετοχή σε επίσημους
αγώνες και σε κάθε περίπτωση με του-
λάχιστον δώδεκα (12) αθλητές, ανά έτος.

Α. Ε. Κ:   Ίδρυση τμήματος Γυναικείου Ποδοσφαίρου!
Η ΑΕΚ από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής της έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη του
γυναικείου αθλητισμού και το ίδιο πράττει και τώρα.
Ένα ακόμη τμήμα γυναικών ιδρύεται και τίθεται άμεσα σε λειτουργία από την τρέχουσα αγωνι-
στική περίοδο 2021-2022, το τμήμα γυναικείου ποδοσφαίρου.
Μαζί με τη Γυναικεία ομάδα Ποδοσφαίρου, παράλληλα θα δημιουργηθούν Τμήματα Υποδομής
με στόχο την καλλιέργεια του αθλήματος και τη δημιουργία νέων αθλητριών από τα σπλάχνα
του Συλλόγου.
Πληροφορίες για έναρξη εγγραφών, προπονήσεις και την έδρα του τμήματος καθώς και των
Ακαδημιών θα γίνουν γνωστές με νέα ανακοίνωση το επόμενο χρονικό διάστημα.

ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ
Ή σταθερά αν οδική πορεία τής
ΑΚΑΔΗΜΊΑΣ ΤΉΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ
συν εχ ίζεται!!!! μετά τον  πέρυσιν ο
ΆΘΛΟ της κατάκτησης τού πρωταθλή-
ματος ΣΆΛΑΣ από την  Κ14 ήρθε
σήμερα ή ΙΔΑΊΤΕΡΑ ΤΙΜΗΤΙΚΉ ΚΑΊ
ΣΠΟΥΔΑΊΑ ΤΡΊΤΗ ΘΈΣΗ μετά από
θριαμβευτική ν ίκη με 5_0 με αν τίπαλο
ΤΟΝ ΠΑΣ ΓΈΡΑΚΑ!!! Πολλά μπράβο
καί θερμά συγχ αρητήρια σέ όλα τά
παιδιά πού αγων ίστηκαν  την  χ ρόν ια
αυτή στην  ομάδα μσς καί συγκεκριμέ-
ν α:ΒΑΣΙΛΌΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ,
ΔΟΥΛΑΒΕΡΑΣ ΓΙΏΡΓΟΣ,ΚΑΤΑΚΟΣ
ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ,ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ,ΣΥΨΗΣ ΣΤΈΦΑΝΟΣ,
ΣΤΑΥΡΌΠΟΥΛΟΣ ΧΡΉΣΤΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΏΣΤΑΣ, ΣΤΑΜΑΤΉΣ ΣΤΕΦΆΝΟΣ,
ΛΟΥΚΆΣ ΤΆΣΟΣ, ΠΑΠΟΥΤΣΆΚΗΣ ΝΊΚΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΌΠΟΥΛΟΣ ΚΏΣΤΑΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ ΓΙΏΡΓΟΣ, ΜΑΝΩΛΌΠΟΥΛΟΣ ΝΊΚΟΣ, ΚΟΛΩΝΊΑΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ,
ΑΘΑΝΑΣΊΟΥ ΓΙΏΡΓΟΣ, ΣΕΜΕΡΤΖΊΔΗ Σ ΆΓΓΕΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΘΑΝΆΣΗΣ.Στο
ΤΕΧΝΙΚΌ ΕΠΙΤΕΛΕΊΟ καθώς καί ΣΤΌ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΤΜΗΜΑ τής Ακαδημίας καί φυσι-
κά στους γον είς τών  παιδιών  που ήταν  ΠΆΝΤΑ ΚΟΝΤΆ ΜΑΣ στά δύσκολα καί στά
εύκολα!!!!! και επειδή την  ΠΈΜΠΤΗ υπάρχ ει προημιτελικός κυπέλλου συν εχ ίζουμε
με σοβαρότητα θέληση αλλά κυρίως όρεξη καί αγάπη για το ΠΟΔΌΣΦΑΙΡΟ ΚΑΊ ΤΗΝ
ΑΚΑΔΗΜΊΑ ΤΗΣ ΠΆΡΝΗΘΑΣ....

ΑΣΟΔ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
22ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Handball 2021

Η Επιτροπή BHB της ΟΧΕ ανακοινώνει τον προγραμματισμό για τα τουρνουά
του 22ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος, καθώς και του 8ου Κυπέλλου Ανδρών για το
καλοκαίρι του 2021:
23-25 Ιουλίου: Aspropyrgos Beach Handball Tournament" Εγκαταστάσεις Ασπροπύρ-
γου
Διοργάνωση: Beach Handball Aspropyrgos, υπεύθυνος: Ν. Ματθαίου, τηλ.:
6984235760 , e-mail: (nikolaosmatthaiou@gmail.com)
30-1 Αυγ (+ 8ο Κύπελλο Ελλάδος): "Orionas Beach Handball Tournament
Chania", Άγ. Απόστολοι Ν. Κυδωνίας Χανίων (διοργάνωση: ΑΣΧ Ωρίων
Χανίων, υπ/νος: Ευτ. Χλωράκης, τηλ.: 6977257120, e-mail:
orionas.chania@gmail.com)
7-8 Αυγ: Final-4 Πρωταθλήματος (περαιτέρω στοιχεία θα ανακοινωθούν)
Βάσει του κανονισμού της ΟΧΕ, όλα τα τουρνουά του Πανελληνίου
Πρωταθλήματος είναι εντεταγμένα και στο European Beach Handball Tour
(ebt, www.eurohandball-beachtour.com/desktopdefault.aspx/tabid-58/).
Πληροφορίες ΟΧΕ: e-mail: beachhandball@hhf.org.gr
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣ
Ε Υ Κ Λ Ε Ι Δ Η
ΜΕΓΑΡΩΝ  ΣΤΗΝ
ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΒΟΛΕΪ

Η  16χρονη Σίλια Κίτσιου
είναι  πλέον αθλήτρια του
ΑΟΦ Πορφύρα Πειραιά
ομάδα της Α1 της γυναικείας
ελληνικής volleyleague. Ο

Πορφύρας, από τις κορυφαίες ομάδες του γυναικείου βόλεϊ,
επενδύει σε νέες αθλήτριες και μέσα σε αυτό το πλαίσιο το
τμήμα scouting παρακολουθούσε τα 2 τελευταία χρόνια την
αθλήτρια μας στα πρωταθλήματα της ΕΣΠΕΔΑ που συμμετείχε
ο Ευκλείδης. Πλέον οι συνθήκες κατέστησαν ώριμες ώστε να
επιτευχθεί αυτή η σπουδαία μετακίνηση.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΡΦΥΡΑΣ

Ο Πορφύρας αποτελεί την νέα ανερχόμενη δύναμη του ελληνι-
κού γυναικείου βόλεϊ και θεωρείται ότι ανήκει, βάση αποτελε-
σμάτων, ανάμεσα στις 6-7 καλύτερες ομάδες της Ελλάδας την
τελευταία πενταετία. Στο πρωτάθλημα της περιόδου 2018-
2019 τερμάτισε στην 6η θέση κερδίζοντας έτσι τη συμμετοχή
του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και συγκεκριμένα στο CEV
European Challege Cup.

ΔΙΑΚΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΊΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗ

Ο ΑΣ Ευκλείδης Μεγάρων, ο πρώτος σύλλογος που καλλιέργ-
ησε το όμορφο άθλημα του βόλεϊ στα Μέγαρα, πετυχαίνει σε
πολύ σύντομο χρονικό διάστημα κάτι πραγματικά πολύ σπου-
δαίο που αποδεικνύει περίτρανα τη σωστή λειτουργία των
τμημάτων υποδομής του και της αθλητικής φιλοσοφία του, όχι
μόνο στο βόλεϊ αλλά και στο ποδόσφαιρο και πρόσφατα στο
μπάσκετ. Μια φιλοσοφία που στόχο έχει την ανάδειξη πρώτα
σωστών χαρακτήρων και αθλητών και μετά την προώθηση των
εξαιρετικών ταλέντων σε ομάδες υψηλότερων κατηγοριών.
Ο πρόεδρος του συλλόγου κο Μπακαούκας Πέτρος δήλωσε
για την νέα πρόκληση στην αθλητική καριέρα της Σίλιας:
«Μετά τις επιτυχίες του ποδοσφαίρου την δεκαετία 2010 –
2020, έρχεται και η σειρά του βόλεϊ να σημειώσει μία τεράστια
επιτυχία: η αθλήτρια μας Σίλια Κίτσιου που μεγάλωσε αθλητι-
κά στην «αγκαλιά» του Ευκλείδη, είναι αθλήτρια ομάδας Α1,
του ΑΟΦ Πορφύρα Πειραιά. Ο στόχος του συλλόγου μας είναι
να αθλεί και να εκπαιδεύει νέα παιδιά της πόλης μας με στόχο
να γίνονται καλύτεροι άνθρωποι πρώτα και καλύτεροι αθλητές
στη συνέχεια. Είναι μεγάλη η χαρά μας όταν ο Ευκλείδης γίνε-
ται το «σκαλοπάτι» για να αναδείξουν τα παιδιά μας το ταλέν-
το τους και την αξία τους επιδιώκοντας με δουλειά και υπομο-
νή υψηλότερους στόχους. Εύχομαι υγεία και κάθε επιτυχία στη
Σίλια μας στην νέα της ομάδα».
Θα ήταν παράλειψη τέλος να μην γίνει ιδιαίτερη μνεία στους
προπονητές που έχουν δουλέψει και δουλεύουν στην ακαδ-
ημία μας, οι οποίοι με υπομονή και κάτω από πραγματικά
αντίξοες συνθήκες πολλές φορές έχουν μεταδώσει πολύτιμες
αθλητικές γνώσεις σε όλα τα παιδιά που στελεχώνουν τα τμή-
ματα μας, αγωνιστικά ή μη. Συγκεκριμένα πολλές ευχαριστίες
απευθύνουμε στον κο Τάκη Κορδαλή, που ουσιαστικά «έχτι-
σε» την ακαδημία του βόλεϊ από το μηδέν και την κα Μαρίζα
Μπεκιάρη που με μεγάλη επιτυχία συνεχίζει το έργο του κου
Κορδαλή.

Aπόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Τ
ο πρωτάθλημα της Football League
ολοκληρώθηκε πριν  λίγες ημέρες.
151 ποδοσφαιριστές βρήκαν  δίχ τυα

στο πρωτάθλημα της τρίτης τη τάξει κατ-
ηγορίας.
Συν ολικά 151 παίκτες πέτυχ αν  γκολ στη
σεζόν  που ολοκληρώθηκε με τον
Θοδωρή Τσιριγώτη της Επισκοπής ν α
βγαίν ει πρώτος σκόρερ στον  Νότιο
Όμιλο με 9 τέρματα, δύο παραπάν ω από
τους Αν τόν ιο Ροχ άν ο της Νίκης Βόλου
και Χρήστο Χατζησάββα του Ιάλυσου.

Για τον  Βόρειο όμιλο πρώτος σκόρερ
αν αδείχ θηκε ο Γιάν ν ης Λουκίν ας της
Βέροιας με 9, εν ώ στη δεύτερη θέση με 8
τέρματα βρέθηκαν  τρεις ποδοσφαιρι-
στές, έν ας εξ αυτών  ο συμπαίκτης του
στη «Βασίλισσα του Βορρά» Γιάν ν ης
Πασσάς. Οι έτεροι δύο ήταν  ο Παν α-
γιώτης Μαν ιός του Αλμωπού Αριδαίας και

ο Ιάσων  Παπαδημητρίου του Ολυμπια-
κού Βόλου.

Οι πρώτοι σκόρερ στο Νότο

1. Θεόδωρος Τσιριγώτης (Επισκοπή) 9

2. Αν τόν ιο Ροχ άν ο (Νίκη Βόλου) 7

3. Χρήστος Χατζησάββας (Ιάλυσος) 7

4. Ματθαίος Μαρουκάκης (Καλλιθέα) 6

5. Θαν άσης Καν ούλας (Σαν τορίν η 2020)
6

6. Γιώργος Μπαρμπαρούσης (Αιγάλεω) 6

Οι πρώτοι σκόρερ στο Βορρά

1. Γιάν ν ης Λουκίν ας (Βέροια) 9
2. Παν αγιώτης Μάν ιος (Αλμωπός) 8
3. Ιάσων  Παπαδημητρίου (Ολυμπιακός
Βόλου) 8
4. Γιάν ν ης Πασσάς (Βέροια) 8
5. Κώστας Δεμηρτζόγλου (Πιερικός) 7
6. Αλέξαν δρος Καλογέρης (Απόλλων
Πόν του) 7
Πόσοι σκόραραν  αν ά ομάδα

Είν αι εν τυπωσιακό το γεγον ός ότι για
την  πρωταθλήτρια του Βορείου ομίλου
σκόραραν  μόλις τέσσερις ποδοσφαιρι-
στές! Από τα 24 μάλιστα, τα 22 τα έβα-
λαν  τρεις και τα 17 οι δύο από αυτούς! Οι
πιο πλουραλιστικές σε σκόρερ ομάδες
ήταν  ο Πιερικός και ο Ολυμπιακός
Βόλου, που είδαν  11 διαφορετικούς
παίκτες τους ν α σκοράρουν .

11 παίκτες: Παν σερραϊκός, Ολυμπιακός
Βόλου
10 παίκτες: Καλαμάτα, Πιερικός
9 παίκτες: Ρόδος, Σαν τορίν η 2020,
Αστέρας Βλαχ ιώτη, Ασπρόπυργος,
Θεσπρωτός
8 παίκτες: Καλλιθέα, Καβάλα
6 παίκτες: Ιάλυσος, Αιγάλεω, Νίκη
Βόλου, Τρίγλια, Αλμωπός Αριδαίας
5 παίκτες: Επισκοπή, ΑΕ Πον τίων
4 παίκτες: Βέροια, Απόλλων  Πόν του

Οι πρώτοι σκόρερ σε κάθε ομάδα

Στις περισσότερες ομάδες όλο και κάποι-
ος επιθετικός κάν ει πάν τα τη διαφορά.
Ωστόσο στην  Καβάλα, όπου είχ ε και την
καλύτερη επίθεση με 32 γκολ, αρκετοί
παίκτες μοιράστηκαν  μεγάλο κομμάτι της

πίτας. Δύο πέτυχ αν  από έξι γκολ (Κολ-
λάς και Βαλαβαν όπουλος), έν ας πέν τε
(Κόκκορης) και έν ας τέσσερα (Αδαμάκ-
ης).

Καλαμάτα: Μαρκόφσκι 5.
Ρόδος: Αρν αρέλης και Δελαπόρτας από
5.
Επισκοπή: Τσιριγώτης 9.
Ιάλυσος: Χατζησάββας 7.
Σαν τορίν η 2020: Καν ούλας 6.
Καλλιθέα: Μαρουκάκης 6.
Αιγάλεω: Μπαρμπαρούσης 6.
Νίκη Βόλου: Ροχ άν ο 7.
Αστέρας Βλαχ ιώτη: Μάρτσεφ 3.
Ασπρόπυργος: Κυριαζής 2.
Βέροια: Λουκίν ας 9.
Καβάλα: Κολλάς και Βαλαβαν όπουλος
από 6.
Παν σερραϊκός: Πράν το 6.
Ολυμπιακός Βόλου: Παπαδημητρίου 8.
Πιερικός: Δεμηρτζόγλου 7.
Θεσπρωτός: Σαραν τίδης 5.
Τρίγλια: Δόρης και Ποζατζίδης από 3.
Αλμωπός Αριδαίας: Μάν ιος 8.
Απόλλων  Πόν του: Καλογέρης 7.
ΑΕ Πον τίων : Σέα 3».

Aπόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Football League: Τα «κανόνια» της φετινής σεζόν

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
ΤΩΝ ΜΠΑΡΑΖ
ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ
Η ΚΕΔ/ΕΠΟ γνωστο-
ποίησε τους διαιτητές
που θα διευθύνουν τα
παιχνίδια της 4ης αγω-
νιστικής του 2ου
ομίλου των μπαράζ της
Γ’ Εθνικής(18:00).

2ος όμιλος – 4η αγωνι-
στική

Ηρόδοτος-Ζάκυνθος
Διαιτητής: Κατοίκος
(Αθηνών)
Βοηθοί: Νταβέλας
(Μακεδονίας), Κορω-
νάς (Πειραιά)
4ος: Κουκουράκης
(Χανίων)

Πανιώνιος-Κηφισιά
Διαιτητής: Κατσικογιάν-
νης (Ηπείρου, φωτογρ-
αφία)
Βοηθοί: Βεργέτης
(Αργολίδας), Γουρνιάς
(Ανατ. Αττικής)
4ος: Λεμπέσης (Πειραιά)

Ρεπό: Θύελλα Ραφήνας



14-θριάσιο Tρίτη 6 Ιουλίου 2021

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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