
Ξεκίνησαν οι εγγραφές
για τους Βρεφικούς- Παιδικούς

Σταθμούς και τα ΚΔΑΠ
του Δήμου Ασπροπύργου

Υποβολή αιτήσεων έως 03/8/2021

ΣΤΑ ΝΕΑ ΚΑΙΔΡΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥΕΞΕΤΑΖΕΙΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΕΕίίσσοοδδοοςς  σστταα  κκαατταασσττήήμμαατταα  
λλιιααννιικκήήςς  μμόόννοο  γγιιαα  εεμμββοολλιιαασσμμέέννοουυςς

ααππόό  ΣΣεεππττέέμμββρριιοο

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ 2239Αρ. Φύλλου 4198 Τρίτη 20 Ιουλίου 2021 Έτος 26ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ: 
Οι μεγάλες επιστροφές!

O AO Mίμας Μικρασιατική
πήρε τον Σωτήρη Στρατάκη

Σούπερ Λίγκα 2: Δήλωσαν συμμετοχή
28 ομάδες!

#visitEleusis
Καμπάνια τουριστικής προβολής 

της Ελευσίνας και της Μαγούλας στα
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης από τον

Δήμο Ελευσίνας  
σσεελλ..  77

Επενδυτικό «σαφάρι»
για logistics 

στον Ασπρόπυργο

ΠΑΚΟΕ: Οι κατάλληλες
παραλίες στη Δυτική 
Αττική και Κόρινθο σσεελλ..  22

σσεελλ..  1166

Αντιδρά η ΚΕΔΕ στο κλείσιμο
υποκαταστημάτων 

τραπεζών σε πολλούς Δήμους
Αποφασίστηκε ν α ζητηθεί συν άν τηση 

με τον  διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας εν ώ
παράλληλα θα εν ημερώσει και τον  πρωθυπουργό.

σσεελλ..  66

Αύξηση των 
ενεργών κρουσμάτων 

κορωνοϊού στη 
Δυτική Αττική την

τελευταία εβδομάδα 

σσεελλ..  99

ΠΠΩΩΣΣ  ΔΔΡΡΟΟΥΥΣΣΑΑΝΝ
Τρεις συλληφθέντες για την

έκρηξη στην τράπεζα
Πειραιώς Ελευσίνας

ΣΣεελλ..  33

σσεελλ..  22

σσεελλ..  55

σσεελλ..    1122--1133



2-θριάσιο Tρίτη 20 Ιουλίου 2021

Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Α’ιθριος   

Άνεμοι : βορειοδυτικοί 4-5 μποφόρ
Θερμοκρασία: Από 22 έως  33 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Προφήτη Ηλία

Ηλίας, Λιάκος, Λιάκουρας, Λίας, Ηλιάνα, Λιάνα,
Ηλιάννα, Ήλια

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΚΙΟΚΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΙΟΚΑ ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΛεωφόρος

Δημοκρατίας 20,2105573243

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Βενιζέλου Ελευθερίου 79,2105544246

MANΔΡΑ
Μαρτζέλης Χρήστος Ι.

Στρατηγού Ρόκκα 56, 2105555550

Άνω Λιόσια
Καραΐσκος Θεόδωρος Θ.Πηνειού 81, 

2102481114

ΑΧΑΡΝΕΣ
Παπανικολάου Γεώργιος Δ.

Θρακομακεδόνων 117,  2102430204

Συνεχίζεται το επενδυτικό “σαφ-
άρι” της στον κλάδο των logis-
tics στον Ασπρόπυργο καθώς

πριν από λίγο καιρό η «Trastor» ανα-
κοίνωσε μια ακόμη εξαγορά εταιρείας
με εγκαταστάσεις αποθήκευσης στην
περιοχή της Δυτικής Αττικής.

Συγκεκριμένα, η Trastor ανακοίνω-
σε την απόκτηση του 100% των εται-
ρικών μεριδίων της

“ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ-
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ”, η οποία έχει στην ιδιοκ-
τησία της μια εμπορική αποθήκη
συνολικής επιφάνειας 5.262 τ.μ επί
γηπέδου εμβαδού 11.349 τ.μ που
βρίσκεται στην θέση “Ρουπάκι” ή
“Μελίσσια” στον Ασπρόπυργο Αττικής, πλήρως μισθω-
μ έ ν η .

Πλέον με την επένδυση αυτή, αύξησε την έκθεση της σε
αποθηκευτικούς χώρους σύγχρονων προδιαγραφών,
ανεβάζοντας το συνολικό αποτύπωμα της σε 52,5χιλ. τ.μ.
έναντι του Εμπορευματικού Κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο.

Το τίμημα για την απόκτηση των εταιρικών μεριδίων της
εταιρείας ανήλθε σε €2.325.574,33 ενώ η αξία των
στοιχείων ενεργητικού της αποκτηθείσας εταιρείας
ανέρχεται σε €2.8 εκατ.

H επένδυση χρηματοδοτήθηκε από κεφάλαια που προ-

ήλθαν από τραπεζικό δανεισμό.

O κ. Τάσος Καζίνος, Διευθύνων Σύμβουλος της Trastor,
με αφορμή την πραγματοποίηση της ως άνω επένδυσης,
δήλωσε πως “η εξάπλωση της πανδημίας απέδειξε το
πόσο εύθραυστη είναι η εφοδιαστική αλυσίδα σε παγκό-
σμιο επίπεδο, προκαλώντας διαρθρωτικές αλλαγές στη
δομή της.

Η αναζήτηση μεγαλύτερης ευελιξίας και κυρίως ανθεκ-
τικότητας στην αλυσίδα εφοδιασμού καθιστά τον κλάδο
των Third Party Logistics το κλειδί στη αύξηση της απο-
δοτικότητας των καναλιών εφοδιασμού και διανομής”.

Επενδυτικό «σαφάρι» για logistics στον Ασπρόπυργο

Τα στοιχ εία για τα εν εργά
κρούσματα στη Δυτική Αττική
σύμφων α με την  εβδομαδιαία
εν ημέρωση του ΕΟΔΥ, του Υπο-
υργείου Υγείας και του Υπουρ-
γείου Πολιτικής Προστασίας, αν α-
κοιν ών ει ο Αν τιπεριφερειάρχ ης
Δυτ. Αττικής Λ. Κοσμόπουλος.

Στη Δυτική Αττική το σύν ολο
εν εργών  κρουσμάτων  είν αι 318.

Σε ν οσηλεία είν αι 12
συμπολίτες μας και σε απομόν ω-
ση κατ’ οίκον  306 άτομα.

Στον  Δήμο Ελευσίν ας το σύν ο-
λο εν εργών  κρουσμάτων  είν αι 58.

Στον  Δήμο Ασπροπύργου, 41
εν εργά κρούσματα.

Στον  Δήμο Μάν δρας-Ειδυλλίας,
46 εν εργά κρούσματα.

Στον  Δήμο Μεγαρέων , 59 εν ε-
ργά κρούσματα. 

Στον  Δήμο Φυλής, 114 εν εργά κρούσματα.

Σχ ετικά ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Δυτ. Αττικής Λευ-
τέρης Κοσμόπουλος αν έφερε ότι: «Δυστυχ ώς τα
στοιχ εία του ΕΟΔΥ δείχ ν ουν  έξαρση της παν δημίας
και άν οδο των  ν έων  κρουσμάτων  κορων οϊού και
στην  περιοχ ή μας. 

Η Περιφέρεια Αττικής και ο Περιφερειάρχ ης Γιώργος
Πατούλης έχ ει σε εξέλιξη μια μεγάλη εν ημερωτική καμ-
πάν ια για τα οφέλη του εμβολιασμού.

Λέμε όλοι ΝΑΙ στους εμβολιασμούς για ν α ζήσουμε
έν α καλό και ασφαλές καλοκαίρι.  Ο εμβολιασμός είν αι
πράξη ευθύν ης και αγάπης απέν αν τι στους συν άν θ-
ρώπους μας. Εμβολιαζόμαστε και τηρούμε τα μέτρα
για ν α μην  γυρίσουμε σε άσχ ημες συν θήκες για τη
δημόσια υγεία».

Αύξηση των ενεργών κρουσμάτων 
κορωνοϊού στη Δυτική Αττική

Λ. Κοσμόπουλος: «Εμβολιαζόμαστε και τηρούμε τα μέτρα για να μην
γυρίσουμε σε άσχημες συνθήκες για τη δημόσια υγεία»
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Oι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι
αρχές Φεβρουαρίου του 2020
ανατίναξαν ΑΤΜ της Τράπεζας Πειραιώς
στην Ελευσίνα. Στη συνέχεια
αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν από το
εσωτερικό του τις κασετίνες με τα
χρήματα, χρησιμοποιώντας μάλιστα ένα
κλεμμένο τζιπ ως πολιορκητικό κριό.

Εντόπιζαν ΑΤΜ που ήταν
εγκατεστημένα σε απόμερα σημεία, στις
προσόψεις υποκαταστημάτων
τραπεζών, σούπερ μάρκετ και άλλων
εμπορικών καταστημάτων.
Χρησιμοποιώντας φιάλες αερίου και
ειδικούς σωλήνες διοχέτευαν από τη
σχισμή που βγαίνουν τα χρήματα
υγραέριο στο εσωτερικό του
μηχανήματος. Με μπαταρία ή ακόμα και
με συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης
(taser) προκαλούσαν έκρηξη και στη
συνέχεια αφαιρούσαν από το εσωτερικό
τις κασετίνες με τα χρήματα.

Ξεκίνησαν τη δράση τους τον Ιανουάριο του 2018 και
τη διέκοψαν την άνοιξη του 2020, έχοντας διαπράξει
συνολικά 25 κλοπές και απόπειρες κλοπών ΑΤΜ με τη
μέθοδο «Flofkraak», όπως χαρακτηριστικά ονομάζεται ο
συγκεκριμένος τρόπος δράσης. Οι τρεις Ελληνες
συλληφθέντες στην επιχείρηση που διεξήγαγε την 8η
Ιουλίου το τμήμα «Διαρρηκτών» της Ασφάλειας
φέρονται, σύμφωνα με δικαστικά, να αποκόμισαν λεία
1,2 εκατ. ευρώ. Από την έρευνα της αστυνομίας στα

οικονομικά τους στοιχεία, μάλιστα, προέκυψε
προσπάθεια νομιμοποίησης των χρημάτων μέσω
εταιρειών διεθνών μεταφορών με έδρα τη Βουλγαρία,
καθώς επίσης και της εμπορικής εκμετάλλευσης ενός
ιδιωτικού χώρου στάθμευσης σκαφών.

Η μέθοδος «Flofkraak», που εφηύραν Ρουμάνοι
διαρρήκτες, πρωτοεμφανίστηκε στη χώρα το 2012.
Πέντε χρόνια αργότερα, στις αρχές του 2017,

παρατηρήθηκε κατακόρυφη αύξηση στις
επιθέσεις σε ΑΤΜ με στόχο τη διάρρηξή
τους. Οι δράστες χρησιμοποιούσαν αρχικά
εύφλεκτα αέρια για να προκαλέσουν
έκρηξη, ενώ από τα μέσα του 2019 και μετά
στράφηκαν στα κοινά εκρηκτικά.

Εν μέσω του μπαράζ επιθέσεων, η
Ασφάλεια προχώρησε την άνοιξη του 2018
σε μια σειρά άρσεων απορρήτου για την
παρακολούθηση των κινητών τηλεφώνων
υπόπτων και τη συλλογή δεδομένων από
σαρώσεις στις κεραίες κινητής τηλεφωνίας.
Η έρευνα ολοκληρώθηκε το πρωί της 8ης
Ιουλίου με τη σύλληψη τριών υπόπτων από
τους αστυνομικούς της Ασφάλειας.
Πρόκειται για Ελληνες σεσημασμένους για
κλοπές, ναρκωτικά και ληστείες. Ο ένας απ’
αυτούς μάλιστα, 45 ετών, περιγράφεται από
τους αστυνομικούς ως «σκληρός ποινικός».
Εξέτισε ποινή κάθειρξης για συμμετοχή σε
εγκληματική οργάνωση και αποφυλακίστηκε
με περιοριστικούς όρους το καλοκαίρι του
2019. Μετά τις απολογίες τους την Τετάρτη

στον ανακριτή, και οι τρεις κατηγορούμενοι επέστρεψαν
–προσωρινά τουλάχιστον– στη φυλακή.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., την πρώτη διάρρηξη
διέπραξαν οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες τα
ξημερώματα της 30ής Ιανουαρίου. Φορώντας
κουκούλες και σκουρόχρωμα ρούχα για να μη
διακρίνονται τα χαρακτηριστικά τους, διέρρηξαν με τη
μέθοδο «Flofkraak» μηχάνημα ΑΤΜ που ήταν
εγκατεστημένο στην πρόσοψη υποκαταστήματος των

Υπογραφή Συμφώνου μεταξύ Περιφέρειας Αττικής -  Εθνικής Αρχή Διαφάνειας και Υπ. Εσωτερικών 
για την ενίσχυση και βελτίωση της αποδοτικότητας των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου 

Μ. Βορίδης: Ενίσχυση των όρων διαφάνειας και νομιμότητας στη λειτουργία των Οργανισμών
 της Αυτοδιοίκησης με έμφαση στην εκπαίδευση και πιστοποίηση των εσωτερικών ελεγκτών,

Με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία του
μηχανισμού εσωτερικών ελέγχων της Περιφέρειας αλλά
και τη διασφάλιση της νομιμότητας στις παρεχόμενες
υπηρεσίες, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, ο
Υπουργός Εσωτερικών Μ. Βορίδης και ο Διοικητής της
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας Α. Μπίνης, συνυπέγραψαν
σχετικό Σύμφωνο Συνεργασίας.

Στην τελετή υπογραφής η οποία πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία της Περιφέρειας, παραβρέθηκαν επίσης η
Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και
Λογοδοσίας, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας Μ. Κων-
σταντινίδου και ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρ-
ειας Αττικής Ι. Σελίμης, ο οποίος θα έχει και το γενικό
συντονισμό για την εφαρμογή των επιμέρους δράσεων
του Συμφώνου Συνεργασίας. 

Το Σύμφωνο Συνεργασίας

Το Σύμφωνο Συνεργασίας προβλέπει την παροχή
τεχνογνωσίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών από την
Ε.Α.Δ. για την ενίσχυση της λειτουργίας Εσωτερικού
Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής. Ειδικότερα η Ε.Α.Δ.,
μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογο-
δοσίας και η Περιφέρεια Αττικής, μέσω του Αυτοτελούς
Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, θα συνεργαστούν για
τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδο-
τικότητας του μηχανισμού εσωτερικού ελέγχου στην
Περιφέρεια Αττικής, μέσα από τις ακόλουθες ενέργειες: 

1. Παροχή τεχνογνωσίας για την κατάρτιση μεθοδο-
λογικών εργαλείων για το έργο της Μονάδας Εσωτερι-
κού Ελέγχου καθώς και για την εναρμόνιση με τις δια-
τάξεις του άρθρου 10 του ν.4795/2021.

2. Διοργάνωση δράσεων
εκπαίδευσης και ευαισθητο-
ποίησης για θέματα εσωτερικού
ελέγχου.

3. Παρακολούθηση, συμβου-
λευτική υποστήριξη και αξιολόγ-
ηση από την Ε.Α.Δ. του έργου,
της δράσης και της λειτουργίας
του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτε-
ρικού Ελέγχου της Περιφέρειας
Αττικής. 

Σημειώνεται πως η Περιφέρεια
Αττικής θα συντονίζει και θα
συμμετέχει ενεργά, στην υλο-
ποίηση του γενικού και των επι-
μέρους αντικειμένων του, καθώς
στην επίτευξη του σκοπού του
Συμφώνου, ενώ η Ε.Α.Δ. από
την πλευρά της αναλαμβάνει να
παρέχει τεχνική υποστήριξη στο
Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού
Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, με τα εξειδικευμένα σε
θέματα εσωτερικού ελέγχου στελέχη της Γενικής Διεύθυ-
νσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας, συμβάλλοντας στην
υλοποίηση των επιμέρους δράσεων.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής εξέφρασε την ικανοποίησή
του για την υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας επι-
σημαίνοντας τα εξής: 

«Επενδύουμε στον προληπτικό έλεγχο καθώς αποτε-
λεί ένα σημαντικό εργαλείο για τη διασφάλιση της διαφ-
άνειας και της νομιμότητας, στις παρεχόμενες υπηρεσίες

μας, κάτι που είναι διαχρονικό ζητούμενο μας. Προς
αυτή την κατεύθυνση είναι και το Σύμφωνο Συνεργασίας
που υπογράφουμε σήμερα και θέλω να ευχαριστήσω
θερμά τόσο τον Υπ. Εσωτερικών Μ. Βορίδη όσο και τον
Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας Α. Μπίνη για τη
συνεργασία. 

Για εμάς η τήρηση των αρχών νομιμότητας και αξιο-
πιστίας των υπηρεσιών μας είναι προτεραιότητα με
στόχο την καλύτερη θωράκιση της διοίκησή μας και των
εργαζομένων μας, αλλά και το δραστικό περιορισμό της
ανασφάλειας δικαίου.

ΤΤρρεειιςς  σσυυλλλληηφφθθέέννττεεςς  γγιιαα  ττηηνν  έέκκρρηηξξηη  σσττηηνν  ττρράάππεεζζαα  ΠΠεειιρρααιιώώςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  ––  ΠΠωωςς  δδρροούύσσαανν

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 11
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Σ΄αυτό το πλαίσιο θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμα-
στε με την Πολιτεία και θεσμικούς φορείς αναγνωρισμέ-
νου κύρους, όπως είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας,
προκειμένου να στείλουμε όλοι μαζί ένα «ηχηρό» μήν-
υμα πως συνεχίζουμε το έργο μας, με «κρυστάλλινες»
διαδικασίες και ορθότητα, πάντοτε με γνώμονα την
καλύτερη εξυπηρέτηση των συμφερόντων των
πολιτών».  

O Υπ. Εσωτερικών Μ. Βορίδης συνεχάρη τον Περ-
ιφερειάρχη Αττικής για την πρωτοβουλία υπογραφής
του Συμφώνου, όπως και τον Διοικητή της ΕΑΔ για το
έργο του, κάνοντας λόγο για μία σημαντική κίνηση που
σηματοδοτεί τη βούληση της Περιφέρειας να λειτουργεί
με ενισχυμένους όρους διαφάνειας και νομιμότητας και
τόνισε, μεταξύ άλλων:«Η ενίσχυση των όρων διαφάνει-
ας και νομιμότητας στη λειτουργία των Οργανισμών της
Αυτοδιοίκησης και ιδιαίτερα στην Περιφέρεια Αττικής
που είναι η μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας, είναι
εκτός όλων των άλλων και ένας σημαντικός παράγον-
τας για την ανάπτυξη της χώρας. Σ΄αυτή την κατεύθυ-
νση οφείλουμε να συγκροτήσουμε έναν ισχυρό προλ-
ηπτικό έλεγχο και η βελτίωση της αποδοτικότητας του
εσωτερικού ελέγχου, αποτελεί μία ισχυρή προληπτική
διαδικασία. Παράλληλα είναι σημαντικό να δίνουμε έμφ-
αση στην εκπαίδευση και πιστοποίηση των εσωτερικών
ελεγκτών, διαδικασία που είναι ήδη σε εξέλιξη και θα
συνεργαστούμε και σ΄αυτό το επίπεδο με την Περιφέρ-
εια Αττικής. Εύχομαι αυτή η σημαντική πρωτοβουλία του
Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη να αποτελέσει πρότυπο και
να την ακολουθήσουν και άλλοι Οργανισμοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης».   
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ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

Στην εκπομπή «ECO ΓΕΓΟΝΟΤΑ»
στο MEGA, προβλήθηκε την Κυρια-
κή  18 Ιουλίου ο Δήμος Φυλής.

Η οικολογική εκπομπή αμέσως
μετά το μεσημεριανό  Δελτίο Ειδή-
σεων παρουσίασε μοναδικές εικόνες
και  αποσπάσματα από την ξενάγ-
ηση των Υφυπουργών Περιβάλλον-
τος - Ενέργειας Γιώργου Αμυρά και
Τουρισμού Σοφίας Ζαχαράκη από
τον Δήμαρχο Φυλής Χρήστο Παπ-
πού που πραγματοποιήθηκε  στα
μονοπάτια της Δυτικής Πάρνηθας.  

Ακολουθεί το link με το αφιέρωμα
του Mega στα «ECO ΓΕΓΟΝΟΤΑ»,

https://www.megatv.com/2021/07/
18/ippikes-diadromes-kai-oreini-
p o d i l a s i a - s t i n -
parnitha/?fbclid=IwAR3uk_NGeTXm
6 Q e S q e q -
Tu2JERtqaY234ASbUKAFI37gvxvA
UhB8NXzt47k

συνοδευόμενο από το παρακάτω
κείμενο

“Στην Αττική, η Πάρνηθα μεταμορ-
φώνεται σε ιδανικό οικολογικό προο-
ρισμό. Όσοι επισκεφθούν τον

μεγαλύτερο ορεινό όγκο της
μεγαλύτερης περιφέρειας της
χώρας, θα έχουν την ευκαιρία να τον
απολαύσουν κάνοντας βόλτα με
άλογα και να περπατήσουν σε όμορ-
φα μονοπάτια, ενώ θα επισκευαστεί
το παλιό σανατόριο, τη θέση του
οποίου θα πάρει ένας καινούργιος
χώρος αναψυχής.

Βόλτες με άλογα και ποδήλατα θα
μπορούν σε λίγο καιρό να κάνουν
όσοι επισκεφθούν την Πάρνηθα. 

Οι πλαγιές του βουνού δεν θα
προσφέρουν μόνο μια ανάσα οξυγό-
νου αλλά και στιγμές χαλάρωσης και
άθλησης.

Ο δήμος Φυλής σε συνεργασία με
τα υπουργεία τουρισμού και περι-
βάλλοντος αξιοποιούν το ταμείο ανά-
καμψης για να αναδείξουν τις εναλ-
λακτικές μορφές τουρισμού, σε
πλήρη εναρμόνιση με το περιβάλ-
λον.

Τα έργα αναμένεται να ξεκινήσουν
το φθινόπωρο.”

ΠΑΚΟΕ: Οι κατάλληλες παραλίες στη
Δυτική Αττική και Κόρινθο

Σ
ε εργαστηριακές μετρήσεις μετά από δειγματοληψία νερού που
έκανε το ΠΑΚΟΕ, στις παραλίες της Αττικής και της Κορίνθου, οι
πιο καθαρές ακτές που μπορεί κανείς να κολυμπήσει με ασφά-

λεια βρίσκονται κυρίως στη Δυτική και ανατολικά της Κορίνθου.

Πρόκειται για τις παραλίες:

Λουτρόπυργος,Νεράκι, παραλία ταβέρνα Πετρόπουλος
Μεγάλο Πεύκο Cafe της Χαράς
Νέα Πέραμος
Δήμος Μεγαρέων στην Κακιά Σκάλα hotel Cokkinis
Κινέτα παραλία hotel Sun
Κινέτα παραλία cafe Loubier, Κινέτα cafe Κάβος
Άγιοι Θεόδωροι, όλη η ακτογραμμή της περιοχής, μέχρι τα ίσθμια
Λουτράκι, Σχοίνος
Αλεποχώρι, Ψάθα
Από τις μετρήσεις που έγιναν στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, από το
ΠΑΚΟΕ, προέκυψε ότι οι συγκεκριμένες παραλίες έχουν τα μικρότερα
έως και μηδενικά φορτία κολοβακτηριδίων και εντερόκοκκου και θεωρ-
ούνται από τις πιο ασφαλείς για κολύμπι.

Εξαίσιο αφιέρωμα στα «ECO
ΓΕΓΟΝΟΤΑ» του MEGA για τον Δήμο

Φυλής και την Πάρνηθα



ΕΞΑΡΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΕΞΑΡΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

Κακοποιοί υποδύονται τουςΚακοποιοί υποδύονται τους
τεχνικούς για να μπουν σε σπίτιατεχνικούς για να μπουν σε σπίτια

Η ομοσπον-
δία των εργαζο-
μένων στη ΔΕΗ,
η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ,
σχολιάζει το
γεγονός που
έχει παρατηρηθ-
εί έντονα το
τελευταίο διάστημα ως εξής:

«Νέα έξαρση φαίνεται να έχει, το φαινόμενο των
κλοπών από κακοποιούς που υποδύονται τους υπαλ-
λήλους της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ.

Οι καταναλωτές πρέπει να είναι προσεκτικοί και
καχύποπτοι κάθε φορά που επιτήδειοι ζητούν να ελέγ-
ξουν την εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση. Αυτός και
μόνον είναι αρκετός λόγος για να υποψιαστούν ότι
«κάτι δεν πάει καλά».

Οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν ότι κανείς από
τους τεχνικούς της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ δεν έχει
αρμοδιότητα να μπει στο σπίτι τους και σίγουρα οι δικοί
μας τεχνικοί δεν το κάνουν όταν επεμβαίνουν για να
αντιμετωπίσουν βλάβες.

Οι διοικήσεις των εταιριών του Ομίλου ΔΕΗ χρειάζε-
ται να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την καλύτερη
ενημέρωση των καταναλωτών ώστε να σταματήσει η
δράση των δήθεν τεχνικών που επιλέγουν, συνήθως
ηλικιωμένους, για να τους εξαπατήσουν.

Ακόμα, οι διοικήσεις θα μπορούσαν να επαναχορη-
γήσουν στο προσωπικό, ειδικές κάρτες με τις οποίες
ήταν εφοδιασμένοι παλαιότερα οι τεχνικοί των συνερ-
γείων της ΔΕΗ.

Πάντως και με αφορμή το τελευταίο περιστατικό, η
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ καλεί τους πολίτες να μην επιτρέπουν σε
αγνώστους να εισέρχονται στην κατοικία τους»
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ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς Υπουργό 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Θέμα: Υπογειοποίηση γραμ-
μών υψηλής/υπερυψηλής
τάσης σε Αγίους Αναργύρο-
υς, Αγία Βαρβάρα και Αιγά-
λεω

Κατά τη διάρκεια της συζήτ-
ησης επίκαιρης ερώτησής μου
για το εν θέματι πρόβλημα στις
8.11.2019 ο τέως υφυπουργός
κ. Θωμάς παραδέχτηκε ότι η
λύση είναι η κατασκευή νέου
Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης
στο Ρουφ, στον ίδιο χώρο µε
τον υφιστάµενο υποσταθµό.
Σημειώνουμε ότι στους Δήμου
Αγίων Αναργύρων-Καματερού,
Αγίας Βαρβάρας και Αιγάλεω
υπάρχουν πυλώνες Υψηλής
Τάσης και Υποσταθμοί, που
βρίσκονται σε μια ακτίνα
περίπου 2 χλμ. μέσα στον
αστικό ιστό, δίπλα σε κατοικίες
αλλά και στα σχολικά συγκροτή-
ματα (εντός του προαυλίου ο
ένας εξ’ αυτόν) του 3ου και 9ου
Δημοτικού Σχολείου Αγίων Ανα-
ργύρων.

Ωστόσο, η κυβέρνηση της ΝΔ
επιλέγει ως πρώτο έργο την
υπογειοποίηση του ηλεκτρικού

δικτύου Μέσης Τάσης στην περ-
ιοχή του Τατοΐου. Tα 60 εκ. €
του Ταμείου Ανάκαμψης που θα
επενδυθούν στις αστικές περ-
ιοχές συνολικά, θα υπογειοποι-
ήσουν ένα ελάχιστο ποσοστό εκ
των 24.000 χλμ. καλωδίων στη
χώρα. Όσον αφορά στο έργο
του νέου ΚΥΤ Ρουφ που απαι-
τείται για να μπει τέλος στο χρό-
νιο υγειονομικό κίνδυνο στον
οποίο εκτίθενται οι πολίτες των
Αγίων Αναργύρων και συνολικά
της Δυτικής Αθήνας από τους
πυλώνες Υψηλής Τάσης, βάσει
του Δεκαετούς Προγράμματος
Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφ-
οράς 2022-2031, αυτό μετατίθε-
ται στα ‘Έργα ανάπτυξης
συστήματος με αναμενόμενη
έναρξη υλοποίησης έπειτα από
το τέλος του 2024’.

Δεδομένου ότι:
- Οι τοπικοί Δήμαρχοι έλαβαν

κυβερνητικές διαβεβαιώσεις ότι
υπογειοποιούνται οι πυλώνες
Υψηλής Τάσης της ΔΕΗ.

- Το έργο κατασκευής ΚΥΤ
Ρουφ έχει εξαγγελθεί από το
2006 στη Μελέτη Ανάπτυξης
του Συστήματος Μεταφοράς.

Ερωτάται o κ. Υπουργός:
Ποιο είναι το χρονοδιάγραμ-

μα για την αντικατάσταση των
γραμμών Υψηλής Τάσης στους
Δήμους Αγίων Αναργύρων-
Καματερού, Αγίας Βαρβάρας
και Αιγάλεω; 

Πως θα προκύψει η χρημα-
τοδότηση των απαιτούμενων
έργων;

Ο ερωτών Βουλευτής
Κρίτων Αρσένης

«Πώς θα κρατήσουμε κόσμο και επιχειρήσεις στην
επαρχία όταν δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από μια
τράπεζα;». Το ερώτημα αυτό έθεσε προς κάθε αρμόδιο
ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
(ΚΕΔΕ), Δημήτρης Παπαστεργίου, αναφερόμενος στη
χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, στο
κλείσιμο τραπεζικών υποκαταστημάτων σε πολλούς
δήμους.

Σε ορισμένους δε εξ΄αυτών (Ανωγείων, Σκύδρας,
Μουζακίου, Νεμέας, Αμφίπολης, Ληξουρίου κ.α.)
πρόσθεσε, αφορά το κλείσιμο του μοναδικού
υποκαταστήματος συστημικής τράπεζας στην περιοχή
τους. Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε να ζητηθεί
συνάντηση με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας
ενώ παράλληλα θα ενημερώσει και τον πρωθυπουργό.

Αντιδρά η ΚΕΔΕ στο κλείσιμο υποκαταστημάτων 
τραπεζών σε πολλούς Δήμους

Αποφασίστηκε να ζητηθεί συνάντηση με τον διοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδας ενώ παράλληλα θα ενημερώσει και τον πρωθυπουργό.
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Τ ο «2ο Φεστιβάλ Ελευθερών», το Φεστι-
βάλ του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας-
Ερυθρών-Οινόης που γίνεται θεσμός

έρχεται για δεύτερο καλοκαίρι να αναβαθμίσει
και να διαφημίσει τον τόπο .

Συνδυάζοντας την ομορφιά της φύσης με
αυτή της τέχνης, στο φυσικό σκηνικό που
ορίζουν το πράσινο των δασών και το γαλάζιο
της θάλασσας, κινηματογραφικές προβολές (για
πρώτη φορά πάνω στο κύμα), θεατρικές και
μουσικές παραστάσεις υπόσχονται ένα μοναδικό
ταξίδι σε όλες τις ενότητες του Δήμου. 

Θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα από τα υγειο-
νομικά πρωτόκολλα μέτρα ενάντια στην covid-
19.

«Λαμπέτεια» στα Βίλια (23 Ιουλίου – 22
Αυγούστου) 

«Κιθαιρώνεια» στις Ερυθρές (20 Αυγούστου –
8 Σεπτεμβρίου)

«Γιορτή της Οινόης» στην Οινόη (27
Αυγούστου – 2 Σεπτεμβρίου)

«Ζερβονικόλεια» στη Μάνδρα (3 Σεπτεμβρίου
– 19 Σεπτεμβρίου)

Κινηματογραφικές Προβολές, 
Παραλία Αλεποχωρίου - ΕΙΣΟΔΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ (έναρξη στις 21:15) 

23/7 - Joker (περιπέτεια)

24/7 Ο Μικρός Πρίγκιπας (κινουμένων
σχεδίων)

25/7 Ο μικρός Νικόλας πάει  διακοπές
(κωμωδία)

26/7 Free Birds (κινουμένων σχεδίων)

27/7 The good liar (δραματική - θρίλερ)

Κινηματογραφικές Προβολές, Παραλία Ψάθας
- ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ (έναρξη στις 21:15)

28/7 The way back (περιπέτεια)

29/7 Richard Jewell (δραματική)

30/7 Just Mercy (δραματική)

31/7 ΖΑΜΠΙΖΙΑ: Πουλιά τον αέρα (κινουμένων
σχεδίων)

Μουσική Παράσταση, Παραλία Αλεποχωρίου -
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ (έναρξη στις 21:00)

31/7 Tessera the band (μουσική βραδιά)

Διασκεδάζουμε με ασφάλεια 

- Προσερχόμαστε στους χώρους τουλάχιστον
μισή ώρα πριν την έναρξη των εκδηλώσεων

- Κατά την είσοδο τηρούμε τις αποστάσεις,
χρησιμοποιούμε το αντισηπτικό που υπάρχει
στο χώρο, ακολουθούμε τις οδηγίες των υπε-
υθύνων και φοράμε προστατευτική μάσκα μέχρι
να καθίσουμε στη θέση μας

- Κατά τη διάρκεια της παράστασης/προβο-
λής καθόμαστε τηρώντας τις αποστάσεις ασφα-
λείας

- Μετά το τέλος της παράστασης φοράμε τη
μάσκα και ακολουθούμε τις οδηγίες των υπε-
υθύνων μέχρι την έξοδο από το χώρο 

"2ο Φεστιβάλ Ελευθερών": Το Φεστιβάλ θεσμός του
Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης

Ξεκίνησαν οι εγγραφές
για τους Βρεφικούς- Παιδικούς 

Σταθμούς  Δήμου Ασπροπύργου

ΟΔήμος Ασπροπύργου συμμετέχει, για
ακόμη μία φορά, στη δράση «Εναρμό-
νιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής

Ζωής» Περιόδου 2021-2022, η οποία υλοποιείται
από την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) και χρηματοδοτείται από
το ΕΣΠΑ,  και καλεί τους Γονείς να εγγράψουν
ΔΩΡΕΑΝ τα παιδιά τους στις Δομές Προσχολικής
Εκπαίδευσης. 

Συγκεκριμένα, η πρόσκληση αφορά, για τους
Βρεφικούς Σταθμούς, βρέφη από 2 μηνών έως 2,5
ετών, για τους Παιδικούς Σταθμούς, παιδάκια από
2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην
υποχρεωτική εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο), καθώς
και για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης και
ΚΔΑΠ - ΜΕΑ, παιδιά από 5 έως 12 ετών.

Ο Δήμος, ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμε-
νους Γονείς ότι δημοσιεύτηκε στις 16/07/2021, η
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για όλες
τις προαναφερθείσες δομές. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 

Οι Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται,
ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, και για το χρονικό διά-
στημα από 19/7/2021 - 03/8/2021 .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμε-
νοι Γονείς μπορούν να απευθύνονται, για τους
Βρεφικούς, ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, καθημερινά 8:00
με 16:00 στα Γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρη-
σης του Δήμου Ασπροπύργου, (Αγ. Ιωάννη Στεφ-
άνη 7, Ασπρόπυργος) και στα τηλέφωνα
2168002441-42, ενώ για τους Παιδικούς Σταθ-
μούς, στο Εργοτάξιο του Δήμου Ασπροπύργου,
στον 1ο όροφο, στη Διεύθυνση Παιδείας,
(Αλησμονήτων Πατρίδων 29), καθημερινά 8:00
έως 16:00 και στα τηλέφωνα 2132006744 –
2132006777.

Για περισσότερες πληροφορίες επί της πρόσ-
κλησης, παρακαλούμε επισκεφθείτε τις παρακάτω
διευθύνσεις: www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr,
«Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων» 

Εορτάστηκε με κάθε εκκλησιαστική μεγαλο-
πρέπεια και τηρώντας τα μέτρα προστασίας
από την πανδημία το Ιερό Παρεκκλήσιο της
Αγ. Μαρίνας στον Ασπρόπυργο Ιερουρ-
γούντων των Πανοσιολογιότατων Αρχιμανδρ-
ιτών κκ. Μεθοδίου, Σεραφείμ & Δαμασκηνού
και παρουσία δεκάδων πιστών, μεταξύ άλλων
του Δήμαρχου Ασπροπύργου κ. Νικ.
Μελετίου, του Βουλευτή Ν.Δ. κ. Ε. Λιάκου,
του Προέδρου Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. κ. Ι. Κατσαρού,
της Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλου Κοιν.
Δομών κ. Γ. Πηλιχού  & του Αντιπρόεδρου
Οργανισμού Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας
& 3ης Ηλικίας κ. Αντ. Κοναξή.

Πανηγυρικός Εορτασμός του Ιερού Παρεκκλησίου 
Αγ. Μαρίνας Ασπροπύργου 
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Σ
τα Μέγαρα στο ιστορικό́ τείχος της
Αγίας Τριάδας, η Περιφέρεια Αττικής σε
συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτή-

των Δυτικής Αττικής  διοργανώνει μια από́ τις
μεγαλύτερες εκδηλώσεις για την επέτειο της
Ελληνικής Επανάστασης του 1821, με τίτλο
«Στο Τείχος της Αγίας Τριάδας 1821: μνήμες,
δάκρυα, χοροί».

Στο ειδυλλιακό περιβάλλον του υδροβιότοπου
του Βουρκαρίου, στο λαιμό της χερσονήσου της
Αγίας Τριάδας, με φόντο το εντυπωσιακό
οχυρωματικό έργο και μοναδικό δείγμα δια-
τειχίσματος των χρόνων της Ελληνικής Επανά-
στασης στην περιοχή της Αττικής, επιχειρείται
μία ιστορική αναδρομή στα γεγονότα και τα
πρόσωπα του απελευθερωτικού αγώνα που
σχετίζονται με το τείχος, εμπνευσμένη από τον
ιδιαίτερο και διαχρονικό συμβολισμό του
μνημείου-τοπόσημου για την περιοχή.

Μέσα από κείμενα και εικόνες που θα προ-
βάλλονται στο τείχος, τραγούδια από τη μαγευ-
τική φωνή της Κατερίνας Παπαδοπούλου, μου-
σικούς αυτοσχεδιασμούς από την ομάδα του
διεθνούς φήμης μουσικού Σωκράτη Σινόπου-
λου και χορούς από χορευτικά σχήματα
τοπικών πολιτιστικών και λαογραφικών συλλό-

γων, η παράσταση ανασύρει μνήμες από τα
δύσκολα χρόνια του αγώνα για την ανεξαρτ-
ησία, φωτίζοντας την ιστορική διάσταση του
μνημείου. 

Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττι-
κής Λευτέρης Κοσμόπουλος ανέφερε : «Ανα-
δεικνύουμε εμπράκτως με έργα και
εκδηλώσεις, όπως αυτή του Σαββάτου 24 Ιου-
λίου, τη μεγάλη σημασία του τείχους της Αγίας
Τριάδας, ως τόπο ιστορίας και ταυτόχρονα τον
υγροβιότοπο ως μέγιστης περιβαλλοντικής
αξίας.

Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων
της Περιφέρειας Αττικής, με τη συμβολή του
Περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη, η εκδήλωση
αυτή εντάχθηκε στο πρόγραμμα των
εκδηλώσεων ως μία από τις μεγαλύτερες για τα
200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση,
δείχνοντας τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του
σημείου.

Θα είναι μια μοναδική βραδιά που θα ανα-
δείξει την ιστορία, σε συνεργασία με τα λαογρα-
φικά σωματεία της περιοχής μας και για αυτό
προσκαλώ όλους τους συμπολίτες μου να
συμμετέχουμε, να τιμήσουμε τους ήρωες της
πατρίδας μας που έδωσαν το αίμα τους για τον

αγώνα στο τείχος της Αγίας Τριά-
δας».

Στοιχεία της παράστασης

Την ιδέα και τη σκηνοθεσία
υπογράφει η καταξιωμένη
σκηνοθέτις Ελπίδα Σκούφαλου.

Η εκδήλωση διοργανώνεται με
την ευγενική υποστήριξη του
Δήμου Μεγαρέων και του Εθνι-
κού Ιστορικού Μουσείου.

Συντελεστές
Τραγούδι Κατερίνα Παπαδοπούλου
Πολίτικη λύρα, λαούτο Σωκράτης Σινόπουλος
Πνευστά Νίκος Παραουλάκης
Ταμπουράς, λαούτο Στρατής Ψαραδέλ-

λης
Videos Kυρηναίος Παπαδημάτος,

Δημήτρης Τσαλκάνης
Τεχνική υποστήριξη AXON SOUND –

Νίκος Πηλίδης
Σενάριο- σκηνοθεσία Ελπίδα Σκούφα-

λου
Συμμετέχουν με χορευτικά σχήματα
− Λαογραφικό Συγκρότημα Μεγάρων

− Λύκειο των Ελληνίδων – Παράρτημα
Μεγάρων

− Όμιλος Λαϊκής Παράδοσης Μεγάρων
«Αλκάθους & Καρία»

− Χορευτικός Όμιλος Μεγάρων
− Προοδευτικός και Πολιτιστικός Σύλλο-

γος «Άγιος Ιωάννης Θεολόγος» – Μελί
Μεγάρων

Χώρος: Τείχος Αγίας Τριάδας
Χερσόνησος Αγίας Τριάδας – Βουρκάρι

Μεγάρων
Ημερομηνία: Σάββατο 24 Ιουλίου 2021
Ώρα προσέλευσης: 20:30
Ώρα έναρξης: 21:00

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Η Περιφέρεια Αττικής διοργανώνει μία από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις για την Επέτειο
της Επανάστασης του 1821 στο ιστορικό Τείχος Αγίας Τριάδας Μεγάρων

Λ. Κοσμόπουλος: «Τιμούμε τους ήρωες που έδωσαν το αίμα τους για την πατρίδα
μας. Τιμούμε τον τόπο και την ιστορία μας»
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Αργύρης Οικονόμου: 
«Για πρώτη φορά ο Δήμος 
μας προχωρά σε καμπάνια 
διαδικτυακής τουριστικής 
προβολής και ενημέρωσης»

Μία ελπιδοφόρα καμπάνια και
απόλυτα ταυτισμένη με τις σύγχρο-
νες τάσεις στο τουριστικό μάρκετιν-
γκ, εγκαινίασε ο Δήμος Ελευσίνας
για την προβολή της Ελευσίνας
και της Μαγούλας. 

Έτσι, στα δημοφιλέστερα κοινω-
νικά δίκτυα, στο Facebook και το
Instagram, χρησιμοποιώντας το
#visitEleusis, θα είναι διαθέσιμες
στο ευρύ κοινό πολλές και χρηστι-
κές πληροφορίες σ’  ένα ευρύ
φάσμα. Από τις πολιτιστικές δρα-
στηριότητες, τον αρχαιολογικό
πλούτο, μέχρι τις γειτονιές και τους
ανθρώπους τους, όλα θα είναι
διαθέσιμα στις σελίδες
#visitEleusis στο Facebook και το
Instagram. 

Πρόκειται για μια καμπάνια, που
υλοποιείται για πρώτη φορά από
τον Δήμο Ελευσίνας, με σαφή προ-
σανατολισμό στην ανάδειξη των
συγκριτικών πλεονεκτημάτων της
πόλης και στόχο την αύξηση της

δημοφιλίας και της επισκεψιμότ-
ητάς της. 

Την ίδια ώρα, είναι μια καμπάνια
που περνάει μέσα από τα χέρια
όλων των δημοτών, αφού όποιος
χρησιμοποιεί στις αναρτήσεις του
το #visitEleusis γίνεται πομπός
πληροφορίας. 

Η δήλωση του Δημάρχου,
Αργύρη Οικονόμου: 

«Ζούμε στην εποχή της πληροφ-
ορίας και των social media. Νέοι
αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας, περ-

νούμε πάρα πολλές ώρες στα
δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης
ανταλλάσσοντας πληροφορίες,
γνώμες, ιδέες. Σ’ αυτή την πραγμα-
τικότητα, μια πόλη που σέβεται τον
εαυτό, την ιστορία αλλά και το μέλ-
λον της πρέπει να έχει δυναμική
παρουσία. Η Ελευσίνα και  η
Μαγούλα τα έχουν αυτά και γι’
αυτό ακριβώς τον λόγο προχωρή-
σαμε σ’ αυτή την καμπάνια προβο-
λής και εξωστρέφειας. 

Είναι βέβαιος, ότι η απήχηση
των δημοσιεύσεων θα αυξήσει τη

δημοφιλία της Ελευσίνας σε αγο-
ρές στόχους και την αναγνωρι-
σιμότητα των συγκριτικών πλεο-
νεκτημάτων. 

Καλή αρχή #visitEleusis».  

Η δήλωση του Αντιδημάρχου
Τουρισμού, Δημήτρη Παπαγιάννα-
ρου: 

«Κάνουμε τα πρώτα θαρραλέα
βήματα στο πλαίσιο της Τουριστι-
κής προβολής της Ελευσίνας &
της Μαγούλας. 

Η προοπτική της καθιέρωσης
του τόπου μας σε βασικό τουρι-
στικό προορισμό, είναι  κοινή
επιδίωξη όλων, γι ' αυτό σας παρο-
τρύνω να αγκαλιάσετε την προσπά-
θεια.

Με πολύ χρώμα -αποφεύγοντας
τις συνήθεις γκρίζες αποχρώσεις- &
με ομάδα έργου, αποτελούμενη από
δημιουργικούς επαγγελματίες της
πόλης, ξεκινάμε! #visitEleusis». 

Για περισσότερες πληροφορίες: 
https://www.facebook.com/vis-

iteleusis/
https://instagram.com/visi teleu-

sis?utm_medium=copy_link

#visitEleusis 
Καμπάνια τουριστικής προβολής της Ελευσίνας και της Μαγούλας στα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης από τον Δήμο Ελευσίνας  

Την αύξηση προϋπολογισμού της δράσης «ΕξοικονομώΤην αύξηση προϋπολογισμού της δράσης «Εξοικονομώ
Επιχειρώντας» προτείνει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά Επιχειρώντας» προτείνει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά 

Τ
ην  αύξηση του προϋπολογισμού
της Δράσης «Εξοικον ομώ Επιχ ει-
ρών τας», που περιλαμβάν εται

στις επεν δύσεις μέσω του εγκεκριμέν ου
από το Ecof in Εθν ικού Σχ εδίου Αν ά-
καμψης «Ελλάδα 2.0», προτείν ει, με
επιστολή προς τους συν αρμόδιους
Υπουργούς Αν άπτυξης και Επεν -
δύσεων  και Περιβάλλον τος και Εν έργει-
ας, κ.κ. Άδων ι Γεωργιάδη και Κώστα
Σκρέκα, αν τίστοιχ α, ο Πρόεδρος του
Βιοτεχ ν ικού Επιμελητηρίου Πειραιά, κ.
Γεώργιος Παπαμαν ώλης-Ντόζας,
τον ίζον τας ότι έτσι θα στηριχ θεί ουσια-
στικά η εν εργειακή αν αβάθμιση των
επιχ ειρήσεων  και θα δοθεί η δυν ατότ-
ητα σε όλες τις επιχ ειρήσεις ν α αν ταπε-
ξέλθουν  στις ν έες προκλήσεις.     

Συγκεκριμέν α, στην  επιστολή αν α-
φέρον ται τα εξής:

«Αγαπητοί κύριοι Υπουργοί,
Σε συν έχ εια της  έγκρισης του Εθν ι-

κού Σχ εδίου Αν άκαμψης  «Ελλάδα 2.0»
από το Ecof in  αν οίγει ο δρόμος  για τον
οικον ομικό και κοιν ων ικό μετασχ ηματι-
σμό της χ ώρας μας.

Το Σχ έδιο «Ελλάδα 2.0» περιλαμβά-
ν ει 106 επεν δύσεις και 68 μεταρρ-
υθμίσεις στον  πράσιν ο και ψηφιακό
μετασχ ηματισμό, σε έργα υποδομών  και
σε ιδιωτικές επεν δύσεις, σε όλους τους
τομείς της οικον ομίας. Περιλαμβάν ει,
επίσης,  επιδοτήσεις ύψους 1,5 δισ.
ευρώ αποκλειστικά για μικρές και μικρο-
μεσαίες επιχ ειρήσεις που επιθυμούν  ν α
πραγματοποιήσουν  επεν δύσεις στον
πράσιν ο και ψηφιακό μετασχηματισμό
τους, στην  εξωστρέφεια, στην  έρευν α
και καιν οτομία ή στην  επίτευξη οικον ο-
μιών  κλίμακος.

Μια από τις εμβληματικές επεν δύσεις
στον  Άξον α 1.2: Εν εργειακή αν αβάθμι-
ση του κτιριακού αποθέματος της χ ώρας
και χ ωροταξική μεταρρύθμιση (2/3),
αποτελεί και το πρόγραμμα
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ»,
στοχ εύον τας στην  εν ίσχ υση των  εν ερ-
γειών  βελτίωσης της εν εργειακής αποδο-
τικότητας της λειτουργίας των  μικρομε-
σαίων  επιχ ειρήσεων  με στόχ ο εξοι-
κον όμηση κατ' ελάχ ιστον  30%.

Πολύ σημαν τική εν έργεια καθώς οι
μικρομεσαίες επιχ ειρήσεις θα κληθούν

ν α προσαρμοστούν  στη ν έα εποχ ή και
το ν έο παραγωγικό μον τέλο.

Το κον δύλι που έχ ει προβλεφθεί για
τη συγκριμέν η εν έργεια αν έρχ εται στα
450 εκατ. ευρώ με στόχ ο ν α αν αβαθμι-
σθούν  εν εργειακά 9.700 επιχ ειρήσεις.
Αν  ληφθεί υπόψη ότι στην  Ελλάδα το
πλήθος των  μικρομεσαίων  επιχ ειρή-
σεων   είν αι κον τά στο 99,9% του συν ο-
λικού αριθμού των  επιχ ειρήσεων ,
καλύπτουν  έν α ευρύ φάσμα δραστηριο-
τήτων  και κλάδων  και κατά συν έπεια
αν τιπροσωπεύουν  περίπου το 19,3%
του ΑΕΠ και το 87% της απασχ όλησης
σε επιχ ειρήσεις, το ποσοστό των
επιχ ειρήσεων  που θα έχ ουν  τη
δυν ατότητα ν α αξιοποιήσουν  αυτό το
εργαλείο είν αι σημαν τικά μικρό. 

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειρ-
αιά έχει  πάνω από 15.000 μέλη –
επιχειρήσεις, οι οποίες θα κληθούν
άμεσα να αντιμετωπίσουν τον αντα-
γωνισμό στην εποχή του ψηφιακού
μετασχηματισμού που ήδη έχει
περάσει την πύλη εισόδου της αγο-
ράς. Αυτές οι επιχειρήσεις πρέπει να
μείνουν ζωντανές. 

Πρέπει να δημιουργούμε κατάλληλα
εργαλεία για να μπορέσουν να αντα-
ποκριθούν στο ρόλο τους ούτως
ώστε αυτά τα χρήματα που θα έρθ-
ουν στην Ελλάδα να πέσουν σε όλη
την οικονομία και όχι μόνο σε ένα
μικρό μέρος αυτής.

Κύριοι Υπουργοί,
Η σημασία των ΜΜΕ τόσο  για την

οικονομία της Ευρώπης, όσο και
για τη χώρα μας είναι δεδομένη. 

Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρ-
ξει αύξηση στο συγκεκριμένο προϋ-
πολογισμό της εν λόγω Δράσης έτσι
ώστε να στηριχθεί ουσιαστικά η  ενε-
ργειακή αναβάθμιση των επιχειρή-
σεων και  όλες οι επιχειρήσεις να
ανταπεξέλθουν στις νέες προκλή-
σεις». 
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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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ
ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ . ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1000-1200 ΕΥΡΩ
ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ . ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ

ΤΗΛ. 2130993031, MAIL: ktl.diametaforiki@gmail.com

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

εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
Τηλ.  Επικοινωνίας 2105579069
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ΓΑΜΟΣ
Ο ΤΣΟΥΛΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΤΙΜΙΟΣΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΣΕΦΤΕΛΟΒΑ 
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΓΑΜΟΣ

O SELVIO CENKA TOY YLLI CENKA ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΜΟΖΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
LILA ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΚΑΙ Η ΒΕΖΙΝΑ ΖΙΟΥ ΤΟΥ ΦΩΤΟ ΖΙΟΥ ΚΑΙ  ΤΗΣ ΥΛΚΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ 
ΖΥΚΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Διοχέτευσαν εύφλεκτο αέριο στο εσω-
τερικό του και προκάλεσαν έκρηξη αφαι-
ρώντας από το εσωτερικό 11.000 ευρώ.
Διέφυγαν με ένα Mini Cooper που είχαν
κλέψει λίγο νωρίτερα από το Παλαιό
Φάληρο.

«Συνήθως, ο συνοδηγός του οχήματος
κατευθυνόταν στο ΑΤΜ. Τοποθετούσε
τον σωλήνα διοχέτευσης αερίου και με
σπινθήρα προκαλούσε έκρηξη. Με τη
βοήθεια του οδηγού αφαιρούσαν είτε
ολόκληρες τις κασετίνες είτε μόνο τα χρή-
ματα που περιέχονταν σ’ αυτές» αναφέρ-
εται στη δικογραφία που συνέταξε για
την υπόθεση το τμήμα Δίωξης Εγκλημά-
των κατά Ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με τους
αστυνομικούς της υπηρεσίας, οι δράστες
επέλεγαν ΑΤΜ σε απομακρυσμένα
σημεία σε Αττική και Κόρινθο. Ηταν εφο-
διασμένα με περισσότερα χρήματα
συγκριτικά με εκείνα που λειτουργούν
στο κέντρο της πόλης, ενώ και ο χρόνος
ανταπόκρισης της αστυνομίας ήταν

μεγαλύτερος, δίνοντάς τους τη δυνατότ-
ητα διαφυγής. Σε μία μόνο περίπτωση,
κατάφεραν να αφαιρέσουν 250.000
ευρώ από μηχάνημα αυτόματης ανάλ-
ηψης στα Βριλήσσια.

Τον Μάιο του 2019, έπειτα από ορι-
σμένες αποτυχημένες προσπάθειες να
διαρρήξουν ΑΤΜ με τη γνώριμη σ’ εκείνο-
υς μέθοδο, οι κατηγορούμενοι φέρεται να
άλλαξαν τρόπο δράσης χρησιμο-
ποιώντας, αντί για εύφλεκτο αέριο, κοινά
εκρηκτικά. Κάμερα ασφαλείας που λειτο-
υργούσε έξω από υποκατάστημα της
Alpha Bank στην Κηφισιά κατέγραψε τον
έναν από τους δράστες να κατεβαίνει
από το αυτοκίνητο και να τοποθετεί στο
σημείο απ’ όπου βγαίνουν τα χρήματα
ένα «ασημίζον παραλληλόγραμμο αντι-
κείμενο, προφανώς εκρηκτική ύλη».
Αναψε το φιτίλι και απομακρύνθηκε
τρέχοντας, ενώ δευτερόλεπτα μετά
σημειώθηκε έκρηξη. Στα δικαστικά έγρα-
φα αναφέρεται ότι οι αυτοσχέδιοι εκρη-
κτικοί μηχανισμοί ήταν σε μορφή «pizza

slider» ή σπάτουλας, έτσι ώστε να χωρά-
νε στη σχισμή του μηχανήματος αυτό-
ματης ανάληψης. Η αλλαγή στο…
modus operandi συνέπεσε, σύμφωνα με
την αστυνομία, με την έξοδο του τρίτου
κατηγορουμένου από τη φυλακή.

Η ΕΛ.ΑΣ. αποδίδει στους συλληφθέν-
τες 11 διαρρήξεις ΑΤΜ και 14 απόπειρες.
Ο ένας από τους κατηγορουμένους, 33
ετών, ταυτοποιείται, μεταξύ άλλων, από
γενετικό υλικό που βρέθηκε κοντά σε δια-
ρρηγμένα ΑΤΜ. Τραυματίστηκε από έκρ-
ηξη και αστυνομικοί εντόπισαν κηλίδες
αίματος στο σημείο. Κρίσιμη πάντως για
τον σχηματισμό της δικογραφίας ήταν η
απολογία του δεύτερου κατηγορουμέ-
νου, 30 ετών. Οχι μόνο ομολόγησε τη
δική του εμπλοκή στην υπόθεση, αλλά
υπέδειξε ως συνεργούς τους δύο
συγκατηγορουμένους του. «Ο Λ… μου
είπε να πηγαίνω να τον βοηθάω σε εκρή-
ξεις ΑΤΜ και εγώ θα έπαιρνα ένα μερο-
κάματο. Στην αρχή πηγαίναμε οι δυο μας
και μετά ερχόταν και ο Β…» είπε, μεταξύ

άλλων, στην προανακριτική απολογία
του, την οποία πάντως ανασκεύασε
ενώπιον του ανακριτή. Ο τρίτος κατηγορ-
ούμενος, 45χρονος ποινικός, αρνείται τις
κατηγορίες. Υποστηρίζει ότι δεν
προκύπτει η παραμικρή εμπλοκή του
στην υπόθεση. Στο απολογητικό υπόμ-
νημά του μάλιστα αναφέρει, μεταξύ
άλλων, ότι «σε μια υπόθεση που εκτείνε-
ται σε βάθος δύο και πλέον ετών, με
πλήθος ερευνών άρσεων απορρήτου,
έρευνες αποτυπωμάτων και φυσική παρ-
ακολούθηση, δεν προέκυψε κανένα
στοιχείο που να με συνδέει με τις απο-
διδόμενες πράξεις».

με πληροφορίες απο την
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284

Συνεχίζεται από σελ. 3
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Σπουδαία μεταγραφική επιτυχ ία για
τον  ΑΟ Μίμα Μικρασιατικής
Μεγάρων .Απέκτησε τον  32 χ ρον ο
(30/5/1989) επιθετικό μέσο Σωτήρη Στρ-
ατάκη.

Έχει ξεκιν ήσει την  καριέρα του από τη
Borussia Dortmund όπου έκαν ε τα
πρώτα του βήματα φτάν ον τας μέχρι την
Κ19 με συμπαίκτες τους Nuri Sahin και
Marco Reus.

Είχ ε συμμετοχή στο EURO ΝΕΩΝ
2009 με την  Εθν ική μας , όπου υπήρξε
συμπαίκτης με μεγάλα ον όματα του
ελλην ικού ποδοσφαίρου μεταξύ των
οποίων  ο Κυριάκος Παπαδόπουλος και
ο Σωτήρης Νίν ης.

Όσον  αφορά την  καριέρα του στην
Ελλάδα έχει αγων ιστεί σε Β και Γ εθν ική
με τον  ΒΥΖΑΝΤΑ ΜΕΓΑΡΩΝ , τον
ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ και τον  ΑΟ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ.

Ήταν  από τους συν τελεστές την  αν ό-
δου του ΒΥΖΑΝΤΑ από την  Γ’ στη Β’
Εθν ική και το αγαπημέν ο παιδί της
εξέδρας.

Έχει αγων ιστεί επίσης στον  ΑΤΤΑΛΟ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ όπου με προπον ητή 

το ΧΑΡΗ ΚΟΥΣΤΕΡΗ και συμπαίκτη
τον  ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΑΣ

ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΡΑΜΠΛΑΚΑ είχ ε κατακτήσει
αήττητος το πρωτάθλημα της Α ΕΠΣΔΑ
όν τας και πρώτος σκόρερ με 25 τέρμα-
τα.

Η διοίκηση τον  καλωσορίζει στην  οικο-
γέν εια της ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ και του
εύχεται κάθε επιτυχ ία με τη ν έα του
ομάδα !!!”.

O AO Mίμας Μικρασιατική
πήρε τον Σωτήρη Στρατάκη

ΜΑΡΙΟΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ: Ευχαριστώ τον Ακράτητο…

Ευχαριστώ πολύ
την οικογένεια
του Ακράτητου
για τα 3 υπέροχα
χρόνια… είχα την
χαρά κ την τιμή να
είμαι αρχηγός σε
αυτό το ιστορικό
σωματείο κ να
βοηθήσω την
ομάδα να ανέβει
στις Εθνικές κατ-
ηγορίες μετά από
πολλά χρόνια , να
μείνει κ στην κατ-
ηγορία την
πρώτη χρονιά.. τα
σ υ ν αι σ θ ή μ ατα
πολλά για την
α π ο χ ώ ρ η σ η
μου.! Χαρούμε-
νος για την παρα-
καταθήκη που
αφήνω κ γι’ αυτά
που κέρδισα από
την ομάδα κ για
τους ανθρώπους που γνώρισα..! Στενοχωρημένος που φεύγω απ’ το
«σπίτι» μου… δεν θα πω «Αντίο» θα πω «εις το επανιδείν» Γρήγορα πίσω
στις Εθνικές κατηγορίες κ ότι καλύτερο στα παιδιά κ στην διοίκηση του
Ακράτητου…

Ευχαριστώ για όλα
ΜΑΡΙΟΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ

Στην φωτό ο τερματοφύλακας Μάριος Μουζάκης με τον Κώστα Μπαλή.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ: Οι μεγάλες επιστροφές!

Η
Χριστίν α Οικον όμου και η Τίν α Μεγαλούδη επι-
στρέφουν  στην  ομάδα της καρδιάς τους! Απο-
ρρίπτον τας προτάσεις από άλλες ομάδες,

έρχ ον ται για ν α στηρίξουν  τη φετιν ή φιλόδοξη προ-
σπάθεια του γυν αικείου τμήματος μας.
Η Χριστίν α Οικον όμου, που αγων ίζεται στη θέση της
power f orward, είν αι από τα πρώτα κορίτσια του
Παν ελευσιν ιακού, που ξεκίν ησαν  το γυν αικείο τμήμα.
Από τις κορυφαίες κορασίδες και ν εάν ιδες μας, αν αγ-
κάστηκε ν α διακόψει λόγω σπουδών . Επιστρέφον τας,
ως επιστήμων  πλέον , επαν ήλθε στην  ομάδα και γρή-
γορα έγιν ε μια σημαν τική της μον άδα. Την  προη-
γούμεν η σεζόν  μετακόμισε στον  Φοίν ικα Πειραιά
στην  Α2 κατηγορία, όπου αγων ίστηκε μέχ ρι τη διακο-
πή των  πρωταθλημάτων .
Στο φιλόδοξο κάλεσμα της Διοίκησης και της κόουτς
Αφροδίτης Κοσμά απάν τησε αμέσως καταφατικά.
Χριστίν α, καλώς ήρθες!
Η Τίν α Μεγαλούδη, που αγων ίζεται ως point guard,
είν αι έν α από τα μεγαλύτερα ταλέν τα που αν έδειξε ο
Παν ελευσιν ιακός.
Παρά τις δελεαστικές προτάσεις άλλων  ομάδων , επέ-
στρεψε για ν α βοηθήσει την  ομάδα ν α πραγματοποιή-
σει τους στόχ ους της.
Από τις κορυφαίες κορασίδες και ν εάν ιδες της Α’ κατ-
ηγορίας ΕΣΚΑΝΑ, γρήγορα προκάλεσε το εν διαφέρον
μεγαλύτερων  ομάδων . Πέρυσι αγων ίστηκε στην  ΑΕΚ
Περιστερίου, στην  Α2, μέχ ρι τη διακοπή των  πρω-
ταθλημάτων .
Τίν α, καλώς ήρθες!

Τακτική Γενική Συνέλευση την
Πέμπτη (29/7) στην SL2
Σας εν ημερών ουμε ότι την  Πέμπτη 29 Ιουλίου
και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί Τακτική
Γεν ική Συν έλευση της Έν ωσης Επαγγελματικού
Ποδοσφαίρου Α2  Εθν ικής Κατηγορίας  Super
League 2,  μέσω Τηλεδιάσκεψης, με Θέματα
Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:
Διοικητικός - Οικον ομικός Απολογισμός
περιόδου 2020-2021.
Πρόσκληση εκδήλωσης εν διαφέρον τος για
προμήθεια της επίσημης μπάλας του
Πρωταθλήματος Super League 2
Η Έν ωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α2
Κατηγορίας Super League 2, που εδρεύει στην
Αθήν α (Θεμιστοκλέους 42, ΤΚ 10678), προσκα-
λεί κάθε εν διαφερόμεν ο ν α εκδηλώσει το εν δια-
φέρον  του με έγγραφη κλειστή προσφορά για
την  προμήθεια της επίσημης μπάλας ποδοσφ-
αίρου, η οποία θα φέρει το λογότυπο FIFA
APPROVED ή  FIFA INSPECTED που απο-
δεικν ύουν  την  έγκριση και τις προδιαγραφές
που ορίζει η FIFA, για το Πρωτάθλημα Super
League 2, αγων ιστικής περιόδου 2021-2022
Νέων  και Αν δρών .
Η Έν ωση καλεί όσους εν διαφέρον ται και έχ ουν
τα προσόν τα που αν αφέρον ται στην  σχ ετική
πρόσκληση ν α υποβάλλουν  τις προσφορές
τους μέχ ρι την  Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 και ώρα
12:00 στην  υπηρεσία πρωτοκόλλου της
Έν ωσης, Θεμιστοκλέους 42, Αθήν α, ΤΚ 10678».
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Σούπερ Λίγκα 2: Δήλωσαν συμμετοχή 28 ομάδες!

ΝΈΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟYΛΙΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΌ ΣΎΛΛΟΓΟ
ΜΕΓAΡΩΝ

Ο Γυμναστικός Σύλλογος Μεγάρων, με γνώμονα
πάντα την νομιμότητα των διαδικασιών, ολοκλήρ-
ωσε τις Αρχαιρεσίες και ανέδειξε το νέο Διοικητικό
του Συμβούλιο, υπό την παρουσία της δικηγόρ-
ου Βασιλικής Αυγουστίνου και της δικαστικού
αντιπροσώπου Χρύσας Πέππας.
Ο Σύλλογος θέλει να ευχαριστήσει την ΔΗ.ΚΕ.

ΔΗ.ΜΕ για την παραχώρηση του χώρου διεξα-
γωγής των εκλογών και την άψογη συνεργασία.

Ο Γυμναστικός Σύλλογος Μεγάρων προχωρά
δυναμικά και εναρμονισμένος στις απαιτήσεις του
νέου αθλητικού νόμου. Με χαρά θα υποδεχτεί
σύντομα παλαιά και νέα μέλη για να συνεχίσει την
προσφορά του στον Αθλητισμό και την κοινωνία
των Μεγάρων.
Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος: Αν τών ης Κουρελιάς
Αν τιπρόεδρος: Πην ελόπη Συριοπούλου

Γραμματέας: Κατερίν α Μπαλάσκα
Ταμίας: Καλλιόπη Παπαγιάν ν η
Γεν ικός Αρχηγός: Ελέν η Παπασταματίου
Αν απληρωματικά μέλη: Ειρήν η Καλλιπέτση,
Κων σταν τίν ος Κάν τας

ΕΠΟ: η προκήρυξη του
Πρωταθλήματος Γ’ Εθνικής

Από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία
ανακοινώθηκε η προκήρυξη του Πρωταθλήματος
Γ’ Εθνικής (τριετούς διάρκειας).

-Για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 τα σωμα-
τεία έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν την
Δήλωση Συμμετοχής συμπληρωμένη ηλεκτρονικά
στην Ε.Π.Ο., έως την Παρασκευή 30 Ιουλίου
2021 και ώρα 15:00.

Ημερομηνία έναρξης του πρωταθλήματος της Γ’
Εθνικής για την αγωνιστική περίοδο 2021- 2022
ορίζεται η Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021.

-Για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 το πρω-
τάθλημα θα διεξαχθεί σε 4 ομίλους των 18 ομά-
δων, εάν και εφόσον δεν υποβιβαστούν και άλλες
ομάδες πέραν αυτών των οποίων προβλέπεται. 

Οι σχετικές λεπτομέρειες θα καθοριστούν με την
οικεία προκήρυξη Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν
εκτός από τις ομάδες που προβλέπεται, μόνο οι
ομάδες που δε θα έχουν δηλώσει συμμετοχή για
οποιονδήποτε λόγο στις ανώτερες κατηγορίες.

-Για την αγωνιστική περίοδο 2023-2024 το πρω-
τάθλημα θα διεξαχθεί σε 4 ομίλους των 18 ομά-
δων, εάν και εφόσον δεν υποβιβαστούν και άλλες
ομάδες πέραν αυτών των οποίων προβλέπεται.
Οι σχετικές λεπτομέρειες θα καθοριστούν με την
οικεία προκήρυξη

-Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν εκτός από τις
ομάδες που προβλέπεται, μόνο οι ομάδες που
δε θα έχουν δηλώσει συμμετοχή για οποιονδή-
ποτε λόγο στις ανώτερες κατηγορίες.

-Για την περίοδο 2021 – 2022 είναι υποχρεωτική
η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η συμμετοχή
στην ενδεκάδα κάθε σωματείου και καθ’ όλη την
διάρκεια του αγώνα επτά (7) ποδοσφαιριστών που
δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές
ομάδες.

Σε εκκρεμότητα απομέν ουν
οι τέσσερις που προβιβά-
στηκαν  από τη Γ’ Εθν ική και
οι ισάριθμες ομάδες Β’ από
την  SL1

Έκπληξη και άπαν τες μέσα! Όλες
οι ομάδες που μπορούσαν  ν α
μπουν  στη ν έα Σούπερ Λίγκα 2
από την  παλιά SL2 & Football
League δήλωσαν  συμμετοχ ή στις
15/7/2021, όπως αν αφέρει η διορ-
γαν ώτρια. Αυτό σημαίν ει ότι οι ομά-
δες είν αι 28 ήδη και πλέον  απομέ-
ν ουν  οι τέσσερις ομάδες που προ-
βιβάσθηκαν  από τη Γ' Εθν ική
(έχ ουν  παράταση στην  προθεσμία
κατάθεσης εγγράφων  κ.λπ) και οι

ισάριθμες ομάδες Β’ από τη
Σούπερ Λίγκα 1 (Ολυμπιακός,
Παν αθην αϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ). Έτσι
οι συμμετέχ ον τες στη ν έα Σούπερ
Λίγκα 2 θα φτάσουν  έως 36, που
θα χ ωριστούν  σε δύο ομίλους με
γεωγραφικά κριτήρια.   

«Σας εν ημερών ουμε ότι εν  όψει
την  έν αρξης του πρωταθλήματος
Super League 2, αγων ιστικής περι-
όδου 2021-2022, και μετά το τέλος
της χ θεσιν ής προθεσμίας, δήλω-
σαν  συμμετοχ ή 28 ομάδες και
συγκεκριμέν α:

ΑΕ Λάρισας,Αιγάλεω City  1931,
Αλμωπός Αριδαίας Λουτρά Πόζαρ,
Α.Ο. Καβάλα 1965,

Α.Ο Ξάν θη, Α.Ο Τρίκαλα, ΑΠΟ

Λεβαδειακός, Απόλλων  Λάρισας,
ΑΣ Ηγουμεν ίτσας Θεσπρωτός, ΑΣ
Ολυμπιακός Βόλου 1837, ΑΣ Σαν -
τορίν η 2020, Γ.Α.Σ Ιάλυσος,

Γ.Σ Διαγόρας 1905, Γ.Σ Εργοτέλης
88, Γ.Σ Καλλιθέας, Δόξα Δράμας,
Επισκοπή,

Καραϊσκάκης Άρτας, Ν.Π.Σ. Βέρ-
οια 2019, Νίκη Βόλου 2019, ΟΦ
Ιεράπετρας 1970,

Π.Ο. Τρίγλιας, Παν αχ αϊκή 1891,
Παν σερραϊκός 1946, ΠΣ Καλαμά-
τα, Σ.Φ.Κ Πιερικός,

Ρόδος, Χαν ιά.   
Απομέν ουν  οι τέσσερις ομάδες

που προβιβάστηκαν  από την  Γ
Εθν ική και οι τέσσερις B ομάδες
των  ΠΑΕ της Super League 1».
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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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Τι περιλαμβάνει ο κυβερνητικός σχεδιασμός
Μόνο εμβολιασμένοι στα καταστήματα λιανικής από Σεπτέμβριο

Μ
ε τη μετάλλαξη «Δέλτα» να γίνεται όλο και περισσό-
τερο απειλητική, την ώρα που ένα καθοριστικό ποσο-
στό του πληθυσμού επιμένει να αρνείται τον εμβολια-

σμό παρά τις συνεχείς εκκλήσεις της πανεπιστημιακής κοινότ-
ητας και της Πολιτείας, η κυβέρνηση έχει θέσει ως μείζονα
στόχο να αποτρέψει ένα νέο γενικό lockdown στη χώρα, λαμ-
βάνοντας έγκαιρα σειρά μέτρων που θα προστατεύσουν όχι
μόνο την υγεία, αλλά και τη λειτουργία της κοινωνίας και της
οικονομίας.

Περίπτωση για επιβολή γενικού υποχρεωτικού εμβολιασμού
δεν υπάρχει, αλλά το κυβερνητικό σχέδιο, σύμφωνα με
δημοσίευμα του protothema.gr, προβλέπει πρόσβαση σε όλα
μόνο για τους εμβολιασμένους, αυστηρότατους περιορισμούς
παντού για τους ανεμβολίαστους, ρυθμίσεις όπως η αναστολή
αποδοχών στον δημόσιο τομέα, καθώς και μεγάλη ευελιξία
στον ιδιωτικό τομέα, με τηλεργασία ή και λελογισμένες
απολύσεις, ώστε να προστατευτεί η απρόσκοπτη συνέχιση
των δραστηριοτήτων υπό οποιεσδήποτε επιδημιολογικές συνθ-
ήκες.

Παράλληλα η κυβέρνηση θα εξετάσει περαιτέρω υποχρεω-
τικότητα για ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων, όπως οι
εκπαιδευτικοί, ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας.

Για να δώσει το σύνθημα της επιχείρησης «οι εμβολιασμένοι
παντού, οι ανεμβολίαστοι σπίτι τους» -έστω και με μία δόση
υπερβολής-, το Μέγαρο Μαξίμου έχει ξεκαθαρίσει ότι στα
εγκαίνια της φετινής ΔΕΘ στις αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορούν
να δώσουν το «παρών» μόνο όσοι έχουν κάνει τον εμβολιασμό.
Ειδάλλως δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στους χώρους των
εκδηλώσεων σε κανέναν, χωρίς την παραμικρή εξαίρεση.

«Πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι ο ιός δεν θα εξαφανι-
στεί από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά θα συνεχίσει να κυκλο-
φορεί για πολύ καιρό ακόμη και χρειάζεται να μάθουμε να
ζούμε μαζί του και με τα όπλα που έχουμε να δίνουμε καθημε-
ρινή μάχη να τον περιορίσουμε», σημειώνουν αρμόδιοι αξιω-
ματούχοι.

«Οπως και σε ολόκληρη την υφήλιο, έτσι και εμείς στην Ελλά-
δα, το βασικό όπλο που έχουμε στη φαρέτρα μας είναι το
εμβόλιο», διαμηνύουν συνεργάτες του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη,
οι οποίοι διαπιστώνουν ότι ακόμα και μετά τις πρόσφατες
κυβερνητικές ανακοινώσεις ο ρυθμός αύξησης των ραντεβού
για εμβολιασμό δεν είναι όσο ταχύς απαιτούν οι συνθήκες. Και
παρότι η μεγάλη διασπορά που καταγράφεται τις τελευταίες
ημέρες δεν οδηγεί σε αντίστοιχα μεγάλη πίεση του ΕΣΥ, ο
κίνδυνος να πάμε σε δύσκολες καταστάσεις παραμένει ισχυρ-
ός, καθώς ο ιός σαρώνει πλέον όλες τις ηλικίες.

Με εμβόλιο στα καταστήματα

Από τα νέα και πλέον δραστικά μέτρα που εξετάζει η
κυβέρνηση είναι να θεσπιστεί η δυνατότητα εισόδου στα κατα-
στήματα λιανικής μόνο σε εμβολιασμένους πολίτες – είναι
αυτονόητο ότι και οι εργαζόμενοι στο λιανεμπόριο πρέπει να
είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η ηγεσία του υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων μελετά ένα τέτοιο σχέδιο
εκτιμώντας ότι θα είναι ώριμο να ισχύσει από τα μέσα του φθι-
νοπώρου και μετά, εφόσον βέβαια η εξέλιξη της πανδημίας το
επιβάλλει και το ποσοστό των ανεμβολίαστων δεν επιτρέπει
το χτίσιμο του επιθυμητού τείχους ανοσίας.

Mε αυτό τον τρόπο ούτε η αγορά θα κλείνει, ούτε το Δημόσιο
θα αναγκάζεται να υποστηρίζει κεφαλαιακά τις επιχειρήσεις
που πλήττονται από ένα πιθανό lockdown. Και φυσικά, οι αρν-
ητές του εμβολίου θα γνωρίζουν τις συνέπειες της επιλογής
τους.

Αυτό το μέτρο έρχεται να ενισχύσει το πλέγμα των όσων ήδη
ισχύουν στους κλειστούς χώρους της εστίασης, της διασκέδα-
σης και όπου αλλού μπορεί να εισέλθει κάποιος μόνο έχοντας
κάνει το εμβόλιο. Μάλιστα σε εστίαση και διασκέδαση ετοιμά-
ζονται πρόσθετα μέτρα.

Back office και απολύσεις

Η κυβέρνηση προχωρά από αυτή την εβδομάδα κιόλας στη
θωράκιση του ιδιωτικού τομέα ώστε να προλάβει τα χειρότερα
και να αποσαφηνίσει πλήρως το πεδίο των δυνατοτήτων και
υποχρεώσεων εργοδοτών και εργαζομένων. Στο νομοσχέδιο
που θα κατατεθεί εντός των ημερών στη Βουλή για το μέτρο της
άδειας άνευ αποδοχών στους ανεμβολίαστους υγειονομικούς
και επαγγελματίες υγείας και πρόνοιας θα συμπεριληφθούν
και σημαντικές ρυθμίσεις για τον ιδιωτικό τομέα.

Προβλέπεται, κατ’ αρχάς, ειδική διάταξη με την οποία θα
κατοχυρώνεται το δικαίωμα του εργοδότη να ζητά από τον εκά-
στοτε εργαζόμενο την πληροφορία αν έχει εμβολιαστεί, ώστε
στην περίπτωση που η απάντηση είναι όχι να τοποθετείται σε
εργασιακό χώρο με λιγότερη επαφή με το κοινό, αλλά και με
τους υπόλοιπους εργαζομένους. 

Θα υπάρχει δηλαδή ανάλογα με τον εμβολιασμό του προ-
σωπικού ευελιξία για μετακίνηση, διάρθρωση και κατανομή
των υπαλλήλων σε πόστα front office ή back office.

Είναι δε πολύ πιθανό, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες,
αυτό το μέτρο να δώσει σε κάποιους κλάδους τη δυνατότητα
στους επιχειρηματίες να θέσουν το ανεμβολίαστο προσωπικό
και σε καθεστώς τηλεργασίας.

Αν η τηλεργασία δεν είναι εφικτή λόγω εργασιακών ιδιαιτερ-
οτήτων, ανοίγει ως προοπτική το δικαίωμα του εργοδότη να
προχωρήσει σε απολύσεις. «Θα γίνουν σίγουρα απολύσεις
όταν υπάρχει περίπτωση η επιχείρηση να καταστραφεί»,
δηλώνει ο υπουργός Ανάπτυξης, Αδωνις Γεωργιάδης, υπενθ-
υμίζοντας τη δυνατότητα του εργοδότη να επικαλεστεί «σπου-
δαίο λόγο» για να αιτιολογήσει εν προκειμένω την απόλυση.

Ο κ. Γεωργιάδης έφερε μάλιστα το παράδειγμα ενός σεφ
ξενοδοχείου που απολύθηκε επειδή δεν ήθελε να εμβολιαστεί
και πρόσθεσε ότι τα δικαστήρια θα αποφανθούν αν το σκεπτικό
της απόφασης της επιχείρησης συνιστά τον σπουδαίο λόγο που
θέλει ο νόμος για να θεωρηθεί δικαιολογημένη μια απόλυση.

Ωστόσο, μεταξύ των κυβερνητικών στελεχών επικρατεί επ’
αυτού έντονος σκεπτικισμός για την τροχιά που μπορεί να
πάρουν τα πράγματα, καθώς δεν λείπουν εκείνοι που υπο-
στηρίζουν ότι το εμβόλιο ίσως αποτελέσει πρόσχημα για
καταχρηστικές απολύσεις. Σύμφωνα πληροφορίες, στις νομοθ-
ετικές ρυθμίσεις που ετοιμάζουν ο υπουργός Επικρατείας
Γιώργος Γεραπετρίτης και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπο-
υργώ Ακης Σκέρτσος δεν θα υπάρχει καμία αναφορά σε
απολύσεις και το συγκεκριμένο διακύβευμα θα κρίνεται στην
πράξη.

Αναστολή αποδοχών στο Δημόσιο

Το θέμα με τις απολύσεις είναι προφανώς εξαιρετικά
λεπτό, ειδικά όταν προκύπτει η παραμικρή υποψία για τον
δημόσιο τομέα. Γι’ αυτό και ξεκαθαρίζεται -με αφορμή τη δήλω-
ση του υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορίδη ότι μπορεί να επιλ-
ηφθούν τα πειθαρχικά συμβούλια για τους εργαζομένους στο
Δημόσιο- ότι σύνδεση μιας τέτοιας κίνησης με απολύσεις δεν
υπάρχει.

Οι αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες, πάντως, αναζητούν
την ισορροπία με την οποία θα διασφαλίζονται η λειτουργία του
κράτους και η δημόσια υγεία χωρίς να προκληθεί πολιτικός
αντίκτυπος.

Με νομοθετική διάταξη του υπουργείου Εσωτερικών θα διε-
υθετηθεί η υποχρεωτική αναστολή αποδοχών με τη μορφή άδει-
ας σε όσους αρνηθούν να υποβληθούν στον εμβολιασμό, εφό-
σον ανήκουν στις κατηγορίες εργαζομένων στον δημόσιο τομέα
για τις οποίες αυτός έχει καταστεί ήδη υποχρεωτικός. Το χρο-
νικό όριο της άδειας άνευ αποδοχών θα συμπίπτει με το διά-
στημα κατά το οποίο θα είναι υπαρκτός ο επιδημιολογικός
κίνδυνος.

Από τις σημαντικότερες ομάδες εργαζομένων για τις οποίες
θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση είναι όσοι απασχολούνται είτε
στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, είτε στις υγειονομικές
μονάδες που δεν θα εμβολιαστούν μέχρι τις 15 Αυγούστου και
την 1η Αυγούστου αντίστοιχα, που είναι οι καταληκτικές ημερ-
ομηνίες εντός των οποίων πρέπει να το κάνουν.

Δεν υφίσταται, πάντως, ενδεχόμενο απομάκρυνσης του εν
λόγω προσωπικού από το Δημόσιο και αρμόδιοι κυβερνητικοί
αξιωματούχοι σπεύδουν με ιδιαίτερη επιμονή να διαψεύσουν
κατηγορηματικά κάτι τέτοιο μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε
από τις δηλώσεις της υφυπουργού Πρόνοιας Δόμνας Μιχα-
ηλίδου, η οποία άνοιξε πρώτη το θέμα, αλλά υποχρεώθηκε να
αυτοδιαψευστεί έπειτα από παρέμβαση του προϊσταμένου
της, υπουργού Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη.

Από τους υγειονομικούς στους εκπαιδευτικούς

Το κρίσιμο στοίχημα και η μεγάλη πρόκληση για την κυβέρν-
ηση βέβαια είναι πώς θα διαχειριστεί τους ανεμβολίαστους σε
καίριους χώρους πέραν των υγειονομικών. Η Παιδεία είναι
ένας από αυτούς, αφού η μάχη με την πανδημία και ειδικά τη
μετάλλαξη «Δέλτα» είναι σκληρή στις νέες ηλικίες και ο εμβο-
λιασμός των εκπαιδευτικών υπολείπεται ακόμη κατά πολύ
από τον κυβερνητικό στόχο, κινούμενος στο «μέτριο» 75%. Εν
ολίγοις, σχεδόν 3 στα 10 παιδιά θα μπουν στην τάξη με ανεμ-
βολίαστο εκπαιδευτικό. 

Η κυβέρνηση θα περιμένει λίγο ακόμα, αλλά στην περίπτω-
ση που η εμβολιαστική ροή δεν ενταθεί σημαντικά τις επόμενες
ημέρες, πληροφορίες θέλουν και τους εκπαιδευτικούς να
μπαίνουν στο μέτρο της υποχρεωτικότητας.

«Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα», δήλωσε άλλωστε η υπο-
υργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως αναφορικά με ένα τέτοιο
ενδεχόμενο, το οποίο φαντάζει εξίσου πιθανό και για τη φοιτ-
ητική κοινότητα.

Καθώς είναι πλέον διαθέσιμα πολλά εργαλεία, δεν αποκ-
λείεται να προκριθεί ο υποχρεωτικός εμβολιασμός και των
φοιτητών (ως ομάδα υψηλής επικινδυνότητας για τη μετάλλαξη
«Δέλτα»), οι οποίοι θα προσέρχονται, με βάση τα σημερινά
δεδομένα, στα αμφιθέατρα επιδεικνύοντας πιστοποιητικό
εμβολιασμού, είτε μοριακό είτε rapid test. Εναλλακτικά σενάρ-
ια εξετάζονται και για τις Ενοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα
Ασφαλείας.

Αναβάλλεται η αύξηση του κατώτατου μισθού

Η παράταση του πανδημικού φαινομένου στην οποία οδηγεί
το τέταρτο επιδημιολογικό κύμα που μόλις ξέσπασε προκαλεί
ήδη τις πρώτες οικονομικές συνέπειες, καθώς η κυβέρνηση
φαίνεται να καταλήγει σε απόφαση για πάγωμα του κατώτατου
μισθού. Σύμφωνα με πληροφορίες, τη μεθεπόμενη Δευτέρα, 26
Ιουλίου, το Υπουργικό Συμβούλιο θα αποφασίσει να μην αυξηθ-
εί ο κατώτατος μισθός, αποδεχόμενο σχετική εισήγηση του υπο-
υργού Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη.

Ο τελευταίος, σύμφωνα με πληροφορίες, θα παρουσιάσει
στους συναδέλφους του υπουργούς τις θέσεις του ΚΕΠΕ, της
Τραπέζης της Ελλάδος, του ΙΟΒΕ και των οργανώσεων των
μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων (ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ,
ΣΕΤΕ, ΣΒΕ), που τάσσονται υπέρ της διατήρησης του κατώτα-
του μισθού στα σημερινά επίπεδα. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι
υποστηρίζουν ότι, με μόνη εξαίρεση τη ΓΣΕΕ, που προτείνει
αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 15%, όλοι οι άλλοι κοινωνι-
κοί εταίροι θέλουν το πάγωμά του, εστιάζοντας στις επι-
πτώσεις της πανδημίας και στον αντίκτυπο που θα έχει ενδεχό-
μενη αύξησή του στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και στην
ανεργία.

Στο κόκκινο για τον Δεκαπενταύγουστο

Ο μεγαλύτερος προβληματισμός σχετίζεται με την επιστρο-
φή των εκδρομέων από τα νησιά στα αστικά κέντρα, με φόντο
την επομένη του Δεκαπενταύγουστου, καθώς προσώρας η
νοσηρότητα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα λόγω του νεαρού
της ηλικίας των περισσότερων κρουσμάτων. Το ενδεχόμενο
ωστόσο να ενταθεί η πίεση προς το δημόσιο σύστημα υγείας με
την κορύφωση του τουριστικού κύματος τον Δεκαπενταύγουστο
έχει θέσει ήδη σε εγρήγορση τους αρμόδιους.

Την ίδια ώρα, με αποστολή αυξημένων κλιμακίων της ΕΛ.ΑΣ.
στα μεγάλα νησιά και σαρωτικούς ελέγχους, επιχειρείται να
περιοριστούν παραφωνίες και παρατυπίες κυρίως στα beach
bars των νησιών, όπου εντοπίζεται ο κύριος όγκος των παρα-
βάσεων, αλλά και της νεολαίας. Για τον λόγο αυτό, με τηλεφω-
νική καταγγελία είτε στην Αμεση Δράση, είτε με φυσική παρ-
ουσία στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα, θα βεβαιώνονται και παρ-
αβάσεις από αναρτήσεις των χώρων αυτών στα social media
ακόμα και εκπρόθεσμα, ώστε να επέλθει ένας φραγμός στην
καταστρατήγηση των μέτρων.
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