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Ξενάγηση των Υφυπουργών
Περιβάλλοντος Γιώργου Αμυρά
και Τουρισμού Σοφίας
Ζαχαράκη στην Πάρνηθα
“Στόχ ος ν α γίν ουμε τουριστικός προορισμός”
δήλωσε ο Χρήστος Παππούς

σελ. 3

ΟΣΕ: Σιδηροδρομική σύνδεση
της Ελευσίνας μέσω
του Δυτικού Προαστιακού

ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΤΟΥΣ
ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΘΟΛΗ ΤΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ
ΚΑΥΣΩΝΑ

σελ. 3

ΟΑΕΔ: Αναρτήθηκαν οι
προσωρινοί πίνακες
δικαιούχων και παρόχων
του κοινωνικού τουρισμού

Σελ. 2

Το Athens Open Air Film
Festival στην Ελευσίνα
σελ. 9

Ο Λιμένας Ελευσίνας συνδέεται με το σιδηροδρομικό
δίκτυο και αναγνωρίζεται ο ρόλος του

Εμβολιασμοί:

Τριπλασιάστηκαν τα ραντεβού
μετά τις ανακοινώσεις για
Freedom Pass

σελ. 6

Ενημερωτική εκστρατεία για την
εξάλειψη του κουνουπιού-τίγρης
σε πολίτες της
Δυτ. Αττικής πόρτα-πόρτα
σελ. 7

σελ. 2

Ο Μουράτ Σεροπιάν ανέλαβε
προπονητής στην ομάδα του
Πανελευσινιακού

Ο Πανελευσινιακός ΑΟΚ
ανακοίνωσε τον Γιοβάν
Θεοδοσίου σελ. 12-13

Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021

2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Ο Λιμένας Ελευσίνας συνδέεται με το σιδηροδρομικό
δίκτυο και αναγνωρίζεται ο ρόλος του

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Μαγγίνα Πηγή Ν.Μπότσαρη Μάρκου 2 & Λεωφόρος
Δημοκρατίας, Έναντι Δημαρχείου, 2105573484
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Θεοτόκης Αλέξανδρος Δ.

Βενιζέλου Ελευθερίου 61, 2105548498
MANΔΡΑ
Πέππας ΙωάννηςΥψηλάντου 1 & Στρατηγού Ρόκα
Νικολάου, 2105555236
Άνω Λιόσια

ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Λεωφόρος Φυλής 197, 2102474337
ΑΧΑΡΝΕΣ

Μπουντζάν Ρουσλάν Μ.

Αγίου Διονυσίου 82, 2102444771

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Ηλιοφάνεια και ζέστη
Άνεμοι : βορειοδυτικοί 4-5 μποφόρ
Θερμοκρασία: Από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου.
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Βλαδίμηρος, Βλαντίμηρος
Κήρυκος
Ιουλίτα, Ιουλίττα, Ιουλίττη, Ιουλίτη,

ΘΡΙΑΣΙΟ

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

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

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

Στους αναπτυξιακούς σχεδιασμούς του ΟΣΕ
για την αξιοποίηση του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας, εντάσσεται ο Λιμένας Ελευσίνας, που θα συνδεθεί μέσω του σιδηροδρόμου με το Θριάσιο Πεδίο όπου θα κατασκευαστεί το μεγαλύτερο εμπορευματικό κέντρο μεταφορών
και
logistics
της
Ελλάδας.

Ειδικότερα, ο ΟΣΕ μελετά τη σύνδεση του Λιμένα
Ελευσίνας με το τρένο μέσω του έργου του Δυτικού
Προαστιακού και την δημιουργία του εμβληματικού
διαμετακομιστικού κέντρου του Θριασίου (Θριάσιο
ΙΙ), με στόχο την ευρύτερη ανάπτυξη των συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών.
Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ, κ. Σπύρος Πατέρας,
στο 4ο Συνέδριο Υποδομών & Μεταφορών-ITC
2021, στο έργο για την ανάταξη του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας, συνολικού ύψους 1,2 δισ.
ευρώ, προβλέπεται ένα πλάνο σύνδεσης όλων των,
περί του σιδηροδρόμου, εφοδιαστικών δραστηριοτήτων, που συνδυαστικά μπορούν να λειτουργήσουν ως "μοχλός εκτίναξης" του μεταφορικού εμπορικού έργου.

Σε δήλωσή του ο Διευθύνων
Σύμβουλος του Οργανισμού
Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.)
ΑΕ, κ. Απόστολος Καμαρινάκης, εκφράζει την ικανοποίηση
του για τους ανωτέρω σχεδιασμούς του ΟΣΕ, που αναγνωρίζουν τον ρόλο και τη
σημασία των λιμενικών υποδομών της Ελευσίνας.
“Ο Λιμένας Ελευσίνας είναι το μεγαλύτερο δημόσιο εμπορικό λιμάνι για την διακίνηση χύδην
φορτίου στην Αττική και διαθέτει τις προδιαγραφές
να ανταποκριθεί πλήρως στο ρόλο του ως βασικού
πυλώνα για την ανάπτυξη του λιμενικού συστήματος και του πλέγματος των θαλάσσιων μεταφορών
της χώρας. Η σύνδεσή του, ως φυσικό επίνειο, με
το Θριάσιο Πεδίο μέσω του σιδηροδρόμου προσδίδει προστιθέμενη αξία στον επενδυτικό σχεδιασμό του Ο.Λ.Ε. ΑΕ. Θεωρείται έργο κομβικής
σημασίας, που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της
χώρας και των logistics, ενώ ταυτόχρονα θα δώσει
οικονομική πνοή και μεγάλη δυναμική στην περιοχή
της Δυτικής Αττικής”.

ΟΑΕΔ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες
δικαιούχων και παρόχων του κοινωνικού τουρισμού

Α

ναρτήθηκαν οι προσωρινοί
πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και παρόχων τουριστικών καταλυμάτων - ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, καθώς και αποκλειομένων του προγράμματος
κοινωνικού τουρισμού 2021-2022
στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://www.oaed.gr/koinonikostoyrismos.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, οι προσωρινοί
πίνακες δικαιούχων αφορούν
300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού. Οι δικαιούχοι και πάροχοι, που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, έχουν
δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση κατά των αποτελεσμάτων από την Πέμπτη, 15 Ιουλίου και ώρα 08:00 μέχρι και
το Σάββατο, 17 Ιουλίου και ώρα 23:59. Η ένσταση υποβάλλεται
αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με τους κωδικούς του TAXISnet ή
τους κωδικούς ΟΑΕΔ, μέσω της διαδικτυακής πύλης των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών
του
ΟΑΕΔ,
στη
διεύθυνση:
http://www.oaed.gr/e-yperesies.
Οι δικαιούχοι που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση οφείλουν:
- να έχουν πρώτα ελέγξει, αν οι ίδιοι ευθύνονται για το εσφα-

λμένο αποτέλεσμα, λόγω μη σωστής
συμπλήρωσης της αίτησης, ανατρέχοντας σε αυτήν με τους κωδικούς
πρόσβασης στο σύστημα,

- να αναφέρουν το λόγο της ένστασης
(π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση, μη
έκδοση επιταγής για ωφελούμενο
παιδί) και
- να τεκμηριώσουν τους ισχυρισμούς
τους, επισυνάπτοντας με ηλεκτρονική
σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά
αυτών, σύμφωνα με τους όρους της
δημόσιας πρόσκλησης.

Οι πάροχοι που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση οφείλουν να
τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην
ένστασή τους με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά των ισχυρισμών τους.

Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκεφτούν
την
ηλεκτρονική
διεύθυνση
https://www.oaed.gr/koinonikos-toyrismos.
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Έκτακτο αντισταθμιστικό τέλος ζήτησε ο Δήμαρχος
Ελευσίνας, για τον Ο.Λ.Ε από τον Υπουργό Ναυτιλίας

Αργύρης Οικονόμου: «Θέλουμε να δώσουμε ένα τέλος στο άγος των απλήρωτων δημοτικών τελών».

Έκτακτο αντισταθμιστικό όφελος διεκδικεί ο
Δήμος Ελευσίνας . Αυτό
έγινε γνωστό, μετά τη
συνάντηση
του
Δημάρχου,
Αργύρη
Οικονόμου, με τον Υπουργό
Ναυτιλίας
και
Νησιωτικής Πολιτικής.
Γ.Πλακιωτάκη.
Όπως
ανέφερε
ο
Δήμαρχος στον Υπουργό, σύμφωνα με τα
αρ. 2 και 5 του Ν
4597/2019, το Ελληνικό
Δημόσιο αποδίδει στους
οικείους δήμους έκτακτο
αντισταθμιστικό τέλος, το
οποίο αντιστοιχεί συνολικά σε ποσοστό υπολογιζόμενο επί του συνόλου όλων των ποσών, εξαιρουμένων των προσαυξήσεων, ποινικών ρητρών και
φόρων, που πράγματι εισέπραξε από τους Οργανισμούς Λιμένος Α.Ε. δυνάμει των Συμβάσεων Παραχώρησης αναφορικά με το προηγούμενο κάθε φορά
ημερολογιακό έτος.
Ειδικότερα, όσον αφορά τον Δήμο Ελευσίνας, το
Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου εξακολουθεί να
παρέχει σειρά υπηρεσιών σε χώρους αρμοδιότητας του
Οργανισμού Λιμένος, με τον Δήμο να υπολογίζει τα
δημοτικά τέλη στο ποσό περίπου των 150.000€.
Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονταν, και τα πολλά προηγούμενα έτη, χωρίς όμως να πληρώνονται τα δημοτικά
τέλη που τις αναλογούν. Έτσι πλέον, υπάρχουν εκκρε-

Χρ. Σταϊκούρας:

Ρύθμιση για τα χρέη της πανδημίας
με περισσότερες δόσεις

μείς δικαστικές υποθέσεις σχετικά με το ύψος των επιβαλλόμενων δημοτικών τελών και του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Είναι χαρακτηριστικό, ότι το
ύψους των υποχρεώσεων του ΟΛΕ για τα προηγούμενα έτη ξεπερνά τις 580.000€.
Ο Δήμαρχος Ελευσίνας, Αργύρης Οικονόμου, εξερχόμενος δήλωσε: «Οι δικαστικές προσφυγές συντηρούν ένα ανταγωνιστικό πνεύμα, την ώρα που θα έπρεπε να έχουμε προμετωπίδα το δημόσιο συμφέρον.
Παράλληλα, παράγουν ένα επιπλέον κόστος γιατί οι
δικαστικές προσφυγές και αντιδικίες απαιτούν δαπάνες
και χρόνο. Με αυτό το σκεπτικό, επισκέφτηκα τον Υπουργό Ναυτιλίας, ζητώντας του να πράξει τα δέοντα, ώστε
και οι προσφυγές να λήξουν και το άγος των παρελθόντων τελών με τα απλήρωτα δημοτικά τέλη να λήξει».

ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΘΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΥΣΩΝΑ

Ο Δήμος Φυλής εν ημερών ει
πως λόγω του καύσων α και
προκειμέν ου ν α αποτραπεί η
έκθεση πολιτών σε κίν δυν ο,
διαθέτει στην αίθουσα Μελίν α
Μερκούρη στο Δημαρχείο Άν ω
Λιοσίων κλιματιζόμεν ο χώρο
για το κοιν ό.
Ειδικότερα, ο Αν τιδήμαρχος
Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης
Οικον ομάκης κάν ει γν ωστό ότι
από σήμερα, 14 Ιουλίου έως και
την Παρασκευή 16 Ιουλίου όπου
οι θερμοκρασίες είν αι ιδιαίτερα
υψηλές, ο συγκεκριμέν ος χώρος
θα είν αι αν οιχτός καθ’ όλη τη
διάρκεια του 24ωρου εν ώ σε περίπτωση που ο καύσων ας παραταθεί θα υπάρξει ν έα αν ακοίν ωση.
Ο κ. Οικον ομάκης υπογραμμίζει ότι θα τηρηθούν αυστηρά τα μέτρα προστασίας για τον περιορισμό διάδοσης του κορων οϊού
Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου εν ημερών ει όλους τους Ασπροπύργιους
ότι, λόγω των έκτακτων καιρικών φαιν ομέν ων και του αν αμεν όμεν ου κύματος καύσων α, από
την Τετάρτη, 14 Ιουλίου, έως και την Κυριακή, 18 Ιουλίου 2021, θα λειτουργήσουν κλιματιζόμεν ες αίθουσες, στο Πν ευματικό Κέν τρο, και στα Α΄, Β΄ και Γ΄ ΚΑΠΗ του Δήμου, από τις 8 το
πρωί έως τις 8 το απόγευμα, για τη φιλοξεν ία, όσων συμπολιτών αν τιμετωπίζουν προβλήματα δυσφορίας, λόγω της υπερβολικής ζέστης.

Πολύ κοντά είναι η νέα ρύθμιση που θα αφορά στα χρέη
της πανδημίας, από τον Μάρτιο 2020 έως τώρα. Αυτό
γνωστοποίησε χθες ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας.
Όπως εξήγησε, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, θα
υπάρξει κατάληξη στην τηλεδιάσκεψη με τους επικεφαλής των κλιμακίων των θεσμών σήμερα, στο πλαίσιο της
11ης αξιολόγησης.
Μάλιστα ο υπουργός Οικονομικών υποστήριξε ότι
«ουσιαστικά έχουμε καταλήξει στη βέλτιστη λύση».
Η νέα ρύθμιση θα αφορά στο τμήμα της κοινωνίας που
πλήττεται, ήτοι σε όσους περιλαμβάνονται στη διευρυμένη λίστα των ΚΑΔ του Απριλίου, σε όσους βρίσκονται
σε αναστολή εργασίας ή στο πρόγραμμα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», στους ιδιοκτήτες ακινήτων με «Δήλωση
Covid» και στους εγγεγραμμένους ανέργους στον
ΟΑΕΔ.
Συνεχίζεται στη σελ. 11

Ξενάγηση των Υφυπουργών
Περιβάλλοντος Γιώργου
Αμυρά και Τουρισμού Σοφίας
Ζαχαράκη στην Πάρνηθα
“Στόχ ος ν α γίν ουμε τουριστικός προορισμός”
δήλωσε ο Χρήστος Παππούς

Την προστασία της βιοποικιλότητας, σε συνδυασμό
με την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού
στην Πάρνηθα, εξέτασαν οι Υφυπουργοί Περιβάλλοντος Γιώργος Αμυράς και Τουρισμού Σοφία
Ζαχαράκη.

Τους δύο Υφυπουργούς ξενάγησε στο βουνό, το απόγευμα της Τρίτης 13 Ιουλίου 2021, ο Δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς, συνοδευόμενος από Αντιδημάρχους,
Δημοτικούς και Τοπικούς Συμβούλους. Περπάτησε μαζί
τους σε μονοπάτια και διαδρομές, όπου είχαν την ευκαιρία να δουν, εν δράσει, ιππείς και ποδηλάτες βουνού.
Παράλληλα ενημερώθηκαν για τα ορειβατικά πεδία από
έμπειρο αναρριχητή, ο οποίος αποκάλεσε τη Φυλή
“Μέκκα” της ορειβασίας στην Αττική.
Στόχος μας είναι να κάνουμε τη Φυλή τουριστικό προορισμό, μια Αράχωβα της Αττικής, τόνισε ο Χρήστος Παππούς, ο οποίος είχε παρουσιάσει την περασμένη εβδομάδα, στον Υφυπουργό Γιώργο Αμυρά τις προτάσεις του
Δήμου.
συνεχίζεται στη σελ. 5
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ ΛΑΟ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ!

Η Ελλην ική Επιτροπή για τη Διεθν ή Ύφεση και
Ειρήν η (ΕΕΔΥ Ε) καταγγέλλει την εν ορχ ηστρωμέν η
από τους ιμπεριαλιστές προσπάθεια των τελευταίων
ημερών για ν α προκαλέσουν πολιτική αποσταθεροποίηση στην Κούβα.
Οι ΗΠΑ από κοιν ού με τη μαφία, αλλά και με άλλες
αν τεπ αν αστατικές δυν άμεις στο εσωτερικό της
Κούβας, αξιοπ οιούν τις ελλείψεις, εξαιτίας του
εξην τάχ ρον ου εμπ άργκο, σε εισαγόμεν α αγαθά,
προϊόν τα πρώτης αν άγκης, αλλά και τις συν εχ είς διακοπ ές ρεύματος, οργαν ών ον τας διαδηλώσεις και
καλών τας σε αν ατροπή της κυβέρν ησης.
Οι ΗΠΑ κι από κον τά και η ΕΕ έχ ουν το θράσος ν α
αυτοπαρουσιάζον ται ως δήθεν προστάτες των δημοκρατικών δικαιωμάτων , την ώρα που εν τείν ουν ολοέν α και περισσότερο την καταστολή, το φακέλωμα,
π ου ισοπ εδών ουν και π εριστέλλουν ακόμη και
στοιχ ειώδεις λαϊκές ελευθερίες, που φέρν ουν τρομον όμους κι επιστρατεύουν συν εχ ώς παλιότερα και
ν έα προσχ ήματα για ν α στραφούν εν άν τια στους
λαούς και στην πάλη τους. Πάει πολύ ν α μιλάν ε για
ειρήν η, δημοκρατία, ελευθερία οι ΗΠΑ, η ΕΕ, αλλά και
οι υποστηρικτές τους στην Ελλάδα, όταν σπέρν ουν
απ’ άκρη σ΄ άκρη Αμερικαν οΝΑΤΟϊκές βάσεις και υποδομές, όταν ευθύν ον ται για μια σειρά από επεμβάσεις
– αιματοκυλίσματα ολόκληρων λαών προκειμέν ου ν α
διασφαλίσουν τα κέρδη των επιχ ειρηματικών τους
ομίλων .
Η κυβέρν ηση Μπάιν τεν συν εχ ίζει την εγκληματική,
απάν θρωπη πολιτική του αποκλεισμού της Κούβας,
δολοφον ών τας καθημεριν ά τον Κουβαν ικό λαό. Διατηρεί σε ισχ ύ τα 242 πρόσθετα μέτρα της κυβέρν ησης
Τραμπ, που οδηγούν σε παραπέρα ασφυξία τον Κουβαν ικό λαό.

Δηλών ει μάλιστα πως δεν προτίθεται ν α αλλάξει πολιτική απέν αν τι στην Κούβα.
Οι αυταπάτες για μια πιο φιλολαϊκή διακυβέρν ηση
Μπάιν τεν , που καλλιεργούσαν και στη χ ώρα μας
δυν άμεις όπως ο ΣΥ ΡΙΖΑ και το ΜέΡΑ25, καταρρέουν
για πολλοστή φορά, αφού η “ελπίδα” για την οποία
μιλούσαν αποδείχ τηκε πραγματική λεπίδα όχ ι μόν ο
για τον Κουβαν ικό λαό, αλλά συν ολικά για τους λαούς
του κόσμου. Οι δυν άμεις αυτές φέρουν εγκληματικές
ευθύν ες γιατί με κάθε ευκαιρία ξεπλέν ουν τον Αμερικάν ικο ιμπεριαλισμό.
Ο ηρωικός λαός της Κούβας, εδώ και εξήν τα χ ρόν ια,
παρά τον οικον ομικό στραγγαλισμό εξαιτίας του
εμπάργκο, παρά τις ελλείψεις σε στοιχ ειώδη, δεν το
βάζει κάτω! Αν αδεικν ύεται η αν ωτερότητα του σοσιαλισμού, που παρά τις δυσκολίες, παρότι βρίσκεται
κυριολεκτικά στο “στόμα του λύκου”, έχ ει καταφέρει ν α
εξασφαλίσει επιτεύγματα που ακόμη και οι αν επτυγμέν ες καπιταλιστικές χ ώρες αδυν ατούν ν α παρέχ ουν
στους λαούς τους.
Ο Κουβαν ικός λαός έχ ει αποτρέψει με την πάλη του
αμέτρητες ιμπεριαλιστικές προβοκάτσιες σαν την τωριν ή, εν ώ ταυτόχ ρον α έχ ει δώσει σε όλο τον κόσμο
μεγαλειώδη μαθήματα διεθν ιστικής αλληλεγγύης και
αξιοπρέπειας. Την ώρα που οι ιμπεριαλιστές αιματοκυλούν χ ώρες, οι Κουβαν οί γιατροί οργαν ών ουν αποστολές σε όλο τον κόσμο για ν α βοηθήσουν τους δοκιμαζόμεν ους λαούς από ασθέν ειες και φυσικές καταστροφές. Ακόμη και στην περίοδο της παν δημίας, η
Κούβα βοήθησε με ιατρικές αποστολές χ ώρες σε όλο
τον κόσμο, εν ώ ταυτόχ ρον α παρά τις εξαιρετικά
δύσκολες συν θήκες αν απτύσσει τα δικά της εμβόλια,
με τη δέσμευση ν α βοηθήσει τους φτωχ ούς και καταπιεσμέν ους λαούς του κόσμου.
Η ΕΕΔΥ Ε εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη της με
τον ηρωικό λαό της Κούβας και την επαν άστασή του.
Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στο Κουβαν ικό
κίν ημα ειρήν ης.
Απαιτούμε την άρση του αποκλεισμού και όλων των
κυρώσεων κατά της Κούβας.
Όχ ι στις ιμπεριαλιστικές προβοκάτσιες!
Η Κούβα δεν είν αι μόν η της! Θα ν ικήσει!

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284
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Σοβαρό τροχαίο με αστυνομικούς της ΔΙΑΣ στο Μενίδι

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε με
αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ τα
μεσάνυχτα της Τρίτης (13/7) στο
Μενί δι .Στο
σημεί ο
έσπευσε
ι σχυρή αστυνομι κή δύναμη.Σε
πολύ λίγο χρόνο κατέφθασαν δυο
ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για να παραλάβουν τους δύο τραυματί ες
αστυνομικούς.
Μέχρι στι γμής δεν υπάρχουν
πληροφορίες για την κατάσταση της
υγείας τους.

Πρόσθεσε ότι, παράλληλα με την ανάπτυξη του
τουρισμού, ο Δήμος έχει καταθέσει, προς χρηματοδότηση, από το Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών “Αντώνης Τρίτσης”, ολοκληρωμένο πρόγραμμα πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας της Πάρνηθας.
Μίλησε ακόμα για την συμβολή του αρχαίου Φρουρίου Φυλής στην ανατροπή του καθεστώτος των
Τριάκοντα Τυράννων από τον Στρατηγό Θρασύβουλο, ενώ δεν παρέλειψε να δείξει τους Ναούς Κοιμήσεως Θεοτόκου, Αγίου Πέτρου και Αγίας Άννας
καθώς και τη συλλογή παραδοσιακών στολών και
ενθυμημάτων που φιλοξενούνται στο Δημαρχείο
Φυλής.
Από την πλευρά τους οι δύο Υφυπουργοί τόνισαν
την ανάγκη βιώσιμης ανάπτυξης του βουνού, μέσα
από την αναδάσωση, την πυροπροστασία, τη διάνοιξη
των μονοπατιών, την αποκατάσταση του Σανατορίου
και τη σύνδεση του ορεινού όγκου με το πρώην Βασιλικό Κτήμα Τατοΐου.
«Με το εμβληματικό έργο προστασίας, ανάπλασης
και ανάδειξης της Πάρνηθας, ύψους 24 εκ ευρώ που
ως ΥΠΕΝ εντάξαμε στο Ταμείο Ανάκαμψης θέλουμε
να προστατεύσουμε αλλά και να φέρουμε ζωή σε αυτό
το τόσο σπουδαίο βουνό που απέχει μόλις μια ανάσα
από την Αθήνα και αποτελεί έναν σημαντικό πνεύμονα πρασίνου»υπογράμμισε ο υφυπουργός Γιώργος
Αμυράς.
“Βρισκόμαστε σε έναν πανέμορφο Δήμο. Από την
πλευρά μας έχουμε την πολιτική βούληση να συνεργαστούμε μαζί του για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού με βιώσιμο τρόπο, ώστε να προστατεύσουμε το
φυσικό περιβάλλον” τόνισε η Υφυπουργός Σοφία
Ζαχαράκη.

Άλιμος: Aγρια επίθεση σε 14χρονο για να του
πάρουν το κινητό
Τον μαχαίρωσαν τρεις φορές στα πλευρά.
Ποινική δίωξη στους ανήλικους δράστες

Οι κατηγορούμενοι παραπ έμφ θη κα ν
ενώπι ον
της
ανακρί τρι ας
ανηλίκων, από
την οποία αναμένεται να ζητήσουν και να
λάβουν προθεσμί α γι α να
α π ο λο γη θο ύ ν
τι ς
επόμενες
ημέρες.

Ποινική δίωξη για ληστεία με
ιδιαίτερη σκληρότητα από κοινού, απόπει ρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία
και οπλοχρησία ασκήθηκε σε
βάρος των ανηλίκων που κατηγορούνται για το μαχαίρωμα
14χρονου χθες στην περιοχή
του Αλίμου.
Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν ενώπι ον της ανακρίτριας ανηλίκων, από την
οποία αναμένεται να ζητήσουν

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

και να λάβουν προθεσμία για
να απολογηθούν τις επόμενες
ημέρες.
Στις εικόνες που έχουν καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας
καταστήματος που βρίσκεται
δίπλα από το πάρκινγκ του
φαστφουντάδικου στον Άλιμο
που διαδραματίστηκε το περιστατικό, εμφανίζεται να κινείται
μια παρέα αποτελούμενη από 7
αγόρια και 2 κορίτσια.
Οι ανήλι κοι περπατούν με
γρήγορο βηματι σμό έως τη

στι γμή
που
φτάνουν στο
σημεί ο
ο
14χρονος μαζί
με την παρέα
του.
Ξαφνι κά
οι
νεαροί χάνονται από την
εικόνα όταν το
βί ντεο βρί σκεται στα 42 δευτερό λεπ τα ,
κ α θ ώ ς
βρίσκονται στο
πάρκινγκ του φαστφουντάδικου όπου η συγκεκριμένη κάμερα ασφαλείας δεν έχει πρόσβαση.
Εμφανί ζονται και πάλι να
φεύγουν τρέχοντας και να περνούν μπροστά από την συγκεκριμένη κάμερα ασφαλείας 35
δευτερόλεπτα αργότερα. Μέσα
σε αυτό το χρονικό διάστημα
είχαν είχαν συμπλακεί με την
παρέα του 14χρονου και τον
είχαν μαχαιρώσει.
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Χρυσά Βραβεία Innovation και Sustainability στα Packaging Awards
2021 για την Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ
Με το βλέμμα στραμμένο στην εξοικονόμηση φυσικών
πόρων, την αποδοτική διαχείριση των αποβλήτων
και τη μείωση των εκπομπών CO₂. ο όμιλος

Δ

ύο χρυσά βραβεία για το καινοτόμο
συσκευασμένο τσιμέντο που κυκλοφόρησε μέσα στο 2020 έλαβε η Α.Ε. Τσιμέντων
ΤΙΤΑΝ στα Packaging Awards 2021, στις κατηγορίες Innovation και Sustainability.
Η καινοτομία του νέου συσκευασμένου προϊόντος έγκειται στο γεγονός ότι, κατά τη χρήση του σε
μικρότερης ή μεγαλύτερης κλίμακας εργοτάξια,
επιτρέπει την ανάμιξη του τσιμέντου και της τεχνολογικά
προηγμένης
συσκευασίας
του,
εκμηδενίζοντας την ανάγκη για ανακύκλωση
κενών συσκευασιών. Η συσκευασία αποδομείται
γρήγορα και ενσωματώνεται αποτελεσματικά στο
μίγμα, βελτιώνοντας την ομοιογένεια του παραγόμενου προϊόντος.
Η κυκλοφορία του καινοτόμου προϊόντος, που
διατίθεται σε χαρακτηριστική πράσινη συσκευασία, απαντά στην ανάγκη της αγοράς να
βελτιώσει την παραγωγικότητα στα εργοτάξια και

Ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Πειραιά,
χαιρετίζει την έναρξη
λειτουργίας των πρώτων
έξι Πρότυπων Επαγγελματικών
Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)

παράλληλα
συμβάλλει
στην
προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας
που στηρίζεται στην ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση
ή την ανάκτηση υλικών και ενέργειας, αλλά και το σχεδιασμό προϊόντων που σε ολόκληρο τον κύκλο
ζωής τους θα συμβάλλουν στην
εξοικονόμηση φυσικών πόρων, την
αποδοτική διαχείριση των αποβλήτων και τη μείωση των εκπομπών CO₂.
Στον Τιτάνα προτεραιότητα και δέσμευση αποτελεί η δημιουργία αξίας για τον πελάτη, προσφέροντας νέες προϊοντικές προτάσεις προηγμένης
τεχνολογίας και διατηρώντας το υψηλό επίπεδο
εξυπηρέτησης και επικοινωνίας με τους συνεργάτες μας.

O θεσμός των Packaging Awards πραγματοποιείται για πέμπτη συνεχή χρονιά από την Boussias
με την υποστήριξη του Συνδέσμου Βιομηχανιών
Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας και αναγνωρίζει και επιβραβεύει το σχεδιασμό, την καινοτομία, τα υλικά, την τεχνολογία αλλά και τη βιωσιμότητα των συσκευασιών στην Ελληνική αγορά.

Εμβολι ασμοί : Τρι πλασι άστηκαν τα ραντεβού μετά
τι ς ανακοι νώσει ς γι α Freedom Pass
Τριπλασιάστηκαν τα ραντεβού που κλείνονται καθημερινά σε σχέση με τις 15.000 που κλείνονταν ημερησίως
έως τις δυο τελευταίες εβδομάδες του Ιουνίου

Συγκεκριμένα από τις 28 Ιουνίου, ημέρα ανακοίνωσης
του Freedom Pass, έχουν κλειστεί σε δυο εβδομάδες
433.175 νέα ραντεβού εμβολιασμού πρώτης δόσης, με
μεγάλη συμμετοχή και των υγειονομικών.

Στο ίδιο διάστημα, 100.000 νέοι ηλικίας από 18 έως 25
ετών έκλεισαν ραντεβού για να εμβολιαστούν, αναφέρει
η ertnews.

«Η Επαγγελματι κή
Εκπαίδευση και Κατάρτιση επανέρχεται δυναμικά ως Επιλογή και
όχι ως ανάγκη για τους
«αδύναμους».
Η λει τουργί α των
πρώτων έξι Πρότυπων
Ε π αγ γ ε λ μ ατι κ ώ ν
Λυκεί ων (Π.ΕΠΑ.Λ.)
από τον Σεπτέμβρι ο
ανοίγει νέες προοπτικές στις νέες και τους
νέους μας, παρέχοντας
γνώσεις και δεξιότητες
σε σύγχρονους κλάδους υψηλής ζήτησης.
Τ ο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά χαιρετίζει τις ενέργειες του
Υπουργείου Παιδείας
για την ουσιαστική αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

και Κατάρτισης και την
ανάδειξή της, ως επιλογή των νέων.
Εί ναι ενθαρρυντι κό
γι α το Επι μελητήρι ό
μας να βλέπει τα όσα
επί χρόνια έχει προτείνει να γίνονται πράξεις και να δίνουν στα
παιδιά των ΕΠΑΛ το
αύριο που τους αξίζει.
Το Β.Ε.Π. συνεχίζει
να στέκει αρωγός σε
κάθε προσπάθεια αναβάθμισης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτι σης, των
Τ εχνικών Επαγγελμάτων.
Ευχόμαστε καλή αρχή
στα παιδιά των νέων
Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων».

Mάλιστα μετά τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού τη Δευτέρα 12 Ιουλίου, σε λιγότερο από 24 ώρες
προγραμματίστηκαν περισσότερα από 80.000 ραντεβού από 45.000 πολίτες.
Την ίδια ώρα έντονος είναι ο προβληματισμός των ειδικών για την αύξηση των κρουσμάτων σε Αττική,
Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Λάρισα, αλλά και σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, όπως
η Μύκονος, η Ρόδος, η Πάρος και η Κέρκυρα.
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Υψ ηλός κίνδυνος πυρκαγιάς
σήμερα σε Αττική και Εύβοια
Πολύ
υψηλός
κίν δυν ος π υρκαγιάς (κατηγορία κιν δύν ου 4) προβλέπεται για την Πέμπτη 15/7 σε κάποιες π εριοχ ές της
χ ώρας σύμφων α με
τον Χάρτη Πρόβλεψης Κιν δύν ου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γεν ική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Σύμφων α με την αν ακοίν ωση, οι περιοχ ές με κατηγορία κιν δύν ου 4 είν αι:

Περιφέρεια Αττικής
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας)
Η Γεν ική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
(www.civ ilprotection.gr) του Υ πουργείου Προστασίας
του Πολίτη έχ ει εν ημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά
εμπλεκόμεν ες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των αν ωτέρω περιοχ ών ,
ώστε ν α βρίσκον ται σε αυξημέν η ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμέν ου ν α αν τιμετωπίσουν
άμεσα τυχ όν επεισόδια πυρκαγιών .
Παράλληλα, η Γεν ική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συν ιστά στους πολίτες

ν α είν αι ιδιαίτερα προσεκτικοί και ν α αποφεύγουν
εν έργειες στην ύπαιθρο που μπορούν ν α προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών
χ όρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η
χ ρήση μηχ αν ημάτων που προκαλούν σπιν θήρες
όπως δισκοπρίον α, συσκευές συγκόλλησης, η χ ρήση
υπαίθριων ψησταριών , το κάπν ισμα μελισσών , η
ρίψη αν αμμέν ων τσιγάρων , κ.α. Επίσης, υπεν θυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αν τιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών .

Σε ετοιμότητα οι υπηρεσίες του
Δήμου Αχαρνών
λόγω της υπερβολικής ζέστης

O Δήμος Αχ αρν ών εν ημερών ει τους δημότες πως
λόγω των έκτακτων καιρικών φαιν ομέν ων και του
αν αμεν όμεν ου κύματος καύσων α έως την Παρασκεύη 16 Ιουλίου θα μπορούν ν α καλούν στο τηλεφων ικό κέν τρο του Δήμου 2132072300 για οτιδήποτε
χ ρειαστούν .
Σε περίπτωση που κάποια άτομα αισθαν θούν
δυσφορία λόγω υπερβολικής ζέστης, θα μπορούν ν α
μεταβούν στο Δημαρχ είο, όπου θα υπάρχ ει κλιματιζόμεν ος χ ώρος για την παραμον ή τους καθημεριν ά
έως τις 10 το βράδυ.
Στις αίθουσες θα τηρούν ται όλα τα προβλεπόμεν α
μέτρα για την αποφυγή μετάδοσης του κορων οϊού.
Σε κάθε περίπτωση οι αρμόδιες υπηρεσίες του
Δήμου θα παραμείν ουν καθ’ όλο το διάστημα της έξαρσης των φαιν ομέν ων θα βρίσκον ται σε επιφυλακή,
για ν α συν δράμουν όπου κριθεί απαραίτητο.

θριάσιο-7

Ενημερωτική εκστρατεία για την εξάλειψη του κουνουπιού-τίγρης
σε πολίτες της Δυτ. Αττικής πόρτα-πόρτα

Λ. Κοσμόπουλος: «Μεριμνούμε με σωστή
πληροφόρηση ώστε να εξαλειφθούν οι
εστίες των επικίνδυνων κουνουπιών,
να προστατεύσουμε τους συμπολίτες και
τους επισκέπτες της περιοχής μας»

Πρόγραμμα ενημέρωσης πόρτα-πόρτα σε
κατοίκους για την εξάλειψη των κουνουπιών σε
ιδιωτικούς χώρους πραγματοποιείται από την
Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντι κής Υγι ει νής Περι φερει ακής Ενότητας
Δυτικής Αττικής, υπό το συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη Δυτ. Αττικής Λευτέρη Κοσμόπουλου.
Το πιλοτικό πρόγραμμα ξεκίνησε το Σάββατο
από την περιοχή της Ψάθας, Δήμου ΜάνδραςΕιδυλλίας, καθώς η περιοχή προσελκύει αρκετούς επισκέπτες αυτήν την περίοδο. Οι υπεύθυνοι του προγράμματος ενημέρωσαν τους
κατοίκους της περιοχής για την αντιμετώπιση
των εστιών κουνουπιών στις οικίες και τα καταστήματά τους. Σκοπός είναι να ενημερώνονται
οι πολίτες ώστε να αξιολογούν τις εστίες κουνουπιών και να λαμβάνουν μέτρα κατά της ανάπτυξης τους στους ιδιωτικούς τους χώρους,
ενώ παράλληλα η Περιφέρεια Αττικής υλοποιεί
προγράμματα ψεκασμών σε χώρους αρμοδιότητάς της. Μετά το πρώτο σκέλος της ενημέρωσης, ακολουθεί και η αξιολόγηση των εστιών
κουνουπιών, αν αυξάνονται ή μειώνονται, από
τους επιστήμονες του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, με τους οποίους συνεργάζεται η Περιφέρεια Αττικής, με ενέργειες του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ενημερωτικές δράσεις θα συνεχιστούν σε όλες τις περιοχές της
Δυτικής Αττικής, όπου σε κατοικίες εντοπίζεται
συχνά το κουνούπι-τίγρης.
Επισημαίνεται ότι ανάμεσα σε βασικά μέτρα
που πρέπει να λαμβάνουν οι πολίτες στις οικίες
είναι τα παρακάτω:
Να κλείνουν τα πηγάδια και να καθαρίζουν τα
στάσιμα νερά

Να μην γίνονται ποτίσματα που αφήνουν στάσιμα νερά κατά τη διάρκεια της ημέρας
Να αδειάζουν καθημερινά τα πιατάκια από τις
γλάστρες για να μην μένουν στάσιμα νερά σε
μπαλκόνια

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Αττικής Λ. Κοσμόπουλος δήλωσε σχετικά ότι: «Πρώτη μας μέριμνα είναι η δημόσια υγεία. Με πρωτοβουλίες του
Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, προχωράμε
σε επιστημονικές αναλύσεις των εστιών κουνουπιών της περιοχής μας και παράλληλα οι υπηρεσίες μας «τρέχουν» το πολύ σημαντικό κομμάτι
της ενημέρωσης των πολιτών, ώστε να εξαλειφθούν οι εστίες των επικίνδυνων κουνουπιών, να
προστατεύσουμε τους συμπολίτες και τους επισκέπτες της περιοχής μας».
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E.M.A.: Η μετάλλαξη «Δέλτα» θα κυριαρχήσει κατά 90% στην Ευρώπη τον Αύγουστο

Ο

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) ανακοίνωσε σήμερα ότι η παραλλαγή Δέλτα του κορωνοϊού θα
αντιπροσωπεύει το 90% των στελεχών που κυκλοφορούν
στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως τα τέλη Αυγούστου, και ότι οι δύο
δόσεις εμβολίου κατά της COVID-19 είναι απαραίτητες για την
προστασία από την ταχέως διαδεδομένη αυτή παραλλαγή.
Στην τελευταία ενημέρωση του EMA και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (EDCD) τονίζεται ότι η
παραλλαγή Δέλτα (B.1.617.2) είναι μια μετάλλαξη «ανησυχίας»
που εξαπλώνεται γρήγορα στην Ευρώπη και μπορεί να παρεμποδίσει σοβαρά τις προσπάθειες για τον έλεγχο της πανδημίας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι 40% έως 60% πιο μεταδοτική από την προηγούμενη παραλλαγή Άλφα (Β.1.1.7) που ήταν
η πρώτη σημαντική παραλλαγή ανησυχίας στην ΕΕ. Επιπλέον, η
παραλλαγή Δέλτα μπορεί να σχετίζεται με υψηλότερο κίνδυνο
νοσηλείας.
Το ECDC εκτιμά ότι μέχρι τα τέλη Αυγούστου η παραλλαγή
Δέλτα θα αντιπροσωπεύει το 90% όλων των στελεχών SARSCoV-2 που κυκλοφορούν στην ΕΕ. Αυτό καθιστά απαραίτητο για
τις χώρες να επιταχύνουν τα προγράμματα εμβολιασμού,
συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης δεύτερων δόσεων, όπου
συνιστώνται, και να κλείσουν τα κενά ανοσίας για τυχόν περαιτέρω εμφάνιση παραλλαγών, το συντομότερο δυνατό.
Απαραίτητες οι δύο δόσεις

Προκαταρκτικά στοιχεία δειχνουν ότι χρειάζονται και οι δύο
δόσεις ενός εμβολίου κατά της COVID-19 όπως τα Comirnaty,
Spikevax ή Vaxzevria για την παροχή επαρκούς προστασίας
έναντι της παραλλαγής Δέλτα.
Ο κίνδυνος σοβαρής νόσου και θνησιμότητας που προκαλείται
από την COVID-19 είναι μεγαλύτερος για τους ηλικιωμένους και

για εκείνους με άλλες
υποκείμενες καταστάσεις, τονίζοντας την
ανάγκη τους να ολοκληρώσουν τις προτεινόμενες δόσεις εμβολιασμού.
Εμβολιασμός
υγειονομικών

των

Παρομοίως, για την προστασία ευάλωτων και ηλικιωμένων
ατόμων σε κλειστά περιβάλλοντα, όπως νοσηλευόμενοι ασθενείς ή τρόφιμοι κάτοικοι σε εγκαταστάσεις μακροχρόνιας περίθαλψης, απαιτείται περαιτέρω προσοχή σε ορισμένες για την
αύξηση του εμβολιασμού μεταξύ των εργαζομένων στον τομέα
της υγείας και του προσωπικού τέτοιων ιδρυμάτων.
Ο EMA και το ECDC ενθαρρύνουν τους εργαζομένους στον
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και της φροντίδας να εμβολιαστούν το συντομότερο δυνατό, για να προστατεύσουν τον
εαυτό τους, τις οικογένειές τους και εκείνους με τους οποίους
εργάζονται και φροντίζουν.
Διαφορετικό εμβόλιο στη δεύτερη δόση;

Σε περισσότερα από τα μισά κράτη μέλη αποφάσισαν να
χρησιμοποιήσουν διαφορετικά εμβόλια για τη δεύτερη δόση από
αυτά που χρησιμοποιήθηκαν για την πρώτη δόση. Για παράδειγμα, σε ορισμένες χώρες μπορεί να προσφερθεί μια δεύτερη
δόση εμβολίου mRNA όπως το Comirnaty ή το Spikevax μετά
από μια πρώτη δόση του εμβολίου αδενοϊού Vaxzevria.
Μια τέτοια στρατηγική, η λεγόμενη mix and match, έχει ιστορι-

κά εφαρμοστεί για ορισμένα άλλα εμβόλια. Υπάρχουν καλή
επιστημονική βάση ώστε να περιμένουμε ότι αυτή η στρατηγική
θα είναι ασφαλής και αποτελεσματική όταν εφαρμόζεται στον
εμβολιασμό κατά της COVID-19.
Επί του παρόντος, ο EMA και το ECDC δεν είναι σε θέση να
υποβάλουν οριστικές συστάσεις σχετικά με τη χρήση διαφορετικών εμβολίων COVID-19 για τις δύο δόσεις.
Παρ ‘όλα αυτά, τα προκαταρκτικά αποτελέσματα από μελέτες σε Ισπανία, Γερμανία, και το Ηνωμένο Βασίλειο υποδηλώνουν ικανοποιητική ανοσοαπόκριση και καμία ανησυχία για
την ασφάλεια.
Αναμένονται περισσότερα δεδομένα σύντομα και ο EMA θα τα
εξετάζει μόλις γίνουν διαθέσιμα.
Θα χρειαστεί τρίτη δόση;

Είναι επί του παρόντος πολύ νωρίς για να κριθεί εάν και πότε
θα χρειαστεί μία ενισχυτική δόση για τα εμβόλια COVID-19,
επειδή δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά στοιχεία από τα προγράμματα εμβολιασμού και τις εξελισσόμενες μελέτες σχετικά με το
πόσο διαρκεί η προστασία από τα εμβόλια, λαμβάνοντας
υπόψη και τη διάδοση των μεταλλάξεων.

Ωστόσο, σε περίπτωση που χρειαστούν τρίτες δόσεις, ο EMA
και το ECDC συνεργάζονται ήδη μεταξύ τους και με εθνικούς
εμπειρογνώμονες. Τυχόν νέα στοιχεία που διατίθενται σε αυτό
το θέμα θα εξεταστούν άμεσα.
Τα δεδομένα πραγματικής αποτελεσματικότητας από την
Ευρώπη και άλλα μέρη του κόσμου, παρουσιάζουν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για τη συμπλήρωση των στοιχείων από τις κλινικές
δοκιμές που διερευνούν το θέμα των ενισχυτικών δόσεων.
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Τα 31 «κουφάρια» που απειλούν τον Αργοσαρωνικό και το «πράσινο» διαλυτηριο της Ελευσίνας

Σ

ημαντικές πρωτοβουλίες για
την
απομάκρυνση
των
ε π ι κ ί ν δ υ ν ω ν - ε π ι β λα β ώ ν
πλοίων και ναυαγίων έχει
αναλάβει ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας, περιοχή η οποία έχει χαρακτηριστεί “νεκροταφείο πλοίων”, λόγω των
πολλών εγκαταλελειμμένων μονάδων.
Τον τελευταίο χρόνο έχουν απομακρυνθεί οριστικά περίπου εννέα
επικίνδυνα-επιβλαβή πλοία και ναυάγια,
ενώ προχωρούν οι διαδικασίες για την
οριστική μετακίνηση κι άλλων εξ αυτών.
Μάλιστα, η διοίκηση του Λιμένα
προωθεί την ιδέα δημιουργίας ενός
“πράσινου” διαλυτηρίου πλοίων, αλλά οι
συζητήσεις με την κυβέρνηση βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο επίπεδο. Πρόκειται για μία σημαντική υποδομή που
λείπει από ένα ναυτιλιακό έθνος, όπως
η χώρα μας, πάντα φυσικά σε ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές πρακτικές.

Με τη προσφατη (12/7) απόφαση του
ασκούντος χρέη Διοικητή της Δημόσιας
Αρχής Λιμένων, Ιωάννη Γιαννάκου, η
οποία δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια, γίνεται γνωστό ότι τουλάχιστον 31 πλοία και
πλωτά ναυπηγήματα πλησίον του Πειραιά και του Αργοσαρωνικού (δικαιοδοσία ΟΛΠ) παραπέμπονται στη γνωμοδοτική επιτροπή ναυαγίων και
επικίνδυνων και επιβλαβών πλοίων της
ΔΑΛ.
Συνολικά 15 πλοία παραπέμπονται
κατ’ άρθρο 2 του Ν. 2881/2001 “Ρύθμι-

ση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και
άλλες διατάξεις”, το οποίο αφορά ναυάγια σε λιμένες, διώρυγες και διαύλους.
Παράλληλα, 16 μονάδες παραπέμπονται κατ’ άρθρα 3-5 του ίδιου νόμου που
αφορούν επικίνδυνα και επιβλαβή
πλοία σε λιμένες, εκτός λιμένων ή σε
ακινησία.
Η επιτροπή γνωμοδοτεί για θέματα
ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, χωρίς να
είναι απαραίτητο ότι όλες οι εξεταζόμενες μονάδες αποτελούν κίνδυνο και
κατ’ επέκταση χρήζουν ενεργειών από
τις αρχές.

Οι κίνδυνοι και το κόστος
Συνολικά εκατοντάδες ναυάγια και
κουφάρια πλοίων εντοπίζονται στις
ελληνικές θάλασσες. Πρόκειται, στην
πλειονότητα των περιπτώσεων, για περιβαλλοντικές “βόμβες” έτοιμες να σκάσουν και εμπόδια στην ασφαλή διέλευση
των πλοίων που πλέουν αναγκαστικά
κοντά τους.
Βασικός ανασταλτικός παράγοντας για
την απομάκρυνση επικίνδυνων πλοίων
ή ναυαγίων είναι το κόστος. Με βάση
τον προαναφερθέντα νόμο, η ανέλκυση
βαραίνει τον ιδιοκτήτη και την εταιρεία
που του παρέχει ασφαλιστική κάλυψη.
Εάν, όπως συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις, ο πλοιοκτήτης αδιαφορήσει ή
δεν μπορεί να επωμιστεί το κόστος, τότε
το νομικό πρόσωπο που ασκεί τη
διοίκηση και διαχείριση λιμένα προκ-

ηρύσσει διαγωνισμό. Διαδικασία που
δεν έχει πάντα επιτυχημένη κατάληξη.

Τα πλοία της λίστας
Ανάμεσα
στα
παραπεμπόμενα
πλοία/πλωτά ναυπηγήματα συγκαταλέγονται σκαριά, τα οποία ναυπηγήθηκαν
αρκετές δεκαετίες πριν και δραστηριοποιούνταν τόσο στην εμπορική ναυτιλία
όσο και στην ακτοπλοΐα.
Ειδικότερα, στη λίστα συμπεριλαμβάνεται το δεξαμενόπλοιο “Αγία Ζώνη Ι”,
με έτος κατασκευής το 1976. Το 2018
είχε συλληφθεί ο νόμιμος εκπρόσωπος
της διαχειρίστριας του πλοίου, καθώς
είχε διαπιστωθεί μικρής έκτασης ρύπανση στη θαλάσσια περιοχή Μώλου της
ΔΕΗ στο Κερατσίνι. Υπενθυμίζεται εξάλ

λου ότι πριν από μερικά χρόνια,
βυθίστηκε το “Αγία Ζώνη ΙΙ”, προκαλώντας εκτεταμένη ρύπανση στο Σαρωνικό.
Παράλληλα, στη λίστα καταγράφονται
και πλοία/πλωτά ναυπηγήματα, τα
οποία είχαν χαρακτηριστεί το 2018
“επικίνδυνα και επιβλαβή”, όπως διαβάζουμε στις τότε oικονομικές καταστάσεις
του ΟΛΠ, διότι η “η συνολική τους κατάσταση δημιουργεί κίνδυνο βύθισης,
κίνδυνο στη ναυσιπλοΐα και προσβάλλουν ή απειλούν να προσβάλλουν το
περιβάλλον”. Ωστόσο, δεν προχώρησε,
όπως φαίνεται, η απομάκρυνσή τους.
Συγκεκριμένα πρόκειται για το επιβατηγό “Βαθύ” (Σαλαμίνα) και τον πλωτό
γερανό “Κρόνο” (ΝΑΖΩ Περάματος).

Το Athens Open Air Film Festival στην Ελευσίνα

T

o Athens Open Air Film
Festival, σε συνδιοργάνωση
με την «Ελευσίνα 2023
Πολιτιστική
Πρωτεύουσα
της
Ευρώπης», σας προσκαλεί σε ένα
τετραήμερο
δρώμενο
–
κινηματογραφικό ταξίδι στην ιστορική
Ελευσίνα, από τις 23 έως τις 26 Ιουλίου
2021. Πρόκειται για μία σειρά δωρεάν
κινηματογραφικών
προβολών,
εμπνευσμένων από την ανεξερεύνητη
τοπογραφία της Ελευσίνας, με
γνώμονα το σινεμά ως εικαστική
παρέμβαση και ως ανάδειξη ενός
χώρ ου, ως εμπειρία και διάλογο με μία
τοποθεσία .

Πρόθεση του Athens Open Air Film
Festival είναι η μετατροπή της
Ελευσίνας
σε
πολύτιμο
και
μυστηριώδες έκθεμα, μέσα από την
απρόσμενη
συνομιλία
της
κινηματογραφικής θέασης με το
φυσικό σκηνικό που θα τη φιλοξενήσει
και τη μεταμόρφωση μίας σειράς
προβολών
σε
site
specific
καλλιτεχνική δράση.
Στόχος είναι να αποτελέσουν οι
προβολές μοχλό έλξης αφενός των
κατοίκων της Ελευσίνας, ώστε να
ανακαλύψουν ξανά με ενθουσιασμό
την πόλη τους και τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της, αλλά και των
επισκεπτών
της
περιοχής,

προσφέροντάς τους έναν συνδυασμό
θέασης και μαγικής συνύπαρξης του
σινεμά με το περιβάλλον που το
κυκλώνει και ταυτοχρόνως το
συμπληρώνει, του προσδίδει επιπλέον
διαστάσεις και ατμόσφαιρες.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε
προβολές σε πέντε τοποθεσίες
ιδιαίτερης αισθητικής και σημασίας
για το ιστορικό φορτίο και το διαρκώς
μεταβαλλόμενο περιβάλλον της
Ελευσίνας, προσφέροντας μία εκ
νέου «ανάγνωση» πέντε εκπληκτικών
φιλμ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

*Οι ακριβείς τοποθεσίες
ανακοινωθούν σύντομα.

θα

Παρασκευή 23 Ιουλίου | 21:15
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ: THE FINAL
CUT (APOCALYPSE NOW: THE
FINAL CUT, 1979 / 2019)
του Φράνσις Φορντ Κόπολα

Μία από τις πλέον μυθικές ταινίε ς
του σύγχρονου κινηματογράφου θα
προβληθεί στο ολοκαίνουργιο και
τελειωτικό μοντάζ που ονειρευόταν ο
δημιουργός της, με εντυπωσιακή
ψηφιακή αποκατάσταση που έγινε για
πρώτη φορά από το αρχικό νεγκατίφ
της ταινία ς, δίνοντας την ευκαιρία στο
κοινό να δει, να ακούσει και κυρίως να
βιώσει την «Αποκάλυψη» όπως ποτέ
άλλοτε.
Πρωταγωνιστούν: Μάρτιν Σιν,
Ρόμπερτ Ντιβάλ, Μάρλον Μπράντο,
Λόρενς Φίσμπερν, Ντένις Χόπερ |
Διάρκεια: 183′

Σάββατο 24 Ιουλίου | 21:15
ΝΟΣΦΕΡΑΤΟΥ – ΜΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΤΡΟΜΟΥ (NOSFERATU – EINE
SYMPHONIE DES GRAUENS, 1922)
του Φρίντριχ Βίλεμ Μούρναου

Συνοδεία πρωτότυπης, ζωντανής
μουσικής από τον συνθέτη Νίκο
Βελιώτη.
Μία μεγαλοπρεπής ελεγεία του
άσ πρου και του μαύρ ου, του
μακάβ ριου και του γοτθικού, του
άπλετου φωτός και του απέρ αντου
σκοταδιού, της αόρ ατης γέφυρας που
ενώνει τον κόσμο των ζωντανών με
εκείνον των νεκρών. Με το
εξπρεσιονιστικό βωβό αριστούρ γημα
του Μούρ ναου, εμπνευσμένο από τον
ανυπέρβλητο
λογοτεχνικό
«Δράκουλα» του Μπραμ Στόουκερ,
ξημέρ ωσε ένας ολόκληρος αιώνας
κινηματογραφικής μυθολογία ς τρόμου.
Το «Νοσφεράτου» θεωρείται μία από
τις σπουδαιότερες δημιουργίες στην
ιστορία του σινεμά.
Πρωταγωνιστούν: Μαξ Σρεκ,
Γκούσταβ
Φον Βαγκενχάιμ |
Διάρκεια: 94′
Ο Νίκος Βελιώτης θα αναπαράγει
ηχητικά περιβάλλοντα που θα
εμπλουτίσουν το ακουστικό αφήγημα
της ταινία ς.

Κυριακή 25 Ιουλίου | 21:15
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΡΕΠΟΡΤΕΡ (THE
PASSENGER, 1975)
του Μικελάντζελο Αντονιόνι

Μαέσ τρος
τής
ελκυστικά
κινηματογραφημένης αποξένωσης
και των ανθρωπίνων ζωνών του

Λυκόφωτος μέσ α στις οποίε ς
ταυτότητες,
πεπρωμένα,
χαρακτηριστικά και ολόκληρες ζωές
χάνονται για να μη βρεθούν τις
περισσότερες φορές ποτέ ξανά, ο
Μικελάντζελο Αντονιόνι πλάθει εδώ
έναν σύνθετο και πανούρ γο ιστό
ταινία ς, ένα υπαρξιακό θρίλερ το
οποίο παραμένει μέχρι σήμερα μία
από τις θρυλικές δημιουργίε ς της
δεκαετίας του ’70.
Πρωταγωνιστούν: Τζακ Νίκολσον,
Μαρία Σνάιντερ, Ίαν Χέντρι |
Διάρκεια: 119′
Δευτέρα 26 Ιουλίου | 21:15

ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΧΑΒΡΗΣ (LE
HAVRE, 2011)
του Άκι Καουρισμάκι

Στο
μέσο
μίας
απέλπιδος
πραγματικότητας, ο Καουρισμάκι
ανακαλύπτει ξανά την ανθρώπινη
δυνατότητα για κάτι καλύτερο,
οχυρώνεται με τους ήρωές του πίσω
από έναν αφοπλιστικό ρομαντισμό και
συνοψίζει την έννοια της συγκινητικής
αγάπης στο υπέροχο πρωταγωνιστικό
ζευγάρι των Αντρέ Βιλμς και Κάτι
Ούτινεν. Χειροποίητη, ανεπιτήδευτη
και με το βλέμμα διακριτικά σκυμμένο
χαμηλά, η «Χάβρη» επικοινωνεί τα
πάντα ψιθυριστά, επαναφέρει την
κινηματογραφική μαγεία των απλών
πραγμάτων
και
διδάσκει
τη
μετριοφροσύνη ως αρετή στην εποχή
των μεγαλόσχημων δηλώσεων.
Πρωταγωνιστούν: Αντρέ Βιλμς,
Κάτι Ούτινεν, Ζαν-Πιέρ Νταρουσέν
|Διάρκεια: 93′

Δευτέρα 26 Ιουλίου | 21:15
ΑΓΕΛΑΣΤΟΣ
ΠΕΤΡΑ,
Φίλιππου Κουτσαφτή (2000)

του

Από το 2000, χάρ η στην αίσθηση
που προκάλεσε η πολυβραβευμένη
«Αγέλαστος Πέτρα», ο Φίλιππος
Κουτσαφτής κατοχυρώθηκε ως μία
σημαντική και επιδραστική φιγούρ α
στον χώρ ο του ελληνικού σινεμά
τεκμηρίωσης. Στο πλαίσ ιο της
επετείου των 20 χρόνων από την
πρεμιέρ α
της
ταινία ς,
θα
πραγματοποιηθούν δύο συνεχόμενες
προβολές (η μία μετά την άλλη), η
πρώτη για το κοινό και η δεύτερη,
παρουσία του περφόρμερ Τάσ ου
Βασιλείου, θα αποτελέσ ει ειδική
εγκατάσταση, η οποία θα καθιστά την
προβολή της ταινία ς αντικείμενο
πολλαπλής
θέα σης
στον
αρχαιολογικό χώρ ο της Ελευσίνας.
Διάρκεια: 85′

Στο πλαίσιο της προβολής, θα
παρουσιαστεί σε πρώτη προβολή
10λεπτο απόσπασμα (work in
progress) από τη νέα ταινία του
Φίλιππου Κουτσαφτή «Οι Ελευσίνιοι»,
σε παραγωγή της «Ελευσίνας 2023
Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας
της
Ευρώπης».
Το κινηματογραφικό τετραήμερο
εντάσσεται στον θεματικό άξονα
«Άνθρωποι/Κοινωνία»,
του
καλλιτεχνικού προγράμματος της
Ελευσίνας
2023
Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης, και
συγκεκριμένα πρόκειται για μία από
τις δράσεις του προγράμματος Cine
ΕΛΕΥΣΙΣ.

10-θριάσιο
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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 Υπάλληλος με δίπλωμα για μηχανάκι για εξωτερικές

εργασίες, για εταιρία με έδρα τον Ασπρόπυργο. Απαραίτητα οι
εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
Τηλ. Επικοινωνίας 2105579069

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

Ζητείται κοπέλα από τον Κυνηγετικό Σύλλογο
Ασπροπύργου για γραμματειακή υποστήριξη,
4ωρης απασχόλησης 8μηνης σύμβασης.
Τηλ. επικοινωνίας 6932476552
- Σταμάτης Ιωάννης
ΓΑΜΟΣ

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΜΠΑΝΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΑΚΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΙΛΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΡΟΖΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ
ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΙΛΙΣΣΟΥ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Ενοικιάζεται μονοκατοικία για οικία,
γραφεία ή ιατρεία, στην οδό Σαλαμίνος
42,στο κέντρο του Ασπροπύργου,
110 τετραγωνικων μέτρων.
(ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΗ )
τηλ:6973900512
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θριάσιο-11

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Όπως έγραφε η «Ν», η ελληνική πρόταση για τη βελτίωση της ρύθμισης η οποία θα
συζητηθεί σε επίπεδο επικεφαλής θα προβλέπει αυξημένο αριθμό δόσεων για την
αποπληρωμή των χρεών. Το βασικό σενάριο προβλέπει τις 60 ή τις 72 δόσεις, ενώ
θεωρείται δεδομένο ότι όσοι πληρώσουν σε λιγότερες δόσεις ή εφάπαξ θα έχουν ευνοϊκότερη μεταχείριση (κυρίως άτοκη περίοδο αποπληρωμής των οφειλών).

Ο κ. Σταϊκούρας, ωστόσο, δεν θέλησε να προσδιορίσει το ύψος των δόσεων, λέγοντας
ότι «θα είναι κάτι καλύτερο σε δόσεις (σ.σ. από τη σημερινή ρύθμιση των 24- 48
δόσεων), για μεγαλύτερη χρονική περίοδο και για περισσότερο κόσμο».

Στο μεταξύ ο υπουργός αποσαφήνισε επίσης ότι δεν θα επεκταθεί στην εστίαση και σε
άλλους κλάδους το μέτρο της απαλλαγής από τα ενοίκια, αλλά τον Ιούλιο θα περιοριστεί σε λίγους κλάδους που μένουν κλειστοί με κυβερνητική εντολή. Ανέφερε επίσης,
ότι έως τώρα το κράτος έχει καταβάλει 650 εκατ. ευρώ σε ιδιοκτήτες ακινήτων για τα
«κουρεμένα» ενοίκια που εισέπραξαν.
Σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού, είπε ότι βρίσκεται εντός των υπολογισμών και των πρόσφατων εκτιμήσεων. Δήλωσε ότι τα ταμειακά διαθέσιμα είναι
περίπου 34 δισ. ευρώ (στο επίπεδο προ κρίσης) και επεσήμανε ότι, με βάση τους πρόδρομους δείκτες του β' τριμήνου, ο στόχος για ανάπτυξη 3,6% «θα επιτευχθεί με άνεση
και ασφάλεια». Πρόσθεσε ότι η οικονομία μπορεί να αναπτυχθεί «με πολύ υψηλότερους ρυθμούς, αλλά λόγω της αβεβαιότητας μένουμε στο 3,6%».

Ερωτηθείς τι θα γίνει εάν απαιτηθούν νέα μέτρα στήριξης εξαιτίας μιας επέκτασης της
πανδημίας, είπε πως υπάρχουν ποσά περίπου 4- 4,5 δισ. ευρώ για μέτρα, τα οποία
δεν έχουν ακόμη εκταμιευθεί. Και έφερε ως παραδείγματα, το πρόγραμμα «Γέφυρα»
(περίπου 75.000 πολίτες έχουν έως τώρα απορροφήσει 165 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα), τις δράσεις του υπουργείου Ανάπτυξης για την εστίαση, τον τουρισμό, τους
παιδότοπους και τα γυμναστήρια, καθώς και το πρόγραμμα συμψηφισμού πάγιων
δαπανών επιχειρήσεων με μελλοντικές φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις
(εκτίμησε ότι δικαιούχοι θα είναι περίπου 30.000 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 10.000
στην εστίαση, οι 3.000 στον τουρισμό και οι 1.200 στο λιανεμπόριο).

48
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12-θριάσιο

SL1: Στις 20.30 της 19ης
Ιουλίου η κλήρωση
Η εν ημέρωση της Λίγκας για τη διαδικασία

Tην προσεχ ή Δευτέρα (19/7) θα γίν ει η κλήρωση της
Σούπερ Λίγκας 1 για τη σεζόν 2021-22, για ν α
εν ημερώσει την Τετάρτη (14/7) η διοργαν ώτρια ότι η
διαδικασία θα ξεκιν ήσει στις 20.30, σε χ ώρο
εκδηλώσεων στον Άλιμο.
Σε ό,τι αφορά τους εκπροσώπους των ΜΜΕ που
θέλουν ν α δώσουν το «παρών », θα πρέπει ν α δείξουν
είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά του κορων οϊού
είτε ν α έχ ουν κάν ει τεστ (self , rapid, pcr).

Η αν ακοίν ωση αν αφέρει τα ακόλουθα: «Αν ακοιν ών εται
ότι η ηλεκτρον ική κλήρωση του Πρωταθλήματος Super
League Interwetten 2021-22 θα πραγματοποιηθεί τη
Δευτέρα 19 Ιουλίου στις 20:30 στο χ ώρο εκδηλώσεων
Ble Pav illon (Δ/ν ση: Λ. Ποσειδών ος 70, Άλιμος),
σύμφων α με τα όσα προβλέπον ται στα Υ γειον ομικά

Πρωτόκολλα και θα μεταδοθεί ζων ταν ά μέσω Liv e
Streaming από το επίσημο καν άλι της Super League
στο Y ou Tube.

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΚΙΝΗΤΟ & ΣΤΑΘΕΡΟ):

Με βάση το Υ γειον ομικό Πρωτόκολλο, από κάθε Μέσο
θα γίν εται δεκτό αίτημα για MIA και μόν ο ον ομαστική
διαπίστευση.

Σημείωση: Λαμβάν ον τας υπόψη τις οδηγίες και τις
συστάσεις των αρμόδιων αρχ ών για την πρόληψη κατά
της διασποράς του ιού COVID-19 καθώς και την
ασφάλεια όλων των παρευρισκομεν ων παρακαλούμε
για τα παρακάτω κατά την άφιξή σας στην εκδήλωση:

Διαπίστευση εκπροσώπων ΜΜΕ για την Κλήρωση
Πρωταθλήματος Super League Interwetten:

Παρακαλούν ται οι εκπρόσωποι ΜΜΕ (δημοσιογράφοι,
φωτογράφοι, τεχ ν ικό π ροσωπ ικό τηλεοπ τικών
δικτύων , ραδιοφων ικών σταθμών κ.λπ .) π ου
επιθυμούν ν α καλύψουν δημοσιογραφικά την Κλήρωση
του Πρωταθλήματος Super League Interwetten 20212022,
να
στείλουν
e-mail
στη
διεύθυν ση
social@slgr.gr τα ακόλουθα στοιχ εία και με τίτλο
“ΔΙΑΠΙΣΤΕΥ ΣΗ ΓΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
SUPER LEAGUE INTERWETTEN 2021-2022”, μέχ ρι
την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ ΜΟ:
ΜΜΕ:

E-MAIL:

Μετά το πέρας της σχ ετικής προθεσμίας ΔΕ ΘΑ ΔΟΘΕΙ
ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥ ΣΗ.

1/ Επίδειξη Πιστοποιητικού Εμβολιασμού ή Βεβαίωση
αρν ητικού
απ οτελέσματος
COVID-19
αυτοδιαγν ωστικού ελέγχ ου (Self -Test), ή άλλου τύπου
διαγν ωστικού ελέγχ ου (Rapid Test ή PCR Test) κατά
την άφιξή σας στο χ ώρο της εκδήλωσης.
2/ Χρήση μάσκας από τους προσκεκλημέν ους.

ΧΡΥ ΣΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ
ΤΗΣ
ΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΤΟΥ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE INTERWETTEN
2021-22 ΕΙΝΑΙ Η INTERWETTEN».

Προβιβασμός από τα τοπικά στη Γ’ Εθνική

Οι πεν ήν τα τρεις Πρωταθλήτριες ομάδες των Ε.Π.Σ. και οι τρεις Δευτεραθλήτριες
Ομάδες των ιδρυτριών Εν ώσεων , δηλαδή συν ολικά πεν ήν τα έξι Ομάδες, θα πάρουν μέρος στους αγών ες κατάταξης για τον προβιβασμό στη Γ΄ κατηγορία.
Θα συγκροτήσουν 8 ομίλους των 7 ομάδων έκαστος. Το πρωτάθλημα αυτό των
Πρωταθλητριών Ομάδων των Ε.Π.Σ. θα διεξαχ θεί μετά από κλήρωση σε έν α
γύρο, όπου κάθε σωματείο θα αγων ιστεί σε 3 αγών ες εν τός, 3 αγών ες εκτός και
έν α ρεπό. Από κάθε όμιλο θα αν έβουν τρεις ομάδες και συν ολικά 24 από όλη
την Ελλάδα.
1ος ΟΜΙΛΟΣ:
ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ , ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ, ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ, ΕΠΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ,
ΕΠΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΕΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α΄.

2ος ΟΜΙΛΟΣ:
ΕΠΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΕΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Β΄, ΕΠΣ ΚΙΛΚΙΣ, ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ, ΕΠΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ, ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ, ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.

3ος ΟΜΙΛΟΣ:
ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΕΠΣ ΗΠΕΙΡΟΥ , ΕΠΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΕΠΣ ΚΕΡΚΥ ΡΑΣ, ΕΠΣ
ΑΡΤΑΣ, ΕΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥ ΚΑΔΑΣ, ΕΠΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ.

4ος ΟΜΙΛΟΣ:
ΕΠΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΕΠΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΕΠΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΕΠΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΕΠΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΕΠΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ.

5ος ΟΜΙΛΟΣ:
ΕΠΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΕΠΣ ΖΑΚΥ ΝΘΟΥ , ΕΠΣ ΑΧΑΪΑΣ, ΕΠΣ ΗΛΕΙΑΣ, ΕΠΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΕΠΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ.

6ος ΟΜΙΛΟΣ:
ΕΠΣ ΕΥ ΒΟΙΑΣ, ΕΠΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΠΣ ΕΥ ΡΥ ΤΑΝΙΑΣ, ΕΠΣ ΦΩΚΙΔΑΣ, ΕΠΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΕΠΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΕΠΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β΄.

7ος ΟΜΙΛΟΣ:
ΕΠΣ ΑΘΗΝΩΝ Β, ΕΠΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α΄, ΕΠΣ ΔΥ ΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΠΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ , ΕΠΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΕΠΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ , ΕΠΣ ΡΕΘΥ ΜΝΟΥ .

8ος ΟΜΙΛΟΣ:
ΕΠΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΠΣ ΛΕΣΒΟΥ , ΕΠΣ ΧΙΟΥ , ΕΠΣ ΚΥ ΚΛΑΔΩΝ,
ΕΠΣ ΣΑΜΟΥ , ΕΠΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ , ΕΠΣ ΑΘΗΝΩΝ Α΄.

O AO Ζωφριάς Συγχαίρει...

Η οικογένεια του Αθλητικού
Ομίλου Ζωφριάς συγχαίρει
τον νεαρό ποδοσφαιριστή της
ομάδας μας ΑΝΔΡΕΑ ΤΡΙΜΠΟ
για την επιτυχία του στις
Πανελλήνιες Εξετάσεις 2021
(17.300 μόρια) και του
εύχεται καλή επιτυχία σε ό,τι
επιλέξει!
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Ο Πανελευσινιακός ΑΟΚ
ανακοίνωσε τον Γιοβάν
Θεοδοσίου
Η Διοίκηση του Πανελευσινιακού ΑΟΚ ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας της με τον αθλητή Γιοβάν Θεοδοσίου (25 χρόνων 2,02 Forward)
Ο αθλητής αγωνίστηκε πέρσι στο Πρωτάθλημα
της Α2 Εθνικής Κατηγορίας με τα χρώματα της
Δάφνης
Δαφνί ου.
Ο Γιοβάν Θεοδοσίου έχει περάσει από το Μαρούσι, τον Ιωνικό Νικαίας,στον Εσπερο Καλλιθέας
(συμπαί κτες
με
τον
Παπαφλωράτο)
Ευχόμαστε στον Γιοβάν να είναι υγιής και πολλές επι τυχί ες με το ΣΤ ΑΧΥ στο στήθος !

Γ Υ Ν Α Ι
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΓΚΟΛ

Κ

Α
ΚΑΙ

Προς όλα τα Σωματεία Ποδοσφαίρου Γυναικών.

Με καθυστέρηση ένεκα και της καλοκαιρινής ραστώνης, παραθέτουμε τις
απαντήσεις της Επιτροπής Γυναικείου
Ποδοσφαίρου, όπως τις απάντησε ο
Πρόεδρος, κος Φύτρας στις τηλεδιασκέψεις.
1. Πολλές ομάδες έχουν προτάσεις για
νέα μορφή των πρωταθλημάτων, προτάσεις που για την οικονομία της συζήτησης
δεν μπορούν να αναγραφούν εδώ. Έχετε
πρόθεση να εξετάσετε αλλαγή στη
μορφή της διεξαγωγής των πρωταθλημάτων κι αν ναι προτίθεστε να υπάρξει
διαβούλευση με τα σωματεία πριν αποφασισετε την τελική μορφή;
Δεν εχει αποφασιστεί η μορφή των
ομίλων στη Γ, αναμένονται οι δηλώσεις
συμμετοχής για να αποφασιστεί το μέγεθος των ομίλων.
Η Β κατηγορία, μάλλον, θα έχει την
περυσινή μορφή.
2. Ποια η πιθανή ημερομηνία (μήνας)
έναρξης του πρωταθλήματος της αγωνιστικής περιόδου 2021-2022;
10 Οκτωβρίου το αργότερο θα γίνει η 1η
αγωνιστική του πρωταθλήματος της Β
Εθνικής κατηγορίας
17 Οκτωβρίου το αργότερο θα γίνει η 1η
αγωνιστική του πρωταθλήματος της Γ
Εθνικής κατηγορίας.
3. Υπάρχει σκέψη για αλλαγές στην
οικονομική στήριξη των σωματείων από
την ΕΠΟ ;
Θα γίνει προσπάθεια για αύξηση της

Ο Μπάμπης
Παντελίδης
ανανέωσε στον
Μεγαρικό

Στην φωτό οι Καραχάλιος Ματθαίος - Γιοβάν Θεοδοσίου - Φιλίππου Γιάννης

οικονομικής στήριξης των σωματείων
τη νέα χρονιά.
4. Υπάρχει σκέψη για αναζήτηση εσόδων από κεντρικές χορηγιίες ; Η τηλεοπτική κάλυψη πόσο εφικτή είναι να
υπάρξει στο ποδόσφαιρο γυναικών μιας
και σίγουρα είναι ένα "μέσο" προβολής,
προώθησης αλλά και ανάπτυξης αυτού.
Ήδη τρέχουν προσπάθειες εύρεση
πόρων μέσω χορηγιών και τηλεοπτικών,
ελπίζουμε να έχουμε καλά νέα.
5. Στις περισσότερες χώρες το ποδόσφαιρο γυναικών είναι επαγγελματικό.
Υπάρχει τέτοια σκέψη από την ΕΠΟ για
την Α' Εθνική;
Δεν είναι κάτι τέτοιο στα άμεσα πλάνα
της Επιτροπής.
6. Τι προτίθεστε να κάνετε τον περιπτώσεις σεξισμού στην Ε.Π.Ο. και τους
κανονισμούς.
Έχει ήδη ζητηθεί να αλλάξει το άρθρο
του ΚΑΠ που τοποθετεί την Γ Εθνική
Γυναικών κάτω από το Α’ Τοπικό Ανδρών
και να αλλάξει η αναφορά της Ε.Π.Ο.
από «Χ κατηγορία» σε «Χ Εθνική Κατηγορία».
7. Πιστεύετε ότι πρέπει να δημιουργηθεί ΕΠΣ Ποδοσφαίρου Γυναικών όπως
προβλέπει το καταστατικό της Ε.Π.Ο.;
Η ΕΠΣ Γυναικών είναι κάτι που πρέπει
να γίνει καθώς προβλέπεται από την
Ολιστική Μελέτης της UEFA όπως και
εκπροσώπηση
του
Ποδοσφαίρου
Γυναικών στην Εκτελεστική Επιτροπή της
Ε.Π.Ο. Είναι κάτι σημαντικό που θα
δώσει αυτοδιοίκηση και ευελιξία στα
Γυναικεία Πρωταθλήματα. Η Νομική
Υπηρεσία της Ε.Π.Ο. θα βοηθήσει καθώς
και ο ίδιος στη δημιουργία του κατάλληλου
καταστατικού ώστε να αναδειχθέι η Διοικούσα Επιτροπή που θα οδηγήσει τη νεα
ΕΠΣ σε εκλογές και την αναγνώριση από
την Ε.Π.Ο.
8. Συνεχώς ακούμε για επιχορηγήσεις
του Γυναικείου Ποδοσφαίρου από την
UEFA αλλά ουδέποτε έχει τοποθετηθεί η
Ε.Π.Ο. επίσημα επ' αυτού. Υπάρχει
σκέψη για διαφάνεια σ' αυτό το σοβαρότατο θέμα;
Είχαμε δήλωση ότι τη φετινή χρονιά θα
μάθουμε τι ποσό θα διαθέσει η UEFA για
το Ποδόσφαιρο Γυναικών στην Ελλάδα
αλλά και τον οικονομικό προϋπολογισμό
της Ε.Π.Ο. για τα πρωταθλήματα.
9. Έχουν πληρωθεί παράβολα συμμετοχής και άλλα παράβολα όσον αφορά
τον προπονητή σε μια χρονιά που είναι
μη γενόμενη.
Τα παραβολα συμμετοχης των σωματειων θα ισχυσουν και για τη νεα χρονια,

δε θα πληρωθουν ξανα. Μάλλον όμως θα
πληρωθούν αυτά των προπονητών.
10. Θα μελετηθεί κεντρικά η ασφαλιστική κάλυψη των παικτριών με ιδιωτική
ασφαλιστική εταιρεία;
Ο κος Φύτρας μας ενημέρωσε ότι
υπάρχει ήδη μέριμνα από την Ε.Π.Ο.
ώστε όσες κοπέλες τραυματίζονται σε
αγώνα να λαμβάνουν βοήθημα που
μπορεί να φτασει τα 1200€. Θα οριστεί
εκπρόσωπος ανά όμιλο στον οποίο θα
αναφέρονται οι τραυματισμοί ώστε να
προωθούνται άμεσα τα αιτήματα για
οικονομική στήριξης.
Με τον κο Σαρηγιαννίδη, θα ζητήσουν
ομαδική προσφορά ώστε όποια αθλήτρια επιθυμεί να μπορεί να ασφαλιστεί (με
έξοδα της αθλήτριας ή του σωματείου). Ο
κος Σαρηγιαννίδης μας ενημέρωσε ότι
αντίστοιχο πρόγραμμα τρέχει ήδη στην
ΕΠΣ του με ετήσιο κόστος κάτω των 50€
ανά αθλητή.
11. Υποχρεωτική δημιουργία σε κάθε
ΕΠΣ, Μεικτών ομάδων Κοριτσιών,
αντίστοιχων με αυτές των αγοριών (όπου
φυσικά υπάρχει ικανός αριθμός κοριτσιών) και αντίστοιχο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα .
Θεωρεί ότι είναι σωστή η πρόταση,
μένει να μελετηθεί το οικονομικό κομμάτι. Είναι σε αυτά που θέλει να υλοποιήσει
η Επιτροπή.
12. Συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας ώστε να απλουστευτούν οι διαδικασίες για ενημέρωση των κοριτσιών
στα σχολεία. Να γίνει υποχρεωτικό άθλημα το ποδόσφαιρο κοριτσιών στους
ενδοσχολικούς αγώνες.
Έχουν γίνει ήδη ενέργειες ώστε σε
συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας
να επιτρέπονται οι επισκέψεις στα σχολεία και να μη γίνονται παρατύπως.
13. Κατάργηση του ορίου ηλικίας των
αθλητριών στο Πρωτάθλημα της Γ Εθνικής.
O κος Φυτρας μας είπε ότι θα καταργηθεί το ηλικιακό όριο.
14.Ανισότητες λόγω επιχορηγήσεως
ΓΓΑ
Ο κος Φυτρας αναγνωρίζει ότι δημιουργεί οικονομική ανισορροπία και θα επιδιωχθεί συνάντηση με τον κ. Αυγενακη
άμεσα ώστε να λυθεί το πρόβλημα που
δημιουργείται από την μονομερή επιχορήγηση.
Εκ της Συντονιστικής Επιτροπής Ομάδων Ποδοσφαίρου Γυναικών Β' & Γ'
Εθνικών Κατηγοριών

Το Δ.Σ. του Α.Σ. Μεγαρικός αν αν έωσε την
συν εργασία του με τον ΜΠΑΜΠΗ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ.
Η διοίκηση του εύχεται ν α έχει καλή ποδοσφαιρική σεζόν , με υγεία και χωρίς τραυματισμούς.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Καράμπελας Κων/νος
Ο Γραμματέας Σωτηρίου Ιωάννης
Ο Μουράτ Σεροπιάν στον Πανελευσινιακό

Ο 50χ ρον ος(26/10/1970)
έμπειρος προπον ητής
Μουράτ Σεροπιάν αν έλαβε
προπον ητής στην ομάδα
του Παν ελευσιν ιακού.Ο εν
λόγω τεχ ν ικός γυρίζει σε
γν ώριμα λημέρια αφού ήταν
παλιότερα στον σύλλογο
σαν παίκτης και προπον ητής και αν έβασε την
ομάδα απο το τοπικό.
Ο εν λόγω έχ ει εργαστεί σε
ιστορικές ομάδες όπως ο Βύζας Μεγάρων , Παν αχ αική,
ΑΟ Γλυφάδας, Παν αιγιάλειος, ΑΕ Ερμιον ίδας, Χαν ιά,
Ατρόμητος Αθήν ας U20, Εθν ικός Πειραιά.

ΑΝ.ΤΣΑΚ.

ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΑΝΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Στις 18 / 8 ξεκινούν οι προπονήσεις στον Ευκλείδη Μεγάρων έναρξη συνεργασίας με το “YOUR SOCCER UNIVERSITY” ΤΟΥ κου
Βαγγέλη Μπεκρή.
Από εκεί που τον σταμάτησε το lockdown πέρυσι το Νοέμβρη, επιθυμεί να συνεχίσει ο ΑΣ Ευκλείδης, ανακοινώνοντας ότι η έναρξη της
προετοιμασίας του αντρικού τμήματος ποδοσφαίρου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Αυγούστου στις 8:00 μμ στο στάδιο «Μεγαρέων
Ολυμπιονικών». Την προπονητική επίβλεψη της ομάδας θα έχει και
φέτος ο Αναστάσιος Κίτσιος. Η ομάδα σκοπεύει να στηριχτεί στα παιδιά που στελέχωσαν και πέρυσι το ρόστερ της διαμορφώνοντας ένας
μέσο όρο ηλικίας κοντά στα 21 με 22 έτη. Φυσικά δεκτά θα γίνουν και
νεαρά παιδιά της πόλης των Μεγάρων, που θέλουν να δουλέψουν
σωστά και θα δυσκολευτούν να βρουν θέση στην 11άδα των ομάδων
της πόλης που συμμετέχουν σε υψηλότερες κατηγορίες.
Στην προσπάθεια να αξιοποιηθούν οι νεαροί του παίκτες, ο
Ευκλείδης βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη σημαντική συνεργασία με το «Your Soccer University» του δάσκαλου του είδους κου Μπεκρή ο οποίος θα υποστηρίξει επιστημονικά την προετοιμασία και την ατομική βελτίωση όσων ποδοσφαιριστών το επιθυμούν
και θέλουν να κάνουν το παραπάνω βήμα στο ποδόσφαιρο.
Ο ΑΣ Ευκλείδης έχοντας πρόσφατα αναγνωριστεί από την ΓΓΑ
(όντας η 9η κατά ομάδα της ΕΠΣΔΑ που έχει ολοκληρώσει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες), οργανώνεται σε όλα τα επίπεδα και θέτει ως
στόχο για φέτος τη βελτίωση των ποδοσφαιριστών της, το πλασάρισμα στην 5άδα του πρωταθλήματος και την ανάδειξη 1 ή 2 ποδοσφαιριστών που θα πάρουν μεταγραφή σε ομάδες υψηλότερης κατηγορίας.
Η προπονητική ομάδα (εκτός από τον κο Μπεκρή) βρίσκεται στη
φάση της στελέχωσης και θα ανακοινωθεί πριν την έναρξη των προπονήσεων.
Η ομάδα επίσης ανακοινώνει και τα πρώτα της φιλικά: 1/9 με
Μεγαρικό και 11/9 με τη Δύναμη Ασπροπύργου.

14-θριάσιο
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179
Διατίθεται οικόπεδο εντος σχεδίου 1573τ.μ.,προς ενοικιαση ή πώληση
στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου,τριφατσο με
εύκολη πρόσβαση προς
όλες τις εθνικές
οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

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

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

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

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

ΜΕ 2 WC, AIRCONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6
946288952

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται Οικόπεδο
Στον Ασπρόπυργο στη
θέση Ρυκιά, σε τιμή
ευκαιρίας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6987305649

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή κατάσταση, τιμή
60.000€, συζητήσιμη.
6953058205
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκα-

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα, μονοκατοικία 90
τ.μ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.μ.,
καρποφόρα δέντρα, πωλείται λόγω ανάγκης, τιμή
20.000€τηλ: 2105126436

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΟ ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

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

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

ΘΕΣΗ
ΓΙΑ
ΟΔΗΓΟ
ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εμπορική - τεχνική εταιρεία ζητά για μόνιμη εργασία
οδηγούς με ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης για παραδόσεις εμπορευμάτων με οχήματα της εταιρείας.
Αρμοδιότητες
Παραλαβή και έλεγχος των εμπορευμάτων από τις
αποθήκες της εταιρείας

Παράδοση των εμπορευμάτων στους πελάτες της εταιρείας
Μέριμνα για την ορθή χρήση των οχημάτων
Ευθύνη για τη συντήρηση των οχημάτων
Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

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

ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (ΑΝΤΛΙΕΣ)

Πρατήριο καυσίμων στην περιοχή της Μάνδρας ζητεί
Υπάλληλο.
Θέση πλήρους απασχόλησης
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή
Ευγένεια και ικανότητα επικοινωνίας
Συνέπεια και επαγγελματισμός

δρας - Μαγούλας & Ελευσίνας. Τηλ. 6979244790

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
ΚΙΝ 6947882562
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ
ΕΝΕΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΝΔΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ 6987708872

Ελληνίδα αποκλειστική με πείρα ζητά εργασία για φροντίδα ηλικιωμένων στην περιοχή
του Θριασίου Πεδίου.Τηλ.
6971700804
ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.
ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ

ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 2105573042.
Fax: 210-5576988

"Εταιρεία καθαρισμών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια με δίπλωμα
οδήγησης, κάτοικο περιοχής θριασίου πεδίου.
τηλ: 210 5546957,
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με
δίπλωμα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γαλακτοκομικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττικής. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε ex-van πώληση.
Επικοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email: info@dikomas.gr
Ζητούνται συνεργάτες
για πωλήσεις προϊόντων
σε εκθεσιακούς χώρους,
ηλικίας από 20 έως 35
ετών. Ώρες επικοινωνίας:
11 π.μ. έως 1 μ.μ. – κος
Ηλίας - Τηλ.: 210 24 70
341 - 694 43 88 304 –email: ifonitonamea@gmail.com

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ :

MAIL: lzaphiri@sime.gr ή genmanager@sime.gr
ΤΗΛ: 6937477291
S.I.M.E. Ε.Π.Ε.
29ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο.Α.Θ.
ΘΕΣΗ ΒΑΡΗ ΝΕΡΟ ΜΑΝΔΡΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19600
ΤΗΛ: 210 5551723-4 FAX:210
5551860

AUTOGAS 1
29ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο.Α.Θ.
ΘΕΣΗ ΒΑΡΗ ΝΕΡΟ ΜΑΝΔΡΑ
ΤΗΛ.: 210 5551055
AUTOGAS 2
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΕΞΟΔΟΣ 2

ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΘΕΣΗ ΛΑΚΑ ΣΤΑΜΟΥ
ΒΙ.ΠΕ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΤΗΛ.: 210 5556926

Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021

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

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

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

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

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

θριάσιο-15

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Γνώση Microsoft Office
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
ΑΕΙ, ΤΕΙ
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ
Απαραίτητα Προσόντα
- Προηγούμενη εμπειρία στον τομέα
της τιμολόγησης – τουλάχιστον 2
έτη
- Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
- Άριστη γνώση χρήσης προγράμματος ERP
- Καλή γνώση
Αγγλικών (επιπέδου FCE)
Οργανωτική & επικοινωνιακή
ικανότητα
ΑΝΤΡΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ
Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ

ΠΩΛΗΤΡΙΑ
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
άνω
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ
Απαραίτητα Προσόντα
Προηγούμενη εμπειρία στις πωλήσεις οίνων
Καλή Γνώση Αγγλικών

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

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

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

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ
ΤΟΠΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος, Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ
213
2006700-9213
2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

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

Εφορία Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
210 55 46 019

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

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

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

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

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213
20 47 265 , 213 20 47 266 ,
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ :
213 20 47 256
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :
213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47
344
Δ/ΝΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
&
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213
20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367
ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210 53
23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58 22
074
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ
1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

16-θριάσιο

Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021

