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Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Ζέστη    

Άνεμοι : βορειοδυτικοί 4-5 μποφόρ
Θερμοκρασία: Από 25 έως  37 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αυξέντιος, Αυξέντης, Αυξεντία,Δρόσος,  Δροσούλα,

Δρόσω, Τίμων, Τίμος, Τιμόνα, Τιμόνη, Τίμα
Ειρήνη, Ρένα, Ρήνα, Ρηνιώ, Ρηνούλα, Ειρήνα,

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Συμεωνίδου Νίνα Κ.Θρασυβούλου & Αγίου
Σπυρίδωνος, 2155453833

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΓΚΟΛΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Χατζηδάκη 40 & Παγκάλου, 2105546444

MANΔΡΑ
Ασημάκης Γρηγόριος Κ.

Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 114, 2105550323

Άνω Λιόσια

ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ιονίου Πελάγους 42Β & Πηνειού, 2102474311

ΑΧΑΡΝΕΣ
Μητροκώτσα Δήμητρα - ΜαρίαΑριστοτέλους 132,

2102462255

Πληροφορίες σχετικά με
τροχαίο δυστύχημα που έγινε
στη Λεωφόρο Αθηνών, στο
ύψος του Χαϊδαρίου, την
περασμένη Παρασκευή,
αναζητεί η ΓΑΔΑ. Περίπου
στις 12:20 το μεσημέρι, ένα
φορτηγό παρέσυρε και τρα-
υμάτισε θανάσιμα έναν πεζό
άνδρα, ο οποίος προσπαθ-
ούσε να διασχίσει τον δρόμο.
Ο άτυχος άνδρας, ηλικίας 65-
70 ετών, είναι αγνώστων
στοιχείων και η ΓΑΔΑ ζητεί
πληροφορίες απ' όποιον μπορεί να βοηθήσει στην
ταυτοποίησή του.

Η ανακοίνωση της ΓΑΔΑ

Την Παρασκευή 23-7-2021 και περί ώρα 12:20΄,
στην Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της οδικής αρίθμ-
ησης 179, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, περ-
ιοχής Δήμου Χαϊδαρίου, σημειώθηκε τροχαίο
δυστύχημα κατά το οποίο πεζός άνδρας, στην προ-

σπάθειά του να
διασχίσει το οδόστρω-
μα, παρασύρθηκε από
φορτηγό όχημα, με
αποτέλεσμα τον θανά-
σιμο τραυματισμό του.
Πρόκειται για άνδρα
αγνώστων λοιπών
στοιχείων ταυτότητας,
ηλικίας 65-70 ετών,
αναστήματος 1,75 μ.
περίπου, κανονικής
σωματικής διάπλασης,
με λευκά μαλλιά και ο

οποίος φορούσε υφασμάτινο παντελόνι χρώματος
γκρι, υποδήματα χρώματος καφέ και κρατούσε
τσάντα σουπερμάρκετ, η οποία περιείχε μερίδα
μαγειρευμένου γεύματος. Ο ανωτέρω άνδρας δια-
κομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
«ΑΤΤΙΚΟΝ». Παρακαλείται όποιος γνωρίζει οτιδή-
ποτε μπορεί να βοηθήσει στην ταυτοποίηση των
στοιχείων του, να επικοινωνήσει με το Α΄ Τμήμα
Τροχαίας Δυτικής Αττικής στα τηλέφωνα 210-
5788600-20 και 210-5788621.

Η ΕΛ.ΑΣ. αναζητεί πληροφορίες για τροχαίο στη Λ. Αθηνών 

- Φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε πεζό στο Χαϊδάρι

Συνάντηση εργασίας στον ΟΛΕ για την σύνδεση του
Λιμένα Ελευσίνας με το σιδηροδρομικό δίκτυο  

Η
πρώτη συν άν τηση εργασίας
για την  διερεύν ηση των
εν αλλακτικών  λύσεων  σχ ετι-

κά με την  σύν δεση του Λιμέν α
Ελευσίν ας με το τρέν ο στο πλαίσιο
της αν άταξης του σιδηροδρομικού
δικτύου, πραγματοποιήθηκε μεταξύ
του Διευθύν ον τος Συμβούλου του
Οργαν ισμού Λιμέν ος Ελευσίν ας
(ΟΛΕ) ΑΕ κ. Απόστολου Καμαρι-
ν άκη και του Προέδρου και Διε-
υθύν ον τος Συμβούλου του Οργαν ι-
σμού Σιδηροδρόμων  Ελλάδος (ΟΣΕ)
ΑΕ κ. Σπύρου Πατέρα καθώς και
του Αν απληρωτή Διευθύν ον τος
Συμβούλου του ΟΣΕ κ. Αθαν άσιου
Κοτταρά, στα γραφεία του ΟΛΕ ΑΕ,
στην  Ελευσίν α, την  Παρασκευή, 23
Ιουλίου.   
Κατά την  συν άν τηση εργασίας, ο

κ. Καμαριν άκης αν αφέρθηκε στην

σημασία της σύν δεσης των  λιμε-
ν ικών  υποδομών  της Ελευσίν ας με
το σιδηρόδρομο για την  αν άπτυξη
των   συν δυασμέν ων  εμπορευμα-
τικών  μεταφορών  και επεσήμαν ε τα
στρατηγικά πλεον εκτήματα του
Λιμέν α, ως φυσικό επίν ειο του
Θριάσιου Πεδίου, για την  προώθη-
ση των  logistics και την  δυν ατότ-
ητα εξυπηρέτησης της αγοράς στην
μεταφορά χ ύδην  φορτίων , την  γει-
τν ίαση του με το κεν τρικό οδικό
δίκτυο και τις εγκαταστάσεις του
αεροδρομίου που μελλον τικά θα
μπορούσαν  ν α χ ρησιμοποιηθούν
για εμπορικούς σκοπούς, καθώς και
την  λειτουργία πολλών  βιομηχ α-
ν ικών  μον άδων  κατά μήκος της
εκτεταμέν ης Χερσαίας Ζών ης Λιμέ-
ν α, αρμοδιότητας ΟΛΕ ΑΕ.  
Ο κ. Πατέρας αν αφέρθηκε στους

αν απτυξιακούς σχ εδιασμούς που
προωθεί ο ΟΣΕ για την  αξιοποίηση
του σιδηροδρομικού δικτύου στην
περιοχ ή της Δυτικής Αττικής καθώς
και στη σημασία που έχ ει για το
σιδηρόδρομο και τις εμπορευματικές
μεταφορές η διασύν δεσή του με τα
μεγάλα λιμάν ια και αεροδρόμια της
χ ώρας. 

Στην  συν άν τηση εργασίας, που
πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα
θετικό και εποικοδομητικό κλίμα,
συμμετείχ αν  επίσης ο Διευθυν τής
ΟΣΕ αρμόδιος για έργα αν άπτυξης
κ. Κων σταν τίν ος Μουρουδέλης, ο
υπεύθυν ος Λιμεν ικών  Υποδομών
Ελευσίν ας κ. Κων σταν τίν ος Χρή-
στου και στελέχ η της Τεχ ν ικής
Υπηρεσίας του ΟΛΕ ΑΕ.
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Αυτοψία στους
πρόποδες της
Πάρνηθας στο

σημείο των δεξαμενών
αεροπυρόσβεσης πραγ-
ματοποίησε το πρωί της
Παρασκευής 23 Ιουλίου ο
Δήμαρχος Αχαρνών
Σπύρος Βρεττός συνο-
δευόμενος από τον
αρμόδιο αντιδήμαρχο
Γιώργο Σιδηρόπουλο.

Την είδηση γνωστο-
ποίησε ο Δήμαρχος, ανα-
φέροντας τα παρακάτω
λόγια, στην προσωπική
σελίδα του, στο face-
book.

“Σήμερα , μαζί με τον
Αντιδήμαρχο Γιώργο Σιδ-
ηρόπουλο επισκεφτήκα-
με τους πρόποδες της
Πάρνηθας για να ελέγξο-
υμε τις νέες δεξαμενές
υδροληψίας που μαζί με τις προϋπάρχουσες είναι
απαραίτητες στο έργο της αεροπυρόσβεσης.

Οι καθαρισμοί και αποψιλώσεις πυροπρο-
στασίας καθώς και οι διανοίξεις δασικών και περ-
ιαστικών δρόμων (μερικών μάλιστα για πρώτη
φορά) για τη διέλευση των οχημάτων αποτελούν
μέρος της καθημερινότητας των Υπηρεσιών Πολι-

τικής Προστασίας, Πρασίνου και Καθαριότητας του
Δήμου μας, με στόχο την αποτελεσματική πρόλ-
ηψη ενάντια στον κίνδυνο ενδεχόμενης πυρκα-
γιάς.

Συνεχίζουμε να είμαστε σε ετοιμότητα, προστα-
τεύοντας τον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας και τις
περιουσίες μας”

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο σε υπαλλήλους 
της Δημοτικής Αστυνομίας Ασπροπύργου από 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Με πρωτοβουλία της Αν τιδημάρχ ου Κοιν ων ικής
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας

κας Σοφίας Μαυρίδη και σε συν εργασία με τον  αρμό-
διο Αν τιδήμαρχ ο Αν θρωπίν ων  Πόρων , Δημοτικής
Αστυν ομίας και Εν ίσχ υσης της Απασχ όλησης, κ.
Μιχ αήλ Ψωμιάδη πραγματοποιήθηκε στις 1 και 2 Ιου-
λίου 2021 από το έμπειρο και εξειδικευμέν ο προσω-
πικό του Οργαν ισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  για

τους υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυν ομίας της πόλης
μας εκπαιδευτικό σεμιν άριο με στόχ ο την  προετοι-
μασία και έν ταξη εξειδικευμέν ου αν θρώπιν ου δυν αμι-
κού στον  επιχ ειρησιακό βραχ ίον α του Οργαν ισμού
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» και πιο συγκεκριμέν α στην
υπηρεσία της «Ευρωπαϊκής Γραμμής για τις Εξαφ-
αν ίσεις 116000» και της «Ομάδας Έρευν ας και Διάσω-
σης Θαν άσης Μακρής» σε περιστατικά εξαφάν ισης

αν ηλίκων  ή και περιστα-
τικών  εξαφαν ίσεων  ατόμων
από 18 – 60 ετών , που αν ή-
κουν  σε ευάλωτες και υψηλού
κιν δύν ου ομάδες.

Το πρόγραμμα είχ ε διάρ-
κεια θεωρητικής εκπαίδευσης
10 ωρών  και βασίστηκε στην
Βασική Εκπαίδευση, στην
«Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις
Εξαφαν ίσεις 116000»,στο
πρόγραμμα Amber Alert
Hellas για εξαφαν ίσεις
αν ηλίκων , Missing Alert
Hellas για εξαφαν ίσεις
εν ηλίκων  από 18 – 60 ετών
που αν ήκουν  σε ευάλωτες
και υψηλού κιν δύν ου ομά-
δες, Εργαλεία και Εφαρμογές,
στην  Ομάδα Έρευν ας και
Διάσωσης Θαν άσης Μακρής,
στις Βασικές Αρχ ές και
Έν ν οιες Έρευν ας και Διάσω-
σης, ICS - Σύστημα Διαχ είρ-

ισης Συμβάν τος, στις Βασικές Αρχ ές και Έν ν οιες Ασφ-
άλειας στο Πεδίο, Αξιολόγηση Προφίλ Αγν οουμέν ου και
Μον τέλων  Συμπεριφοράς και Τακτικές Έρευν ας στο
Πεδίο.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης εν τάσσεται στο πλαίσιο
δράσεων  της Ακαδημίας Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης
Smile Academy  – μίας Ακαδημίας με φυσική και ψηφ-
ιακή παρουσία, την  οποία έχ ει ιδρύσει ο Οργαν ισμός
με στόχ ο την  αν άπτυξη δεξιοτήτων , ικαν οτήτων , στά-
σεων  ζωής και συν ηθειών  από μικρούς και μεγάλους.
Μετά το τέλος της Θεωρητικής Εκπαίδευσης δίδεται η
δυν ατότητα σε συν εργασία με το Επιχ ειρησιακό Κέν -
τρο Εκτάκτων  Αν αγκών  του Οργαν ισμού «Το Χαμόγε-
λο του Παιδιού» το Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής
Αστυν ομίας, ν α συν τάξει Ειδικό Εγχ ειρίδιο Κιν ητο-
ποίησης με σκοπό την  άμεση αν ταπόκριση στο πεδίο
σε περιστατικά εξαφαν ίσεων  στην  περιοχ ή ευθύν ης
της. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, πραγματοποιήθηκε
διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας CISCO WEBEX
MEETINGS.

ΜΜεεττάάλλλλααξξηη  ΔΔέέλλτταα::  
««1100  δδεευυττεερρόόλλεεππτταα  
ααρρκκοούύνν  γγιιαα  νναα  
κκοολλλλήήσσεειιςς»»
ΣΣτταα  μμέέττρραα  πποουυ  ππρρέέππεειι  νναα  λλααμμββάάννοοννττααιι  κκααττάά

ττηηςς  ππααννδδηημμίίααςς  μμεε  σσττόόχχοο  ττηηνν  ααπποοφφυυγγήή  εεξξάάππ--
λλωωσσήήςς  ττηηςς  ααννααφφέέρρθθηηκκεε  οο  κκααθθηηγγηηττήήςς  ΦΦααρρμμαα--
κκοολλοογγίίααςς  σσττηηνν  ΙΙααττρριικκήή  ΣΣχχοολλήή  ππααννεεππιισσττηημμίίοουυ
ΚΚρρήήττηηςς  ΑΑχχιιλλλλέέααςς  ΓΓρρααββάάννηηςς..

««ΤΤαα  εεμμββόόλλιιαα  δδεενν  εείίννααιι  ττοο  μμοοννααδδιικκόό  όόππλλοο
ααλλλλάά  εείίννααιι  ττοο  κκύύρριιοο..  ΠΠρρέέππεειι  εεππίίσσηηςς  νναα  ττηηρρ--
οούύμμεε  τταα  μμέέττρραα  ππρροοσστταασσίίααςς»»  εείίππεε..  ««ΣΣττοουυςς  110000
ππλλήήρρωωςς  εεμμββοολλιιαασσμμέέννοουυςς  οοιι  55  δδεενν  αανναα--
ππττύύσσσσοουυνν  κκααλλήή  ααννοοσσίίαα  κκααιι  μμπποορροούύνν  νναα  κκοολλ--
λλήήσσοουυνν»»,,  ππρρόόσσθθεεσσεε..  ««ΗΗ  ιιααττρριικκήή  έέχχεειι  κκααννόόννεεςς
κκααιι  τταα  φφάάρρμμαακκαα  ααδδεειιοοπποοιιοούύννττααιι  ααππόό  σσυυγγκκεεκκρρ--
ιιμμέέννοουυςς  οορργγααννιισσμμοούύςς..  ΌΌτταανν  εεκκφφρράάζζωω  ττηηνν
άάπποοψψηη  μμοουυ  εείίννααιι  εεππιισσττηημμοοννιικκάά  ττεεκκμμηηρριιωωμμέέννηη
δδεενν  κκάάννωω  ττοουυ  κκεεφφααλλιιοούύ  μμοουυ»»  υυπποογγρράάμμμμιισσεε..

ΌΌσσοονν  ααφφοορράά  ττηηνν  μμεεττάάλλλλααξξηη  ΔΔέέλλτταα  κκααιι  ττοο
ππόόσσοο  μμεεττααδδοοττιικκήή  εείίννααιι  οο  κκ..  ΓΓρρααββάάννηηςς  εείίππεε::
««ΑΑρρκκοούύνν  1100  δδεευυττεερρόόλλεεππτταα  γγιιαα  νναα  κκοολλλλήήσσεειιςς
ττηηνν  μμεεττάάλλλλααξξηη  ΔΔέέλλτταα»»..

Θωρακίζει την πυροπροστασία της
Πάρνηθας ο Δήμος Αχαρνών 

– Αυτοψία Βρετού στις νέες δεξαμενές αεροπυρόσβεσης 
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Η Περιφέρεια Αττικής πραγματοποιεί εργασίες
συντήρησης οδοστρώματος στη Λ. Δημοκρατίας στο

δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού
Στο πλαίσιο του

έργου «Συν τήρη-
ση οδών  περιφερ-
ειακών  εν οτήτων
Κ ε ν τ ρ ι κ ο ύ ,
Νότιου, Δυτικού
και Βόρειου Τομέα
Αθην ών », το
οποίο εκτελείται
από την  Περιφέρ-
εια Αττικής, πραγ-
μ α τ ο π ο ι ε ί τ α ι
συν τήρηση της
Λεωφόρου Δημο-
κρατίας, από τις
Τρείς Γέφυρες
μέχ ρι την  Πλατεία
Αγίων  Αν αργύρων
του δήμου Αγίων
Αν αργύρων  -
Καματερού. 

Οι εργασίες ασφ-
αλτόστρωσης αν α-
μέν εται ν α έχ ουν
ολοκληρωθεί μέχ ρι
το τέλος της εβδο-
μάδας. Στη
συν έχ εια, θα ακο-
λ ο υ θ ή σ ο υ ν
εργασίες προσαρ-
μογής της στάθμης
των  καπακιών
των  φρεατίων  στο
ν έο οδόστρωμα
και θα κατασκευα-
στεί ν έα διαγράμμι-

ση επί της οδού.
Α ν τ ί σ τ ο ι χ ε ς
εργασίες συν τήρη-
σης του οδο-
στρώματος θα
π ραγματοπ οιηθ-
ούν  το επόμεν ο
διάστημα και στο
τμήμα της Λ. Δημο-
κρατίας από την
οδό Ευβοίας μέχ ρι
την  οδό Κωστή
Παλαμά.

Με αφορμή τις
σχ ετικές εργασίες,
ο Περιφερειάρχ ης
Αττικής Γ.

Πατούλης επι-
σημαίν ει ότι «για
την  Περιφέρεια
Αττικής αποτελεί
βασική προτεραι-
ότητα η ασφάλεια
των  πολιτών ».
Στο πλαίσιο αυτό,
υπογραμμίζει ότι
για την  εν ίσχ υση
της ασφάλειας των
πολιτών  υλοποι-
ούν ται συν εχ ώς
έργα βελτίωσης του
οδικού δικτύου της
Αττικής. 

«Με συγκεκριμέ-
ν α έργα έχ ουμε

συμβάλλει έμπρακ-
τα στην  βελτίωση
του οδικού δικ-
τύου. Ο συν ολικός
σχ εδιασμός μας
για έν α ασφαλές
και λειτουργικό
οδικό δίκτυο σε
όλη την  Αττική,
όχ ι μόν ο υλοποι-
είται επιτυχ ώς,
αλλά συμβάλει και
στην  αλλαγή της
εικόν ας του οδικού
χ άρτη της Αττικής
μας», τόν ισε χ αρ-
ακτηριστικά ο Γ.
Πατούλης.  

48
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Οδήμαρχος Μεγαρέων
Γρηγόρης Σταμούλης
με έγγραφό του στον

αρμόδιο υπουργό Υποδομών
και Μεταφορών κ. Κωνσταν-
τίνο Καραμανλή αιτείται να μην
σταματάνε καθόλου οι
εργασίες για να ολοκληρωθεί
σύντομα το έργο στον κυκλικό
κόμβο Π.Ε.Ο.Α.Κ Μέγαρα – Νέα
Πέραμος, .

«Κύριε Υπουργέ, η μεγάλη διάρ-
κεια εκτέλεσης των έργων,
οφείλεται στο γεγονός ότι (κατ’
απαίτηση του λειτουργού τού
έργου παραχώρησης και για την
αποφυγή κυκλοφοριακής συμφ-
όρησης), δεν εκτελούνται
εργασίες επί του αυτοκινητοδρό-
μου κατά τις περιόδους, Χριστου-
γέννων – Πρωτοχρονιάς, Πάσχα,
Καλοκαιριού και επίσημων
αργιών».

Η παύση όμως των εργασιών
στις προαναφερθείσες χρονικές
περιόδους ουδόλως συμβάλλει
στην κυκλοφοριακή αποσυμφ-
όρηση, αφού οι δρόμοι στις περι-
όδους αυτές παραμένουν κλει-
στοί, και απεναντίας δημιουργεί
τεράστια προβλήματα, επειδή
επιμηκύνει το χρόνο κατασκευής,
με αποτέλεσμα η ταλαιπωρία του
κόσμου να είναι αβάσταχτη και
για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα

δε τροχαία ατυχήματα είναι σε
καθημερινή βάση, ανεξαρτήτως
εάν η σχετική πληροφόρηση δεν
φτάνει σε σας.

Μετά τα παραπάνω παρακα-
λούμε, όπως η εκτέλεση του
έργου να είναι συνεχής, χωρίς
διακοπές, αφού αυτές αφενός
μεν δεν συμβάλλουν στην κυκλο-
φοριακή αποσυμφόρηση, αφε-
τέρου δε ταλαιπωρούν τους
πολίτες για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα και παράλληλα δημιο-
υργούν τεράστια προβλήματα
στις παρακείμενες επιχειρήσεις
και στην τοπική οικονομία γενικό-
τερα.

Με την βεβαιότητα, ότι θα αντα-
ποκριθείτε θετικά στο δίκαιο
αίτημά μας, σας ευχαριστούμε εκ
των προτέρων».

Το έγγραφο αυτό κοινοποιήθηκε
στον γενικό γραμματέα του υπο-
υργείου Υποδομών, στον περιφε-
ρειάρχη Αττικής κ. Γιώργο
Πατούλη, στον αντιπεριφερει-
άρχη Δυτικής Αττικής κ. Λευτέρη
Κοσμόπουλο, στον αντιπρόεδρο
της Βουλής κ. Θανάση Μπούρα,
στον υφυπουργό Δικαιοσύνης κ.
Γιώργο Κώτσηρα και στους βου-
λευτές Δυτικής Αττικής κ.κ. Βαγ-
γέλη Λιάκο και Γιώργο Τσίπρα.

Να επισπευθεί η ολοκλήρωση του έργου στον
κυκλικό κόμβο Π.Ε.Ο.Α.Κ Μέγαρα – Νέα Πέραμος

Ζητεί με έγγραφό του προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κ.
Καραμανλή ο δήμαρχος Γρηγόρης Σταμούλης

O Δήμος Αχαρνών
ενημερώνει τους
δημότες πως λόγω
των έκτακτων
κ α ι ρ ι κ ώ ν
φαινομένων και του
α ν α μ ε ν ό μ ε ν ο υ
κύματος καύσωνα,
θα μπορούν ☎� να
καλούν στο
τηλεφωνικό κέντρο
του Δήμου
2132072300 για οτιδήποτε χρειαστούν.

Σε περίπτωση που κάποια άτομα
αισθανθούν δυσφορία λόγω υπερβολικής
ζέστης, θα μπορούν να μεταβούν 
- στο Δημαρχείο, όπου θα υπάρχει
κλιματιζόμενος χώρος για την παραμονή

τ ο υ ς
κ α θ η μ ε ρ ι ν ά
έως τις 10 το
βράδυ.

Στις αίθουσες
θα τηρούνται
όλα τα
προβλεπόμενα
μέτρα για την
α π ο φ υ γ ή
μετάδοσης του
κορωνοϊού.

-Σε κάθε περίπτωση οι αρμόδιες
υπηρεσίες του Δήμου θα παραμείνουν σε
επιφυλακή καθ’ όλο το διάστημα της
έξαρσης των φαινομένων , για να
συνδράμουν όπου κριθεί απαραίτητο.

Σε ετοιμότητα οι υπηρεσίες του Δήμου Αχαρνών 
λόγω του νέου καύσωνα 

– Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για
τον καύσωνα

Στον Ασπρόπυργο η θερμοκρασία
αναμένεται την Πέμπτη να αγγίξει
τους 40 βαθμούς Κελσίου

Ο
ι θερμές αέριες μάζες που κινούνται από τη
βόρεια Αφρική προς τη χώρα μας θα προ-
καλέσουν αισθητή άνοδο του υδράργυρου

και από την Πέμπτη (29-7-2021) έως και την Τρίτη
(3-8-2021) η θερμοκρασία θα είναι ιδιαίτερα
υψηλή σε όλη την Ελλάδα.
Στον Ασπρόπυργο η θερμοκρασία αναμένεται την
Πέμπτη να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ
οι υψηλές αυτές θερμοκρασίες θα διαρκέσουν
μέχρι και την Τρίτη 3/08.

Συγκεκριμέν α, την  Τετάρτη (28-7-2021) υψηλές θερ-
μοκρασίες θα επικρατήσουν  σε όλη σχ εδόν  τη χ ώρα.
Οι υψηλότερες τιμές θα σημειωθούν :

α. Ηπειρωτική Ελλάδα: Στη δυτική Στερεά και τη Θεσ-
σαλία (έως 40 με 41 βαθμούς Κελσίου) και στην  κεν -
τρική Μακεδον ία και το εσωτερικό της Ηπείρου (έως
39 με 40 βαθμούς Κελσίου)

β. Νησιωτική Ελλάδα: Στα ν ησιά του Ιον ίου, του αν α-
τολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάν ησα (έως 37 βαθμούς
Κελσίου).

3. Την  Πέμπτη (29-7-2021) υψηλές θερμοκρασίες θα
επικρατήσουν  σε όλη τη χ ώρα. Οι υψηλότερες τιμές
προβλέπεται ν α σημειωθούν :

α. Ηπειρωτική Ελλάδα: Στη δυτική Στερεά και τη Θεσ-
σαλία (έως 41 με 42 βαθμούς Κελσίου) και στην  κεν -
τρική Μακεδον ία και το εσωτερικό της Ηπείρου (έως
40 με 41 βαθμούς Κελσίου)

β. Νησιωτική Ελλάδα: Στα ν ησιά του Ιον ίου (έως 38
με 40 βαθμούς Κελσίου) και στα ν ησιά του αν ατολικού
Αιγαίου και τα Δωδεκάν ησα (έως 37 με 38 βαθμούς
Κελσίου).

Απο την  Παρασκευή (30-7-2021) μέχ ρι και την  Τρίτη
(3-8-2021) η θερμοκρασία θα κυμαν θεί σε ιδιαίτερα
υψηλά επίπεδα και οι μέγιστες τιμές της, στο εσωτερ-
ικό της ηπειρωτικής χ ώρας, θα φθάσουν  περί τους 43
βαθμούς Κελσίου, εν ώ υψηλές θα παραμείν ουν  οι θερ-
μοκρασίες και κατά τη διάρκεια της ν ύχ τας, με τις
ελάχ ιστες τιμές πάν ω από τους 25 με 26 βαθμούς
Κελσίου.

Τις επόμεν ες ημέρες, όποτε κριθεί απαραίτητο, θα
ακολουθήσει επικαιροποίηση του παρόν τος δελτίου.
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Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε
η πυρκαγιά που ξέσπασε
στον Περιφερειακό Φυλής

Ά
μεση υπήρξε η κινητοποίηση της Πυροσβε-
στικής, του  Δήμου Φυλής και της Πολιτικής
Προστασίας.

Επί τόπου επιχείρησαν 5 υδροφόρες του
Δήμου συνδράμοντας το δύσκολο έργο των Πυρ-
οσβεστικών δυνάμεων που επιχείρησαν με 2
μεγάλα και δύο μικρά οχήματα.
Στο σημείο έφτασαν με το ξέσπασμα την φωτιάς ο

Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, ο Αντιδή-
μαρχος Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης Οικονο-
μάκης και η Αντιδήμαρχος Φυλής Ελένη Λιάκου.

Τα οχήματα της πυροσβεστικής αποχώρησαν
πριν λίγο καθώς μαίνεται η μεγάλη φωτιά σε Στα-
μάτα – Διόνυσο ενώ επί τόπου σε επιφυλακή
παραμένουν 3 μεγάλες υδροφόρες του Δήμου
Φυλής, δυνάμεις της αστυνομίας και εργαζόμενοι
της Πολιτικής Προστασίας και της Δημοτικής
Αστυνομίας.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του
Δήμου Φυλής Μιχάλης Οικονομάκης απευθύνει
έκκληση προς τους συμπολίτες να είναι ιδιαίτερα
προσεχτικοί τις επόμενες μέρες οπότε και ανα-
μένεται σημαντική αύξηση του υδραργύρου, με
θερμοκρασίες καύσωνα.

Σ
ε συν έχ εια
των  αν α-
κοιν ώσεων  της

Εθν ικής Μετεωρολογι-
κής Υπηρεσίας (ΕΜΥ)
και της Γεν ικής Γραμ-
ματείας Πολιτικής
Προστασίας για
αισθητή άν οδο της
θερμοκρασίας από

σήμερα και μέχ ρι τις αρχ ές της ερχ όμεν ης εβδομάδας,
ο Αν απληρωτής Υπουργός Εσωτερικών , Στέλιος
Πέτσας, απέστειλε επιστολή προς τους δήμους και τις
περιφέρειες της χ ώρας, καλών τας τους ν α θέσουν  σε
εφαρμογή τα προβλεπόμεν α σχ έδια αυξημέν ης ετοιμότ-
ητας πολιτικής προστασίας και ν α προετοιμάσουν
κατάλληλα τις κοιν ων ικές δομές των  υπηρεσιών  τους,
προκειμέν ου ν α υπάρξει η καλύτερη δυν ατή συν τον ι-
σμέν η αν τιμετώπιση του επικείμεν ου καύσων α.

Η επιστολή

Σε συν έχ εια των  αν ακοιν ώσεων  της Εθν ικής Μετεω-
ρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) και της Γεν ικής Γραμμα-
τείας Πολιτικής Προστασίας για αισθητή άν οδο της θερ-
μοκρασίας από σήμερα και μέχ ρι τις αρχ ές της ερχ ό-
μεν ης εβδομάδας, είν αι αν αγκαία η συμβολή σας στον
συν τον ισμό όλων  των  συν αρμόδιων  φορέων  εν όψει
του επικείμεν ου καύσων α.

Πρώτη προτεραιότητά μας είν αι η πρόληψη αλλά και
η άμεση αν τιμετώπιση των  επιπτώσεων  από την  επι-
κράτηση των  ιδιαίτερα υψηλών  θερμοκρασιών , οι
οποίες προβλέπεται ότι θα εκδηλωθούν  τις επόμεν ες
ημέρες σε ολόκληρη τη χ ώρα.

Σε αυτό το πλαίσιο, παρακαλείσθε ν α θέσετε σε εφα-
ρμογή τα προβλεπόμεν α σχ έδια αυξημέν ης ετοιμότητας
πολιτικής προστασίας και ν α προετοιμάσετε κατάλληλα
τις κοιν ων ικές δομές των  υπηρεσιών  σας, προκειμέ-
ν ου ν α υπάρξει η καλύτερη δυν ατή συν τον ισμέν η
αν τιμετώπιση των  έκτακτων  αν αγκών  που τυχ όν  θα
προκύψουν , με άμεση διαχ είριση των  συν επειών  του
φαιν ομέν ου και με πρώτο μέλημα την  προστασία της
ζωής, της υγείας και της περιουσίας των  πολιτών .

Ιδιαίτερη μέριμν α πρέπει ν α ληφθεί για την  παραμο-
ν ή των  αστέγων  και ιδίως των  ηλικιωμέν ων  και
πασχ όν των  από χ ρόν ια ν οσήματα σε χ ώρους δροσε-
ρούς και σκιερούς, μακριά από συν ωστισμό.

Επίσης, σε συν έχ εια της διαρκούς συν εργασίας μας
και της χ ρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερ-
ικών  δράσεων  πυροπροστασίας, υπογραμμίζω και
παρακαλώ για τις συν τον ισμέν ες και άμεσες εν έργειές
σας με σκοπό την  εν ίσχ υση των  μέτρων  και δράσεων
πρόληψης (απομάκρυν ση των  εύφλεκτων  υλικών , διά-
ν οιξη ζων ών , καθαρισμός των  περιαστικών  περιοχ ών
κ.ο.κ.), καθώς και για την  ετοιμότητα των  Δήμων  και
των  Περιφερειών  εν  όψει του αυξημέν ου κιν δύν ου των
δασικών  πυρκαγιών .

Μέσα από τη συν εργασία και τις συν έργειες του
μηχ αν ισμού πολιτικής προστασίας του Κεν τρικού Κρά-
τους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είμαι βέβαιος ότι
θα κάν ουμε ό,τι χ ρειαστεί για ν α σταθούμε υπεύθυν α
και αποτελεσματικά δίπλα σε κάθε πολίτη και ιδιαίτερα
στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας.»

Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα 28 Ιουλίου 

Σύμφων α με το Χάρτη Πρόβλεψης Κιν δύν ου Πυρκα-
γιάς που εκδίδει η Γεν ική Γραμματεία Πολιτικής Προ-
στασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
(www.civ ilprotection.gr), για σήμερα  Τετάρτη 28 Ιου-
λίου 2021, προβλέπεται πολύ υψηλός κίν δυν ος πυρκα-
γιάς (κατηγορία κιν δύν ου 4) για τις εξής περιοχ ές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβαν ομέν ης της
ν ήσου Κυθήρων )

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας, ΠΕ Βοι-
ωτίας)

Περιφέρεια Πελοπον ν ήσου (ΠΕ Κορίν θου, ΠΕ
Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακων ίας, ΠΕ Μεσ-
σην ίας)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχ αΐας, ΠΕ Ηλείας)
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ

Ικαρίας).

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

ΠΕΤΣΑΣ ΣΕ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ:Θέστε  σε εφαρμογή τα προβλεπόμενα
σχέδια αυξημένης ετοιμότητας πολιτικής προστασίας 
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«Λουκέτα» και πρόστιμα σε επιχειρήσεις για σοβαρές φορολογικές παραβάσεις

Σ
υγkεκριμένες οδηγίες για τις
ποινές (αναστολή λειτουργίας
και πρόστιμα) που επιβάλλονται

σε σοβαρές φορολογικές παραβάσεις
όπως η μη έκδοση αποδείξεων ή η
έκδοση παραποιημένων στοιχείων δίνει
με απόφαση του στους ελεγκτές της
ΑΑΔΕο Διοικητής της, Γιώργος Πιτσιλής.

Αναλυτικότερα, κατ΄ εφαρμογή των
ισχυουσών διατάξεων νόμου, οι οδηγίες
του Διοικητή της ΑΑΔΕ που αφορούν
και στην περίπτωση άσκησης βίας σε
βάρος των ελεγκτών από τους ελεγχό-
μενους ή την παρεμπόδιση του ελέγχου,
προβλέπουν τα ακόλουθα:

1. Αναστολή λειτουργίας επαγγελματι-
κής εγκατάστασης σε περιπτώσεις μη
έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης παρα-
στατικών

– Η λειτουργία της επαγγελματικής
εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε
ο έλεγχος και διαπιστώθηκαν παραβά-
σεις που επισύρουν αναστολή λειτο-
υργίας της επαγγελματικής εγκατάστα-
σης, αναστέλλεται:

α. Άμεσα για 48 ώρες, εφόσον διαπι-
στώνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής
έκδοση περισσότερων απο 10 παραστα-
τικών πώλησης ή αν η καθαρή αξία των
αγαθών ή των υπηρεσιών που εκδόθη-
καν χωρίς παραστατικά υπερβαίνει τα
500 ευρώ,

β. Αμελλητί για 96 ώρες, εφόσον
εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολο-
γικού έτους διαπιστώνεται εκ νέου στην
ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατά-
σταση του υπόχρεου η μη έκδοση ή η
ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών
παραστατικών

γ. Αμελλητί για 10 ημέρες, κάθε φορά
που εντός δύο φορολογικών ετών δια-
πιστώνεται από τον ίδιο έλεγχο, η μη
έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχι-
στον τριών παραστατικών πώλησης, σε
οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάστα-
ση του υπόχρεου, ανεξαρτήτως αξίας
τους.

2. Αναστολή λειτουργίας επαγγελματι-
κής εγκατάστασης σε περίπτωση παρεμ-
πόδισης της διενέργειας του φορολογι-
κού ελέγχου

– Σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η
διενέργεια κάθε είδους επιτόπιου φορο-
λογικού ελέγχου με χρησιμοποίηση βίας
ή απειλής κατά των ελεγκτών, με απόφ-
αση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αναστέλ-
λεται μέχρι έναν μήνα η λειτουργία της
επαγγελματικής εγκατάστασης του
ελεγχόμενου.

-Η απόφαση του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε. για την αναστολή λειτουργίας
της επαγγελματικής εγκατάστασης κοι-
νοποιείται με αποδεικτικό επίδοσης στον
υπόχρεο και στην οικεία Αστυνομική
αρχή από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.,
στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας
βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματι-
κής εγκατάστασης.

3. Επιβολή του ειδικού προστίμου και
της αναστολής λειτουργίας επαγγελματι-
κής εγκατάστασης

Στις περιπτώσεις απειλής χρήσης βίας
με όπλα ή άλλα αντικείμενα που δύναν-
ται να προκαλέσουν σωματική βλάβη ή
κίνδυνο ζωής του ελεγκτή, με απόφαση
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. επιβάλλονται
σωρευτικά:

– ειδικό πρόστιμο από 10.000 έως
50.000 ευρώ στον υπαίτιο διάπραξης
των ανωτέρω πράξεων και

– αναστολή λειτουργίας της επαγγε-
λματικής εγκατάστασης του υπαίτιου από
2 έως 6 μήνες και από 6 μήνες έως και
3 έτη σε περίπτωση υποτροπής.

4. Αναστολή λειτουργίας επαγγελματι-
κής εγκατάστασης σε περίπτωση παρ-
αβίασης φορολογικών ηλεκτρονικών
μηχανισμών

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται η
παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση
στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκ-
τρονικών μηχανισμών κατά τη διενέρ-
γεια κάθε είδους φορολογικού ελέγχου
με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.,
αναστέλλεται η λειτουργία της επιχείρη-
σης:

α) Από 2 έως 12 μήνες όταν ο
υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος
χρήστης του φορολογικού ηλεκτρονικού
μηχανισμού.

β) Από από 3 έως είκοσι 24 μήνες
όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι η
επιχείρηση που έχει λάβει έγκριση λογι-
σμικού (software) και υλισμικού (hard-
ware) από τα αρμόδια όργανα

5. Επιβολή προστίμων αντί για ανα-
στολή λειτουργίας

Σε ειδικές κατηγορίες υπόχρεων,
όπως για παράδειγμα φροντιστήρια,
ξενοδοχεία, γραφεία τελετών ή φαρμα-
κεία αντί για λουκέτο η φορολογική
νομοθεσία ορίζει την επιβολή προ-
στίμων. 

Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 1.000
έως 1.500 ευρώ για τους υπόχρεους
που εφαρμόζουν απλογραφικό σύστημα
και από 2.000 έως 2.500 ευρώ για τους
υπόχρεους που εφαρμόζουν διπλογρα-
φικό λογιστικό σύστημα. Σε περίπτωση
υποτροπής τα παραπάνω πρόστιμα
αυξάνονται αντίστοιχα από 2.501 ευρώ
έως 3.500 ευρώ και από 3.501 έως
5.000 ευρώ ( διπλογραφικά).

Δήμος Μεγαρέων: «Να τοποθετηθούν υαλοπετάσματα
στην Ολυμπία οδό στο ύψος της Κινέτας»

Ο
Δήμος Μεγαρέων  ζητά με
έγγραφό του προς τον
υπουργό Υποδομών &

Μεταφορών κ. Κωνσταντίνο Καρα-
μανλή και την Ολυμπία Οδό Α.Ε να
τοποθετηθούν υαλοπετάσματα στην
περιοχή της Κινέτας σε διάφορα
σημεία της Ολυμπίας οδού, όπως
ζητούν οι κάτοικοι της Κινέτας, με
σχετικό έγγραφο της Προέδρου της
Κοινότητος Κινέτας κ. Αλεξάνδρας
Μπαλτσιώτη.

Αναφέρεται στο έγγραφο: «Κύριε
Υπουργέ, σας γνωρίζουμε, ότι οι
κάτοικοι της Κινέτας του Δήμου
Μεγαρέων, την οποία διασχίζει η
Ολυμπία Οδός, υποφέρουν από
τον θόρυβο των διερχομένων
οχημάτων από την εθνική οδό,
γεγονός που επιφέρει και κλονισμό της υγείας τους.

Το πρόβλημα εντάθηκε ακόμη περισσότερο μετά από την αποψίλωση του ορεινού όγκου της περιοχής, εξ’  αιτίας
της καταστροφικής πυρκαγιάς του Ιουλίου του 2018, που κατέκαψε το δάσος της Κινέτας.Κατόπιν των ανωτέρω,
παρακαλούμε, όπως τοποθετηθούν, το ταχύτερο δυνατόν, υαλοπετάσματα κατά μήκος της Ολυμπίας Οδού, στην
περιοχή της Κινέτας, σε επιλεγμένα σημεία προκειμένου να προστατευτεί η ποιότητα ζωής και η υγεία των κατοίκων
της περιοχής αυτής.

Υπενθυμίζουμε, ότι με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο έχει απευθύνει ήδη αίτημα για το ίδιο θέμα και η Κοινότ-
ητα Κινέτας.Με την βεβαιότητα, ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στο δίκαιο αίτημα μας, σας ευχαριστούμε
εκ των προτέρων».

Κορονοϊός: 3593 νέα
κρούσματα - 8 νεκροί και

142 διασωληνωμένοι
Ο Εθν ικός Οργαν ισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)

αν ακοίν ωσε το απόγευμα της Τρίτης (27/7) ότι τα
εργαστηριακά επιβεβαιωμέν α ν έα κρούσματα του
κορον οϊού είν αι 3.593, εκ των  οποίων  15
εν τοπίστηκαν  κατόπιν  ελέγχ ων  στις πύλες εισόδου
της χ ώρας.

Ο συν ολικός αριθμός των  κρουσμάτων  αν έρχ εται
σε 482.145(ημερήσια μεταβολή +0.9%), εκ των
οποίων  51.2% άν δρες. Με βάση τα επιβεβαιωμέν α
κρούσματα των  τελευταίων  7 ημερών , 124 θεωρ-
ούν ται σχ ετιζόμεν α με ταξίδι από το εξωτερικό και
1.343 είν αι σχ ετιζόμεν α με ήδη γν ωστό κρούσμα.

Τα κρούσματα σήμερα στην  Αττική

Στην  Αττική σήμερα, 27/07/2021 εν τοπίστηκαν
1332 ν έα κρούσματα σύμφων α με τον  ΕΟΔΥ.Η
καταν ομή των  κρουσμάτων  στην  Αττική σήμερα
είν αι εξής:

- Αν ατολική Αττική 162
- Βόρειος Τομέας Αθην ών  168
- Δυτική Αττική 39
- Δυτικός Τομέας Αθην ών  213
- Κεν τρικός Τομέας Αθην ών  328
- Νήσοι 64
- Νότιος Τομέας Αθην ών  175
- Πειραιάς 183



8-θριάσιο Tετάρτη 28 Ιουλίου 2021

Κ.Μητσοτάκης: Νέα έκκληση προς τους ανεμβολίαστους
εκπαιδευτικούς να σπεύσουν για το εμβόλιο

Τ
ην έκκλησή του προς τους
ανεμβολίαστους εκπαιδευτι-
κούς να σπεύσουν να

εμβολιαστούν άμεσα επανέλαβε στη
Βουλή ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος
Μητσοτάκης, στην πρωτολογία του,
κατά τη συζήτηση για το νομοσχέδιο
του υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων για την «Αναβάθμιση
του σχολείου, ενδυνάμωση των
εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».

Όπως είπε, οι εκπαιδευτικοί που
θα επιλέξουν τελικά να μην εμβο-
λιαστουν, «είναι βέβαιο ότι θα υπο-
στούν πρόσθετη ταλαιπωρία. 

Θα ζητήσουμε συχνά εργαστηρια-
κά τεστ προκειμένου να μπορούν
να προσέλθουν στην τάξη».

Ο πρωθυπουργός ζήτησε «όλοι σε
αυτή την αίθουσα να συμφωνήσο-
υμε ότι πρέπει να πείσουμε τους
ανεμβολίαστους εκπαιδευτικούς μας
να σπεύσουν να κάνουν το βήμα να
εμβολιαστούν».

Όπως ανέφερε, «μας απασχόλησε
το ενδεχόμενο του υποχρεωτικού
εμβολιασμού των εκπαιδευτικών.
Αποφάσισα, όμως, ότι αυτή δεν θα
ήταν η ενδεδειγμένη λύση. Άνω του
70% έχει εμβολιαστεί. Σημαντικός
αριθμός δεν έχει κάνει αυτή την
κίνηση. Θα πρέπει να στείλουμε όλα
τα κόμματα ένα σήμα πως αυτό
εγκυμονεί για την υγεία των εκπαι-
δευτικών» υπογράμμισε.

Παράλληλα, υπενθύμισε πως έχει
ανοίξει η πλατφόρμα για εφήβους
15-17 ετών και από την Παρασκευή
ανοίγει για τα παιδιά 12-15 ετών.
«Είναι μια προσωπική απόφαση,
κάθε οικογένεια θα κάνει αυτό που
θεωρεί σωστό. 

Αν είχα παιδί σε αυτή την ηλικία,
δεν θα είχα κανένα δισταγμό να το
εμβολιάσω» τόνισε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε
πως πριν από περίπου 25 μήνες η
κυβέρνηση κατέθετε μόλις το δεύτε-
ρο νομοσχέδιό της, τις πρώτες

ρυθμίσεις για το ζήτημα της παι-
δείας. Έκτοτε μεσολάβησαν δεκά-
δες παρεμβάσεις.

Ένα μεγάλο κομμάτι του προεκ-
λογικού της προγράμματος έχει ήδη
ολοκληρωθεί σε επίπεδο νομοθετι-
κού έργου, επισήμανε και συμπλήρ-
ωσε πως μέσα στην πανδημία η
χώρα έκανε με επιτυχία το μεγάλο
ψηφιακό άλμα της διδασκαλίας από
απόσταση. «Θέλω να ευχαριστήσω
και πάλι όλους τους εκπαιδευτικούς
μας οι οποίοι κράτησαν ζωντανή
την εκπαίδευση στις δύσκολες εβδο-
μάδες της πανδημίας» ανέφερε.

«Καθώς πλησιάζει πια ο Σεπτέμβρ-
ιος, το πρώτο μας μέλημα θα είναι
να επιστρέψουν όλα τα παιδιά στο
σχολείο με τη μεγαλύτερη δυνατή
ασφάλεια. Όλοι γνωρίζουμε ότι
παρά τις φιλότιμες προσπάθειες, η
τηλεκπαίδευση δεν μπορεί να υπο-
καταστήσει ποτέ τη φυσική παρου-
σία των μαθητών στην τάξη» είπε.

«Γνωρίζουμε ότι η πανδημία, το
4ο κύμα αφορά πρώτα και πάνω
από όλα τους ανεμβολίαστους
συμπολίτες μας. Έχουν ευθύνη
απέναντι στον εαυτό τους, απέναντι
στην οικογένειά τους και απέναντι
στα παιδιά. Η αναπλήρωση ενός
εκπαιδευτικού δεν είναι εύκολη
ύποθεση» δήλωσε ο πρωθυπο-
υργός.

ΔΗΛΩΣΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΩΤΣΗΡΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ
ΚΩΔΙΚΑ
«Με τις προτειν όμεν ες αλλαγές των

διατάξεων  του ποιν ικού κώδικα και
του κώδικα ποιν ικής δικον ομίας,
παρουσιάσθηκε ο επιδιωκόμεν ος
στόχ ος της παρούσας ν ομοθετικής
παρέμβασης του Υπουργείου Δικαι-
οσύν ης, που δεν  είν αι άλλος από
την  εν ίσχ υση της ασφάλειας και της
προστασίας του κοιν ων ικού συν ό-
λου με έν αν  συν εκτικό και επι-
στημον ικά άρτιο τρόπο.

Η απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη
προστασία ευάλωτων  κοιν ων ικών  ομάδων , όπως οι αν ήλικοι, τα θύματα σεξουαλι-
κής κακοποίησης και εκμετάλλευσης αλλά και τα θύματα της εμπορίας αν θρώπων ,
εν τάσσον ται στην  βασική στοχ οθεσία των  προτειν όμεν ων  αλλαγών , οι οποίες
παράλληλα αποσκοπούν  στην  εν αρμόν ιση του ποιν ικού δικαιϊκού μας συστήματος
με ευρωπαϊκές συμβάσεις που ρυθμίζουν  τα δικαιώματα προστασίας και αξιολόγησης
των  αν ηλίκων  και εν ηλίκων  θυμάτων .
Η αυτεπάγγελτη δίωξη των  αδικημάτων  κατά της γεν ετήσιας ελευθερίας όταν  στρέφ-

ον ται σε βάρος αν ηλίκων , η αλλαγή του χ ρόν ου έν αρξης της παραγραφής των  αδικ-
ημάτων  αυτών  από την  εν ηλικίωση του αν ηλίκου με παρέκταση εν ός επιπλέον
έτους εφόσον  πρόκειται για πλημμέλημα ή τριών  επιπλέον  ετών  εφόσον  πρόκειται
για κακούργημα, η αποκλειστική πρόβλεψη ποιν ής ισοβίου καθείρξεως σε περίπτω-
ση βιασμού σε βάρος αν ηλίκου, η τιμώρηση των  γεν ετήσιων  πράξεων  με αν ηλίκους
(αποπλάν ηση) ως κακούργημα σε όλες τις μορφές του, η αυστηροποίηση των
ποιν ών  για την  κατάχ ρηση αν ίκαν ων  προς αν τίσταση προσώπων  σε γεν ετήσιες
πράξει λόγω διαν οητικής ή σωματικής αν απηρίας και η δυν ατότητα της κατά προτε-
ραιότητα εκδίκασης των  εν  λόγω υποθέσεων , αποτελούν  κάποιες από τις προ-
τειν όμεν ες αλλαγές που συν τείν ουν  στην  ουσιαστική και αποτελεσματική προ-
στασία των  θυμάτων  τέτοιων  μείζον ος απαξίας συμπεριφορών ».

Μ
ετά από έν τον α παρά-
πον α που διατυπών ουν
πολλοί Δήμοι της Ελλά-

δας για την  αν αστολή λειτο-
υργίας καταστημάτων  της Τρά-
πεζας Πειραιώς, ο Πρόεδρος της
ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου
έστειλε επιστολή προς τον  Υπο-
υργό Οικον ομικών , Χρήστο Σταϊ-
κούρα, την  οποία κοιν οποίησε
και προς τους κ.κ. Γιάν ν η Στο-
υρν άρα – Διοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδας και Γιώργο Χατζην ι-
κολάου – Πρόεδρο της Τράπεζας
Πειραιώς.

Στην  επιστολή αν αφέρεται ότι
οι τοπικές κοιν ων ίες αν τιδρούν
στο κλείσιμο καταστημάτων  της
Τράπεζας Πειραιώς, αλλά και άλλων  τρα-
πεζών  στο πρόσφατο παρελθόν , με
αποτέλεσμα χ ιλιάδες επαγγελματίες αλλά
και απλοί πολίτες ν α μην  μπορούν  ν α
εξυπηρετηθούν .

«Οι αποφάσεις των  τραπεζών  δεν
φαίν εται ν α λαμβάν ουν  υπόψη τους τις
αρν ητικές επιπτώσεις που έχ ει στην
εξυπηρέτηση του πληθυσμού ειδικά σε
περιφερειακές και αγροτικές περιοχ ές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ
θεωρεί ότι τέτοιου είδους αποφάσεις πρέ-
πει ν α λαμβάν ον ται με κριτήριο όχ ι
μόν ον  την  εν ίσχ υση της κερδοφορίας
των  τραπεζών , που είν αι θεμιτή, αλλά
πρωτίστως με βάση τις αν άγκες της

χ ώρας μας για την  επίτευξη βιώσιμης και
μακροπρόθεσμης αν άπτυξης», τον ίζεται
στην  επιστολή.

Στην  επιστολή τον ίζεται ότι το Δ.Σ.
της Κ.Ε.Δ.Ε. ζητά από την  πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Οικον ομικών  ν α
εξασφαλίσει ακόμη και με ν ομοθετική
ρύθμιση εφόσον  αυτό απαιτηθεί, τη λει-
τουργία εν ός τουλάχ ιστον  τραπεζικού
καταστήματος στα όρια του κάθε Δήμου
της Χώρας, ως η ελάχ ιστη συν εισφορά
των  τραπεζών , στην  καθημεριν ή προ-
σπάθεια που καταβάλλουν  εκατομμύρια
επαγγελματίες, τοπικές επιχ ειρήσεις και
εργαζόμεν οι, για ν α αν ακάμψει η ελλην ι-
κή οικον ομία και ν α εν ισχ υθεί η κοιν ω-
ν ική συν οχ ή της χ ώρας.

Κλείνει καταστήματα σε όλη τη Χώρα η
Τράπεζα Πειραιώς - Έντονη διαμαρτυρία
των Δημάρχων

Το υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
στη Σίφνος που κλείνει 28 Ιουλίου  

Χαρδαλιάς: 4 προσαγωγές στη Σταμάτα 
- Έκκληση Χρυσοχοΐδη για προσοχή

Τ
έσσερις προσαγωγές υπόπτων για την πυρκαγιά, που
ξέσπασε χθες το πρωί  στην περιοχή Σταμάτα Αττικής,
ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και

Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς σε έκτακτη ενημέρωση
για την εξέλιξη της πυρκαγιάς που έκανε πριν από λίγο μαζί με
τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.
Ο Ν. Χαρδαλιάς επιβεβαίωσε πως η εικόνα από το πύρινο μέτω-
πο σε Σταμάτα, Ροδόπολη και Διόνυσο είναι βελτιωμένη και η
φωτιά δείχνει σε ύφεση, ενώ υπάρχουν πολλές διάσπαρτες
εστίες.
Από την πλευρά του ο Μιχ. Χρυσοχοΐδης μίλησε για δύκολη φωτιά
και επαίνεσε το έργο των πυροσβεστών, καθώς και των εθελον-
τών και αστυνομικών που βοήθησαν.
Ο υπουργός ανέφερε ότι στην περιοχή βρίσκονται οι ανακριτι-
κέςς αρχές του ΠΣ που ερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς και
δήλωσε βέβαιος ότι πολύ σύντομα θα καταλήξουν σε συμπερά-
σματα. «Θα προστατέψουμε με απόλυτη προσήλωση και
αφοσίωση το περιβάλλον, τα δάση μας και τους οικισμούς και
φυσικά τις ανθώπνες ζωές» είπε και απηύθυνε έκκληση στους
πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τις επόμενες ημέρες και
να μην επιχειρούν φωτιές στην ύπαιθρο, καθώς θα είναι δύκολες
και ο κίνδυνος πυρκαγιάς πολύ υψηλός.
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ΟΑναπληρωτής Δήμαρχος
Κοινωνικής Πολιτικής
Γιώργος Αντωνόπουλος

σας ενημερώνει ότι σε συνερ-
γασία με το Υπουργείο Υγείας
θα αρχίσουν οι εμβολιασμοί
κατ΄ οίκον πολιτών
Η διαδικασία περιγράφεται σε 6
βήματα:
1ο Βήµα: Ο κάθε πολίτης που
επιθυμεί να πραγματοποιήσει
το εμβολιασμό του ΚΑΤ΄
ΟΙΚΟΝ, θα πρέπει να έρθει σε
επικοινωνία µε τον θεράποντα
ιατρό του.
2ο Βήµα: Ο ιατρός µε την σειρά
του συµπληρώνει µια αίτηση
εμβολιασμού για τον ενδιαφερό-
μενο πολίτη.
3ο Βήµα: Αποστέλλεται ενημερ-
ωτικό µήνυµα (SMS) µε το ακόλουθο κείµενο:
”Το αίτηµα σας για εμβολιασμό κατ’ οίκον

καταχωρήθηκε. Θα επικοινωνήσουµε µαζί σας
για τον ορισµό του ραντεβού σας”.

4ο Βήµα: Ο πολίτης λαµβάνει
κλήση από την Επιχείρηση
“Ελευθερία’’ µε σκοπό τον
ορισµό ραντεβού.
5ο Βήµα: Πραγµατοποιείται
επίσκεψη στο σπίτι του ωφε-
λούµενου πολίτη για την
πραγµατοποίηση του εμβολια-
σμού.
6ο Βήµα: Η διαδικασία ολοκ-
ληρώνεται µε την αποστολή
ενηµερωτικού µηνύµατος
(SMS) στο κινητό του πολίτη:
“Ολοκληρώσατε τον εμβολια-
σμό σας. Μετά από 1 µέρα
µπορείτε να εκδώσετε το
πιστοποιητικό εμβολιασμού
στο Gov.gr ή ΚΕΠ”.
Η Κοινωνική Υπηρεσία του
Δήμου Φυλής βρίσκεται σε

ετοιμότητα. Για κάθε νεότερο θα υπάρξει ανα-
κοίνωση.

ΚΚΚΚοοοο ιιιι ννννωωωωνννν ιιιι κκκκήήήή     ΥΥΥΥππππηηηηρρρρεεεεσσσσίίίίαααα     ΔΔΔΔήήήήμμμμοοοουυυυ     ΦΦΦΦυυυυλλλλήήήήςςςς     
ΕΕννηημμέέρρωωσσηη  πποολλιιττώώνν  γγιιαα  ττοονν  κκααττ΄́  οοίίκκοονν  εεμμββοολλιιαασσμμόό
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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 ΖΑΧΑΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΚΩΣΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ

ΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΡΗΓΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟΝ ΧΟΛΑΡΓΟ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ

ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  
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Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284
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«Στον αέρα» τα τοπικά
πρωταθλήματα
-Όχι λόγω κορωνοϊού!

Φτάσαμε στις 28 Ιουλίου και δεν έχει υπάρξει
καμία επίσημη ενημέρωση από πλευράς
ΕΠΟ/Ενώσεων, για τα τοπικά πρωταθλήματα.
Ανεπίσημες πληροφορίες, αναφέρουν ότι η ένα-
ρξη και διεξαγωγή τους, βρίσκεται αυτή τη στιγ-
μή «στον αέρα». Και πάντως, όχι λόγω κορωνο-
ϊού. 
Τα αίτια είναι άλλα και φαίνεται ότι ελάχιστοι

έως τώρα, ομοσπονδιακοί και ενωσιακοί παρά-
γοντες, είχαν τη διάθεση να το αναδείξουν.

Πώς έχει το πρόβλημα

Η Πολιτεία, έχει καταρτίσει υγειονομικά πρωτό-
κολλα για ασφαλή άθληση και για τον ερασι-
τεχνικό αθλητισμό. Αυτά τα πρωτόκολλα, θα
εμπλουτιστούν και με την πρόβλεψη για τα εμβό-
λια κατά της codiv-19. Δεν υπάρχει με άλλα
λόγια εκεί κάποιο ζήτημα. 
Το ζήτημα ωστόσο για το οποίο κανείς Πρόε-

δρος ΕΠΣ δεν μπορεί να προχωρήσει σε καταρ-
τισμό και σύναψη συμβάσεων με τα σωματεία,
δηλαδή προκηρύξεων, είναι ότι ο Νόμος Αυγε-
νάκη, δεν επιτρέπει τη συμμετοχή σε αυτά, σε
σωματεία τα οποία δεν έχουν εγγραφεί στο
Μητρώο της Γ.Γ.Α.. 

Παράλληλα, όποια σωματεία μέχρι τις 31
Αυγούστου δεν έχουν τακτοποιήσει την εγγρα-
φή τους, δεν θα έχουν πρόσβαση στα εθνικά και
δημοτικά στάδια. 
Με άλλα λόγια, ακόμα και σήμερα αν οι ΕΠΣ

προβούν σε προκηρύξεις, δεν θα μπορέσουν τα
σωματεία να δηλώσουν συμμετοχή, καθώς θα
στερούνται παραχωρητηρίων στα γήπεδα, ενώ
ακόμα και αν καταφέρουν και προσκομίσουν
από τους Δήμους, αυτά τα παραχωρητήρια
είναι πολύ πιθανό την 1η Σεπτεμβρίου να αρθ-
ούν και να είναι άκυρα, δηλαδή να δρομολογ-

ηθούν πρωταθλήματα,
αλλά οι ομάδες να μην
έχουν γήπεδα να
παίξουν. Χώρια ότι οι
ομάδες θα συμμετέχουν
παράνομα στα πρωταθ-
λήματα, με ό,τι  αυτό
μπορεί εν τέλει να συνε-
πάγεται.

Οι  επόμενες κινήσεις
της ΕΠΟ

Εμπρός στο αδιέξοδο
αυτό, η ΕΠΟ έχει προγραμματίσει δυο παράλ-
ληλες κινήσεις. 

Η πρώτη, είναι να συνταχθεί μια επιστολή από
τις τοπικές ΕΠΣ, η οποία παρακάμπτοντας τον
Υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, θα
έχει αποδέκτες τον Πρωθυπουργό της χώρας
Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς και τον Υπουργό
Επικρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη, αναλύοντας
το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί.

Παράλληλα, σε επίπεδο Ομοσπονδίας, δημο-
σιεύματα φέρουν τον Πρόεδρο της ΕΠΟ
Θοδωρή Ζαγοράκη, να αναλαμβάνει δράση, να
έρθει σε επαφή με κορυφαία κυβερνητικά στε-
λέχη, ακόμα ίσως και τον Πρωθυπουργό, προ-
κειμένου να τεθεί το σοβαρό αυτό πρόβλημα,
έτσι ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν τα πρω-
ταθλήματα. 

Με την ηγεσία της ΕΠΟ να έχει αναλωθεί τις
τελευταίες μέρες στα «παζάρια» με την Πολιτεία
και την UEFA για την ολιστική μελέτη, αλλά και
τον Αυγενάκη να πιέζει, παραμένοντας ανένδο-
τος στο ζήτημα του Νόμου, αν δεν ευοδώσει η
πρωτοβουλία του Θοδωρή Ζαγοράκη και οι
κινήσεις των ΕΠΣ, για το ερασιτεχνικό ποδόσφ-
αιρο, είναι πολύ πιθανό, τη νέα αγωνιστική
περίοδο, τοπικά πρωταθλήματα να μην υπάρ-
ξουν. Και να μην υπάρξουν, όχι εξαιτίας του
κορωνοϊού.

Κορυφή ο 
Άλμπατρος Άνω

Λιοσίων

Κορυφαίος σύλλογος των
Άνω Λιοσίων αναδείχθηκε ο
Άλμπατρος στο πρόσφατο
πρωτάθλημα αναπτυξια-
κών κατηγοριών που έλαβε
χώρα στο ΟΑΚΑ.

Συγκεκριμένα ο σύλλογος
μας κατέλαβε την 32η θέση
ανάμεσα σε 113 σωματεία
στη γενική βαθμολογία της
κολυμβητικής ομοσπονδίας με
αποκορύφωμα την 1η θέση
του Γιώργου Κούση στα 50 μ.
ελευθερο
την 2η θέση που κατέκτησε η
Χριστίνα Λάζαρη στα 100μ.
ελευθερο Νεανίδων τη 2η
θέση που κατέλαβε η ομάδα
της σκυτάλης παμπαίδων Β
στα 4Χ100 ελευθερο, με τους
Κούση Γιώργο
Πισιριδη Γιώργο
Ψαλίδα Στάθη
Κουρκουλιώτη Ιασονα
καθώς και ο
Μάριος Σκαρλάτος με τη 7η
θέση στα 100μ. πεταλούδα
Παμπαίδων Α.
Οι επιτυχίες αυτές αποκτούν

μεγαλύτερες διαστάσεις εάν
συνυπολογίσουμε πως το κολ-
υμβητήριο Άνω Λιοσιων επα-
ναλειτούργησε μόλις στις 17/5
( τουλάχιστον ένα μήνα αργό-
τερα από τα υπόλοιπα κολ-
υμβητήρια).

Έτσι το εγχείρημα της
συνένωσης των δυο
μεγαλύτερων σωματείων της
περιοχής , Άλμπατρος και
Τρίτωνας , στέφθηκε με
απόλυτη επιτυχία κάτω από
ιδιαίτερα ασχημες συνθήκες
που προέκυψαν από την
έναρξη της πανδημίας .

Αρχιτέκτονες όλης αυτής της
προσπάθειας ήταν οι προ-
πονητες μας , Γιάννης Ξε’ί’νης
και Χριστόδουλος Λακιός οι
οποίοι διαχειρίστηκαν άψογα
τόσο το ελάχιστο χρονικό
διάστημα που είχαν στην
διάθεση τους όσο και τις ιδιαι-
τερότητες της εποχής . Φυσικά
οι επιτυχίες του συλλόγου δεν
σταμάτησαν μόνο στα
μετάλλια, αλλά συνεχίστηκαν
και με κατάληψη θέσεων
μέσα στην οκτάδα όσο και
στην κατάρριψη των προσω-
πικών επιδόσεων των αθλ-
ητών. Πρωταγωνιστές λοιπόν
οι αθλητές μας .
Αγγελική Βαραταση
Αχιλλέας Γεωργακόπουλος
Άγγελος Τσιούνης
Μάριος Τασιόπουλος
Μιχάλης Τσικλιδής
Στέλιος Σαρρής
Κατερινα Βαλαζιώτη
Τζένη Ντόκο
Μαρία Ρίζου
Ελευθερία Οικονόμου
Ειρήνη Μάζγα
Βασίλης Δούκας
Μαρία Ασημακοπούλου
Η λ ι ο σ τ ά λ α χ τ η
Παπαευαγγέλου
Κατερίνα Βλάχου
Ελένη Στάμου
Αγγελική Στάμου
Χρηστος Περβανάς
Γιάννης Μεντικάρης

Φυσικά αρωγοί όλης αυτής
της προσπάθειας ήταν οι
γονείς που παρόλο τις δύσκο-
λες συνθήκες που επικρατούν
ήταν αυτοί που έδωσαν την
δυνατότητα στους αθλητές να
συνεχίσουν τον δύσκολο
δρόμο που έχουν επιλέξει.
Τους ευχαριστούμε ολους
θερμά και ελπίζουμε να
έχουμε φανεί αντάξιοι των
προσδοκιών τους.

Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ: Ανανέωσε ο Σαχόλι πήρε και Φυσαράκη

Ο ΑΓΣ ΒΥΖΑΣ αν ακοιν ών ει την  αν αν έωση
της συν εργασίας με τον  ποδοσφαιριστή
Αλέξαν δρο Σαχ όλι.
Ο ταλαν τούχ ος μέσος συμφών ησε σε όλα σε
επαφή που είχ ε με την  πρόεδρο της ομάδας
Ιωάν ν α Ρήγα και θα συν εχ ίσει ν α αγων ίζεται
φορών τας τα κιτριν όμαυρα.
Επίσης και τυπικά ποδοσφαιριστής του
Βύζαν τα είν αι ο κεν τρικός αμυν τικός Απόστο-
λος  Φυσσαράκης (δεξιά).
Ο έμπειρος στόπερ που έρχ εται από το πρω-
τάθλημα της Γ’ Εθν ικής για ν α εν ισχ ύσει την
ομάδα, υπέγραψε το ν έο του δελτίο επικ-
υρών ον τας την  προφορική συμφων ία που
είχ ε κάν ει
με τα μέλη της επιτροπής μεταγραφών .
Ευχ όμαστε στους ποδοσφαιριστές μας, ν α
έχ ουν  υγεία ώστε ν α βοηθήσουν  την  ιστορική
ομάδα του Βύζαν τα στην  υλοποίηση των
στόχ ων  της, Αλέξανδρο Σαχόλι.
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Το πρόγραμμα της
Σούπερ Λίγκας 1

μέχρι τον Σεπτέμβριο 

Aναλυτικά:

1η αγωνιστική (21-22
Αυγούστου)

ΑΕΚ – Ιωνικός

Άρης – ΟΦΗ

Βόλος – Λαμία

Ολυμπιακός – Ατρόμ-
ητος

Παναθηναϊκός –
Απόλλων Σμύρνης

Παναιτωλικός – Αστέρ-
ας

ΠΑΟΚ – ΠΑΣ Γιάννινα

2η αγωνιστική (28-29

Αυγούστου)

ΠΑΣ Γιάννινα –
Παναθηναϊκός

Απόλλων Σμύρνης –
Βόλος

Αστέρας Τρίπολης –
ΠΑΟΚ

Ατρόμητος – Παναιτω-
λικός

Ιωνικός – Άρης

ΟΦΗ – ΑΕΚ

Λαμία – Ολυμπιακός

3η αγωνιστική (11-12
Σεπτεμβρίου)

ΑΕΚ – Λαμία

Άρης – Παναθηναϊκός

Βόλος – Ατρόμητος

Ιωνικός – ΠΑΣ Γιάννι-
να

Ολυμπιακός – Απόλ-
λων Σμύρνης

ΟΦΗ – Αστέρας
Τρίπολης

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ

4η αγωνιστική (18-19
Σεπτεμβρίου)

ΠΑΣ Γιάννινα – ΟΦΗ

Απόλλων Σμύρνης –
Ιωνικός

Αστέρας Τρίπολης –
Ολυμπιακός

Ατρόμητος – Άρης

Παναθηναϊκός –

Βόλος

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

Λαμία – Παναιτωλικός

5η αγωνιστική (25-26
Σεπτεμβρίου)

Άρης – Απόλλων
Σμύρνης

Ατρόμητος – ΠΑΣ
Γιάννινα

Βόλος – Αστέρας
Τρίπολης

Ιωνικός – Λαμία

Ολυμπιακός – Παναθη-
ναϊκός

ΟΦΗ – ΠΑΟΚ

Παναιτωλικός – ΑΕΚ

Ο Αιμίλιος Βανδώρος θα συνεχίσει την καρι-
έρα του στην ομάδα του ΑΟ Μίμα -Μικρασιατι-
κής Μεγάρων. .

Ο έμπειρος γκολκίπερ είναι 29 ετών και έχει
αγωνιστεί σε:

Μανδραικό με τον οποίο κέρδισε την άνοδο
στην τότε Δ Εθνική

Άτταλο Νέας Περαμου με τον οποίο πέτυχε
νταμπλ ,

Ασπρόπυργο με τον οποίο πήρε το κύπελλο
ΕΠΣΔΑ,

Λουτράκι στη Γ Εθνική
Δόξα Βύρωνος
ΠΑΟΚ Μάνδρας
Η διοίκηση τον καλωσορίζει στην οικογένεια

της ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ και του εύχεται κάθε επιτ-
υχία με τη νέα του ομάδα .

Καλώς ήρθες ΑΙΜΙΛΙΕ !

Έφυγε απο την ζωή ο παλαιός άσσος
του Ασπροπύργου  ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΠΟΚΗΣ

Εφυγε απο την  ζωή ο παλαιός άσσος του
Ασπροπύργου  ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΠΟΚΗΣ .
Θερμά συλλυπητήρια .στα παιδιά του Χριστόφ-
ορο και Γρηγόρη επίσης ποδοσφαιριστές και
σε όλη την  οικογέν εια 

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ:
Ανανέωσε ο Λάζαρος Σιδηρόπουλος

Ο αρχηγός του Απόλλωνα Ποντίων Ασπροπύργου
Λάζαρος Σιδηρόπουλος θα φορά για ακόμη μια
χρονιά την φανέλα με τα χρώματα της ομάδας

αφού ανανέωσε την συνεργασία του.

ΘΩΡΑΚΙΖΕΙ ΤΑ ΓΚΟΛΠΟΣΤ Ο ΜΙΜΑΣ !!!ΘΩΡΑΚΙΖΕΙ ΤΑ ΓΚΟΛΠΟΣΤ Ο ΜΙΜΑΣ !!!
Ο Αιμίλιος Βαδώρος στην Μικρασιατική

Στις 9 Αυγούστου θα ξεκι-
νήσει η προετοιμασία στον
Ηρακλή Ελευσίνας με τις
οδηγίες του Μιχάλη Κατσά-
φαρου.
Η ομάδα θα στηριχτεί με
ταλέντα από τις Ακαδημίες.

Γυμναστής φυσικής κατά-
στασης ο Θεόδωρος
Προύβας, προπονητής τερ-
ματοφυλάκων ο Στέφανος
Μπακόπουλος και έφορος
ο Άλκης Θοδορή.

Ηρακλής Ελευσίνας: Στις 9/8 η προετοιμασία 
Στον πάγκο ο Μιχάλης Κατσάφαρος

«Μπαμ» με Στράτο Δουκάκη η Νέα Πέραμος
Σεισμική δόνηση προκάλεσε ο Δουκάκης στο δρόμο του προς τη Νέα Πέραμο. Ο εν λόγω 30 χρονος
ποδοσφαιριστής(30/1/1991) αγωνίζεται με ευχέρεια σε όλες τις πλευρές της επίθεσης. Δε χρειάζεται
να πούμε πολλά παραπάνω για το Στράτο μεγάλωσε στη Ν.Πέραμο  έπαιξε στις ακαδημίες της Ανθ-
ούπολης στη συνέχεια Αιγάλεω και μετά σε όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες Πανελευσινιακό,
Ασπρόπυργο, Αήττητο Σπάτων,  Τρίκαλα, Δόξα Δράμας κ.α.Ο πρόεδρος Ιωάννης Ζουμπλιός ο οποίος
απεικονίζεται δεξιά και ο τεχνικός διευθυντής Σπύρος Γραμματικός ο οποίος στέκεται αριστερά έκα-
ναν τα πάντα για να τον φέρουν στην ομάδα.
Η διοίκηση της Νέας Περάμου ευχαριστεί  όλα τα παιδιά που συνεχίζουν στην ομάδα μας και μας
στηρίζουν τόσα χρόνια. Τελος η διοίκηση ευχαριστεί άλλη μια φορά τον Στράτο Δουκάκη που στήριξε
όσο τίποτε άλλο την ομάδα και έβαλε πλάτη για να μας βοηθήσει να κάνουμε τη Νέα Πέραμο μια
ανταγωνιστική ομάδα μα πάνω από όλα μια οικογένεια.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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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 28 Ιουλίου 2021


