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Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 
ΑΟΚ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΟΝ

ΠΑΠΑΦΛΩΡΑΤΟ
Τουρνουά Φιλίας την Πέμπτη

στο Γήπεδο του Πανοράματοσ
στα Άνω Λιόσια 

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος:
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ πρόγραμμα

κατάρτισης για 3.500 εργαζόμενους

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 
31 Αυγούστου  2021σσεελλ..  77

«Έκρηξη» του ιικού
φορτίου στα λύματα της

Αττικής κατά 106%
σσεελλ..  77

σσεελλ..  22--44

800.000 ευρώ η λεία σπείρας
που πουλούσε... 

ανύπαρκτα αυτοκίνητα

Λειτουργική αναβάθμιση πεζοδρομίων
στην πόλη της Ελευσίνας 
Προβλέπεται η κατασκευή ραμπών

για ΑμεΑ, πλάκες πεζοδρομίων  πρόσβασης ΑμεΑ σε
περισσότερα σημεία σσεελλ..  55σσεελλ..  99 σσεελλ..    1122--1133

ΣΣυυννάάννττηησσηη  
ΧΧρρ..  ΣΣττάάθθηη  --
ΓΓ..  ΑΑμμυυρράά

με «φόντο» Κτηματολόγιο
και ενέργειες

για το περιβάλλον

σσεελλ..  88

σσεελλ..  33

Άνοιξαν 14
θέσεις

εργασίας
στον Δήμο
Αχαρνών

ΣΣεελλ..  33
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Ηλιοφάνεια και ζέστη 

Άνεμοι : βορειοδυτικοί 4-5 μποφόρ
Θερμοκρασία: Από 25 έως  37 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Νικόδημος, Ακύλας

Οσίου Νικοδήμου Αγιορείτου, Αγίου Ακύλα Απο-
στόλου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΓΚΙΟΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΙΟΚΑ ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος Δημοκρατίας 20, 2105573243

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΜΗΛΙΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Κοντούλη 79, 2105544250

MANΔΡΑ
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.

Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375

Άνω Λιόσια
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Τσακάλωφ Αθανασίου 14 & Λεβέντη, 
2102484070

ΑΧΑΡΝΕΣ
Μητροκώτσα Δήμητρα - Μαρία

Αριστοτέλους 132, Αχαρνές, 2102462255

ΗΕλευσίνα 2023 Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης συνεργάζεται με το Φεστιβάλ
Αισχύλεια 2021 για δύο μοναδικές δράσεις.

Στη συνέντευξη τύπου του Φεστιβάλ Αισχύλεια
2021, που πραγματοποιήθηκε στο αίθριο του Μου-
σείου Μπενάκη, την Τρίτη 13 Ιουλίου, παρουσιά-
στηκε το φετινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ, το οποίο
εμπλουτίζεται με δύο δράσεις, σε συνδιοργάνωση
με την Ελευσίνα 2023 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης: την site specific εικαστική εγκατάσταση
με τίτλο «Πίσω από το θέατρο» του καταξιωμένου
γλύπτη Ανδρέα Λόλη, καθώς και την παράσταση
χορού «ΟΜΜΑ» του γνωστού χορογράφου Josef
N a d j .   

Χαιρετισμό απηύθυνε ο δήμαρχος Ελευσίνας,
Αργύρης Οικονόμου, ενώ το πρόγραμμα του Φεστι-
βάλ Αισχύλεια 2021 παρουσίασε η Ζωή Στραϊ-
τούρη, πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Δήμου Ελευσίνας (ΚΕΔΕ). 

Στη συνέχεια, ο Γενικός Καλλιτεχνικος Διευθυντής
της Ελευσίνα 2023, Μιχαήλ Μαρμαρινός μίλησε για
το Φεστιβάλ Αισχύλεια: “Δεν μπορούμε να είμαστε
πάρα μόνο ευτυχισμένοι που ανοίγει ένα Φεστιβάλ,
ειδικά αν αυτό είναι το Φεστιβάλ Αισχύλεια. 

Η Ελευσίνα μπήκε στον πολιτιστικό χάρτη βίαια
και απότομα, κυρίως μέσα από αυτό το Φεστιβάλ.
Ένα Φεστιβάλ, του οποίου η μοναδικότητα έγκειται
και στο γεγονός πως πέρα από τις παραστατικές
τέχνες, παρουσιάζει πρωτότυπες δημιουργίες εικα-
στικών έργων. Για να δει κάποιος αυτές τις πρωτότ-
υπες δημιουργίες έπρεπε να επισκεφθεί την Ελευ-
σίνα. Εμείς βρισκόμαστε εδώ σήμερα ως απότοκο
του Φεστιβάλ”. Μιλώντας για την πόλη της Ελευ-
σίνας ανέφερε: “Η τέχνη έχει μία επιφάνεια που
φαίνεται και μία που είναι βαθιά κρυμμένη. Έτσι
είναι και η Ελευσίνα. Αν την επισκεφτείς θα συναν-

τήσεις κρυφές πτυχές, από τις οποίες δεν ξεμπερ-
δεύεις εύκολα”. 

Τέλος, ο εικαστικός Ανδρέας Λόλης μίλησε για την
εικαστική εγκατάσταση που θα παρουσιάσει: “Για
κάθε καλλιτέχνη η Ελευσίνα είναι μία πρόκληση.
Υπάρχει αυτό που φαίνεται και αυτό που δεν φαίνε-
ται και ο ρόλος μου ως καλλιτέχνης στηρίχθηκε σε
αυτό. Βλέποντας πολλά ιδιαίτερα σημεία στην Ελευ-
σίνα, στάθηκα σε κάποια που μάλλον δεν τα είχαν
προσεγγίσει άλλοι καλλιτέχνες.Έτσι, μου ήρθε η
ιδέα μιας ανασκαφής. 

Ο χώρος πίσω από το θέατρο του Παλαιού Ελαιο-
υργείου ενδείκνυται γι’ αυτό. Είναι ένας χώρος
αθώος, καθώς δεν έχει δουλευτεί πολύ και δεν έχει
περιορισμούς. Το έργο που θα δείτε στην Ελευσίνα
είναι μία από τις πιο σημαντικές επεμβάσεις που
έχω κάνει σε ανοιχτούς χώρου. Εύχομαι να το απο-
λαύσετε όλοι και θα ήθελα να μείνει στην Ελευσίνα
ως μία καλή μνήμη.”

Αναλυτικά Δελτία Τύπου των δράσεων της Ελευ-
σίνα 2023 σε συνδιοργάνωση με το Φεστιβάλ
Αισχύλεια 2021:

Ανδρέας Λόλης - Πίσω από το θέατρο | Press Kit 
https://www.dropbox.com/sh/agpikbrx3a1cl1d/AA

B L X 4 C r Q O m Q 2 i q 0 N o K d T j L a a ? d l = 0  

Josef Nadj - OMMA | Press Kit 
https://www.dropbox.com/sh/hspsgzufq4mzx63/A

A A S u P v u w D Q s T W w m G Z b H 0 4 s M a ? d l = 0

Ενώ, οι ομιλίες του Δημάρχου κ. Αργύρη Οικονό-
μου και της Προέδρου ΚΕΔΕ κα Ζωή Στραϊτούρη
μπορείτε να τα βρείτε εδώ:
https://www.dropbox.com/sh/ah4gzonywge8c0r/AA
D 6 J z d s _ L 6 g 0 0 h e 9 P F A t - h O a ? d l = 0  

συνεχίζεται στη σελ. 4
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Άνοιξαν 14 θέσεις εργασίας
στον Δήμο Αχαρνών

Ο
Δήμος Αχαρνών ανακοινώνει ότι θα προ-
βεί στην πρόσληψη προσωπικού 14 ατό-
μων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2)
μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών
εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγ-
κες της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.

Οι εν διαφερόμεν οι καλούν ται ν α συμπληρώσουν
την  αίτηση και ν α την  υποβάλουν , είτε ηλεκτρον ικά
στη διεύθυν ση ηλεκτρον ικού ταχ υδρομείου
(inf o@acharnes.gr) είτε ταχ υδρομικά με συστημέν η
επιστολή, είτε αυτοπροσώπως κατόπιν  ραν τεβού στο
Γραφείο πρωτόκολλου του Δ. Αχ αρν ών  στην  ακόλο-
υθη διεύθυν ση:

Δήμος Αχ αρν ών , Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα,
Τ.Κ. 13673, Αχ αρν ές, απευθύν ον τάς την  στο Τμήμα
Μητρώων  και Διαδικασιών  Προσωπικού της Δ/ν σης
Διοικητικών  Υπηρεσιών  και Αν θρώπιν ου Δυν αμικού
(τηλ. επικοιν ων ίας: 2132072310, 313).

Δωρεάν #Δωρεάν #rapidtests rapidtests στονστον
Δήμο ΕλευσίναςΔήμο Ελευσίνας

Σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, ο Δήμος μας
συνεχίζει τις δράσεις διενέργειας rapid test με
στόχο την ασφάλεια των συμπολιτών μας.
Συγκεκριμένα την Κυριακή 18/07 από τις 08:00πμ
έως τις 13:00μμ, rapid tests θα πραγματοποιηθούν
στην Πλατεία Ηρώων Ελευσίνας, ενώ την Δευτέρα
19/07 από τις 08:00πμ εως τις 13:00μμ στην Κεν-
τρική Πλατεία Μαγούλας.
Κατά την προσέλευσή σας, θα χρειαστεί να
γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ ή τον Αριθμό της Αστυνομικής
σας Ταυτότητας

Συνάντηση Στάθη – Αμυρά 
με «φόντο» Κτηματολόγιο και ενέργειες

για το περιβάλλον

Τ
ον Υφυπουργό, αρμόδιο για θέματα
προστασίας του Περιβάλλοντος,
Γιώργο Αμυρά, υποδέχθηκε ο Δήμα-

ρχος Χρήστος Ε. Στάθης, στο πλαίσιο των
ενεργειών της Δημοτικής Αρχής για την
προστασία και  ανάδειξη του φυσικού
πλούτου της περιοχής.
Μεταξύ των θεμάτων που εξέτασαν οι δύο
πλευρές, ήταν και αυτό του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος στις δασικές εκτάσεις του
Δήμου. Για το εν λόγω θέμα εκπρόσωποι
του Αγροτοδασικού Συλλόγου Μάνδρας
«Η Αγία Αικατερίνη» είχαν την ευκαιρία να
συνομιλήσουν με τον Υφυπουργό, για μία
και πλέον ώρα.
Ο Γιώργος Αμυράς αφού άκουσε με προ-
σοχή την παρουσίαση του προβλήματος

και την ιστορική αναδρομή από τον εκπρόσωπο
του Συλλόγου, Βαγγέλη Μαρούγκα, συντόνισε τις
επόμενες ενέργειες της συνεργασίας.
Ο ίδιος και οι συνεργάτες του θα επεξεργαστούν τα
στοιχεία που θα τους αποστείλει ο Σύλλογος και
στη συνέχεια θα δρομολογηθεί κοινή συνάντηση
του Υφυπουργού, του Δήμου και του Συλλόγου

με το Κτηματολόγιο. Ακόμη παρότρυνε τους ενδια-
φερόμενους να συνεχίσουν την προσπάθεια τους,
αξιοποιώντας τις δυνατότητες που τους παρέχει
νεαρά διάταξη του νόμου.

«Αρχίζει η συνεργασία με έναν ιδιαίτερα δραστήρ-
ιο και ευαισθητοποιημένο Υπουργό σε θέματα
περιβάλλοντος, προκειμένου να επιδιωχθεί η
λύση σε ένα πρόβλημα που τείνει να διαιωνισθ-
εί», δήλωσε ο Χρήστος Ε. Στάθης.
Τον Υφυπουργό και τους συνεργάτες του επίσης

συνάντησαν για λογαριασμό του Αγροτοδασικού
Συλλόγου, η Γραμματέας Ελπίδα Αντωνίου και τα
μέλη Γιάννης Δούκας, Γιώργος Χατζής, Γεωργία
Αντωνίου.
Ο Γιώργος Αμυράς επισκέφθηκε συνοδευόμενος
από τη Δημοτική Αρχή και το δάσος της Κιάφας.
Στο Δημαρχείο τον είχαν υποδεχθεί εκτός από το
Χρήστο Ε. Στάθη, οι Αντιδήμαρχοι Σωτηρία Αργ

υρίου, Κώστας Φράγκος, Παναγιώτης Κολοβέν-
τζος, η πρόεδρος του ΔΟΚΑΠ, Ευαγγελία Κου-
τσοδήμα, ο πρόεδρος της Κοινότητας Βιλίων,
Κώστας Μακρυνόρης, ο πρόεδρος της Δημοτικής
Ενότητας Μάνδρας, Παναγιώτης Παπαϊωάννου και
ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, Δημήτρης
Ραφτόπουλος.
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Η συν έχ εια από τη σελ. 2
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Επειδή ο Πολιτισμός είναι για την Ελευσίνα τρόπος ζωής

Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2021
Το Φεστιβάλ, που έχει ιδιαίτερα συμβάλλει στην εξωστρέφεια της πόλης, είναι ένα από τα συνεπέ-

στερα και μακροβιότερα στην Ελληνική Επικράτεια. Και  φέτος το Φεστιβάλ έχει την αιγίδα του
Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και θα πραγματοποιηθεί απόλυτα εναρμονισμένο με τα μέτρα
ασφαλείας κατά του κορονοϊού.

Τα Αισχύλεια 2021 περιλαμβάνουν αυστηρά επιλεγμένες εκδηλώσεις υψηλής αισθητικής και ποι-
ότητας, παραστάσεις, συναυλίες, εικαστική εγκατάσταση και κινηματογραφικές προβολές. Ειδικότερα
η εικαστική εγκατάσταση «Πίσω από το θέατρο» του Ανδρέα Λόλη, πραγματοποιείται σε συνδιοργά-
νωση με την Ελευσίνα 2023, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, όπως και η χορευτική παρά-
σταση «ΟΜΜΑ» του Josef Nadj.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Παλαιό Ελαιουργείο, έναν χώρο, που έχει άρρηκτα
συνδεθεί με τα Αισχύλεια και έχει αγαπήσει το φιλότεχνο κοινό, που φέτος διαμορφώνεται με τα απα-
ραίτητα κενά, ώστε να πληρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας ανάμεσα στους θεατές.  Μάλιστα μειώνε-
ται το εισιτήριο από τα 12 στα 10 ευρώ, κατ’ άτομο, καθώς γίνεται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια,
ώστε το κοινό, να επανασυνδεθεί με τον πολιτισμό, μετά από ένα μεγάλο διάστημα αποχής.

Στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αισχύλεια 2021 φιγουράρουν σημαντικοί συνθέτες, τραγουδιστές,
άνθρωποι του τραγουδιού: όπως οι: Δήμητρα Γαλάνη,  Γιάννης Κότσιρας, Σωκράτης Μάλαμας,
Νατάσσα Μποφίλιου, Θέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Φωτεινή Δάρρα, Δημήτρης
Ζερβουδάκης, Γεωργία Νταγάκη, κ. ά.

Επίσης παραστάσεις που αναμένεται να συζητηθούν το φετινό καλοκαίρι, αρκετές από τις οποίες
προέρχονται από το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, όπως: «Ορέστης», «Φοίνισσες» (Εθνικό Θέα-
τρο),  «Όρνιθες» (ΚΘΒΕ), «Ιππεις» (Εθνικό Θέατρο), «Αντιγόνη» (Ομάδα Σημείο Μηδέν), «Βάκχες»
(ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων/Ars Aeterna), «Φιλική Εταιρεία-Η αδελφότητα πίσω από την Επανάσταση»
(σκηνοθεσία Ιόλη Ανδρεάδη), «Το όνειρο του σκιάχτρου» (παιδική σκηνή Γιάννη Παπαθανασίου).    
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Λειτουργική αναβάθμιση πεζοδρομίων
στην πόλη της Ελευσίνας 

Προβλέπεται η κατασκευή ραμπών για ΑμεΑ, πλάκες
πεζοδρομίων πρόσβασης ΑμεΑ σε περισσότερα σημεία 

Ένα ακόμη έργο για πεζοδρό-
μια σε όλο το εύρος του Δήμου
Ελευσίνας, υπέγραψε ο Δήμα-
ρχος Αργύρης Οικονόμου.
Πρόκειται για εργολαβία, τις
προδιαγραφές της οποίας
ετοίμασαν οι Τεχνικές Υπηρ-
εσίες του Δήμου.

Το έργο των νέων πεζοδρ-
ομίων που έχει ορίζοντα ολοκ-
λήρωσης το ένα έτος, περιλαμ-
βάνει  τη δημιουργία νέων

πεζοδρομίων και την ανακα-
τασκευή των υφιστάμενων που
έχουν υποστεί φθορές με στόχο
τη λειτουργική και αισθητική
τους βελτίωση, ενώ προβλέπε-
ται και η κατασκευή ραμπών
για ΑμεΑ, πλάκες πεζοδρομίων
πρόσβασης ΑμεΑ κλπ. 

Ο Αργύρης Οικονόμου,
σημειώνει για το θέμα: 

«Πρόκειται  για ένα ακόμη
έργο πεζοδρομίων που αλλά

ζει την όψη της πόλης. 
Με το έργο αυτό, δίνεται έμφ-

αση στην προσβασιμότητα και
εξασφαλίζεται  καλύτερη και
ασφαλέστερη διέλευση των
πεζών. 

Όλα αυτά είναι κρίκοι στην
αλυσίδα για μια καλύτερη καθ-
ημερινότητα που θέλουμε να
παρέχουμε στους δημότες
μας». 

Διαθέσιμη για εγκατάσταση η
εφαρμογή για την επαλήθευση

των εμβολιασμένων

Διαθέσιμη είναι απο χθες , όπως δήλωσε ο υπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης,
κατά την εξειδίκευση των μέτρων για τον υποχρεωτικό
εμβολιασμό, η εφαρμογή που θα χρησιμοποιείται για
την επαλήθευση των πιστοποιητικών εμβολιασμού.

Η «Covid Free GR» μπορεί να εγκατασταθεί σε οποι-
αδήποτε συσκευή χρησιμοποιεί λογισμικό iOS ή
Android και να χρησιμοποιηθεί για την επαλήθευση
των Ευρωπαϊκών Ψηφιακών Πιστοποιητικών COVID
καθώς και των ελληνικών βεβαιώσεων του gov.gr.
Διατίθεται δωρεάν μέσω του επίσημου λογαριασμού
της Ελληνικής Δημοκρατίας στο App Store και στο
Google Play.
Η εφαρμογή δείχνει μόνο το όνομα του κατόχου του
πιστοποιητικού, ενώ δεν κρατάει και δεν αποθηκεύει
προσωρινά ή μόνιμα προσωπικά δεδομένα ή ιστορικό
επαληθεύσεων. Για τον έλεγχο και την επαλήθευση
των Ευρωπαϊκών Ψηφιακών Πιστοποιητικών COVID
δεν απαιτείται σύνδεση στο internet, ενώ για των
ελληνικών βεβαιώσεων απαιτείται.

Υ π ά ρ χ ο υ ν
τρία επίπεδα
ε π α λ ή θ ε υ -
σης:

Πράσινο –
σημαίνει ότι ο
κάτοχος του
πιστοποιητι -
κού έχει
εμβολιαστεί ή έχει νοσήσει από COVID

Κίτρινο – σημαίνει ότι ο κάτοχος του πιστοποιη-
τικού έχει αρνητικό τεστ (rapid ή PCR)

Κόκκινο – σημαίνει λάθος ή μη έγκυρο πιστο-
ποιητικό

Ισχύς των πιστοποιητικών:

Εμβολιασμού – 14 ημέρες από την ημερομηνία
της τελευταίας δόσης

Νόσησης – έως και 6 μήνες μετά

Rapid test – 48 ώρες από τη συλλογή δείγματος
(η διάρκεια μετράει από τις 00.01 από την ημερ-
ομηνία συλλογής δείγματος)

PCR test – 72 ώρες από τη συλλογή δείγματος (η
διάρκεια μετράει από τις 00.01 από την ημερομ-
ηνία συλλογής δείγματος)

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816



Π
αρουσία του Δημάρχ ου
Φυλής Χρήστου Παπ-
πού πραγματοποιήθη-

καν  το απόγευμα της Δευτέρας
12 Ιουλίου 2021 οι  βραβεύσεις
των  Τμημάτων  Υποδομών  του
Α.Ο ΠΑΡΝΗΘΑ που αφορ-
ούσαν  σε σημαν τικές ν ίκες
που πέτυχ αν  οι αθλητές των
ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ.

Πιο συγκεκριμέν α οι μικροί
αθλητές του Α.Ο ΠΑΡΝΗΘΑ
διακρίθηκαν  με :  

• Την  κατάκτηση της 1ης
ΘΕΣΗΣ στο Παν ελλήν ιο Πρω-
τάθλημα αάλας για την  αγων ιστι-
κή περίοδο 2019-2020 για την
κατηγορία Κ12 που δεν  είχ ε
πραγματοποιηθεί λόγω των
απαγορεύσεων  για την  παν -
δημία.

• Την  κατάκτηση της 3ης
ΘΕΣΗΣ στο Παν ελλήν ιο Πρω-
τάθλημα σάλας για την  αγων ιστι-
κή περίοδο 2020-2021 για την
κατηγορία Κ14.

• Την  κατάκτηση της 2ης 

ΘΕΣΗΣ στο Κύπελλο Ποδο-
σφαίρου σάλας για την  αγων ι-
στική περίοδο 2020-2021 για
την  κατηγορία Κ14.

Τη χ αρά των  βραβεύσεων
μοιράστηκαν  με τα
παιδιά ο Προπον -
ητής τους Χρήστος
Ράλλης, που τους
οδήγησε στις
σημαν τικές δια-
κρίσεις τους με τη
στήριξη του Χρή-
στου Πιπίν η και τη
συν δρομή στο
Τεχ ν ικό Επιτελείο
της Α.Ο Πάρν ηθας,
Αχ ιλλέα Τσιάκαλου.
Πολύτιμη εξάλλου
υπήρξε για τους
αθλητές και η
συν δρομή  της
φυσιοθεραπεύτριας
των  Τμημάτων ,
Χαράς Ασημακο-
πούλου.

Φιλόξεν ος οικοδε

σπότης ο Πρόεδρος του Α.Ο
ΠΑΡΝΗΘΑ Ιωάν ν ης Διον υσό-
πουλος κατά το σύν τομο χ αιρε-
τισμό του, καλωσόρισε κι  ευχ α-
ρίστησε  με θερμά λόγια τον

Δήμαρχ ο Φυλής  Χρήστο Παπ-
πού και τον  αν απληρωτή
Δημάρχ ου Μαρίν ο Σαρλά για
την  παρουσία και τη συμμετοχ ή
τους στην  χ αρά των  μικρών
αθλητών  που παρά τις αν τίξοες
συν θήκες όπως επεσήμαν ε,
κατάφεραν  ν α φτάσουν  στην
κορυφή του Παν ελλήν ιου Πρω-
ταθλήματος, κάν ον τας περήφα-
ν ους τόσο τη μεγάλη αθλητική
οικογέν εια του Α.Ο ΠΑΡΝΗΘΑ
αλλά και τους γον είς τους.

Ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος
Παππούς από την  πλευρά του,
συν εχ άρη τους μικρούς αθλ-
ητές, τους ευχ ήθηκε ν α έχ ουν
πάν τα ν ίκες αλλά και έν α ξέγ-
ν οιαστο καλοκαίρι όπως τους
αξίζει εν ώ ο ίδιος φόρεσε τα

μετάλλια στο λαιμό τους και
σήκωσε μαζί τους το Κύπελλο
της ν ίκης!  

Ο αν απληρωτής Δημάρχ ου
Μαρίν ος Σαρλάς τέλος, συμμε-
τείχ ε με ιδιαίτερη χ αρά και
ξεχ ωριστά συν αισθήματα στις
βραβεύσεις καθώς  έχ ει υπάρξει
επί σειρά ετών  μέλος της αθλητι-
κής οικογέν ειας του Α.Ο Πάρν -
ηθα.  

Στον  επιγραμματικό χ αιρετι-
σμό του μάλιστα επεσήμαν ε,
πως ο συγκεκριμέν ος αθλητικός
σύλλογος εκτός από το προ-
πον ητικό κομμάτι δίν ει μεγάλη
βαρύτητα και στο ήθος των
χ αρακτήρων  με αποτέλεσμα
εκτός από καλούς αθλητές ν α
δημιουργεί και καλούς αν θ-
ρώπους!

Με πρωτοβουλία της Αντιδημάρχου Κοι-
νωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτι-
σμού και Νεολαίας, κας Σοφίας

Μαυρίδη πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικό πρόγρ-
αμμα με τίτλο  «Η πόλις εάλω» , τη Δευτέρα 12 και
την Τρίτη 13 Ιουλίου 2021 στους Δημοτικούς Παι-
δικούς Σταθμούς της πόλης μας σε συνεργασία με
το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του
Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης Σχολι-
κού Υλικού. 

Στο εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα, τα παιδιά
είχαν την ευκαιρία, πολυαισθητηριακά, μέσα από
δραματοποιημένη αφήγηση και διαδραστικά
παιχνίδια, να γνωρίσουν το ιστορικός γεγονός της
Άλωσης, αλλά και το Βυζάντιο συνολικότερα. Με
όχημα τις παιγνιώδεις δράσεις και τις ψυχοκινητι-
κές δραστηριότητες, είχαν τη δυνατότητα να προ-
σεγγίσουν και να αναγνωρίσουν τη βυζαντινή
κληρονομιά και να κατανοήσουν το βαθιά σημαν-
τικό γεγονός της Άλωσης, μέσα από το πρίσμα
του πολιτισμού και των επιρροών του Βυζαντίου. 

Παιχνίδια βασισμένα στη ζωγραφική και τη μου-
σική βοήθησαν να ζωντανέψουν σημαντικά κομ-
μάτια και σπουδαίες στιγμές του βυζαντινού πολι-

τισμού. Παιχνίδια μυστηρίου για εκείνη την εποχή
βοήθησαν τα παιδιά να γίνουν «μικροί εξερευ-
νητές» μιας άλλης εποχής. Στόχοι του προγράμ-
ματος ήταν η  ιστορική γνώση της Άλωσης με βιω-
ματικό και παιγνιώδη τρόπο, η ανακάλυψη της
συνολικής συνεισφοράς του Βυζαντίου στις
τέχνες, στις θετικές επιστήμες, στις ανθρωπιστι-
κές σπουδές και σαφέστατα η αναγνώριση, μέσα
από θεματικά παιχνίδια, της κλασικής κληρονο-
μιάς.

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παι-
δείας, Πολιτισμού και Νεολαίας κα Σοφία Μαυρίδη
χαιρέτησε την δράση τονίζοντας τη σημασία της
γνώσης της ιστορίας και του πολιτισμού μέσα από
τη φράση του Κικέρωνα «Φως της αλήθειας,
μάρτυρας των καιρών, δάσκαλος της ζωής είναι η
Ιστορία». Κι ο μόνος τρόπος να το πετύχουμε
αυτό ειδικά σε παιδιά αυτής της ηλικίας είναι μέσω
εκπαιδευτικών  δράσεων». Άλλωστε λαός που
ξεχνά την ιστορία του είναι καταδικασμένος να την
ξαναζήσει.

Το πρόγραμμα, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά
μέσω της πλατφόρμας Zoom.  

6-θριάσιο Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021

Συμμετοχή των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Ασπροπύργου 
στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

Σήκωσαν το κύπελλο της νίκης μαζί με τον Δήμαρχο Φυλής 
οι Αθλητές των Ακαδημιών του Α.Ο ΠΑΡΝΗΘΑ
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Κοινωνικό Παντοπωλείο
Δήμου Φυλής

- Διπλή διανομή για
Ιούλιο και Αύγουστο – 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνο-
υμε ότι από την
Τετάρτη 14/7/2021
ξεκ ινάει διανομή
Του Κοινωνικού
Παντοπωλείου.

Η διανομή που θα
πραγματοποιηθεί
θα είναι διπλή και
θα αφορά τους
μήνες Ιούλιο και
Αύγουστο 2021.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

& ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Ο Πρόεδρος του Οργανι-
σμού Άθλησης και Φρον-
τίδας, Νεολαίας και Τρίτης
Ηλικίας, κ. Ιωάννης Κατσα-
ρός ενημερώνει τους Δημό-
τες ότι, την Τετάρτη, 14 Ιου-
λίου 2021 θα πραγματο-
ποιηθούν, εκ νέου rapid
test στην Παραλία Ασπρ-
οπύργου στο χώρο του Β’
ΚΑΠΗ, κατόπιν τηλεφωνι-
κού ραντεβού στο τηλέφω-
νο 2105573549 (Υπεύθυ-
νος, κ. Αντώνιος Κοναξής,
Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο ς
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.).

Να επισημάνουμε ότι, στο
Α΄ΚΑΠΗ συνεχίζονται  οι
δειγματοληπτικοί  έλεγχοι
για τον COVID-19, Δευτέρα
με Σάββατο, κατόπιν τηλεφ-
ωνικού ραντεβού στα
τηλέφωνα 2105577862,
2105579341 και
2105579470.  

Υπενθυμίζουμε στα προς
εξέταση άτομα ότι: 

*Η εξέταση θα πραγματοποιείται έπειτα από
τηλεφωνικό ραντεβού.

*Θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν μαζί τους
ΑΜΚΑ, αστυνομική ταυτότητα και αποδεικτικό

διαμονής (λογαριασμό τηλεφώνου, ΔΕΚΟ, τρά-
πεζας κ.ά.).

*Θα πρέπει να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες
που προβλέπονται από τα υγειονομικά πρωτό-
κολλα (μάσκες, αποστάσεις ασφαλείας κτλ.). 

Διεξαγωγή Rapid Test σήμερα 14 
Ιουλίου στο Β΄ ΚΑΠΗ Ασπροπύργου

«Έκρηξη» του ιικού
φορτίου στα λύματα της

Αττικής κατα 106%

Τ
α αποτελέσματα των  εργαστηριακών  ελέγχ ων
για την  επιδημιολογική επιτήρηση του Κορω-
ν οϊού σε αστικά λύματα, αν ακοίν ωσε το

Εθν ικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων , το οποίο λει-
τουργεί υπό το συν τον ισμό του ΕΟΔΥ.

Την  εβδομάδα 5 έως 11 Ιουλίου 2021, παρατ-
ηρήθηκαν  αυξητικές τάσεις, σε σχ έση με την  εβδο-
μάδα 28 Ιουν ίου έως 4 Ιουλίου 2021, στο ιικό φορτίο
του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των  επτά από
τις δώδεκα (7/12) περιοχ ές που ελέγχ θηκαν  από το
Εθν ικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων  του ΕΟΔΥ.

Περιφέρεια Αττικής: Την  τελευταία εβδομάδα, 5-
11/7/21, το ιικό φορτίο στα λύματα της Περιφέρειας
Αττικής παρουσίασε στατιστικά σημαν τική αύξηση
(+106%) του εβδομαδιαίου μέσου όρου σε σχ έση με
την  προηγούμεν η εβδομάδα, 28/6-04/7/21.

Ανακοίνωση για επικαιροποίηση στοιχείων 
Δικαιούχων Κοινωνικού Παντοπωλείου - Φαρμακείου

- Βασικών Αγαθών 
Παρακαλούν ται οι ωφελούμεν οι του Προγράμματος
Δομές Παροχ ής Βασικών  Αγαθών  (  Υποέργο 1 :Κοι-
ν ων ικό Παν τοπωλείο- Κοιν ων ικό Συσσίτιο  αλλά και
Υποέργο 2: Kοιν ων ικό Φαρμακείο) ν α προσέλθουν
στην  υπηρεσία μέχ ρι την  λήξη των  φορολογικών
δηλώσεων  τους , για την  επικαιροποίηση  των   ν έων
τους στοιχ είων   (Εκκαθαριστικό σημείωμα –Ε1 –Ε9
2020 καθώς και το αποδεικτικό αν αν έωσης της αν ε-
ργίας) προκειμέν ου ν α επαν αξιολογηθούν  για τη
συν έχ ιση τους στο πρόγραμμα.
Κοιν ων ικό Φαρμακείο : Aθην ών   31  Άν ω Λιόσια
2102487686
Κοιν ων ικό Παν τοπωλείο : Aθην ών  18 Άν ω Λιόσια
2114115224
Κοιν ων ικό Συσσίτιο : Aθην ών  24  Άν ω Λιόσια
2102482155

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
THΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ

ΠΑΙΔΕΊΑΣ  & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΕΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ   ΔΗΜΑΡΧΟΣ    ΦΥΛΗΣ
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ   ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ   ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



8-θριάσιο Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021

Ο
Σύν δεσμος Βιομηχ αν ιών  Ελλάδος (ΣΒΕ), αν α-
κοιν ών ει  την  έν αρξη κατάθεσης αιτήσεων
εργαζομέν ων  για συμμετοχ ή τους σε επιδο-

τούμεν ο πρόγραμμα κατάρτισης.
Ειδικότερα, το πρόγραμμα περιλαμβάν ει δράσεις

συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης για
3.500 εργαζόμεν ους με αν τικείμεν ο την  εν ίσχ υση των
επαγγελματικών  τους ικαν οτήτων . Δικαιούχ οι συμμε-
τοχ ής είν αι εργαζόμεν οι σε όλους τους τομείς της οικο-
ν ομίας και οι οποίοι κατοικούν  στις Περιφέρειες: Αν α-
τολικής Μακεδον ίας & Θράκης, Κεν τρικής Μακεδον ίας,
Δυτικής Μακεδον ίας και Ηπείρου.

Οι ωφελούμεν οι θα λάβουν  εκπαιδευτικό επίδομα για
κάθε ώρα κατάρτισης, το οποίο αν έρχ εται στο ποσό
των  πέν τε ευρώ (5 €/ώρα. μικτά) με αν ώτερο ποσό
750€ μικτά.

Το πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης έχ ει συν ολική
διάρκεια 150 ώρες. 

Η επαγγελματική συμβουλευτική υποστήριξη θα είν αι
15 ώρες αν ά ωφελούμεν ο. 

Στο πρόγραμμα μπορούν  ν α συμμετέχ ουν
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ σε ιδιωτικές επιχ ειρήσεις οι οποίοι: 

1. Είν αι κάτοικοι των  Περιφερειών  Αν ατολικής Μακε-
δον ίας & Θράκης, Κεν τρικής Μακεδον ίας, Δυτικής
Μακεδον ίας και Ηπείρου,

2. Είν αι πλήρους απασχ όλησης,
3. Είν αι εποχ ικά εργαζόμεν οι,

4. Είν αι μερικής απασχ όλησης,
Οι επιχ ειρήσεις στις οποίες εργάζον ται πρέπει ν α

είν αι του ιδιωτικού τομέα. Ο κλάδος και το είδος δεν
λαμβάν ον ται υπόψη στην  αίτηση συμμετοχ ής.

Τα θεματικά αν τικείμεν α των  προγραμμάτων  κατάρτι-
σης που θα υλοποιηθούν , είν αι τα ακόλουθα:

1. Στέλεχ ος Διαχ είρισης και Διοίκησης Έργου
2. Πωλητής - Στέλεχ ος Εξαγωγικού Διεθν ούς - Εμπο-

ρίου
3. Στέλεχ ος διαχ είρισης εφοδιαστικής αλυσίδας
4. Ειδικός Συστημάτων  Ηλεκτρον ικού Εμπορίου (E-

Commerce)
5. Τεχ ν ικός τήρησης διαδικασιών  βιομηχ αν ικής παρ-

αγωγής
6. Τεχ ν ικός οργάν ωσης της βιομηχ αν ικής παραγωγής
7. Στέλεχ ος τμήματος Περιβαλλον τικής Διαχ είρισης
8. Στέλεχ ος διαχ είρισης ασφάλειας και ποιότητας τρο-

φίμων

Οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ των  εν διαφερομέν ων  γίν ον ται ΜΟΝΟΝ
ΜΕΣΩ της ακόλουθης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ: 

https://sbe121.gr/ 
Στη συγκεκριμέν η ιστοσελίδα παρέχ ον ται λεπτομερή

στοιχ εία για το πρόγραμμα και οδηγίες για τη συμπλήρ-
ωση της αίτησης, και την  υποβολή των  δικαιολογ-
ητικών  συμμετοχ ής.

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 
31 Αυγούστου  2021

Ο Σύν δεσμος Βιομηχ αν ιών  Ελλάδος (ΣΒΕ), στο
πλαίσιο του Επιχ ειρησιακού Προγράμματος «Αν ταγω-
ν ιστικότητα, Επιχ ειρηματικότητα, Καιν οτομία 2014-
2020», έχ ει αν αλάβει ως Δικαιούχ ος την  υλοποίηση
της Πράξης «Συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση
και πιστοποίηση των  εργαζομέν ων  του ιδιωτικού τομέα
της οικον ομίας, για τη συμμετοχ ή τους στη διαρθρωτι-
κή αλλαγή της οικον ομίας» ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5047778.

Η Πράξη συγχ ρηματοδοτείται από την  Ευρωπαϊκή
Έν ωση (Ευρωπαϊκό Κοιν ων ικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από
εθν ικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ στα πλαίσια του Ε.Π.
«Αν ταγων ιστικότητα, Επιχ ειρηματικότητα και Καιν ο-
τομία.

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος: ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ πρόγραμμα κατάρτισης για 3.500 εργαζόμενους
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«Ηταν κάτι που ζητούσαν και οι οικογένειες
αλλά και οι διοικήσεις των δομών». Αυτό
ανέφερε η υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου
αναφερόμενη στην απόφαση για τον
υποχρεωτικό εμβολιασμό των εργαζομένων
στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων.

«Οι δομές ηλικιωμένων στη χώρα μας δεν
είναι απλά δεκάδες, αλλά εκατοντάδες.
Έχουμε πάνω από 400 ιδιωτικές και δημόσιες
δομές σε όλη τη χώρα» είπε η κ. Μιχαηλίδου,
σύμφωνα με την ertnews.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου, που μίλησε στην ΕΡΤ
επισήμανε επίσης, ότι υποχρέωση του
εργοδότη θα είναι να ελέγχει αν όλοι οι
εργαζόμενοι σε αυτόν -και οι μόνιμοι αλλά και
όσοι συνεργάζονται με τον φορέα του- είναι
ήδη εμβολιασμένοι.«Θα υπάρχει η
υποχρέωση του εργοδότη να ελέγξει αν μέχρι
16/8 όλοι οι εργαζόμενοι στη μονάδα του
έχουν κάνει τουλάχιστον την πρώτη δόση
εμβολιασμού. Εάν κάποιος δεν την έχει κάνει
μέχρι τότε, βγαίνει σε άδεια άνευ αποδοχών
και δεν λαμβάνει πλεόν τη μισθοδοσία του
όπως επίσης δεν έχει την υποχρέωση να
παρίσταται στον χώρο εργασίας του».

Η υφυπουργόςέκανε λόγο για ένα
προσωρινό και αναγκαίο μέτρο που
συνδέεται και με την παρουσία της
μετάλλαξης Δέλτα. «Για αυτό θεωρήσαμε ότι
ήταν αναγκαίο να προβούμε σε αυτή η
διάταξη ενώ

Μαζί με την υποχρεωτικότητα του
εμβολιασμού είπε η κ. Μιχαηλίδου βγαίνουν
και fast track διατάξεις έτσι ώστε όπου στο

Δημόσιο δημιουργηθούν κενά αν δεν
εμβολιαστούν εργαζόμενοι, να μπορούν πολύ
γρήγορα να αναπληρωθούν οι
συγκεκριμένες θέσεις εργασίας.

Η κα Δόμνα Μιχαηλίδου, αναφέρθηκε και
στο θέμα των παιδικών κατασκηνώσεων που
ήρθαν στο προσκήνιο λόγω εντοπισμού
κρουσμάτων κορονοϊού. Υπογράμμισε ότι
φέτος μπήκαν πιο αυστηρά πρωτόκολλα σε
σχέση με πέρυσι ακριβώς επειδή οι
λοιμωξιολόγοι έκρουσαν τον κώδωνα
κινδύνου λέγοντας ότι αυτή η μετάλλαξη
μεταδίδεται στα παιδιά και τα παιδιά μπορούν
να είναι φορείς του ιού.«Όμως φαίνεται ότι
παρά τα πρωτόκολλα και την τήρησή τους
φαίνεται ο ιός να έχει μπει μέσα σε πολλές
από τις κατασκηνώσεις. Οπότε είναι κάτι που
παρακολουθούμε πολύ στενά. Ο ΕΟΔΥ
στέλνει συνεχώς συνεργεία που κάνουν τεστ
στα παιδιά για να δούμε αν υπάρχει κάποια
κατασκήνωση την οποία δεν έχουμε “πιάσει”
με κάποιον άλλο τρόπο. Επίσης, είμαστε σε
διαρκή επαφή με την επιτροπή
λοιμωξιολόγων για να δούμε τι θα γίνει αν
συνεχίσουν τα δεδομένα να είναι δυσμενή,
δηλαδή να αυξάνεται ο ρυθμός του ιού μέσα
στις κατασκηνώσεις, οπότε τότε μπορεί να

Δ. Μιχαηλίδου: Υποχρέωση του εργοδότη να ελέγξει 
αν οι εργαζόμενοί του εμβολιαστούνΚινηματογραφική καταδίωξη

με τραυματισμό αστυνομικού στη Δυτική Αττική
Κινηματογραφική καταδίωξη με πυροβολισμούς και τραυματισμό αστυνο-

μικού σημειώθηκε τα ξημε-
ρώματα του Σαββάτου στη
Δυτική Αττική.

Δωδεκάχρονος που
οδηγούσε το αυτοκίνητο της
μητέρας του, δεν σταμάτησε
σε αστυνομικό μπλόκο, και
για να αποφύγει την σύλληψη
χτύπησε με το SMART έναν
αστυνομικό και τον τραυμάτισε
στα πόδια.

Οι συνάδελφοί του, έβγαλαν τα όπλα και πυροβόλησαν τα λάστιχα του
αυτοκινήτου, αλλά δεν κατάφεραν να το ακινητοποιήσουν. Ο ανήλικος ανέ-
πτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει, παραβιάζοντας STOP και
ερυθρούς σηματοδότες. Οι αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε μέσω ασυρμάτου
ενημέρωσαν το κέντρο επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης, για το επεισόδιο
και έδωσαν τα στοιχεία που οχήματος που καταδίωκαν. Αμέσως οργανώθη-
κε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του SMART.

Μετά από αναζητήσεις το ύποπτο όχημα, εντοπίστηκε, εγκλωβίστηκε και
με το δάχτυλο στη σκανδάλη ζήτησαν από τον οδηγό να κατέβει από το μικρό
αυτοκίνητο. Όταν άνοιξε την πόρτα, είδαν μπροστά τους ένα ανήλικο αγόρι.

Ερεύνησαν το αυτοκίνητο αλλά δεν βρήκαν κάτι ύποπτο, όπως υποψιά-
ζονταν πως μετέφερε ο 12χρονος. Του πέρασαν χειροπέδες και σήμερα θα
οδηγηθεί στον Ανακριτή Ανηλίκων.

800.000 ευρώ η λεία σπείρας που πουλούσε... 
ανύπαρκτα αυτοκίνητα

Α
νύπαρκτα αυτοκίνητα, δίκυκλα, γεωργικά μηχα-
νήματα μέχρι και τροχόσπιτα πωλούσαν μέσα
από ιστοσελίδες με αγγελίες στο Διαδίκτυο τα

μέλη σπείρας που εξάρθρωσε μετά από πολύμηνη έρευ-
να η Ελληνική Αστυνομία με λεία άνω των 800.000
ευρώ.

Τα μέλη της σπείρας αναρτούσαν στο Διαδίκτυο
αγγελίες κυρίως με αυτοκίνητα και προσπαθούσαν να
πείσουν όσους ανυποψίαστοι καταναλωτές επικοινω-
νούσαν μαζί τους να καταθέσουν κάποια προκαταβολή
στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς ώστε να μην
χάσουν την ευκαιρία…

Τα μέλη της σπείρας παρακολουθούσαν εδώ και μήνες
οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών
και με τη συνδρομή των αστυνομικών των Αστυνομικών
Τμημάτων Βραχατίου και Κιάτου Κορινθίας, των ομάδων
ΟΠΚΕ Αχαΐας και Κορινθίας και της Διμοιρίας Υποστήρ-
ιξης Κορινθίας συνέλαβαν σε Κόρινθο και Αχαΐα 12
άνδρες που αποτελούν και μέλη της εγκληματικής οργά-
νωσης.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε, κακουργ-
ηματικού χαρακτήρα, δικογραφία για τα κατά περίπτωση
αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική
οργάνωση, της κατ΄ εξακολούθηση διάπραξης απατών
και πλαστογραφιών τετελεσμένες και σε απόπειρα και της
παράβασης του νόμου για τα όπλα.

Οι ίδιες κατηγορίες βαρύνουν ακόμη 18 μέλη της
εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και 120 δικαιούχους
τραπεζικών λογαριασμών, τα πλήρη στοιχεία των
οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Από την εμπεριστατωμένη έρευνα που ενήργησαν οι
αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών,

προέκυψε ότι οι συλληφθέντες, από
το Νοέμβριο του 2020 είχαν συστή-
σει δομημένη εγκληματική οργάνω-
ση, με συνεχή δράση και διακρι-
τούς ρόλους, σκοπός της οποίας
ήταν η συστηματική τέλεση απατών
και αφαίρεση χρημάτων από
πολίτες.

Η δράση της οργάνωσης ανα-
πτύχτηκε γεωγραφικά σχεδόν σε
όλη την Ελλάδα, όπου οι αστυνομι-
κοί εξιχνίασαν συνολικά 182 περι-
πτώσεις απατών και πλαστογραφ-
ιών, κατά τις οποίες οι δράστες αποκόμισαν παράνομο
περιουσιακό όφελος, που ξεπερνά τις 800.000 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη της οργάνωσης αναρ-
τούσαν προς πώληση μέσω διαδικτυακών ιστοσελίδων,
αγγελίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, γεωργικών
μηχανημάτων και τροχόσπιτων.

Στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι – παθόντες, επικοι-
νωνούσαν με μέλος της οργάνωσης, ο οποίος έπειθε
τους αγοραστές να καταθέτουν χρήματα σε τραπεζικούς
λογαριασμούς, τρίτων προσώπων που κατείχαν τις τρα-
πεζικές κάρτες και στη συνέχεια τα αποσπούσαν μέσω
της εφαρμογής λεφτά στο λεπτό, χωρίς ωστόσο να τους
παραδίδουν τα οχήματα.

Επιπλέον, μέλος της εγκληματικής οργάνωσης εντόπι-
ζε ιδιώτες που αναρτούσαν αγγελίες πώλησης οχημάτων
σε σελίδες του διαδικτύου, παραθέτοντας στα θύματα
πλαστά παραστατικά μεταφοράς – πληρωμής χρηματικού
ποσού, που δήθεν εκ παραδρομής κατέθεταν, μεγαλύτε-
ρου από το συμφωνηθέν ποσό και στη συνέχεια οι δρά-
στες, απέστελλαν στους παθόντες μέσω εφαρμογής κοι

νωνικής δικτύωσης τα πλαστά παραστατικά, με το
πρόσχημα λανθασμένης καταβολής χρηματικών ποσών,
ζητώντας την διαφορά.

Ως προς τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο δράσης της
εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της εγκληματικής
οργάνωσης μετέφεραν τα χρηματικά ποσά, σε τραπεζι-
κούς λογαριασμούς τρίτων πρόσωπων, προκειμένου να
εξαφανίζουν τα ίχνη της συναλλαγής, ενώ για τις επικοι-
νωνίες τους με τα θύματα, επίσης χρησιμοποιούσαν
αριθμούς κινητών τηλεφώνων τρίτων προσώπων.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των
συλληφθέντων, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν 6
αυτοκίνητα, 1 μοτοσικλέτα, 5 κυνηγετικά όπλα, 1
κυνηγητική καραμπίνα με κομμένη κάννη, 3.300 ευρώ,
αποδείξεις τραπεζικών εμβασμάτων, βιβλιάρια τραπε-
ζικών λογαριασμών και τραπεζικές κάρτες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρω-
τοδικών Κορίνθου.
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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

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

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
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ΓΑΜΟΣ
Ο Σπετίμ Γιανίνα (Shpetim Janina) του Σουγγέρι (Shyqeri)

και της Νταλαντούσε (Dallandyshe) το γένος Καλίου (Qalliu)
που γεννήθηκε στο Βλος Φιερ (Vlosh Fier) και κατοικεί στο

Πόρτεζ Φιερ (Portez Fier) και η Ελένη Πλούμπη 
του Αναστασίου και της Παρασκευής το γένος Βόγκλη που
γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής και κατοικεί στον Δήμο

Μάνδρας- Ειδυλλίας Αττικής θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει 
στο Πόρτεζ Φιερ (Portez Fier).

ΓΑΜΟΣ

Ο ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΚΑΛΚΙΤΙΑΝΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΜΑΡΙΑ
ΣΑΚΙΔΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΛΑΪΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ 

ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  48
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ΤΟΟ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΟΟ  ΄́΄́ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΕΕΡΡΩΩ΄́΄́
ΑΑΝΝΑΑΖΖΗΗΤΤΑΑ  ΧΧΟΟΡΡΗΗΓΓΙΙΑΑ

"Το πυροφυλάκιο "ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ"
βρίσκεται στους πρόποδες
της Πάρνηθας και συγκεκρι-
μένα στην περιοχή της
Αγίας Παρασκευής Αχαρναί
Μενίδι, όπου το λειτουρ-
γούμε με τους εθελοντές
μας. 
Φέτος καταφέραμε να
τοποθετήσουμε 2 βαρέλες
νερού, η κάθε μια από
1000 λίτρα και διαθέτουμε αντλία πυρόσβεσης. 
Οι ελλείψεις όμως είναι σοβαρές όπως σωλήνες 25αρες και αυλό ρυθ-
μιζόμενο, όπως επίσης και ένα ζευγάρι κυάλια γιατί είναι ελλιπής αυτά που
διαθέτουμε".
Θα ήταν ευχής έργο για εμάς μια ΔΩΡΕΑ. από όποιον μπορεί να μας
βοηθήσει. ΄
Οι καιροί είναι δύσκολοι από όλες τις απόψεις, αλλά ας προσπαθήσουμε
να διαφυλάξουμε το δάσος, την πνοή των παιδιών μας, πριν είναι αργά.
Όποιος μπορεί να βοηθήσει μπορεί να έρθει σε επαφή με τον κύριο Παρ-
ασκευά Γαρυφάλλου, επικεφαλής του Συλλόγου ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
''ΠΡΟΣΦΕΡΩ'',  στο τηλέφωνο 6937191968.

email: koinonikoergoprosfero@yahoo.gr
blog: wwwprosfero.blogspot.com
facebook: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ''ΠΡΟΣΦΕΡΩ''

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

Πώς διαμορφώνεται 
ο χάρτης της Γ’ Εθνικής για τη

νέα σεζόν

Φινάλε μπήκε στη δράση της Γ’  Εθνικής
για τη σεζόν 2020-21, με την ολοκλήρω-
ση των αγώνων μπαράζ. Η εικόνα της
εθνικής κατηγορίας για τη νέα σεζόν
έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και το
Onsports σας παρουσιάζει τις ομάδες
που θα συμμετέχουν στο νέο πρωτάθλ-
ημα.
Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ’  Εθνική της
σεζόν 2021-22 έχουν 86 ομάδες,
αριθμός που προέκυψε από τις ομάδες
που έμειναν στην κατηγορία, αλλά και
τις τέσσερις που υποβιβάστηκαν από τη
Football League. Βέβαια, δεν αποκ-
λείονται εκπλήξεις, με τη συμμετοχή ομά-
δων που δεν θα μπορέσουν να αγωνι-
στούν στη νέα Super League 2 των
αυστηρών κριτηρίων, αλλά αυτό θα
ξεκαθαρίσει αργότερα.
Οι ομάδες έχουν περιθώριο να
δηλώσουν συμμετοχή στη νέα κατηγορία
έως τις 31 Ιουλίου, ενώ η σέντρα της
νέας Γ’  Εθνικής έχει οριστεί για τις 19
Σεπτεμβρίου
Χωρίς να υπολογιστούν πιθανές έκτακ-
τες συμμετοχές στη Γ’  Εθνική ή
αποχωρήσεις, οι ομάδες της νέας σεζόν
θα είναι 86, που θα χωριστούν σε επτά
ομίλους, με γεωγραφικά κριτήρια, ενώ
θα διατηρηθεί για φέτος ο κρητικός όμι-
λος, έστω και με εννέα ομάδες.
Οι ομάδες της νέας Γ’  Εθνικής
ΕΠΣ Ξάνθης: Άρης Αβατου
ΕΠΣ Έβρου: Αλεξανδρούπολη F.C.
ΕΠΣ Καβάλας: Νέστος Χρυσούπολης,
Αετός Οφρυνίου, Νέος Μέγας Αλέξανδρ-
ος Ορφανίου
ΕΠΣ Δράμας: Πανδραμαϊκός
ΕΠΣ Σερρών: Απόλλων Παραλιμνίου
ΕΠΣ Μακεδονίας: Εθνικός Σοχού,
Ηρακλής Αμπελοκήπων, Αγροτικός
Αστέρας, Μακεδονικός, Θερμαϊκός
Θέρμης, Απόλλων Πόντου, Ποσειδών
Μηχανιώνας
ΕΠΣ Πέλλας: Εδεσσαϊκός, Αναγέννηση
Γιαννιτσών, Θύελλα Σαρακηνών
ΕΠΣ Ημαθίας: Μέγας Αλέξανδρος Τρι-
κάλων
ΕΠΣ Κιλκίς: Αναγέννηση Πλαγιάς
ΕΠΣ Κοζάνης: ΦΣ Κοζάνη, ΑΕΠ Κοζάν-
ης

ΕΠΣ Πιερίας: ΑΕ Καρίτσας, Εθνικός
Νέου Κεραμιδίου
ΕΠΣ Καρδίτσας: Ατρόμητος Παλαμά
ΕΠΣ Λάρισας: Ηρακλής Λάρισας, Αετός
Μακρυχωρίου, ΠΟ Ελασσόνας
ΕΠΣ Τρικάλων: ΠΟ Φήκης
ΕΠΣ Βοιωτίας: ΑΟ Υπάτου, Αμβρυσσέας
Διστόμου
ΕΠΣ Εύβοιας: Νέα Αρτάκη, Ηρακλής
Ψαχνών
ΕΠΣ Θεσσαλίας: Θησέας Αγριάς, Δήμ-
ητρα Ευξεινούπολης, Διαγόρας Στεφανο-
βικείου
ΕΠΣ Φθιώτιδας: ΑΠΟ Αταλάντη
ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας: Παναγρινιακός,
Αμβρακικός Λουτρού, Ναυπακτιακός
Αστέρας
ΕΠΣ Γρεβενών: Κτηνοτροφικός Αστέρας
Καληράχης
ΕΠΣ Κέρκυρας: ΑΕ Λευκίμμης, ΟΦ
Αγίου Ματθαίου
ΕΠΣ Άρτας: Αναγέννηση Άρτας
ΕΠΣ Πρέβεζας/Λευκάδας: Τηλυκράτης
Λευκάδας, Αχέρων Καναλακίου
ΕΠΣ Πειραιά: Εθνικός, Προοδευτική,
Κερατσίνι, Αίας Σαλαμίνας, ΑΟ Καραβάς
ΕΠΣ Αθηνών: Ηλιούπολη, Χαραυγιακός,
Φωστήρας, ΠΑΟ Ρουφ, Αγιος Ιερόθεος,
Πανιώνιος
ΕΠΣ Κυκλάδων: ΑΕ Μυκόνου
ΕΠΣΑΝΑ: Αήττητος Σπάτων, Κυανούς
Αστέρας Βάρης, Θύελλα Ραφήνας
ΕΠΣ Αργολίδας: Ερμιονίδα, Φοίνικας Ν.
Επιδαύρου
ΕΠΣ Λακωνίας: Άρης Σκάλας, Αστέρας
Βλαχιώτη
ΕΠΣ Αρκαδίας: Παναρκαδικός, Ερμής
Μελιγούς
ΕΠΣ Λέσβου: Αιολικός
ΕΠΣ Δωδεκανήσου: ΑΟ Πυλίου Κω
ΕΠΣΔΑ: Πανελευσινιακός, Ασπρόπυρ-
γος
ΕΠΣ Αχαΐας: Παναιγιάλειος, Διαγόρας
Βραχνέικων
ΕΠΣ Ζακύνθου: Εθνικός Σκουλικάδου,
Ζάκυνθος
ΕΠΣ Ηλείας: Αίας Γαστούνης, ΠΑΟ
Βάρδα
ΕΠΣ Ηρακλείου: Γιούχτας, Ατσαλένιος,
ΑΟ Πόρου, Αλμυρός Γαζίου
ΕΠΣ Λασιθίου: ΑΟ Αγίου Νικολάου, ΑΕ
Νεάπολης, Αναγέννηση Ιεράπετρας
ΕΠΣ Χανίων: ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ, Άρης
Σούδας.

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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4°  Summer Camp
Pegasus: Ξεκίνησε η

3η περίοδος

Ξεκίνησε η 3" Περίοδο του
Summer  Camp Pegasus όπου ,
παρόλο την ζέστη αλλά και το οτι
έχουμε φτάσει αισίως στα μέσα
Ιουλίου η συμμετοχη των παιδιών
είναι  αρκετή βάση του
πρωτοκόλλου κατα της πανδημίας.

Τα μικρά παιδάκια έπαιξαν
χάντμπολ, bowling και κυνηγητό μσ
την γυμνάστρια μας Βέρα Σκορδά
μέχρι την ώρα του  φαγητού.

Τα πιο μεγάλα επιδόθηκαν στις
σκυταλοδρομίες, ποδόσφαιρο και
Εφτάπετρα

Με την coach Aθηνά Ρεντούμη.
Μετέπειτα έφαγαν και χωρίστηκαν

στις αίθουσες....

Οι  μεν έπαιξαν ευστοχία σε
κωννάκια, και παντομίμα....

Τα κοριτσάκια έκαναν ζωγραφική
και  Καστράκια Με τουβλάκια
δημιουργώντας  όμορφους
σχηματισμούς, ενω οι  μεγάλοι
έπαιξαν UNO και  είχαν και
ελεύθερη ώρα  χαλαρώνοντας πριν
την λήξη της ημέρας.

Το μενού είχε  μια έκπληξη
τραγουδιστική με τους μικρούς
φίλους να διαγωνίζονται  στο
ΚΑΡΑΟΚΕ ....

* Εγινε φυσικά κ η απολύμανση
του χώρου με Πιστοποιητικό απο
την εταιρία ΤRAPP*

Έλα και εσύ στην παρέα μας να
νοιώσεις την εμπειρία ενός
όμορφου ταξιδιού...

Γ" περιοδο 12 εως 16 Ιουλίου
Εγγραφές - Πληροφορίες: 694 08

09 408
698 68 33 241
Ευχαριστούμε τους χορηγούς

μας:
•Απολυμαντική εταιρία  TRAPP
Βασιλικη Κολλια
•Πρατήριο - Κάβα Giannis

Stefanidis  
•Έπαθλα Ζεύς Dimitris

Loubardias
•Θερμοπροσόψεις κτιρίων

Τουρνουά Φιλίας την
Πέμπτη στο Πανόραμα

Aύριο στο γήπεδο του Πανοράματος στα Ανω Λιό-
σια θα διεξαχθεί το τουρνουά φιλίας. Συμμετέχουν
οι ομάδες του Ακράτητου, Εθνικού Πανοράματος
και η ΣΤΑΣΥ ΜΟΝ.ΑΕ

Πρόγραμμα :

18.30 Πανόραμα - Ακράτητος
19.15 Πανόραμα - ΣΤΑΣΥ
20.05 Ακράτητος - ΣΤΑΣΥ.
Μετά το τουρνουά θα παιχτεί το 3ο ημίχρονο σε
ταβέρνα της περιοχής.

Τιμούν την αθλήτρια
Ελισάβετ Τελτσίδου
Οι Αχαρνεις́ τιμούν την αθλήτρια Ελισάβετ Τελτσίδου η
οποία θα συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του
Τόκιο 2021
Οι Εθελοντές Αχαρνών Θρακομακεδόνων σε συνεργασία
με τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Αχαρνών σας καλούν
στην τελετή αναχώρησης της αθλήτριας του τζούντο
Ελισάβετ Τελτσίδου για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του
Τόκιο 2021, που θα γιν́ει το Σάββατο 17 Ιουλίου 2021 στις
21:00 μπροστά απο ́ το θεατράκι που βρίσκεται στο Δημα-
ρχείο Αχαρνών.
Η αθλήτρια θα εκπροσωπήσει την χώρα μας στο
μεγαλύτερο αθλητικο ́γεγονος́ παγκοσμίως. Αυτό σημαίνει
ότι είναι μια σημαντική επίτευξη και για την πόλη των Αχα-
ρνών, τουτεσ́τιν μια μεγάλη γιορτή.
Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης θα τηρηθούν στον μέγιστο
βαθμο ́τα υγειονομικά μέτρα για τη μη διάδοση του covid-
19.
Για οποιαδήποτε πληροφορία/διευκριν́ιση επικοινωνήστε με
τα τηλέφωνα 6937638644 Νίκος Σιδηρόπουλος και
6979495659
Βασίλης Καρυοφυλλίδης.
Εθελοντές Αχαρνών Θρακομακεδόνων

Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ
ΤΟΝ ΠΑΠΑΦΛΩΡΑΤΟ

Η Διοίκηση του Πανελευσινιακού ΑΟΚ ανακοινώνει την έναρξη
της συνεργασίας της με τον αθλητή Στέλιο Παπαφλωράτο!

Καλωσορίζουμε τον Στέλιο στην ομάδα μας και του ευχόμαστε
υγεία και επιτυχίες με το ΣΤΑΧΥ στο στήθος !

Λίγα λόγια για τον Στέλιο:
Είναι 27 ετών, έχει ύψος 1,93 και αγωνίζεται στη θέση του play-

maker. Στο παρελθόν είχε διακριθεί με τις μικρές Εθνικές ομά-
δες (Κ18, Κ16), ενώ έχει αγωνιστεί και στο NCAA με τη Nevada,
Oklahoma, Savage Storms και τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται
στην Ελλάδα στις εθνικές κατηγορίες της χώρας, όντας ένας αξι-
όπιστος γκαρντ με πολύ μεγάλες δυνατότητες στο παιχνίδι του.
Επίσης έχει περάσει από τις εξής ομάδες: Μαρούσι, Εθνικός
Πειραιά, Φιλαθλητικός, Έσπερος Καλλιθέας,Μελίσσια και Οία-
κας Ναυπλίου.

Διαθέτει εξαιρετικό σουτ τριών πόντων, ιδιαίτερα αυτό του
"spot up" στο οποίο είναι "μετρ" του είδους. Επίσης, διαθέτει τρο-

μερή αντίληψη του παιχνιδιού και εξαιρετική ασίστ ειδικά μετά
τα "pick n' roll". Ένας εξαιρετικός γκαρντ με τρομερή "χαρισμα-
τικότητα" στο σκοράρισμα που κάθε ομάδα θα ήθελε στο ρόστερ
της.

Στην φωτό ο  Καραχάλιος Ματθαίος (Προπονητής) -Παπαφ-
λωράτος Στέλιος- Κοντός Παναγιώτης (Γεν. Αρχηγός).

ΛΕΜΜ:  
Ανακοινώθηκε

το νέο Δ.Σ  

Σε σώμα ήρθε οι δύο
λέσχες μοτοσυκλέτας
Μεγάρων συνενώθη-
καν, πραγματοποιήθη-
καν από κοινού εκλο-
γές των δύο σωμα-

τείων και αναδείχθηκε
το παρακάτω Διοικ-
ητικό Συμβούλιο:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Σταματάκης Ιωάννης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Σακελλαρίου Πανα-

γιώτης
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Σάλτας Διομήδης
ΤΑΜΙΑΣ: Δρένης

Παναγιώτης
ΕΦΟΡΟΣ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ: Παπα-
πανούσης Νίκος

ΕΦΟΡΟΣ
ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΥ: Σακελ-

λαρίου Χρήστος
ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ:

Γκιώνης Στέλιος

Μετά τιμής
ΕΚ ΤΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ακαδημία Α.Ο. Μίμας Μικρασιατική: Επίσκεψη του Κ.Κατσάφαρου

Ο Κώστας Κατσάφαρος που είν αι προπον ητής ακαδημιών  στην
πόλη της  Φραν κφούρτης στη Γερμαν ία θα βρίσκεται στην  σημερ-
ιν ή  προπόν ηση του SUMMER CAMP της ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ.
Ο Κώστας έχ ει προπον ήσει ομάδες Κ12 καθώς και Κ6 , εν ώ
φέτος έχ ει αν αλάβει την  Κ8.
Οι ομάδες στις οποίες έχ ει υπάρξει προπον ητής είν αι η SG

Sossenheim και η Vf B Unterliederbach, πρόκειται για ομάδες της
ευρύτερης περιοχ ής της Φραν κφούρτης.
Ευχ αριστούμε το φίλο Κώστα για την  τιμή που μας κάν ει ν α
συμμετέχ ει στο CAMP μας , μεταφέρον τας τις εμπειρίες του στα
παιδιά μας.
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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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