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στα γήπεδαστα γήπεδα

- Τι αλλάζει με χωρητικότητα και παιδιά

Ο Νίκος Τζαφέρης νέος προπονητής
στον ΠΑΟΚ Μάνδρας και ο Δήμος
Ρόκκας στον Ατρόμητο Ελευσίνας

ΝΝέέαα  μμέέττρραα  γγιιαα  νναα  μμππεειι  ««φφρρέέννοο»»  σσττηη
δδιιαασσπποορράά  ττηηςς  μμεεττάάλλλλααξξηηςς  ΔΔέέλλτταα  

ΜΜεε  sseellff  tteesstt  ηη  εεππιισσττρροοφφήή  ααππόό  τταα  ννηησσιιάά  ––  ΜΜάάσσκκαα

ππααννττοούύ  κκααιι  κκααθθήήμμεεννοοιι  σσττηη  δδιιαασσκκέέδδαασσηη  σσεελλ..  22

σσεελλ..  88 σσεελλ..  55

Αδιανόητη τραγωδία 
στη Νίκαια 

Φορτηγό σκότωσε 7χρονη και
τραυμάτισε σοβαρά 12χρονη

ΣΣεελλ..  1122--  1133

σσεελλ..  88

σσεελλ..  33

ΜΜεεννίίδδιι::  ΣΣυυννεελλήήφφθθηη
7788χχρροοννοοςς  πποουυ  αασσεελλγγοούύσσεε
σσεε  κκααττσσίίκκαα
ΜΜίίαα  ααππίίσσττεευυττηη  υυππόόθθεεσσηη  χχεειιρρίίσσττηηκκαανν  οοιι
αασσττυυννοομμιικκοοίί  ττοουυ  ΤΤμμήήμμααττοοςς  ΜΜεεννιιδδίίοουυ

Μεγάλη επιχείρηση οδοσήμανσης στα
Σχολικά Συγκροτήματα 

Διαβάσεις πεζών  σε Σχολικές Μον άδες  σε
Ζεφύρι -  Άν ω Λιόσια  - Φυλή

σσεελλ..  77σσεελλ..  22
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Α’ιθριος  Άνεμοι : βορειοδυτικοί 
4-5 μποφόρ Θερμοκρασία: Από 24 έως

34 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Παγκράτιος, Παγκρατία

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Χατζή Μαρία Ι.Θεμιστοκλέους 49,  2105575331

MANΔΡΑ
Μαρτζέλης Χρήστος Ι.

Στρατηγού Ρόκκα  56, 2105555550

Άνω Λιόσια

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΟΕ Μεγάλου Αλεξάνδρου 61,
Άνω Λιόσια, 13344, ΑΤΤΙΚΗΣ2102484258

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΟΥΡΤΙΔΟΥ ΝΙΚΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ Πάρνηθος 23, 2102400178

ΧΑΙΔΑΡΙ 

Βλάσση Θωμαΐς Θ., Παπανδρέου Γεωργίου 60 -

Δάσος,2105812942

Χαρδαλιάς: Σύσταση για self test και για τις χερσαίες μετακινήσεις

Ι
σχυρή σύσταση για διενέργεια self test για τις χερσαίες
μετακινήσεις απηύθυνε ο Νίκος Χαρδαλιάς τονίζοντας
όμως ότι δεν υπάρχει κάποιο υποχρεωτικό μέτρο. Ο κ.

Χαρδαλιάς επανέλαβε τα μέτρα που ισχύουν για μετακινήσεις
προς νησιά με πλοίο ή αεροπλάνο.

Συγκεκριμένα, για τους ενήλικες απαιτούνται:

α) πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης

β) αρνητικό αποτέλεσμα PCR τις τελευταίες 72 ώρες ή

γ) αρνητικό αποτέλεσμα rapid test τις τελευταίες 48 ώρες.

* Για ανήλικους 12-17 ετών: οποιοδήποτε τεστ, περιλαμβανο-
μένου του self test.

* Οι ανήλικοι έως 12 ετών ταξιδεύουν ελεύθερα.

Στην επιστροφή από τα νησιά υπάρχει σύσταση για διενέργεια
self test για όλους όσοι είναι άνω των 12 ετών.

Οι επιβάτες λοιπόν θα πρέπει να έχουν μαζί τους το πιστο-
ποιητικό εμβολιασμού (υπενθυμίζουμε ότι απαιτείται να έχουν
περάσει τουλάχιστον 14 ημέρες από την ολοκλήρωση του εμβο-
λιασμού) ή τη βεβαίωση αρνητικού PCR ή αρνητικού rapid test
ή το πιστοποιητικό νόσησης στο κινητό τους σε ψηφιακή μορφή
ή με εκτύπωση από την πλατφόρμα gov.gr.

Δεκτές θα γίνονται οι βεβαιώσεις εμβολιασμού της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης (ψηφιακό πιστοποιητικό COVID) καθώς και
τρίτων χωρών.

Τα πιο πάνω πιστοποιητικά/βεβαιώσεις θα ελέγχονται ηλεκτρ-
ονικά από το πλήρωμα του πλοίου ή του αεροπλάνου. Επίσης
θα διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας των επιβατών με την
ταυτότητα ή το διαβατήριο ή οιοδήποτε προβλεπόμενο έγγραφο
πιστοποιεί την ταυτότητά τους.

«Για τις χερσαίες μετακινήσεις δεν υπάρχει κάποιο υποχρεω-
τικό μέτρο. Υπάρχει ισχυρότατη σύσταση να γίνονται self test»,
υπογράμμισε ο κ. Χαρδαλιάς.

Από τα μέτρα για τις μετακινήσεις στα νησιά εξαιρούνται μόνο:
Α) όσοι μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών Περιφερειακών

Ενοτήτων (αφορά νησιά το επαναλαμβάνουμε) για λόγους
εργασίας σε καθημερινή βάση οι οποίοι πρέπει να κάνουν self-
test κάθε εβδομάδα

Β) όσοι μετακινούνται μεταξύ νησιών που βρίσκονται σε πολύ
κοντινές αποστάσεις ή σε πορθμεία που συνδέουν την ηπειρ-

ωτική χώρα με νησιά
κοντινής απόστασης,
πρέπει να κάνουν self-
test κάθε εβδομάδα αν
πρόκειται για εργαζόμε-
νους και επίσης (self-
test) πριν την
μετακίνηση οι υπόλοι-
ποι.

Τέλος υπενθύμισε ότι
σε όλα τα ταξίδια με
πλοία, αεροπλάνα,

λεωφορεία όπως και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς είναι
υποχρεωτική η μάσκα.

Στο πορτοκαλί η ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών και οι
δήμοι Θήρας και Ιητών

Στο επίπεδο 3 (πορτοκαλί) μεταφέρονται η Περιφερειακή
Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών και οι δήμοι Θήρας και Ιητών,
όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και
Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τη διάρκεια της
ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας Covid-19.

Συγκεκριμένα ο Επιδημιολογικός Χάρτης της χώρας, σε
συνέχεια της συνεδρίασης της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων,
επικαιροποιείται ως εξής:

– Η Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών ανεβαίνει
επίπεδο και μεταφέρεται στο πορτοκαλί (επίπεδο 3) από το κίτρ-
ινο (επίπεδο 2).

– Επίπεδο επίσης ανεβαίνουν και μεταφέρονται στο κίτρινο
(επίπεδο 2) από το πράσινο (επίπεδο 1) οι Περιφερειακές Ενότ-
ητες Γρεβενών, Ηλείας, Κέρκυρας, Αργολίδας, Βοιωτίας, Χαλ-
κιδικής και Θήρας -εκτός των Δήμων Θήρας και Ιητών που
μεταφέρονται στο Πορτοκαλί (Επίπεδο 3).

– Ενώ οι Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Λέσβου, Πιερίας,
Ικαρίας και Κιλκίς κατεβαίνουν επίπεδο και μεταφέρονται στο
πράσινο (επίπεδο 1) από το κίτρινο (επίπεδο 2).

– Η Νήσος Κέρκυρα και οι Διαπόντιοι Νήσοι (Δήμοι Κέρκυρ-
ας και Διαπόντιων Νήσων, Βόρειας Κέρκυρας και Νότιας Κέρκ-
υρας) και οι Δήμοι Τροιζηνίας και Σαλαμίνας ανεβαίνουν επίπε-
δο και μεταφέρονται στο Κίτρινο (Επίπεδο 2).

– Οι Δήμοι Σκιάθου και Κω πέφτουν επίπεδο και μεταφέρ-
ονται στο Κίτρινο (Επίπεδο 2).

– Ενώ και οι Δήμοι Ικαρίας, Αιγίνης, Αλοννήσου και
Σκοπέλου πέφτουν επίπεδο και μεταφέρονται στο Πρά-
σινο (Επίπεδο 1).

ΜΜεεννίίδδιι::  ΣΣυυννεελλήήφφθθηη
7788χχρροοννοοςς  πποουυ  αασσεελλγγοούύσσεε
σσεε  κκααττσσίίκκαα
ΜΜίίαα  ααππίίσσττεευυττηη  υυππόόθθεεσσηη  χχεειιρρίίσσττηηκκαανν  οοιι
αασσττυυννοομμιικκοοίί  ττοουυ  ΤΤμμήήμμααττοοςς  ΜΜεεννιιδδίίοουυ

Μία απίστευτη υπόθεση χειρίστηκαν οι αστυνομικοί του
Τμήματος Μενιδίου την περασμένη Κυριακή, όταν ένας
71χρονος άντρας κατήγγειλε ότι είδε με τα μάτια του έναν
78χρονο να ασελγεί σε βάρος μιας… κατσίκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr, ο 78χρο-
νος πήγε το μεσημέρι της Κυριακής σε ένα οικόπεδο
δίπλα από το σπίτι του καταγγέλλοντα, όπου έβοσκαν
τρεις κατσίκες που ανήκουν σε γυναίκα που κατοικεί
στην περιοχή.

Ο 78χρονος πλησίασε τις κατσίκες, πήρε χόρτα από
κάτω και άρχισε να ταΐζει μία από αυτές. Στη συνέχεια,
πήρε το σκοινί που ήταν δεμένη και τη μετέφερε σε ένα
κοντέινερ που ήταν κοντά στο σημείο.

Κατόπιν, μπήκαν μέσα στο κοντέινερ και τότε ο καταγ-
γέλλων αποφάσισε να πάει να δει τι κάνει με την κατσίκα
μέσα στον κλειστό χώρο.

Εκεί είδε τον 78χρονο να έχει κατεβάσει το παντελόνι
του και να έχει μείνει με ένα λευκό εσώρουχο. Σύμφωνα
με την καταγγελία, έπιανε την κατσίκα και ασελγούσε σε
βάρος της όρθιος.

Τότε του φώναξε: «Τι κάνεις εκεί ρε;» και εκείνος του
απάντησε: «Αυτό που βλέπεις» και συνέχισε να ασελγεί
σε βάρος της κατσίκας. Τότε ο 71χρονος του είπε ότι θα
καλέσει την Αστυνομία, όπως και έκανε.

Ο καταγγέλλων ανέφερε στους αστυνομικούς ότι η
πράξη προς την κατσίκα κράτησε πάνω από 20 λεπτά.
Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 78χρονο και σχημάτισαν
δικογραφία σε βάρος του.
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Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγε-
λέα, προφυλακιστέος κρίθηκε προσωρι-
νά ο 57χρονος Αλβανός που κατηγορ-

είται ότι εξέδιδε 17χρονη κοπέλα, η οποία είχε εξα-
φανιστεί από το Χαϊδάρι.

Ο κατηγορούμενος κατά την απολογία του, δεν
διέψευσε ότι είχε ερωτική σχέση με την κοπέλα.

Υποστήριξε ότι δεν γνώριζε την πραγματική της
ηλικία και πως του είχε δείξει πλαστή ταυτότητα ότι
ήταν 20 ετών.

Υπενθυμίζεται ότι η 17χρονη, που είχε εξαφανι-
στεί από την περιοχή του Χαϊδαρίου πριν από
περίπου έναν μήνα, κατέθεσε ότι αναγκαζόταν να
εκδίδεται.

Η νεαρή, είχε εμπιστευτεί τον 57χρονο, που
συνελήφθη για μαστροπεία, και έβλεπε σε αυτόν
την «πατρική φιγούρα» που της έλειπε.Ο άνδρας,
μετά από λίγο διάστημα όμως, της ανακοίνωσε
πως πρέπει να συνεισφέρει στα έξοδα και την εξα-
νάγκασε να εκδίδεται και της έπαιρνε όλα τα χρή-
ματα.Μάλιστα, απειλούσε τη 17χρονη με τη ζωή
της για να μην τον καταγγείλει

Γ
ια την αλλαγή της επιδημιολογικής κατά-
στασης στη χώρα μας μέσα σε λίγες μέρες
με την ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων

μίλησε αναλυτικά η καθηγήτρια παιδιατρικής λοι-
μωξιολογίας, Βάνα Παπαευαγγέλου.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με νέα έξαρση της
πανδημίας. Τη τελευταία εβδομάδα υπερδιπλά-
σιαστηκαν τα κρούσματα.Στο επίκεντρο Αττική,
Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο. Το 75% των κρουσμά-
των είναι κάτω από τα 34 έτη», ανέφερε η καθη-
γήτρια προσθέτοντας πως υπάρχει μία αύξηση

όμως και στα κρούσματα ηλικίας
50-60 ετών.

Μετάλλαξη Δέλτα και χαλάρω-
ση συνετέλεσαν στην αύξηση
των κρουσμάτων, αλλά και ο

συνωστισμός στη διασκέδαση, τόνισε η κα. Παπα-
ευαγγέλου.

«Ο αυξημένος αριθμός τεστ συνέβαλε και στον
αυξημένο αριθμό κρουσμάτων, ενώ στις  περ-
ιοχές με αυξημένο ιικό φορτίο, ο δείκτης θετικότ-
ητας είναι υψηλότερος», τόνισε.

Η καθηγήτρια ανέφερε πως ο αριθμός των ενε-
ργών κρουσμάτων είναι 9.000. Στην Αττική
περίπου 4.000 ενεργά κρούσματα ηλικίας 29
ετών.

2107 νέα κρούσματα χθες 
– Στους 153 οι διασωληνωμένοι

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσμα-
τα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24
ώρες είναι 2.107, εκ των οποίων 5 εντοπίστηκαν
κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται δια-
σωληνωμένοι είναι 153 (68.0% άνδρες). Η διά-
μεση ηλικία τους είναι 66 έτη. To 88.2% έχει
υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και
άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει
από τις ΜΕΘ 2.720 ασθενείς. Οι εισαγωγές
νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επι-
κράτειας είναι 68 (ημερήσια μεταβολή +15.25%).
Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι
49 ασθενείς.Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων
είναι 43 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη)

Συνεχίζονται οι εγγραφές
για την Κατασκήνωση
στον Δήμο Ασπροπύργου   
Η Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας του
Δήμου Ασπροπύργου ενημερώνει  τους ενδιαφερόμενο-
υς γονείς ότι, συνεχίζονται οι εγγραφές  για την Κατασ-
κήνωση του Δήμου Ασπροπύργου, για παιδιά ηλικίας 7
έως 12 ετών, τα οποία θα φιλοξενηθούν στις παιδικές
κατασκηνώσεις “Summer Fun” τις παρακάτω περιόδους: 

Α΄ περίοδος από, 18-07-2021  μέχρι και  27-07-2021,
Β΄ περίοδος από,  02-08-2021   μέχρι  και 11-08-2021,
Γ΄ περίοδος από,  16-08-2021  μέχρι και 25-08-2021.

Διευκρινίζεται ότι, αναφορικά με τα απαραίτητα δικαιο-
λογητικά  που αφορούν τις ιατρικές βεβαιώσεις,  απαι-
τείται μόνο Βεβαίωση από Παιδίατρο, όπου να αναφέρει
ότι το παιδί έχει εξετασθεί καρδιολογικά και δερματολογι-
κά.
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να καταθέτουν τις
αιτήσεις µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Διεύθυ-
νση Παιδείας, Πολιτισμού & Νεολαίας του Δήμου Ασπρ-
οπύργου σε φυσική μορφή  στο Εργοτάξιο του Δήμου,
επί της οδού Αλησμόνητων Πατρίδων 29, 1ος όροφος,
τηλέφωνο:  2132006744 -6777 -6768 ή και σε ηλεκτρο-
νική μορφή (σκαναρισμένα και υπογεγραμμένα) στο
email: dpaideias.asp@gmail.com   έως και τις
12/07/2021.

44..000000  εεννεερργγάά  κκρροούύσσμμαατταα
ηηλλιικκίίααςς  2299  εεττώώνν  σσττηηνν  ΑΑττττιικκήή

Κάτω των 24 ετών ένας στους 10 που
νοσηλεύονται με κορωνοϊό

Χαϊδάρι: Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε 
ο 57χρονος που εξέδιδε ανήλικη
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Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284
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Ελευσίνα: Νέα απαγόρευση 
κυκλοφορίας λόγω 
κινδύνου πυρκαγιάς
Σύμφων α με την  απόφαση του Προέδρου του Συν το-

ν ιστικού Οργάν ου Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής
Εν ότητας Δυτικής Αττικής και Αν τιπεριφερειάρχη Δυτ.
Αττικής (ΑΔΑ: 6ΜΝ57Λ7-Ε6Χ) λόγω πολύ κιν δύν ου
πρόκλησης πυρκαγιάς, απαγορεύεται η κυκλοφορία
στην  πάροδο της οδού Γκιόκα, στη Β.Δ. περίμετρο του
αρχαιολογικού χώρου Ελευσίν ας, που οδηγεί στην  κορ-
υφή του λόφου του Αγίου Νικολάου από 07:00π.μ. της
Πέμπτης 8/7/2021 μέχρι 07:00π.μ. της Παρασκευής
9/7/2021 (της απαγόρευσης εξαιρούν ται οι κάτοικοι της
περιοχής).Παράλληλα, η Γεν ική Γραμματεία Πολιτικής

Προστασίας για δεύτερη συν εχή μέρα χτυπά την  Παρ-
ασκευή 9 Ιουλίου το «καμπαν άκι» για πυρκαγιές αν ά τη
χώρα.

Ειδικότερα, σύμφων α με τον  Χάρτη Πρόβλεψης Κιν -
δύν ου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γεν ική Γραμματεία Πολι-
τικής Προστασίας του υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη (www.civ ilprotection.gr), για αύριο προβλέπεται
πολύ υψηλός κίν δυν ος πυρκαγιάς (κατηγορία κιν δύν ου
4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοι-

ας, ΠΕ Φθιώτιδας)
Περιφέρεια Πελοπον ν ήσου (ΠΕ Κοριν θίας, ΠΕ

Αργολίδας, ΠΕ Λακων ίας)
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ

Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες)
Περιφέρεια Κρήτης.

Γεωργιάδης για Ναυπηγεία: 

«Επόμενος στόχος η Ελευσίνα»

Τ
ην ικανοποίησή του για
την επιτυχή ολοκλήρωση
του διαγωνισμού για τα

Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, εξέφρασε
σε δήλωσή του ο υπουργός Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις
Γεωργιάδης, ενώ πρόσθεσε ότι
επόμενος στόχος είναι η ολοκλήρ-
ωση της διαδικασίας για τα Ναυ-
πηγεία Ελευσίνας και εξέφρασε την
ελπίδα αυτό να συμβεί εντός του
έτους.

Συγκεκριμένα ο υπουργός
δήλωσε τα εξής:«Από την πρώτη
μέρα που αναλάβαμε την διακ-
υβέρνηση της χώρας κατόπιν της
εντολής του ελληνικού λαού, θέσα

με ως έναν από τους πρωταρχι-
κούς μας στόχους την αναγέννηση
της ελληνικής ναυπηγικής βιομ-
ηχανίας. 

Πρώτος σταθμός ήταν η επιτυχής
ολοκλήρωση της εξυγιάνσεως των
Ναυπηγείων Σύρου, τα οποία έκτο-
τε δουλεύουν εξαιρετικά. 

Ο δεύτερος μας στόχος ήταν η
διενέργεια και η επιτυχής ολοκλήρ-
ωση του διαγωνισμού για τα Ναυ-
πηγεία Σκαραμαγκά, κάτι που επε-
τεύχθη σήμερα με την πρωταγωνι-
στική συμβολή του υπουργείου
Οικονομικών, με ένα ικανοποιη-
τικό τίμημα και με έναν επενδυτή
όπου αποτελεί εγγύηση για το μέλ

λον των Ναυπηγείων Σκαραμαγ-
κά. Ο κύριος Γιώργος Προκοπίου
αποτελεί εδώ και χρόνια έναν από
τους σπουδαιότερους Έλληνες
εφοπλιστές, αλλά και ταυτόχρονα
έναν σταθερό επενδυτή στην
ελληνική οικονομία. Είμαι
απολύτως βέβαιος ότι η παρουσία
του στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά,
θα συμβάλει καθοριστικά στην
επιδίωξη του στόχου που έχουμε
θέσει. 

Τελευταίος σταθμός στην αλυσίδα
θα είναι και η ολοκλήρωση της δια-
δικασίας για τα Ναυπηγεία Ελευ-
σίνας, που ελπίζουμε να εξελιχθεί
εντός του έτους».

ΔΔηημμοοττιικκόό  ΚΚοοιιννωωννιικκόό  
ΠΠααννεεππιισσττήήμμιιοο  ΙΙλλίίοουυ  
Ξεκινούν οι εγγραφές

Ξ
εκιν ούν  οι εγγραφές στο Δημοτικό Κοιν ω-
ν ικό Παν επιστήμιο Ιλίου, το οποίο θα λειτο-
υργήσει με την  επιστημον ική υποστήριξη

του Παν επιστημίου Δυτικής Αττικής, στην  αίθουσα
συν εδρίων  στο Πολυδύν αμο Κέν τρο Πολιτιστικών ,
Αθλητικών  και Κοιν ων ικών  Δραστηριοτήτων
“ΜΙΚΗΣ ΘΕOΔΩΡΑΚΗΣ” (πρώην  ΒΙΟΦΙΑΛ), στη
συμβολή των  οδών  Ηροδότου & Πωγων ίου.

Η φοίτηση στο Δη.Κοι.Π.Ι. είν αι δωρεάν  και τα
μαθήματα προγραμματίζεται ν α ξεκιν ήσουν  τον
Οκτώβριο, με κύκλους γν ώσης διάρκειας δύο (2)
τετραμήν ων : Οκτώβριος 2021 – Ιαν ουάριος 2022,
Φεβρουάριος 2022 – Μάιος 2022 και συν αν τήσεις
διάρκειας δύο (2) ωρών , μία φορά την  εβδομάδα. Σε
όσους έχ ουν  παρακολουθήσει ολοκληρωμέν α τους
κύκλους γν ώσης θα δίδεται βεβαίωση παρακο-
λούθησης.

Το ακριβές πρόγραμμα του 1ου τετραμήν ου,
Οκτώβριος 2021 – Ιαν ουάριος 2022, θα αν ακοι-
ν ωθεί περί τα τέλη Σεπτεμβρίου 2021 και οι κύκλοι
γν ώσης θα περιλαμβάν ουν  τους παρακάτω άξον ες
και τομείς:

Κύκλοι γν ώσης
1. Αν θρωπιστικές και Κοιν ων ικές Επιστήμες
Αγωγή και φρον τίδα στην  παιδική ηλικία, Ιστορία,

Λαογραφία, Τοπική Ιστορία, Κοιν ων ιολογία, Ψυχ ο-
λογία, Τέχ ν η και Πολιτισμός, Θρησκειολογία

2. Επιστήμες της υγείας
Διατροφολογία, Υγεία και Πρόν οια, Δημόσια Υγεία
3. Οικον ομία και Διοίκηση
Επιχ ειρηματικότητα, Καιν οτομία, Κοιν ων ική

Επιχ ειρηματικότητα
4. Περιβαλλον τική Εκπαίδευση
Προστασία του Περιβάλλον τος, Ατμοσφαιρική

Ρύπαν ση, Εξοικον όμηση Εν έργειας
5. Αθλητισμός

Φιλοσοφία του αθλητισμού, Αθλητισμός και παιδική
ηλικία, σχ ολικός αθλητισμός

Για τις εγγραφές θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
και οι εν διαφερόμεν οι μπορούν  ν α υποβάλλουν
αίτηση ηλεκτρον ικά στον  παρακάτω σύν δεσμο:
https://f orms.gle/7BAQ6BKeGWHx24KJ8
Για περισσότερες πληροφορίες επί της λειτουργίας

του Δημοτικού Κοιν ων ικού Παν επιστημίου Ιλίου οι
εν διαφερόμεν οι μπορούν  ν α επικοιν ων ούν  με τον
συν τον ιστή του Δη.Κοι.Π.Ι. και Εν τεταλμέν ο
Σύμβουλο Παιδείας του Δήμου Φώτη Μαρκόπουλο,
τηλ. 6944467874.

ΓΓΠΠ: Προειδοποίηση για πολύ υψηλόΓΓΠΠ: Προειδοποίηση για πολύ υψηλό
κίνδυνο πυρκαγιάς και σήμερα Παρασκευήκίνδυνο πυρκαγιάς και σήμερα Παρασκευή



Οι μαθητές των
σχολείων του
Δήμου Φυλής

συμμετείχαν στο διαγωνι-
σμό τέχνης «Δίκαιες κοι-
νωνίες: η τέχνη για την
ειρήνη και τη δικαιοσύνη
μέσα σε ένα παγκοσμιοποι-
ημένο κόσμο» του προ-
γράμματος Walk the Global
Walk που υλοποιείται στην
Ελλάδα σε εθνικό επίπεδο
από το Δήμο Φυλής σε συνεργασία με την Action Aid και την υποστήριξη της Διεύθυ-
νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δυτικής Αττικής. Συμμετέχοντες στο διαγωνι-
σμό ήταν οι νέοι κι οι νέες από όλη την Ευρώπη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
Walk the Global Walk. Το θέμα του διαγωνισμού ήταν: «ΣΤΟΧΟΣ 16 – Εκφράζοντας
μέσα από την τέχνη τον Στόχο 16: Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί».

Τις δύο πρώτες θέσεις στο διαγωνισμό πήραν μαθητές από τα σχολεία του Δήμου
Φυλής. 

Το πρώτο βραβείο πήρε ο Σπύρος Πλαβούκος από το ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων με το
βιντεοκλίπ για την ερμηνεία του «Το τραγούδι της γης»
(https://www.youtube.com/watch?v=cwq6ncsG9QA) ενώ το δεύτερο βραβείο πήρε η
Ιωάννα Φωτοπούλου από το Γενικό Λύκειο Ζεφυρίου με τον πίνακα «Η κραυγή».

Θερμά συγχαρητήρια και στους δύο και σε όλους τους μαθητές που συμμετείχαν
στο διαγωνισμό.
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ΔΗΚΕΑ: Μελωδίες σόουλ απόψε στο Δημοτικό
Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

Την  Παρασκευή 9
Ιουλίου στις 20:30 οι
δημότες των  Αχ αρν ών
δίν ουν  το ραν τεβού
τους  στο Δημοτικό
Θέατρο «Μίκης Θεο-
δωράκης» με αν εβα-
σμέν η διάθεση για ν α
απολαύσουν  υπέροχ ες
μελωδίες!

Έν α μουσικό αφιέρω-
μα στις κλασικές σόουλ
επιτυχ ίες του James
Brown.

Opening Act: BOUND
AFFAIRS Dav id Bowie
Tribute Band

ΔΩΡΕΑΝ είσοδος για
όλους με κράτηση
θέσεων  στα τηλέφων α
της Δημοτική Κοιν ωφε-
λής Επιχ είρηση Δήμου
Αχ αρν ών  - ΔΗΚΕΑ:

�Δευτέρα έως Παρασ-
κευή 09:00-14:00 στο
210-2478507

� Σάββατο και Κυρια-
κή 09:00-14:00 στο
6936013476

ΜΜεεγγάάλληη  εεππιιττυυχχίίαα  ττωωνν  μμααθθηηττώώνν  ττωωνν  σσχχοολλεείίωωνν  
ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΦΦυυλλήήςς  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττοουυ  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς

WWaallkk  tthhee  GGlloobbaall  WWaallkk

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

Γ. Πατούλης: «Στόχος είναι μέχρι
τα τέλη Ιουλίου οι λίστες αναμονής να
αποτελούν παρελθόν και να επιστρέ-
ψουμε στην κανονικότητα»

Με γοργούς ρυθμούς μειώνονται οι λίστες
αναμονής των υποψηφίων οδηγών για θεω-
ρητικές εξετάσεις κάθε κατηγορίας οχήμα-
τος ή μοτοσικλέτας στην Περιφέρεια Αττικής.
Ήδη έχουν εξυπηρετηθεί, τόσο τις καθημερι-
νές, όσο και τις Κυριακές, περισσότεροι από
17.000 υποψήφιοι και νυν οδηγοί, που
βρίσκονταν σε αναμονή εξαιτίας της
πολύμηνης αναστολής των εξετάσεων λόγω
κορωνοϊού. 

«Με έγκαιρο και σωστό προγραμματισμό

και αξιοποιώντας όλα τα πρόσφορα μέσα
πετύχαμε μέσα σε ένα μήνα να μειώσουμε
δραστικά τις εκκρεμείς αιτήσεις, τηρώντας
απαρέγκλιτα τα υγειονομικά πρωτόκολλα
και διασφαλίζοντας το αδιάβλητο των εξετά-
σεων επισήμανε ο Περιφερειάρχης Αττικής
Γ. Πατούλης και πρόσθεσε: «Στόχος μας
είναι μέχρι τα τέλη Ιουλίου οι λίστες αναμο-
νής να αποτελούν παρελθόν και να επι-
στρέψουμε στην κανονικότητα.

Θέλω να συγχαρώ όλα τα στελέχη των Διε-
υθύνσεων Μεταφορών που με ευσυνειδησία
και υψηλό αίσθημα καθήκοντος απέδειξαν
για άλλη μια φορά στην πράξη την προσή-
λωσή τους στον κοινό μας στόχο για γρήγορη
και αποτελεσματική εξυπηρέτηση πολιτών

και επαγγελματιών. Με μετρήσι-
μα και χειροπιαστά αποτελέσμα-
τα συνεχίζουμε δυναμικά με
συνεκτικό σχέδιο και θεσμικές
προτάσεις την προσπάθεια εξά-
λειψης της γραφειοκρατίας και της
ταλαιπωρίας των συμπολιτών
μας» σημείωσε ο Περιφερειάρχης.  

Από την πλευρά του ο Αντιπεριφερει-
άρχης Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Βασίλης Γιαννακόπουλος γνωστοποίησε ότι
από τις 31/05/2021, ημέρα που επιτράπηκε η
επανέναρξη των θεωρητικών εξετάσεων,
εξυπηρετούνται κατά μέσο όρο και σε καθ-
ημερινή βάση περίπου 700 υποψήφιοι
οδηγοί.

Επιπλέον, ανέφερε ότι συνολικά 836 υπο-
ψήφιοι εξετάστηκαν τις τελευταίες δύο Κυρ-
ιακές (360 στις 27/06 και 476 στις 04/07, μετά
τη σχετική εντολή του Περιφερειάρχη Γ.
Πατούλη να αξιοποιούνται οι αργίες για τη
διευκόλυνση των υποψήφιων, αρκετοί εκ των
οποίων, όπως τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης,
«χρειάζονται το δίπλωμα οδήγησης για
να εργαστούν ή να αναζητήσουν εργασία».

Μειώθηκαν δραστικά οι λίστες αναμονής για τη 
θεωρητική εξέταση υποψηφίων οδηγών

- Πάνω από 17.000 πολίτες εξυπηρετήθηκαν το τελευταίο διάστημα
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Μεγάλη επιχείρηση οδοσήμανσης στα Σχολικά Συγκροτήματα 
Διαβάσεις πεζών σε Σχολικές Μονάδες  σε Ζεφύρι -  Άνω Λιόσια  - Φυλή

Σ
υν εχ ίζει με αμείωτους ρυθμούς  την  προσπάθεια στην  οδική ασφάλεια
ο Δήμος Φυλής. Με στόχ ο τον  περιορισμό των  τροχ αίων  ατυχ ημάτων ,
όλο το προηγούμεν ο διάστημα πραγματοποίησε  συν εχ είς οριζόν τιες

και κάθετες σηματοδοτήσεις του οδικού δικτύου, τοποθετών τας εκατον τάδες
πιν ακίδες και κατασκευάζον τας διαβάσεις πεζών  στα σημεία που αυτό θεωρ-
είται απαραίτητο.

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, με επικεφαλής τον  αρμόδιο αν απλ. Δήμα-
ρχ ο Γιώργο Ραφτέλη, αφού σηματοδότησε προβληματικά σημεία, όπου είχ ε
επισημαν θεί κίν δυν ος για την  πρόκληση τροχ αίων , ασχ ολήθηκε με κομβικά
σημεία και αυτές τις μέρες συν εχ ίζει με κατασκευή διαβάσεων  πεζών  στις σχ ο-
λικές μον άδες και των  τριών  δημοτικών  κοιν οτήτων .

Τα συν εργεία βρέθηκαν  στο Ζεφύρι στις 6 Ιουλίου. Την  Τετάρτη 7 Ιουλίου
συν έχ ισαν  στο κέν τρο των  Άν ω Λιοσίων , την  Πέμπτη 8 του μήν α, θα
βρίσκον ται στη συν οικία της Ζωφριάς και το Σάββατο θα ολοκληρώσουν  σε
πρώτη φάση το έργο τους,  στην  Δημοτική Εν ότητα Φυλής. Μετά τις διαβάσεις
πεζών  στις Σχ ολικές Μον άδες θα τοποθετηθούν  υπερσύγχ ρον οι φωτειν οί
σηματοδότες. 

Τις εργασίες παρακολούθησε το πρωί της Τετάρτη 7 Ιουλίου από κον τά,  ο
Δήμαρχ ος Χρήστος Παππούς, ο οποίος εν ημερώθηκε για το χ ρον οδιάγραμμα
από το Γιώργο Ραφτέλη κι από τον  υπεύθυν ο της Υπηρεσίας Ηλία Καν ελλό-
πουλο.

“Συν εχ ίζουμε την  προσπάθεια στην  οδοσήμαν ση, με στόχ ο την  προστασία
της ζωής και της περιουσία των  συν δημοτών  μας. Ο Αν απλ. Δήμαρχ ος Γιώρ-
γος Ραφτέλης και οι εργαζόμεν οι του Δήμου μας κάν ουν  καλή δουλειά, αλλά
χ ρειάζεται προσπάθεια από όλους, ώστε ν α περιορίσουμε τα τροχ αία, εξαιτίας
των  οποίων  πληρών ουμε, ως κοιν ων ία, βαρύ τίμημα, σε αν θρώπιν ες ζωές.
Πρέπει, επίσης, ν α προστατεύουμε τις πιν ακίδες οδικής σήμαν σης, που μας
βοηθούν  ν α αποφεύγουμε τα ατυχ ήματα”, δήλωσε σχ ετικά ο Δήμαρχ ος Φυλής.

48

Η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής θα
συνεχίσει να στηρίζει και να τιμά τον
πολιτισμό και τους ανθρώπους του 

-Αρνούμαστε να παρακολουθήσουμε τους
οπαδούς της «προοδευτικής» μιζέριας

Η Περιφέρεια Αττικής επεν δύει εμπράκτως στον  Πολι-
τισμό με μια σειρά από δράσεις μεταξύ των  οποίων  και
η μετον ομασία του Αττικού Άλσους σε Θέατρο «Κατίν α
Παξιν ού», προς τιμήν  της μεγάλης μας ηθοποιού. 

Δυστυχ ώς όμως στην  πατρίδα μας η αν οησία είν αι
αν ίκητη! 

Αν τί κάποιοι ν α  προβάλλουν  την  εκδήλωση αυτή αλλά
και το γεν ικότερο πρόγραμμα στήριξης των  αν θρώπων
του Πολιτισμού από την  Περιφέρεια κάθισαν  με τα
υποδεκάμετρα ν α μετρήσουν  το πάχ ος των  γραμμά-
των  στην  αν αμν ηστική πιν ακίδα και ν α χ ρεώσουν
ματαιοδοξία στον  Περιφερειάρχ η Αττικής Γιώργο
Πατούλη! 

Δε θα τους παρακολουθήσουμε στον  κατήφορο της 

μιζέριας. Ούτε θα τους αν ταγων ιστούμε. Στο «θέατρο»
είν αι μον αδικοί. Και βεβαίως δεν  θα σχ ολιάσουμε τους

τηλεοπτικούς συν οδοιπόρους της «προοδευτικής»
μιζέριας. 

Τιμήσαμε και θα τιμούμε την  Κατίν α Παξιν ού, όπως και
άλλους κορυφαίους του θεάτρου μας, όπως τους αξίζει.
Δίδον τας το όν ομα τους σε θέατρα, εκεί όπου κατα-
ξιώθηκαν . 
Αν  κάποιοι δεν  το αν τέχ ουν  και βρίσκουν  ευκαιρία  ν α
εκδηλώσουν  το μέν ος τους κατά του Περιφερειάρχ η
Αττικής Γιώργου Πατούλη, πρόβλημα τους. 
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Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ απέστειλε
Επιστολή σε όλους τους Δημάρχο-
υς της Χώρα, αναφορικά με ημερίδα
που θα πραγματοποιηθεί την 20η
Ιουλίου με θέμα «Δημοτική Περιου-
σία και Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Επισημαίνεται ότι οι Δήμαρχοι
έχουν τη δυνατότητα να στείλουν
τυχόν ερωτήματα για σχετικά ζητή-
ματα που έχουν προκύψει στο Δήμο
τους, έως την 14η Ιουλίου, ώστε να
ακολουθήσει επεξεργασία και απάν-
τησή τους στο πλαίσιο της ημε-
ρίδας.

Σύμφωνα με την Επιστολή του Δ.
Παπαστεργίου, τα θέματα που θα
απασχολήσουν τη συζήτηση,
μεταξύ άλλων, θα αφορούν:  

- την υποχρέωση του Δήμου για
την υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας,

- τα προβλήματα που δημιουρ-
γούνται από τη μη υποβολή της,

- τα στοιχεία που τηρούνται στο
Κτηματολόγιο,

- τις προϋποθέσεις με τις οποίες
οι Δήμοι μπορούν να κάνουν χρήση
αυτών των στοιχείων,

- τις δυνατότητες ελέγχου και διόρ-
θωσης των κτηματολογικών
στοιχείων.

Επιστολή στους Δημάρχους 
από την ΚΕΔΕ:
Δημοτική περιουσία και Κτηματολόγιο

Α
κριβώς πλάι στη θάλασσα, στο
ανακαινισμένο κτίριο του
Ο.Λ.Ε. Α.Ε. στην προβλήτα της

πρώην Αμερικάνικης βάσης στην παρ-
αλία της Ελευσίνας. Εκεί που ο ήχος
του κύματος άρρηκτα δεμένος, ως η
πιο δυνατή αίσθηση στην καθημερινότ-
ητα, με τη δουλειά των εργατών του
λιμανιού, άνοιξε για το κοινό η ιστορι-
κή έκθεση φωτογραφίας με θέμα:

«O Λιμενεργάτης στην Ελευσίνα»
Βασισμένη στο  φωτογραφικό αρχειακό
υλικό των :

Βαγγέλη Τσάκου, Οικογένειας Ι.
Καλομενίδη «Έρευνα Ελευσινιακής
Κληρονομιάς», Εργατικού κέντρου
Ελευσίνας, Ομάδας « Η Γωνιά της
παλιάς Ελευσίνας  μας», Συλλόγου
Συμιακών Ελευσίνας «Μιχαήλ Αρχάγ-
γελος», Συλλόγου Μικρασιατών Ελευ-
σίνας και  Συνδέσμου φορτοεκφορ-
τωτών  Ελευσίνας, υπό  την επιμέλεια
της διοίκησης  του  Ο.Λ.Ε. Α.Ε. που
φρόντισε  αναλαμβάνοντας την πρωτο-
βουλία πρόσκλησης-  επικοινωνίας με
την κοινωνία, τον άνθρωπο, την ομάδα
και τους φορείς,  προκειμένου  οι
πολίτες της πόλης να συμπράξουν
συμμετοχικά για τη  συλλογή  του
φωτογραφικού υλικού.

Το αποτέλεσμα συγκινητικό
πρωτίστως όλων, γιατί  άγγιξε τις καρ-

διές όσων  παραβρέθηκαν στα εγκαίνια που έγι-
ναν το βραδάκι της τετάρτης 7ης του Ιούλη. Πρω-
ταγωνιστές οι αλλοτινοί  και οι τωρινοί Λιμενε-
ργάτες, οι μνήμες που συνέρεαν  στον όμορφο
χώρο μέσα από τις φωτογραφίες και το εξαιρετικό
βίντεο με  μουσική επένδυση του «Τσιτσάνη».
Εξαιρετική η παρουσίαση και η φιλοξενία από τον
Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας και τους ανθ-
ρώπους του, που με το δικό τους τρόπο τίμησαν
το δικό τους άνθρωπο. Τον Εργάτη του Λιμένα,
το Λιμενεργάτη στην Ελευσίνα.  Είναι μια έκθεση
που αξίζει να επισκεφτεί κανείς. Είναι ένα σπάνιο
φωτογραφικό υλικό που η ιστορία  αποδεικνύει
ότι καταγράφεται συγκινησιακά και φορτίζει το
συναίσθημα της  ανθρώπινης επικοινωνίας που
τόσο λείπει τελευταία.

«O Λιμενεργάτης στην Ελευσίνα»

Πανελλαδικές: Σήμερα οι βαθμολογίες
για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Σ
ήμερα Παρασκευή, 9 Ιουλίου,
μετά τις 13:00 θα αν αρτηθούν
σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της

χ ώρας οι βαθμολογίες των  Παν ελλα-
δικών  Εξετάσεων  ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, αν α-
κοίν ωσε το υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων .

Οι καταστάσεις που θα αν αρτηθούν
στα Λύκεια θα περιέχ ουν  μόν ο τον
κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμο-
λογικά του στοιχ εία αν ά εξεταζόμεν ο μάθημα και όχ ι τα ον ομαστικά στοιχ εία του.

Ταυτόχ ρον α, όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν  ν α βρίσκουν  τη βαθμολογία τους
στην  ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov .gr, πληκτρολογών τας τον  8-ψήφιο
κωδικό τους και τους 4 αρχ ικούς χ αρακτήρες από το επών υμο, το όν ομα, το
πατρών υμο και το μητρών υμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους ελλην ικούς χ αρακ-
τήρες.

Φέτος για πρώτη φορά οι υποψήφιοι μπορούν  ν α λάβουν  τη βαθμολογία τους
και με γραπτό μήν υμα SMS στο κιν ητό τους τηλέφων ο, εφόσον  το έχ ουν  ήδη
αιτηθεί στην  ειδική εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων , μέσω
της Εν ιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης gov .gr.

Το ν έο αυτό καν άλι εν ημέρωσης μέσω κιν ητού τηλεφών ου λειτουργεί αν εξάρτ-
ητα από την  αν άρτηση των  αποτελεσμάτων  στις σχ ολικές μον άδες, η οποία θα
πραγματοποιηθεί και φέτος καν ον ικά, καθώς και στην  εφαρμογή του ΥΠΑΙΘ
results.it.minedu.gov .gr.

Από το υπουργείο θα ακολουθήσει ν εότερη εν ημέρωση για την  αν ακοίν ωση
αποτελεσμάτων  στα ειδικά μαθήματα παν ελλαδικών  εξετάσεων  2021, καθώς και
για την  έν αρξη συμπλήρωσης του Μηχ αν ογραφικού Δελτίου.

Κατά την  ημέρα λειτουργίας των  ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για την  αν άρτηση της βαθμο-
λογίας οι υποψήφιοι που δεν  έχ ουν  αποκτήσει κωδικό ασφαλείας (password) για
το Μηχ αν ογραφικό Δελτίο, θα μπορούν  εκείν η την  ημέρα ν α ζητήσουν  ν α τους
αποδοθεί.
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Με 2 Συναυλίες
τιμά ο Δήμος

Ασπροπύργου
τον εορτασμό

της Αγίας
Μαρίνας   

Ο Δήμαρχος Ασπροπύρ-
γου, κ. Νικόλαος Μελετίου
και ο Πρόεδρος του Πνε-

υματικού Κέντρου κ.
Δημήτρης Καγιάς σας

προσκαλούν στις
εκδηλώσεις που εγκαινιά-

ζουν την καλοκαιρινή
περίοδο και τη δυνατότητά
του Δήμου να υλοποιήσει

και πάλι πολιτιστικές
εκδηλώσεις, σύμφωνα με
όλα τα προβλεπόμενα

μέτρα. 
Ο Δήμος Ασπροπύργου

με  την συνδρομή της Περ-
ιφέρειας Αττικής, διορ-

γανώνουν αρχικά, για να
τιμήσουν την Αγία Μαρίνα,

το ξωκλήσι της πόλης
που γιορτάζει, δύο συναυ-
λίες σε ανοιχτούς υπαίθρ-
ιους χώρους. Συγκεκριμέ-

να, την Παρασκευή, 16
Ιουλίου 2021 στην Πλατεία
Δημαρχείου και ώρα 21:00

θα πραγματοποιηθεί
συναυλία – Αφιέρωμα

στον Ελληνικό Κινηματο-
γράφο «Οι Θαλασσιές οι

Χάντρες» με την Τίνα Τρά-
κου και τον Κωνσταντίνο

Εμμανουήλ  και το Σάββα-
το, 17 Ιουλίου 2021 στο
Ανοιχτό Θέατρο Αγροκ-

ηπ ίου και ώρα 21:00
συναυλία με την Κατερίνα

Ντίνου.
Λαμβάνοντας δε υπόψη
τα μέτρα για τον περιορι-
σμό της εξάπλωσης του

Κορωνοϊού, οι εκδηλώσεις
θα είναι μόνο για καθήμε-
νους θεατές, σε προκαθο-
ρισμένο χώρο. Συστήνεται

η χρήση μάσκας ενώ η
είσοδος στον χώρο των
εκδηλώσεων θα είναι

δωρεάν, με κάρτες εισό-
δου που θα διανέμονται
στην είσοδο και με σειρά
προτεραιότητας. Για το

λόγο αυτό παρακαλούμε
να προσέρχεστε 30΄πριν

την ώρα έναρξης της
εκδήλωσης.
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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

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

ΓΑΜΟΣ

Ο ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΟΥΖΑΚΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΓΙΑΡΟΣΕΝΚΟ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΒΙΤΑΛΙ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΤΑΤΙΑΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΙΑΡΟΣΕΝΚΟ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ ΣΤΑΡΑ

ΒΟΝΤΟΛΑΓΚΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

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



Οι διαιτητές των μπαράζ στην Γ Έθνική

Η ΚΕΔ/ΕΠΟ όρισε τους διαιτητές που θα διευθύνουν τις αναμετρήσεις της 5ης
(τελευταίας) αγωνιστικής σε 1ο και 2ο όμιλο των μπαράζ της Γ’ Εθνικής.

Κυριακή 11/7 – 18:00

1ος όμιλος – 5η αγωνιστική

Ορφέας Ξάνθης-ΠΑΣ Αχέρων Καναλακίου
Διαιτητής: Πολυχρόνης (Πιερίας)
Βοηθοί: Βρούζος (Πιερίας), Τοροσιάδης (Μακεδονίας)
4ος: Τσιάρας (Καβάλας)

Διαγόρας Στεφανοβικείου-Αναγέννηση Καρδίτσας (17:00)
Διαιτητής: Τσιοφλίκη (Λάρισας)
Βοηθοί: Σταΐκος (Λάρισας), Παγουράς (Βοιωτίας)
4ος: Ψυχουλάς (Βοιωτίας)
Ρεπό: Ποσειδώνας Μηχανιώνας

2ος όμιλος – 5η αγωνιστική

Κηφισιά-Ηρόδοτος
Διαιτητής: Βλάχος (Ανατ. Αττικής)
Βοηθοί: Καραθανάσης (Ανατ. Αττικής), Ψύλλος (Λέσβου)
4ος: Φώτης Ντάουλας (Δυτ. Αττικής)

Ζάκυνθος-Θύελλα Ραφήνας (17:00)
Διαιτητής: Ματσούκας (Αιτ/νίας)
Βοηθοί: Φραγκούλης (Πρέβεζας-Λευκάδας), Τριαντάφυλλος (Κορινθίας)
4ος: Καδδάς (Αχαΐας)
Ρεπό: Πανιώνιος
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Ζητείται κοπέλα από τον Κυνηγετικό Σύλλογο 
Ασπροπύργου για γραμματειακή υποστήριξη,

4ωρης απασχόλησης  8μηνης σύμβασης.
Τηλ. επικοινωνίας 6932476552 

- Σταμάτης Ιωάννης

Ζητείται Υπάλληλος με δίπλωμα για μηχανάκι για
εξωτερικές εργασίες, για εταιρία με έδρα τον
Ασπρόπυργο. Απαραίτητα οι εκπληρωμένες 

στρατιωτικές υποχρεώσεις.
Τηλ.  Επικοινωνίας 2105579069

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΝΤΑΛΙΚΑΣ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΥ 
ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ 5ΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: PROHELLAS ΑΒΕΤΕ, ΤΗΛ 2296081051
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Ο
Νίκος Τζαφέρης είναι ο
νέος προπονητής της
ανδρικής ομάδες του

ΠΑΟΚ Μάνδρας.
Ο  εν λόγω γεννήθηκε στην

Ελευσίνα το 1983. Εχει αγωνι-
στεί ως ποδοσφαιριστής σε
ομάδες της ΕΠΣΔΑ. Έχει δια-
τελέσει προπονητής σε ακαδ-
ημίες του Ολυμπιακού καθώς
και γυμναστής και βοηθός
προπονητή στον Ηρακλή
Ελευσίνας.

Η συνεργασία με τον ΠΑΟΚ
Μάνδρας  προέκυψε λόγο της
λογικής της διοίκησης η
ομάδα να πλαισιωθεί με νέα
παιδιά της Μάνδρας και της

ευρύτερης περιοχής .
Ο Τζαφέρης δήλωσε:

<<Ειναι πρόκληση και
τιμή για εμένα να ανα-
λάβω ως προπονητής
τον ΠΑΟΚ Μάνδρας
ένα σωματείο που
αποτελεί υπόδειγμα
ομάδας με ακαδημίες
και νέα παιδιά στην
ανδρική ομάδα και με
σταθερή διοίκηση
που νοιάζεται για τους

αθλητές>>.
Η διοίκηση του ΠΑΟΚ τον

καλωσορίζει και το έχετε κάθε
επιτυχία στη νέα αυτή πρόκ-
ληση.

ΕΥΧΕΣ...
Η οικογένεια του ΠΑΟΚ

ΜΑΝΔΡΑΣ εύχεται στον
αρχηγό της αντρικής ομάδας
,Διονύση Θεοδωρόπουλο ,
κάθε ευτυχια στην έγγαμη ζωή
του !!!! Όλα τα όνειρα σας να
πραγματοποιηθούν !!!! Υγεία
αγάπη και ευτυχια ατη ζωή
σας!!!!

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ήττα στα ημιτελικά οι Παλαίμαχοι του Εθνικού Πανοράματος

Την ήττα γνώρισε ο
Εθνικός Πανοράματος
στον ημιτελικό του τουρ-
νουά Διονύσια από την
πολύ δυνατή ομάδα του
Ηρακλείου
Έχοντας πολλές
ελλείψεις και  τραυματι-
σμούς την ώρα του αγώνα
αυτό το γεγονός έγειρε
την πλάστιγγα του αγώνα
προς το Ηράκλειο .
Ευχαριστούμε όλες της ομάδες του τουρνουά Διονύσια που έγινε για να βοηθήσουμε
2 οικογένειες που έχουν ανάγκη και ευχόμαστε του χρόνου να το διοργανώσουμε εμείς
στο γήπεδο μας και να γίνει θεσμός.
Συνεχίζουμε ακόμα πιο δυνατοί και ενωμένοι και περιμένουμε και άλλα παιδιά που
έχουν παίξει στον εθνικό πανοράματος να έρθουν κοντά μας .

Ο Νίκος Τζαφέρης νέος προπονητής
στον ΠΑΟΚ Μάνδρας

Ο Δήμος Ρόκκας νέος προπονητής στον Ατρόμητο
Ελευσίνας

O Aτρόμητος Ελευσίνας  ανακοίνωσε την έναρξη της
συνεργασίας της με το προπονητή Δήμο Ρόκκα .
Ο κος Ρόκκας μετά την άψογη συνεργασία που
υπάρχει στην σχολή Ολυμπιακού Ελευσίνας, μας
κέρδισε με την δουλειά του ,την εργατικότητα του και
τις γνώσεις του . Έτσι λοιπόν και εμείς με την σειρά
μας εμπιστευόμαστε στο πρόσωπό του την ανάληψη
της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας μας καθώς είναι
ένας άνθρωπος ο οποίος ταιριάζει και με την φιλοσο-
φία που έχουμε ως ομάδα. Ο κος Ρόκας έχει περά-

σει με επιτυχία ως ποδοσφαιριστής από Ατρόμητο Αθηνών, Βύζα Μεγάρων,
ΠΑΣ Πρέβεζα, Αγία Ελεούσα, Ένωση Ερμιονίδας κ.α. Σαν προπονητής (Α΄&
Β΄) έχει διατελέσει στο Αστέρα Μαγούλας σε όλες τις κατηγορίες από το
Α΄τοπικό έως την Β΄Εθνική κατηγορία. Έχει εργαστεί με απόλυτη επιτυχία
για πάνω από 10 χρόνια στις ακαδημίες της Πανελευσινιακής Ένωσης και
του Αστέρα Μαγούλας καθώς έχει και αρκετές συμμετοχές στο κάμπ Ευγέ-
νιος Γκέραρντ.
Καλωσορίζουμε τον κ. Δήμο Ρόκα στην οικογένεια του Ατρόμητου Ελευσίνας
και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία.
Υ.Γ. Ευχόμαστε ολόψυχα κάθε επιτυχία και καλή συνέχεια σε ότι κι αν κάνει
στον περσινό προπονητή μας κύριο Διολέτη Κώστα που οι ανηλημένες
υποχρεώσεις του με τις ακαδημίες του Πανελευσινιακού δεν του επέτρεψαν
να συνεχίσει την συνεργασία μαζί μας. Παράλληλα θέλουμε να πούμε ένα
μεγάλο ευχαριστώ και στον γυμναστή της ομάδας μας τον κύριο Κουβίδη
Λευτέρη για την συνεργασία που είχαμε την περσινή χρονιά.
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Προγραμματίστηκε η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος
ενώ η Super League είπε πως συμφωνεί επί της αρχής
με την Ολιστική Μελέτη των FIFA/UEFA για το ελληνικό
ποδόσφαιρο!
Την Δευτέρα 19 Ιουλίου θα διενεργηθεί η κλήρωση του

νέου πρωταθλήματος της Super League, το οποίο
–θυμίζουμε- έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 21
Αυγούστου.
Η κλήρωση θα γίνει κανονικά, ανεξάρτητα από τα προβ-

λήματα που δημιουργεί η μη έγκριση της προκήρυξης
του νέου πρωταθλήματος λόγω του θολού τοπίου στα
τηλεοπτικά των ομάδων.
Για το τελευταίο, ο πρόεδρος του συνεταιρισμού,
Λεωνίδας Μπουτσικάρης, εξουσιοδοτήθηκε για να
προχωρήσει στη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης τις προ-
σεχείς ημέρες για την έγκριση της προκήρυξης. Αν,
ωστόσο, δεν βρεθεί λύση με τα τηλεοπτικά, δύσκολα θα
εγκριθεί και πάλι η προκήρυξη και το πρωτάθλημα θα
είναι στον αέρα. 

Tο Δ.Σ. της Super League, τέλος, ανακοίνωσε πως
συμφωνεί επί της αρχής ομόφωνα με την Ολιστική
Μελέτη των UEFA/FIFA, αν και γενικότερα εκφράστηκε

δυσαρέσκεια για την ΕΠΟ περί ελλιπούς ενημέρωσης για
τις αλλαγές στους κανονισμούς που προωθούνται στη
σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού
Ποδοσφαίρου και στην αυριανή συνεδρίαση της Εκτελε-
στικής Επιτροπής της ομοσπονδίας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συν εδρίαση της επιτροπής των
ειδικών  για τον  κορων οϊό και σύμφων α με πληροφο-
ρίες μία από τις εισηγήσεις που θα κάν ουν  στην
κυβέρν ηση θα είν αι η παρουσία μόν ο των  εμβολια-
σμέν ων  φιλάθλων  στα γήπεδα. Μειών εται η χ ωρη-
τικότητα, σε ποσοστό 5% τα παιδιά...

Οι ίδιες πληροφορίες αν αφέρουν , σύμφων α με το
"ief imerida", πως οι ειδικοί εισηγούν ται στις εξέδρες
των  γηπέδων  ν α βρίσκον ται φίλαθλοι, οι οποίοι θα
είν αι πλήρως εμβολιασμέν οι. Σε ό,τι αφορά τη χ ωρη-
τικότητα αυτή θα διαμορφών εται στο 75%, σε σχ έση
με το 85% που είχ ε αν ακοιν ωθεί αρχ ικά, εν ώ στις
εξέδρες θα μπορούν  ν α βρεθούν  και παιδιά, τα οποία
είν αι αν εμβολίαστα σε ποσοστό 5% (αρχ ικά δεν  είχ ε
προβλεφθεί συγκεκριμέν ο ποσοστό), αλλά θα πρέπει
ν α έχ ουν  κάν ει self  test.

Σε αυτό το σημείο ν α υπεν θυμίσουμε την  έν τον η
αν τίδραση που εξέφρασαν  οι οργαν ωμέν οι οπαδοί της
ΑΕΚ (Original) στην  εν  λόγω απόφαση της κυβέρν -
ησης, τον ίζον τας μάλιστα ότι δεν  πρόκειται ν α αγορά-
σουν  και ν α διαθέσουν  τη ν έα σεζόν  εισιτήρια διαρ-
κείας. 
Σχ ετικά, τώρα, με τον  αριθμό των  φιλάθλων  που θα
επιτραπεί ν α εισέλθουν  στα γήπεδα, αρχ ής γεν ομέν -
ης από τα ευρωπαϊκά των  ομάδων  το καλοκαίρι, στο
"Γ.Καραϊσκάκης" θα έχ ουν  δικαίωμα εισόδου περίπου
24.000 οπαδοί του Ολυμπιακού, στην  Τούμπα 21.500
φίλοι του ΠΑΟΚ, στο ΟΑΚΑ περίπου 52.000 ΑΕΚτσή-
δες, εν ώ στο γήπεδο του Άρη 17.850. Σε ό,τι αφορά
τη Λεωφόρο, το 75%, εφόσον  τελικά "περάσει" ως
ποσοστό και αν ακοιν ωθεί από την  κυβέρν ηση, αν τι-
στοιχ εί σε 12.000 κόσμου.  

Ανανέωσε ο Χριστοδουλίδης
στον Μεγαρικό

Το Δ.Σ. του Α.Σ. Μεγαρικός ανανέωσε
την συνεργασία με τον ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ
ΔΗΜ. Η διοίκηση του εύχεται να έχει
καλή ποδοσφαιρική σεζόν με υγεία και
χωρίς τραυματισμούς.
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Καράμπελας Κων /ν ος
Ο Γραμματέας Σωτηρίου Ιωάν ν ης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας καλούμε την Δευτέρα 12/07/2021 και
κατά τις ώρες 18.30 έως 20.30 στα γραφ-
εία του Συλλόγου προκειμένου να συμμε-
τάσχετε στην εκλογική διαδικασία για την
ανάδειξη νέου Δ.Σ. της ομάδας μας.
Η παρουσία των μελών κρίνεται αναγκαία
για το μέλλον του συλλόγου. 

Την Δευτέρα 19 Ιουλίου η κλήρωση του πρωταθλήματος

Μόνο πλήρως εμβολιασμένοι στα γήπεδα 
- Τι αλλάζει με χωρητικότητα και παιδιά

Super League: Στον αέρα το νέο πρωτάθλημα!

Όλοι το γνώριζαν, αλλά το αποσιωπούσαν. Ο
Αχιλλέας Μπέος πρόσφατα τοποθετήθηκε για τα
τηλεοπτικά, όπου αρκετές ομάδες δεν έχουν στέγη και
στη σημερινή τηλεδιάσκεψη της Super League
αποδείχθηκε ότι το νέο πρωτάθλημα είναι στον αέρα!

Μπήκε φρένο, λοιπόν, στην προκήρυξη του νέου
πρωταθλήματος της Super League Interwetten, αφού
δέκα ομάδες ψήφισαν αρνητικά. «Ναι» είπαν οι
Ολυμπιακός, Ατρόμητος, ΠΑΣ Γιάννινα και «παρών»
ψήφισε ο Άρης.

Ο λόγος είναι ότι η πλειονότητα των ομάδων δεν
έχουν τηλεοπτικό συμβόλαιο κι έτσι επιδίωξη είναι μ’
αυτόν τον τρόπο να βρεθεί μία συνολική λύση. Σε κάθε
περίπτωση, με τα έως τώρα δεδομένα, το ερχόμενο
πρωτάθλημα βρίσκεται στον αέρα.

Οι Άρης, ΠΑΣ Γιάννινα και Ατρόμητος έχουν
συμβόλαιο και για τη νέα χρονιά με τη Nova, γι’  αυτό και
ήταν θετικοί. Οι πληροφορίες επίσης αναφέρουν ότι ο
μεγαλομέτοχος του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος
θα αναλάβει επικεφαλής σε μια πρωτοβουλία για
εξεύρεση λύσης.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

Διατίθεται οικόπεδο εν-
τος σχεδίου 1573τ.μ.,πρ-
ος ενοικιαση ή πώληση
στα Νεόκτιστα Ασπρ-
οπύργου,τριφατσο με
εύκολη πρόσβαση προς
όλες τις  εθνικές
οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελμα-
τικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύρ-
γου (πλησίον ΙΚΑ και στά-
σης λεοφωρείου), 126 τε-
ραγωνικά μέτρα, κατάλ-
ληλο για
φαρμακείο.Τηλέφωνο ε-
πικοινωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος
οροφος) στη διασταύρω-
ση Ασπροπύργου κοντά
στο ΙΚΑ 86 τετραγωνικά

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

Ενοικιάζεται επαγγε-
λματικός χώρος 105
τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαμίνος &
Κολοκοτρώνη). Δεν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρ-
ος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τμ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση Δεμερτζή πίσω
από το Δημοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολ-
υτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και
τον κόλπο του καραμαγ-
κά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

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

ΜΕ 2 WC, AIRCONDI-
TION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6
946288952

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται Οικόπεδο
Στον Ασπρόπυργο στη
θέση Ρυκιά, σε τιμή
ευκαιρίας.
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6987305649

Πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύργου!Πληρο-
φορίες κ.σοφια
τηλ.6909156985

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή κα-
τάσταση, τιμή 
60.000€, συζητήσιμη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκα-

τοικία 100 τ.μ., ισόγεια,
προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό, α-
νοικτό πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση
'00, τιμή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-
στα, μονοκατοικία 90
τ.μ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.μ.,
καρποφόρα δέντρα, πω-
λείται λόγω ανάγκης, τιμή
20.000€τηλ: 2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ημιτελής μεζονέτα 162
τ.μ., 2 επίπεδα, ισόγεια,
γωνιακή, 4 υ/δ (το 1
master), 2 μπάνια, σε
οικόπεδο 183 τ.μ., πάρ-
κιν, αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626

Κυρία Ελληνίδα ανα-
λαμβάνει τη φύλαξη παι-
διών στις περιοχές Μάν-

δρας - Μαγούλας & Ελευ-
σίνας. Τηλ. 6979244790

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΚΙΝ 6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ
ΕΝΕΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ 
ΜΑΝΔΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6987708872

Ελληνίδα αποκλειστι-
κή με πείρα ζητά ερ-
γασία για φροντίδα ηλι-
κιωμένων στην περιοχή
του Θριασίου Πεδίου.Τηλ.
6971700804

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ

ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-
5573042. 
Fax: 210-5576988

"Εταιρεία καθαρισμών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια με δίπλωμα
οδήγησης, κάτοικο περ-
ιοχής θριασίου πεδίου.
τηλ: 210 5546957, 
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με
δίπλωμα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γα-
λακτοκομικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής. Επιθυμητή προϋπηρ-
εσία σε ex-van πώληση.
Επικοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email: in-
fo@dikomas.gr

Ζητούνται συνεργάτες
για πωλήσεις προϊόντων
σε εκθεσιακούς χώρους,
ηλικίας από 20 έως 35
ετών. Ώρες επικοινωνίας:
11 π.μ. έως 1 μ.μ. – κος
Ηλίας - Τηλ.: 210 24 70
341 - 694 43 88 304 –e-
mail: ifonitonamea@g-
mail.com  

ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΟ  ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.  ΘΕΣΗ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ,
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ
ΕΠΑΡΧΙΑ, ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΑΛΛΑ  ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ
Η ΓΝΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ.

ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εμπορική - τεχνική εταιρεία ζητά για μόνιμη εργασία
οδηγούς με ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης για πα-
ραδόσεις  εμπορευμάτων με οχήματα της εταιρείας.
Αρμοδιότητες

Παραλαβή και έλεγχος των εμπορευμάτων από τις
αποθήκες της εταιρείας

Παράδοση των εμπορευμάτων στους πελάτες της ε-
ταιρείας

Μέριμνα για την ορθή χρήση των οχημάτων
Ευθύνη για τη συντήρηση των οχημάτων
Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης.
Ευγένεια και ικανότητα επικοινωνίας
Συνέπεια και επαγγελματισμός
Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

ΘΕΣΗ  ΓΙΑ  ΠΡΑΤΗΡΙΟ  ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (ΑΝΤΛΙΕΣ)

Πρατήριο καυσίμων στην περιοχή της Μάνδρας ζητεί
Υπάλληλο.
Θέση πλήρους απασχόλησης 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή
Ευγένεια και ικανότητα επικοινωνίας
Συνέπεια και επαγγελματισμός

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ :

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

S.I.M.E. Ε.Π.Ε.                                                                  
29ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο.Α.Θ.                                                                                                   

ΘΕΣΗ ΒΑΡΗ ΝΕΡΟ ΜΑΝΔΡΑ        
ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19600

ΤΗΛ: 210 5551723-4 FAX:210 
5551860 

AUTOGAS 1                           
29ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο.Α.Θ.                                                                                                

ΘΕΣΗ ΒΑΡΗ ΝΕΡΟ ΜΑΝΔΡΑ        
ΤΗΛ.: 210 5551055    

AUTOGAS 2 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΕΞΟΔΟΣ 2                                

ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΘΕΣΗ ΛΑΚΑ ΣΤΑΜΟΥ

ΒΙ.ΠΕ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΤΗΛ.: 210 5556926  
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ΟΔΗΓΟΙ Β,Γ, Δ, Ε ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ 
Επιθυμητά προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτή-
τως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι Διπ-
λώματος ADR
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα
Άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Μέσης Εκπαίδευσης
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Επιθυμητά Προσόντα

Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτή-
τως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι διπλώματος Ι.Χ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45
ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτή-
τως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.  

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

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

Γνώση  Microsoft Office 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ
Επιθυμητά Προσόντα                          

Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
ΑΕΙ, ΤΕΙ 
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ
Απαραίτητα Προσόντα
- Προηγούμενη εμπειρία στον τομέα
της τιμολόγησης – τουλάχιστον 2
έτη            - Άριστη γνώση χειρι-
σμού εφαρμογών MS Office
- Άριστη γνώση χρήσης προγράμ-
ματος ERP            - Καλή γνώση
Αγγλικών (επιπέδου FCE)            -
Οργανωτική & επικοινωνιακή
ικανότητα

ΑΝΤΡΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ
Επιθυμητά Προσόντα 
Ηλικία: έως 45 ετών                  
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ

Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι  Ι.Χ

ΠΩΛΗΤΡΙΑ
Επιθυμητά Προσόντα 
Ηλικία: έως 40 ετών                  
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
άνω
Επιθυμητό: κάτοχοι  Ι.Χ

Απαραίτητα Προσόντα
Προηγούμενη εμπειρία στις πωλή-
σεις οίνων                                                                                     
Καλή Γνώση Αγγλικών

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

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

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααμμίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  

ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ..  ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

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

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ
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