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ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
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Άνεμοι : βορειοδυτικοί 4-5 μποφόρ
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ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
4,8,12,16,20,24,28

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Προφήτου Ιεζεκιήλ, Ιερομαρτύρων Απολλιναρίου

και Βιταλίου επισκόπων Ραβέννης

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 1 - 2105572588

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΜΠΑΡΔΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 8 - 2105546633

MANΔΡΑ
ΓΙΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ 25 - 2105555844

Άνω Λιόσια

ΜΠΟΥΡΟΥΝΗ ΑΘΗΝΑ
ΠΙΝΔΟΥ 42 ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 1-2102470650

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΤΣΑΝΙΚΛΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΠΑΡΝΗΘΟΣ 102 - 2102476440

Την ψηφιακή πλατφόρμα για την 1η κατοικία των
ευάλωτων νοικοκυριών,ενεργοποίησε το υπουργείο
Οικονομικών, στο πλαίσιο του νέου Νόμου
4738/2020 για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή
2ης ευκαιρίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο ανωτέρω
Νόμος περιέχει σειρά ευνοϊκών ρυθμίσεων για τα
νοικοκυριά, όπως:

η ρύθμιση οφειλών, μέσω του εξωδικαστικού
μηχανισμού, σε έως 240 δόσεις προς το Δημόσιο
και έως 420 δόσεις προς τους χρηματοδοτικούς
φορείς, και

η επιδότηση δανείων 1ης κατοικίας ευάλωτων
νοικοκυριών για 5 έτη, σε όσους ρυθμίσουν τις
οφειλές τους.

2Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Ρύθμιση οφειλών: Σε λειτουργία η πλατφόρμα για

την 1η κατοικία των ευάλωτων νοικοκυριών

«Σάρκα και οστά» παίρνουν
τα αντιπλημμυρικά έργα

στη Μαγούλα
Έν α σημαν τικό έργο για την  αν τιπλημμυρική θωρά-

κιση της Μαγούλας, είν αι αυτό που ξεκίν ησε αυτές τις
ημέρες με την  επίβλεψη του Υπουργείου Υποδομών .

Στην  εκκίν ηση των  έργων  βρέθηκε ο Δήμαρχ ος
Ελευσίν ας, Αργύρης Οικον όμου, ο οποίος συν ο-
μιλών τας με τους κατοίκους τόν ισε πως το έργο λύν ει
έν α σημαν τικό πρόβλημα στις αν τιπλημμυρικές υπο-
δομές της Μαγούλας, το οποίο μάλιστα πρόκειται ν α
αποπερατωθεί σε πολύ σύν τομο χ ρον ικό διάστημα.

Ο Αν τιδήμαρχ ος Μαγούλας, Μεν έλαος Μίχ ας, εξηγεί 

τις εργασίες που πρόκειται ν α γίν ουν . Αυτές αφορ-
ούν :

Κατασκευή συλλεκτήρα ομβρίων  στις οδούς Αθ.Διά-
κου – Παν όρμου – Δυτικής Περιφερειακής Οδού –
Νικηταρά και κεν τρικού αγωγού ομβρίων  έως το ρέμα
“Σούρες” των  περιοχ ών  Πάτημα και Τσακάλι της Δ.Ε
Μαγούλας.

Έργα άρσης καταπτώσεων  λόφου Προφήτη Ηλία
και αν τιπλημμυρικής προστασίας περιοχ ών  εγκεκρι-
μέν ου Ρ.Σ Μαγούλας.

Παρεμβάσεις επί της Λ.Γέλας και της Δυτικής Περ-
ιφερειακής Οδού του οικισμού του “Αεροδρομίου”.

Γεν ικά κατασκευαστικά στοιχ εία αγωγών  και
λοιπών  έργων  προστασίας.

Αποκατάσταση οδοστρωμάτων .

Συν εχ ίζετα στη σελ. 12
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Να διευρύνει την ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών προς
τους δημότες και να κλείσει εκκρ-
εμότητες που έρχονται από το
παρελθόν, επιδιώκει ο Δήμαρχος
Ελευσίνας, Αργύρης Οικονόμου. 

Στο πλαίσιο αυτό, συναντήθηκε
τις προηγούμενες ημέρες με τον
Διοικητή του e- ΕΦΚΑ, κ. Πανα-
γιώτη Δουφεξή, στα κεντρικά γραφ-
εία του Φορέα. Είχε προηγηθεί
σχετική παρέμβαση του Αντιπρ-
οέδρου της Βουλής και Βουλευτή
Δυτικής Αττικής, κ. Αθανάσιου
Μπούρα.

Κατά τη συζήτηση, ο Δήμαρχος
παρουσίασε στον Διοικητή, τις
πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν
να παρθούν προκειμένου να διευ-
κολύνονται οι δημότες της Ελευσίνας και της
Μαγούλας στις συναλλαγές τους με τον Φορέα. 

Αυτές αφορούν: 
την αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών του

Υποκαταστήματος e- ΕΦΚΑ
την μεταφορά του ΚΕΑΟ στο ιδιόκτητο κτήριο

του πρώην ΟΑΕΕ
την ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό
την αξιοποίηση του οικοπέδου ιδιοκτησίας του

Φορέα στο πλαίσιο της προετοιμασίας της πόλης
για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα. Υπενθυμίζεται,
πως το οικόπεδο βρίσκεται στην είσοδο της πόλης
και απαιτείται καθαρισμός και φωτισμός του, ώστε 

να αναδειχθούν τα ευρήματα που εμφάνισε η
Αρχαιολογική σκαπάνη, όντας μέρος της Ιεράς
Οδού.

Όπως έγινε γνωστό, συμφωνήθηκε σύντομα οι
υπηρεσίες του e- ΕΦΚΑ να προχωρήσουν σε
αυτοψία στην Ελευσίνα, προκειμένου να υπάρξει
μια ολοκληρωμένη καταγραφή των ζητημάτων και
να αναζητηθούν οι προσφορότερες λύσεις. Όλα
αυτά, εντάσσονται στην ευρύτερη προσπάθεια
που κάνει ο e- ΕΦΚΑ για εκσυγχρονισμό, ψηφιο-
ποίηση των υπηρεσιών του και αξιοποίηση της
ακίνητης περιουσίας του. 

ΣΤΟΧΟΣ Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Βοτανικό και Μελισσοκομικό Πάρκο 
στην Πάρνηθα σχεδιάζει ο Δήμος Φυλής

Σ
ε συνάντηση εργασίας, με στόχο
τη δημιουργία Μελισσοκομικού
και Βοτανικού Πάρκου στους

ορεινούς όγκους του Δήμου Φυλής,
συμμετείχε, την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021,
ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε
στις εγκαταστάσεις του ANEL Honey
Park, στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης
συμμετείχαν ειδικοί του χώρου και πιο
συγκεκριμένα οι Δρ. Ελένη Μαλούπα (Διε-
υθύντρια Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωση
και Φυτογενετικών Πόρων), Δρ. Φανή
Χατζήνα Διευθύντρια Ινστιτούτου Επι-
στήμης Ζωικής Παραγωγής, ο Πρόεδρος
του Συλλόγου Επιχειρήσεων ΒΙΟΠΑ Άνω
Λιοσίων και υπεύθυνος των μελισσοκο-
μικών εγκαταστάσεων  ΑΝΕΛ- STAN-
DART, Anel Honey Park Ελευθέριος Παν-
τελάκης  και η Aρχιτέκτων Tοπίου. κ.
Μαρίνα Παναγιωτίδου (Msc).  

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης
συζητήθηκαν το ενδεχόμενο συνεργασίας
μεταξύ του Δήμου και του Ελληνικού
Γεωργικού Οργανισμού “ΔΗΜΗΤΡΑ”, με
στόχο τη δημιουργία Βοτανικού Πάρκου,
Μελισσοκομικού Πάρκου και ανάπτυξης
χώρων πιλοτικής εφαρμογής της μελισσο-
κομίας και των αρωματικών φυτών. 

Επίσης, η υποστήριξη μέσω της
επιμόρφωσης, δράσεων σχετικών με τη
βιοποικιλότητα, τη μέλισσα και το περι-
βάλλον με τελικό στόχο την βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των
πολιτών του Δήμου Φυλής.

Μέσα στους επόμενους μήνες προβλέ-
πεται η διοργάνωση εκδηλώσεων ενημέρ-
ωσης και εκπαίδευσης των ενδιαφερόμε-
νων πολιτών αλλά και η διαμόρφωση
πιλοτικά πάρκου βιοποικιλότητας και
προστασίας της μέλισσας.

ΣΣττιιςς  φφλλόόγγεεςς  
ττυυλλίίχχθθηηκκεε  φφοορρττηηγγόό  
σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

ΠΠααρρααννάάλλωωμμαα  ττοουυ  ππυυρρόόςς  έέγγιιννεε
υυπποο  άάγγννωωσσττεεςς  σσυυννθθήήκκεεςς  φφοορρττηηγγόό
σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο..

ΣΣύύμμφφωωνναα  ππλληηρρφφοορροορρίίεεςς  ττηηςς
ΠΠυυρροοσσββεεσσττιικκήήςς  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς  ττοο
σσυυμμββάάνν  έέλλααββεε  χχώώρραα  σσεε  χχώώρροο
εεππιιχχεείίρρηησσηηςς,,  τταα  ξξηημμεερρώώμμαατταα  ττηηςς
ΠΠέέμμππττηηςς  ((2222//77))

ΕΕππιι  ττόόπποουυ  εεππεεννέέββηησσαανν  1122  ππυυρροο--
σσββέέσσττεεςς  μμεε  55  οοχχήήμμαατταα  ππρριινν  ηη
φφωωττιιάά  εεππεεκκττααθθεείί..

Με τον Διοικητή του e- ΕΦΚΑ, Παναγιώτη Δουφεξή,
συναντήθηκε ο Δήμαρχος Ελευσίνας

Αξιοποίηση του οικοπέδου ιδιοκτησίας του Φορέα στο πλαίσιο της
προετοιμασίας της πόλης για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα
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Υποχρεωτικά δυο τεστ την εβδομάδα για 
ανεμβολίαστους εργαζόμενους στον τουρισμό

Η εισήγηση αναφέρει ότι θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά κάθε
εβδομάδα ένα self test και ένα rapid test. Υπενθυμίζεται ότι τα

τεστ αυτά δεν δίνονται δωρεάν.

Freedom Pass: Αλαλούμ στα ΚΕΠ για τα
150 ευρώ καταγγέλουν οι εργαζόμενοι 

Τι απάντησε ο υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Γ. Γεωργαντάς

Π
ροβλήματα αν τιμετωπίζουν  οι
ν έοι οι οποίοι δεν  διαθέτουν
κωδικούς στο taxisnet και επιθ-

υμούν  ν α κάν ουν  αίτηση για ν α λάβουν
το v oucher 150 ευρώ στα ΚΕΠ.

Όπως κατήγγειλε μιλών τας χ θες στην
τηλεόραση του OPEN ο πρόεδρος των
εργαζομέν ων  στα ΚΕΠ Αττικής, Παν α-
γιώτης Κοχ ύλης, τα Κέν τρα δεν  έχ ουν
λάβει τη σχ ετική εγκύκλιο, με αποτέλε-
σμα ν α μην  μπορούν  ν α εξυπηρετή-
σουν  τους ν έους και ν α τους διώχ ν ουν .

«Έρχ εται κόσμος εδώ και τους λέμε ότι
όταν  δεν  υπάρχ ει εγκύκλιος – οδηγία
από το υπουργείο δεν  μπορούμε ν α λει-
τουργήσουμε. Το υπουργείο εδώ και
πολύ καιρό βγάζει αν ακοιν ώσεις και λέει
ότι η τάδε υπηρεσία θα πρέπει ν α γίν ει
από το gov .gr και από τα ΚΕΠ. Αυτό
πρέπει ν α σταματήσει. Εμείς βρισκόμα-
στε έκθετοι προς τους πολίτες», είπε
χ αρακτηριστικά, λέγον τας πως οι
εργαζόμεν οι διώχ ν ουν  κόσμο.

Τι απαν τά ο Γεωργαν τάς
Στις καταγγελίες των  εργαζόμεν ων

απάν τησε με παρέμβασή του στο OPEN
ο υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Γιώρ-
γος Γεωργαν τάς.

«Υπάρχ ουν  263.000 ν έοι που έχ ουν
κάν ει την  πρώτη δόση, άρα είν αι δικαι-
ούχ οι. Τη Δευτέρα άν οιξε η εφαρμογή,
και ήδη 141.000 από αυτούς έκαν αν
αίτηση μέσα από το gov .gr χ ρησιμο-
ποιών τας τους κωδικούς του taxis. Αυτές
τις δύο ημέρες λειτουργίας, έχ ουν  υποβ-
ληθεί 4.500 αιτήσεις μέσω των  ΚΕΠ. Εκεί
πηγαίν ουν  όσοι δεν  έχ ουν  κωδικούς
taxis και μόν ο. Οπότε λειτουργεί το
σύστημα. Είν αι προσβλητικό για τους
υπαλλήλους των  ΚΕΠ που εργάζον ται με
αυταπάρν ηση και έχ ουν  ήδη δεχ θεί
4.500 αιτήσεις», επεσήμαν ε και συν έχ ι-
σε: «Υπάρχ ουν  κάποιες ερωτήσεις που
θα απαν τηθούν  με έγγραφο του υπουρ-
γείου. (…) Υπάρχ ουν  κάποιες εύλογες
ερωτήσεις που δεν  μπορεί ν α απαν τή-
σει ο εργαζόμεν ος. Αυτή τη στιγμή είν αι
λειτουργική η εφαρμογή και έχ ουν  υποβ-
ληθεί 4.500 αιτήσεις από τους συν αδέ-
λφους του προέδρου των  εργαζόμεν ων
στα ΚΕΠ».

Εστίαση: Μέχρι τέλος του μήνα οι αιτήσεις για το πακέτο στήριξης
Στη δράση έχουν ενταχθεί μέχρι στιγμής 9.340 επιχειρήσεις εστίασης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 94,7 εκατ. ευρώ, ενώ η
διαδικασία αξιολόγησης συνεχίζεται και για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, με τις αιτήσεις να υπολογίζεται ότι ξεπερνούν στο
σύνολό τους, τις 25.000

Μ
έχρι το τέλος του μήνα θα έχουν τη δυνατότητα οι επιχειρήσεις εστία-
σης να υποβάλλουν αιτήσεις προκειμένου να συμμετάσχουν στη
δράση του ΕΠΑνΕΚ συνολικού προϋπολογισμού 330 εκατ. ευρώ,

για επιδότηση με κεφάλαιο κίνησης, ενώ ήδη έχουν εκταμιευθεί πόροι
ύψους 14,4 εκατ. ευρώ σε επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο συγκεκρι-
μένο πρόγραμμα.

Ωστόσο, παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου αναμένεται να δώσει ο υφυ-
πουργός Ανάπτυξης Γιάννης Τσακίρης για τις επιχειρήσεις εκείνες οι
οποίες έχουν υποβάλει αιτήσεις εντός της προθεσμίας, ωστόσο το σύστημα
δεν τις έχει κάνει δεκτές ενώ μπορεί να πληρούν τα κριτήρια, καθώς είχαν
παραλείψεις ή δεν είχαν συμπληρωθεί σωστά.

Όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές του υπουργείου, πρόκειται για περίπου
3.000 αιτήσεις από επιχειρηματίες που ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγο-
ρία και στους οποίες θα δοθεί με τον τρόπο αυτό, η δυνατότητα να συγκεν-
τρώσουν μέσα στο επόμενο δίμηνο όσα απαιτούνται, ώστε να υποβληθεί εκ
νέου σωστά η αίτηση, εφόσον δεν έχει υπάρξει ένσταση στην αρχική απόφ-
αση.

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι επιχειρήσεις εστίασης με πτώση τζίρου το 2020 σε σχέση με το 2019 από 30% και πάνω.

Σ
τεν εύει ο κλοιός γύρω από όσους
αρν ούν ται ακόμα ν α εμβολια-
στούν  κατά του κορον αϊού, με

την  κυβέρν ηση ν α αν αζητεί τρόπους
«πειθούς», καθώς οι εμβολιασμοί
έχ ουν  «παγώσει» λίγο πριν  τα 5 εκα-
τομμύρια.

Στην  εισήγηση οι αν εμβολίαστοι
εργαζόμεν οι στον  τουρισμό ν α
κάν ουν  υποχ ρεωτικά δύο test την
εβδομάδα καταλήγει η επιτροπή των
ειδικών . 
Έπειτα από την  υποχ ρεωτικότητα
εμβολιασμού για τους εργαζόμεν ους
στους τομείς υγείας, ακόμα έν ας τομέας
εργαζομέν ων  έρχ εται ν α προστεθεί
στη λίστα με τα έκτακτα μέτρα για τον
εμβολιασμό του. 
Έτσι, στο άμεσο μέλλον , φαίν εται πως

και για τους εργαζόμεν ους στον  τομέα
του τουρισμού, παρόλο που δεν  θα
είν αι υποχ ρεωτικός ο εμβολιασμός, θα
εφαρμοστούν  άλλου είδους μέτρα για
την  εν θάρρυν ση ν α κλείσουν  το ραν -
τεβού τους, όσοι δεν  έχ ουν  εμβολια-
στεί ακόμα. 

Η εισήγηση αυτή από την  επιτροπή
εμπειρογν ωμόν ων , σημαίν ει στην
ουσία, ότι αν  κάποιος εργαζόμεν ος
στον  τουρισμό δεν  έχ ει εμβολιαστεί,
θα πρέπει υποχ ρεωτικά ν α υποβάλλε-
ται εβδομαδιαία σε έν α self  και σε έν α
rapid τεστ, με το κόστος κατά πάσα
πιθαν ότητα ν α βαραίν ει τον  ίδιο τον
εργαζόμεν ο.
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ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

Οριστική λύση του προβλή-
ματος, το οποίο επί σειρά
ετών, διατάρασσε την

απρόσκοπτη λειτουργία της μονά-
δας αφαλάτωσης στο Αλεποχώρι
δίνει η Τροπολογία που ψηφίστηκε
από την Ολομέλεια της Βουλής και
η οποία ανοίγει το δρόμο για την
αδειοδότηση και νομιμοποίηση
της.

Την τροπολογία είχε καταθέσει ο
Βουλευτής Δυτ. Αττικής, Ευάγγε-
λος Λιάκος κι έκανε δεκτή ο Υπο-
υργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Κώστας Σκρέκας. 

Η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι

συνέχεια και των προσπαθειών
του Δημάρχου Χρήστου Ε. Στάθη, ο
οποίος από την πρώτη στιγμή της
θητείας του ενέκυψε στο πρόβλημα
αναπτύσσοντας συνεργασίες και
ζητώντας τη συνδρομή όλων των
δυνάμεων στην επίλυση του ζωτι-
κής σημασίας προβλήματος για
την περιοχή του Αλεποχωρίου.

Ο Χρήστος Ε. Στάθης ευχαριστεί
θερμά τον Ευάγγελο Λιάκο για την
καθοριστική παρέμβαση του που
οδηγεί στην αίσια έκβαση της προ-
σπάθειας καθώς παρέχεται η
δυνατότητα χωροθέτησης και λει-
τουργίας της μονάδας με τρόπο
ασφαλή και μόνιμο.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά που ο
Δήμος Αχαρνών και η ΔΗΚΕΑ διορ-
γανώνουν ένα θεατρικό φεστιβάλ, το
οποίο θα δώσει την ευκαιρία σε
όλους τους δημότες να παρακολο-
υθήσουν τις καλύτερες παραστάσεις
του καλοκαιριού. Το φετινό πρόγρ-
αμμα πρόκειται να διαρκέσει πάνω
από τρεις εβδομάδες και όλες οι
μέρες θα έχουν κάτι να προσφέρουν
στους δημότες.

Ο πολιτισμός αποτελεί ένα σημαν-
τικό κομμάτι για τον δήμο Αχαρνών
και γι΄αυτό τον λόγο ο δήμαρχος
Σπύρος Βρεττός τον έχει θέσει ως
βασική προτεραιότητα. Όταν,μάλι-
στα, άλλοι  δήμοι  ακύρωναν τις
πολιτιστικές τους δραστηριότητες
λόγω των μέτρων της πανδημίας, ο
δήμος Αχαρνών ακολουθώντας
αυστηρά το υγειονομικό πρωτόκολ-
λο διοργάνωσε για 2η χρονιά της
Βραδιές πολιτισμού. 

Ακριβώς, αυτή η συνέχεια και συνέ-
πεια του δήμου ανταμείβονται ,
φέτος, από τους ανθρώπους του
θεάτρου οι οποίοι επιλέγουν την

πόλη μας για να φιλοξενήσει- στο
ανακαινισμένο και αναβαθμισμένο
θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης” – τις
παραστάσεις τους.

Η φετινή χρονιά περιλαμβάνει και
μια σειρά παράλληλων
εκδηλώσεων, που θα πραγματο-
ποιηθούν στο ανακαινισμένο θεα-
τράκι της πλατείας των Θρακομα-
κεδόνων αλλά και στον Κόκκινο
Μύλο.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να
ξεκινήσει και η διαφημιστική καμπά-
νια, η οποία φέτος αναμένεται να
ξεφύγει από τα όρια των Αχαρνών,
καθώς ανάλογα με τα υγειονομικά
μέτρα θα μπορούν να φιλοξενηθούν
και περισσότεροι θεατές, εάν βέβαια
δεν προκύψουν και νέες αλλαγές.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται
και παραστάσεις που θα δοθούν σε
συνεργασία με την Περιφέρεια, ενώ
θα υπάρχουν και παραστάσεις με
ελεύθερη είσοδο.

Λύση στο πρόβλημα της
αφαλάτωσης στο Αλεποχώρι

Δίνει η Τροπολογία που ψηφίστηκε από την 
Ολομέλεια της Βουλής

ΒΡΑΔΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ 3Η ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 
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Δήμος Μεγαρέων: 
Έως και 3/8/2021 οι αιτήσεις για τους
δημοτκούς παιδικούς σταθμούς

Το  το Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρόδωρος» αν ακοιν ών ει:

Από τις 19 Ιουν ίου 2021 ξεκίν ησαν  οι αιτήσεις για
τους Βρεφον ηπιακούς – Παιδικούς Σταθμούς μέσω
ΕΣΠΑ 2021 από την  ΕΕΤΑΑ και το Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρό-
δωρος» του Δήμου Μεγαρέων  συμμετέχ ει, όπως κάθε
χ ρόν ο στην  δράση  «Εν αρμόν ιση Οικογεν ειακής και
Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2021-2022 και καλεί
τους γον είς ν α εγγράψουν  τα παιδιά τους στις δομές
των  Βρεφον ηπιακών  – Παιδικών  Σταθμών  του.

Οι γον είς με την  χ ρήση των  κωδικών  TAXIS θα μπο-
ρούν  ν α μπαίν ουν  στην  ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ
(www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr, «Ηλεκτρον ική υπο-
βολή των  αιτήσεων ») για ν α συμμετέχ ουν .
Η υποβολή των  αιτήσεων  θα γίν εται μόν ο ηλεκτρον ι-
κά. Πολλά από τα δικαιολογητικά που απαιτούν ται θα
αν τληθούν  αυτόματα, από διεπαφές με Πληροφοριακά
Συστήματα μέσω του Κέν τρου Διαλειτουργικότητας του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρν ησης.
Τα όποια δικαιολογητικά απαιτηθούν , θα αν αρτών ται
ηλεκτρον ικάσε μορφή pdf .  Καταληκτική ημερομην ία
για την  ηλεκτρον ική υποβολή των  αιτήσεων , ορίζεται
η 3/8/2021 και ώρα 23:59.
Προς διευκόλυν ση των  ωφελουμέν ων  το Ν.Π.Δ.Δ.
«Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων  συμμετέχ ει για την
συμπλήρωση της ηλεκτρον ικής αίτησης θα παρέχ ει τις
υπηρεσίες του
-στα Μέγαρα στον  Α-Β Βρεφον ηπιακό Σταθμό επί της
οδού Ελευθερίας 5 τηλ 2296023304 κ. Λαμπριν ή  Ρεγ-
κούτα και
- στην  Νέα Πέραμο στον  Βρεφον ηπιακό Σταθμό επί
της οδού Εμ. Θεοδωρίδη Ακρογιάλι τηλ. 2296032285 κ.
Σαπφώ Δημακοπούλου.

Συνεργασία Δήμου Μάνδρας–
Περιφέρειας στις αυξημένες 
απαιτήσεις αντιπυρικής 
προστασίας

Σ
το πλαίσιο των  μέτρων  πρόληψης κατά τη διάρ-
κεια της αν τιπυρικής περιόδου ο Δήμος Μάν δρ-
ας-Ειδυλλίας-Ερυθρών -Οιν όης κατόπιν  αιτήματος

προς τον  Αν τιπεριφερειάρχ η Δυτ. Αττικής Βασίλη
Κόκκαλη, εξασφάλισε τη συν δρομή τριών  υδροφόρων
οχ ημάτων .

Τα οχ ήματα τοποθετήθηκαν  σε επιχ ειρησιακά κατάλ-
ληλες θέσεις στο Δημοτικό κατάστημα Οιν όης στη
θέση «Κρύο Πηγάδι», στη Δημοτική Εν ότητα Βιλίων
και στην  είσοδο της Δημοτικής Εν ότητας Ερυθρών .

Ο Δήμαρχ ος Χρήστος Ε. Στάθης ευχ αριστεί τον  Αν τι-
περιφερειάρχ η για την  αν ταπόκριση, καθώς ο Δήμος,
που βρίσκεται σε «κατάσταση ειδικής κιν ητοποίησης
πολιτικής προστασίας» με απόφαση της Γεν . Γραμμα-
τείας Πολιτικής Προστασίας, στερείται επαρκούς εξοπ-
λισμού για ν α καλύψει τις αυξημέν ες απαιτήσεις της
περιόδου.

Ο
Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου με αφορμή την  συμπλήρωση  των
σαράν τα επτά (47) χ ρόν ων , (20 Ιουλίου 1974

– 20 Ιουλίου 2021) από την  εισβολή των  Τούρκων
στην  Κύπρο απέτισε φόρο τιμής στους  ήρωες που
χ άθηκαν  από την  τουρκική εισβολή, καταθέτον τας
στεφάν ι στην  προτομή του Ασπροπυργιώτη, Ταξία-
ρχ ου (ΠΖ) Γεώργιου Παπαμελετίου, Διοικητή τη Α’ (35)
Μοίρας Καταδρομών , που βρίσκεται στην  ομών υμη
πλατεία, πλησίον  του Στρατοπέδου της 2ης Μοίρας
Αλεξιπτωτιστών  «Κ. ΣΕΕΜΑΝ», στην  Παραλία Ασπρ-
οπύργου.

Ο Δήμαρχ ος Ασπροπύργου σχ ετικά με την  ημέρα
αν έφερε: Καν είς δεν  θα ξεχ άσει αυτή τη μαύρη μέρα,
όπου οι Τούρκοι εισέβαλαν  στην  Κύπρο το πρωί του
Σαββάτου στις 20 Ιουλίου 1974, λίγες μέρες μετά το
πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου. Η Ελλάδα θα βρίσκεται
πάν τα στο πλευρό των  Κυπρίων  εν άν τια στα μεγαλε-
πήβολα σχ έδια των  Τούρκων . O Δήμος Ασπρόπυργος,
που είχ ε την  τιμή ν α έχ ει δημότη τον  Επικεφαλής, της
επιχ είρησης «ΝΙΚΗ», Ταξίαρχ ο, Γεώργιο Παπαμε-
λετίου, εκφράζει σεβασμό και υπερηφάν εια προς τους
ήρωες του 1974.    

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΙΜΗΣΕ
ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ 20ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1974



Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021 θριάσιο-7

O ΤΙΤΑΝ δημιουργεί το εργοστάσιο του μέλλοντος
αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη

Ο
Όμιλος ΤΙΤΑΝ, στο
πλαίσιο του ψηφιακού
μετασχηματισμού του,

δημιουργεί το έξυπνο εργοστάσιο
τσιμέντου του μέλλοντος εφαρμό-
ζοντας ένα πρόγραμμα καινοτο-
μιών τεχνητής νοημοσύνης που
περιλαμβάνουν τη χρήση αυτόνο-
μων αλγορίθμων για τη βελτιστο-
ποίηση ολόκληρης της γραμμής
παραγωγής, σε πραγματικό χρόνο.

Η χρήση αυτών των αλγορίθμων,
επιτρέπει την καταγραφή, οργάνω-
ση, μελέτη και αξιοποίηση μεγάλου
όγκου λειτουργικών δεδομένων
(big data) που προέρχονται από
χιλιάδες ειδικούς αισθητήρες
ενσωματωμένους στον εξοπλισμό
των εργοστασίων και  αποφέρει
ήδη σημαντικά οφέλη, όπως:
ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης
ενέργειας, μείωση των εκπομπών

CO2 και βελτίωση της παραγω-
γικότητας έως και 10%. 

Η ανάπτυξη αυτών των ψηφ-
ιακών λύσεων είναι δυνατή μέσω
της αξιοποίησης των υποδομών
λήψης και ανάλυσης  μεγάλου
όγκου δεδομένων (big data) του
Ομίλου και αποτελούν μια μοναδι-
κή πειραματική προσέγγιση για τη
δημιουργία προγνωστικών
λύσεων, βάσει των αλγορίθμων
που στηρίζονται  στην τεχνητή
νοημοσύνη και προσαρμόζονται
στα χαρακτηριστικά της διαδι-
κασίας παραγωγής του τσιμέντου.
Επίσης, η ταχεία υλοποίηση των
λύσεων σε όλα τα εργοστάσια του
Oμίλου επιτυγχάνεται μέσω μιας
διαδικασίας ευέλικτης εφαρμογής
και προσαρμογής των ψηφιακών
εργαλείων στις ιδιαιτερότητες κάθε
εργοστασίου, που βασίζεται στο
συνδυασμό της γνώσης των εμπει-
ρογνωμόνων της διαδικασίας παρ-
αγωγής τσιμέντου  (domain
experts), των επιστημόνων δεδομέ-
νων (data scientists), των μηχα-
νικών δεδομένων (data engineers)
και των ειδικών δημιουργίας ολοκ-
ληρωμένων λύσεων (integrators).

Η επαναστατική χρήση των αλγο-
ρίθμων βελτιστοποίησης ξεκίνησε
στον Τιτάνα ήδη από το 

2017 στο εργοστάσιο παραγω-
γής τσιμέντου Pennsuco των ΗΠΑ
και αποτέλεσε μία από τις πρώτες
μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης

που εφαρμόστηκαν στην παραγω-
γή τσιμέντου παγκοσμίως, αναδεικ-
νύοντας τον Όμιλο σε έναν από
τους πρωτοπόρους στους τομείς
σχεδιασμού και εφαρμογής ψηφ-
ιακών τεχνολογιών στον κλάδο. 

Η μέθοδος ξεκινά να εφαρμόζεται
τώρα και σε εργοστάσια τσιμέντου
του Ομίλου στις ΗΠΑ, την Ελλάδα,
τη Βραζιλία και τη Νοτιοανατολική
Ευρώπη.

Αναγνωρίζοντας τις σημαντικές

ευκαιρίες και τα οφέλη που μπορεί
να αποφέρει η χρήση προηγμένων
ψηφιακών τεχνολογιών στη βιομ-
ηχανική παραγωγή, ο Όμιλος
ΤΙΤΑΝ θα προβεί και σε άλλες ενέρ-
γειες για τη βελτίωση της ανταγω-
νιστικότητάς του μέσω του ψηφια-
κού μετασχηματισμού, ενισχύοντας
την αποδοτικότητα της παραγω-
γής και  της εφοδιαστικής
αλυσίδας του και βελτιώνοντας
την εμπειρία των πελατών του.

Aχαρνές: Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη της Λαθέας 
Λύση σε ένα μεγάλο πρόβλημα που ταλαιπωρούσε εδώ και χρόνια τους οδηγούς 

Ο
λοκληρώθηκε η
διάνοιξη της
Λαθέας από το

Δήμο Αχαρνών και
δόθηκε άμεσα στην
κυκλοφορία ο δρόμος,
δίνοντας έτσι λύση σε ένα
μεγάλο πρόβλημα που
ταλαιπωρούσε εδώ και
χρόνια τους οδηγούς
που διέρχονταν από την
συγκεκριμένη οδό.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ.
Σπύρος Βρεττός δήλωσε:

“Δίνεται άμεσα σε
κυκλοφορία ο δρόμος
αναβαθμίζοντας
λειτουργικά τη διέλευση των οχημάτων και την ασφάλεια των δημοτών, σε μια περιοχή οπού εδώ και
χρόνια αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα.

Στόχος μας είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών και αυτό φαίνεται καθημερινά από την
προσπάθεια που καταβάλλεται από όλους.”
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Α
νησυχία έχει προκαλέσει
στις υγειονομικές αρχές
της χώρας η εκτόξευση

νέων εισαγωγών ασθενών με
κορωνοϊό στα νοσοκομεία της
επικράτειας.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με
τη χθεσινή επιδημιολογική έκθε-
ση του ΕΟΔΥ,χθες είχαμε 2.972
νέα κρούσματα σε 75.578 τεστ
(προχθές 3.565 κρούσματα σε
89.521 τεστ), με τη θετικότητα να
ανέρχεται στο 3,93% και τον
συνολικό αριθμό κρουσμάτων
στις 466.441. Στις ΜΕΘ 125 ασθενείς νοσηλεύονται διασωλ-
ηνωμένοι, ενώ 3 ασθενείς κατέληξαν, ανεβάζοντας το σύνο-
λο των θανάτων σε 12.870. Ωστόσο, εκτοξεύθηκε ο αριθμός
των νέων εισαγωγών στα νοσοκομεία με 161 άτομα να
μπαίνουν για νοσηλεία, γεγονός που ανησυχεί τους επιστή-
μονες μη τυχόν και έχουμε πάλι ασφυξία στο σύστημα
υγείας.

Παράλληλα η επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ, προ-
καλεί ανησυχία για την πορεία των κρουσμάτων στις
εξής περιοχές:  Ιωάννινα, Κόρινθος, Λάρισα, Εύβοια,
Ηράκλειο, Κέρκυρα, Πάρος, Χανιά, Μεσσηνία, Αχαΐα και
Θήρα.

Σχολιάζοντας την επιδημιολογική κατάσταση της χώρας, ο
Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος Μάριος Λαζανάς, εξήγησε ότι η
αύξηση κρουσμάτων κορωνοιού ήταν αναμενόμενη.
«Πιστεύαμε ότι θα ερχόταν κατά το τέλος Αυγούστου αυτό το
τσουνάμι αλλά ήρθε πολύ πιο γρήγορα», είπε χαρακτηρι-
στικά μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Επιχειρώντας να ερμηνεύσει αυτή την επίσπευση, ο κ.
Λαζανάς την απέδωσε αφενός στην παραλλαγή Δέλτα,
αφετέρου στο γεγονός πως δεν έχουν προχωρήσει στον
βαθμό που θα έπρεπε οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα.

Στο ρυθμό μετάδοσης της μετάλλαξης Δέλτα αναφέρθηκε
χθες και ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, χαρακτηρίζοντάς τον «τρο-
μακτικό». «Η μετάλλαξη Δέλτα είναι η κυρίαρχη στα και-
νούργια κρούσματα στη χώρα μας. Είχαμε ανακοινώσει το
60 – 61% των καινούργιων στελεχών προ ημερών. Σύμφω-
να με τα καινούργια στοιχεία ανεβαίνει γοργά, 10 μονάδες

περίπου την εβδομάδα. Θα φτά-
σει γρήγορα το 70% πλέον το
παρατηρούμε και στα νησιά, ειδι-
κά στα νησιά που έχουν αύξηση
κρουσμάτων», τόνισε μιλώντας
στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του
ΕΟΔΥ, όσοι νοσηλεύονται και
πάνε σε ΜΕΘ είναι κατά 99%
ανεμβολίαστοι.  

Ο κ. Αρκουμανέας  έκανε μάλι-
στα λόγο για «πανδημία των

ανεμβολίαστων».
Από την πλευρά του ο κ. Λαζανάς έκρουσε τον κώδωνα του

κινδύνου για την επιβράδυνση των εμβολιασμών σε
συνδυασμό με τις αυξημένες εισαγωγές στα νοσοκομεία.

«Εγώ έχω να σας δηλώσω ότι κάθε μέρα στα νοσοκομεία
τα οποία εφημερεύουν, από εκεί που δεν είχαν καμία εισα-
γωγή, το πολύ μια- δύο σε κάθε εφημερία τους οι εισαγωγές
αυξάνονται» πρόσθεσε, παραθέτοντας πως χθες μεγάλο
νοσοκομείο της Αθήνας έκανε 10 εισαγωγές ασθενών με
κορωνοϊό και ήταν χαρακτηριστικό το γεγονός ότι επρόκειτο
για ασθενείς ηλικιών 30-40 ετών με σχετικά βαριά
συμπτώματα.

Πάντως ο κ. Αρκουμανέας, αν και εκτίμησε ότι θα
συνεχίσουν οι αυξημένοι αριθμοί ημερήσιων κρουσμάτων,
εξήγησε πως τις τελευταίες μέρες έχει μειωθεί ο ρυθμός
αύξησης των κρουσμάτων ενώ έπεσε και το RT από το 1,38
στο 1,22.

Στη μικρή μείωση στο ρυθμό αύξησης των κρουσμάτων
στάθηκε και o καθηγητής Μικροβιολογίας Αλκιβιάδης Βατό-
πουλος, ο οποίος υπογράμμισε ωστόσο ότι σε κάποιες περ-
ιοχές υπάρχει αύξηση κρουσμάτων στους ηλικιωμένους,
κάτι που δημιουργεί ανησυχία για αύξηση των διασωλ-
ηνώσεων.

Σύμφωνα με τον κ. Βατόπουλο, η πορεία της πανδημίας
εξαρτάται από τη συμπεριφορά της κοινωνίας, το πόσο
γρήγορα θα γίνει ο εμβολιασμός και την τήρηση των μέτρ-
ων.«Δεν είναι μοιραίο να έχουμε πολλά κρούσματα, αλλά
δεν είναι και κάτι που μπορούμε να αποκλείσουμε», είπε
χ αρακτηριστικά μιλών τας στην  τηλεόραση του Mega.

Σύμφωνο συνεργασίας του Δ. Ελευσίνας με το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Σ
ύμφωνο Συνεργασίας συνυπέγρα-
ψαν ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Οργανι-
σμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»,

Κώστας Γιαννόπουλος, και ο Δήμαρχος
Ελευσίνας, την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021.

Με τον  τρόπο αυτό, επισφραγίστηκε η διά-
θεση των  δύο πλευρών  για μια στεν ή συν ε-
ργασία σ’ έν α ευρύ πεδίο δράσεων . Είχ ε
προηγηθεί η σχ ετική εισήγηση της Εν τετα-
λμέν ης Συμβούλου για θέματα Δημοτικής
Αστυν ομίας, Στέλλας Κάβουρα, και απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι δύο πλευρές δεσμεύθηκαν  ν α καταβά-
λουν  κάθε δυν ατή προσπάθεια για την  αν ά-
πτυξη ισχ υρών  και αξιόπιστων  μηχ αν ισμών
άμεσης επέμβασης σε περιπτώσεις παιδιών
σε κίν δυν ο και την  εν ίσχ υση των  διαδικα-
σιών  προαγωγής του βιοτικού επιπέδου και
της υγείας των  παιδιών .

Επιπροσθέτως, συν αποφάσισαν  ν α συν ε-
ργαστούν  με σκοπό την  εν ίσχ υση των  δια-
δικασιών  ευαισθητοποίησης και εν ημέρωσης της κοι-
ν ής γν ώμης και την  αν ταλλαγή γν ώσεων , πληροφορ-
ιών  και εμπειριών .

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του Χαμόγελου, Κώστας
Γιαν ν όπουλος «Θέλουμε οι δράσεις που θα αν απτύξο-
υμε με τον  Δήμο Ελευσίν ας, ν α είν αι οδηγός για την
ευρύτερη περιοχ ή της Δυτικής Αττικής. Το «Το Χαμόγε-

λο του Παιδιού», 25 και πλέον  χ ρόν ια, επιδιώκει και
κάν ει πράξη τη συν εργασία με τους θεσμικούς φορείς,
στοχ εύον τας στην  ουσία: την  άμεση αν τιμετώπιση και
παρέμβαση σε περιπτώσεις παιδιών  και οικογεν ειών
που βρίσκον ται σε αν άγκη ή διατρέχ ουν  κίν δυν ο και
που τη δεδομέν η κρίσιμη χ ρον ική στιγμή, η αν άγκη
ν α σταθούμε δίπλα τους και ν α παρέχ ουμε τη φρον

τίδα που τους αξίζει με συν έπεια, συν έχ εια
και αξιοπρέπεια είν αι πιο επιτακτική από
ποτέ».

Από την  πλευρά του ο Δήμαρχ ος Ελευσίν ας
σημείων ε πως «Με την  υπογραφή του
Συμφών ου οι δύο πλευρές ξεκιν ούμε μια κοιν ή
προσπάθεια για την  αν άπτυξη ισχ υρών  και αξι-
όπιστων  μηχ αν ισμών  άμεσης επέμβασης σε
περιπτώσεις παιδιών  σε κίν δυν ο, για εν ίσχ υση
των  διαδικασιών  προαγωγής του βιοτικού επι-
πέδου και της υγείας των  παιδιών  και την
εν ημέρωση της κοιν ής γν ώμης. Η δέσμευσή μας
για ν α προχ ωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες
εν έργειες για την  καλύτερη και πιο άμεση υπο-
στήριξη των  παιδιών , είν αι ξεκάθαρη».

Κομβικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή, θα
έχει και η Δημοτική Αστυνομία, όπως διευ-
κρίνισε και η Στέλλα Κάβουρα.

Για τον  ρόλο που θα αν αλάβει η Δημοτική
Αστυν ομία, συμφων ήθηκε το «Χαμόγελο» ν α

πραγματοποιήσει εκπαιδεύσεις στα στελέχ η, με
σκοπό την  έν ταξη του αν θρώπιν ου δυν αμικού της
στον  επιχ ειρησιακό βραχ ίον ά του Οργαν ισμού και
συγκεκριμέν α στην  υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Γραμ-
μής για τις εξαφαν ίσεις 116000 και της «Ομάδας Έρευ-
ν ας και Διάσωσης Θαν άσης Μακρής», σε περιπτώσεις
εν εργοποίησης Amber Alert και Missing Alert.

Πρόεδρος  ΕΟΔΥ: «Τρομακτικός» ο ρυθμός μετάδοσης της μετάλλαξης Δέλτα Μάτι: Θα κατασκευαστούν 100
κατοικίες των 80 τ.μ. για τους
πληγέντες

Ε
κατό κατοικίες στην  περιοχ ή Σκουφέικα θα
κατασκευαστούν  στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος στεγαστικής αποκατάστασης των

πληγέν των  από τη φον ική φωτιά του 2018 στο
Μάτι.

Αυτό επεσήμαν ε χ θες η ηγεσία του υπουργείου
Περιβάλλον τος χ ωρίς ωστόσο ν α υπεισέλθει σε
πληροφορίες για τους πιθαν ούς δικαιούχ ους, οι
οποίοι σύμφων α με τον  υφυπουργό Περιβάλλον τος,
Νίκο Ταγαρά «θα επιλεγούν  με αυστηρά κριτήρια».

Οι κοιν ων ικές κατοικίες θα αν αγερθούν  σε μια
έκταση 17,5 στρεμμάτων  στην  περιοχ ή Σκουφέικα
και δεδομέν ου ότι ο συν τελεστής δόμησης εκεί είν αι
0,50, το υπουργείο προσδοκά ότι η συν ολική εκμε-
τάλλευση για τις αν άγκες της κοιν ων ικής κατοικίας
θα είν αι περίπου 8.000 τ.μ. Πρακτικά δηλαδή θα
αν αγερθούν  100 κατοικίες των  80 τ.μ.

Ωστόσο, δεν  έχ ει αποσαφην ιστεί ακόμα ποιοι θα
είν αι οι δικαιούχ οι του προγράμματος της στεγαστι-
κής αποκατάστασης και εάν  σε αυτούς θα συγκατα-
λέγον ται και ιδιοκτήτες αυθαιρέτων  κατοικιών , οι
οποίες έχ ουν  κριθεί κατεδαφιστέες.

Κριτήρια επιλογής δικαιούχ ων
Αν αφορικά με τα κριτήρια επιλογής των  δικαι-

ούχ ων , ο κ. Ταγαράς δήλωσε ότι «επειδή πρόκειται
για ευαίσθητα θέματα και πρέπει ν α είμαστε πολύ
προσεκτικοί σ΄αυτές τις επιλογές για το πως θα
καταν εμηθούν  οι κοιν ων ικές κατοικίες θα συν εκτιμ-
ηθούν  πολλές παράμετροι. Με αυστηρά κριτήρια και
με σεβασμό σε όλους θα γίν ει η επιλογή αυτών  που
θα επιλεγούν  ν α πάρουν  τις κοιν ων ικές κατοικίες.
Έχ ουμε αυτή τη στιγμή όλη την  εικόν α και γι΄αυτά
που έχ ουν  χ αρακτηριστεί κατεδαφιστέα και δεν
μπορούν  ν α αν ακατασκευαστούν  στην  ίδια θέση
και γι΄αυτά που έχ ουν  χ αρακτηριστεί επισκευαστέα
αλλά δεν  μπορούν  πάλι ν α επισκευαστούν  στο ίδιο
σημείο καθώς αποτελεί θέση απαγόρευσης».
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Ποσότητα «μαμούθ»
κοκαΐνης εντοπίστηκε
εντός του λιμανιού του
Πειραιά, μετά από ευρείας
κλίμακας έρευνας σε
ε μ π ο ρ ε υ μ ατο κ ι β ώ τι α
προερχόμενα από χώρες
της Λατινικής Αμερικής.

Σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α ,
εντοπίστηκαν και
κατασχέθηκαν 351 κιλά και
725 γραμμάρια κοκαΐνης,
στο πλαίσιο
δ ι υ π η ρ ε σ ι α κ ή ς
συνεργασίας της
Υποδιεύθυνσης Δίωξης
Ναρκωτικών της
Διεύθυνσης Ασφάλειας
Αττικής, του Τμήματος
Δίωξης Λαθρεμπορίου
του Γ΄ Τελωνείου Πειραιά,
του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών
του Σ.Δ.Ο.Ε. και της Διεύθυνσης

Δίωξης Ναρκωτικών και
Λαθρεμπορίου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΚΑΤ.,

με τη συνδρομή του γραφείου DEA
της πρεσβείας των ΗΠΑ στην

Αθήνα, κατά το χρονικό
διάστημα 12 έως 19 Ιουλίου .

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ,
ελέγχθηκαν πάνω από 150
εμπορευματοκιβώτια, ενώ σε
ένα εξ αυτών, προερχόμενο
από τη Γουατεμάλα, με νόμιμο
φορτίο τσουβάλια καφέ,
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 298
συσκευασίες με κοκαΐνη,
συνολικού μικτού βάρους 351
κιλών και 725 γραμμαρίων.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξ-
ης Ναρκωτικών διενεργείται
προανάκριση, ενώ κλήθηκε η
Διεύθυνση Εγκληματολογικών
Ερευνών για εξερεύνηση κι
έχει  ήδη αναπτυχθεί  συνερ-
γασία με τις ομόλογες Αρχές
του εξωτερικού για την ταυτο-

ποίηση και σύλληψη των δραστών.

«Μαμούθ» ποσότητα κοκαΐνης εντοπίστηκε σε κοντέινερ στο λιμάνι του Πειραιά
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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

ΓΑΜΟΣ
Ο Τεπετοβ Κωνσταντίνος του Νικολάου και της Μαρίας ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΣΑΠΛΑΧΟΒΑ γεννηθείς στη Νίκαια και κατοικεί στον
Ασπρόπυργο και η Αλεξάνδρα Τζολου του ΑΝΑΤΟΛΗ και της
Όλγας ΤΟ ΓΕΝΟΣ  ΤΣΕΚΡΙΖΕΒΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΣΚΕΝΔΗ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ 
ΣΤΟ στο δήμο Ελευσίνας Μαγούλας
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Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284

Συνεχίζεται από σελ. 2

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα επιτρέπει στους οφει-
λέτες με ισχυρή οικονομική αδυναμία να λάβουν τη
σχετική βεβαίωση ότι όντως αποτελούν ευάλωτα
νοικοκυριά. Ακολούθως, μπορούν να επωφεληθούν
από τις προστατευτικές πρόνοιες του Νόμου
4738/2020, δηλαδή να διαγράψουν όλες τις οφειλές
τους και να λάβουν τη 2η ευκαιρία.

Η πλατφόρμα σχεδιάστηκε από την Ειδική Γραμ-
ματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουρ-
γείου Οικονομικών, σε συνεργασία με τη Γενική
Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
Απλούστευσης Διαδικασιών και τη Γενική Γραμμα-
τεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρν-
ησης, από την οποία αναπτύχθηκε, υποστηρίζεται
διαρκώς και φιλοξενείται στις υποδομές της. Είναι
διαθέσιμη στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
ΕΔΩ 

Για περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με το θεσμικό
πλαίσιο και τις επιλογές διαχείρισης των οφειλών
τους, οι πολίτες μπορούν να απευθυνθούν σε ένα
από τα 50 Κέντρα και Γραφεία Ενημέρωσης και
Υποστήριξης Δανειοληπτών της Ειδικής Γραμμα-
τείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που λειτουρ-
γούν πανελλαδικά, κατόπιν ραντεβού στο τηλέφω-
νο 213.212.57.30.
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Πανελευσινιακός ΑΟΚ: Ενίσχυσης συνέχεια...

Ο Πανελευσινιακός ΑΟΚ
ανακοίνωσε τη συνεργασία
με την Ελευθερία Πολυζώτη.
Ξεκίνησε το μπάσκετ από
μικρή ηλικία έχοντας κατα-
λάβει τον σημαντικό ρόλο
που πρόκειται να διαδρα-
ματίσει στη ζωή της.
Πρώτος σταθμός ο Φίλιπ-
πος Περιστερίου, όπου και
παρέμεινε για αρκετά χρόνια.
Η συνέχεια την έφερε στον
Κορυδαλλό και ο επόμενος
σταθμός της ήταν ο Πανε-
λευσινιακός, όπου και
αγωνίστηκε με τα μπλε για

δύο χρόνια. Μετά από ένα διάλειμμα ενός χρόνου στην ΑΕΚ Περιστερίου
(Α2) φέτος επανέρχεται με όρεξη και αποφασισμένη να βοηθήσει την ομάδα
στην επίτευξη των στόχων της.
Αγωνίζεται στη θέση της point guard.
Ελευθερία, καλώς ήρθες στην ομάδα μας!

Οι ακριβείς ημερομηνίες των περιό-
δων μετεγγραφών για την περίοδο
2021-2022, για την πραγματοποίηση
των εγγραφών των ποδοσφαιριστών
τους είναι:

❖ Θερινή μετεγγραφική περίοδος
ερασιτεχνών → 02/08-01/11/2021
❖ Χειμερινή μετεγγραφική περίοδος

ερασιτεχνών → 01/01-31/01/2022
❖ Θερινές επανεγγραφές ερασιτεχνών

→ 02/08-01/11/2021
❖ Χειμερινές επανεγγραφές ερασι-

τεχνών → 01/01-28/02/2021
❖ Θερινές μετεγγραφές ορισμένου χρόνου ερα-

σιτεχνών (πρώην υποσχετικές/δανεισμοί ερασι-
τεχνών) → 02/08-01/11/2021
❖ Χειμερινές μετεγγραφές ορισμένου χρόνου

ερασιτεχνών (πρώην υποσχετικές/δανεισμοί ερα-
σιτεχνών) → 01/01-31/01/2021
❖ Πρώτες εγγραφές ανηλίκων ερασιτεχνών

ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική σεζόν →
01/07/2021 έως και 30/06/2022

❖ Θερινές πρώτες εγγραφές ενηλίκων ερασι-
τεχνών → 02/08-01/11/2021
❖ Χειμερινές πρώτες εγγραφές ενηλίκων ερα-

σιτεχνών → 01/01-28/02/2022
❖ Ατομικές αποδεσμεύσεις ερασιτεχνών,

ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική περίοδο →
01/07/2021-30/06/2022
❖ Ομαδικές αποδεσμεύσεις ερασιτεχνών,

ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική περίοδο →
01/07/2021-30/06/2022

Ελεύθερος ο Κώστας 
Τζαφεράκος

Ο 27 χρονος αριστερό μπάκ στόπερ Κώστας Τζα-
φεράκος έμεινε ελεύθερος και αναζητά τη νέα του
ποδοσφαιρική στέγη.
Εχει αγωνιστεί  στον Πανελευσινιακό, Ηρακλή
Ελευσίνας, Αστέρα Μαγούλας, Ατταλος Νέας Περά-
μου, Μανδραικός, Αιγάλεω, ΠΑΟΚ Μάνδρας.

ΑΝ.ΤΣ.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ:  Στις 29/7
η προετοιμασία της ομάδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η έν αρξη της προετοιμασίας για την  ν έα χρο-
ν ιά θα πραγματοποιηθεί την  Πέμπτη 29 Ιου-

λίου με τις οδηγίες του ν έου προπον ητή
Μουράτ Σεροπιάν  και ώρα 19:00 στο Δημο-

τικό Στάδιο "ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ".

Ανακοίνωση Ημερομηνίες Υποβολης Μεταβολών 2021-2022 
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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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Ο
Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ.
Νικόλαος Μελετίου και  ο
Πρόεδρος του Πνευματικού

Κέντρου, κ. Δημήτριος Καγιάς σας
προσκαλούν στις εκδηλώσεις που
θα πραγματοποιηθούν στις 25, 26
και 27 Ιουλίου 2021, ενόψει του
εορτασμού της πολιούχου της
πόλης, της Αγίας Παρασκευής. Οι
εκδηλώσεις  στις 26 και 27 /7 πραγ-
ματοποιούνται σε συνεργασία με την
Περιφέρεια Αττικής. 

Το πρόγραμμα έχει ως εξής: 
Κυριακή 25 Ιουλίου 2021 και ώρα

21:30 στην Πλατεία Δημαρχείου

Συναυλία με τον χαρισματικό λαϊκό
ερμηνευτή Χρήστο Μενιδιάτη και
την πολυμελή ορχήστρα του. Μαζί
του η ταλαντούχα Μαρία Καρλάκη.

Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 και ώρα
21:00 στο Ανοιχτό Θέατρο Αγροκ-
ηπίουΘεατρική Παράσταση « Η
Ωδή του Παπά» του Ζαχαρία Ρόχα.                                                      

Το έργο βασίζεται στην παράδοση
που θέλει τον τρομερό Ιμπραήμ, μετά
τη μάχη στο Μανιάκι, να φιλά τον
νεκρό Παπαφλέσσα, αναγνωρίζον-
τας τη θυσία του και με την πράξη
αυτή τον τοποθετεί στο Πάνθεον των

αγωνιστών του ‘21. Το έργο γράφτ-
ηκε ειδικά για τον εορτασμό των 200
χρόνων από την Ελληνική Επανά-
σταση, ενώ της παράστασης θα
προηγηθεί διάλεξη της θεατρολόγου
– Ηθοποιού Μαρίας Γούλα με θέμα
«Η συμβολή του κλήρου στον
Αγώνα του ’21.

Τρίτη 27 Ιουλίου 2021 και ώρα
21:00 στην Πλατεία Δημα-
ρχείουΣυναυλία με την Μαρία Ανα-
ματερού, «Στα ξάγναντα του
Κόσμου».                                    Η
Μαρία Αναματερού μας προσκαλεί
σε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία,

σ΄ ένα συναπάντημα τραγουδιών
αγαπημένων αλλά και συνθέσεων
προσωπικών, ανοίγοντας παράθ-
υρα με θέα στις γειτονιές της Ελλά-
δας και του κόσμου.

Σημειώνεται ότι, για λόγους πρόλ-
ηψης και προφύλαξης από τον κορ-
ωνοϊό και σύμφωνα με τα προβ-
λεπόμενα μέτρα,  οι εκδηλώσεις θα
είναι μόνο για καθήμενους σε προ-
καθορισμένο χώρο. Συστήνεται η
χρήση μάσκας. Για το λόγο αυτό
παρακαλούμε να προσέρχεστε 30
λεπτά νωρίτερα από την έναρξη των
εκδηλώσεων προς αποφυγή συνω-
στισμού. 

Ο Δήμος Ασπροπύργου τιμά την Αγία 
Παρασκευή με τριήμερο εορτασμό


