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Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Παροδικές νεφώσεις  

Άνεμοι : βορειοδυτικοί 4-5 μποφόρ
Θερμοκρασία: Από 21 έως  31 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Γαρυφαλλιά, Γαριφαλιά

Διός, Δίας, Μακρίνα
Οσίου Δίου, Οσίας Μακρίνης αδελφής Μεγάλου

Βασιλείου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΛΙΟΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΟΕΣαλαμίνος 17Α & Τσίγκου Α.,2105576927

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Λουκοπούλου Σοφία Σ.Βενιζέλου Ελευθερίου 39,

2105560390

MANΔΡΑ
Ροκάς Δημήτριος Π.Σαλαμίνος 7  - Εργατικές

Κατοικίες, 2105541344

Άνω Λιόσια
Τζώνης Κωνσταντίνος Ε.Κυκλάδων 79, 

2102482990

ΑΧΑΡΝΕΣ
Βαρβούνης Εμμανουήλ Κ.Λιοσίων 66, Αχαρνές,

2102407650

Συμμορία που διέπραττε συστηματικά διαρρήξεις σε
σπίτια εξαρθρώθηκε
από την Υποδιεύθυ-

νση Ασφάλειας Νοτιοανατολι-
κής Αττικής.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν,
μετά από οργανωμένη
αστυνομική επιχείρηση σε
Αχαρνές και Άνω Λιόσια, τρεις
άνδρες, ηλικίας 26, 27 και 36
ετών, ενώ ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται επιπλέον
τρία μέλη. Ακόμη ένας κατηγορούμενος είναι ήδη φυλακι-
σ μ έ ν ο ς .

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι φερόμενοι ως
δράστες, τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2019, είχαν
συστήσει εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση, εκτός
από το διάστημα εφαρμογής των μέτρων περιορισμού της
κυκλοφορίας λόγω του κορονοϊού, και διέπρατταν δια-
ρρήξεις σε οικίες της Αττικής.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι κατηγορούμενοι,
έχοντας ως ορμητήριο περιοχές της Δυτικής Αττικής και
χρησιμοποιώντας διαφορετικά αυτοκίνητα ιδιοκτησίας
συγγενικών προσώπων τους ή ενοικιαζόμενα, πήγαιναν
πρωινές και μεσημβρινές ώρες σε διάφορες περιοχές της
Αττικής, προκειμένου να εντοπίσουν τον στόχο τους.
Μόλις εντόπιζαν την οικία που σκόπευαν να διαρρήξουν,
κατόπτευαν τον χώρο μέχρι να βεβαιωθούν για την απου-

σία των ενοίκων. Στη συνέχεια, με διαρρηκτικά εργαλεία,
εισέβαλαν στην οικία και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά,
κοσμήματα, χρυσαφικά και άλλα αντικείμενα αξίας.

Σε μία περίπτωση, μάλιστα, δεν δίστασαν να απειλήσουν
τον ένοικο σπιτιού ότι θα κάνουν χρήση όπλου, προκειμέ-
νου να διασφαλίσουν τη διαφυγή τους.

Παράλληλα, η εγκληματική οργάνωση διέπραττε και κλο-
πές σε βάρος ηλικιωμένων, στις οικίες των οποίων τα
μέλη της πήγαιναν προσποιούμενοι τους τεχνικούς εταιρ-
είας ηλεκτρικής ενέργειας.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες των κατ-
ηγορουμένων, με τη συνδρομή αστυνομικών της ΟΠΚΕ,
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κοσμήματα, ρολόγια, τσάν-
τες, κινητά τηλέφωνα, πακέτα σύνδεσης κινητής τηλεφ-
ωνίας, διαρρηκτικά εργαλεία, καταγραφικά μηχανήματα,
κάμερες επιτήρησης, καθώς και το χρηματικό ποσό των
4.080 ευρώ. Κατασχέθηκαν, επίσης, 3 ΙΧ αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, εξιχνιάστηκαν οκτώ περι-
πτώσεις διαρρήξεων-κλοπών και μία ληστείας, με τα
κέρδη που αποκόμισε η συμμορία να υπερβαίνουν το
ποσό των 500.000 ευρώ.

Οι κατηγορούμενοι, που έχουν συλληφθεί ξανά για παρ-
όμοια αδικήματα, οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες
για την πλήρη εξακρίβωση της εγκληματικής δραστηριότ-
ητάς τους.

Άνω Λιόσια - Μενίδι: Εξαρθρώθηκε συμμορία
‘’ποντικών’’ με λεία πάνω από 500.000 ευρώ

Από την Πυροσβεστική
Υπηρεσία τέθηκε σε εφαρμο-
γή το επιχειρησιακό σχέδιο για
την αντιμετώπιση κινδύνων
από την εκδήλωση
πλημμυρών, καθώς και των
συνοδών τους φαινομένων,
ενόψει του έκτακτου δελτίου
επιδείνωσης του καιρού που
εξέδωσε η ΕΜΥ.

Τέθηκε σε εφαρμογή το
επιχειρησιακό σχέδιο της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση
πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων,
ενόψει του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού που
εξέδωσε η ΕΜΥ. Οδηγίες από την Πολιτική Προστασία.

Με την κακοκαιρία να δείχνει τα... δόντια της στη Βόρεια
Ελλάδα και στη Φλώρινα, όπου έπεσε χαλάζι σε μέγεθος
καρυδιού.

Οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί των περιοχών που αναμένε-
ται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση
αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης εφόσον
απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπισθούν άμεσα τυχόν
προβλήματα που θα προκύψουν.

Σε άμεση συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
(www.civilprotection.gr), έχουν ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες
εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και οι Περιφέρ-
ειες και οι Δήμοι της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε
αυξημένη ετοιμότητα για τη λήψη μέτρων αρμοδιότητας
τους.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μερ-
ιμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κιν-
δύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων
καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση
έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν
από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέ-
σουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοι-

κιών δεν είναι φραγμένα και λειτο-
υργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν
χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με
όχημα, κατά τη διάρκεια
καταιγίδων και βροχοπτώσεων,
αλλά και για αρκετές ώρες μετά το
τέλος της εκδήλωσής τους

Να αποφεύγουν τις εργασίες
υπαίθρου και δραστηριότητες σε
θαλάσσιες και παράκτιες περ-
ιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης
των έντονων καιρικών φαινομένων

(κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).
Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας

χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο
και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο
όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση
μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα,
κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περ-
ιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμέ-
να τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν
στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για
την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά
δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.Για πληροφορίες ανα-
φορικά με την προστασία από έκτακτα καιρικά φαινόμενα
μπορείτε να ανατρέχετε στην ιστοσελίδα και στους
επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο
Facebook και στο Twitter.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπρο-
στασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπο-
ρούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμμα-
τείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.civilprotection.gr.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρ-
ατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω
εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό οι πολίτες μπορούν
να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astyno-
mia.gr.

Κακοκαιρία: Σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο
της Πυροσβεστικής για τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα
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ΣΣήήμμεερραα    1199  
ΙΙοουυλλίίοουυ  οοιι  
ππλληηρρωωμμέέςς  
γγιιαα  ττοο  
ΣΣΥΥΝΝ--ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  
ΙΙοουυννίίοουυ

ΤΤοο  υυπποουυρργγεείίοο  ΕΕρργγαασσίίααςς  κκααιι  ΚΚοοιιννωωννιικκώώνν  ΥΥπποοθθέέσσεεωωνν
εεννηημμεερρώώννεειι  όόττιι,,  ττηη  ΔΔεευυττέέρραα  1199  ΙΙοουυλλίίοουυ  22002211  θθαα
ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθοούύνν  ααππόό  ττοο  υυπποουυρργγεείίοο  κκααττααββοολλέέςς  σσυυννοολλιικκοούύ
ύύψψοουυςς  4477,,22  εεκκααττ..  εευυρρώώ,,  σσεε  111122..220033  δδιικκααιιοούύχχοουυςς,,  ωωςς  εεξξήήςς::

4400  εεκκααττ..  εευυρρώώ  θθαα  κκααττεευυθθυυννθθοούύνν  σσεε  8844..669922  δδιικκααιιοούύχχοουυςς  ωωςς
ααπποοζζηημμίίωωσσηη  εειιδδιικκοούύ  σσκκοοπποούύ  ((γγιιαα  ττοο  μμήήνναα  ΜΜάάιιοο))  σσεε  εερργγααζζοομμέέννοουυςς
μμεε  δδιικκααίίωωμμαα  υυπποοχχρρεεωωττιικκήήςς  εεππααννααππρρόόσσλληηψψηηςς  σσττοονν  κκλλάάδδοο
ττοουυρριισσμμοούύ,,  σσεε  σσυυννέέχχεειιαα  υυπποοββοολλήήςς  μμοοννοομμεερρώώνν  υυππεεύύθθυυννωωνν
δδηηλλώώσσεεωωνν

66,,44  εεκκααττ..  εευυρρώώ  θθαα  κκααττααββλληηθθοούύνν  σσεε  2255..333300  εερργγααζζοομμέέννοουυςς
εεννττααγγμμέέννοουυςς  σσττοονν  μμηηχχααννιισσμμόό  ΣΣΥΥΝΝ--ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  γγιιαα  ττηηνν  ππλληηρρωωμμήή  ττηηςς
οοιικκοοννοομμιικκήήςς  εεννίίσσχχυυσσηηςς  ββρρααχχυυχχρρόόννιιααςς  εερργγαασσίίααςς  γγιιαα  ττοονν  ΙΙοούύννιιοο

776622..669944  εευυρρώώ  σσεε  22..118811  δδιικκααιιοούύχχοουυςς  γγιιαα  κκααττααββοολλήή
ααπποοζζηημμίίωωσσηηςς  εειιδδιικκοούύ  σσκκοοπποούύ  γγιιαα  αανναασσττοολλέέςς  σσυυμμββάάσσεεωωνν
εερργγαασσίίααςς  γγιιαα  ττοουυςς  μμήήννεεςς  ΜΜάάρρττιιοο  κκααιι  ΑΑππρρίίλλιιοο  22002211  ((μμεεττάά  ττηηνν
υυπποοββοολλήή  σσυυμμππλληηρρωωμμααττιικκώώνν  δδηηλλώώσσεεωωνν))..

Εντείνουν τα μέτρα πυροπροστασίας ο Δήμος Φυλής και ο ΣΥΝ.ΠΑ
Τοποθετήθηκαν 12 νέες δεξαμενές νερού για εφοδιασμό των ελικοπτέρων 

Σ
την άμεση υλοποίηση του νέου σχεδίου πυροπροστασίας προχώρησε ο Δήμος
Φυλής. Εφαρμόζοντας την απόφαση του Συντονιστικού Οργάνου, για ταχύτε-
ρο εφοδιασμό των εναέριων μέσων με νερό, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προ-

στασίας Μιχάλης Οικονομάκης παρέλαβε, τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021, για λογαρια-
σμό του Δήμου και τοποθέτησε, σε κατάλληλες τοποθεσίες, έξι (6) νέες δεξαμενές
νερού.

Οι δεξαμενές, χωρητικότητας 40 τόνων η κάθε μία, αποκτήθηκαν με δαπάνη του
Δήμου Φυλής ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένονται ακόμα έξι, ιδίου τύπου, που θα
τοποθετηθούν στην τοποθεσία Ντάρδιζα αλλά και περιμετρικά της Πάρνηθας από τον
Σύνδεσμο Πάρνηθας (ΣΥΝ.ΠΑ.). 

Με τις νέες δεξαμενές νερού που προστέθηκαν στις υπάρχουσες, ενισχύθηκαν,
σημαντικά, οι επιχειρησιακές δυνατότητες στον τομέα της πυρόσβεσης. 

Στις τρεις δεξαμενές στο γήπεδο του Θρασύβουλου προστέθηκαν άλλες δύο κι αυτό
πρακτικά σημαίνει πως, μέσα σε μηδενικό χρόνο, μπορούν να γίνουν τουλάχιστον
δεκαπέντε ρίψεις νερού, ταυτοχρόνως, από τα πυροσβεστικά ελικόπτερα. Επιπλέον
στις συγκεκριμένες δεξαμενές έχει τοποθετηθεί μηχανισμός αυτόματης αναπλήρωσης
του νερού και δεν χρειάζεται να απασχολούνται υδροφόρα οχήματα για την πλήρωσή
τους και να χάνεται πολύτιμος χρόνος στις διαδρομές. 

Για την προστασία της Ζωφριάς και του Ποικίλου Όρους τοποθετήθηκαν για πρώτη
φορά τρεις νέες δεξαμενές στην τοποθεσία Σιακανδάρη. Πρόκειται για μια περιοχή που
βρίσκεται πάνω από το εργοτάξιο του Δήμου και έχει άμεση οπτική επαφή με το βουνό
και τη συνοικία, ενώ προστέθηκε και μια δεξαμενή στο Πανόραμα Άνω Λιοσίων το
οποίο διαθέτει πλέον  δυο δεξαμενές. Το σύνολο των δεξαμενών που διαθέτει ο
Δήμος σήμερα ανέρχεται στις 12 (από τις έξι που υπήρχαν), χωρίς να συνυπο-
λογίζονται οι δεξαμενές νερού του ΣΥΝ.ΠΑ. 

ΣΤΑ ΒΙΛΙΑ Ο Ν. ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ 
Επιθεώρησε την πρόοδο των εργασιών στις εγκαταστάσεις όπου
θα φιλοξενηθεί σχολή Πολιτικής Προστασίας, 

Την εξέλιξη των εργασιών που εκτελούνται στα κτίρια της πρώην Πυροσβεστικής Σχο-
λής στα Βίλια, επιθεώρησε το Σάββατο 17 Ιουλίου 2021 ο Υφυπουργός Πολιτικής Προ-
στασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.
Με την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών στις εγκαταστάσεις θα φιλοξενηθεί
σχολή Πολιτικής Προστασίας, εξέλιξη που είχε από την αρχή της θητείας της στηρίξει κι
επιδιώξει η Δημοτική Αρχή.
Μαζί με τον Υφυπουργό στα Βίλια επίσης βρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής
Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντι-
στράτηγος Ιάκωβος Κλεφτοσπύρος, επιβλέποντες μηχανικοί κι εργολάβοι.
Τους υποδέχθηκαν για λογαριασμό του Δήμου ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας
Παναγιώτης Κολοβέντζος και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βιλίων Κωνσταντίνος Μακρυ-
νόρης.
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Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

«Ανταποκριθήκαμε, άμεσα, στο νέο σχεδιασμό
για την ενίσχυση της, από αέρος κατάσβεσης
των πυρκαγιών,  και παράλληλα συνεχίζουμε
την επαγρύπνηση, σε συνεργασία με όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς  και τους εθελοντές. Έχο-
υμε πάει καλά μέχρι τώρα, αλλά δεν εφησυχάζο-
υμε”, δήλωσε ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς.

«Λαμβάνουμε συνέχεια νέα μέτρα πρόληψης
και προσπαθούμε, ώστε, αν ξεσπάσει φωτιά να
την ελέγχουμε στο ξεκίνημά της. 

Όμως επειδή το κακό μπορεί να συμβεί, ανά
πάσα στιγμή, θέλουμε τους συνδημότες μας
δίπλα μας. Πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί,
ιδιαίτερα στον τομέα της πρόληψης», υπογράμ-
μισε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας
Μιχάλης Οικονομάκης, ο οποίος έκανε, το πρωί
της Παρασκευής 16 Ιουλίου 2021, αυτοψία
στους χώρους τοποθέτησης των νέων δεξαμενών
προκειμένου να διαπιστώσει την άρτια λειτο-
υργία τους. 

Παράλληλα προχωρούν οι διαδικασίες για την
δημιουργία του χώρου που θα εγκατασταθεί το
Ενιαίο Τοπικό Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής
Προστασίας το οποίο θα έχει ως βασικό βραχίο-
να κλιμάκιο του Πυροσβεστικού σώματος και θα
θωρακίσει περαιτέρω την περιοχή. 

Τέλος ο Δήμος Φυλής, έχει υποβάλει πλήρες
σχέδιο πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας εκ
μέρους του Συνδέσμου Πάρνηθας (ΣΥΝ.ΠΑ)  για
χρηματοδότηση από το πρόγραμμα “Αντώνης
Τρίτσης” του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ε.Ε.Τ.Α.Α.: ΑΑππόό  σσήήμμεερραα  ηη  ηηλλεεκκττρροοννιικκήή  υυπποοββοολλήή  
ττωωνν  ααιιττήήσσεεωωνν  γγιιαα  ττοουυςς  ππααιιδδιικκοούύςς  σσττααθθμμοούύςς

Ξεκιν ά σήμερα 19 Ιουλίου κι ολοκληρών ε-
ται την  Τρίτη 3 Αυγούστου η ηλεκτρον ική
υποβολή των  αιτήσεων  για τη συμμετοχ ή
των  εν διαφερόμεν ων  στο πρόγραμμα
«Εν αρμόν ιση Οικογεν ειακής και Επαγγε-
λματικής Ζωής», που αφορά στους παιδι-
κούς σταθμούς, καθώς και στα ΚΔΑΠ και
ΚΔΑΠΑμεΑ, για το σχ ολικό έτος 2021-
2022.

Η ηλεκτρον ική υποβολή των  αιτήσεων  θα
γίν εται μέσω της ειδικής εφαρμογής στην
ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
(www.eetaa.gr – paidikoi.eetaa.gr) με τη
χ ρήση των  κωδικών  Taxisnet. Η εφαρμο-
γή της ηλεκτρον ικής υποβολής των  αιτή-
σεων  θα είν αι προσβάσιμη και από κιν -
ητό τηλέφων ο ή τάμπλετ.

Δικαίωμα συμμετοχ ής έχ ουν  οι εργαζόμεν ες/οι (μισθωτές/οι ή αυτοαπασχ ολούμεν ες/οι) και οι άν εργες/οι. Κριτήρ-
ια επιλογής είν αι η οικογεν ειακή, οικον ομική κατάσταση (οικογεν ειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2020) και η
κατάσταση απασχ όλησης. Εξαιρούν ται των  αν ωτέρω περιορισμών  (ύψος οικογεν ειακού εισοδήματος και οικογε-
ν ειακής κατάστασης) τα προς φιλοξεν ία παιδιά/άτομα με αν απηρία, σε αν τίστοιχ ες δομές.

Οι εν διαφερόμεν οι εφόσον  επιλεγούν  με σειρά μοριοδότησης, λαμβάν ουν  «Αξία Τοποθέτησης» (v oucher) προ-
κειμέν ου ν α επιλέξουν  το Φορέα/Δομή που επιθυμούν  ν α φιλοξεν ηθεί το τέκν ο τους. Ο συν ολικός προϋπολο-
γισμός αποτελεί εξ ολοκλήρου δημόσια δαπάν η και αν έρχεται σε 279 εκατ. ευρώ.

Ο τρόπος και η διαδικασία υποβολής και ολοκλήρωσης της ηλεκτρον ικής υποβολής της αίτησης, καθώς και οι
τεχ ν ικές λεπτομέρειες για την  άν τληση ή την  επαλήθευση των  απαιτούμεν ων  στοιχ είων , περιγράφον ται στην
Πρόσκληση Εκδήλωσης Εν διαφέρον τος και στις σχ ετικές οδηγίες που θα αν αρτηθούν  στην  ιστοσελίδα της
Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχ ον ται από τα αν τίστοιχ α γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Αθήν α: 213-1320600 & 210-
5214600, Λάρισα: 2410-579620, Θεσσαλον ίκη: 2310-544714).
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ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

Στην παραλαβή τριών καινούριων, ιδιόκτητων
λεωφορείων προχώρησε ο Δήμος Χαϊδαρίου
για να καλύψει τις ανάγκες της Δημοτικής
Συγκοινωνίας. Η προμήθεια των λεωφορείων
έγινε με την αξιοποίηση χρηματοδότησης από
το πρόγραμμα Φιλόδημος, χωρίς καμία οικονο-
μική επιβάρυνση για το Δήμο.

Τα 3 λεωφορεία που προμηθεύτηκε ο Δήμος
είναι τύπου midibus, ώστε να έχουν μεγαλύτερη
ευελιξία στην κίνηση σε κάθε δρόμο του Χαϊδα-
ρίου. Ο κινητήρας των οχημάτων είναι Euro 6d,
190 ίππων. Διαθέτουν δισκόφρενα εμπρός και
πίσω, ABS, ASR αερανάρτηση πίσω, αυτόματο
κλιματισμό τελευταίας γενιάς και σύστημα ράμ-
πας για την είσοδο αναπηρικών αμαξιδίων.

Ο Δήμαρχος Βαγγέλης Ντηνιακός δήλωσε σχε-
τικά: «Ο στόλος της Δημοτικής Συγκοινωνίας
Χαϊδαρίου ενισχύθηκε με 3 σύγχρονα λεωφορ-
εία που πληρούν τις υψηλότερες ποιοτικές προ-

διαγραφές. Μετά τη δρομολόγηση και των νέων
λεωφορείων, η Δημοτική Συγκοινωνία Χαϊδα-
ρίου από το φθινόπωρο θα συνδέει όλες τις
συνοικίες της πόλης με το Κέντρο και τον
Σταθμό του Μετρό Αγία Μαρίνα. Οι μετακινήσεις
μέσα στο Χαϊδάρι γίνονται ευκολότερες και η
καθημερινή μας ζωή καλύτερη. Άλλη μια
δέσμευση μας προς τους Χαϊδαριώτες γίνεται
πράξη».

Μέχρι στιγμής, τα δρομολόγια της δημοτικής
συγκοινωνίας του δήμου Χαϊδαρίου, τα οποία
ξεκίνησαν τον περασμένο Δεκέμβριο, πραγμα-
τοποιούταν με οχήματα τα οποία ο δήμος είχε
μισθώσει από τον ΟΑΣΑ. 
Τον περασμένο Απρίλιο μάλιστα ξεκίνησαν τα
δρομολόγια και στη λεωφορειακή γραμμή που
λειτουργεί με κρατήσεις θέσεων μέσω εφαρμο-
γής, σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ, η οποία,
σύμφωνα με το δήμο, παρουσιάζει ικανοποιητι-
κές πληρότητες.

Τη συνδρομή των Δήμων στον
κατ’ οίκον εμβολιασμού 

αδύναμων πολιτών, 
ζητεί ο Στ. Πέτσας

Τη συνδρομή των Δήμων στον κατ’  οίκον εμβολιασμού
αδύναμων συμπολιτών μας και τη διάθεση ενός του-
λάχιστον οχήματος και οδηγού, προκειμένου σε συνερ-
γασία με τις κατά τόπους Διοικήσεις των Υ.ΠΕ. να επι-
σπευσθεί η διαδικασία, ζητά με επιστολή του προς τους
Δημάρχους της Χώρας, ο Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας.

Θέμα: «Επιστολή Αν απληρωτή Υπουργού Εσωτερ-
ικών , Στέλιου Πέτσα, προς
τους Δημάρχ ους για τη δράση επιτάχ υν σης των  εμβο-
λιασμών  μέσω του εμβολιασμού κατ’ οίκον »
Αξιότιμε κ. Δήμαρχ ε,
Στο πλαίσιο της τριήμερης περιοδείας μου σε δήμους
της ηπειρωτικής χ ώρας για την επιτάχ υν ση του εμβο-
λιαστικού προγράμματος, τόν ισα την  αν άγκη ν α
εν ώσουμε δυν άμεις για ν α κερδίσουμε τη μάχ η που
δίν ουμε με τον  χ ρόν ο. Το μήν υμα που
στέλν ουμε στους συμπολίτες μας είν αι έν α: Μην  αν α-
βάλλετε το ραν τεβού σας για το εμβόλιο. Εμβολιαστείτε
τώρα. Ακόμα και εάν  δεν  μπορείτε ν α έρθετε εσείς στο
εμβολιαστικό κέν τρο, θα έρθουμε εμείς σε εσάς.Όπως
γν ωρίζετε, σε συν εργασία με τον  Γεν ικό Γραμματέα
Πρωτοβάθμιας Φρον τίδας Υγείας, κ. Μάριο Θεμιστοκ-
λέους και τον  Πρόεδρο του ΕΟΔΥ, κ. Παν αγιώτη Αρκο-
υμαν έα, έχ ουμε τη δυν ατότητα ν α πραγματοποιήσο-
υμε εμβολιασμούς με κιν ητές μον άδες. Στο πλαίσιο
αυτό και σε συν έχ εια της επιστολής του Προέδρου της
Κεν τρικής Έν ωσης Δήμων  Ελλάδος (ΚΕΔΕ), κ.
Δημήτρη Παπαστεργίου, σας καλώ ν α συν δράμετε το
σχ έδιο του κατ’ οίκον  εμβολιασμού αδύν αμων  συμπο-
λιτών  μας και
ν α αν ταποκριθείτε θετικά στο αίτημα ν α διαθέσετε έν α
τουλάχ ιστον  όχ ημα και οδηγό, προκειμέν ου σε συν ε-
ργασία με τις κατά τόπους Διοικήσεις των  Υ.ΠΕ. ν α
μπορέσουμε ν α εμβολιάσουμε όσους συμπολίτες μας
δεν  μπορούν  ν α μετακιν ηθούν .

Τρία καινούρια λεωφορεία παρέλαβε 
ο δήμος Χαϊδαρίου

Μετά τη δρομολόγηση και των νέων λεωφορείων, η Δημοτική Συγκοινωνία 
Χαϊδαρίου από το φθινόπωρο θα συνδέει όλες τις συνοικίες της πόλης με το

Κέντρο και τον Σταθμό του Μετρό Αγία Μαρίνα.



Ν. Κεραμέως: 
Να εμβολιαστούν τα μέλη της 
εκπαιδευτικής κοινότητας και 
οι μαθητές άνω των 15 ετών

«Καλούμε τα μέλη της εκπαιδευτικής μας κοινότητας να
εμβολιαστούν. Πλέον καλούμε και τους μαθητές μας άνω των
15 ετών, καθώς δόθηκε η δυνατότητα εμβολιασμού και σε
αυτούς» δηλώνει σε συνέντευξή της στην «Καθημερινή της
Κυριακής» η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, τονίζοντας
την ανάγκη ενίσχυσης του τείχους ανοσίας, ενώ χαρακτηρίζει
ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι τα 3/4 των εκπαιδευτικών έχουν ήδη
εμβολιαστεί.

Σε δηλώσεις του νωρίτερα για τους υποχρεωτικούς εμβο-
λιασμούς, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος
Πέτσας, προανήγγειλε πως αναμένεται να ληφθεί απόφαση
για τους εκπαιδευτικούς και τους δημοσίους υπαλλήλους που
βρίσκονται σε υπηρεσίες πρώτης γραμμής.

Αναφορικά με το άνοιγμα των σχολείων τον Σεπτέμβριο, η
κ. Κεραμέως δηλώνει πως «συζητάμε με τους ειδικούς και εξε-
τάζουμε όλα τα μέτρα για να διασφαλίσουμε τη δια ζώσης λει-
τουργία των εκπαιδευτικών μας δομών».

Για τη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, η υπο-
υργός σημειώνει ότι «θα έχει καθαρά βελτιωτικό χαρακτήρα
και τα αποτελέσματά της θα συνδέονται είτε με επιβράβευση
μέσω μορίων, είτε με επιμόρφωση». Συμπληρώνει δε ότι τον
Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν σχετικές ενημερωτικές συνεδρίες
για τους εκπαιδευτικούς, ωστόσο υπογραμμίζει ότι η συμμε-
τοχή στην αξιολόγηση θα είναι υποχρεωτική, ενώ για όποιον
δεν συμμετέχει προβλέπονται συνέπειες, οι οποίες θα είναι «η
μη μισθολογική εξέλιξη και η παρακράτηση του μισθού για
περίοδο έως και ενός μηνός».

Αναφορικά με την καθιέρωση της ελάχιστης βάσης εισαγω-
γής (ΕΒΕ) στα ΑΕΙ, η υπουργός Παιδείας λέει, μεταξύ άλλων,
ότι «είναι μείζονος σημασίας για εμάς οι νέοι μας να έχουν
πραγματικές επιλογές, γι’ αυτό και μέλημά μας από την πρώτη
ημέρα στο υπουργείο είναι να ανοίγουμε δρόμους για τους
νέους μας».
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Χιλιάδες πολίτες αξιοποιούν το σύστημα προτεραιότητας 
με δυνατότητα έκδοσης ψηφιακού εισιτηρίου,  που εφαρμόζει
η Περιφέρεια Αττικής στη Δ/νση Μεταφορών Δυτικού Τομέα

Μέσος χρόνος εξυπηρέτησης των
πολιτών τα 2 λεπτά

Γ. Πατούλης: «Η Περιφέρεια Αττικής περνά σε μία νέα εποχή-Μειώνουμε 
την ταλαιπωρία των πολιτών-Εκσυγχρονίζουμε τις υπηρεσίες μας»

Χιλιάδες πολίτες αξιοποιούν το πιλοτικό σύστημα  αυτοματοποιημένης εξυπηρέτησης, που εγκαινιάστηκε τον περασμένο
Απρίλιο από τον  Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη στη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Δυτικού Τομέα. Στο πρώτο  διάστημα
της λειτουργίας του, έχει συμβάλλει ουσιαστικά στην καλύτερη εξυπηρέτηση χιλιάδων πολιτών, στη μείωση των ουρών αναμο-
νής και του συνωστισμού, αλλά και στην καλύτερη προστασία από την πανδημία. 

Ειδικότερα σύμφωνα με τα στατιστικά χρήσης του συστήματος από την έναρξη του μέχρι και τις 30/6/2021:

Για τις 13 θυρίδες εξυπηρέτησης πολιτών που λειτουργούν στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών του Δυτικού Τομέα
Αθηνών, το χρονικό διάστημα 7/4/2021 έως 30/6/2021, εκδόθηκαν 8.455 εισιτήρια εξυπηρέτησης από τα οποία εξυπηρετήθηκαν
επιτυχώς τα 5.482. Από τα εκδοθέντα εισιτήρια, 788 ακυρώθηκαν λόγω μη προσέλευσης του ενδιαφερόμενου, ενώ 2.100
ακυρώθηκαν από τον πολίτη για δικούς του λόγους.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο μέσος χρόνος αναμονής του πολίτη για να εξυπηρετηθεί είναι τα 11,5 λεπτά, ενώ εντυπωσιακή είναι
και η μέση διάρκεια χρόνου εξυπηρέτησης του πολίτη η οποία είναι στα 2 λεπτά.

Επισημαίνεται πως για πρώτη φορά από υπηρεσία της Περιφέρειας, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://patt.gov.gr/abc,
δόθηκε η δυνατότητα στους πολίτες να εκδίδουν ψηφιακό εισιτήριο απομακρυσμένα με χρήση του κινητού τους τηλεφώνου. 

Οι πολίτες δεν απαιτείται πλέον, να προσέλθουν στην Υπηρεσία για την εξασφάλιση σειράς προτεραιότητας, αλλά μπορούν να
εκδώσουν το εισιτήριο τους ψηφιακά, από το κινητό τους τηλέφωνο και να το διατηρήσουν εκεί. Με τις ειδοποιήσεις που απο-
στέλλει το σύστημα, ενημερώνονται τόσο για τον προβλεπόμενο χρόνο αναμονής, όσο και για τον προσδιορισμένο χρόνο πριν
φτάσει η σειρά τους (π.χ. 5 λεπτά πριν εξυπηρετηθούν), ώστε να προσέρχονται για να εξυπηρετηθούν χωρίς να χρειάζεται να
περιμένουν σε ουρές. 

Σημειώνεται πως υπάρχει πρόβλεψη και για τους πολίτες που δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και δεν έχουν στην
κατοχή τους «έξυπνο» κινητό τηλέφωνο, καθώς υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης έντυπου εισιτηρίου που απαιτεί επίσκεψη στον
φυσικό χώρο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών του Δυτικού Τομέα Αθηνών. 

Ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση υλοποίησης του έργου, έγινε από την Αυτοτελή Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και
Ψηφιακής Εξυπηρέτησης, υπό το συντονισμό της Αντιπεριφερειάρχη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Μαρίας Κουρή.

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισημαίνει σχετικά:

« Η Περιφέρεια Αττικής έχει γυρίσει σελίδα, περνάει σε μία νέα εποχή. Επενδύουμε στην καινοτομία και αξιοποιώντας κάθε
σύγχρονο εργαλείο της τεχνολογίας που έχουμε στη διάθεση μας, εργαζόμαστε για τη μείωση της ταλαιπωρίας των πολιτών και
την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Αυτό είναι και η βασική μας προτεραιότητα. Παράλληλα στοχεύουμε στον εκσυγχρονισμό και
στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, με στόχο να είναι γίνουν πιο λειτουργικές. Προχωράμε».  

Ευελπιστούμε σε περαιτέρω διάδοση της χρήσης του ψηφιακού εισιτηρίου και της διευκόλυνσης που αυτό παρέχει στους
πολίτες, τονίζει η Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Μαρία Κουρή. Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Περιφε-
ρειάρχη Γιώργου Πατούλη, σχεδιάζουμε τη σταδιακή επέκταση του Συστήματος Προτεραιότητας στο σύνολο των Διευθύνσεων
Μεταφορών όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς επίσης και σε άλλες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής που εξυπηρε-
τούν κοινό και στις οποίες δημιουργούνται ουρές αναμονής.

Τις θερμές του ευχαριστίες προς το Δήμο Φυλής εξέφ-
ρασε ο Σύλλογος Γονέων του 4ου Δημοτικού Σχολείου
Άνω Λιοσίων με την ολοκλήρωση του έργου της πλήρο-
υς ανακαίνισης των WC των αγοριών.

Μετά από αίτημα προς τον Πρόεδρο της Πρωτοβάθ-
μιας Σχολικής Επιτροπής Γιάννη Κρεμύδα ο οποίος το
μετέφερε προς την Τεχνική Υπηρεσία που ανέλαβε τη
μελέτη και την κατασκευή του έργου, από τις τουαλέτες
αποξηλώθηκαν όλες οι παλιές εγκαταστάσεις και τα είδη
υγιεινής, τα οποία και αποκαταστάθηκαν με νέες σύγχρ-
ονες εγκαταστάσεις αλλάζοντας ουσιαστικά τον χώρο. 

Ευχαριστίες από τον Σύλλογο Γονέων 
του 4ου Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων 
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Σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, ο Δήμος
Ελευσίνας συνεχίζει τις δράσεις διενέργει-
ας rapid test με στόχο την ασφάλεια των
συμπολιτών μας.

Συγκεκριμένα xθες Κυριακή 18/07 από
τις 08:00πμ έως τις 13:00, πραγματοποι-
ήθηκαν  rapid tests στην Πλατεία Ηρώων
Ελευσίνας, ενώ σήμερα  Δευτέρα 19/07
από τις 08:00πμ έως τις 13:00 στην Κεν-
τρική Πλατεία Μαγούλας.

Κατά την προσέλευσή σας, θα χρειαστεί
να γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ ή τον Αριθμό της
Αστυνομικής σας Ταυτότητα.

Δωρεάν rapid tests σήμερα από τις 08:00πμ έως τις
13:00 στην Κεντρική Πλατεία Μαγούλας

Σχιστό: Αφγανός 
πρόσφυγας αυτοκτόνησε  
φοβούμενος απέλαση

26χρονος από το Αφγανιστάν βρέθηκε στην Ελλάδα
και συγκεκριμένα στο καμπ του Σχιστού, ζητώντας πολι-
τικό άσυλο.

Πριν από τρεις μέρες, μετά την τρίτη απόρριψη του
αιτήματός του και με τον φόβο της απέλασής του στην
Τουρκία, έβαλε τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με όσα λένε πρόσφυγες που ζουν στο στρ-
ατόπεδο του Σχιστού, και καταγγέλλει η ΚΕΕΡΦΑ Πειρ-
αιά, «ο 26χρονος κρεμάστηκε στο κοντέινερ που διέμε-
νε, ενώ επισημαίνουν ότι οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης
σε συνδυασμό με τη στέρηση της ελπίδας ότι μπορεί να
έχει μια καλύτερη ζωή, οδήγησαν τον νεαρό άνδρα να
βάλει τέλος στη ζωή του.»

«Ασφαλής τρίτη χώρα» η Τουρκία
Υπενθυμίζεται ότι με ΚΥΑ που εκδόθηκε στις 7 Ιου-

νίου, η ελληνική Πολιτεία ορίζει την Τουρκία ως «ασφα-
λή τρίτη χώρα» για οικογένειες, άντρες, γυναίκες και
παιδιά που αιτούνται διεθνή προστασία στη χώρα μας,
προερχόμενοι από πέντε χώρες, ακόμα και με υψηλά
ποσοστά αναγνώρισης διεθνούς προστασίας, όπως η
Συρία, το Αφγανιστάν και η Σομαλία.

Η απόφαση αυτή περιορίζει δραματικά τη δυνατότητα
των προσφύγων από αυτές τις χώρες να πάρουν άσυλο
στην Ελλάδα και κατ΄επέκταση στην Ευρώπη.

Πάνω από 40 ΜΚΟ και η Διεθνής Αμνηστία καταγγέλ-
λουν ότι η απόφαση αυτή στρέφεται κατά των προ-
σφύγων καθώς η Τουρκία δεν μπορεί να θεωρείται ασφ-
αλής τρίτη χώρα, και με αυτόν τον τρόπο η Ευρώπη
αποποιείται των ευθυνών της απέναντι στους πρόσφυ-
γες και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Διεθνούς Αμνηστίας
αναφέρει:

Αυτή η απόφαση αποτελεί άλλο ένα επικίνδυνο βήμα
προς την αποσάθρωση της προστασίας ασύλου στην
Ευρώπη. Η Ελλάδα αποκαλύπτει τις βάναυσες προθέ-
σεις της να αρνηθεί με κάθε κόστος την προστασία,
ορίζοντας την Τουρκία ασφαλή για ακόμα περισσότερες
εθνικότητες.

»Η Τουρκία δεν μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής για
τους/τις αιτούντες/ες άσυλο και τους/τις πρόσφυγες. Η
Τουρκία έχει παράνομα απελάσει στη Συρία πολλούς/ές
Σύριους/ες ενώ γνώριζε ότι αντιμετωπίζουν σοβαρούς
κινδύνους εκεί. Έχει επίσης επιστρέψει στο Αφγανιστάν
χιλιάδες Αφγανούς σε κίνδυνο και ανεξάρτητα από την
επισφαλή κατάσταση εκεί».

Φολέγανδρος: Στον Εισαγγελέα για ανθρωποκτονία
από πρόθεση ο 30χρονος

Στον εισαγγελέα Νάξου, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση,
οδηγήθηκε ο καθ’ ομολογίαν δράστης της τραγωδίας στη Φολέγανδρο. Η κοπέλα
ζούσε όταν έπεσε στη θάλασσα, αναφέρεται στο πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέ-
τασης, σύμφωνα με την οποία ο θάνατος της
26χρονης, προήλθε από πνιγμό.

Σε κακή ψυχολογική κατάσταση βρήκαν οι
αστυνομικοί τον 30χρονο που ομολόγησε την
δολοφονία της νεαρής γυναίκας και απειλούσε ότι
θα κάνει κακό στον εαυτό του, σύμφωνα με το ert-
news. Τελικά οι αστυνομικοί και οι λιμενικοί τον
έπεισαν και οδηγήθηκε στο τμήμα. Στην αρχή
μιλούσε ασυνάρτητα με λόγια όπως «κακιά στιγμή» και «χάλασε η φάση».
Εξάλλου, προχθες το βράδυ ενώ αρχικά παραδέχτηκε την εμπλοκή του, στην συνέχεια
πήρε πίσω όσα είπε και τελικά ομολόγησε τις πρώτες πρωινές ώρες. Στους αστυνομι-
κούς φέρεται να έχει μιλήσει για συχνούς καυγάδες, για τον τσακωμό τους το μεσημέρι
της Παρασκευής αρχικά μέσα στο αυτοκίνητο και στην συνέχεια στην παραλία.
Στην αρχή όλα τα ενδεχόμενα ήταν ανοιχτά. Στην συνέχεια τα ευρήματα (κηλίδες αίματος,
το κολιέ της κοπέλας που ήταν σπασμένο και ένα σκουλαρίκι) παρέπεμπαν σε εγκλημα-
τική ενέργεια.
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Τ
ις σπουδαίες αθλήτριες Βούλα
Παπαχ ρήστου και Ελισάβετ
Τελτσίδου που η αθλητική πορ-

εία τους συν δέεται με την  πόλη των
Αχ αρν ών  υποδέχ τηκε ο Δήμαρχ ος
Σπύρος Βρεττός, για ν α τους ευχ ηθ-
εί και ν α τις συγχ αρεί πριν  τους
προσεχ είς Ολυμπιακούς Αγών ες. Οι
αθλήτριες με τις κορυφαίες επιδόσεις
στο τριπλούν  και το τζούν το
αν τίστοιχ α θα εκπροσωπήσουν  όχ ι
μόν ο ολόκληρη την  Ελλάδα, αλλά και
τις Αχ αρν ές.

Εκεί για τις συγχ αρούν  για τις έως
τώρα επιτυχ ίες τους, αλλά και για ν α
τους ευχ ηθούν  κάθε επιτυχ ία, υγεία
και δύν αμη στη μεγαλύτερη αθλητική
διοργάν ωση, που αρχ ίζει σε λίγες
ημέρες βρέθηκαν  μαζί με τον  Δήμα-
ρχ ο Αχ αρν ών  Σπύρο Βρεττό, οι

Αν τιδήμαρχ οι Κατσαν δρή Χριστίν α, Βρεττός Μιχ άλης,
Κωφός Δημήτρης, Πετάκος Γιώργος και Τοπαλίδης Στά-
θης.

«Χωρίς κόσμο στα γήπεδα, αλλά με τις ευχ ές όλων  μας
ν α σας συν τροφεύουν , ελπίζουμε στην  επιστροφή σας
ν α έχ ουμε την  ευκαιρία ν α σας υποδεχ τούμε όπως σας
αξίζει. 
Πρεσβεύον τας το αθλητικό πν εύμα, μεταδίδον τας
μην ύματα στα μικρά παιδιά και δίν ον τας παράδειγμα
θέλησης και δύν αμης μας έχ ετε κάν ει ήδη υπερήφαν ο-
υς. 

Συγχ αρητήρια Βούλα, συγχ αρητήρια Ελισάβετ, οι σκέ-
ψεις μας θα σας ακολουθούν . Καλή επιτυχ ία!...», ήταν
μερικές από τις θερμές κουβέν τες και τις ολόψυχ ες
ευχ ές που αν τάλλαξε ο Σπύρος Βρεττός με τις πρω-
ταθλήτριες μας. 
Ως ν ικήτριες αν αχ ωρούν  για το Τόκιο και ως ν ικήτριες
αν αμέν ουμε ν α τις υποδεχ τούμε πίσω στις Αχ αρν ές!
Καλή επιτυχ ία!

Αναχωρούν για τους Ολυμπιακούς του Τόκιο 

Τις σπουδαίες αθλήτριες Βούλα Παπαχρήστου και Ελισάβετ
Τελτσίδου τίμησε ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός 
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Με ένα πλούσιο πρόγραμμα συνεχίζεται το
πολιτιστικό καλοκαίρι της Περιφέρειας Αττικής,
καθώς και το δεύτερο δεκαπενθήμερο του
Ιουλίου οι φίλοι της μουσικής και του θεάτρου
θα μπορούν να απολαύσουν, με δωρεάν
είσοδο και με ασφάλεια, μοναδικές
εκδηλώσεις σε κάθε γωνιά της Αττικής.

Αμείωτο παραμένει το ενδιαφέρον του κοι-
νού για ένα πρόγραμμα που είναι γεμάτο από
ενδιαφέρουσες και εξαιρετικά προσεγμένες
εκδηλώσεις που προσφέρει η Περιφέρεια - με
πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη, Γιώργου
Πατούλη και αρωγούς την Αντιπεριφερειάρχη
Πολιτισμού, Μαίρη Βιδάλη και τον Τομεάρχη
Πολιτισμού-Περιφερειακό Σύμβουλο, αρμόδιο
για τις θεατρικές και μουσικές εκδηλώσεις,
Χάρη Ρώμα - στο πλαίσιο των δημοτικών
φεστιβάλ και εν γένει πολιτιστικών
εκδηλώσεων των Δήμων της Αττικής.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Στις 19 Ιουλίου η θεατρική παράσταση «Το
Χρονικό 10 Ημερών – Αϊβαλί 1922» στο Νέο
Πολιτιστικό Χώρο του Δήμου Αρτέμιδας-Σπά-
των.

Μια συναυλία – αφιέρωμα στην Ευτυχία
Παπαγιαννοπούλου θα «γευτούν» όσοι πάνε
στις 20 Ιουλίου στο Ανοιχτό Θέατρο
«Αντώνης Καλογιάννης» στην Καισαριανή
στις 21:00.

Στις 22 Ιουλίου στις 21:00 στο Θέατρο
Βράχων η Μελίνα Κανά και η Λιζέτα Καλ-
ημέρη θα μας χαρίσουν μία ξεχωριστή συναυ-
λία ενώ στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο
Μαραθώνα στις 21:00 θα πραγματοποιηθεί η
θεατρική παράσταση «Ο Γιός Μου ο Νικόλα-
ος Μάντζαρος», της Χρύσας Σπηλιώτη με την
Άννα Φόνσου. Η παράσταση είναι αφιερω-
μένη στη μνήμη της εξαιρετικής καλλιτέχνιδος
Χρύσας Σπηλιώτη.

«Δειλινά αξέχαστα», συναυλία με τον
Κώστα Καραφώτη, τη Τζωρτζίνα Νικάκη και

τη Δήμητρα Σταθοπούλου στο Κηποθέατρο
Παπάγου στις 23 Ιουλίου, στις 21:00. Την ίδια
μέρα και ώρα ο Μανώλης Φάμελος θα είναι
στο θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη, ενώ ο
Θανάσης Τσαλταμπάσης με τη θεατρική
παράσταση «Ο Μικρός Πρίγκιπας» θα βρεθ-
εί στον Αύλειο Χώρο της Κοινότητας Καπαν-
δριτίου.

Στις 25 Ιουλίου στις 21:00 έρχονται δύο
θεατρικές παραστάσεις, η «Δον Καμίλο» στην
πλατεία Αγίου Ιωάννη Χορευταρά στα Μέγα-
ρα και η «Ανδρομάχη» στο 4ο Δημοτικό Σχο-
λείο στη Μεταμόρφωση.

Στο Βιομηχανικό Πάρκο Παλιών Πλεκ-
τηρίων-Υφαντηρίων για δύο μέρες, 26 και 27
Ιουλίου στις 21:00, θα πραγματοποιηθεί το
«ELAIΩNAS FESTIVAL».

Στις 27 Ιουλίου, στις 21:00, δύο μουσικοθε-
ατρικές παραστάσεις και μία θεατρική
συμπληρώνουν τις εκδηλώσεις της ημέρας. Η
μουσικοθεατρική παράσταση με τη Μαρία
Αναματερού, στην πλατεία Δημαρχείου στον
Ασπρόπουργο, το «Αφιέρωμα» στην Ευτυχία
Παπαγιαννοπούλου στο θέατρο Βράχων και
«Ο κατά φαντασίαν ασθενής» στο Σκεπαστό
της Αττικής Οδού στη Μεταμόρφωση.

Στις 28 Ιουλίου έρχονται η θεατρική παρά-
σταση «Κύριε Αττίκ…. Τελειώσαμε» στο θέα-
τρο Σάρας Μαρκοπούλου στο Μαρκόπουλο
στις 21:00, η μουσική παράσταση από τον
ελληνικό παλιό καλό κινηματογράφο με την
Ελένη Φιλίνη, στην πλατεία Αγίου Λουκά στο
Νέο Ηράκλειο στις 21:00, η συναυλία με το
Γεράσιμο Ανδρεάτο, τη Σαββέρια Μαργιολά,
το Μάκη Ψαραδέλλη και τη Σταυρούλα Εσαμ-
παλίδη στο Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας
στην Πεντέλη στις 21:00 και η παιδική παρά-
σταση «Χένσελ Και Γκρέτελ» στο Δημοτικό
Σχολείο Αγκιστρίου στις 20:00.

Το «ELAIΩNAS FESTIVAL» θα βρεθεί για
άλλες τέσσερις ημέρες στο Βιομηχανικό
Πάρκο Παλιών Πλεκτηρίων-Υφαντηρίων,
στις 29, 30, 31 Ιουλίου και στη 1 Αυγούστου
στις 21:00.

Στις 31 Ιουλίου η θεατρική παράσταση
«Κωστής Παλαμάς - Οι μούσες που αγάπ-
ησα», με τον Γρηγόρη Βαλτινό θα βρεθούν
στο Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης.

Επετειακές εκδηλώσεις για τα 200 χρό-
νια από την Ελληνική Επανάσταση

Παράλληλα με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, η
Περιφέρεια Αττικής εξακολουθεί να εντάσσει
μοναδικές παραστάσεις στο πλαίσιο των επε-
τειακών εορτασμών για τα 200 χρόνια από
την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.

17  ΙΟΥΛΙΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-
ΥΜΗΤΤΟΥ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΦΝΗΣ  21.00,
«ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑ» Παιδική  παρά-
σταση του Θεάτρου «Μαίωτρον» σε κείμενο
και σκηνοθεσία Σταύρου Παρχαρίδη. 

18  ΙΟΥΛΙΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ,
ΠΡΟΑΥΛΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ  21.00, «ΩΔΗ
ΣΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ΄21»  Συναυλία με τον
Πασχάλη Τόνιο.

20  ΙΟΥΛΙΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ, 1ο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ
21.00, «ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑ» Παιδική
παράσταση του Θεάτρου «Μαίωτρον» σε
κείμενο και σκηνοθεσία Σταύρου Παρχαρίδη.

21  ΙΟΥΛΙΟΥ – ΔΗΜΟΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, ΘΕΑΤΡΟ
ΣΑΡΑΣ  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ  21.00,  Θεατρική
παράσταση  «ΑΘΑΝΑΤΕΣ», της Τάνιας Χαρ-
οκόπου.

21  ΙΟΥΛΙΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ   21.00,  «ΚΡΥΦΑ ΤΟ
ΛΕΝΕ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ», Συναυλία με τη Στέλλα
Κονιτοπούλου.

21  ΙΟΥΛΙΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ,
ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  ΚΟΥΒΑΡΑ   21.00,
«ΜΕ ΓΛΩΣΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ, 200 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ», Συναυλία  του Δημοσθένη
Σταυριανού.

21  ΙΟΥΛΙΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-
ΠΕΥΚΗΣ,  21.00 «Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ»,  Παράσταση του  θεάτρου
Σκιών «Σπυρόπουλου»

23  ΙΟΥΛΙΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ,
ΘΕΑΤΡΟ ΝΤΑΜΑΡΙ ‘’ΑΛΙΚΗ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ’’   21.00,  «Η ΖΩΗ
ΤΗΓΑΝΟΥΡΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ 200
ΧΡΟΝΙΑ », Συναυλία  με τη Ζωή Τηγανούρ-
ια.

23  ΙΟΥΛΙΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ   21.00,  «ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΔΥΟ
ΑΙΩΝΕΣ ΜΕΤΑ », Θεατρική παράσταση  της
Ρουμπίνη  Μοσχοχωρίτη .

24  ΙΟΥΛΙΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-
ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ΘΕΑΤΡΟ
‘’ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ’’  21.00, «ΩΔΗ ΤΟΥ
ΠΑΠΑ» Θεατρική παράσταση του Ζαχαρία
Ρόχα.

24  ΙΟΥΛΙΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ,
ΕΥΡΙΠΙΔΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 21.00 «Η ΕΘΝΙΚΗ
ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ» Συναυλία με το συγκρότ-
ημα PAGAN

26  ΙΟΥΛΙΟΥ – ΔΗΜΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΑΓΡΟΚΗΠΙΟΥ 21.00, «ΩΔΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ»
Θεατρική παράσταση του Ζαχαρία Ρόχα.

27  ΙΟΥΛΙΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ,
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΛΑΥΡΙΟΥ 21.00, «ΩΔΗ ΣΤΟΝ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ » Συναυλία με τη Πηγή
Λυκούδη.

Πλούσιο το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων 
της Περιφέρειας Αττικής και το 2ο 15νθήμερο του Ιουλίου
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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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Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση Του Σωματείου με την επωνυμία 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Η ΝΗΣΑΙΑ

Προσκαλούνται τα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου στην πρώτη τακτική συνέ-
λευση, που θα λάβει χώρα στις 21/07/2021, ημέρα Τετάρτη, και ώρες από
07:00 πμ έως 16:00 μμ στη Νέα Πέραμο Αττικής, επί της οδού Σαλαμινο-
μάχων, αρ 13, για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτρο-
πής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, θα λάβει χώρα επαναληπτι-
κή γενική συνέλευση για τα ίδια θέματα στις 28/07/2021, ημέρα Τετάρτη, και
ώρες 07:00 πμ έως 16:00 μμ στον ίδιο τόπο.

Για το Προσωριν ό Διοικητικό Συμβούλιο 
Η Πρόεδρος 

Κων σταν τίν α Μιχαηλίδου.
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Ο κόουτς Σπύρος Σταθούλης
συν εχ ίζει στο "τιμόν ι" του αν δρι-
κού  στο τμήμα Καλαθοσφαίρισης
του Μαν δραικού, και οι πρώτες του
δηλώσεις μετά την  αν αν έωση
συν εργασίας έχουν  μεγάλο εν διαφ-
έρον .

Οι πρώτες σου σκέψεις μετά την
ανανέωση συνεργασίας με την
ομάδα;

«Είμαι πολύ χαρούμεν ος με αυτή
την  εξέλιξη, υπάρχει κάτι που το
αφήσαμε στη μέση πέρσι και θα
πρέπει ν α συν εχ ιστεί. Με τον
άμεσο συν εργάτη μου, τον  Σεραφ-
είμ Σπαν ό, ο οποίος έχει αν αλάβει
καθήκον τα στα τμήματα υποδομής
τον  Θαν άση Κων σταν τών η, ο
οποίος είν αι υπεύθυν ος για την
ατομική βελτίωση των  αθλητών  μας,
είμαστε στην  ίδια «σελίδα» και έχο-
υμε τα ίδια οράματα για το μέλλον .
Φυσικά είν αι πολύ σημαν τική η
υποστήριξη του Γιάν ν η Μερ-
ιχωβίτη, εν ός γυμν αστή με σπου-
δαία πορεία στα ευρωπαϊκά γήπε-
δα. Υπό την  επίβλεψη του θα γίν ε-
ται η προπόν ηση φυσικής κατά-
στασης και εν δυν άμωσης. 

Δεν  θα πρέπει ν α παραλείψω ν α
αν αφέρω το σωστό πλάν ο και τη
στήριξη της διοίκησης αλλά και του
Δήμου Μάν δρας, με προεξέχον τα
τον  Δήμαρχο, ο οποίος είν αι δίπλα
στην  ομάδα.»

Ο προγραμματισμός για τη νέα
σεζόν έχει ξεκινήσει. Βρίσκεται
σε καλό δρόμο το πλάνο;

«Ο στόχος μας είν αι ν α δημιο-
υργήσουμε έν α ν εαν ικό κορμό
παικτών , χωρίς αυτό ν α σημαίν ει
ότι αποκλείουμε έμπειρους αθλητές.
Χρειάζεται και η εμπειρία για ν α
πλαισιώσει, και ν α βάλει σε έν α
καλούπι τα ν ιάτα. Θέλουμε ν α
δημιουργήσουμε ισχυρές ακαδημίες
για ν α βγουν  παιδιά που θα πλαι-
σιώσουν  στο μέλλον  την  αν δρική
ομάδα. 

Ήδη προωθήσαμε τρία παιδιά
από το εφηβικό στο αν δρικό, θα
συμμετάσχουν  στη προετοιμασία
και θα πάρουν  τις ευκαιρίες τους
μέσα στη σεζόν . Πρωταρχ ικός
στόχος βαθμολογικά μιλών τας είν αι
η παραμον ή αλλά λέν ε και συμφ-
ων ώ ότι η όρεξη αν οίγει… τρώγον -
τας.»

Μία ευχή για τη νέα σεζόν;

«Εύχομαι ν α επιστρέψουμε όλοι
στα γήπεδα. Και όταν  λέω όλοι
εν ν οώ ΟΛΟΙ. Οι φίλαθλοι του
μπάσκετ πρέπει ν α στηρίξουν  τη
προσπάθεια των  ομάδων , ν α έρθ-
ουν  στο γήπεδο και ν α διασκεδά-
σουν  μέσα από αυτή τη διαδικασία.
Μακάρι ν α έχουμε αφήσει πίσω μας
όλη αυτή την  άσχημη κατάσταση
και ν α αν ταμώσουμε ξαν ά στο
μέρος που αγαπάμε όλοι περισσό-
τερο από όλα, το γήπεδο.»

Μανδραϊκός Τμήμα Καλαθοσφαίρισης
Ο κόουτς Σπύρος Σταθούλης συνεχίζει στο "τιμόνι"

του Ανδρικού Τμήματος 

ΕΠΣΔΑ:  ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ Κ14
Τη ΔΕΥΤΕΡΑ 19/7/2021, την  ΤΕΤΑΡΤΗ
21/7/2021 και το ΣΑΒΒΑΤΟ 24/72021
και ώρα 17:30 στο γήπεδο ΄΄ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ΄΄ στην  Ελευσίν α
καλούν ται για Προπόν ηση ΣΧΟΛΗ
UEFA C οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές
με αθλητική περιβολή (άσπρη μπλούζα
– μαύρο σορτσάκι – άσπρες κάλτσες):
ΑΛΑΜΑΝΟΣ     ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΒΑΚΟΠΟΥΛΟΣ     ΕΡΜΗΣ
ΓΚΙΝΗΣ     ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΓΚΙΟΛΙΑΣ     ΕΡΜΗΣ
ΓΩΓΟΥΒΙΤΗΣ     ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΔΟΒΡΗΣ     ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΔΟΥΚΑΣ     ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ     ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ     ΣΚΟΠΙΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ     ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ     ΕΡΜΗΣ
ΚΕΛΛΗΣ     ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ     ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΜΑΖΓΑΣ     ΕΡΜΗΣ
ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ Α.     ΑΓΙΟΙ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ Γ.     ΑΓΙΟΙ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ     ΕΡΜΗΣ
ΜΑΥΡΙΔΗΣ     ΔΥΝΑΜΗ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΜΟΥΧΟ     ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΜΥΡΤΑΪ     ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΝΕΤΗΣ Κ.     ΕΡΜΗΣ
ΝΤΑΦΟΣ     ΕΡΜΗΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ     ΣΚΟΡΠΙΟΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ     ΕΡΜΗΣ
ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ     ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ     ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ     ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΤΣΑΛΑΒΡΕΤΑΣ     ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
ΤΣΙΓΚΟΛΑΣ     ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΤΣΙΚΑΛΑΣ     ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΤΣΙΡΙΚΛΟΣ     ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
ΦΟΛΕΡΟΣ     ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ     ΣΚΟΡΠΙΟΣ
ΧΕΡΟΛΙΔΗΣ     ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΧΙΩΤΗΣ     ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ
ΤΟΥΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ SELF
– TEST.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο ΑΘΛΗΤΗΣ ΝΑ
ΣΤΕΙΛΕΙ ΣΕ EMAIL ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΗ Η
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 17/7.

ΚΛΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ Κ15

Την  ΤΡΙΤΗ 20/7/2021 και την
ΠΕΜΠΤΗ 22/7/2021 και ώρα 17:30 στο
γήπεδο ΄΄ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ΄΄
στην  Ελευσίν α καλούν ται για προπόν -
ηση ΣΧΟΛΗ UEFA C οι ακόλουθοι
ποδοσφαιριστές με αθλητική περιβολή
(άσπρη μπλούζα – μαύρο σορτσάκι –
άσπρες κάλτσες):
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ     ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΓΕΡΑΝΙΟΣ     ΣΚΟΡΠΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ     ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΑΝΙΑΚΟΣ
ΔΟΥΜΕΝΗΣ     ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ     ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΗΣ     ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ     ΕΡΜΗΣ
ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ     ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ     ΕΡΜΗΣ
ΚΟΣΜΙΔΗΣ     ΣΚΟΡΠΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ     ΕΡΜΗΣ
ΛΙΑΣΚΟΣ     ΕΡΜΗΣ
ΜΠΑΛΗΣ     ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΜΠΑΣΑ     ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ     ΕΡΜΗΣ

ΜΥΡΤΟ     ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΝΑΣΗΣ     ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΝΤΟΥΚΑΣ     ΣΚΟΡΠΙΟΣ
ΟΥΡΑΪ     ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ     ΣΚΟΡΠΙΟΣ
ΠΑΤΙΣΤΗΣ     ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΡΕΤΖΕΠΗΣ     ΕΡΜΗΣ
ΣΙΔΕΡΗΣ     ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
ΣΤΡΑΤΗΣ     ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΣΥΡΟΣ     ΣΚΟΡΠΙΟΣ
ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ     ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΤΟΥΡΤΑΣ     ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΣΕΒΑΣ Κ.     ΕΡΜΗΣ
ΦΛΑΒΙΟ     ΣΚΟΡΠΙΟΣ
ΦΟΡΤΟΥΛΑΚΗΣ     ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΦΥΤΟΖΙΔΗΣ     ΕΡΜΗΣ

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΑ
ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ SELF – TEST.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο ΑΘΛΗΤΗΣ ΝΑ
ΣΤΕΙΛΕΙ ΣΕ EMAIL ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΗ Η
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 18/7/2021.
EMAIL EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : GIANNISFA-
TOLIAS@GMAIL.COM

Σε σώμα το Δ.Σ του ΑΟ 
Μίμα-Μικρασιατικής Μεγάρων

Σε σώμα συγκροτήθη-
κε το Δ.Σ του ΑΟ Μίμα
Μικρασιατικής Μεγάρ-
ων  ύστερα απο την
Γεν ική Συν έλευση που
έγιν ε.
Πρόεδρος: Μαν ώλης
Κάμπαξης
Γεν ικός Γραμματέας:
Νίκος Λάμψας
Αν απληρωτής Γραμμα-
τέας: Βασίλης Πολυχ ρ-
όν ης
Ταμίας: Δημήτρης Βου-
δούρης
Α Αν τιπρόεδρος:
Ειρήν η Καλλιπόζη
Β Αν τιπρόεδρος:
Σπύρος Τσιούν ης

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Τεχ ν ικός Διευθυν τής: Γιώργος Καραμπλάκας
Γεν ικός Αρχ ηγός Α: Μιχ άλης Φιλίππου
Γεν ικός Αρχ ηγός Β: Γιάν ν ης Κουκούλης

ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Υπεύθυν ος ακαδημίας: Στάθης Μπέτσης
Υπεύθυν ος οικον ομικών  ακαδημίας: Γιώργος Σβίγγος
Δέσποιν α Σαλαμούρα, Δημήτρης Γούβας
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΤΜΗΜΑ
Υπεύθυν ος: Σπύρος Τσιούν ης
Μαρία Πασσαλή
Μαρία Σαλαβούρα

***Στην  φωτό ο πρόεδρο Μαν ώλης Κάμπαξης με τον
γεν ικό αρχ ηγό Α΄Μιχ άλη Φιλίππου.
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Aπό σήμερα η παρουσία θεατών
στο γήπεδο υπό προυποθέσεις

Από σήμερα  Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021
θα επιτρέπεται, υπό προϋποθέσεις, η παρουσία
θεατών σε αγώνες που διεξάγονται σε ανοικτές
και κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις σε όλη τη

χώρα.

Eλεύθερος ο Ανδρέας Γαλανός

Τον επόμενο
σταθμό της
π ο δ ο σφαι ρ ι κή ς
του καριέρας
αναζητά ο
3 3 χ ρ ο ν ο ς
κ ε ν τ ρ ι κ ό ς
αμυντικός (1988)
Ανδρέας Γαλανός
που έμεινε
ελεύθερος απο
τον ΠΑΟΚ
Μάνδρας.
Εχει  αγωνιστεί
ακόμα στο
Κ α μ α τ ε ρ ό ,
Αθηναικό, Άτταλο Νέας Περάμου, Ολυμπιακό
Νέων Λιοσίων, Νέα Πέραμος, ΑΟ Μίμα
Μικρασιατικής Μεγάρων.

ΑΝ.ΤΣ.

ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΛΛΟ ΑΘΛΗΜΑ!

Οι πέν τε βασικές αλλαγές που θέλει ν α κάν ει
η FIFA:
Το κάθε ημίχρονο να διαρκεί τριάντα αντί για
σαράντα πέντε λεπτά.
Ο χρόνος θα σταματά (όπως στο μπάσκετ) όταν η
μπάλα θα βγαίνει εκτός των τεσσάρων γραμμών
του αγωνιστικού χώρου.
Η κάθε ομάδα θα έχει την δυνατότητα να κάνει απε-
ριόριστες αλλαγές αντί για τρεις (ή πέντε πλέον
στην εποχή της πανδημίας).
Τα πλάγια άουτ θα παίζονται με τα πόδια και όχι με
τα χέρια (όπως στο ποδόσφαιρο σάλας).
Κάθε ποδοσφαιριστής που θα παίρνει κίτρινη
κάρτα, θα βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου για
πέντε λεπτά.

Η στρογγυλή θέα είναι γένους...
θηλυκού!!!

Οι γειτονιές του Ρέντη αποκτούν το δικό τους θηλυκό
ποδοσφαιρικό άρωμα!!!
ELEONAS F. C. και TALENT CITY F. C. προχώρησαν
απο κοινού στη δημιουργία αποκλειστικά γυναικείου
ποδοσφαιρικού τμήματος, καλώντας κορίτσια από 10
ετών και άνω να προπονηθούν μαζί τους και να
ζήσουν τη μαγεία της στρογγυλής θέας, εντός των 4
γραμμών του γηπέδου πλέον!

ΔΩΡΕΑΝ εγγραφή

ΔΩΡΕΑΝ ο 1ος μήνας
ΕΙΔΙΚΈΣ τιμές σε άτομα της ιδίας οικογένειας, πολύτεκ-
νους κ.ά.
ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ recommend a friend και εξασφαλίστε
50% έκπτωση στη συνδρομή για όλη τη χρονιά.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ :
Στρ. Μακρυγιάννη 45 Αγ. Ιωάννης Ρέντη
2ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ :
Δημοτικό Γήπεδο Στ. Μελισσουργός
Αγ. Ιωάννη Ρέντη

Για πληροφορίες :
☎� 6981774095 Νίνα Ξενοχρήστου

Η ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ 
ΠΑΟ ΗΡΑΚΛΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Στγκροτήθηκε σε σώμα το ν έο Διοικητικό Συμβούλιο
ύστερα απο τις αρχ αιρεσίες που έγιν αν . Η ν έα σύν θ-
εση έχ ει ως εξής.

Πρόεδρος- ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ, ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΤΗΣ ΧΡΉΣΤΟΣ
Β ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ, ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ, ΚΛΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΑΤΕΑΣ, ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΝ. ΑΡΧΗΓΟΣ, ΑΞΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΦΟΡΟΣ, ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΛΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ

ΜΕΛΗ
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΡΕΝΤΟΥΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Παρέμειναν οκτώ παίκτριες
στον ΑΟΚ Πανελευσινιακό

Η γυν αικεία ομάδα μπάσκετ του Παν ελευσιν ιακού
ΑΟΚ αν ακοίν ωσε την  παραμον ή στο ρόστερ της
οκτώ παικτριών .
Για ν α μπορέσεις ν α δημιουργήσεις πρέπει πρώτα ν α
ξεκιν ήσεις από τα κατάλληλα υλικά! Ακόμα καλύτερα,
αν  είσαι τυχ ερός και τα έχ εις ήδη στη διάθεσή σου!
Για το λόγο αυτό αν ακοίν ωσε κατόπιν  εισήγησης της
προπον ήτριας Αφροδίτης Κοσμά παραμέν ουν  στην
ομάδα μας και τη ν έα αγων ιστική περίοδο οι:
Άν ν α Τσίρμπα
Εύη Μεγαλούδη
Αν αστασία Χαραλαμποπούλου
Κατερίν α Κον τού
Χριστίν α Χατζημήτρου
Φλώρα Στοτσέν η
Ελέν η Φαρμάκη
Ελέν η Ιωσηφίδη.

4″ Summer Camp Pegasus:   
Τίτλοι τέλους…

Το 4ο Summer camp pegasus έλαβε τέλος μέσα σε μια
φαν τασμαγορική ατμόσφαιρα.
Φων ές , γέλια, Χαμόγελα, παιχ ν ίδι, Χορός, απον ομές,
Μπουγέλα , φαγητό ήταν  τα χ αρακτηριστικά της
τελευταίας ημέρας.
Κάν ον τας μια μικρη αν ασκόπηση αν τικειμεν ικά ηταν
μια ιδιαίτερη διοργάν ωση εν  μέσο παν δημίας και
έξαρση αυτής.
Ήθελε Προσοχ ή, αυστηρότητα τηρών τας επακριβώς το
πρωτόκολλο της ΓΓΑ οπου όριζε συγκεκριμέν ο αριθμό
παιδιών  ( κυρίως σε εσωτερικό χ ώρο) τήρηση υγιειν ής
– Αν τισηπτικά, απολύμαν ση χ ωρών  κατα του
κορων οίου σε τακτικούς χ ρόν ους, χ ρήση μάσκας,
συν εχ όμεν α test κτλ.
Εμείς , Τηρών τας ολα τα παραπάν ω φιλοξεν ήσαμε εν α
μικρό κ συγκεκριμέν ο αριθμό παιδιών  και με ιδιαίτερη
προσοχ ή και υπευθυν ότητα καταφέραμε με απόλυτη
επιτυχ ία ν α ολοκληρωθεί αυτη η διοργάν ωση.
Θα ηθελα ν α ευχ αριστήσω τους συν εργάτες μου Αν θή
Βασδέκη η Ιατρός της καρδιάς μας βράχ ος και πάν τα
παρόν  οπου χ ρειαζόταν .
Βέρα Σκορδά Νόν ικα Σκορδά οι Γυμν άστριες μας που
έδωσαν  την  ψυχ ή τους και την  Αγάπη τους στα
παιδάκια , τις Erika Ismaili Μαράα Σαμακόβλη
σπουδάστριες προπον ητικής και παίκτριες της Α»
ομαδος οπου πρόσφεραν  τα μέγιστα και τέλος τον
Φύλακα του γηπεδικού χ ώρου Jordan Hunter.
Επίσης την  Πρόεδρο του ΠΑΚΠΠΑ Ev i Anthi που είν αι
πάν τα δίπλα μας κ μας στηρίζει , καθώς κ την  Κ»
Σταιτούρη Πρόεδρο της ΚΕΔΕ για την  παραχ ώρηση
τον  Ομπρελών .
Και φυσικά τους Χορηγούς μας.

O Πανελευσινιακός ανακοίνωσε  Λώλο-Λαζαρίδη

O  ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
Α.Ο. ανακοίνωσε τους
ποδοσφαιριστές  Γιώργο
Λώλο και τον Νίκο
Λαζαρίδη
Ο πρώτος είναι 22 ετών
αμυντικός κατά το
παρελθόν έχει αγωνιστεί
στον Εθνικό, στην Κ20
του Ατρομήτου Αθηνών
και στην Football League
με την ΑΕ Σπάρτης και
Θεσπρωτό.

Ο δεύτερος είναι 23 ετών  μεσοεπιθετικός έχει
αγωνιστεί μεταξύ άλλων στους νέους του
Ατρομήτου και στον Εθνικό.

ΕΠΣΔΑ-ΕΠΕΙΓΟΝ:   ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ    

Η ΕΠΣΔΑ ενημερώνει όλα τα σωματεία μέλη της ότι παρ-
αλάβε από την Ε.Π.Ο., τις αιτήσεις μεταβολών ερασι-
τεχνών ποδοσφαιριστών αγωνιστικής περιόδου 2021-
2022, τις οποίες μπορούν να παραλαμβάνουν τα σωμα-
τεία ή οι ενδιαφερόμενοι, από τα γραφεία της Ένωσης
από την Τρίτη 20/7/2021.
Σύμφωνα με απόφαση της Ε.Π.Ο., η κάθε αίτηση κοστολο-
γείται ένα (1) ευρώ, ποσό το οποίο εισπράττεται εξ' ολοκ-
λήρου από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
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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



16-θριάσιο Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021


