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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
Μαρτύρων Aκακίου Γεωργίου Ευγενίου Θεοδώρου
Θεοφίλου Iούστου Ματθαίου και Τροφίμου, Σύνα-

ξις υπεραγίας Θεοτόκου εν τοις Αρματίου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Αντωνάρας Δημήτριος Γ.28ης Οκτωβρίου 49,
2105571663

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Κοντούλη 1, 2105542410

MANΔΡΑ
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ Δήλου 12 & 
Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232

Άνω Λιόσια
Πρινιανάκης Γεώργιος Ι.Παναγίας Γρηγορούσης 29,

Ζεφύρι, 2102385080

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΕ

Φιλαδελφείας 64, 2102467050

Δεν θα πληρώνονται οι εργαζόμενοι για όσο διάστημα
αρνούνται να εμβολιαστούν - Δεν θα προβλέπονται ασφ-
αλιστικές εισφορές, αλλά θα υπάρχει ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη - Τι δηλώνουν Κωστής Χατζηδάκης και Μάκης
Βορίδης.

Οι ποινές, όπως αναφέρουν «Τα Νέα», για τους αρνητές
του εμβολίου στις κατηγορίες που ο εμβολιασμός είναι
υποχρεωτικός – δηλαδή προς το παρόν στις δομές υγείας
και φροντίδας ηλικιωμένων – προβλέπουν αναστολή
μισθού.

Για το διάστημα που αρνούνται να κάνουν το εμβόλιο,
δεν θα πληρώνονται ενώ δεν προβλέπονται ασφαλιστικές
εισφορές αλλά θα υπάρχει ιατροφαρμακευτική περίθαλ-
ψη.

Η κυβέρνηση επιμένει πάντως ότι οι αρνητές δεν θα
απολυθούν αλλά θα παίρνουν άδειες άνευ αποδοχών.

Το μήνυμα που έστειλε ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης
Βορίδης είναι σαφές: Είτε θα επιστρέψουν στη δουλειά
τους εμβολιασμένοι, είτε θα επιλέξουν ότι δεν θέλουν να
κάνουν αυτή τη δουλειά.

Το πλαίσιο που θα ρυθμίζει μία σειρά από λειτουρ-
γικά ζητήματα για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και
τις ποινές προς τους «αρνητές» - όπως θα εφαρμο-
στεί, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, σε δομές φρον

τίδας ευπαθών ομάδων και μονάδες υγείας - έχει
σχεδόν κλειδώσει στο Μαξίμου και οι σχετικές δια-
τάξεις αναμένονται στη Βουλή, πιθανότατα την Πέμ-
πτη.

Το κυβερνητικό επιτελείο εξετάζει λεπτομερώς τις
νομικές αλλά και τις πρακτικές διαστάσεις του θέμα

τος, αναζητώντας προσεκτική διατύπωση, ιδίως
στο κρίσιμο πεδίο των κυρώσεων, ωστόσο έχουν
καθοριστεί, σύμφωνα με πληροφορίες αλλά και με
βάση τις διευκρινίσεις του υπουργού Εργασίας
Κωστή Χατζηδάκη, πέντε γενικές κατευθύνσεις.

ΈΡΧΟΝΤΑΙ ΣΚΛΗΡΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
Αναστολή μισθού στους ανεμβολίαστους

Σημειώνεται πως πριν 15 ημέρες στο Αττικόν
νοσηλεύονταν 8 ασθενείς με κοροναϊό και ένας
στη ΜΕΘ.

Μετά την Κρήτη, αύξηση εισαγωγών παρατηρ-
είται και στα νοσοκομεία της Αττικής.

Όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ, στο Αττικόν νοσο-
κομείο, το  εφημέρευε τη Δευτέρα  προσήλθαν 

137 ύποπτα κρούσματα κοροναϊού με
συμπτώματα.

Εν τέλει έγιναν 31 εισαγωγές ασθενών, ενώ
συνολικά νοσηλεύονται 43 ασθενείς και 2 ασθε-
νείς στη ΜΕΘ.

Σημειώνεται πως πριν 15 ημέρες στο Αττικόν
νοσηλεύονταν 8 ασθενείς με κοροναϊό και ένας
στη ΜΕΘ.

ΠΟΕΔΗΝ: Αυξάνονται οι εισαγωγές 
στα νοσοκομεία 
– 31 σε μία ημέρα στο «Αττικόν»
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Κατά 6,36% μειώθηκαν οι άνερ-
γοι τον Ιούνιο, σε σχέση με τον
Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία

του ΟΑΕΔ. 
Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ανα-

κοίνωσή του ο Οργανισμός, το σύνολο
των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήρ-
ιο την αναζήτηση εργασίας (αναζ-
ητούντων εργασία), για τον μήνα Ιούνιο
2021, ανήλθε σε 909.054 άτομα. Από
αυτά 551.979 (ποσοστό 60,72%) είναι
εγγεγραμμένα στο μητρώο  του ΟΑΕΔ
για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσό-
τερο των 12 μηνών και 357.075 (ποσο-
στό 39,28%) είναι εγγεγραμμένα στο
μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα
μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες
ανέρχονται σε 314.823  (ποσοστό
34,63%) και οι  γυναίκες ανέρχονται σε
594.231  (ποσοστό 65,37%). 

Το σύνολο των εγγεγραμμένων
λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για
τον μήνα Ιούνιο 2021, ανήλθε σε 39.668
άτομα. Οι άνδρες ανέρχονται σε 12.274  

(ποσοστό 30,94%) και οι γυναίκες σε
27.394  (ποσοστό 69,06%). 

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέρ-
γων ,  για τον μήνα Ιούνιο 2021,  (αφορά
τον αριθμό των δικαιούχων που
πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου
μήνα) ανέρχεται σε 75.474 άτομα, από
τα οποία οι 69.047 (ποσοστό 91,48%)
είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδο-
τουμένων και οι 6.427 (ποσοστό 8,52%)
είναι εποχικοί τουριστικών  επαγγελμά-
των. 

Οι άνδρες ανέρχονται σε 34.078
(ποσοστό 45,15%)  και οι γυναίκες σε
41.396  (ποσοστό 54,85%). 

Από το σύνολο των επιδοτουμένων
ανέργων 64.952  (ποσοστό 86,06%)
είναι κοινοί, 2.151 (ποσοστό 2,85%)
είναι οικοδόμοι, 6.427 (ποσοστό 8,52%)
είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμά-
των, 1.347 (ποσοστό 1,78%) είναι εποχι-
κοί λοιποί (αγροτικά), 564 (ποσοστό
0,75%) είναι εκπαιδευτικοί, και 33
(ποσοστό 0,04%) είναι λοιποί.       

Εμβολιασμός κατ΄οίκον στον Δήμο Ελευσίνας

Συστήνεται κινητή μονάδα για τους πολίτες που 
δεν δύνανται να μετακινηθούν

Στο πλαίσιο συνερ-
γασίας του Δήμου Ελευ-
σίνας με την Διοίκηση της
2ης Υγειονομικής Περιφ-
έρειας Πειραιώς και
Νήσων και το Κέντρο
Υγείας Ελευσίνας, συστή-
νεται κινητή μονάδα για
κατ’  οίκον εμβολιασμούς
πολιτών του Δήμου Ελευ-
σίνας που δεν δύνανται
να μετακινηθούν.  

Η κινητή μονάδα, η
οποία συγκροτείται από
ιατρό και επισκέπτη
υγείας ή νοσηλευτή/τρια,
με τη συνδρομή και του
Προγράμματος του
«Βοήθεια στο Σπίτι» της
Διεύθυνσης Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας και
Πολιτισμού του Δήμου
μας, θα επισκεφθεί κατ’

οίκον τους πολίτες για
τον εμβολιασμό τους με
μονοδοσικό εμβόλιο.

Οι πολίτες που επιθ-
υμούν να εμβολιαστούν
κατ’οίκον, θα πρέπει να
επικοινωνήσουν άμεσα με
τη Διεύθυνση Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας και
Πολιτισμού στα τηλέφω-

να: 213-1601439 και
213-1601434 (τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες 8:00
έως και 14:00), δίνοντας
ονοματεπώνυμο, διεύθυ-
νση κατοικίας, τηλέφωνο
επικοινωνίας και ΑΜΚΑ,
προκειμένου να προγρ-
αμματιστεί το ραντεβού
τους για κατ’οίκον εμβο-
λιασμό. 

ΔΔΟΟΕΕ::  ΟΟιι  γγυυννααίίκκεεςς  εεππλλήήγγηησσαανν  σσκκλληηρρόόττεερραα  
ααππόό  ττηηνν  ππααννδδηημμίίαα  σσττηηνν  ααγγοορράά  εερργγαασσίίααςς

ΟΟιι  γγυυννααίίκκεεςς  εεππλλήήγγ--
ηησσαανν  σσκκλληηρρόόττεερραα  σσεε
σσχχέέσσηη  μμεε  ττοουυςς  άάννδδρρεεςς
ααππόό  ττιιςς  ααππώώλλεειιεεςς
θθέέσσεεωωνν  εερργγαασσίίααςς  σσεε
όόλλοο  ττοονν  κκόόσσμμοο  λλόόγγωω
ττηηςς  ππααννδδηημμίίααςς  CCoovviidd--
1199  κκααιι  μμόόννοο  ηη
ααππαασσχχόόλληησσηη  ττωωνν
ααννδδρρώώνν  εείίννααιι  ππιιθθααννόό
νναα  εεππααννέέλλθθεειι  φφέέττοοςς
σστταα  εεππίίππεεδδαα  ττοουυ  22001199,,
αανναακκοοίίννωωσσεε  χχθθεεςς  ηη
ΔΔιιεεθθννήήςς  ΟΟρργγάάννωωσσηη
ΕΕρργγαασσίίααςς..

ΟΟιι  γγυυννααίίκκεεςς  δδιιααττρρέέχχοουυνν  μμεεγγααλλύύττεερροο  κκίίννδδυυννοο  νναα  ααπποολλυυθθοούύνν  ήή  νναα  μμεειι--
ωωθθεείί  ττοο  ωωρράάρριιοο  εερργγαασσίίααςς  ττοουυςς  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττωωνν  ππεερριιόόδδωωνν  ττωωνν
υυγγεειιοοννοομμιικκώώνν,,  οοιικκοοννοομμιικκώώνν  κκααιι  κκοοιιννωωννιικκώώνν  ππεερριιοορριισσμμώώνν,,  κκυυρρίίωωςς  σσεε
ττοομμεείίςς  όόππωωςς  οο  ξξεεννοοδδοοχχεειιαακκόόςς,,  οο  κκαατταασσκκεευυαασσττιικκόόςς,,  οοιι  υυππηηρρεεσσίίεεςς  εεσσττίίαα--
σσηηςς,,  δδήήλλωωσσεε  ηη  υυππηηρρεεσσίίαα  ττοουυ  ΟΟΗΗΕΕ..

ΠΠοολλλλέέςς  γγυυννααίίκκεεςς  δδεενν  ββίίωωσσαανν  μμόόννοο  ττηη  σσοοββααρρήή  ααππώώλλεειιαα  εειισσοοδδήήμμααττοοςς
ααλλλλάά  εεππίίσσηηςς  σσυυννεεχχίίζζοουυνν  νναα  εεππωωμμίίζζοοννττααιι  ττοο  ββάάρροοςς  ττηηςς  ααππλλήήρρωωττηηςς
εερργγαασσίίααςς  σσττηηνν  ππααρροοχχήή  φφρροοννττίίδδααςς..

""ΠΠααρρόόττιι  ηη  ππρροοββλλεεππόόμμεεννηη  ααννάάππττυυξξηη  θθέέσσεεωωνν  εερργγαασσίίααςς  ττοο  22002211  γγιιαα  ττιιςς
γγυυννααίίκκεεςς  υυππεερρββααίίννεειι  ττηηνν  ααννττίίσσττοοιιχχηη  ττωωνν  ααννδδρρώώνν,,  δδεενν  θθαα  εείίννααιι  ωωσσττόόσσοο
ααρρκκεεττήή  γγιιαα  νναα  εεππααννααφφέέρρεειι  ττιιςς  γγυυννααίίκκεεςς  σστταα  εεππίίππεεδδαα  ααππαασσχχόόλληησσηηςς  ππρροο
ππααννδδηημμίίααςς"",,  ααννααφφέέρρεειι  σσεε  έέκκθθεεσσηη  ηη  ΔΔιιεεθθννήήςς  ΟΟρργγάάννωωσσηη  ΕΕρργγαασσίίααςς..

ΣΣυυννοολλιικκάά,,  μμεεττααξξύύ  22001199  κκααιι  22002200,,  ττοο  44,,22%%  ττηηςς  ααππαασσχχόόλληησσηηςς  ττωωνν
γγυυννααιικκώώνν  εεξξααλλεείίφφθθηηκκεε  ωωςς  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ττηηςς  ππααννδδηημμίίααςς,,  ααννττιιππρροοσσωω--
ππεεύύοοννττααςς  μμιιαα  ααππώώλλεειιαα  5544  εεκκααττοομμμμυυρρίίωωνν  θθέέσσεεωωνν  εερργγαασσίίααςς,,  σσυυγγκκρριιττιικκάά
μμεε  ττοο  33%%  ττηηςς  ααππαασσχχόόλληησσηηςς  ττωωνν  ααννδδρρώώνν  ήή  6600  εεκκααττοομμμμύύρριιαα  θθέέσσεειιςς
εερργγαασσίίααςς,,  εεππιισσηημμααίίννεεττααιι  σσττηηνν  έέκκθθεεσσηη..

ΟΟ  ααρριιθθμμόόςς  ττωωνν  εερργγααζζόόμμεεννωωνν  γγυυννααιικκώώνν  ττοο  22002211  ππρροοββλλέέππεεττααιι  νναα  εείίννααιι
1133  εεκκααττοομμμμύύρριιαα  θθέέσσεειιςς  εερργγαασσίίααςς  λλιιγγόόττεερρεεςς  σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  ττοο  22001199,,  εεννώώ  οο
ααρριιθθμμόόςς  ττωωνν  ααννδδρρώώνν  σσττηηνν  ααππαασσχχόόλληησσηη  ααννααμμέέννεεττααιι  νναα  εείίννααιι  ππεερρίίπποουυ
σστταα  ίίδδιιαα  εεππίίππεεδδαα  μμεε  ττοο  22001199..  ""ΜΜόόννοο  ττοο  4433,,22%%  ππααγγκκοοσσμμίίωωςς  ττωωνν
γγυυννααιικκώώνν  σσεε  ηηλλιικκίίαα  εερργγαασσίίααςς  θθαα  ααππαασσχχοολλεείίττααιι  ττοο  22002211,,  σσυυγγκκρριιττιικκάά  μμεε
ττοο  6688,,66%%  ττωωνν  ααννδδρρώώνν  σσεε  ηηλλιικκίίαα  εερργγαασσίίααςς"",,  ττοοννίίζζεειι  ηη  ΔΔιιεεθθννήήςς  ΟΟρργγάάννωω--
σσηη  ΕΕρργγαασσίίααςς..

ΗΗ  ΒΒόόρρεειιαα  κκααιι  ηη  ΝΝόόττιιαα  ΑΑμμεερριικκήή  εείίχχεε  ττηη  μμεεγγααλλύύττεερρηη  ππεερριιφφεερρεειιαακκήή  μμεείίωω--
σσηη  σσττηηνν  ααππαασσχχόόλληησσηη  ττωωνν  γγυυννααιικκώώνν  λλόόγγωω  ττηηςς  ππααννδδηημμίίααςς,,  σσττοο  99,,44%%,,  κκιι
οοιι  ππρροοοοππττιικκέέςς  ππααρρααμμέέννοουυνν  δδυυσσοοίίωωννεεςς  γγιιαα  ττιιςς  γγυυννααίίκκεεςς  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή..

ΟΑΕΔ: Μειώθηκαν κατά 6,36%
οι άνεργοι τον Ιούνιο

Μητσοτάκης: «Η Τουρκία να
εγκαταλείψει τις απειλές κατά
της Κύπρου»

20/07/20210 Χρόνος ανάγνωσης: 1 λεπτό
Ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
για την συμπλήρωση 47 ετών από την τουρ-
κική εισβολή στην Κύπρο έκανε ο πρωθυ-
πουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνον-
τας παράλληλα αυστηρό μήνυμα προς την
Τουρκία.

«Ο χρόνος κυλά, όμως κανείς δεν ξεχνά»,
σημειώνει χαρακτηριστικά, ζητώντας μια
δίκαιη λύση για την Κύπρο με το νησί ενω-
μένο.

Παράλληλα, ζητά από την Τουρκία «να εγκα-
ταλείψει τον αδιέξοδο δρόμο των απειλών
κατά της Κύπρου, αλλά και των ίδιων των
Τουρκοκυπρίων».Ο χρόνος κυλά όμως
κανείς δεν ξεχνά. Σαράντα επτά χρόνια

απ’ την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, τα
τετελεσμένα του αίματος απορρίπτονται
από τον πολιτισμένο κόσμο. Και το μήνυμα
μιας δίκαιης λύσης, με το νησί ενωμένο και
χωρίς στρατό κατοχής, παραμένει ισχυρό,
ανθεκτικό και απόλυτα ενεργό

Σήμερα θυμόμαστε και αγων ιζόμαστε.
Τιμώντας τους ήρωες που υπερασπίστηκαν
την ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της
πατρίδας. Εν ισχύοντας τη συμπαράταξή
μας με την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημο-
κρατίας. Και κρατώντας πάντα ψηλά τη
σημαία του Διεθνούς Δικαίου και του ευρω-
παϊκού κεκτημένου

Είναι καιρός η Τουρκία να εγκαταλείψει τον
αδιέξοδο δρόμο των απειλών κατά της
Κύπρου, αλλά και των ίδιων των Τουρκοκ-
υπρίων. Είναι άλλωστε απειλές και εναντίον
της διεθνούς νομιμότητας και σταθερότητας
στην περιοχή. Εναντίον της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των αξιών του 21ου αιώνα. Γι’
αυτό και δεν θα γίνουν ανεκτές.

Οι δεκαετίες που μεσολάβησαν, απέδειξαν
πως μόνον η εφαρμογή των ψηφισμάτων
του ΟΗΕ και των αποφάσεων της ΕΕ μπο-
ρούν να κλείσουν μία πληγή στην καρδιά
της Μεσογείου: οι συζητήσεις για μία εν ιαία
Κύπρο, διζωνική και δικοινοτική. Ένα ευρω-
παϊκό κράτος της ειρήνης και της προόδου
για το λαό και τους γείτονές της»
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ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

Στο υπαίθριο θεατράκι του Πολιτιστι-
κού χώρου “Λ. Κανελλόπουλος”, την
Παρασκευή 16/07, πραγματοποιήθη-
κε αποχαιρετιστήρια εκδήλωση από
το Εκπαιδευτικό Προσωπικό και τους
μαθητές του Κέντρου Ημερήσιας
Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Στέρη-
ση “ΕΥΡΥΝΟΜΗ” !

Όσοι παρευρεθήκαμε εκεί χαρήκαμε
απολαμβάνοντας μουσικοκινητικά
παιχνίδια, χορό, μουσική, αγαπημένα
τραγούδια & θαυμάσαμε τα έργα 

ζωγραφικής και χειροτεχνίας των
μαθητών.
Συγχαρητήρια στους μαθητές του
Κέντρου που με τα χαμόγελά τους μας
έκαναν να ξεχάσουμε τις δυσκολίες
που βιώνουμε λόγω της πανδημίας,
στους εκπαιδευτικούς – εμψυχωτές
για το καθημερινό τους έργο που φάν-
ηκε από την παρουσίαση, στους
γονείς και στις οικογένειες των παι-
διών και σε όσους βοηθούν και
στηρίζουν εθελοντικά το σπουδαίο
έργο της “Ευρυνόμης”.

Σε λειτουργία η πλατφόρμα freedompass.gov.gr

Ξ
εκίνησε το πρωί της Τρίτης η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για το
Freedom Pass από νέους 18-25 ετών που έχουν εμβολιαστεί, καθώς το
υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έθεσε σε λειτουργία το freedom-

pass.gov.gr. Έτσι, όσες και όσοι γεννήθηκαν από 1/1/1996 έως 31/12/2003 και
έχουν ολοκληρώσει την πρώτη δόση του εμβολιασμού τους κατά της Covid-
19 δικαιούνται να αποκτήσουν και να χρησιμοποιήσουν την κάρτα.

Όπως ανακοίνωσε τις προηγούμενες ημέρες ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος
Μητσοτάκης, το Freedom Pass αποτελεί μία ψηφιακή προπληρωμένη χρεωστι-
κή κάρτα αξίας 150€, που προορίζεται για αγορές σε ελληνικές επιχειρήσεις του
τουριστικού και πολιτιστικού κλάδου.

Κάθε δικαιούχος θα μπορεί να πληρώνει με αυτήν:

είτε για αγορές με φυσική παρουσία, «σκανάροντας» στο ταμείο το κινητό του
τηλέφωνο
είτε για ηλεκτρονικές αγορές, εισάγοντας τα στοιχεία της κάρτας.
Η διαδικασία υποβολής της αίτησης είναι ιδιαίτερα απλή. Οι ενδιαφερόμενοι
εισέρχονται στο freedompass.gov.gr χρησιμοποιώντας μόνο τους κωδικούς
τους στο Taxisnet. Στη συνέχεια, καταχωρούν και επιβεβαιώνουν τον αριθμό
του κινητού τους τηλεφώνου και τη διεύθυνση e-mail τους. Όσοι δεν διαθέ-
τουν κωδικούς Taxisnet, μπορούν να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία στα
ΚΕΠ. Τέλος, την επόμενη ημέρα θα λάβουν SMS και e-mail για την ενεργο-
ποίηση της κάρτας και τις οδηγίες χρήσης της.

Υπενθυμίζεται ότι το Freedom Pass μπορεί να αξιοποιηθεί μέχρι την 31/12/2021
για αγορές εντός Ελλάδας, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους
κλάδους του τουρισμού, του πολιτισμού και των μεταφορών. Η χρήση της
μπορεί να αφορά σε μία ή περισσότερες πληρωμές, για μέρος ή για το σύνολο
του ποσού που απαιτείται για το προϊόν ή την υπηρεσία. Δεν παρέχεται
δυνατότητα ανάληψης του ποσού ή συναλλαγών με εμπόρους του εξωτερικού.

Συχνές ερωτήσεις καθώς και όλες οι δραστηριότητες για τις οποίες μπορεί να
χρησιμοποιηθεί το Freedom Pass βρίσκονται αναλυτικά στην αρχική σελίδα
της πλατφόρμας.
Η δράση υλοποιήθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ (ΚτΠ ΑΕ).

Αποχαιρετιστήρια Εκδήλωση 
του Κέντρου Ημερήσια Φροντίδας Ατόμων

με Νοητική Στέρηση “ΕΥΡΥΝΟΜΗ”
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Λάρισα: Πρόστιμο από τον
Ιατρικό Σύλλογο σε γιατρό που
προέτρεπε τον κόσμο να μην
εμβολιαστεί

Τ
ην  επιβολή κυρώσεων  σε γιατρό, μέλος του
Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, αποφάσισε ο Πρόε-
δρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, στο

πλαίσιο πειθαρχ ικής δίωξης, για παρακίν ηση των
πολιτών  ν α μην  εμβολιαστούν

“Ειδικότερα, σε εφαρμογή των  διατάξεων  της ισχ ύου-
σας ν ομοθεσίας, σε ιατρό, μέλος του Ιατρικού Συλλό-
γου Λάρισας, επιβλήθηκε πρόστιμο ποσού τριών
χ ιλιάδων  (3.000,00) ευρώ, για παράβαση του Κώδικα
Ιατρικής Δεον τολογίας (Ν. 3418/2005) και συγκεκρι-
μέν α του άρθρου 17 παρ. 9 και 10, καθώς και του
άρθρου 319 παρ. 1δ του Ν. 4512/2018, ήτοι για παρ-
απλάν ηση και παραπληροφόρηση των  συμπολιτών
μας με μη τεκμηριωμέν ες και επιστημον ικά παραδεκ-
τές απόψεις γύρω από την  Cov id-19 και τον  εμβο-
λιασμό, που κλόν ισαν  την  πίστη των  πολιτών  προς
το ιατρικό λειτούργημα”.
Σύμφων α με την  ΕΡΤ, η γιατρός διατύπων ε αυτές τις
απόψεις σε μέσο κοιν ων ικής δικτύωσης. Ο ΙΣΛ επι-
σημαίν ει ότι η εμβολιαστική κάλυψη της Θεσσαλίας
στις 07.06.2021 (όταν  εγιν αν  οι σχ ετικές αν αρτή-
σεις) αλλά και αργότερα ήταν  σχ ετικά χ αμηλή.

«
Οι χ ριστιαν οί ρωτούν  για το εμβόλιο και οι γιατρ-
οί μας απαν τούν ». Αυτός είν αι ο τίτλος της
εγκυκλίου «Προς το λαό» που η Διαρκής Ιερά

Σύν οδος έστειλε στις μητροπόλεις για ν α διαβαστεί
στους ν αούς ώστε ν α παρακιν ηθούν  οι ιερείς και οι
πιστοί ν α εμβολιαστούν . Ουσιαστικά, η Εκκλησία
εν τείν ει τη δράση της υπέρ των  εμβολιασμών , και με
δώδεκα ερωτήσεις-απαν τήσεις δίν ει σαφείς διευκρ-
ιν ίσεις για όλες τις καίριες απορίες που μπορεί ν α
διατυπωθούν  από τους πιστούς.

Ειδικότερα, δίν ον ται εξηγήσεις για το εάν  ο εμβολι-
σμός προστατεύει από την  μετάλλαξη «Δέλτα» («όλα
τα εμβόλια προσφέρουν  υψηλή προστασία για την
αποφυγή σοβαρής ν όσησης, διασωλήν ωσης και θαν ά-
του, όπως και για την  πιθαν ότητα ν α ν οσήσει κάποι-
ος και ν α μπει στο ν οσοκομείο.

Η υψηλή αυτή προστασία ισχ ύει και για τη μεταλλα-
γή “Δέλτα”» είν αι η απάν τηση) και για την  περίπτωση
ν α χ ρειαστεί τρίτη ή και τέταρτη δόση εμβολιασμού
μετά από τον  αρχ ικό (δεν  γν ωρίζουμε ακόμη εάν  τα
πλήρως εμβολιασμέν α άτομα θα χ ρειαστούν  επιπλέον
αν αμν ηστικές δόσεις επειδή ακόμη μαθαίν ουμε πόσο
διαρκεί η αν οσία μετά τη ν όσηση).

Επίσης, η εγκύκλιος απαν τά στο επιχ είρημα ορισμέ-
ν ων  ότι το εμβόλιο περιέχ ει εμβρυικά κύτταρα. «Καν έ-
ν α από τα εμβόλια Cov id-19 που χ ρησιμοποιούν ται
στη χ ώρα ΝΑΣ δεν  περιέχ ει εμβρυικά κύτταρα» είν αι
η απάν τηση, εν ώ επισημαίν εται πως «το εμβόλιο δεν
επιδρά στην  προσωπικότητα του εμβολιαζόμεν ου ατό-
μου».

«Τα εμβόλια έν αν τι της Cov id-19 δεν  περιέχ ουν
μικροτσίπ. Αυτά είν αι εξωπραγματικές θεωρίες, οι
οποίες βασίζον ται σε μία λαν θασμέν η εκστρατεία
παραπληροφόρησης που πραγματοποιείται στο

διαδίκτυο» τον ίζεται σε άλλη απάν τηση, εν ώ η ΔΙΣ
προσθέτει ότι «τα σύγχ ρον α δεδομέν α δείχ ν ουν  ότι
τα εμβόλια που χ ρησιμοποιούν ται κατά του κορων ο-
ϊού SARS-CoV-2 είν αι ασφαλή».

Εγκύκλιος από την Ιερά Σύνοδο 
των εμβολιασμών

Τ
α ν έα εργαστηριακά
επιβεβαιωμέν α
κρούσματα της ν όσου

που καταγράφηκαν  τις τελευ-
ταίες 24 ώρες είν αι 3.565, εκ
των  οποίων  7 εν τοπίστηκαν
κατόπιν  ελέγχ ων  στις πύλες
εισόδου της χ ώρας. Ο συν ο-
λικός αριθμός των  κρουσμά-
των  αν έρχ εται σε 463.473
(ημερήσια μεταβολή +1.0%),
εκ των  οποίων  51.2% άν δρ-
ες.

Με βάση τα επιβεβαιωμέν α
κρούσματα των  τελευταίων  7
ημερών , 123 θεωρούν ται
σχ ετιζόμεν α με ταξίδι από το
εξωτερικό και 1.318 είν αι
σχ ετιζόμεν α με ήδη γν ωστό
κρούσμα.

Ημερήσια εξέλιξη της παν -
δημίας: Η ημερήσια καταν ομή των  επιβεβαιωμέν ων
κρουσμάτων  είν αι η ακόλουθη (η γραμμή παριστάν ει
την  συν ολική, αθροιστική καταν ομή των  κρουσμά-
των ).

Οι ν έοι θάν ατοι ασθεν ών  με COVID-19 είν αι 9, εν ώ
από την  έν αρξη της επιδημίας έχ ουν  καταγραφεί
συν ολικά 12.867 θάν ατοι. Το 95.1% είχ ε υποκείμεν ο
ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών  και άν ω.

Ο αριθμός των  ασθεν ών  που ν οσηλεύον ται διασωλ-

ην ωμέν οι είν αι 121 (59.5% άν δρες). Η διάμεση ηλικία
τους είν αι 66 έτη. To 89.3% έχ ει υποκείμεν ο ν όσημα
ή/και ηλικία 70 ετών  και άν ω. Από την  αρχ ή της παν -
δημίας έχ ουν  εξέλθει από τις ΜΕΘ 2.765 ασθεν είς. Οι
εισαγωγές ν έων  ασθεν ών  Cov id-19 στα ν οσοκομεία
της επικράτειας είν αι 136 (ημερήσια μεταβολή -3.55%).
Ο μέσος όρος εισαγωγών  του επταημέρου είν αι 121
ασθεν είς.

Η διάμεση ηλικία των  κρουσμάτων  είν αι 42 έτη
(εύρος 0.2 έως 106 έτη), εν ώ η διάμεση ηλικία των
θαν όν των  είν αι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).

3.565 νέα κρούσματα σήμερα –
Στους 121 οι διασωληνωμένοι
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Ο
συνήγορος του 30χρονου δήλωσε ότι η
υπόθεση είναι τραγική "με πολύ έντονα
προσωπικά στοιχεία και με ψυχοπαθο-

λογικό υπόβαθρο", γεγονός που προκάλεσε την
έντονη αντίδραση του εκπροσώπου της οικογέ-
νειας της Γαρυφαλλιάς Αλέξη Κούγια.

Την Πέμπτη στις 10 το πρωί θα οδηγηθεί εκ
νέου ενώπιον του ανακριτή Νάξου για να απο-
λογηθεί, ο 30χρονος κατηγορούμενος για το
έγκλημα σε βάρος της συντρόφου του στη Φολέ-
γανδρο. 

Ο κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από
πρόθεση σε βάρος της 26χρονης Γαρυφαλλιάς,
ζήτησε και έλαβε προθεσμία από τον δικαστικό
λειτουργό, προκειμένου να ετοιμάσει την υπερα-
σπιστική του γραμμή με τον συνήγορό του Γιάν-
νη Βλάχο.

Σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Βλάχου, σε τοπι-
κά μέσα, η υπόθεση είναι τραγική «με πολύ έντο-
να προσωπικά στοιχεία και με ψυχοπαθολογικό
υπόβαθρο. Η αλήθεια είναι κάθαρση για τον
δράστη και δικαίωση για τη μνήμη του θύμα-
τος».

Αυτή η δήλωση του υπερασπιστή του καθ'
ομολογίαν δράστη της ανθρωποκτονίας προκά-
λεσε την αντίδραση του εκπροσώπου της οικο-
γένειας του θύματος, Αλέξη Κούγια, ο οποίος σε
Δελτίο Τύπου που εξέδωσε, μεταξύ άλλων, ανα-
φέρει: «Ο δικηγόρος του 30χρονου ψυχρού
εκτελεστή (ο οποίος μετά το έγκλημα, αντί να
ειδοποιήσει την αστυνομία, εξαφανίστηκε επί 28
ώρες, επικοινωνώντας προφανώς με τον δικ-
ηγόρο του και  τους συγγενείς του) προ-
σπαθώντας να παραπλανήσει  Εισαγγελείς,
Δικαστές και τους ενόρκους που θα συμμε-
τάσχουν στη δίκη του στο Δικαστήριο στις
Κυκλάδες, τον εμφανίζει ως ψυχοπαθητική προ-
σωπικότητα, για να έχει ευμενή ποινική μεταχείρ-
ιση, μη σεβόμενος τον πόνο και την αγανάκτηση
της οικογένειας για την αδιανόητη απώλεια
αυτού του υπέροχου πλάσματος, αλλά και την
ελληνική κοινωνία που έχει τρομοκρατηθεί από
την πράξη του εντολέα του και έχει εκμανεί εις
βάρος του για τη συμπεριφορά του μετά το
έγκλημα».

Εν τω μεταξύ, πληροφορίες από την αστυνο-
μική έρευνα για την υπόθεση αναφέρουν πως το
θύμα, πριν βρεθεί στο κενό σπρωγμένη από τον
30χρονο, όπως ο ίδιος ομολόγησε, δέχθηκε
χτυπήματα στο πρόσωπο.

Οι επόμενες κινήσεις

Η πλευρά της οικογένειας του θύματος αναμέ-
νεται να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής
προς ενίσχυση της κατηγορίας. 

Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη δηλώσει ότι θα
υποβάλει σειρά αιτημάτων με πρώτο και βασικό
το άνοιγμα των ηλεκτρονικών συσκευών (κινητό
τηλέφωνο και ηλεκτρονικό υπολογιστή) της Γαρ-
υφαλλιάς, με στόχο τον εντοπισμό των συνομι-
λιών μεταξύ του ζευγαριού.

Με τον τρόπο αυτό ενδέχεται να φανούν οι
μεταξύ τους σχέσεις, καθώς και η συχνότητα των
εντάσεων, που ενδεχομένως είχαν οι δυο τους
κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Η ιατροδικαστική έκθεση για τη δολοφονία της
26χρονης στη Φολέγανδρο έδειξε ότι η κοπέλα
ήταν ζωντανή όταν όταν την έσπρωξε στο θάνα-
το ο 30χρονος σύντροφός της. Τώρα, υπάρχει
το ενδεχόμενο ο δράστης να είχε χτυπήσει το
θύμα στο κεφάλι και μετά να την έριξε στα
βράχια.

Το θύμα έχει χτυπήματα στο κεφάλι τα οποία
δεν ταιριάζουν με τα όσα έχει υποστηρίξει προ-
ανακριτικά ο 30χρονος.

Ο δράστης ισχυρίστηκε πως όταν έριξε το
αυτοκίνητο στην πλαγιά και η νεαρή κοπέλα
βγήκε τρομοκρατημένη, εκείνος την ακολούθησε
και πάνω στον καυγά την έσπρωξε (δυο φορές),
ρίχνοντάς την στα βράχια και εν συνεχεία στη
θάλασσα, όπου πνίγηκε.

Παράλληλα, όπως αναφέρουν τα νέα στοιχεία,
όταν ο 30χρονος έριξε το αυτοκίνητο στην πλα-
γιά, λίγο πριν από τον γκρεμό, η 26χρονη βγήκε
από το αυτοκίνητο τρομοκρατημένη και φώναζε
βοήθεια.

Φολέγανδρος: Προθεσμία για την Πέμπτη έλαβε
από τον ανακριτή ο 30χρονος

Εκτός ΕΜΑΚ 54 πυροσβέστες 
που αρνούνται να εμβολιαστούν 
Μετακινούνται σε άλλες υπηρεσίες

Η πρώτη μετακίνηση ανεμβολίαστων εργαζομένων σε
υπηρεσίες της "πρώτης γραμμής" είναι γεγονός.

Συνολικά 54 άνδρες της ΕΜΑΚ παίρνουν "φύλλο
πορείας" για άλλες υπηρεσίες, καθώς αρνήθηκαν να
εμβολιαστούν κατά του κορονοϊού.

Οι αρνητές εντοπίζονται και στις οκτώ ομάδες της
ΕΜΑΚ ανά την Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, από
τους 54 οι 19 προέρχονται από την Α' ΕΜΑΚ στην Αττι-
κή.

Υπενθυμίζεται ότι υπήρξε εντολή του Αρχηγείου από
τις 21/5, η οποία ανέφερε ρητά ότι πρέπει όλα τα στε-
λέχη της ΕΜΑΚ να είναι εμβολιασμένα. Παράλληλα,
φαίνεται ότι κάποιοι επιθυμούσαν να μετακινηθούν
ούτως ή άλλως, ωστόσο το μεγαλύτερο ποσοστό
αφορά ανεμβολίαστους.

Πηγές του Σώματος διευκρινίζουν πάντως ότι όποιος
εμβολιαστεί, μπορεί να επιστρέψει στην προηγούμενη
θέση του.

7 πυροσβέστες στην ΕΜΑΚ Κρήτης
Εν τω μεταξύ, επτά πυροσβέστες της 3ης ΕΜΑΚ στην

Κρήτη μετακινούνται σε άλλο πόστο. Οι πληροφορίες
θέλουν συνολικά 19 πυροσβέστες να έχουν λάβει εντο-
λή μετακίνησης σε άλλο πόστο, αφού παρά τις διαταγές
και τις προειδοποιήσεις αρνούνται ακόμα και σήμερα να
εμβολιαστούν.

Όπως γίνεται γνωστό, πρόκειται για επτά πυροσβέ-
στες οι οποίοι αρνήθηκαν να εμβολιαστούν με αποτέλε-
σμα να απομακρύνονται από την υπηρεσία τους και να
τοποθετούνται σε άλλη υπηρεσία. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, μεταφέρονται σε διοικητική υπηρεσία στο Ηράκ-
λειο.

Η μετακίνηση επιβεβαιώνεται και από τον διοικητή της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Κρήτη, ενώ δημο-
σιεύθηκε και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Όσο για το πώς και από ποιους θα καλυφθούν οι
κενές θέσεις, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ήδη έχουν καλυφ-
θεί από άλλους πυροσβέστες οι τέσσερις από τις επτά
θέσεις και σύντομα θα καλυφθούν και οι υπόλοιπες
τρεις.

Είναι δεδομένο λοιπόν πως όσοι δεν εμβολιάζονται
στην ΕΜΑΚ θα μετακινούνται σε άλλη υπηρεσία.

Όπως έχει αποκαλύψει η τοπική ιστοσελίδα
creta24.gr, η απόφαση για τον υποχρεωτικό εμβολια-
σμό των υπαλλήλων που υπηρετούν στις Ειδικές Μονά-
δες Αντιμετώπισης Καταστροφών είχε εκδοθεί στις 18
Μαΐου.Σύμφωνα με την απόφαση, στο πλαίσιο ανάγκης
περιορισμού και αντιμετώπισης της πανδημίας του κορ-
ονοϊού, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας και
της εξασφάλισης της αδιάλειπτης επιχειρησιακής λειτο-
υργίας των υπηρεσιών, κρίνεται απαραίτητος ο εμβο-
λιασμός του συνόλου των ένστολων υπαλλήλων που
υπηρετούν στις εν λόγω Υπηρεσίες.
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Δ
εν υπάρχουν σκέψεις για αναθ-
εώρηση των περιοριστικών μέτρ-
ων στη Μύκονο νωρίτερα από τη

Δευτέρα (26/07/2020), παρά το γεγονός
πως ήδη τοπικοί φορείς, σύλλογοι και
σωματεία έχουν δείξει την αντίδρασή τους
στην απόφαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του
in.gr, η επιδημιολογική κατάσταση
του νησιού θα επαναξιολογηθεί από
του ειδικούς της Επιτροπής Εμπειρ-
ογνωμόνων του υπουργείου Υγείας,
ωστόσο δεν τίθεται θέμα πρόωρης
άρσης των μέτρων, δηλαδή επαναφ-
ορά της μουσικής και της ελεύθερης
κυκλοφορίας κατά τις βραδινές
ώρες πριν την ημερομηνία που έχει
οριστεί.

Η πρώτη αξιολόγηση των επιδ-
ημιολογικών δεικτών αναμένεται να
γίνει  από την επιτροπή επιδημιολό-
γων, η οποία θα εξετάσει την πορεία
των ενεργών κρουσμάτων στο νησί

πριν και μετά το «μίνι lockdown»,
ενώ περαιτέρω αξιολόγηση θα γίνει
και από την Επιτροπή των «33»
στην καθιερωμένη συνεδρίαση της
Πέμπτης.

Ωστόσο το σενάριο να ανα-
κοινώσει ο υφυπουργός Πολιτικής
Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, πως
η διασκέδαση θα επανέλθει  στη
Μύκονο εντός του Σαββατοκυριά-
κου θεωρείται απίθανο, παρά το
κύμα ακυρώσεων που έχει
«σαρώσει» το νησί.

Επομένως εκτός δυσάρεστων
εκπλήξεων, τα περιοριστικά μέτρα
στη Μύκονο θα «λυθούν» τη Δευ-
τέρα 26 Ιουλίου, όπως όριζε και το
αρχικό πλάνο.

Για άδικα μέτρα έχει κάνει λόγο ο
δήμαρχος Μυκόνου

Για άδικα μέτρα έχει κάνει λόγο ο
δήμαρχος του νησιού, Κώστας Κου-
κάς, που πλήττουν όχι μόνο την

οικονομία της Μυκόνου
αλλά την ίδια την εθνική
οικονομία.

Σύμφωνα με τον κ.
Κουκά, το Δημοτικό
Συμβούλιο του νησιού
αποφάσισε και ζητά από
την κυβέρνηση να
προχωρήσει σε αναπρο-
σαρμογή των μέτρων καταθέτοντας
παράλληλα συγκεκριμένες προτά-
σεις: 

Επαναφορά της υποχρεωτικής
χρήσης μάσκας και σε εξωτερικούς
χώρους και ανανέωση του green
pass των επισκεπτών κάθε 72 ώρες.

Επίσης ανακοίνωσε ότι οι επιχειρ-
ηματίες του νησιού αποφάσισαν να
ενισχύουν με 150 ευρώ τους υπαλ-
λήλους τους οι οποίοι θα προβούν
στον εμβολιασμό.

Ο κ. Κουκάς σε δηλώσεις του

ανέφερε ότι ο Δήμος και η κοινωνία
της Μυκόνου έκαναν ό,τι  τους
ζητήθηκε προκειμένου να γίνει με
ασφάλεια το άνοιγμα του τουρισμού
ενώ σημείωσε ότι δεν υπάρχει σήμε-
ρα κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, ώστε
να μπορεί η Αστυνομία να αποτρέ-
πει τη διενέργεια κορονοπάρτι σε
ιδιωτικούς χώρους.

Τα μέτρα προκάλεσαν αντιδράσεις,
με τους επιχειρηματίες του νησιού
να κάνουν λόγο και για πολλές
ακυρώσεις.

ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΣΦΟΔΡΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
Δεν υπάρχουν σκέψεις για αναθεώρηση των περιοριστικών μέτρων στη  
Μύκονο νωρίτερα από τη Δευτέρα 26/07/2020 
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Κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις
των μαθητών των σχολείων του
Δήμου Φυλής για την ολοκλήρωση
του ευρωπαϊκού προγράμματος
Walk the Global Walk. 

Στη Χασιά ολοκληρώθηκε το τριε-
τές ευρωπαϊκό πρόγραμμα Walk
the Global Walk που διοργάνωσε
σε εθνικό επίπεδο ο Δήμος Φυλής
με την συνεργασία της Action Aid
και την υποστήριξη της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της
Δυτικής Αττικής.  Η ολοκλήρωση
του προγράμματος, που αφορά την
προβολή των Στόχων Βιώσιμης
Ανάπτυξης του ΟΗΕ, έγινε με την
παράδοση του Ευρωπαϊκού Μανιφ-
έστο που δημιουργήθηκε από
μαθητές σχολείων της Ευρώπης και
των προτάσεων των μαθητών από
το Λύκειο Φυλής, το Γυμνάσιο
Φυλής και το 2ο Γενικό Λύκειο Άνω
Λιοσίων για τον Στόχο 16: Ειρήνη,
Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί,
καθώς και για τον Στόχο 13: Κλιμα-
τική Αλλαγή. 

Δείτε εδώ τα δύο βίντεο από την
εκδήλωση:

Βίντεο 1: (μικρή εκδοχή) Η παρά-
δοση του Μανιφέστο των μαθητών
στους εκπροσώπους της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης
https://www.youtube.com/watch?

v=qzaYeG7oX8c

Βίντεο 2: (μεγάλη εκδοχή) Η πορ-
εία και η συναυλία των μαθητών της
Φυλής

https://www.youtube.com/watch?
v=7Jj5BB35HJo

Η παράδοση πραγματοποιήθηκε
στο πρώην Δημαρχείο Φυλής
«Νικόλαος Λιάκος» στη Δημοτική
Ενότητα Φυλής. Τον Δήμο  εκπρ-
οσώπησαν η Αντιδήμαρχος Ελένη
Λιάκου και ο  Πρόεδρος της Τοπι-

κής Κοινότητας της Δημοτικής Ενότ-
ητας Φυλής Διονύσης Βλάχο. Η
παράδοση συνοδεύτηκε από μουσι-
κή συναυλία που διοργάνωσαν οι
μαθητές, ενώ οι  μαθητές
εντυπωσίασαν με την πορεία τους
και  τον ανθρώπινο σχηματισμό
συνθημάτων, με την καθοδήγηση
του διευθυντή του Λυκείου Φυλής
κ. Νίκο Κουτσούκο. Η πορεία και
όλη η εκδήλωση πραγματοποιήθη-
κε τηρώντας όλα τα μέτρα των απο-
στάσεων που ορίζονται για την ασφ-
άλεια των μαθητών και των καθη-
γητών και φυσικά φορώντας όλοι τις
απαραίτητες μάσκες.

Το πρόγραμμα Walk the Global
Walk αποτέλεσε μία ιδανική βάση
για την ανάπτυξη μίας εποικοδομ-
ητικής συνεργασίας του Δήμου
Φυλής με τα σχολεία της δευτεροβά-
θμιας εκπαίδευσης που είχε ως
αποτέλεσμα προτάσεις και δραστηρ-
ιότητες που συνέβαλλαν στην περ-
αιτέρω ανάπτυξης του δήμου μας. 

Κατά τη διάρκεια των τριών χρό-
νων του προγράμματος εκατοντάδες
μαθητές των γυμνασίων και των
λυκείων της Φυλής ενημερώθηκαν
για τους στόχους της Βιώσιμης Ανά-
πτυξης του ΟΗΕ. Δυστυχώς βέβαια
η περυσινή χρονιά σημαδεύτηκε
από τις περιορισμένες δυνατότητες,
λόγω του COVID-19, όμως παρά το
γεγονός αυτό και στις 13 χώρες
που συμμετείχαν στο πρόγραμμα,
πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακές
συναντήσεις μεταξύ των μαθητών,
στις οποίες οι μαθητές του Δήμου
Φυλής διακρίθηκαν ιδιαίτερα για την
ενεργή συμμετοχή τους, τις ιδέες
και τις πρωτοβουλίες τους. 

Το σίγουρο είναι πως ο Δήμος
Φυλής εκπροσώπησε επάξια την
Ελλάδα σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό
πρόγραμμα, στο οποίο συμμετείχε
για πρώτη φόρα. 

Οι μαθητές της Δημοτικής Ενότητας Φυλής παρέδωσαν τα 
μηνύματά τους για Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Κλιματική Αλλαγή

Δεν αποκλείεται η ακύρωση των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο
κυριολεκτικά στο παρά πέντε

Το ενδεχόμενο ακύρω-
σης των Ολυμπιακών
Αγώνων του Τόκιο κυρ-

ιολεκτικά στο παρά πέντε
άφησε ανοικτό ο επικεφαλής
της οργανωτικής επιτροπής
της διοργάνωσης "Tokyo
2020”, Toshiro Muto, καθώς ο
αυξανόμενος αριθμός των
νέων κρουσμάτων κορονοϊού
εγείρει σημαντικές προκλήσεις
για τους διοργανωτές.

Ερωτηθείς κατά τη διάρκεια συν έν τε-
υξης Τύπου εάν  οι Αγών ες, οι οποίοι
πρόκειται ν α ξεκιν ήσουν  την  Παρασκε-
υή, εν δέχ εται ν α ακυρωθούν , ο Toshiro
Muto απάν τησε ότι θα συν εχ ίσει ν α
παρακολουθεί προσεκτικά τον  αριθμό
των  κρουσμάτων  και θα συζητήσει με
τους διοργαν ωτές εάν  κριθεί απαρ-
αίτητο, σύμφων α με το πρακτορείο
Reuters.

"Δεν  μπορούμε ν α προβλέψουμε τι θα
συμβεί με τον  αριθμό των  κρουσμάτων .
Συν επώς, θα συν εχ ίσουμε τις συζητή-
σεις εάν  υπάρξει έξαρση των  κρουσμά-
των ”, δήλωσε ο Muto.

"Συμφων ήσαμε ότι με βάση την  εξέλιξη
του κορον oϊού, θα συγκαλέσουμε εκ
ν έου πεν ταμερείς συν ομιλίες. Σε αυτό
το σημείο, τα κρούσματα κορον οϊού
εν δέχ εται ν α αυξηθούν  ή ν α μειωθούν ,
οπότε θα σκεφτούμε τι πρέπει ν α κάν ο-
υμε όταν  έρθει η ώρα”, πρόσθεσε.

Τα κρούσματα κορον οϊού στο Τόκιο
αυξάν ον ται και ήδη έχ ει αποφασιστεί
ότι οι Ολυμπιακοί Αγών ες, που αν αβ-
λήθηκαν  πέρυσι λόγω της παν δημίας,
θα διεξαχ θούν  χ ωρίς θεατές. 

Η Ιαπων ία αυτόν  τον  μήν α αποφάσι-
σε δε ότι οι συμμετέχ ον τες θα
αγων ίζον ται σε άδειους χ ώρους προκει-
μέν ου ν α ελαχ ιστοποιηθεί ο κίν δυν ος
περαιτέρω λοιμώξεων .

Η τελετή έν αρξης των  Ολυμπιακών
Αγών ων  θα πραγματοποιηθεί επίσης
χ ωρίς τη συμμετοχ ή σημαν τικών  χ ορη-
γών , όπως αν έφεραν  αρκετές εταιρείες
την  Τρίτη, γεγον ός που αποτελεί έν α
ακόμη πλήγμα για τη διοργάν ωση, που
ούτως ή άλλως αν τιμετωπίζει σημαν τικές
προκλήσεις καθώς αυξάν ον ται οι αθλ-
ητές που βγαίν ουν  θετικοί στον  κορο-
ν οϊό.

Ο Muto, πρώην  αν ώτερος οικον ομικός

αξιωματούχ ος και γραφειοκράτης που
έχ ει στεν ούς δεσμούς με το κυβερν ών
κόμμα της Ιαπων ίας, όπως σημειών ει το
Reuters, είν αι γν ωστός για την  προσεκ-
τική επιλογή των  λέξεων  που χ ρησιμο-
ποιεί, γεγον ός που καταδεικν ύει και τη
σημασία της δήλωσής του.

Εν  τω μεταξύ, οι διοργαν ωτές αν τιμε-

τωπίζουν  την  οργή του κόσμου στο
εσωτερικό της χ ώρας για τους περιορι-
σμούς που έχ ουν  επιβληθεί λόγω του
κορον οϊού, εν ώ αν ησυχ ούν  για πιθαν ή
περαιτέρω αύξηση των  κρουσμάτων
από τους συμμετέχ ον τες στους Αγών ες
που φτάν ουν  στην  Ιαπων ία.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Ενοικιάζεται μονοκατοικία για οικία, 

γραφεία  ή ιατρεία, στην οδό Σαλαμίνος
42,στο κέντρο του Ασπροπύργου,

110 τετραγωνικων μέτρων. 
(ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΗ )

τηλ:6973900512

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  γυναίκα υπάλληλος για τηγάνι 

και λάντζα ( για Σαββατοκύριακα) 
ΚΑΙ βοηθός σερβιτόρου

(για Σαββατοκύριακα) από ψαροταβέρνα 
στην παραλία Ασπροπύργου

Επικοινωνία στο τηλ.:  2105575342

ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
1.ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ-ΧΗΜΙΚΟΣ
Η ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ -ΟΞΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ με έδρα την  Ελευσίν α ΑΤΤΙΚΗΣ ,
ζητά Oιν ολόγο ή Χημικό  για πλήρη απασχόληση.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Καλή γν ώση Η/Υ
Γν ώση Ξέν ων  Γλωσσών

2.ΠΩΛΗΤΡΙΑ
H ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ -ΟΞΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ με έδρα την  Ελευσίν α ΑΤΤΙΚΗΣ ,
ζητά Πωλήτρια με προϋπηρεσία στις πωλήσεις οίν ων , 
για πλήρη απασχόληση.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Αν εση στην  επικοιν ων ία
Γν ώση Ξέν ων  Γλωσσών
Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ

3.ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ-ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ
H ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ -ΟΞΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ με έδρα την  Ελευσίν α ΑΤΤΙΚΗΣ ,
ζητά Εργάτη αποθήκης-εμφιάλωσης, για πλήρη απασχόληση, 
έως 45 ετών

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ EMAIL:tripodakis.log@gmail.com

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 ΜΠΕΝΓΚΛΙΔΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΑΪΣΑΣ 

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΦΟΛΜΕΡ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΦΥΛΗΣ 
ΚΑΙ Η ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΛΙΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΚΡΟΜΕΡ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΣΤΑ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ  

Πανελλήνιες: Προθεσμία για κατάθεση
του μηχανογραφικού έως 28 Ιουλίου
Η διαδικασία συμπλήρωσης και κατάθεσης του μηχανογραφι-
κού δελτίου άρχισε χθες, μετά και την ανακοίνωση, από το υπο-
υργείο Παιδείας, των βαθμολογιών των υποψηφίων σε όλα τα ειδι-
κά μαθήματα και των ελάχιστων βάσεων εισαγωγής (ΕΒΕ) σε
κάθε τμήμα.
Η προθεσμία θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 28 Ιουλίου στις 12 τα
μεσάνυχτα, πολύ αργότερα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές
–πέρυσι στις 19/7 είχε ολοκληρωθεί η προθεσμία–, με αποτέλε-
σμα αυτό να μην αποκλείεται ότι θα μεταθέσει τον χρόνο ανα-
κοίνωσης των βάσεων εισαγωγής από τα τέλη Αυγούστου στις
αρχές Σεπτεμβρίου.
Ειδικότερα, οι υποψήφιοι μπορούν –από  19 Ιουλίου 2021– να
επισκέπτονται, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό ασφα-

λείας τους (password), την ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr και να επιλέγουν το μηχανογραφικό
δελτίο για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή/και το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο για εισαγωγή στα δημόσια ΙΕΚ. Οι υπο-
ψήφιοι μπορούν να συμπληρώνουν κάποιες προσωρινές προτιμήσεις (Προσωρινή αποθήκευση) και στη συνέχεια να «κλειδώνουν»
το τελικό τους μηχανογραφικό (επιλέγοντας Οριστικοποίηση).

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284
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ΚΑΙ Ο ΑΚΗΣ ΜΑΖΙΩΤΗΣ
ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ

Ο ΑΟ Μίμας Μικρασιατική Μεγάρων  αν ακοίν ωσε την
μεταγραφή του αμυν τικού χαφ Ακη Μαζιώτη.

Ο Άκης είν αι 30 ετών  και έχ ει αγων ιστεί σε πλήθος
ομάδων  μεταξύ των  οποίων  οι ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ,
ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ, ΑΕΕΚ
ΣΥΝΚΑ και άλλες.

Ο Άκης έχει κατακτήσει 3 κύπελλα Χαν ίων  με ΣΥΝΚΑ
και ΠΑΛΙΟΧΩΡΑ.

Επίσης ήταν  μέλος της ομάδας του ΑΤΤΑΛΟΥ ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ που με καθοδηγητή τον  ΧΑΡΗ ΚΟΥΣΤΕΡΗ
και συμπαίκτες τους ΣΩΤΗΡΗ ΣΤΡΑΤΑΚΗ και ΓΙΩΡΓΟ
ΚΑΡΑΜΠΛΑΚΑ κατέκτησε το πρωτάθλημα της ΕΠΣΔΑ
αήττητος.

Η διοίκηση τον  καλωσορίζει στην  οικογέν εια της
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ και του εύχεται κάθε επιτυχ ία στη
ν έα του ομάδα !!

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΕΣ ΑΚΗ!!

Kάρτες διαρκείας ο ΑΟΚ Πανελευσινιακός

Διατίθενται οι Κάρτες Διαρκείας του
συλλόγου μας για τη νέα αγωνιστική
περίοδο 2021-2022 του
πρωταθλήματος Β’ Εθνικής Ανδρών !
Ευχόμαστε όλοι οι Ελευσίνιοι και
Ελευσίνιες να στηρίξουν τη φετινή
δύσκολη προσπάθεια μας, να
πλαισιώσουνε τους αγώνες των
τμημάτων μας με την παρουσία τους
στο γήπεδο και όλοι μαζί να
καταφέρουμε το καλύτερο δυνατό για
τον σύλλογο μας.
Οι τιμές των καρτών διαρκείας για τη
φετινή αγωνιστική περίοδο
ανέρχονται στο ποσό των 50€ για τις
Silver (θύρα2), και των 70€ για τις
Gold (θύρα2)

Τα εισιτήρια διαρκείας διατίθενται καθημερινά στα γραφεία του συλλόγου (Κλειστό Γυμναστήριο
«Παναγιώτης Βογιατζής»).
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 694 4004300 ΚΑΙ 694 5469992

Συλλυπητήρια…

Τα μέλη της Διοίκησης του Παν ελευσιν ιακού
Αθλητικού Ομίλου Καλαθοσφαίρισης εκφράζουμε
τα ειλικριν ή μας συλλυπητήρια στην  οικογέν εια
και τους οικείους του Νίκου Παύλου, ο οποίος
“έφυγε” ν ικημέν ος από την  επάρατη ν όσο.
Ο Νίκος Παύλου, έν ας άοκν ος εργάτης του
αθλήματος, υπήρξε προπον ητής του Συλλόγου
μας απ το 1975 έως και το 1981.
Αυτό που τον  έκαν ε ν α ξεχ ωρίζει πέρα απ τις
γν ωσεις του για το άθλημα , ήταν  δυν αμική του
προσωπικότητα.
Στη διάρκεια της καριέρας του, εργάστηκε –
μεταξύ άλλων  – στο Ηράκλειο, τον  Παν ελλήν ιο,
το Παγκράτι, τον  Μίλων α, τη Δάφν η, τον
Σπόρτιγκ και το Μαρούσι.
Αιων ία η μν ήμη…
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ΓΓΑ: 46 ΕΠΣ  έστειλαν στοιχεία για το μητρώο ερασιτεχνικών σωματείων
H ΓΓΑ έδωσε στη δημοσιότητα την πληροφορία ότι 46 ΕΠΣ ανταποκρίθηκαν θετικά στις πληροφορίες που ζητήθηκαν σχετικά με τα ενε-
ργά σωματεία της δύναμής τους, κάτι που δεν έπραξε η ΕΠΟ.Η ενημέρωση από τη ΓΓΑ έχει ως εξής:Άμεσα ανταποκρίθηκαν οι
Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων (ΕΠΣ) στο από 6 Ιουλίου έγγραφο του Υφυπουργείου Αθλητισμού, με το οποίο τους ζητήθηκε να
αποστείλουν κατάλογο των ενεργών σωματείων μελών τους. Η αποστολή του καταλόγου είναι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να πραγ-
ματοποιηθεί η αναγκαία διασταύρωση στοιχείων με τις σχετικές αιτήσεις των ποδοσφαιρικών σωματείων, για την εγγραφή τους στο
Μητρώο Αθλητικών Σωματείων.
Ήδη, λοιπόν, 46 ΕΠΣ έχουν αποστείλει στο Υφυπουργείο Αθλητισμού τον κατάλογο των ενεργών σωματείων τους και αναμένονται
εκείνοι από τις ΕΠΣ Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Λάρισας, Μεσσηνίας, Κιλκίς, Λασιθίου και Κεφαλλονιάς – Ιθάκης.Η παρα-
λαβή των καταλόγων από τις ΕΠΣ διευκολύνει πλέον την ταχύτερη αξιολόγηση των εκατοντάδων αιτήσεων εγγραφής στο Μητρώο
Αθλητικών Σωματείων των ποδοσφαιρικών σωματείων που εκκρεμούν. Η καθυστέρησή τους, ωστόσο, σε σχέση με τις αξιολογήσεις
αιτήσεων ερασιτεχνικών σωματείων που καλλιεργούν άλλα αθλήματα, οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στον διαφορετικό τρόπο
ανταπόκρισης που επέδειξαν οι Ομοσπονδίες τους.

Βύζας Μεγάρων: Ανανεώσεις
παικτών και διαρκείας

Η διοίκηση του Βύζαντα ανακοινώνει
την ανανέωση της συνεργασίας με τον
έμπειρο επιθετικό Θέμη Παπαδάκη. Ο εν
λόγω ποδοσφαιριστής σε επικοινωνία
που είχε με τον τεχνικό διευθυντή της
ομάδας Κώστα Γιαννακάρη συμφώνησε
σε όλα και θα αποτελέσει ένα από τα
επιθετικά ατού της ομάδας στο νέο πρω-
τάθλημα.
Επίσης στους κιτρινόμαυρους θα
συνεχίσουν να αγωνίζονται και οι ποδο-
σφαιριστές που προέρχονται από τις
ακαδημίες της ομάδας. Συγκεκριμένα τα κιτρινό-
μαυρα θα φορούν και πάλι οι Δήμος Δρυμούσης,
Σωτήρης Μαυρονάσος, Χρήστος Χριστόπουλος,
Πέτρος Φρυγανάς, Μάριος Λεβεντούρης, Γιάννης
Χαλόφτης, Νταούτ Σταφάι και Δημήτρης Σταμέ-
λος, ενώ επιστρέφει από τον ΑΟ ΜΙΜΑΣ που είχε
δοθεί δανεικός ο Γιάννης Χατζής.
Παρελθόν για τους κιτρινόμαυρους αποτελεί ο
Κώστας Χάρμπαλης ο οποίος για προσωπικούς
λόγους αποσύρεται από το ποδόσφαιρο.

Κυκλοφόρησαν τα διαρκείας

Από τις αρχές της εβδομάδας κυκλοφόρησαν και
διατίθενται από μέλη του Δ.Σ. οι κάρτες διαρκείας
του Βύζαντα. Σκοπός της διοίκησης είναι να

έχουν τη δυνατότητα οι φίλαθλοι της ομάδας να
παρακολουθήσουν τα παιχνίδια τόσο δια ζώσης
(με βάση τα νέα δεδομένα που ια ισχύσουν), όσο
και μέσω του byzastv.
«Ο κόσμος μας είναι ο δωδέκατος παίκτης μας»
είναι το μήνυμα που αναγράφεται στις κάρτες δια-
ρκείας και πρέπει να γίνει πράξη από τους φιλά-
θλους του ιστορικού Βύζαντα οι οποίοι κάθε
χρόνο και σε δύσκολες εποχές στηρίζουν έμπρ-
ακτα την ομάδα.

Η διοίκηση της ομάδας ευχαριστεί τον συμπολίτη
μας επιχειρηματία κ. Μελέτιο Βόρδο για την ευγε-
νική του χορηγία όσον αφορά την εκτύπωση των
καρτών διαρκείας.

Εκ του γραφείου Τύπου

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ 
ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 

Ο ΧΑΡΗΣ ΚΟΠΙΤΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ

Δυνατά μπήκε στο μεταγραφικό παζάρι η ομάδα
της Νέας Περάμου.
Παίκτης της ομάδας είναι  ο δεξιοπόδαρος χάφ
Γιάννης Τοπτίδης με συμμετοχές σε όλες τις εθνι-
κές κατηγορίες με Τρίκαλα Μανδραϊκό Ηρακλή
Ελευσίνας και Βύζα Μεγάρων.
Επέστρεψε στην Νέα Πέραμο ο Ηρακλής Καμπόλ-
ης μετά από ένα χρόνο απουσίας που αγωνιζόταν
στη ομάδα του Βύζαντα Μεγάρων.Επίσης έχει
αγωνιστεί και στην ομάδα του Αιγάλεω.
Παίκτης της ομάδος είναι και ο Νίκος Λιμνιάτης ο
πολυθεσίτης αμυντικός επιστρέφει στη ομάδα
μετά από 3 χρόνια απουσίας κατά τα οποία έπαιζε
στο Φοίνοικα Επιδαύρου στη Γ’ εθνική.επισης
έχει αγωνιστεί στον Ήφαιστος Περιστερίου και στις
ακαδημίες του Ολυμπιακού.
Και ο Γιώργος Τζελάι. Ο εν λόγω ποδοσφαιρι-
στής έχει την άνεση να παίζει σε όλες της θέσεις
στα χάφ. Και αυτός με τη παρουσία του θα βοηθή-
σει το έργο της διοίκησης που στοχεύει στο οικο-
γενειακό κλίμα της ομάδας και το ευ αγωνίζεσθαι.
Ακόμα επέστρεψε στην ομάδα από τον Μίμα ο
αμυντικός χάφ Βασίλης Νάκος ο οποίος θα βοηθ-
ήσει τα μέγιστα στην ομάδα.
Με τον Χάρη Κοπιτσή στο τιμόνι της θα ξεκινήσει
τη νέα χρονιά η Νέα Πέραμος με τον οποίο είναι
σίγουρο ότι θα πετύχει τα μέγιστα στην καλή παρ-
ουσία της ομάδα στο πρωτάθλημα και στο οικογέ-
νειακο κλίμα που θέλει στα αποδυτήρια. Η Προε-
τοιμασία θα ξεκινήσει στις 16 Αυγούστου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την επόμενη εβδομάδα θα
ανακοινωθεί άλλη μια σπουδαία μεταγραφή  που
θα ναι υπέρβαση για τη κατηγορία. Στην φωτό ο
εκπρόσωπος της διοίκησης Γεώργιος Ζουμπλι-
ός(ΔΕΞΙΆ) και ο Σπύρος Γραμματικός με τα νέα
μεταγραφικά αποκτήματα.

Απόδοση : ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ο ΑΟΚ Πανελευσινιακός
ανακοίνωσε την Άρτεμη
Γιαννακούλια!

Ξεκίνημα με δύναμη και ποιότητα!
Καλωσορίζουμε στην ομάδα μας την Άρτεμη

Γιαννακούλια!
Η Άρτεμις, που αγωνίζεται στις θέσεις small και

power forward, ξεκίνησε από τον Πρωτέα Νέου
Κόσμου απ’ όπου μεταπήδησε στον Πανιώνιο.

Στην ιστορική ομάδα της Νέας Σμύρνης παρέ-
μεινε για έξι χρόνια αγωνιζόμενη και στην Α2 κατ-
ηγορία.

Έχει κληθεί και στα κλιμάκια της Εθνικής Νέων
Γυναικών.

Πρόκειται για μια δυναμική παίκτρια, μια πολύ
ποιοτική προσθήκη στο υπάρχον ρόστερ, που θα
προσφέρει θέαμα και ουσία στο παιχνίδι της ομά-
δας μας.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

Διατίθεται οικόπεδο εν-
τος σχεδίου 1573τ.μ.,πρ-
ος ενοικιαση ή πώληση
στα Νεόκτιστα Ασπρ-
οπύργου,τριφατσο με
εύκολη πρόσβαση προς
όλες τις  εθνικές
οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελμα-
τικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύρ-
γου (πλησίον ΙΚΑ και στά-
σης λεοφωρείου), 126 τε-
ραγωνικά μέτρα, κατάλ-
ληλο για
φαρμακείο.Τηλέφωνο ε-
πικοινωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος
οροφος) στη διασταύρω-
ση Ασπροπύργου κοντά
στο ΙΚΑ 86 τετραγωνικά

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

Ενοικιάζεται επαγγε-
λματικός χώρος 105
τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαμίνος &
Κολοκοτρώνη). Δεν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρ-
ος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τμ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση Δεμερτζή πίσω
από το Δημοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολ-
υτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και
τον κόλπο του καραμαγ-
κά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

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

ΜΕ 2 WC, AIRCONDI-
TION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6
946288952

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται Οικόπεδο
Στον Ασπρόπυργο στη
θέση Ρυκιά, σε τιμή
ευκαιρίας.
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6987305649

Πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύργου!Πληρο-
φορίες κ.σοφια
τηλ.6909156985

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή κα-
τάσταση, τιμή 
60.000€, συζητήσιμη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκα-

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-
στα, μονοκατοικία 90
τ.μ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.μ.,
καρποφόρα δέντρα, πω-
λείται λόγω ανάγκης, τιμή
20.000€τηλ: 2105126436

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626

Κυρία Ελληνίδα ανα-
λαμβάνει τη φύλαξη παι-
διών στις περιοχές Μάν-

δρας - Μαγούλας & Ελευ-
σίνας. Τηλ. 6979244790

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΚΙΝ 6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ
ΕΝΕΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ 
ΜΑΝΔΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6987708872

Ελληνίδα αποκλειστι-
κή με πείρα ζητά ερ-
γασία για φροντίδα ηλι-
κιωμένων στην περιοχή
του Θριασίου Πεδίου.Τηλ.
6971700804

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ

ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-
5573042. 
Fax: 210-5576988

"Εταιρεία καθαρισμών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια με δίπλωμα
οδήγησης, κάτοικο περ-
ιοχής θριασίου πεδίου.
τηλ: 210 5546957, 
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με
δίπλωμα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γα-
λακτοκομικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής. Επιθυμητή προϋπηρ-
εσία σε ex-van πώληση.
Επικοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email: in-
fo@dikomas.gr

Ζητούνται συνεργάτες
για πωλήσεις προϊόντων
σε εκθεσιακούς χώρους,
ηλικίας από 20 έως 35
ετών. Ώρες επικοινωνίας:
11 π.μ. έως 1 μ.μ. – κος
Ηλίας - Τηλ.: 210 24 70
341 - 694 43 88 304 –e-
mail: ifonitonamea@g-
mail.com  

ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΟ  ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.  ΘΕΣΗ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. 

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

ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εμπορική - τεχνική εταιρεία ζητά για μόνιμη εργασία
οδηγούς με ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης για πα-
ραδόσεις  εμπορευμάτων με οχήματα της εταιρείας.
Αρμοδιότητες

Παραλαβή και έλεγχος των εμπορευμάτων από τις
αποθήκες της εταιρείας

Παράδοση των εμπορευμάτων στους πελάτες της ε-
ταιρείας

Μέριμνα για την ορθή χρήση των οχημάτων
Ευθύνη για τη συντήρηση των οχημάτων
Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

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

ΘΕΣΗ  ΓΙΑ  ΠΡΑΤΗΡΙΟ  ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (ΑΝΤΛΙΕΣ)

Πρατήριο καυσίμων στην περιοχή της Μάνδρας ζητεί
Υπάλληλο.
Θέση πλήρους απασχόλησης 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή
Ευγένεια και ικανότητα επικοινωνίας
Συνέπεια και επαγγελματισμός

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ :

MAIL:   lzaphiri@sime.gr  ή genmanager@sime.gr
ΤΗΛ:   6937477291

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

S.I.M.E. Ε.Π.Ε.                                                                  
29ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο.Α.Θ.                                                                                                   

ΘΕΣΗ ΒΑΡΗ ΝΕΡΟ ΜΑΝΔΡΑ        
ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19600

ΤΗΛ: 210 5551723-4 FAX:210 
5551860 

AUTOGAS 1                           
29ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο.Α.Θ.                                                                                                

ΘΕΣΗ ΒΑΡΗ ΝΕΡΟ ΜΑΝΔΡΑ        
ΤΗΛ.: 210 5551055    

AUTOGAS 2 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΕΞΟΔΟΣ 2                                

ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΘΕΣΗ ΛΑΚΑ ΣΤΑΜΟΥ

ΒΙ.ΠΕ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΤΗΛ.: 210 5556926  
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ΟΔΗΓΟΙ Β,Γ, Δ, Ε ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ 
Επιθυμητά προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτή-
τως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι Διπ-
λώματος ADR
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα
Άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Μέσης Εκπαίδευσης
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Επιθυμητά Προσόντα

Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτή-
τως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι διπλώματος Ι.Χ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45
ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτή-
τως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.  

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

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

Γνώση  Microsoft Office 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ
Επιθυμητά Προσόντα                          

Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
ΑΕΙ, ΤΕΙ 
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ
Απαραίτητα Προσόντα
- Προηγούμενη εμπειρία στον τομέα
της τιμολόγησης – τουλάχιστον 2
έτη            - Άριστη γνώση χειρι-
σμού εφαρμογών MS Office
- Άριστη γνώση χρήσης προγράμ-
ματος ERP            - Καλή γνώση
Αγγλικών (επιπέδου FCE)            -
Οργανωτική & επικοινωνιακή
ικανότητα

ΑΝΤΡΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ
Επιθυμητά Προσόντα 
Ηλικία: έως 45 ετών                  
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ

Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι  Ι.Χ

ΠΩΛΗΤΡΙΑ
Επιθυμητά Προσόντα 
Ηλικία: έως 40 ετών                  
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
άνω
Επιθυμητό: κάτοχοι  Ι.Χ

Απαραίτητα Προσόντα
Προηγούμενη εμπειρία στις πωλή-
σεις οίνων                                                                                     
Καλή Γνώση Αγγλικών

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

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

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααμμίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  

ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ..  ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος, Κάτω Ελευ-
σίνα, 210 556 0948

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

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

Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

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

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

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

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213
20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ :
213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :
213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47
344 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213
20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210 53
23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58 22
074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ



16-θριάσιο Tετάρτη 21 Ιουλίου 2021

Α
υξητικές τάσεις καταγράφηκαν  στο ιικό
φορτίο του κορων οϊού στα αστικά λύματα
των  εν ν έα από τις δώδεκα περιοχ ές που

ελέγχ θηκαν  από το Εθν ικό Δίκτυο Επιδημιολογίας
Λυμάτων  του ΕΟΔΥ κατά την  εβδομάδα 12 – 18
Ιουλίου, σε σχ έση με την  εβδομάδα 5 – 11 Ιουλίου.

Οι καθαρά αυξητικές μεταβολές κυμάν θηκαν  από
+34% στη Λάρισα έως +260% στη Θεσσαλον ίκη.
Οριακή κρίν εται η αύξηση στο Ρέθυμν ο (+24%).
Πτωτικές μεταβολές παρατηρήθηκαν  σε δύο από τις
δώδεκα (2/12) περιοχ ές του Εθν ικού Δικτύου Λυμά-
των , και συγκεκριμέν α στο Βόλο (-68%) και στο
Ηράκλειο (-74%). Στην  Ξάν θη το ιικό φορτίο παρέ-
μειν ε πολύ χ αμηλό αλλά ήταν  αν ιχ ν εύσιμο, δηλαδή
τα επίπεδα ήταν  πάν ω από το όριο ποσοτικο-
ποίησης της μεθόδου, σε αν τίθεση με την  προη-
γούμεν η εβδομάδα, 5-11/7/21, οπότε τα επίπεδα
ήταν  κάτω από το όριο και μη αν ιχ ν εύσιμα.

Αναλυτικά:

Περιφέρεια Αττικής: Την  τελευταία εβδομάδα, 12-
18/7/21, το ιικό φορτίο των  αστικών  λυμάτων  στην
Περιφέρεια Αττικής παρουσίασε στατιστικά σημαν τι-
κή αύξηση (+219%) του εβδομαδιαίου μέσου όρου
σε σχ έση με την  προηγούμεν η εβδομάδα, 5-
11/7/21, με το ιικό φορτίο στα λύματα ν α βρίσκεται
πλέον  σε υψηλά επίπεδα.

Θεσσαλονίκη: Την  τελευταία εβδομάδα, 12-
18/7/21, στη Θεσσαλον ίκη, παρατηρήθηκε σημαν τι-

κή αύξηση (+260%) στο ιικό φορτίο των  αστικών
λυμάτων  σε σχ έση με την  εβδομάδα 5-11/7/21. Η
αυξητική τάση του ιικού φορτίου ήταν  έν τον η στις
αρχ ές της τελευταίας εβδομάδας, εν ώ στη συν έχ εια
ομαλοποιήθηκε.

Λάρισα: Την  τελευταία εβδομάδα, 12-18/7/21,
παρατηρήθηκε περαιτέρω αύξηση (+34%) στο ιικό
φορτίο των  αστικών  λυμάτων  στη Λάρισα σε σχ έση
με την  εβδομάδα 5-11/7/21.

Βόλος: Την  τελευταία εβδομάδα, 12-18/7/2021,
παρατηρήθηκε μείωση (-68%) στα επίπεδα του ιικού
φορτίου στο Βόλο σε σχ έση με την  εβδομάδα 5-
11/7/21.

Ηράκλειο: Την  τελευταία εβδομάδα, 12-18/7/21,
στην  πόλη του Ηρακλείου, καταγράφηκε μείωση (-
74%) του εβδομαδιαίου μέσου όρου στο ιικό φορτίο
των  αστικών  λυμάτων  σε σχ έση με την  εβδομάδα
5-11/7/21. Η συγκέν τρωση του ιικού φορτίου στα
αστικά λύματα της πόλης συν εχ ίζει ν α χ αρακτηρίζε-
ται μέτρια προς σχ ετικά υψηλή.

Χανιά: Την  τελευταία εβδομάδα, 12-18/7/21, στην
πόλη των  Χαν ίων , καταγράφηκε αύξηση (+176%)
του εβδομαδιαίου μέσου όρου στο ιικό φορτίο των
αστικών  λυμάτων  σε σύγκριση με την  εβδομάδα 5-
11/7/21. Η συγκέν τρωση του ιικού φορτίου στα
αστικά λύματα της πόλης χ αρακτηρίζεται μέτρια.

Ρέθυμνο:

Την  τελευταία εβδομάδα, 12-18/7/21, στην  πόλη
του Ρεθύμν ου, καταγράφηκε περαιτέρω αύξηση
(+24%) του εβδομαδιαίου μέσου όρου στο ιικό
φορτίο των  αστικών  λυμάτων  σε σύγκριση με την
εβδομάδα 5-11/7/21. Παρά την  οριακή αύξηση, οι
τιμές του ιικού φορτίου χ αρακτηρίζον ται σχ ετικά
υψηλές.

Άγιος Νικόλαος: Την  τελευταία εβδομάδα, 12-
18/7/21, στον  Άγιο Νικόλαο, παρατηρήθηκε αύξηση
(+110%) σε σχ έση με την  εβδομάδα 5-11/7/21.
Παρά την  αύξηση που καταγράφηκε, το ιικό φορτίο
παραμέν ει σε σχ ετικά χ αμηλά προς μέτρια επίπεδα.

Πάτρα: Την  τελευταία εβδομάδα, 12-18/7/21,
στην  Πάτρα, παρατηρήθηκε σταθερή αύξηση
(+35%) στο ιικό φορτίο των  αστικών  λυμάτων  σε
σχ έση με την  προηγούμεν η εβδομάδα, 5-11/7/21.

Ξάνθη: Την  τελευταία εβδομάδα, 12-18/7/21,
αν ιχ ν εύτηκε γεν ετικό υλικό του ιού στα αστικά
λύματα της Ξάν θης, σε πολύ χ αμηλά όμως επίπεδα.

Αλεξανδρούπολη: Την  τελευταία εβδομάδα, 12-
18/7/21 παρατηρήθηκε αύξηση (+255%) στο ιικό
φορτίο των  αστικών  λυμάτων  στην  Αλεξαν δρ-
ούπολη σε σχ έση με την  εβδομάδα 5-11/7/21.
Σημειών εται ότι η παραπάν ω ποσοστιαία μεταβολή
υπολογίζεται συγκριτικά με την  προηγούμεν η εβδο-
μάδα (5-11/7/21) κατά την  οποία τα επίπεδα του
ιικού φορτίου ήταν  εξαιρετικά χ αμηλά.

Ιωάννινα: Την  τελευταία εβδομάδα, 12-18/7/21,
στα Ιωάν ν ιν α, το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο στα
λύματα παρουσίασε αύξηση (+48%) σε σχ έση με
την  εβδομάδα 5-11/7/21.

Αττική: «Εκρηκτική» αύξηση του ιικού
φορτίου 219% δείχνουν τα λύματα


