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Συνάντηση με τον
πλειοδότη του διαγω-
νισμού για τα Ναυ-
πηγεία Σκαραμαγκά,
Γιώργο Προκοπίου,
είχε σήμερα 15/7 στο
Μέγαρο Μαξίμου ο
Πρωθυπουργός Κυρ-
ιάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός
εξέφρασε την ικανο-
ποίησή του για την
εξέλιξη του διαγωνι-
σμού και τόνισε ότι “η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη
σημασία στην αναβίωση της ναυπηγικής βιομ-
ηχανίας στην Ελλάδα, ύστερα από μια μεγάλη
περίοδο παρακμής που πέρασε ο κλάδος”.
Επεσήμανε δε, μεταξύ άλλων, και τον ιδιαίτερο
ρόλο που έχουν τα ναυπηγεία για τις Ένοπλες
Δ υ ν ά μ ε ι ς .

Ο κ. Προκοπίου ανέφερε ότι η κυβέρνηση και ο
Πρωθυπουργός εμπνέουν εμπιστοσύνη κι εξέφ-
ρασε την εμπιστοσύνη του στις προοπτικές της
χώρας. “Αρχίζει η απογείωση της ελληνικής
οικονομίας και της ελληνικής νοοτροπίας”, είπε
χαρακτηριστικά, ενώ στη συνέχεια ανέλυσε τα
σχέδια του για τα ναυπηγεία, που αφορούν
τόσο στην κατασκευή πλοίων υψηλής προστιθ-
έμενης αξίας, όσο και στις επισκευές σκαφών.

Πρόσθεσε επίσης ότι
η Ελλάδα διαθέτει
υψηλού επιπέδου
ανθρώπινο δυναμικό
και ότι η ανάπτυξη του
ναυπηγείου θα δώσει
τη δυνατότητα
απασχόλησης νέων
ανθρώπων υψηλής
εξειδίκευσης, πολλοί
εκ των οποίων σήμε-
ρα βρίσκονται στο
ε ξ ω τ ε ρ ι κ ό .

“Η Ελλάδα που είναι η πρώτη ναυτική δύναμη
στον κόσμο, πρέπει να γίνει η πρώτη και στην
καινοτομία στον ναυπηγοεπισκευαστικό
κλάδο”, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης. Στη διάρκεια της συνάντησης έγινε
ειδική συζήτηση και για την απασχόληση των
εργαζόμενων στα ναυπηγεία.

Παρόντες στη συνάντηση από την πλευρά της
κυβέρνησης ήταν ο Υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υφυπο-
υργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θόδωρος Λιβά-
νιος, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού
Γρηγόρης Δημητριάδης και ο Επικεφαλής του
Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού,
Αλέξης Πατέλης.

Συνάντηση Μητσοτάκη- Προκοπίου για
τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

Την  αν άγκη ν α αν α-
τραπεί το πν εύμα του
εξισωτισμού που επι-
κρατεί στο δημόσιο και
ν α επιστρέψει στον
πυρήν α του η έν ν οια
της αξιολόγησης και της
αξιοκρατίας αν έδειξε ο
υπουργός Εσωτερικών
Μάκης Βορίδης κατά τη
διάρκεια της ομιλίας του
στο 8ο Στρατηγικό Συν έδριο με θέμα «Επεν δύσεις
στην  Ελλάδα και Αν απτυξιακή προοπτική» που διο-
ργαν ώθηκε την  Τετάρτη 14 Ιουλίου από το Επαγγε-
λματικό Επιμελητήριο Αθην ών .

Ο κ. Βορίδης σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η
υλοποίηση εν ός σημαν τικού μεταρρυθμιστικού έργου
το οποίο κιν είται σε αυτή την  κατεύθυν ση και τόν ισε
ότι η ψηφιακή μεταρρύθμιση που επιτελείται στο
ελλην ικό Δημόσιο προϋποθέτει ταυτόχ ρον α και την
ψηφιακή επιμόρφωση των  δημοσίων  υπαλλήλων ,
προκειμέν ου ο δημόσιος τομέας ν α μη μείν ει ουραγός
στις σύγχ ρον ες εξελίξεις και το ελλην ικό Δημόσιο ν α
μην  αποτελέσει βαρίδι για τη συν ολική πρόοδο της
χ ώρας μας.

Όπως δήλωσε ο υπουργός, στην  κατεύθυν ση αυτή
κιν είται και η συν εργασία του Εθν ικού Κέν τρου
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με τη
Microsof t, η οποία στην  πλήρη έκτασή της θα
επιτύχ ει την  ψηφιακή επιμόρφωση δεκάδων  χ ιλιάδων
δημοσίων  υπαλλήλων .

Αν αφορικά με το θέμα των  προ-
σλήψεων  στο δημόσιο, χ αρακτήρισε
επαν αστατική τη ν έα διαδικασία με
την  οποία συγκεν τρών ον ται οι αν άγ-
κες όλων  των  φορέων  του για προ-
σωπικό σε μία προκήρυξη και στη
συν έχ εια πραγματοποιείται έν ας
ηλεκτρον ικός παν ελλήν ιος διαγων ι-
σμός μέσω του ΑΣΕΠ, γεγον ός που
οδηγεί σε μία κοσμογον ία με σαφώς
καλύτερα αποτελέσματα, μειών ον τας

ταυτόχ ρον α τον  χ ρόν ο προσλήψεων  από τρεισήμισι
περίπου χ ρόν ια που διαρκεί σήμερα σε μόλις έν α
έτος.

Ταυτόχρονα, ανακοίνωσε ότι αρχίζει να τηρείται
πλήρως η νομοθετική πρόβλεψη για τον κύκλο
αναδιάρθρωσης του ανθρώπινου δυναμικού,
αναφέροντας ότι η κινητικότητα με τα νέα κριτήριά
της γίνεται σταδιακά ένας πιο σύνθετος, πιο απαιτ-
ητικός και πιο έξυπνος μηχανισμός που επιτυγχά-
νει μία σημαντική ισορροπία στις υπηρεσίες.

«Από τον  Ιαν ουάριο μέχ ρι τον  Μάιο αν οίγει για
αιτήσεις ο πρώτος κύκλος κιν ητικότητας, από Μάιο
μέχ ρι Σεπτέμβριο αν οίγει ο κύκλος προσλήψεων  και
από Οκτώβριο μέχ ρι Δεκέμβριο αν οίγει ο δεύτερος
κύκλος κιν ητικότητας και συμπληρών ουμε τα κεν ά»
αν έφερε χ αρακτηριστικά ο κ. Βορίδης περιγράφον τας
με αυτόν  τον  τρόπο μία διαρκή διαδικασία μέσω της
οποίας καλύπτον ται οι αν άγκες του δημοσίου.

Μ. Βορίδης: “Με το νέο ΑΣΕΠ από τα τρεισήμισι σε
έναν χρόνο οι προσλήψεις στο Δημόσιο” 

Συνεχίζεται στη σελ. 4
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ΑΑΘΘΑΑΝΝΑΑΣΣΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΟΟΥΥΡΡΑΑΣΣ
ΕΕρρώώττηησσηη  γγιιαα  ττηηνν  ααννααββάάθθμμιισσηη  ττοουυ  υυφφιισσττάάμμεεννοουυ  έέρργγοουυ  ππααρρααππλλεεύύρρωωςς  ττηηςς  ΕΕθθννιικκήήςς  
ΟΟδδοούύ  ΑΑθθηηννώώνν  ΠΠααττρρώώνν  σσττοο  ύύψψοοςς  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς  ττηηςς  ΚΚιιννέέττααςς  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΜΜεεγγααρρέέωωνν..

ΟΑντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής Αττικής,
Θανάσης Μπούρας, κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό
Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, με θέμα την

αναβάθμιση του υφιστάμενου έργου παραπλεύρως της Εθνικής Οδού
Αθηνών Πατρών στο ύψος της περιοχής της Κινέτας του Δήμου Μεγα-
ρέων.

Η κατατεθείσα ερώτηση έχει ως εξής:
“Η Τοπική Κοινότητα Κινέτας του Δήμου Μεγαρέων αποτελεί μια

ανεξάρτητη και σημαντική κοινότητα, η οποία έχει έκταση 30.000 m2. Η
Κινέτα αποτελείται από 15 Πολιτιστικούς και εξωραϊστικούς Συλλόγους,
διαθέτει δικό της δημοτικό τοπικό κατάστημα, τοπική αγορά και ιερούς
ναούς. Οι μόνιμοι κάτοικοι ανέρχονται στους 2.000 και οι παραθεριστές
τα σαββατοκύριακα και ιδιαιτέρως τους θερινούς μήνες είναι πάνω από
20.000. 

Είναι μια περιοχή που έχει πληγεί ως επίκεντρο τα τελευταία 2 χρόνια από φυσικά φαινόμενα, όπως η καταστρο-
φική πυρκαγιά τον Ιούλιο του 2018 και το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας “Γηρυόνης” το Νοέμβριο του 2019. Να
σημειωθεί δε, ότι  επηρεάστηκε από τα φυσικά φαινόμενα που έπληξαν τις γύρω περιοχές, π.χ. το Νοέμβριο του
2017 (φονική πλημμύρα Μάνδρας), τον Ιούλιο του 2019 (ισχυρή σεισμική δόνηση 5,1 ρίχτερ με επίκεντρο τη
Μαγούλα).

Εξαιτίας των προαναφερθέντων φυσικών καταστροφών ξεκίνησαν και ολοκληρώθηκαν αντιπλημμυρικά έργα στην
βόρεια πλευρά  και παράλληλα της Εθνικής Οδού – Ολυμπίας Οδός,  στο ύψος των οικισμών Πανόραμα 1, Πανόρ-
αμα 2, Πανόραμα 3, Άνω Κινέτα, και στην περιοχή Μαρούγκα. Επίσης, κατά μήκος των έργων αυτών αποκαταστά-
θηκε ο περιφερειακός και παράλληλος δρόμος με την Εθνική που οδηγεί στο Σταθμό του Προαστιακού της Κινέτας.  

Η υφιστάμενη περιφερειακή οδός είναι η μοναδική που δύναται να χρησιμοποιηθεί από τους κατοίκους, αλλά δεν
υπάρχουν πεζοδρόμια εκατέρωθεν αυτής. Να τονιστεί μάλιστα ότι έχουν τοποθετηθεί κιγκλιδώματα ασφαλείας εκα-
τέρωθεν της οδού με αποτέλεσμα οι πεζοί να διαβαίνουν το δρόμο με κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος. 

Μετά τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Πρόκειται να αναβαθμιστεί το έργο ή (να τροποποιηθεί το υφιστάμενο έργο) με νέα μελέτη που θα βελτιώσει την

ασφάλεια της διέλευσης των κατοίκων των περιοχών αυτών;”
Ο κ. Μπούρας, παράλληλα με την επίσημη απάντηση του Υπουργείου, θα βρίσκεται σε προσωπική επαφή και

συνεργασία με τον Υπουργό, προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Δεν θα συνδέεται με απολύσεις ο υποχρεωτικός εμβολιασμός στο δημόσιο

Νέο πλαίσιο που θα ρυθμίζει την υποχρεωτικότ-
ητα του εμβολιασμού στο δημόσιο, προανήγγειλε η
κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη με
αφορμή και τις δηλώσεις του υπουργού Εσωτερ-
ικών, Μάκη Βορίδη.

«Ο κ. Βορίδης αναφέρθηκε στο ισχύον πλαίσιο για
τους δημοσίους υπαλλήλους. Η υποχρεωτικότητα είναι
ειδικό πλαίσιο- θα έρθει νέο πλαίσιο που θα ρυθμίζει
αυτά τα ζητήματα», είπε, η κυβερνητική εκπρόσωπος,
Αριστοτελία Πελώνη, ερωτηθείσα για τις δηλώσεις
Βορίδη, περί παραπομπής σε πειθαρχικό συμβούλιο
των δημοσίων υπαλλήλων που αρνούνται να εμβολια-
στούν. Και σημείωσε ότι το νέο πλαίσιο «δεν θα συνδέ-
ει με απολύσεις την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού».

Κληθείσα να σχολιάσει την δήλωση Γεωργιάδη, ο
οποίος μίλησε για «lockdown μόνο για ανεμβολίαστο-
υς», η κ. Πελώνη τόνισε ότι «η πανδημία είναι δυναμικό
φαινόμενο, όπου χρειαστεί παρεμβαίνουμε, πρόθεση
της κυβέρνησης είναι να μην πάει σε οριζόντιο lock-
down».

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακ-
τών, η κυβερνητική εκπρόσωπος τόνισε: «Να ενώσουμε
τη φωνή μας με αυτή της επιστήμης και της λογικής για
να πειστούν συμπολίτες μας για την αναγκαιότητα του
εμβολιασμού», υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει «αύξηση
νέων κρουσμάτων», ωστόσο υπάρχουν «διαφορετικές
δυνατότητες άμυνας, έχουμε την ασπίδα του εμβολίου».

«Το δίλημμα, λοιπόν, είναι σαφές: “Ή θα εμβολια-
στούμε ή θα νοσήσουμε“. Είναι καιρός να συσπειρωθ-
ούμε όλοι γύρω από μία κοινή πραγματικότητα. Και τότε
θα διαπιστώσουμε ότι οι κοινοί κανόνες δεν διχάζουν,
αλλά ενώνουν» τόνισε, για να αναφέρει ότι από τις 28
Ιουνίου μέχρι χθες, 590.000 πολίτες έκλεισαν το ραντε-
βού της πρώτης δόσης.

«Το 1 στα 3 από αυτά κλείστηκε από πολίτες της
ηλικίας 18-29 ετών», είπε.

Η ίδια επισήμανε ότι «οι ανεμβολίαστοι λειτουργούν
ως αναμεταδότες και εστίες μεταλλάξεων». «Οι κοινοί
κανόνες δεν διχάζουν αλλά ενώνουν», πρόσθεσε.

Σε επόμενη ερώτηση και κληθείσα να σχολιάσει τα
συλλαλητήρια κατά του εμβολιασμού σε Αθήνα και Θεσ-
σαλονίκη, περιορίστηκε σε μονολεκτική απάντηση:
«κρίμα».

Αναφορικά με την εκκλησία και δοθέντος ότι είναι
κλειστός χώρος αν θα είναι μόνο εμβολιασμένους, η κ.
Πελώνη είπε ότι «η εκκλησία έχει πει ότι στηρίζει την
προσπάθεια του εμβολιασμού, απομονώνει μεμονωμέ-
νες φωνές, έχει δύναμη να επηρεάσει το ποίμνιο,
καλώντας από άμβωνος πολίτες να εμβολιαστούν».

Στην κ. Πελώνη τέθηκε και το ερώτημα, που θέτει ο
ΣΥΡΙΖΑ, για το εάν ο συλληφθείς αστυνομικός στην
Ηλιούπολη, που καταγγέλθηκε από την 19χρονη κοπέ-
λα, είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας, και απάντησε
αρνητικά.

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία
το «Ηρακλής 2» για 
«κόκκινα» δάνεια και ΜμΕ
Η προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών και η
χρηματοδοτική στήριξη των μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων, βρέθηκε στο επίκεντρο αντιπαράθεσης
μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, κατά τη
συζήτηση στην Ολομέλεια, του νομοσχεδίου του
υπουργείου Οικονομικών, για την 18μηνη παράτα-
ση του «προγράμματος Ηρακλής» και την τροπο-
ποίηση του πτωχευτικού κώδικα.

Το νομοσχέδιο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί της
αρχής μόνο από τη ΝΔ. Τα κόμματα της αντι-
πολίτευσης το καταψήφισαν, υπερψηφίζοντας μόνο
επιμέρους διατάξεις του, πλην του ΜεΡΑ25 που
απείχε από όλη τη διαδικασία της ψηφοφορίας.

Τόσο ο υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για το
χρηματοπιστωτικό σύστημα, Γιώργος Ζαββός, όσο
και ο υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για τη
φορολογική πολιτική, Απόστολος Βεσυρόπουλος,
υπεραμύνθηκαν του νέου θεσμικού πλαισίου,
κάνοντας λόγο για «στρατηγική απόφαση της
κυβέρνησης να μειωθούν τα κόκκινα δάνεια και να
φτάσουν σε μονοψήφιο αριθμό με στόχο να
ενισχυθεί η πραγματική οικονομία».

Από την πλευρά τους, οι βουλευτές της αντι-
πολίτευσης κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι
ενισχύει το τραπεζικό σύστημα χωρίς να λαμβάνει
καμία εγγύηση για την πρόσβαση των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότησή τους αλλά
και χωρίς καμία προστασία από τους πλειστηρια-
σμούς, των ευάλωτων δανειοληπτών.

«Παίρνουμε όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα για να
βάλουμε ανάχωμα στις επιπτώσεις της πανδημίας
του κορονοϊού. 

Στόχος του προγράμματος “Ηρακλής2” είναι η
εξυγίανση των τραπεζών, με την ελάφρυνση τους
από τα κόκκινα δάνεια, ώστε να μπορέσουν να
αναλάβουν τον κανονικό τους ρόλο που είναι η
παροχή ρευστότητας στα νοικοκυριά και στις μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις και κυρίως η ενίσχυση των
επενδύσεων», τόνισε ο κ. Ζαββός.

«Χρειαζόμαστε ένα νέο, ανανεωμένο και ανοιχτόμ-
υαλο τραπεζικό σύστημα για να επιτελεί πράγματι
και τον κοινωνικό του ρόλο και να βοηθήσει στον
μετασχηματισμό της οικονομίας για να μπορέσει η
Ελλάδα να κάνει το άλμα της 10ετίας», κατέληξε ο
υφυπουργός, αρμόδιος για το χρηματοπιστωτικό
σύστημα.
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Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284

Συνεχίζεται από σελ. 2

Σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση της συνολι-
κής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, προα-
νήγγειλε τη δημιουργία τριών νέων εργαλείων
διοίκησης που θα συνδέονται μεταξύ τους και
αφορούν:

Στην πιλοτική εφαρμογή του μηχανι-
σμού επιβράβευσης στο Δημόσιο

Στη θέσπιση ενός συστήματος στοχοθ-
εσίας σε επίπεδο οργανικών μονάδων

Στην εισαγωγή ενός νέου τρόπου
αξιολόγησης των διευθυντικών στελεχών
που θα εφαρμόζεται πέρα από τα τυπικά
προσόντα και θα συνδέεται στενά με τη
στοχοθεσία των οργανικών μονάδων της
εποπτείας τους.

Σε αυτό το πλαίσιο ο υπουργός προανήγ-
γειλε ότι στην περίπτωση που κάποια οργανι-
κή μονάδα πετυχαίνει τους στόχους που
έχουν τεθεί, τα διευθυντικά στελέχη θα μπορ-
ούν να αξιοποιήσουν αφενός τον μηχανισμό
επιβράβευσης και αφετέρου το καθεστώς της
τηλεργασίας για να ανταμείψουν τους συνε-
πείς εργαζόμενους που συνέβαλαν στην
επίτευξη των στόχων.

«Με τα νέα αυτά εργαλεία δημιουργείται ένα
καινούργιο, εντελώς διαφορετικό περιβάλλον
στη Δημόσια Διοίκηση» τόν ισε.

Μάλιστα, ο υπουργός έθεσε το χρονοδιάγρ-
αμμα των παραπάνω εξαγγελιών του  τοποθ-
ετώντας τη νομοθέτηση του μηχανισμού επι-
βράβευσης των δημοσίων υπαλλήλων μέχρι
τα τέλη του τρέχοντος έτους. Στο ίδιο χρον ικό
διάστημα τοποθέτησε και τη θέσπιση του
νέου συστήματος στοχοθεσίας, ενώ σημείωσε
ότι ο νέος μηχανισμός αξιολόγησης και κρίσης
των διευθυντικών στελεχών θα έχει νομοθετ-
ηθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022.

Επιπροσθέτως, ο κ. Βορίδης σημείωσε ότι
στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της διαφθοράς,
βρίσκεται σε εξέλιξη η εν ίσχυση του συστήμα-
τος Εσωτερικού Ελέγχου μέσω της εκπαίδευ-
σης και πιστοποίησης των εσωτερικών ελεγ-
κτών με πρότυπα εκπαίδευσης που έχουν
υιοθετηθεί από τις ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες
και έχουν προσαρμοστεί στις ανάγκες του
δημοσίου καθώς και η εγκαθίδρυση του θεσμού
του Συμβούλου Ακεραιότητας.

Αναφερόμενος στο θέμα των υποδομών,
ευχαρίστησε τη διοίκηση της ΕΥΔΑΠ για μία
σειρά κρίσιμων έργων για τον τόπο όπως τα
αποχετευτικά και τα αρδευτικά δίκτυα, την
αξιοποίηση των λυμάτων των βιολογικών καθ-
αρισμών προς όφελος της άρδευσης και πρό-
σθεσε ότι το υπουργείο Εσωτερικών έχει
σταθεί στο πλευρό των δήμων προκειμένου
να διευκολυνθεί η υλοποίηση αυτών των
έργων.

Χαρακτήρισε μάλιστα το πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης» ένα τεράστιο χρηματοδο-
τικό πρόγραμμα ύψους 2,5 δισ. ευρώ που σε
επίπεδο υποδομών, όμοιο του δεν έχει υπάρ-
ξει ξανά και ανέδειξε τον ρόλο της επιχειρημα-
τικότητας στην προσπάθεια που επιτελείται
σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τέλος, αποκάλεσε το επόμενο χρονικό διά-
στημα «περίοδο εξαιρετικών ευκαιριών και
εξαιρετικών προκλήσεων» επισημαίνοντας ότι
έχει δημιουργηθεί μία σειρά σημαντικών
χρηματοδοτικών εργαλείων που δημιουργεί τις
προϋποθέσεις για μία σημαντική αναπτυξιακή
έκρηξη μέσα από αυτή τη σημαντική ρευστότ-
ητα και σημείωσε ότι συν ιστά πρόκληση η
συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των
επιχ ειρήσεων , του κεν τρικού κράτους,
των  υπηρεσιών  και των  δημόσιων
επιχ ειρήσεων  προκειμέν ου ν α μη χ αθεί
αυτή η ευκαιρία.
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42 δασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Σε 42 αν ήλθαν  οι δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν  το
τελευταίο 24ωρο, σε όλη την  Ελλάδα, σύμφων α με την
Πυροσβεστική.

Για την  κατάσβεσή τους επιχ είρησαν  συν ολικά 458 πυρ-
οσβέστες με 215 οχ ήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων  τμημά-
των , 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Συν δρομή παρείχ αν
εθελον τές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχ αν ήματα
Ο.Τ.Α.

Σύμφων α με την  Πυροσβεστική, οι περισσότερες πυρκα-
γιές αν τιμετωπίστηκαν  άμεσα, στο αρχ ικό τους στάδιο,
εν ώ τα κατά τόπους αν ακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμά-
κια της Διεύθυν σης Αν τιμετώπισης Εγκλημάτων  Εμπρη-
σμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευν ούν  τα αίτια εκδήλωσής τους.

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

Άνοιξε η πλατφόρμα για
τον εμβολιασμό των
παιδιών 15 – 17 ετών
Διαθέσιμα ραντεβού από

την Δευτέρα

Ξεκίνησαν τα ραντεβού για τον εμβολιασμό παιδιών
ηλικίας 15 – 17 ετών (σ.σ. γεννηθέντα έως τις
31.12.2005) κατά της Covid-19, με τα εμβόλια της
Pfizer και της Moderna.

Τα πρώτα διαθέσιμα ραντεβού είναι από την Δευ-
τέρα, με τον επαναληπτικό εμβολιασμό να είναι σε
τρεις εβδομάδες.

Υπενθυμίζεται ότι τα παιδιά θα πρέπει να προ-
σέρχονται για εμβολιασμό στα εμβολιαστικά κέντρα
συνοδευόμενα από τον γονέα ή τον κηδεμόνα τους.
Το άνοιγμα της πλατφόρμας αφορά τα παιδιά που
είναι γεννημένα έως και 31/12/2005.

Πώς μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για το παιδί
σας

Ο προγραμματισμός θα γίνεται μέσω του emvo-
lio.gov.gr, και με τους κωδικούς taxisnet οποιουδή-
ποτε από τους γονείς ανήκει στην ίδια οικογενειακή
μερίδα με το παιδί, ενώ το ραντεβού θα μπορεί να
κλειστεί τόσο ηλεκτρονικά όσο και μέσω ΚΕΠ ή
φαρμακείων.

Αποτελεσματικό το εμβόλιο στους εφήβους

Το εμβόλιο είναι 100% αποτελεσματικό στους εφή-
βους, ενώ παρέχει προστασία κατά 96% έναντι της
μετάλλαξης Δέλτα.
Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών επισημαίνει ότι ο
εμβολιασμός των εφήβων αποτελεί ασφαλές βήμα
προς την κανονικότητα της εκπαίδευσης και της κοι-
νωνικής ζωής και μάλιστα στους νέους που ταλαι-
πωρήθηκαν κατά την πανδημία.,
Άλλωστε, η κυρία Θεοδωρίδου υπενθύμισε ότι
βάσει αμερικανικής μελέτης, η συχνότητα εισαγω-
γής παιδιών 12-17 ετών σε νοσοκομεία λόγω
COVID είναι 2,5 έως 3 φορές μεγαλύτερη από τη
συνήθη εποχική γρίπη.
Το κύριο χαρακτηριστικό όμως αυτών των ηλικιών
είναι κυρίως η διασπορά του ιού στο περιβάλλον,
στο οποίο μπορεί να βρίσκονται και άτομα ευάλωτα
ή και ανεμβολίαστα.

Β. Κικίλιας: «Να σπεύσουν 
για εμβόλιο οι υγειονομικοί,
διαφορετικά θα πάρουμε τα
μέτρα που ανακοινώσαμε»

Είμαι βαθιά πεπεισμένος ότι όσοι υγειονομικοί
έχουν μείνει ανεμβολίαστοι, θα σπεύσουν μέχρι
το τέλος Αυγούστου να εμβολιαστούν, είπε σήμε-
ρα ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, τονίζον-
τας πως «αν δεν συμβεί αυτό, η πολιτεία θα
πάρει τα μέτρα που έχει ανακοινώσει»

«Η προσπάθεια εμβολιασμού «δεν κρύβει κάτι,
είναι η μάχη για να σωθούν όσο περισσότεροι
άνθρωποι γίνεται από την πανδημία» επεσήμανε
ο υπουργός μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό
Alpha .
Ερωτηθείς για το τέταρτο κύμα και την λειτουργία
των νοσοκομείων ο υπουργός Yγείας είπε ότι τα
νοσοκομεία βρίσκονται σε ετοιμότητα.
Υπάρχει μια αργή, μικρή αύξηση στις νοσηλείες
λόγω κορωνοϊού τις τελευταίες εβδομάδες κάτι το
οποίο απ' ό,τι φαίνεται προβληματίζει το υπουρ-
γείο Υγείας, σύμφωνα με τα όσα είπε ο Βασίλης
Κικίλιας, ο οποίος για μία ακόμη φορά τόνισε
πως οι νέοι δεν είναι άτρωτοι και δυστυχώς μετα-
φέρουν τον ιό στους μεγαλύτερους, στους
γονείς, τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους.
«Την ελευθερία την στερεί ο ιός, άρα πάμε κόν-
τρα στον ιό και όχι στον εμβολιασμό», τόνισε χαρ-
ακτηριστικά αναφερόμενος στους νέους, ενώ για
μία ακόμη φορά έκανε έκκληση να εμβολιαστούν
όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί μέχρι στιγμής. Ο
ίδιος πάντως αποκάλυψε ότι τις τελευταίες ημέρ-
ες έχουν κλειστεί πάνω από 600.000 ραντεβού
για εμβολιασμό και το ένα τρίτο από αυτά αφορά
σε νέους.



Ο Αντιδήμαρχος κ. Α.
Κωνσταντινίδης και ο
Πρόεδρος του Συλλό-
γου Κατοίκων Παραλίας
Ασπροπύργου - Αντι-
π ρ ό ε δ ρ ο ς
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. κ. Αντ.
Κοναξής φρόντισαν
ώστε εργαζόμενοι του
Δήμου Ασπροπύργου
και της Αποκεντρωμέν-
ης Υπηρεσίας της περ-
ιοχής να προχωρή-
σουν  για μια ακόμη
φορά τις προηγούμε-
νες ημέρες σε εκτενή
καθαρισμό, κλάδεμα
και καλλωπισμό όλων
των πλατειών, παι-

δικών χάρων και των
χώρων πρασίνου της
Παραλίας Ασπροπύρ-
γου, που βρίσκονται
επί  των οδών Θου-
κυδίδη, Βαλτετσίου, Ν.
Ουρανού, Αρκαδίας,
Σόλωνος, Αγ. Ανα-
ργύρων,  Ευριπίδη,
Παναθηναίων, 25ης
Μαρτίου, Ολυμπιο-
νικών, Γ. Σεφέρη,
Μυστρά αλλά και στην
Διασταύρωση και  το
Παραλιακό μέτωπο.

Θερμές ευχαριστίες
στους εργαζόμενους
για τη συμβολή τους.

Η αύξηση της κινητικότητας σε συνδυασμό με τη μετάλλαξη
Δέλτα οδηγεί σε εκτίναξη κρουσμάτων κοροναϊού σε μια σειρά
περιοχές. Ο Νίκος Χαρδαλιάς στην καθιερωμένη ενημέρωση
από το υπουργείο Υγείας, ανέφερε ότι καταγράφεται αύξηση
κρουσμάτων σε 64 από τις 74 περιφερειακές ενότητες της
χώρας.

Η πιο ραγδαία αύξηση ωστόσο, εντοπίζεται σε έξι περιοχές.
Πρόκειται για τα νησιά της Μυκόνου, της Ίου, της Πάρου, της
Σαντορίνης και στους νομούς Ηρακλείου και Ρεθύμνου της
Κρήτης. Οι έξι αυτές περιοχές τίθενται σε πορτοκαλί επίπεδο
αυξημένης επιτήρησης με συγκεκριμένα μέτρα ενίσχυσης του
τέστινγκ λόγω αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου.

Άνοδος έως και 700%
Τα νούμερα είναι αποκαλυπτικά για το πως έχει αυξηθεί η

διασπορά σε μία μόλις εβδομάδα. Τα ενεργά κρούσματα στη
Μύκονο αυξήθηκαν 300%, στην Ίο 500%, και στην Πάρο
700%.

Όπως ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς: «Στη Μύκονο ο αριθμός των
ενεργών κρουσμάτων έχει τετραπλασιαστεί μέσα σε μία
εβδομάδα από 77 στις 7 Ιουλίου σε 318 χθες.

Στο Ρέθυμνο έχει διπλασιαστεί. 782 ενεργά κρούσματα από
384 στις 7 Ιουλίου.

Στο Ηράκλειο έχει σχεδόν τριπλασιαστεί: 878 κρούσματα
από 310 στις 7 Ιουλίου.

Την τελευταία εβδομάδα τα ενεργά κρούσματα έχουν
υπερπενταπλασιαστεί στην Ίο, 55 από 9, έχουν
υπερδιπλασιαστεί στη Σαντορίνη 56 από 24 και έχουν
επταπλασιαστεί στην Πάρο, 72 από 9».

Προκειμένου να ελεγχθεί η κατάσταση ανακοινώθηκαν νέα
μέτρα σε αυτές τις έξι περιοχές, που αφορούν τους
ανεμβολίαστους εργαζόμενους στον τουρισμό, στις
ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, στην εστίαση

Επιπλέον από αύριο σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ
μεταβαίνουν επιπλέον ΚΟΜΥ στις παραπάνω περιοχές για
εκτεταμένο testing.

Έτσι από το Σάββατο 17 Ιουλίου οι εργαζόμενοι σε αυτούς
τους κλάδους θα υποχρεούνται εκτός από self test να κάνουν 

και rapid test κάθε
εβδομάδα και να δηλώνουν
το αποτέλεσμα στην πλατφόρμα.

Ένα βήμα πριν τα τοπικά lockdown
Όπως όλα δείχνουν αυτά τα νέα μέτρα επιχειρούν να

περιορίσουν τη διασπορά, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται να
οδηγηθούμε σε νέα τοπικά lockdown.

Αυτό φαίνεται από την απάντηση του κ. Χαρδαλιά σε
ερώτηση δημοσιογράφου, στην οποία ανέφερε
χαρακτηριστικά:«Στις έξι περιοχές που κάναμε αναφορά,
νομίζω είναι ξεκάθαρη η επιβάρυνση η επιδημιολογική και ναι,
είμαστε ένα βήμα πριν πάρουμε συγκεκριμένα μέτρα.

Θεωρούμε όμως ότι μπορούμε να τα αποφύγουμε αυτά τα
μέτρα αν μπορέσουμε τα επόμενα 24ωρα να συντονιστούμε
όλοι οι εμπλεκόμενοι και να γίνει αντιληπτό από όλους ότι
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να στεγανοποιήσουμε όλα
τα cluster και τις συρροές που υπάρχουν στις περιοχές αυτές».

Οι έξι αυτές περιοχές αποτελούν από τους σημαντικότερους
τουριστικούς περιορισμούς της χώρας και τα ενδεχόμενα
τοπικά lockdown θα φέρουν ισχυρό πλήγμα στην τουριστική
οικονομία.
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Μια ανάσα από τοπικό lockdown έξι νησιά 
– Εβδομαδιαία αύξηση κρουσμάτων από 200% έως 700%

Η απερχόμενη Διοικούσα Επιτροπή της Ένωσης
Επαγγελματιών Εμπόρων & Βιοτεχνών Ελευσίνας –
Μάνδρας χαιρετίζει τους δεκάδες επαγγελματίες που
συμμετείχαν στις αρχαιρεσίες του συλλόγου μας. Συνολι-
κά ψήφισαν 119 συνάδελφοι.

Στόχος μας εξαρχής ήταν η δημιουργία ενός συλλόγου
που θα συσπειρώνει όλους τους επαγγελματίες της περ-
ιοχής με τους οποίους έχουμε κοινά προβλήματα και
ανησυχίες για το μέλλον των επιχειρήσεων μας και των
οικογενειών μας.

Ευχόμαστε η δράση της Ένωσης μας και του νέου Δ.Σ.
να αγκαλιάσει και να οργανώσει όλους τους επαγγε-
λματίες , όσους συμμετείχαν στις διαδικασίες του συλλό-
γου αλλά και όσους ήταν διστακτικοί και τελικά δε το έκα-
ναν. 

Η στήριξη όλων πιστεύουμε ότι θα δώσει δύναμη στο
νέο Δ.Σ. για το μεγάλο αγώνα που έχουμε μπροστά μας
διεκδικώντας άμεσα να ικανοποιηθούν τα αιτήματα μας :

Άμεση καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 3.000
ευρώ για το λιανεμπόριο καθώς και τα 1.000 ευρώ για
τους εργαζομένους μας όπως είχε εξαγγείλει ο Υπο-
υργός Ανάπτυξης

Μετατροπή της επιστρεπτέας προκαταβολής σε μη επι-

στρεπτέα για όλες τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τα
περιοριστικά μέτρα του προηγούμενου διαστήματος

Να σταματήσουν οι συνεχόμενοι αυστηροί έλεγχοι στα
μαγαζιά μας που δημιουργούν ένα κλίμα έμμεσης
ευθύνης των μικρών επαγγελματιών για την ολοένα και
αυξανόμενη διασπορά του covid19, ενώ ταυτόχρονα
όλοι βλέπουμε τα πρωτόκολλα – λάστιχο και τους ανύπα-
ρκτους ελέγχους στις ναυτιλιακές εταιρείες και στους
μεγαλοεπιχειρηματίες του τουρισμού

Να μη γίνουμε όμηροι των μαγαζιών μας, αναγκασμέ-
νοι να εργαζόμαστε ατελείωτες ώρες και τις Κυριακές για
να καρπωθούν πάλι τη μερίδα του λέοντος οι μεγάλες
επιχειρήσεις και τα μεγάλα εμπορικά κέντρα. Να καταργ-
ηθεί τώρα ο νόμος – τερατούργημα που καταργεί την
κυριακάτικη αργία

Η Εφορευτική Επιτροπή θα ανακοινώσει τα αποτελέ-
σματα των αρχαιρεσιών μετά το τέλος της καταμέτρησης.

Ευχόμαστε καλή δύναμη σε όλους και να γίνει πράξη
το σύνθημα μας, κανένας μόνος του!

Η Προσωρινή Διοίκηση της Ένωσης Επαγγελματιών
Εμπόρων & Βιοτεχνών Ελευσίνας – Μάνδρας  

Κλάδεμα και καλλωπισμός
πλατειών, παιδικών χαρών και

χώρων πρασίνου στην Παραλία
Ασπροπύργου

Ανακοίνωση Διοικούσας Επιτροπής για ολοκλήρωση
αρχαιρεσιών Ένωσης ΕΒΕ Ελευσίνας - Μάνδρας
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ                                                                  
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
ΑΙΣΧΥΛΟΥ  10 – ΕΛΕΥΣΙΝΑ, 19200
ΑΦΜ: 997374592 – Δ Ο Υ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ.: 2105547697
Email : sinelmama@gmail.com
Ψ  Η  Φ  Ι  Σ  Μ  Α

ΠΡΟΣ:ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ

ΤΥΠΟ
Ελευσίν α, 15/07/2021       

Το Δ.Σ. του σωματείου
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ,

εκφράζει την  αλληλεγγύη του στους
εργαζόμεν ους και το λαό της Κούβας
καταδικάζον τας την  τεράστια υποκρ-
ισία και τους επικίν δυν ους σχ εδια-
σμούς των  ΗΠΑ, της αν τικουβαν ικής
μαφίας και των  μισθοφόρων  τους μέσα
στην  Κούβα.

Αξιοποιούν  δυσκολίες που
προκαλεί ο ίδιος ο ασφυκτικός αποκλει-

σμός των  ΗΠΑ και προσπαθούν  ν α
μεθοδεύσουν  αν τιδραστικές εξελίξεις
έως και ιμπεριαλιστική επέμβαση στην
Κούβα.

H Κούβα δίν ει τη μάχ η της
ζωής και του αύριο κόν τρα στις συν έ-
πειες εν ός δολοφον ικού εμπάργκο 6
δεκαετιών  που ακόμη και σε συν θήκες
παν δημίας της, αποτρέπει την  εισαγω-
γή μιας σειράς ιατρικών  ειδών  και
προμηθειών  πρώτης αν άγκης. Η
όξυν ση των  δυσκολιών  που αν τιμε-
τωπίζει ο λαός της Κούβας είν αι συν έ-
πεια της κλιμάκωσης των  μέτρων  του
εμπάργκο από τον  πρόεδρο Τραμπ,
που διατηρεί και συν εχ ίζει ο Μπάιν -
τεν .  

Αυτοί που επέβαλαν  και
συν εχ ίζουν  το δολοφον ικό εμπάργκο,
έρχ ον ται σήμερα και μιλούν  για "αν θρ-
ωπιστική κρίση" στην  Κούβα και δήθεν
αγων ιούν  για τη "Δημοκρατία και τα
αν θρώπιν α δικαιώματα" των  Κου-
βαν ών . Οι ίδιες δυν άμεις που δολοφο-
ν ούν  λαούς σε Ιράκ, Αφγαν ιστάν ,
Παλαιστίν η, όπου οι ρατσιστικές δολο-
φον ίες μαύρων  από αστυν ομικούς

είν αι καθημεριν ό φαιν όμε-
ν ο. Όπου μέσα στην  παν -
δημία ψήφισαν  ν όμους για
την  ποιν ικοποίηση της
απεργίας και της συν δικαλι-
στικής δράσης και
κλείν ουν  ν οσοκομεία γιατί
είν αι περιττά, οι ίδιες δυν ά-
μεις δήθεν  ν οιάζον ται για τα δικαιώμα-
τα του λαού της Κούβας. Η υποκρισία
και τα ψέματα των  ιμπεριαλιστών  είν αι
καλυμμέν ες με το αίμα παλαιότερων
επεμβάσεών  τους για τη "Δημοκρατία
και τα Αν θρώπιν α Δικαιώματα".

Τη στιγμή που στις ΗΠΑ έσκα-
βαν  μαζικούς τάφους για τα θύματα της
παν δημίας και της ιδιωτικοποιημέν ης
Υγείας και  στην  ΕΕ οι κυβερν ήσεις
αξιοποιούσαν  την  παν δημία για το
χ τύπημα των  μισθών , των  συν τάξεων
και των  εργασιακών  δικαιωμάτων  το
ν ησί του Φιν τέλ και του Τσε πήρε
μέτρα προστασίας της υγείας των
κατοίκων  του. Αν έπτυξε 5 εμβόλια
εν άν τια στον  κορον οϊό και έστειλε
ιατρική βοήθεια σε μια σειρά χ ώρες σε
όλο τον  πλαν ήτη.

Εκατομμύρια εργαζόμεν οι σε όλο
τον  κόσμο χ αιρετίζουν  και εκφράζουν
την  ευγν ωμοσύν η τους στον  λαό της
Κούβας για τη σταθερή του διεθν ιστική
και αν θρωπιστική προσφορά στους
τομείς της Υγείας, της Παιδείας, του
Πολιτισμού. Οι αγών ες του κουβαν ικού
λαού κόν τρα σε όλες τις δυσκολίες
αποτελούν  σύμβολο για τους αγών ες
των  εργαζομέν ων  διεθν ώς.

ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                           

Ν.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ   
Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δ. ΓΚΑΤΖΗΣ

Σε πλήρη εξέλιξη είναι από χθες η τακτική δια-
νομή τροφίμων του Κοινωνικού Παντοπωλείου
Δήμου Φυλής προς τις οικονομικά ευπαθείς
οικογένειες. 

«Λόγω της έξαρσης της νέας μετάλλαξης
ΔΕΛΤΑ  αποφασίσαμε, σε αυτή τη διανομή,
εκτός από τα τρόφιμα του Ιουλίου να δώσουμε
προκαταβολικά και τα τρόφιμα για τον μήνα
Αύγουστο, ώστε να μην εκθέσουμε τους δικαι-
ούχους μας σε επιπλέον κινδύνους» υπογραμ-
μίζει ο Αναπληρωτής Δημάρχου άσκησης και
σχεδιασμού Κοινωνικών Πολιτικών Γιώργος
Αντωνόπουλος.

«Σε αυτή τη
διανομή η Κοι-
νωνική Υπηρ-
εσία στηρίζει
931 οικογένειες
που αντι -
στοιχούν σε
1622 άτομα. Οι
δ ι κ α ι ο ύ χ ο ι
δυστυχώς αυξά-
νονται διαρκώς

όμως η Υπηρεσία μας με εντατική δουλειά και
τον απαραίτητο σχεδιασμό δεν αφήνει κανένα
δημότη αβοήθητο. Έτσι θα συνεχίζουμε» διαβε-
βαιώνει ο Γιώργος Αντωνόπουλος.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος εκτός από τα
τρόφιμα της τακτικής διανομής που είναι ζάχα-
ρη, γάλα μακαρόνια, ντοματάκι, ρύζι, φακές,
φασόλια αλεύρι και λάδι θα πάρουν ακόμη μια
συσκευασία παγωτού ενός κιλού, κριθαροκου-
λούρες, έτοιμες σάλτσες ντομάτας και πέστο
βασιλικού, ένα κιλό τορτελίνια τυριού, κατε-

ψυγμένα sticks κρέατος, κατεψυγμένα κεφτεδά-
κια σε συσκευασία του ενός κιλού, φρέσκιες ντο-
μάτες και μπαγκέτες ψωμιού. Επιπλέον αυτών οι
πολύτεκνες οικογένειες θα πάρουν και από 5
κιλά νωπό κρέας. 

«Σε αυτή τη διανομή εκτός από τα 9 είδη που
προσφέρουμε με δαπάνη του Δήμου Φυλής,
έχουμε εξασφαλίσει από χορηγίες και συνερ-
γασίες άλλα 9 είδη για τους μήνες Ιούλιο και
Αύγουστο. Ευχαριστούμε τους χορηγούς που
στηρίζουν το έργο μας και ιδιαιτέρως την μη
κερδοσκοπική οργάνωση Μπορούμε για την
προσφορά της» υπογραμμίζει  ο Γιώργος
Αντωνόπουλος. 

Η διανομή θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του
μήνα  και γίνεται με την αυστηρή τήρηση όλων
των πρωτοκόλλων προστασίας για τη μη δια-
σπορά του covid 19. Οι δικαιούχοι προσέρχον-
ται ένας ένας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού
και αφού τους γίνει θερμομέτηση παραλαμβά-
νουν τα τρόφιμα.

Διπλό και πλούσιο κοινωνικό καλάθι στήριξης  σε 1622 δημότες 

Ξεκίνησε η τακτική διανομή τροφίμων του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Φυλής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΙΚΟΥ
ΧΑΤΖΗΤΡΑΚΟΣΙΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΙΣ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Να εγγραφούν

στις Λυκειακές

Τάξεις του Εσπε-

ρινού Γυμνασίου

Άνω Λιοσίων 

καλεί  τους

συνδημότες μας

ο Νίκος Χατζητρ-

ακόσιας

Να εγγραφούν στις Λυκειακές Τάξεις του

Εσπερινού Γυμνασίου Άνω Λιοσίων καλεί τους

συνδημότες μας που δεν έχουν απολυτήριο

μέσης εκπαίδευσης, ο Πρόεδρος της Δευτερο-

βάθμιας Σχολικής Επιτροπής και αναπλ. Δήμα-

ρχος Νίκος Χατζητρακόσιας. Τονίζει ότι η δημιο-

υργία των Λυκειακών Τάξεων επιτεύχθηκε με

προσωπικό αγώνα του Δημάρχου Χρήστου

Παππού και όλης της εκπαιδευτικής Κοινότητας

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΝ ΛΑΟ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΝ ΛΑΟ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ 
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Την  πεποίθησή του ότι με τις πρωτοβουλίες και τις
δράσεις που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής συμβάλλει
αποφασιστικά στη βιώσιμη επαν εκκίν ηση της ελλην ι-
κής οικον ομίας διατύπωσε  ο Περιφερειάρχ ης Γ.
Πατούλης κατά τη διάρκεια της Ομιλίας του στο 8ο Στρ-
ατηγικό Συν έδριο  «Επεν δύσεις στην  Ελλάδα και  Αν α-
πτυξιακή Προοπτική 2021». 

Το συν έδριο το οποίο ήταν  υπό την  αιγίδα της Περ-
ιφέρειας Αττικής και των  Υπουργείων  Περιβάλλον τος
και Εν έργειας, Υποδομών  και Μεταφορών ,  

διοργάν ωσαν  το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθη-
ν ών  (ΕΕΑ), το Ελλην ικό Ιν στιτούτο Επιχειρηματικότ-
ητας και Αειφόρου Αν άπτυξης (ΙΕΑ), με την  Υποστήρ-
ιξη του Χρηματιστηρίου Αξιών  Αθην ών   (ΧΑΑ) και σε
συν εργασία με την  Boussias Communications. 

Περιφέρειες και δήμοι μπορούν  ν α αποτελέσουν
μοχλούς αν άπτυξης 

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κατά την  ομιλία του υπο-
γράμμισε ότι, δεδομέν ων  των  προκλήσεων  που
σχετίζον ται με την  οικον ομία και τις επιπτώσεις της
παν δημίας σε αυτήν , θα πρέπει Περιφέρειες και οι
Δήμοι ν α αποτελέσουν  τους μοχλούς αν άπτυξης της
οικον ομίας.  «Περιφέρειες και  Δήμοι πρέπει και μπορ-
ούν  ν α παίξουν  έν αν  ευρύτερο ρόλο με εν εργή συμμε-
τοχή στο σχεδιασμό, την  εφαρμογή και τη διακυβέρν -

ηση των  εθν ικών  σχεδίων  αν άκαμψης και αν θεκτικότ-
ητας, έτσι ώστε ν α αποσοβηθεί ο κίν δυν ος πολλές
περιοχές ν α μείν ουν  πίσω» σημείωσε χαρακτηριστικά
ο Γ. Πατούλης.  

Το πρόγραμμα υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής
για τις μικρές επιχ ειρήσεις 

Ο Γ. Πατούλης έκαν ε ιδιαίτερη αν αφορά και στο πρό-
γραμμα υποστήριξης μικρών  και πολύ μικρών  επιχ ει-
ρήσεων  της Αττικής, τον ίζον τας ότι έχουν  επωφεληθεί
από αυτό  9.600 μικρές και πολύ μικρές επιχ ειρήσεις.
Το  πρόγραμμα υποστήριξης έχει χρηματοδοτηθεί από
πόρους  του ΠΕΠ Αττικής ύψους  250 εκατομμυρίων
ευρώ. Επιπλέον  έχουν  διατεθεί  8 εκατομμύρια ευρώ

για την  αν αβάθμιση των  δεξιοτήτων  τουλάχ ιστον  6.000
υπαλλήλων  στον  ιδιωτικό τομέα, επίσης  μέσω του Περ-
ιφερειακού Επιχ ειρησιακού Προγράμματος Αττικής
(ΠΕΠ) για την  περίοδο 2014-2020.  Ιδιαίτερη αν αφορά
έκαν ε  ο Περιφερειάρχης και για τις χρηματοδοτήσεις
επιχ ειρήσεων  στον  τουριστικό κλάδο.

Ο Γ. Πατούλης τόν ισε ότι «η Περιφέρεια Αττικής ακο-
λουθών τας τις τάσεις άλλων  μεγάλων  ευρωπαϊκών  περ-
ιφερειών  ήδη έχει θέσει στο επίκεν τρο του στρατηγικού
σχεδιασμού της τη μετάβαση σε μια μορφή κυκλικής
οικον ομίας» και συμπλήρωσε πως σχεδιάζει και υλο-
ποιεί συγκεκριμέν ες παρεμβάσεις που αφορούν  στην
αλλαγή του τρόπου διαχείρισης των  απορριμμάτων .
Επίσης αν έφερε ότι «η Περιφέρεια έχει δημιουργήσει
έν α οδικό χάρτη για την  εν ίσχυση της αν ακύκλωσης
γεν ικά και τη μετάβαση σε μια κυκλική οικον ομία». 

Στο συν έδριο είχαν  κληθεί και πραγματοποίησαν
ομιλίες εκτός από τον  Περιφερειάρχ η Αττικής Γ.
Πατούλη, ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακ-
υβέρν ησης Κ. Πιερρακάκης, ο Υπουργός Αν άπτυξης
και Επεν δύσεων , Α. Γεωργιάδης, ο Υπουργός οικον ο-
μικών  Χ. Σταϊκούρας, ο Υπουργός Υποδομών  και
Μεταφορών  Κ. Καραμαν λής, ο Υπουργός Εσωτερικών
Μ. Βορίδης, ο Αν . Υπουργός Εξωτερικών  Μ. Βαρβι-
τσιώτης, ο Υπουργός Εργασίας και Κοιν ων ικών  Υποθ-
έσεων , Κ. Χατζηδάκης,  ο Υπουργός Περιβάλλον τος και
Εν έργειας, Κ. Σκρέκας, κ.α   

Το σχέδιο της Περιφέρειας για τη στήριξη και επανεκκίνηση της επιχειρηματικότητας στην Αττική στην μετά-covid εποχή ανέ-
πτυξε ο Γ. Πατούλης στο Συνέδριο του ΕΕΑ με θέμα τις επενδύσεις και την ανάπτυξη
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Αργύρης Οικονόμου:
«Μέσα σε δύο χρόνια

καταφέραμε να 
εξασφαλίσουμε σημαντικές 
συνεργασίες για το “Φεστι-

βάλ Αισχύλεια”. ΕΟΤ, Υπουρ-
γείο Πολιτισμού και Υπουρ-

γείο Εξωτερικών είναι στο πλε-
υρό μας στην προσπάθεια για
προβολή και εξωστρέφεια της
πόλης και των θεσμών της».

Υ
πό την αιγίδα του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού & Αθλ-
ητισμού τέθηκε για το

2021 το «Φεστιβάλ Αισχύλεια»,
μετά την επιτυχή κατάθεση φακέ-
λου από την Κ.Ε.Δ.Ε  στο Μητρώο
Πολιτιστικών Φορέων και στη σχε-
τική πρόσκληση του ΥΠΠΟΑ. 

Η διοργανώτρια Κοινωφελής
Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας κατό-
πιν κατάθεσης εισηγητικού και
ολοκληρωμένου φακέλου κατάφερε
να εξασφαλίσει –μέσω της θετικής
αξιολόγησης του ΥΠΠΟΑ- την παρ-
αχώρηση αιγίδας για τη φετινή
διοργάνωση.

Σημειώνεται, πως η Γνωμοδοτική
Επιτροπή του Υπουργείου μελέτ-
ησε διεξοδικά τα αιτήματα, που
υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στην
Πύλη Πολιτιστικών Φορέων του
ΥΠΠΟΑ για το έτος 2021 και
εισηγήθηκε ομόφωνα την επιχορήγ-

ηση και την παροχή αιγίδας κατά
περίπτωση σε μόνο 6 φορείς
πανελλαδικά, στις οποίες συγκατα-
λέγεται και η Κ.Ε.Δ.Ε. 

Ταυτόχρονα με την παραχώρηση
αιγίδας, το Υπουργείο Πολιτισμού
επιχορηγεί τις δράσεις του Φεστι-
βάλ και με το ποσό των 6.000
ευρώ.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο
Δήμαρχος Ελευσίνας, Αργύρης
Οικονόμου: 

«Είμαι εξαιρετικά ευτυχής που

μέσα σε δύο χρόνια καταφέραμε να
εξασφαλίσουμε σημαντικές συνερ-
γασίες για το “Φεστιβάλ Αισχύλεια”.
Μετά την παραχώρηση -για δεύτε-
ρη συνεχή χρονιά- της αιγίδας του
Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού
αλλά και του ΥΠΕΞ, κατορθώσαμε
να λάβουμε και την αιγίδα του
Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητι-
σμού.

Για όλους τους παραπάνω λόγο-
υς, ευχαριστώ και προσωπικά το
Υπουργείο Πολιτισμού που αναγ-

νώρισε και επιβράβευσε με αυτόν
τον τρόπο τις πρωτοβουλίες και
ενέργειές μας.

Φυσικά, αξίζουν και συγχαρη-
τήρια στην Κοινωφελή Επιχείρηση,
στην Πρόεδρο, την Ζωή Στραϊ-
τούρη και, φυσικά, στον Αντιδήμα-
ρχο Πολιτισμού, τον Φώτη Τατάκη,
που πέτυχαν τη θετική αξιολόγηση.
Πρόκειται για διακρίσεις που θα
αποτελέσουν το εφαλτήριο για την
περαιτέρω αναβάθμιση και εξέλιξη
του Φεστιβάλ Αισχύλεια».

Το «Φεστιβάλ Αισχύλεια» υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Δ.Ε

Οικονομική ενίσχυση 6.000 ευρώ για την εύρυθμη διεξαγωγή του

Πρωτοβουλία Παπαστεργίου για την αύξηση των εμβολιασμών

Ο
Πρόεδρος της Κεν τρικής Έν ωσης Δήμων
Ελλάδας, Δημήτρης Παπαστεργίου, είχ ε
συν άν τηση εργασίας με τον  Δήμαρχ ο Αγιάς,

Αν τών η Γκουν τάρα, όπου κυριότερα στάθηκε στις
άμεσες πρωτοβουλίες της Έν ωσης για την  αύξηση των
εμβολιασμών .

Για την  επίσημη και κυριότερα ορθή εν ημέρωση των
πολιτών , η ΚΕΔΕ δημιουργεί  help desk για όλα τα
δεδομέν α για τον  ιό.

Στην  πρώτη γραμμή για την  εν ίσχ υση των  εμβολια-
σμών

Στο επίκεν τρο της συν άν τησης ήταν  οι πρωτοβου-
λίες της ΚΕΔΕ και των  Δήμων  για την  εν ίσχ υση των
εμβολιασμών  των  πολιτών  προκειμέν ου ν α ορθωθεί
τείχ ος προστασίας και οι πολίτες ν α είν αι πιο ασφα-
λείς. 

Μάλιστα ο κ. Γκουν τάρας, που ν όσησε από τον
κορων οϊό τον  περασμέν ο Μάιο, τόν ισε την  σπουδαι-
ότητα του εμβολιασμού ως μέσο προστασίας, εν ώ ο κ.
Παπαστεργίου αν έφερε την  πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ
για την  δημιουργία help desk ώστε κάθε πολίτης ν α
μπορεί ν α εν ημερωθεί σωστά και επίσημα για όλα τα
δεδομέν α.

Επιτάχ υν ση στις διαδικασίες για ν α μη χ αθεί ούτε
ευρώ από τα χ ρηματοδοτικά εργαλεία για τους Δήμου

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ επεσήμαν ε την  αν άγκη ν α
επισπευσθούν  οι διαδικασίες ώστε όλοι οι Δήμοι και ο
Δήμος Αγιάς ν α έχ ουν  στη διάθεσή τους όλα εκείν α τα
μέσα που χ ρειάζεται ώστε ν α συμμετέχ ουν  με έργα
που θα αλλάξουν  την  ζωή των  πολιτών  μέσω του 

προγράμματος «Αν τών ης Τρίτσης» και του Ταμείου 
Αν άκαμψης.Παράλληλα συζήτησαν  με τον  κ. Γκου-

ν τάρα τις διαδικασίες για τη διαμόρφωση των  ν έων
Πολεοδομικών  σχ εδίων  που χ ρηματοδοτούν ται,
επίσης από το Ταμείο Αν άκαμψης με 245 εκ. ευρώ.

Τέλος οι κ. Παπαστεργίου και Γκουν τάρας συζήτ-
ησαν  για τις προτάσεις που επικαιροποιεί και καταθέ-
τει η ΚΕΔΕ, σε αν οιχ τό διάλογο με όλους τους Δήμο-
υς της Ελλάδας για την  αν ακαταν ομή των  αρμοδιοτή-
των  μεταξύ των  θεσμών  του κράτους στο υπό διαμόρ-
φωση σχ έδιο ν όμου του Υπουργείου Εσωτερικών .

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου
τόν ισε ότι οι αρμοδιότητες είν αι το ν έο μεγάλο
στοίχ ημα που πρέπει ν α κερδίσει η Τοπική Αυτο-
διοίκηση και ότι κάθε αρμοδιότητα που θα παραμείν ει,
από τις υπάρχ ουσες, αλλά και όποια προστεθεί στην
ευθύν η των  Δήμων  θα πρέπει ν α συν οδεύεται από
τους αν θρώπιν ους και οικον ομικούς πόρους προκει-
μέν ου ν α μπορεί ο Δήμος ν α επιτελεί το έργο που του
αν αλογεί και ν α αν αλαμβάν ει και τις ευθύν ες του απέ-
ν αν τι στους Δημότες και την  τοπική κοιν ων ία.
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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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Πανελλαδικές:  

Σήμερα  οι 
βαθμολογίες των 
ειδικών μαθημάτων

Οι βαθμοί των ειδικών μαθ-
ημάτων και οι βαθμοί επίδο-
σης στις πρακτικές δοκιμασίες
των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ
θα ανακοινωθούν σήμερα
Παρασκευή, 16 Ιουλίου, στις
11 π.μ., σύμφωνα το Υπουρ-
γείο Παιδείας.
Οι υποψήφιοι θα μπορούν

να ενημερωθούν για τη βαθμο-
λογία τους στην ειδική εφαρ-
μογή του ΥΠΑΙΘ
results.it.minedu.gov.gr, 

πληκτρολογώντας τον
8ψήφιο κωδικό τους και το
αρχικό γράμμα από το
επώνυμο, το όνομα, το
πατρώνυμο και το μητρώνυμο
σε κεφαλαίους ελληνικούς
χαρακτήρες.
Επίσης, θα λάβουν τη βαθμο-

λογία τους και για τα ειδικά
μαθήματα με γραπτό μήνυμα
SMS στο κινητό τους τηλέφω-
νο, εφόσον έχουν προηγουμέ-
νως εγγραφεί στην ειδική εφα-
ρμογή του ΥΠΑΙΘ, μέσω του
gov.gr.
Τις προσεχείς ημέρες θα ανα-

κοινωθούν οι βαθμοί των δυο
νέων Μουσικών μαθημάτων
και θα αρχίσει η ηλεκτρονική
υποβολή του μηχανογραφι-
κού δελτίου.
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ΤΟΟ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΟΟ  ΄́΄́ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΕΕΡΡΩΩ΄́΄́
ΑΑΝΝΑΑΖΖΗΗΤΤΑΑ  ΧΧΟΟΡΡΗΗΓΓΙΙΑΑ

"Το πυροφυλάκιο
"ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ"
βρίσκεται στους
πρόποδες της
Πάρνηθας και
συγκεκριμένα στην
περιοχή της Αγίας
Παρασκευής Αχαρ-
ναί Μενίδι, όπου
το λειτουργούμε
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
Παρασκευά 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
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Ολυμπιακοί Αγώνες - Τόκιο: 
Ανέπαφη απονομή μεταλλίων
λόγω κορωνοϊού!

Μόλις οκτώ μέρες πριν  ξεκιν ήσουν  οι Ολυμπιακοί
Αγών ες στο Τόκιο, αν ακοιν ώθηκε ότι ακόμα και η
απον ομή των  μεταλλίων  θα είν αι διαφορετική, λόγω
της παν δημίας.

Ως τελετή αν έπαφου μεταλλίου, την  περιέγραψε ο
πρόεδρος της Διεθν ούς Ολυμπιακής Επιτροπής Τόμας
Μπαχ  και εξήγησε:

«Τα μετάλλια θα μεταφέρον ται σε δίσκο στο βάθρο και
κάθε αθλητής θα το περν ά μόν ος του γύρω από τον
λαιμό του».

Ο Μπαχ  αν ακοίν ωσε τις αλλαγές σε τηλεδιάσκεψη με
διεθν είς δημοσιογράφους, σύμφων α με το Associated
Press και απαν τών τας σε σχ ετικές απορίες διευκρίν ι-
σε ότι πρέπει ν α θεωρείται δεδομέν ο πως τα μετάλλια
τοποθετήθηκαν  με γάν τια και απολυμαν τικό έτσι ώστε
κάθε αθλητής ν α μπορεί ν α είν αι σίγουρος ότι καν είς
δεν  τα έχ ει αγγίξει.

Χωρίς θεατές, έν α «συν αρπαστικό ηχ οσύστημα» θα
προσπαθήσει ν α δημιουργήσει ατμόσφαιρα στα άδεια
γήπεδα, είπε επίσης ο πρόεδρος της Διεθν ούς
Ολυμπιακής Επιτροπής, εξηγών τας ότι θα χ ρησιμο-
ποιηθεί ηχ ογραφημέν ος θόρυβος πλήθους από προη-
γούμεν ους Ολυμπιακούς Αγών ες ως εν θάρρυν ση για
τους αθλητές.

Ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν  θα υπάρξουν  χ ειραψίες ή
αγκαλιές.

Το Τόκιο κατέγραψε 1.149 κρούσματα Cov id-19 στις
14 Ιουλίου, που συν ιστά αρν ητικό ρεκόρ εξαμήν ου,
σύμφων α με το Reuters. Οι Ολυμπιακοί Αγών ες θα
διεξαχ θούν  σε κατάσταση έκτακτης αν άγκης όπως
αποφάσισε η ιαπων ική κυβέρν ηση στις αρχ ές του
μήν α.

‘Όπως σημειών εται στο δημοσίευμα του Associated
Press, η προσέγγιση της ΔΟΕ είν αι «διαφορετική από
το ποδόσφαιρο στην  Ευρώπη», όπου ο πρόεδρος
της UEFA Aleksander Cef erin περν ούσε τα μετάλλια
γύρω από το λαιμό των  παικτών  στους τελικούς το
του Euro.
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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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