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Συνάντηση
Χρήστου Παππού
- Γιώργου Αμυρά
για την Πάρνηθα

Kύκλωμα
σωματεμπορίας
πίσω από την
εξαφάνιση 17χρονης
στο Χαϊδάρι σελ. 3

σελ. 2

ΦΟΝΙΚΗ ΠΛΗΜΜΥΡΑ
ΜΑΝΔΡΑ

Η πρώτη απόφαση
αποζημίωσης για
θάνατο 29χρονου
στην τραγωδία
του 2017

σελ. 8

Στο Μέγαρο Μαξίμου ο Α.
Οικονόμου με εκπροσώπους του
Σωματείου Εργαζομένων
Ναυπηγείου Ελευσίνας

ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗ

του δήμου Μάνδρας στο κλείσιμο του
υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας

- Προαναγγελία για άμεσες δραστικές κινητοποιήσεις

Ναυπηγεία Σκαραμαγκά:

Σήμερα η καταληκτική ημερομηνία
για την κατάθεση προσφορών
από τους επίδοξους πλειοδότες
σελ. 8

Έλεγχοι της Οικονομικής Αστυνομίας
σε συνεργασία με κλιμάκιο της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Δυτικής Αττικής

‘’Τσάκωσαν’’ επιχειρήσεις με

σελ. 2

Κ 2239

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ανασφάλιστους εργαζόμενους

σελ. 5

σελ. 3-11

ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟ:
Νέα τμήματα Tennis, Σκάκι, Γυμναστική
και Χορός από Σεπτέμβρη
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ:
Τέλος ο Μπάμπης Λιαδάκης

Σελ. 13

Τέλος οι όρθιοι στα κέντρα

διασκέδασης από την Πέμπτη

σελ. 6
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2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΣΑΒΒΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 218 - Γκοριτσά, 2105598618

Στο Μέγαρο Μαξίμου ο Αργύρης Οικονόμου με
εκπροσώπους του Σωματείου Εργαζομένων
Ναυπηγείου Ελευσίνας (ΣΕΝΕ)

MANΔΡΑ

Γκίνη Γεωργία Π.Κοροπούλη Βαγγέλη 1, Μάνδρα,
19600, ΑΤΤΙΚΗΣ2105550309
Άνω Λιόσια

Κεχαγιά Γεωργία Κ.
Λεωφόρος Φυλής 75, 2102411911
ΑΧΑΡΝΕΣ

ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ ΡΟΤΣΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΟΕΦιλαδελφείας 41, 2102448787
ΧΑΙΔΑΡΙ

Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ., Φυλής 1 & Πύλου,
- Δάσος,2105320973

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

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

Κυριακή, Κική, Κίκα, Κικίτσα, Κίτσα, Κορίν α, Ντομέν ικα, Σάν τυ,Οδυσσέας,
Αγίου Οδυσσέα του Νεομάρτυρα, Αγίας Κυριακής
Μεγαλομάρτυρος

ΘΡΙΑΣΙΟ

ιδιοκτησία:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις
Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος
τηλ.: 6977982173
Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν:
6908604269,6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000
20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

Αργύρης Οικονόμου: «Βρίσκομαι σήμερα εδώ γιατί
όλοι επιδιώκουμε να δοθεί λύση στους εργαζόμενους
και μακροχρόνια προοπτική στα Ναυπηγεία».

Σ

το Μέγαρο Μαξίμου, βρέθηκε το πρωί της
Τρίτης 6 Ιουλίου, ο Δήμαρχος Ελευσίνας,
Αργύρης Οικονόμου, μαζί με εκπροσώπους του
Σωματείου Εργαζομένων Ναυπηγείου Ελευσίνας
(ΣΕΝΕ).
Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος και οι εκπρόσωποι
συναντήθηκαν με τον Υπουργό Επικρατείας, Γιώργο
Γεραπετρίτη. Αντικείμενο της πρωτοβουλίας αυτής, ήταν
η προώθηση των ζητημάτων που αφορούν τα Ναυπηγεία στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Ειδικότερα,
στην ατζέντα κυριάρχησαν οι ενέργειες που θα εξασφαλίσουν τα δεδουλευμένα των εργαζομένων αλλά και
τις θέσεις εργασίας, την εξυγίανση του Ναυπηγείου και
την αναπτυξιακή του προοπτική.
Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Αργύρης Οικονόμου
δήλωσε: «Σήμερα βρέθηκα εδώ, ως συνέχεια των όσων
προσπαθεί η Δημοτική μας Αρχή για την επίλυση του
ζητήματος των Ναυπηγείων.

Συνάντηση Χρήστου Παππού - Γιώργο υ
Αμυρά για την Πάρνηθα

Τ

η χ ρηματοδότηση έργων από το Ταμείο Αν άκαμψης, για την αν άδειξη του ορειν ού όγκου της
Πάρν ηθας, συζήτησε, το μεσημέρι της Τρίτης 6 Ιουλίου 2021, ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς με
τον Υ φυπουργό Περιβάλλον τος Γιώργο Αμυρά.
Ο Χρήστος Παππούς, που συν οδευόταν από το Δημοτικό Σύμβουλο Σταμάτη Σερέπα και τον πρώην Αν τιδήμαρχ ο Σπύρο Μπρέμπο, εν ημέρωσε τον Υ πουργό
ότι ο Δήμος Φυλής είν αι έτοιμος ν α υποβάλει ολοκληρωμέν ες και ώριμες μελέτες για την αν αδάσωση και τη
δημιουργία Κέν τρου Εν ημέρωσης Ορειν ών Δραστηριοτήτων για την Πάρν ηθα. Επίσης για την αν άδειξη,
σηματοδότηση και ψηφιακή αποτύπωση των μον οπατιών και των ορειβατικών πεδίων και τη δημιουργία
ιππικών διαδρομών και ορειν ής ποδηλασίας. Πρόσθεσε ότι στόχ ος του Δήμου είν αι ν α βελτιώσει την προσβασιμότητα στην Πάρν ηθα, μέσω του εν αλλακτικού
αθλητισμού, ώστε ν α την κάν ει ελκυστική στους δημότες, αλλά και στους κατοίκους της Αττικής.
Ο Δήμαρχ ος Φυλής εξήγησε στον Υ φυπουργό ότι οι
συν δημότες μας διατηρούν σχ έση ζωής με το βουν ό
και πρόσθεσε ότι οι πρόγον οί μας βιοπορίζον ταν από
αυτό, με τρόπο βιώσιμο.

Ως Δήμος, μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα, και δυστυχώς δεν είναι στις αρμοδιότητες μας να
κάνουμε όλα όσα θα πρέπει να κάνει η Πολιτεία στους
εργαζόμενους.
Αυτό, όμως, που μπορούμε να κάνουμε και το πράττουμε από την πρώτη ημέρα της θητείας μας, είναι να
ενώνουμε τη φωνή μας με τους εργαζόμενους, να ζητάμε από την Πολιτεία να αποδώσει στην Ελευσίνα και
στην εθνική οικονομία μία πηγή εργασίας και κέρδους».
Να σημειωθεί ότι επεισόδια μικρής έκτασης σημειώθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης, έξω από τη Βουλή, όταν
κατέφθασαν στο σημείο εργαζόμενοι στα Ναυπηγεία
Ελευσίνας.
Οι εργαζόμενοι, που νωρίτερα πραγματοποίησαν
συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο
Εργασίας, βρέθηκαν αντιμέτωποι με τα ΜΑΤ στη
Βασιλίσσης Σοφίας, όπου σημειώθηκε ένταση και περιορισμένη χρήση χημικών από την αστυνομία.
Διαμαρτυρήθηκαν εναντίον της κυβέρνησης, για τις
καθυστερήσεις που παρουσιάζονται σε ό,τι αφορά την
επένδυση στα ναυπηγεία της Ελευσίνας, τονίζοντας ότι
ακόμη δεν έχει γίνει το παραμικρό, γεγονός που θέτει
σε κίνδυνο την εργασία τους.
«Σήμερα
οι
συν θήκες έχ ουν
αλλάξει,
αλλά
θέλουμε ν α διατηρήσουμε
τη
σχ έση μας με το
βουν ό καθώς και
ν α προσελκύσουμε επισκέπτες
σε αυτό, αλλά
και στους χ ώρους αρχ αιολογικού και θρησκευτικού εν διαφέρον τος που βρίσκον ται κον τά του.
Απώτερος στόχ ος μας είν αι η εν ίσχ υση του τουριστικού ρεύματος στην περιοχ ή μας που θα τον ώσει τις
επιχ ειρήσεις ψυχ αγωγίας και εστίασης», κατέληξε ο
Δήμαρχ ος Φυλής.
Από την πλευρά του ο Υ φυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα
κάν ει το καλύτερο, ώστε ν α στηρίξει την προσπάθεια
του Δήμου. «Πιστεύουμε στις συν έργειες με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ιδιαίτερα στο ζήτημα της Πάρν ηθας
που παραμέν ει πόλος Ιστορίας και Παράδοσης και
πν εύμον ας πρασίν ου για το Λεκαν οπέδιο», τόν ισε
χ αρακτηριστικά και δήλωσε ότι , στο πλαίσιο του κοιν ού σχ εδιασμού, θα επισκεφτεί στο αμέσως προσεχ ές
μέλλον το Δήμο Φυλής και την Πάρν ηθα.
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Έλεγχοι της Οικονομικής Αστυνομίας σε συνεργασία
με κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής

‘’Τσάκωσαν’’ επιχειρήσεις με
ανασφάλιστους εργαζόμενους

θριάσιο-3

Kύκλωμα σωματεμπορίας
πίσω από την εξαφάνιση
17χρονης στο Χαϊδάρι

Λ

ύθηκε το μυστήριο με τη 17χρονη Αμάντα, που
είχε εξαφανιστεί στις 3 Ιουνίου του 2021 από την
περιοχή του Χαϊδαρίου.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, πίσω από την
εξαφάνισή της, κρυβόταν κύκλωμα σωματεμπορίας, ενώ
για το συμβάν είχε εκδώσει ανακοίνωση το Χαμόγελο
του Παιδιού.

Από την Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας της
Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιήθηκαν στοχευμένοι
έλεγχοι για την τήρηση της ασφαλιστικής – εργατικής και
φορολογικής νομοθεσίας.
Στο πλαίσιο αυτό την τελευταία εβδομάδα, κλιμάκια
αστυνομικών της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας,
πραγματοποίησαν ελέγχους σε επιχειρήσεις και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκαν:
σε καφέ-εστιατόριο-μπαρ η μη έκδοση (22) αποδείξεων, ενώ βρέθηκαν να απασχολούνται (8) εργαζόμενοι για τους οποίος δεν επεδείχθη πίνακας προσωπικού,
σε εστιατόριο βρέθηκαν να απασχολούνται (2) εργαζόμενοι που δεν ήταν καταχωρημένοι στους επιδειχθέντες
πίνακες προσωπικού,
σε καφέ – αναψυκτήριο βρέθηκαν να απασχολούνται
(4) εργαζόμενοι εκτός του δηλωθέντος ωραρίου
εργασίας,
σε εταιρεία διαχείρισης χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος βρέθηκε να πασχολείται εργαζόμενος που δεν

ήταν καταχωρημένος στους επιδειχθέντες πίνακες
προσωπικού,
Σημειώνεται ότι στις πρώτες δύο περιπτώσεις οι
έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με κλιμάκιο
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής.
Επιπλέον, από κοινού με υπαλλήλους της Εθνικής
Αρχής Διαφάνειας και αστυνομικούς της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Δυτικής Αττικής πραγματοποιήθηκε έλεγχος
σε κέντρο διασκέδασης, όπου επιβλήθηκε πρόστιμο
5.000 ευρώ για υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου
πελατών, κατ’ εφαρμογή των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.
Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό
11012 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 11012@hellenicpolice.gr & financialpolice@hellenicpolice.gr της
Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, για να παρέχουν
πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της
οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων.

Πληροφορίες θέλουν το κορίτσι να εντοπίστηκε από
αστυνομικούς του Τμήματος Καταπολέμησης Εμπορίας
Ανθρώπων της Ασφάλειας Αττικής.

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε άντρα αλβανικής
καταγωγής, που φέρεται να άρπαξε τη 17χρονη, ενώ
μέσω ροζ αγγελίας που είχε βάλει στο διαδίκτυο, την
εξανάγκαζε να συνευρίσκεται με άλλους άνδρες.
Την 17χρονη συνόδευε ο ίδιος ο Αλβανός στα ερωτικά
ραντεβού και μάλιστα, όπως αναφέρουν πληροφορίες,
την ημέρα που συνελήφθη είχαν ήδη προηγηθεί δύο
τέτοια ραντεβού.
Μαζί με την Αλβανό συνελήφθη και ένας Ελληνας ο
οποίος διαχειρίζονταν την ιστοσελίδα με τις ροζ αγγελίες,
καθώς και μια γυναίκα που έκλεινε από το τηλέφωνο τα
ραντεβού με τους πελάτες.

Και οι τρεις αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα
που θα τους απαγγείλει κατηγορίες.

Πλήρης αντίθεση του δήμου Μάνδρας στο κλείσιμο
του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας
Προαναγγελία για άμεσες δραστικές κινητοποιήσεις

Ο

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης
με ψήφισμα του στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 5/7/2021, εξέφρασε την
εναντίωση του στην απόφαση της Εθνικής Τράπεζας
της Ελλάδας, να συμπεριλάβει το υποκατάστημα Μάνδρας στα 25 που θα αναστείλουν τη λειτουργία τους.
Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών παρατίθεται
το χρονικό των ενεργειών της Δημοτικής Αρχής από
την πρώτη στιγμή που υπέπεσε στην αντίληψη της η εν
λόγω πρόθεση, καθώς επίσημη ενημέρωση από την
Εθνική Τράπεζα προς το Δήμο δεν υπήρξε.

Ο Δήμαρχος Χρήστος Ε. Στάθης, κατόπιν προσωπικής πληροφόρησης που είχε επί του θέματος πριν μάλιστα αυτό αποτελέσει αντικείμενο δημοσιευμάτων στον
τύπο, προχώρησε σε επιστολή (δείτε συνημμένο έγγραφο) προς τη Γενική Διεύθυνση της Εθνικής Τράπεζας
στις 23/6/2021, με την οποία ζητούσε την ακύρωση της
απόφασης, εξηγώντας τους λόγους που συντρέχουν.
Η συγκεκριμένη επιστολή μάλιστα κοινοποιήθηκε
στους Βουλευτές Δυτικής Αττικής, τον Περιφερειάρχη
Αττικής και τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτ. Αττικής, ενώ ο
Χρήστος Ε. Στάθης συναντήθηκε αμέσως με το Διευθυντή Περιφερειακής Διεύθυνσης της Εθνικής Τράπεζας
Βασίλειο Τσόκα.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε και νέα συνάντηση
στο Δημαρχείο κατόπιν πρόσκλησης της Δημοτικής
Αρχής, με το Διευθυντή της Διεύθυνσης Δικτύου Α’ της
Εθνικής Τράπεζας, Δημήτρη Ζαπαντή και το Διευθυντή
Περιφερειακής Διεύθυνσης της Εθνικής Τράπεζας

Βασίλειο Τσόκα, στην οποία συμμετείχαν ο Δήμαρχος,
ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μάνδρας Παναγιώτης Παπαϊωάννου, οι Αντιδήμαρχοι Οικονομικών
Σωτηρία Αργυρίου και Δημήτρης Δουδέσης επαναλαμβάνοντας το αίτημα ακύρωσης της εν λόγω απόφασης.
Στην προγραμματισμένη για τις 2/7/2021 συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, το θέμα θα εισήγετο ως
έκτακτο προς συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος, ωστόσο η μη προσέλευση μερίδας της αντιπολίτευσης προκάλεσε έλλειψη απαρτίας που οδήγησε στην αναβολή
της συνεδρίασης.
Στις 5/7/2021 το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε εκ
νέου και κατόπιν ενημέρωσης του Δημάρχου προς το
Σώμα, οι ένδεκα (11) παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι,
καθώς κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του θέματος
αποχώρησαν δύο (2), κατέληξαν στην έκδοση
ψηφίσματος το οποίο αναφέρει.
συνεχίζεται στη σελ. 11

4-θριάσιο
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θριάσιο-5

Οι προθεσμίες για τα μέτρα στήριξης της απασχόλησης

Μ

παράζ προθεσμιών για δηλώσεις πληττόμενων εργαζομένων προκειμένου να επωφεληθούν από τα μέτρα στήριξης λόγω του κορονοϊού “τρέχει” από σήμερα.
Τα μέτρα αφορούν σε αναστολές συμβάσεων εργαζομένων σε κλειστές και πληττόμενες επιχειρήσεις, μονομερείς δηλώσεις εργαζομένων στον τουρισμό, τη “ΣυνΕργασία”, τις αποζημιώσεις στους επαγγελματίες της
τέχνης και του πολιτισμού, αλλά και τις ενισχύσεις σε
θέατρα και σινεμά.
Συγκεκριμένα, έως και σήμερα Τετάρτη 6 Ιουλίου
είναι δεκτές αιτήσεις για αναδρομικές αναστολές συμβάσεων εργασίας για τον Μάρτιο και έως 8 Ιουλίου για
τον Απρίλιο.
Έως τις 9 Ιουλίου μπορούν να υποβληθούν αναδρομικές δηλώσεις για τη ”Συν-Εργασία” για το διάστημα
Απρίλιος-Μάιος και έως 13 Ιουλίου για τον Ιούνιο.
‘Εως τις 16 Ιουλίου μπορούν να υποβληθούν
δηλώσεις από τους εποχικούς εργαζομένους στον τουρισμό, τους επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού
και τους ξεναγούς και τους τουριστικούς συνοδούς. Η
προθεσμία της 16ης Ιουλίου ισχύει και για τις ενισχύσεις
σε θέατρα, σινεμά, διανομείς κινηματογραφικών ταινιών.
Πιο αναλυτικά:
1. Αναστολές συμβάσεων
Οι επιχειρήσεις – εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική
δραστηριότητα είχε ανασταλεί κατά τους μήνες Μάρτιο και

Απρίλιο 2021, μπορούν να υποβάλλουν υπεύθυνες
δηλώσεις και ορθές επαναλήψεις δηλώσεων αναστολής
συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους ως ακολούθως:
Για τον Μάρτιο, δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν έως τις
6 Ιουλίου.
Για τον Απρίλιο, δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν έως τις
8 Ιουλίου.

2. ”Συν-Εργασία”
– Σε επιχειρήσεις-εργοδότες που δεν κατέστη δυνατή για
λόγους ανωτέρας βίας η υποβολή δήλωσης ένταξης στον μηχανισμό Συν-Εργασία, δίνεται εκ νέου η δυνατότητα υποβολής
δηλώσεων για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2021 έως τις 9 Ιουλίου.
– Για τον μήνα Ιούνιο 2021 δίνεται η δυνατότητα υποβολής
των δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων (β’ φάση) για τον
μήνα Ιούνιο 2021, έως τις 13 Ιουλίου.
3. Μονομερείς δηλώσεις
Έως την Παρασκευή 16 Ιουλίου, ανοίγει το πληροφοριακό

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική
Οδό σήμερα Τετάρτη

Λόγω πραγματοποίησης κιν ηματογραφικών γυρισμάτων , την Τετάρτη 77-2021 κατά τις ώρες 05.00΄ έως 18.00΄, θα πραγματοποιηθεί προσωριν ή
διακοπή της κυκλοφορίας των οχ ημάτων στη δεξιά Λωρίδα Κυκλοφορίας,
που οδηγεί στο Σταθμό Διοδίων Παλλήν ης, καθώς και στις Λωρίδες Κυκλοφορίες 1 έως και 5 του σταθμού Διοδίων Παλλήν ης, Νότια προς Κατεχ άκη
(δεξιότερες λωρίδες διοδίων ) της Αττικής Οδού, περιοχ ής Δήμου Παλλήν ης.
Κατά την αν ωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία των οχ ημάτων θα πραγματοποιείται από τα εξής εν αλλακτικά δρομολόγια:
Από Ραφήν α προς Κατεχ άκη: δύο αριστερές λωρίδες κυκλοφορίας (Χ-11,8 έως Χ/θ- 11,55) - εν συν έχ εια διέλευση από Διόδια Παλλήν ης Νότια από τις Λωρίδες 6 έως 11 (η αρίθμηση ξεκιν άει από το δεξί τμήμα της οδού).
Από οικισμό «ΠΕΤΣΑ» προς Κατεχ άκη: είσοδος από παράδρομο Χ-8-2 (Χ-11,6) στην ήδη αποκλεισμέν η δεξιά
λωρίδα - χ /θ Χ-11,55 είσοδος στις αριστερές λωρίδες κυκλοφορίας προς διόδια.
Παρακαλούν ται οι οδηγοί των οχ ημάτων ν α είν αι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία
των γυρισμάτων και ν α ακολουθούν την υπάρχ ουσα οδική σήμαν ση.

Μετά το κάλεσμα του Πρωθυπουργού
& το υπεύθυνο «ναι» της ΚΕΔΕ

Ψήφισμα του Δ.Σ. Παλαιού Φαλήρου, σχετικά με την
ανάγκη εμβολιασμού του πληθυσμού από τον COVID-19.

Μετά το κάλεσμα του Πρωθυπουργού, το υπεύθυν ο «ν αι» της
ΚΕΔΕ και του Προέδρου της
Δημήτρη Παπαστεργίου, Ψήφισμα
του Δ.Σ. Παλαιού Φαλήρου, σχ ετικά
με την αν άγκη εμβολιασμού και
προστασίας του πληθυσμού από
τον COVID-19.
«...Το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Παλαιού Φαλήρου καλεί τους
Δημότες και τους κατοίκους της
πόλης μας ν α εμβολιαστούν κατά
της παν δημίας Cov id 19. Εμβολιαζόμαστε, κερδίζουμε πίσω τη ζωή
μας και επιστρέφουμε στην καν ον ικότητα», τον ίζεται στο χ αρακτηριστικότερο σημείο του Ψηφίσματος,
το οποίο εν εκρίθη με ευρεία πλειοψηφία.
Ολόκληρο το Ψήφισμα

«Η παν δημία έχ ει δοκιμάσει
σκληρά την κοιν ων ία μας, έχ ει
κοστίσει τη ζωή εκατομμυρίων
συν αν θρώπων μας, δημιούργησε
μια μεγάλη οικον ομική και κοιν ων ική κρίση, έχ ει αλλάξει τον τρόπο
που ζούμε και σκεπτόμαστε.
Ο εμβολιασμός είν αι η λύση στην
παν δημία και ο πιο αξιόπιστος τρό-

πος προστασίας των αγαπημέν ων
μας. Είν αι πράξη ευθύν ης απέν αν τι στο υγειον ομικό προσωπικό που
με αυταπάρν ηση έχ ει κρατήσει
όρθιο το σύστημα υγείας και
αλληλεγγύης απέν αν τι στις ευπαθείς ομάδες των συμπολιτών μας.
Τα εμβόλια είν αι διαθέσιμα, έχ ουν
υποβληθεί σε πολύ αυστηρέ κλιν ικές μελέτες ώστε ν α είν αι βέβαιο ότι
είν αι ασφαλή και αποτελεσματικά,
καθώς και κατάλληλα για τον εμβολισμό όλων . Είν αι δώρο της επιστήμης στην αν θρωπότητα και κάθε
δόση που χ ορηγείται, προσθέτει
έν α λιθαράκι στο τείχ ος αν οσίας
που υψών ουμε απέν αν τι στην
παν δημία.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Παλαιού Φαλήρου καλεί τους
Δημότες και τους κατοίκους της
πόλης μας ν α εμβολιαστούν κατά
της παν δημίας Cov id 19. Εμβολιαζόμαστε, κερδίζουμε πίσω τη ζωή
μας και επιστρέφουμε στην καν ον ικότητα.
Εν ωμέν οι, σύν τομα θα είμαστε
όλοι ασφαλείς και ελεύθεροι!»

σύστημα “Εργάνη” για υποβολή μονομερών δηλώσεων για:
– Εργαζόμενους με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις – εργοδότες κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών και
τουριστικών καταλυμάτων ή οδηγοί τουριστικών λεωφορείων,
για τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού (σ.σ.534 ευρώ)
για τον Ιούνιο 2021.
– Καλλιτέχνες-επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού,
που έχουν εγγραφεί έως και την 10/1/2021 στην ειδική πλατφόρμα στο “Εργάνη” και είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης
ειδικού σκοπού για τον Μάιο του 2021. Παράλληλα, κατά το
ίδιο χρονικό διάστημα (από σήμερα έως 16 Ιουλίου 2021) δίνεται εκ νέου η δυνατότητα σε καλλιτέχνες, που είναι εγγεγραμμένοι έως και την 10/1/2021 στην προαναφερθείσα πλατφόρμα, να προβούν σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις και για
τους μήνες Ιανουάριο έως και Απρίλιο 2021.
– Ξεναγούς και τουριστικούς συνοδούς, για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και
Μάιο 2021. Οι δικαιούχοι υποβάλλουν μονομερή υπεύθυνη
δήλωση, ανά μήνα, στην πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr στο σύστημα “Εργάνη”, χωρίς να απαιτείται δήλωση εργοδότη.
4. Ενισχύσεις σε θέατρα, σινεμά, διανομείς κινηματογραφικών ταινιών
Έως τις 16 Ιουλίου μπορεί να γίνει υποβολών δηλώσεων
για οικονομική ενίσχυση από επιχειρήσεις θεάτρων, μουσικών
σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων
παραστάσεων καθώς και από επιχειρήσεις κινηματογράφων
και διανομέων ταινιών κινηματογράφου.

Νεκρός από ηλεκτροπληξία
52χρονος ψυκτικός στη Βοιωτία

Έ

ν ας άν δρας 52 ετών από τα Βάγια, έχ ασε

τη ζωή του από ηλεκτροπληξία σε εργασίες
που έκαν ε στο Κάστρο Βοιωτίας.

Ο άτυχ ος άν δρας, είχ ε επιστρέψει στην περιοχ ή

τον τελευταίο χ ρόν ο και εργαζόταν ως ψυκτικός.

Το μεσημέρι της Δευτέρας, εκτελούσε εργασίες στο

Κάστρο Βοιωτίας και για άγν ωστη μέχ ρι στιγμής
αιτία, χ τυπήθηκε από το ρεύμα.

Ο θάν ατος του ήταν ακαριαίος και η σορός του
μεταφέρθηκε στο Γεν ικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς

Παρεμβάσεις στο Κ.Α.Π.Η. Μαγούλας

Δύο αιτήματα των μελών του Κ.Α.Π.Η. Μαγούλας
ικαν οποιήθηκαν , ώστε όταν επιτραπεί η επαν αλειτουργία τους ν α είν αι ακόμη πιο φιλικός ο χ ώρος.
Συγκεκριμέν α, εν ισχ ύθηκε ο φωτισμός με την
τοποθέτηση 16 επιπλέον φωτιστικών σωμάτων
τύπου led και τοποθετήθηκαν rollers σκίασης.
Το ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ συν εχ ίζει, σύμφων α πάν τα
με τις δυν ατότητες του, ν α καταβάλει κάθε προσπάθεια βελτίωσης των χ ώρων αρμοδιότητας του.

6-θριάσιο

Ασπρόπυργος: Παραδόθηκε ανακαινισμένη
και πλήρως εκσυγχρονισμένη η Παιδική
Χαρά στην Πλατεία Σεβαστάκη

Π

Tετάρτη 7 Ιουλίου 2021

αραδόθηκε στους δημότες του Ασπρόπυργου, ανακαι νι σμένη και πλήρως
εκσυγχρονισμένη η Παιδική Χαρά στην
Πλατεία Σεβαστάκη

Ο Αντιδήμαρχος Τ εχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου Ασπροπύργου, κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος επιθεώρησε την ολοκλήρωση των εργασιών ανάπλασης και εκσυγχρονισμού που πραγματοποιήθηκαν στην Παιδική Χαρά στην Πλατεία
Σεβαστάκη στον Ασπρόπυργο.
Το έργο παραδόθηκε στους δημότες διαθέτοντας υπερσύγχρονα όργανα αναψυχής για τους
μικρούς δημότες.
Η ποιοτική αναβάθμιση του χώρου, η εφαρμογή μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και
η τήρηση όλων των απαιτούμενων μέτρων και
κριτηρίων για την ασφαλή κατασκευή της, την
καθιστούν μία από της πιο σύγχρονες και ασφαλείς Παιδικές Χαρές της πόλης. Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρεμβάσεις αναβάθμισης πραγματοποιούνται σταδιακά και στις υπόλοιπες παιδικές
χαρές της πόλης με κύριο στόχο τη διαμόρφωση
ασφαλών και λειτουργικών χώρων αναψυχής για
τα παιδιά του Ασπρόπυργου.

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ: Ξεκινά σήμερα η διανομή
τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ)

Μόνο με καθήμενους θα λειτουργούν
οι χώροι διασκέδασης από τις 8 Ιουλίου

Η Δ/ν ση της Κοιν ων ικής Προστασίας, Παιδείας και
Πολιτισμού του Δήμου Φυλής πρόκειται ν α πραγματοποιήσει διαν ομή τροφίμων και βασικής υλικής συν δρομής (ΒΥ Σ) στα πλαίσια του Προγράμματος ΤΕΒΑ. Η
διαν ομή θα ξεκιν ήσει από την Τετάρτη 07/07/2021
και θα διαρκέσει τουλάχ ιστον μια εβδομάδα έως ότου
εν ημερωθούν όλοι οι ωφελούμεν οι, οι οποίοι θα λαμβάν ουν μήν υμα προς αποφυγή συγχ ρωτισμού λόγω Cov id-19, σύμφων α πάν τα με τις υποδείξεις του ΕΟΔΥ και
της Διαχ ειριστικής Αρχ ής του ΤΕΒΑ. Οι ωφελούμεν οι θα προσέρχ ον ται στην Κοιν ων ική Υ πηρεσία (Αθην ών 18) με το ΑΜΚΑ και την ταυτότητά τους ή με εξουσιοδότηση σε περίπτωση που προσέλθει άλλος για ν α παραλάβει τα προϊόν τα, θα
πρέπει ν α φορούν μάσκα υποχ ρεωτικά και ν α τηρούν τις αποστάσεις του 1,5 μ. .

Μόν ο με καθήμεν ους και με τους καν όν ες χ ωρητικότητας και με τους καν όν ες
που είχ ε ορίσει το υπουργείο Αν άπτυξης
θα λειτουργούν από την Πέμπτη 8 Ιουλίου οι χ ώροι εστίασης και διασκέδασης,
όπως αν ακοίν ωσε το απόγευμα της
Τρίτης, σε έκτακτη συν έν τευξη Τύπου, ο
υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και
Διαχ είρισης Κρίσεων , Νίκος Χαραδαλιάς.

ΑΝΑΚΟ ΙΝΩ Σ Η

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Επισημαίν εται ότι λόγω των μέτρων λόγω Cov id-19 θα τηρηθούν αυστηρά τα
μέτρα προστασίας. Παρακαλούν ται οι ωφελούμεν οι ν α προσέρχ ον ται μόν ο μετά
από εν ημέρωση που θα δεχ θούν από την Κοιν ων ική Υ πηρεσία του Δήμου
Φυλής.
Ο Αν τιδήμαρχ ος

Αν των όπουλος Γεώργιος

Ο Δήμαρχ ος

Παππούς Χρήστος

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

«Λουκέτα» από την πρώτη παράβαση

Όσες επιχ ειρήσεις ελέγχ ον ται και διαπιστών ον ται π αραβάσεις θα αν τιμετωπ ίζουν άμεσα π οιν ή π ροσωριν ής
αν αστολής δραστηριότητας.
Έκκληση π ρος τους ν έους
σπεύσουν ν α εμβολιαστούν .

να

Η μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων ειδικά στους ν έους, οδήγησε την Κυβέρν ηση σε αυτή την απόφαση, όπως τόν ισε ο κ. Χαρδαλιάς, εν ημερών ον τας ότι οι

ν έοι έχ ουν δικαίωμα παραλαβής τεσσάρων self test δωρεάν για τον μήν α Ιούλιο,
τα οποία θα πρέπει ν α αξιοποιήσουν
καθώς από αυτά εν τοπίζον ται σχ εδόν
τα μισά κρούσματα.

Παράλληλα, αν έφερε ότι ο μέσος όρος
ηλικίας των κρουσμάτων είν αι στα 27
έτη και το 99% όσων καταλήγουν είν αι
αν εμβολίαστοι.

Tετάρτη 7 Ιουλίου 2021

Ενσωμάτωση του
πιστοποιητικού
εμβολιασμού με αυτό της
υγείας ζητά η ΠΟΞ

Την εν σωμάτωση του πιστοποιητικού εμβολιασμού
που παραχ ωρείται ούτως ή άλλως σε όσους εμβολιάζον ται κατά της cov id-19, με το πιστοποιητικό υγείας
των εργαζομέν ων στα ξεν οδοχ εία, ζητά η Παν ελλήν ια
Ομοσπον δία Ξεν οδόχ ων , προκειμέν ου ν α αν τιμετωπιστεί το ζήτημα των αν εμβολίαστων εργαζομέν ων
στα ξεν οδοχ εία.
Σε επιστολή που απέστειλε στα αρμόδια υπουργεία, η
ΠΟΞ τον ίζει ότι στην πλειον ότητά τους οι εργαζόμεν οι
έχ ουν εμβολιαστεί και λίγοι είν αι αυτοί που ακόμα δεν
έχ ουν προβεί σε εμβολιασμό.Όπως αν αφέρουν οι
ξεν οδόχ οι, εν ώ ο ν ομοθέτης απαιτεί ν α διαθέτουν
πιστοποιητικό υγείας οι εργαζόμεν οι, αν αφορικά με
την cov id-19, επιτρέπεται σε αν εμβολίαστους ν α
εργάζον ται μόν ο με τη διεν έργεια self test και μάλιστα
εν μέσω παν δημίας.
Σε κάθε περίπτωση, η ΠΟΞ σημειών ει ότι ο εμβολιασμός των εργαζομέν ων στα ξεν οδοχ εία θα έπρεπε ν α
είχ ε ήδη ολοκληρωθεί πριν την έν αρξη της τουριστικής
περιόδου.

Υπ. Παιδείας: Εισαγωγή
της αγγλικής γλώσσας στο
πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου

Μ

ε ν έα Υ πουργική Απόφαση προβλέπεται η εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, βιωματικού χ αρακτήρα, στο
υποχ ρεωτικό πρόγραμμα όλων των Νηπιαγωγείων της
χ ώρας από το σχ ολικό έτος 2021-2022. Το πρόγραμμα
εφαρμόστηκε, ήδη, πιλοτικά τη σχ ολική χ ρον ιά 20202021.
Ο/η ν ηπιαγωγός κατά τις ώρες των δραστηριοτήτων
στην αγγλική γλώσσα παραμέν ει στην τάξη λαμβάν ον τας εν εργό μέρος στη μαθησιακή διαδικασία, με βάση
τις αν άγκες και την οργάν ωση των δραστηριοτήτων ,
όπως συν αποφασίζον ται από τους δύο εκπαιδευτικούς.
Σκοπός της εν σωμάτωσης της αγγλικής γλώσσας στο
Νηπιαγωγείο είν αι ο εμπλουτισμός του προγράμματος
σε σχ έση με τη γλωσσική και ολόπλευρη αν άπτυξη
των ν ηπίων για την εν ίσχ υση της πολυγλωσσικής
επίγν ωσης, της διαπολιτισμικής επικοιν ων ίας και τη
διαμόρφωση της ταυτότητας του εν εργού πολίτη στη
σύγχ ρον η πολυπολιτισμική κοιν ων ία.

θριάσιο-7

ΟΛΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ
Στα σπίτια των δημοτών, μεταφέρονται,
μέσω του διαδικτύου, οι υπηρεσίες του δήμου

Α

κολουθών τας την σύγχ ρον η
ψηφιακή εποχ ή και λαμβάν ον τας υπόψη τα ν έα δεδομέν α για
την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχ ειρήσεων μέσω διαδικτύου, ο Δήμος
Φυλής προχ ωρά, με γρήγορους ρυθμούς, στην υλοποίηση ν έων ολοκληρωμέν ων ψηφιακών υπηρεσιών σε όλο
το φάσμα των συν αλλαγών με τις
υπηρεσίες του.
Συγκεκριμέν α, σε πολύ μικρό χ ρον ικό διάστημα θα εγκατασταθούν και
θα λειτουργήσουν οι εξής ψηφιακές
εφαρμογές:
Εφαρμογή διαχ είρισης αιτημάτων
πολιτών
Εφαρμογή έκδοσης ψηφιακών πιστοπ οιητικών , βεβαιώσεων και διοικητικών πράξεων
Εφαρμογή προγραμματισμού και διαχ είρισης ραν τεβού στις υπηρεσίες και κρατήσεων στα αθλητικά
γεγον ότα και στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του
δήμου
Εφαρμογή παρακολούθησης και διαχ είρισης υποδομών πρόσβασης ΑΜΕΑ
Εφαρμογή αποτύπωσης και διαχ είρισης σημείων ,
επιφαν ειών και διαδρομών εν διαφέρον τος
Εφαρμογή παρακολούθησης χ ρηματοδοτούμεν ων προγραμμάτων και διαχ είρισης υλοποιούμεν ων πράξεων
Εφαρμογή διαχ είρισης ροών εργασίας Κοιμητηρίων
Εφαρμογή διάθεσης ν έων , γεγον ότων και επικαιρότητας

Οι ν έες ψηφιακές υπηρεσίες θα λειτουργούν σε
μια εν ιαία πλατφόρμα και θα διατίθεν ται μέσω εν ός
και μον αδικού σημείου πρόσβασης. Η πρόσβαση
σε αυτές θα είν αι δυν ατή με τη χ ρήση των
κωδικών που διαθέτει κάθε πολίτης στο taxisnet.
Οι συγκεκριμέν οι κωδικοί θα χ ρησιμοποιούν ται
για την εισαγωγή στο σύστημα, χ ωρίς ν α χ ρειάζεται οποιαδήποτε επιπλέον εγγραφή του χ ρήστη ή
εν εργοποίηση οποιουδήποτε λογαριασμού. Απλά
και γρήγορα!

Η νέα πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών θα
είναι εναρμονισμένη με όλους τους κανόνες
διαλειτουργικότητας που ορίζονται από την
Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική, ενώ θα εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα σε Άτομα με Αναπηρία.
Τη σχ ετική σύμβαση με την αν άδοχ ο εταιρία
υπέγραψε, το πρωί της Δευτέρας 5 Ιουλίου 2021, ο
Δήμαρχ ος Χρήστος Παππούς, παρουσία του αρμόδιου Αν τιδημάρχ ου Γιώργου Αβράμη και της Διευθύν τριας Προμηθειών Δήμητρας Τριβέλλα.
«Μεταφέρουμε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου μας
στους συν δημότες μας με τη χ ρήση του υπολογιστή ή του κιν ητού τους. Η υπογραφή της σχ ετικής
σύμβασης θα εισάγει το δήμο μας σε έν α ν έο
κόσμο: Αυτόν της εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης
πολιτών και επιχ ειρήσεων μέσω του διαδικτύου»,
δήλωσε ο δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς.
«Με την ν έα σύμβαση που υπεγράφη σήμερα,
αφήν ουμε πίσω το χ θες και αν απτύσσουμε ποιοτικές ψηφιακές υπηρεσίες με στόχ ο την γρήγορη,
αποτελεσματική και κυρίως την ασφαλή εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχ ειρήσεων της πόλης
μας, χ ωρίς ν α είν αι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου», πρόσθεσε ο αρμόδιος Αν τιδήμαρχ ος Γιώργος Αβράμης».

Ζητείται κοπέλα από τον
Κυνηγετικό σύλλογο
Ασπροπύργου για
γραμματειακή
υποστήριξη, 4ωρης
απασχόλησης
8μηνης σύμβασης.
Τηλ. επικοινωνίας
6932476552
- Σταμάτης Ιωάννης
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Ναυπηγεία Σκαραμαγκά:

Σήμερα η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση
προσφορών από τους επίδοξους πλειοδότες

Την πρόθεσή της να συμμετάσχει στη διαγωνιστική διαδικασία για τα περιουσιακά στοιχεία των Ναυπηγείων
Σκαραμαγκά επιβεβαιώνει η Pyletech Shipyard, μέλος του ομίλου Northstar, αναφέροντας σε σχετική ανακοίνωση ότι καταθέτει " δίκαιες και επωφελείς για την απασχόληση και την εθνική οικονομία προτάσεις”.

Έ

να ακόμη κεφάλαιο της σύγχρονης εκδοχής του γεφυριού της
Άρτας που ακούει στο όνομα
ναυπηγεία Σκαραμαγκά θα γραφτεί
σήμερα Τετάρτη 7 Ιουλίου, οπότε και
είναι η καταληκτική ημερομηνία για την
κατάθεση προσφορών από τους επίδοξους πλειοδότες.
Μπορεί να έχουν δείξει ενδιαφέρον
επτά εταιρείες σύμφωνα με τις έως τώρα
πληροφορίες στο VDR αλλά οι πληροφορίες λένε ότι θα εμφανισθεί μόνο μία.
Η Pyletech Shipyards συμφερόντων
ομίλου North Star του Θεόφιλου Πριόβολου η οποία είχε πλειοδοτήσει και
στον πρώτο διαγωνισμό ο οποίος όμως
κηρύχθηκε άγονος. Αυτή τη φορά δεν
θα κατέβει η αμερικανικών συμφερόντων ΟΝΕΧ.
Η πλευρά Πριόβολου θα κατέβει και
στον διαγωνισμό της ΕΤΑΔ για την

δεξαμενή 5 και δύο προβλήτες.
Η Pyletech Shipyards έχει επισημάνει ότι θα δημιουργήσει χιλιάδες σίγουρες θέσεις εργασίας και θα ξαναζωντανέψει τα ναυπηγεία και ολόκληρη την περιοχή. Επιπλέον, θα δημιουργήσει
συνέργειες και θα δώσει δουλειά και σε
πλήθος μικρότερων ναυπηγοεπισκευαστικών μονάδων στην ευρύτερη περιοχή.
Η συνολική επένδυση, όπως επισημαίνει η εταιρεία “θα ξεπεράσει τα 700
εκατ. ευρώ και θα δημιουργήσει περισσότερες από 1.600 άμεσες και 6.000
έμμεσες θέσεις εργασίας. Θα έχει
σημαντική πολλαπλασιαστική αξία στην
απασχόληση, στα δημόσια έσοδα, στο
ΑΕΠ και στην εθνική οικονομία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει
δώσει η εταιρεία “συνεχίστηκε η σπατάλη
των χρημάτων των φορολογουμένων:

– σε πρόστιμα προς την Ευρωπαϊκή
Ένωση, 7,2 εκατ. ευρώ για κάθε εξάμηνο μη συμμόρφωσης, τα οποία αθροίζονται στα 110 εκατ. ευρώ, που έχουν
καταλογιστεί από το 2012 μέχρι τώρα

-σε επιδοτήσεις 20 εκατ. ευρώ το
εξάμηνο από το Πολεμικό Ναυτικό, για
να κρατηθεί το ναυπηγείο ανοιχτό σε
αμοιβές του ειδικού διαχειριστή.

-Το συγκεκριμένο ναυπηγείο έχει
κοστίσει συνολικά στον ελληνικό λαό
πάνω από 900 εκατ. ευρώ.

– Ο ειδικός διαχειριστής της ΕΝΑΕ
άφησε και πάλι απλήρωτα 9 εκατ. ευρώ
(τακτοποίηση αυθαιρέτων) και 1 εκατ.
ευρώ (άδεια πυρόσβεσης), τα οποία και
θα βαρύνουν τον μελλοντικό αγοραστή.

ΦΟΝΙΚΗ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΜΑΝΔΡΑ

Αν ο επενδυτής δεν τα πληρώσει
άμεσα, δεν θα μπορεί να λειτουργήσει
το ναυπηγείο.

– Με βάση τα παραπάνω, είναι σαφές
ότι στον πρώτο διαγωνισμό, στην πραγματικότητα προσφέραμε 25 εκατ. ευρώ
(15,1 εκατ. ευρώ το τίμημα συν 10 εκατ.
ευρώ τα πρόστιμα).
Η συνέχεια στη σελ 10

Η πρώτη απόφαση αποζημίωσης για θάνατο
29χρονου από την τραγωδία του 2017
- Βαριές ευθύνες σε Περιφέρεια Αττικής, Πολιτική Προστασία και Αστυνομία

Τ

έσσερα χ ρόν ια μετά τα Διοικητικά Δικαστήρια
επιδίκασαν την αποζημίωση - Βαριές ευθύν ες
στην Περιφέρεια Αττικής, την Πολιτική Προστασίας και την Αστυν ομία
Την ίδια στιγμή που είν αι σε εξέλιξη εν ώπιον της
Ποιν ικής Δικαιοσύν ης η αν αζήτηση πιθαν ών ευθυν ών για τις φον ικές και τραγικές πλημμύρες στη Μάν δρα της Αττικής την 15η Νοεμβρίου 2017, που κόστισαν τη ζωή σε 25 συν ολικά άτομα, ήδη τα Διοικητικά
Δικαστήρια άρχ ισαν και επιδικάζουν αποζημιώσεις για
ψυχ ική οδύν η σε συγγεν είς συν αν θρώπων μας που
έχ ασαν την ζωή τους από τις πλημμύρες.
Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθην ών , αφού προηγούμεν α καταλόγισε ευθύν ες στην Περιφέρεια Αττικής, στη Γεν ική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και
στην Ελλην ική Αστυν ομία, επιδίκασε αποζημίωση
ύψους 270.000 ευρώ για ψυχ ική οδύν η στην οικογέν εια εν ός άτυχ ου 29χ ρον ου που έχ ασε τη ζωή του
απ ό π ν ιγμό κατά τη διάρκεια των φον ικών
πλημμυρών το Νοέμβριο του 2017 στην Μάν δρα.

Αν αλυτικότερα, ο 29χ ρον ος είχ ε φύγει στις 6 το
πρωί από το σπίτι του στα Άν ω Λιόσια της Αττικής
προκειμέν ου ν α μεταβεί στην εταιρεία όπου εργαζόταν στην περιοχ ή της πρωτεύουσας. Ωστόσο καθώς
οδηγούσε το αυτοκίν ητό του, παρασύρθηκε στο ύψος
της Μάν δρας από τα ορμητικά του υπερχ ειλισμέν ου
ρέματος Σούρες και χ άθηκε. Η σορός του
εν τοπίστηκε τρεις μέρες μετά στις εκβολές του ποταμού στην Ελευσίν α.
Το Διοικητικό Δικαστήριο αποφάν θηκε ότι τόσο η
Περιφέρεια Αττικής όσο και η Γεν ική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, αλλά και η Ελλην ική Αστυν ομία
φέρουν ευθύν ες για τον θάν ατο του 29χ ρον ου και θα
πρέπει ν α αποζημιώσουν την οικογέν ειά του για την
ψυχ ική οδύν η που υπέστησαν . Όπως χ αρακτηριστικά αν αφέρουν οι διοικητικοί δικαστές, ο θάν ατος του

29χ ρον ου ήταν «απρόσμεν α τραγικός», εν ώ «τα
συν τρέχ ον τα π εριστατικά του ατυχ ήματος ήταν
ιδιαίτερα ψυχ οφθόρα για την οικογέν ειά του».

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την Περιφέρεια Αττικής,
το πρωτοβάθμιο δικαστήριο με την υπ' αριθμόν
6816/2021 απόφασή του, έκριν ε ότι «παρέλειψε ν α
διεν εργήσει αν τιπλημμυρικά έργα και διευθετήσεις στα
ρέματα Σούρες και Αγία Αικατερίν η στην Μάν δρα Αττικής» για τα οποία είχ ε την ευθύν η. Πρόκειται για τα
δύο ρέματα τα οποία υπερχ είλισαν στις 15 Νοεμβρίου
του 2017 με τα γν ωστά ολέθρια αποτελέσματα.

Συγκεκριμέν α, σύμφων α με την δικαστική απόφαση, η Περιφέρεια Αττικής είχ ε ήδη από το 2014 προβεί στην έγκριση μελέτης για την εκτροπή των ρεμάτων Σούρες και Αγία Αικατερίν η στην περιοχ ή της
Μάν δρας, όπως επίσης και για την εκτέλεση όλων των
αν αγκαίων αν τιπλημμυρικών έργων .
Μάλιστα από το 2016 είχ ε λάβει από την Αποκεν τρωμέν η Διοίκηση εγκρίσεις για το μεγαλύτερο μέρος
αυτών των έργων , εν ώ το 2015 είχ ε συμβεί ακόμη μία
πλημμύρα στη Μάν δρα.
Παρ΄ όλα αυτά, η Περιφέρεια Αττικής «αδικαιολογήτως δεν προέβη σε όλες τις απαραίτητες εν έργειες…
για την άμεση εκτέλεση του έργου» για το οποίο είχ αν
εγκριθεί και οι αν αγκαίες πιστώσεις.
Παράλληλα, ευθύν ες αν αγν ωρίζει το Διοικητικό Δικαστήριο και στη Γεν ική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καθώς όπως επισημαίν εται «είν αι η καθ'
ύλην αρμόδια υπηρεσία για την εκπόν ηση και εκτέλεση σχ εδίων αν τιμετωπίσεων κιν δύν ων από την
εκδήλωση έν τον ων καιρικών φαιν ομέν ων , στους
οποίους συμπεριλαμβάν εται και η πλημμύρα».
Παρόλα αυτά, «δεν έλαβε τα κατάλληλα προληπτικά
μέτρα για την εν ημέρωση των πολιτών » ώστε ν α

αν τιληφθούν πόσο επικίν δυν ες ήταν οι βροχ οπτώσεις και ν α λάβουν τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας.

Ως προς τον άτυχ ο 29χ ρον ο οι δικαστές έκριν αν
ότι εάν η Γεν ική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
είχ ε «προβεί στην τακτική και συν εχ ή εν ημέρωση
των πολιτών » τότε εκείν ος θα είχ ε το δικαίωμα επιλογής, σημειών ον τας χ αρακτηριστικά: «Ήτοι ν α
γν ωρίζει ότι υπάρχ ει μεγάλη πιθαν ότητα ν α αν τιμετωπίσει κίν δυν ο πλημμύρας του οδικού δικτύου κατά
τη μετάβαση στην εργασία του και εν δεχ ομέν ως ν α
είχ ε επιλέξει άλλη λύση».

Ευθύν ες επιρρίπτουν όμως οι διοικητικοί δικαστές
και στην Ελλην ική Αστυν ομία, καταλογίζον τας παραλείψεις τριών σημείων και ειδικότερα:
Πρώτον , δεν εκπόν ησε ειδικό σχ έδιο αν τιμετωπίσεως κιν δύν ου στην περιοχ ή της Δυτικής Αττικής.
Δεύτερον , δεν διεν ήργηθηκε «προληπτικός έλεγχ ο
για τη βατότητα του οδικού δικτύου σε τοπικό – περιφερειακό και εθν ικό επίπεδο».

Τρίτον είν αι «παράν ομη παράλειψη των αρμοδίων
αστυν ομικών οργάν ων αφ' εν ός ν α διατάξουν τη διακοπή της κυκλοφορίας στην Παλαιά Εθν ική Οδό Αθην ών – Θηβών , ήδη από 6:50 πρωιν ή όταν διεβιβάσθη
στο Κέν τρο Επιχ ειρήσεων σήμα για πτώση βράχ ων
στο εν λόγω οδικό δίκτυο, αφ' ετέρου ν α εκδώσουν
έκτακτο δελτίο για την αποφυγή του εν λόγω οδικού
δικτύου λόγω πτώσεως βράχ ων σε αυτό».
πηγή: protothema.gr
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«Ψυχρολουσία» με 1.797 νέα κρούσματα – Στους 168 οι διασωληνωμένοι

Α

νησυχία για ένα τέταρτο κύμα της COVID-19 στη χώρα μας, πιθανόν και μέσα στο καλοκαίρι, εκφράζουν οι ειδικοί επιστήμονες,
που μετά μια περίοδο υποχώρησης της πανδημίας παρατηρούν
ξανά αύξηση των επιδημιολογικών δεικτών, η οποία βάζει και πάλι τη
χώρα μας σε «επικίνδυνα μονοπάτια». Και όπως τονίζουν, εάν δεν αντιδράσουμε άμεσα, με ταχεία αύξηση των εμβολιασμών και αυστηρό έλεγχο
της τήρησης των μέτρων, δεν αποκλείεται στο τέλος του μήνα ο μέσος όρος
των ημερήσιων κρουσμάτων να φτάσει τις 2.000, από 740 που είναι τις
τελευταίες επτά ημέρες και 400 που ήταν μία εβδομάδα πριν.
Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που
καταγράφηκαν τις τελευταίες 24
ώρες είναι 1.797, εκ των οποίων
8 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων
στις πύλες εισόδου της χώρας.
Ο συνολικός αριθμός των
κρουσμάτων
ανέρχεται
σε
429.144 (ημερήσια μεταβολή
+0.5%), εκ των οποίων 51.2%
άνδρες.
Με βάση τα επιβεβαιωμένα
κρούσματα των τελευταίων 7 ημε-

ρών, 125 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και
1.446 είναι σχετιζόμενα με ήδη
γνωστό κρούσμα.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με
COVID-19 είναι 8, ενώ από την
έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 12.754 θάνατοι.
Το 95.2% είχε υποκείμενο
νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και
άνω.
Ο αριθμός των ασθενών που
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι

είναι 168 (68.5% άνδρες).
Η διάμεση ηλικία τους είναι 66
έτη. To 88.1% έχει υποκείμενο
νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και
άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις
ΜΕΘ 2.709 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα
νοσοκομεία της επικράτειας είναι

48 (ημερήσια μεταβολή -18.64%).
Ο μέσος όρος εισαγωγών του
επταημέρου είναι 41 ασθενείς.
Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 43 έτη (εύρος 0.2 έως
106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία
των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος
0.2 έως 106 έτη).
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Συνεχίζεται από τη σελ. 8

πηγείων συνδέεται με το εξοπλιστικό πρόγραμμα της
Ελλάδας για αγορά τεσσάρων Φρεγατών. Όμως,
τελικώς δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Οι ξένες
εταιρείες που ενδιαφέρονται να πουλήσουν φρεγάτες
στην ελληνική κυβέρνηση δεν θέλουν να αγοράσουν τα
ναυπηγεία. Αυτό που λένε στις συναντήσεις που έχουν
στο υπουργείο Άμυνας είναι ότι από τις τέσσερις φρεγάτες, πολύ ευχαρίστως να ναυπηγήσουμε τις τρεις σε
ελληνικά ναυπηγεία.

Ο πρώτος διαγωνισμός για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά κηρύχθηκε άγονος με ομόφωνη απόφαση των εκατοντάδων πιστωτών μεταξύ των οποίων είναι το Δημόσιο, Τράπεζα Πειραιώς, εργαζόμενοι κ.α.
Το τίμημα που κατέθεσε η πλευρά Πριόβολου ύψους
15,1 εκ. ευρώ είχε κριθεί κρίθηκε χαμηλό. Ο ειδικός
διαχειριστής δεν είχε λόγο για το ύψος του τιμήματος.
Απλώς το παρουσίασε στους πιστωτές οι οποίοι έκριναν
ότι δεν είναι ικανοποιητικό το καταψήφισαν και επαναπροκηρύσσεται ο διαγωνισμός.
Όπως έχει επισημάνει το newmoney.gr στην απορία
πώς γίνεται να “τρέξει” ο διαγωνισμός του Σκαραμαγκά
με τους ίδιους όρους που ίσχυσαν στον προηγούμενο
που βγήκε άγονος, χωρίς κατώτατο η απάντηση είναι
ότι «το έχει επικοινωνήσει καλύτερα η κυβέρνηση στο
εξωτερικό». Επιχειρηματικοί κύκλοι σχολιάζουν ότι
είναι «αξιοπερίεργο να θες να διορθώσεις ένα λάθος
κάνοντας ακριβώς τα ίδια πράγματα που το προκάλεσαν».

Το οικονομικό κουβάρι στην υπόθεση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά
1) Από τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων κτισμάτων
που υπάρχουν στα ναυπηγεία υπάρχουν οφειλές
ύψους 8,8 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν ταυτοποιηθεί
αλλά δεν έχουν πληρωθεί. Το ποσό αυτό η κυβέρνηση
το στέλνει στον επίδοξο αγοραστή να το φορτωθεί.
Όπως λένε στο Newmoney στελέχη της ναυπηγικής
βιομηχανίας “υπό αυτές τις συνθήκες το τίμημα που θα
καταθέσει ο ενδιαφερόμενος θα είναι αρχικώς μικρότερο κατά εννέα εκατομμύρια ευρώ.”
2) Οικονομικοί αναλυτές υπογραμμίζουν:

“Ασχέτως του ποσού που θα δοθεί για τα ναυπηγεία
Σκαραμαγκά, για να αποδώσουν χρειάζεται να γίνουν
επενδύσεις 150 εκατομμυρίων ευρώ. Όμως τα ναυπηγεία στην Ελλάδα έχουν ετήσιο τζίρο που κυμαίνεται
από 20 έως 40 εκατομμύρια. Αν το καθαρό κέρδος
είναι γύρω στο 10%. Τους μένουν 3-4 εκατομμύρια στο
ταμείο. Άρα να δώσεις 50 εκατ. να αγοράσεις τα ναυπηγεία και 150 για επενδύσεις, το ποσό ανεβαίνει στα
200 εκατ. Ο επενδυτής θα χρειαστεί 50 χρόνια για να
κάνει απόσβεση. Και να τετραπλασιάσει τον τζίρο και
πάλι θα χρειαστεί πάνω από 10 χρόνια για να κάνει
απόσβεση όταν οι επενδύσεις που γίνονται έχουν
βάθος χρόνου τα τρία με έξι χρόνια το αργότερο για
απόσβεση.
3) Για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά η εκάστοτε κυβέρνηση από το 2012 πληρώνει πρόστιμο που επιβάλλεται
από την ΕΕ για κρατική ενίσχυση που αντίκειται στον
υγιή ανταγωνισμό και ανέρχεται στα 7,2 εκατομμύρια το
6μηνο. Η ΕΕ έχει ζητήσει να πωληθούν τα ναυπηγεία
αλλά η υπόθεση πάει να κλείσει 10ετία και ακόμα δεν
έχει τελειώσει.
Το σενάριο που παίζει είναι ότι το μέλλον των ναυ-

O διαγωνισμός της ΕΤΑΔ
Για αύριο είναι προγραμματισμένος και ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το εμπορικό τμήμα των ναυπηγείων Σκαραμαγκά που περιλαμβάνει και τη μεγάλη
5η δεξαμενή και προβλήτες 3 – 4. Η ΕΤΑΔ στην ανακοίνωσή της αναφέρει την ημερομηνία της 7ης Ιουλίου
ως ενδεικτική.
Αυτή τη φορά το τίμημα έχει πέσει στα 30,7 εκατ.
ευρώ, τα οποία θα καταβληθούν με δόσεις.

Ο πρώτος διαγωνισμός, τον περασμένο Φεβρουάριο,
είχε ως κατώτατη τιμή τα 55 εκατ. ευρώ. Κηρύχθηκε
άγονος αφού δεν εμφανίσθηκε κανείς.

“Ενδιαφέρον υπάρχει για το real estate, να χρησιμοποιήσεις την έκταση για παράδειγμα ως χώρο αποθήκευσης ή στοίβαξης εμπορευματοκιβωτίων”, επισημαίνουν στο Newmoney γνώστες του θέματος: “ Το
οικόπεδο έκτασης περίπου 340 στρεμμάτων, έχει την
αξία. Το θέμα βέβαια είναι τι θα γίνει με τους 3.000
μετανάστες που διαβιώνουν εκεί μέσα σε κοντέινερ” και
συνεχίζουν: “Η δεξαμενή 5 έχει να λειτουργήσει για
περισσότερα από 10 χρόνια και χρειάζεται σύμφωνα με
υπολογισμούς δεκάδες εκατομμύρια για να γίνει ξανά
λειτουργική.”
Πηγήnewmoney.gr

Ζητείται Υπάλληλος με δίπλωμα για μηχανάκι για εξωτερικές
εργασίες, για εταιρία με έδρα τον Ασπρόπυργο. Απαραίτητα
οι εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
Τηλ. Επικοινωνίας 2105579069

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα υπάλληλος για τηγάνι
και λάντζα ( για Σαββατοκύριακα)
ΚΑΙ βοηθός σερβιτόρου
(για Σαββατοκύριακα) από ψ αροταβέρνα
στην παραλία Ασπροπύργου
Επικοινωνία στο τηλ.: 2105575342

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

48

Ενοικιάζεται μονοκατοικία για οικία,
γραφεία ή ιατρεία, στην οδό Σαλαμίνος
42,στο κέντρο του Ασπροπύργου,
110 τετραγωνικων μέτρων.
(ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΗ )
τηλ:6973900512
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Συνεχίζεται από σελ. 3
«Εναντιωνόμαστε στο κλείσιμο
του μοναδικού πλήρους λειτουργίας καταστήματος που λειτουργεί στο Δήμο μας και σε περίπτωση
του δεν «εισακουστούμε»
θα
προχωρήσουμε σε άμεσες δραστικές κινητοποιήσεις».
Οι ψηφίσαντες είναι: Αριστοτέλης
Μπότσης, Παναγιώτης Κολοβέντζος, Ευαγγελία Κουτσοδήμα,
Μελέτης Αδάμ, Σωτηρία Αργυρίου,
Κατερίνα Καλαρίδη, Κώστας Φράγκος, Μιχάλης Σακελλάρης, Μάγδα
Σακελλάρη, Μπάμπης Θεοδώρου

Η λίστα με τα 25 καταστήματα,
σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, των
οποίων προβλέπεται η αναστολή
λειτουργίας:
Κάνιγγος, Μεγάρου Εθνικής
Ασφαλιστικής, Κέντρου Αιγάλεω,
Καλογρέζας, Νέας Eλβετίας, Παραλίας Βουλιαγμένης, Καλλίπολης,
Μεγάρου ΟΤΕ, Μάνδρας, Λέοντος
Σοφού, Πανοράματος(239), Παλ.
Aγοράς Ρόδου, Μαρμαρά, Ξυλόκαστρου, Αθηνών Kαλαμάτας,
Νεωρίου Σύρου, Πλ. 1866 Xανίων,
Τυμπακίου, Φιλιατών, Λίμνης
Eυβοίας, Ιάσωνος Bόλου, Άργους
Oρεστικού, Νιγρίτας, Ελευθερούπολης, Φερών.
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12-θριάσιο

Ξεκίνησε η 2η Εβδομάδα του 4"
SUMMER CAMP PEGASUS
Με χαμόγελο και φοβερή διάθεση
ξεκίνησε η 2η Εβδομάδα του 4"
SUMMER CAMP PEGASUS .
Η διασκέδαση βρισκόταν στα ύψη
Έπαιξαν σκυταλοδρομίες,τυφλόμυγα, survivor games και μας έδειξαν τις χορευτικές τους κινήσεις
λικνιζοντας τα κορμιά τους!!!
Τ α πι ο μεγάλα παι δι ά έπαι ξαν
ποδοσφαιρικό handball με παραλλαγές,πέναλτι και παι δαγωγι κά
παιχνίδια
Συνεχίζουμε δυναμικά το έργο μας καθώς η προτεραιότητα μας είναι η ευχαρίστηση και η ικανοποίηση των παιδιών
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΚΠΛΉΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΌΜΟΡΦΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
Σε περιμένουμε στην παρέα μας.
*Λιγες Θέσεις έμειναν βάσει πρωτοκόλλου κατα της πανδημίας*
Τηλ.επικοινωνίας:694 08 09 408-698 68 33 241

Oι Παλαίμαχοι του Αστέρα
Μαγούλας με την Δόξα Πειραιά
Η ομάδα Παλαιμάχων
του Αστέρα Μαγούλας θα
δώσει φιλικό αγώνα την

Πέμπτη 8/7 2021 στις
20:00 στο γήπεδο Νικαίας
με την Δόξα Πειραιά.
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Ο Πανελευσινιακός ΑΟΚ όλα αυτά τα
χρόνια με γνώμονα την ανάπτυξη του
αθλήματος της καλαθοσφαίρ ισης σε
τοπικό επίπεδο , στηρίζει και δίνει
πλήθ ος ευκαιριών και εμπειριών σε
Ελευσίνιους προπονητές και πάντα
ο σύλλογος μας είναι ειλικρινής και
τίμ ι ος απέναντι τους. Τ ο ίδ ι ο
πιστεύο υμε ότι εφαρμόσαμε και στην
περίπ τωση του κόο υτς Μπάμ πη
Λιαδάκη!

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
ΑΟΚ: Τέλος ο Μπάμπης
Λιαδάκης

Το Διοικητικό συμβούλιο του Πανελευσινιακού ΑΟΚ ανακοινώνει την
κοινή συναινέσει λήξη της συνεργασίας του με τον κόο υτς Μπάμπη
Λιαδάκη.
Με σεβασμό στην επιλογή του, αισθανόμαστε την ανάγκη να τον ευχαριστήσουμε γι α τι ς μακροχρόνι ες
υπηρεσίε ς του στον Σύλλογο και του
ευχόμ αστε καλή συνέχει α στην
καριέρ α του!

ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ ΑΟ:

Στις 21/7 η προετοιμασία
της ομάδας

Ξεκί νησε ο σχεδι ασμός του
ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΥ Α.Ο για τη φετινη
αγωνιστικη περιοδο 2021/22 με το
Δ.Σ του συλλόγου να ανακοινώνει
το προπονητικό τιμ το οποιο εχει
ως εξης :

Άλλωστε ήταν ο πρώτος προπονητής των Ακαδημιών μας το μακρινό
2005 και μέχρι σήμερα , πόστο που
υπηρέτησε με συνέπεια !

Η εργατικότητά και η προσωπικότητα
του κάλυπτε κάθ ε του αδυναμία κι
αυτός ήταν ο λόγος της έμπρακτης
στήρ ιξης του Συλλόγου μας με την
συνεχή ανανέωση της εμπιστοσύνης
στο πρόσωπο του, σε αντίθ εση με
άλλες ομάδ ες που συνεργάστηκε
παράλληλα με την θητεία του στον
Πανελευσινιακό ΑΟΚ .
Φίλε Μπάμπη σε ευχαριστούμε από
καρδιάς για όσα ζήσαμε αυτά τα 17
χρόνι α κοι νής δι αδρομής και
ευχόμαστε ο Πανελευσινιακός ΑΟΚ
να αποτελέσει ένα σημαντικό μεταβατικό σταθμό στην καριέρ α σου!

Προπονητής: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΒΡΑΑΜ
Γυμναστής – βοηθός προπονητή:
ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ ΗΛΙΑΣ
Προπονητής τερματοφυλάκων :
ΤΣΟΥΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
Φυσι οθεραπευτής – μασέρ :
ΚΟΥΠΛΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ
Τους ευχόμαστε καλή σεζόν, καλή
δυναμη στο έργο τους και πολλές
επιτυχίες για το ιστορικό σωματείο
μας.
Η πρώτη συγκέντρωση και έναρξη
προετοιμασίας της ομαδας θα πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη 21 Ιουλίου
και ωρα 18.00 στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΤΑΔΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
Με εκτίμηση
Το ΔΣ του συλλόγου
ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ ΑΟ

Ο Πανελευσινιακός έλυσε την συνεργασία
με τον Θεόφιλο Καλύβα

Το Δ.Σ. του ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Α.Ο. ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας του με τον προπονητή Θεόφιλο Καλύβα.
Ο Θεόφιλος Καλύβας ,με αυταπάρνηση, οδήγησε
την ομάδα μας στο πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής
κάτω από αντίξοες συνθήκες πετυχαίνοντας τον
στόχο της παραμονής στην κατηγορία.
Το Δ.Σ. ευχαριστεί τον Θεόφιλο για τις υπηρεσίες
του στον Σύλλογο και του εύχεται καλή συνέχεια
στον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
Για το Δ.Σ.
Ο πρόεδρος, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟ: Νέα τμήματα Tennis, Σκάκι,
Γυμναστική και Χορός από Σεπτέμβρη

Μ

ε χαρά ο Μαν δραϊκός Αθλητικός Όμιλος αν ακοιν ών ει
ότι τον Σεπτέμβριο θα λειτουργήσουν τα ν έα τμήματα για μικρούς και μεγάλους: Tennis, Σκάκι,
Γυμν αστική και Χορός.
Ο Μαν δραϊκός ευχ αριστεί τον
Δήμαρχο Μάν δρας Ειδυλλίας κ.
Χρήστο Στάθη που έχει αγκαλιάσει
τις πρωτοβουλίες μας και την Πρόεδρο του ΔΟΚΑΠ, κα Ευαγγελία Κουτσοδήμα που από την πρώτη στιγμή μοιραστήκαμε, αν ταλλαξαμε ιδέες και στέκεται δίπλα μας αρωγός σε κάθε βήμα.
Στη χθεσιν ή σύσκεψη προετοιμασίας των υποδομών των ν έων τμημάτων , με την κα Κουτσοδήμα, συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Μαν δραϊκού Αθλητικού Ομίλου κ. Χρήστος Παπακων σταν τίν ου, o Γραμματέας κ. Βασίλης Ασπιώτης, o προπον ητής μας του Tennis κ.
Μαν ώλης Αϊβαλιώτης, ο έφορος στο Σκάκι κ. Μελέτης Νέζης, και οι Γυμν άστριές μας κυρίες
Τζέν η Χατζηλαμπριν ού και Κατερίν α Παν τελέων .
Ποδόσφαιρο, Volley , Tennis, Σκάκι, Γυμν αστική, Χορός και θα ακολουθήσουν και
άλλα τμήματα, όπως το Ping Pong, Τοξοβολία, κλπ
Επεν δύουμε στον Αθλητισμό, στην ζωή, στην πόλη μας.ΣΥ ΝΕΧΙΖΟΥ ΜΕ
ΔΥ ΝΑΤΑ
Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ξεκίνησε το 1ο
καλοκαιρινό camp για
αγόρια και κορίτσια στον
Ασπρόπυργο

Το 1ο καλοκαιρινό camp για αγόρια και
κορίτσια ξεκίνησε στο δημοτικό γήπεδο
Ασπροπύργου. Θα διαρκέσει για ένα
μήνα και μέχρι τις 5/8/2021.
Υπεύθυνος
οργάνωσης
είναι
ο
παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Πανελευσινιακού-ΠΑΟ-ΑΕΚ Γιάννης Καλιτζάκ-

ης.Η επίβλεψη γίνεται από γυμναστές
αποφοίτους ΤΕΦΑΑ.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ…

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΉ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΝ
ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ:
ΚΩΣΤΑ
ΜΠΟΛΟΓΙΑΝΝΗ,
ΚΏΣΤΑ
ΣΑΜΟΝΑ ΚΑΙ ΑΛΕΚΟ ΜΠΕΛΛΟ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΊΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΎ
ΥΛΙΚΟΎ ΣΤΟ CAMP!!!
Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

14-θριάσιο
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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 εντος σχεδίου 1573τ.μ.,προς ενοικιαση ή πώληση
στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου,τριφατσο με
εύκολη πρόσβαση προς
όλες τις εθνικές
οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύργου (πλησίον ΙΚΑ και στάσης λεοφωρείου), 126 τεραγωνικά μέτρα, κατάλληλο για
φαρμακείο.Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945106860
Ενοικιάζεται οικία (1ος
οροφος) στη διασταύρωση Ασπροπύργου κοντά
στο ΙΚΑ 86 τετραγωνικά

μέτρα, σε οικογένεια που
να έχει σταθερή εργασία
Διατίθεται και για επαγγελματικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 105
τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπροπύργου (Σαλαμίνος &
Κολοκοτρώνη).
Δεν
διατίθεται για χώρο
εστίασης
(προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικία 60 τμ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση Δεμερτζή πίσω
από το Δημοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και
τον κόλπο του καραμαγκά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ

ΜΕ 2 WC, AIRCONDITION, 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 επικοινωνίας 6987305649

Πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύργου!Πληροφορίες κ.σοφια
τηλ.6909156985

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή κατάσταση, 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, ανοικτό πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση
'00, τιμή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα, μονοκατοικία 90
τ.μ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.μ.,
καρποφόρα δέντρα, πωλείται 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., πάρκιν, αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626
Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη φύλαξη παιδιών στις περιοχές Μάν-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΟ ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
Τ ΕΧΝΙΚΗ
ΕΤ ΑΙΡΕΙΑ
ΕΓΚΑΤ ΑΣΤ ΑΣΕΩΝ
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤ ΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ Τ ΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΤ Τ ΙΚΗΣ. ΘΕΣΗ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΕΡΓΑΤ ΙΚΟΤ ΗΤ Α, 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 παραδόσεις εμπορευμάτων με οχήματα της εταιρείας.
Αρμοδιότητες
Παραλαβή και έλεγχος των εμπορευμάτων από τις
αποθήκες της εταιρείας

Παράδοση των εμπορευμάτων στους πελάτες της εταιρείας
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

δρας - Μαγούλας & Ελευσίνας. 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 αποκλειστική με πείρα ζητά εργασία για φροντίδα ηλικιωμένων 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: 2105573042.
Fax: 210-5576988

"Εταιρεία καθαρισμών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια με δίπλωμα
οδήγησης, κάτοικο περιοχής 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 γαλακτοκομικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττικής. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε ex-van πώληση.
Επικοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email: info@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 –email: ifonitonamea@gmail.com

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ :

MAIL: lzaphiri@sime.gr ή genmanager@sime.gr
ΤΗΛ: 6937477291
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

Tετάρτη 7 Ιουλίου 2021

ΟΔΗΓΟΙ Β,Γ, Δ, Ε ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ
Επιθυμητά προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι Διπλώματος ADR
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα
Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Μέσης Εκπαίδευσης
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι διπλώματος Ι.Χ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45
ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ ΑΔΕΙΑ)
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45
ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΕΛΑΦΡΑ,ΔΙΚΥΚΛΑ Κ ΒΑΡΕΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ
Επιθυμητά Προσόντα
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
ΑΕΙ, ΤΕΙ Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Απαραίτητα Προσόντα
Πολύ καλή γνώση Αγγλικής
γλώσσας

θριάσιο-15

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
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 χειρισμού εφαρμογών MS Office
- Άριστη γνώση χρήσης προγράμματος 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 πωλήσεις οίνων
Καλή Γνώση Αγγλικών

ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45
ετών
Κάτοχοι Ι.Χ.
Απαραίτητα Προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης η ΤΕΙ Λογιστικής
Προηγούμενη Εμπειρία
Εξαιρετική Γνώση MS Office και
ERP

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης Δήμου
Ασπροπύργου, Σαλαμίνος 20, Όπισθεν
Δημαρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489
& 2105576704 Email για αποστολή
Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

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 Ελευσίνα, 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
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
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

16-θριάσιο

Tετάρτη 7 Ιουλίου 2021

