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IBAN: GR 65011020000000

20060191531
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Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Υπερβολική ζέστη    

Άνεμοι : βορειοδυτικοί 3-4 μποφόρ
Θερμοκρασία: Από 29 έως  40 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Θεόδοτος, Θεοδότης, Θεοδότη

Καλλίνικος, Καλλινίκης
Αγίας Θεοδότης μάρτυρος, Αγίου Καλλινίκου του

Κίλικος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΜΑΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΚΕ
Μακρυγιάννη 2 & Θερμοπυλών, 2111820405

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ηρώων Πολυτεχνείου 63, 2105546250

MANΔΡΑ
Γκίνη Γεωργία Π.

Κοροπούλη Βαγγέλη 1,  2105550309

Άνω Λιόσια

Πρινιανάκης Γεώργιος Ι.Παναγίας Γρηγορούσης 29,
Ζεφύρι, 2102385080

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΒΑΡΔΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Δεκελείας 51, 2102448377

Σχετικά με τη διανομή
των αυτοδιαγνωστικών
τεστ (self-test), για το μήνα
Αύγουστο προβλέπεται η
διάθεση τεσσάρων (4)
τεστ από τα φαρμακεία
όλης της χώρας από την
Πέμπτη 29/7/2021 έως και
την Τρίτη 10/8/2021.

Δικαιούχοι είναι:
– Όλα τα άτομα ηλικίας

5 έως 17 ετών εφόσον οι
γονείς ή οι κηδεμόνες τους διαθέτουν ΑΜΚΑ ή
ΠΑΥΠΑΑ ή ΠΑΜΚΑ (η παραλαβή θα γίνεται από
τον γονέα ή κηδεμόνα).

– Όλα τα άτομα ηλικίας 18-30 ετών εφόσον
διαθέτουν ΑΜΚΑ ή ΠΑΥΠΑΑ ή ΠΑΜΚΑ.

– Όλοι οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι ιδιωτικού
και δημόσιου τομέα.

Υπενθυμίζεται ότι:
– Οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις

τουρισμού και εστίασης
έχουν υποχρέωση να
πραγματοποιούν δυο
ελέγχους (τεστ) κάθε
εβδομάδα και να
δηλώνουν τα αποτελέ-
σματα στην πλατφόρμα
της Εργάνης.

– Ο πρώτος έλεγχος
είναι αυτοδιαγνωστικός
(self-test), διατίθεται

δωρεάν από το Κράτος και πραγματοποιείται στην
αρχή της εβδομάδας. Ο δεύτερος έλεγχος (τεστ)
είναι ταχύς αντιγονικός (rapid test), πραγματοποι-
είται με ευθύνη του εργαζόμενου και δηλώνεται έως
την Πέμπτη κάθε εβδομάδας. Για τη δήλωση του
εργαστηριακού τεστ, θα πρέπει να υποβάλλεται
στην πλατφόρμα της Εργάνης η βεβαίωση αρνητι-
κής διάγνωσης από το gov.gr.

Οι πλήρως εμβολιασμένοι πολίτες, 14 ημέρες μετά
την ολοκλήρωση του εμβολιασμού δεν έχουν
υποχρέωση διενέργειας τεστ.

Τέσσερα self test για τον Αύγουστο από τα φαρμακεία

Τα στοιχεία για τα ενεργά κρούσματα στη Δυτική
Αττική σύμφωνα με την εβδομαδιαία ενημέρωση
του ΕΟΔΥ, του Υπουργείου Υγείας και του Υπο-
υργείου Πολιτικής Προστασίας, ανακοινώνει η
Αντιπεριφέρεια  Δυτικής Αττικής .
Στη Δυτική Αττική το σύνολο ενεργών κρουσμά-

των είναι 319.
Σε νοσηλεία είναι 21 συμπολίτες μας και σε

απομόνωση κατ’ οίκον 298 άτομα.
Στον Δήμο Ελευσίνας το σύνολο ενεργών κρου-

σμάτων είναι 61.
Στον Δήμο Ασπροπύργου, 42 ενεργά κρούσματα.
Στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας, 17 ενεργά

κρούσματα.

Στον Δήμο Μεγαρέων, 75 ενεργά κρούσματα. 
Στον Δήμο Φυλής, 124 ενεργά κρούσματα.

Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Αττικής Λευ-
τέρης Κοσμόπουλος ανέφερε ότι: «Δυστυχώς
είμαστε υποχρεωμένοι να μεταφέρουμε τα στοιχεία
του ΕΟΔΥ και της Πολιτικής Προστασίας για να
παραμένουμε προσεκτικοί όσον αφορά τα μέτρα
προστασίας κατά του κορωνοϊού, να συνεχίσουμε
κατά το δυνατόν με ασφάλεια το καλοκαίρι 

και να προτρέψουμε κι άλλους συμπολίτες μας να
κλείσουν το ραντεβού τους για εμβόλιο, μια πράξη
ευθύνης και κοινωνικής αλληλεγγύης».

Σταθερή η κατάσταση της πανδημίας αυτή
την εβδομάδα στη Δυτική Αττική

Στον Δήμο Φυλής  τα περισσότερα ενεργά κρούσματα, τα οποία φθάνουν τα 124 
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Στο πλαίσιο συνεργασίας της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης με το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΥ
από κοινού με την Διοίκηση της 2ης Υγειονομι-

κής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, ο Δήμος Ασπρ-
οπύργου συμμετέχει στο πρόγραμμα « Εμβολιασμός
κατ’ οίκον» για την άμεση εκκίνηση του εμβολιασμού, με
το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson για τους πολίτες
που αδυνατούν για λόγους υγείας να μετακινηθούν
προς τα εμβολιαστικά κέντρα. 

Ο Δήμος στηρίζει το εγχείρημα αυτό, διαθέτοντας
τόσο οχήματα όσο και προσωπικό με σκοπό να
συνδράμει στη μετακίνηση του ιατρονοσηλευτικού προ-
σωπικού στους κατ’ οικον εμβολιασμούς.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα πρέπει να ακολουθή-
σουν τα κάτωθι βήματα:

Ο κάθε πολίτης που επιθυμεί να πραγματοποιήσει το
εμβολιασμό του κατ’ οικον. , θα πρέπει να έρθει σε επι-
κοινωνία µε τον θεράποντα ιατρό του

Ο ιατρός µε την σειρά του συμπληρώνει µία αίτηση
εμβολιασμού για τον ενδιαφερόμενο πολίτη

Στη συνέχεια αποστέλλεται ενημερωτικό µμήνυμα
(SMS) µε το ακόλουθο κείμενο: 

”Το αίτημά σας για εμβολιασμό κατ’ οίκον
καταχωρήθηκε. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τον
ορισμό του ραντεβού σας”

Σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο πολίτης λαμβάνει
κλήση από την Επιχείρηση ‘’Ελευθερία’’ µε σκοπό τον
ορισμό ραντεβού

Κατόπιν πραγματοποιείται επίσκεψη στο σπίτι του
ωφελούμενου πολίτη για την πραγματοποίηση του
εμβολιασμού

Η διαδικασία ολοκληρώνεται µε την αποστολή ενημε-
ρωτικού µμηνύματος (SMS) στο κινητό του πολίτη:
‘’Ολοκληρώσατε τον εμβολιασμό σας. Μετά από 1 μέρα
μπορείτε να εκδώσετε το πιστοποιητικό εμβολιασμού
στο Gov.gr ή ΚΕΠ. 

20 ακόμη Εργατικές Κατοικίες παραδόθηκαν
στους ιδιοκτήτες τους  

Το επόμενο διάστημα παραδίδονται και οι τελευταίες 

Σύμφων α με το χ ρον οδιάγραμμα που είχ ε εξαγγείλει
από την  Άν οιξη, ο Δήμαρχ ος Ελευσίν ας, Αργύρης
Οικον όμου, πραγματοποιήθηκε η παράδοση είκοσι
(20) ακόμη Εργατικών  Κατοικιών  του ΟΑΕΔ στους
δικαιούχ ους τους. 

Ειδικότερα, πρόκειται για κατοικίες του οικισμού
«Ελευσίν α  V» του ΟΑΕΔ, εν ώ στο αμέσως επόμεν ο
χ ρον ικό διάστημα θα παραδοθούν  και οι 20 τελευταίες
κατοικίες στους δικαιούχ ους τους. 

Έτσι, σταδιακά αλλά πάν τα μέσα στο χ ρον οδιάγρ-
αμμα που έχ ει θέσει ο ΟΑΕΔ σε συν εργασία με τον
Δήμο Ελευσίν ας, η υπόθεση των  Εργατικών  Κατοικιών
που ξεκίν ησε το 2005, θα ολοκληρωθεί εν τός του
2021, καθώς και οι τελευταίες είκοσι κατοικίες βρίσκε-
ται πλέον  στο τελικό στάδιο.

Η παράδοση πραγματοποιήθηκε παρουσία του
Δημάρχ ου, του Διοικητή του ΟΑΕΔ, Σπύρου Πρωτο-
ψάλτη, του Βουλευτή και Υφυπουργού Γ. Κώτσηρα,
του Προέδρου του Εργατικού Κέν τρου, Β. Λίγγου και
των  Αν τιδημάρχ ων , Λ. Παππά και Ν. Βιλλιώτη. 

Στο σύν τομο διάλογο που προηγήθηκε μεταξύ του
Αργύρη Οικον όμου και του Διοικητή του ΟΑΕΔ,
συζητήθηκαν  και τα γεν ικότερα θέματα συν εργασίας
μεταξύ του Δήμου και του Οργαν ισμού. Αυτά, αφορ-
ούν  τις προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ των  ΟΑΕΔ-
Δήμου Ελευσίν ας-Υπουργείου Πολιτισμού-Περιφέρειας
Αττικής για το κτίσμα της «Ελαιουργικής» και τα κτίρια
«ΙΡΙΣ» και «Καμιν άδα» θα αποκατασταθούν  μέσω
προγραμματικών  συμβάσεων  πολιτισμικής αν άπτυξης
μεταξύ των  ΟΑΕΔ-Δήμου Ελευσίν ας-Υπουργείου Πολι-
τισμού-Περιφέρειας Αττικής. 

Όπως δήλωσε και ο Δήμαρχ ος:
«20 ακόμη Εργατικές Κατοικίες του ΟΑΕΔ παρ-

αδόθηκαν  στους δικαιούχ ους τους σήμερα. Και απο-
μέν ουν , μόλις 20 ν α παραδοθούν . 

Χρειάστηκε ν α διαν ύσουμε μεγάλη απόσταση, για ν α
κλείσουμε μία εκκρεμότητα που ξεκιν ά από το μακριν ό
2005, όμως τα χ αμόγελα που είδα σήμερα από τους
αν θρώπους που θα στεγάσουν  εκεί τις οικογέν ειες και
τα όν ειρα τους, είν αι η μεγαλύτερη ηθική αν ταμοιβή. 

Ευχ αριστώ όλους όσοι συν δράμουν  σ' αυτή την
προσπάθεια και, φυσικά, τον  Πρόεδρο του ΟΑΕΔ,
τον  κ. Πρωτοψάλτη. 

Με το ίδιο πείσμα θα συν εχ ίσουμε ν α εργαζόμαστε
και για τα υπόλοιπα κτήρια και κτίσματα που βρίσκον -
ται εν τός του οικισμού: Ελαιουργική, ΙΡΙΣ και Καμιν ά-
δα. 

Από την  παρακμή στην  ακμή». 

Ανανέωση θητείας του 
Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής  

Λ. Κοσμόπουλος: 
«Συνεχίζουμε με δέσμευση το όραμά μας

για την Δυτική Αττική που αξίζουμε»

Απόφαση ανανέωσης της θητείας του Αντι-
περιφερειάρχη Δυτικής Αττικής, Λευτέρη
Κοσμόπουλου, έλαβε ο Περιφερειάρχης Αττι-
κής Γιώργος Πατούλης.

Παρά τις αντιξοότητες που έχει επιφέρει σε όλη
την ανθρωπότητα και φυσικά και στην περιοχή της
Δυτικής Αττικής η πανδημία, ο Περιφερειάρχης
Αττικής και ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Αττικής
συνεχίζουν να εργάζονται για τον σχεδιασμό και
την υλοποίηση έργων υποδομής και πρωτοβου-
λιών για την κοινωνία.

Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Αττικής Λευ-
τέρης Κοσμόπουλος ανέφερε ότι: «Είναι τιμή μου
να συνεχίζω να υπηρετώ την εντολή των συμπο-
λιτών μου, όπως με τίμησαν με την ψήφο τους
στις εκλογές, και όπως αποφάσισε ο Περιφερει-
άρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, τον οποίο ευχα-
ριστώ για την αγαστή συνεργασία που έχουμε, με
σκοπό την πρόοδο της κοινωνίας μας, την αντι-
μετώπιση των δυσκολιών, το κοινό καλό.
Συνεχίζουμε με πράξεις και έργα να υπηρετούμε
τις ανάγκες των πολιτών και σχεδιάζουμε έργα
υποδομής. Διανύουμε δύσκολες εποχές και λόγω
της πανδημίας, όμως, δεν χάνουμε την πίστη στις
αξίες με τις οποίες πορευόμαστε, δεν χάνουμε το
όραμα για ένα καλύτερο αύριο. Με αυτήν την
δέσμευση ευθύνης ξεκίνησα και με αυτή
προχωράω για τη Δυτική Αττική που αξίζουμε».

Ο Δήμος Ασπροπύργου 
στο πρόγραμμα «Εμβολιασμός κατ’ οίκον»
Άμεση λύση για τους πολίτες που αδυνατούν για λόγους υγείας 

να μετακινηθούν προς τα εμβολιαστικά κέντρα. 
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Νέες περιπτώσεις πλαστών τίτλων στο Δημόσιο

Π
ραγματικά
“ λ αβ ρ ά-
κ ι α ”

έχουν εντοπίσει
οι  Διευθύνσεις
ΕΠΑΛ της
ευρύτερης περ-
ιοχής του Αγρ-
ινίου, μετά από
σχετικά αιτήματα
που έχουν
υποβληθεί  από
την Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας
Ε κ π αί δ ε υ σ η ς
αλλά και  κρατι -
κούς φορείς,
που “ψάχνουν”
τους τίτλους
σπουδών ατό-
μων που
βρίσκονται  στο
δημόσιο ή έχουν
πετύχει την είσο-
δο τους σε αυτό.

Όπως φαίνεται,
για μια θέση στο
Δ η μ ό σ ι ο ,
πολίτες δεν
δίστασαν να επι-
στρατεύσουν μια
παράνομη μέθο-
δο, “κλέβοντας”
ουσιαστικά μια
θέση απασχόλ-
ησης από άλλο-
υς συμπολίτες

μας, χρησιμο-
ποιώντας διάφο-
ρες μεθόδους,
ώστε να εξαπατή-
σουν τις αρμό-
διες Αρχές.

Για κάποιους
από αυτούς
όμως ήρθε η
ώρα της κρίσης,
μιας και  -έστω
και  με πολύ
μεγάλη καθυ-
στέρηση- οι
ελεγκτικοί μηχα-
νισμοί  άρχισαν
να ψάχνουν την
εγκυρότητα των
τίτλων σπουδών
τους ή άλλων
π αρ αστατι κ ώ ν
που τους έδω-
σαν επιπλέον
μόρια ώστε να
πετύχουν την
πρόσληψη τους.

Πολύ πρόσφ-
ατη περίπτωση
είναι  αυτή των
απολύσεων από
τα ΕΛΤΑ 17
υπαλλήλων με
πλαστά πτυχία
από ΕΠΑΛ, ένα
εκ των οποίων
ήταν του ΕΠΑΛ

Μακρυνείας.

Σύμφωνα με
π λ η ρ ο φο ρ ί ε ς
του agriniopress,
στο ίδιο ΕΠΑΛ,
κατόπιν σχετικού
αιτήματος της
Δευτεροβάθμιας
Ε κπαί δ ε υ ση ς ,
εντοπίστηκαν και
άλλες περι-
πτώσεις παρα-
ποίησης τίτλων
σπουδών, το
π ρ ο η γο ύ μ ε νο
διάστημα.

Η πιο χαρακ-
τηριστική από
αυτές, είναι ατό-
μου που δήλω-
σε απόφοιτος
του Τμήματος
Νο ση λε υ τι κή ς
του ΕΠΑΛ με την
εξής «λεπτομέρ-
εια» όμως: Το
συ γκε κρ ι μ έ νο
ΕΠΑΛ, δεν είχε
ποτέ Τμήμα
Νοσηλευτικής!

Σε άλλη
π ε ρ ί π τ ω σ η ,
υποψήφιος για
το δημόσιο, παρ-
αποίησε τους

βαθμούς, βάζον-
τας σε όλα τα
μ α θ ή μ α τ α
20άρια, ενώ
άλλος χρησιμο-
ποίησε το πτυχίο
της… αδελφής
του!

Πληροφορί ες
ακόμη αναφέρ-
ουν πως το
π ρ ο η γο ύ μ ε νο
διάστημα, παρα-
ποιημένοι τίτλοι
σ π ο υ δ ώ ν
ε ν το π ί σ τη κ αν
μετά από έρευνα
και στο 1ο ΕΠΑΛ
Αγρινίου και
αφορούν σε
τρεις περι-
πτώσεις όπου
υπήρξαν αλλαγές
στις βαθμο-
λογίες. 

Π . χ .
ε ν το π ί σ τη κ ε
α π ο λ υ τ ή ρ ι ο
όπου βαθμός
12,6 μετατράπ-
ηκε σε… 19.6.
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Πολυήμερος αναμένεται να
είναι ο καύσωνας που πλήτ-
τει σταδιακά όλη τη χώρα, με

τη θερμοκρασία να είναι ιδιαίτερα
υψηλή από την Πέμπτη.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις
της ΕΜΥ, από σήμερα  Πέμπτη και
μετά οι μέγιστες θερμοκρασίες θα
υπερβούν σε πολλές περιοχές τους
40 βαθμούς Κελσίου και από την
Παρασκευή μέχρι και την Τρίτη η
θερμοκρασία θα κυμανθεί σε ιδιαίτε-
ρα υψηλά επίπεδα, και οι μέγιστες
τιμές της, στο εσωτερικό της ηπειρω-
τικής χώρας, θα φθάσουν περί τους
43 βαθμούς Κελσίου.

Yψηλές θα παραμείνουν οι θερμο-
κρασίες και κατά τη διάρκεια της
νύχτας, με τις ελάχιστες τιμές πάνω
από τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Σημειώνεται ότι μέχρι και σήμερα
Πέμπτη θα υπάρχει βοριαδάκι στο
Αιγαίο, το οποίο μερικώς θα επηρεά-
ζει και τα ανατολικά προσήνεμα,
μετριάζοντας την αίσθηση της
ζέστης. Από την Παρασκευή όμως
που οι άνεμοι θα εξασθενήσουν, η
ζέστη θα αρχίσει να γίνεται αισθητή
και σ’ αυτές τις περιοχές.

Την Πέμπτη, σύμφωνα με την ΕΜΥ,
οι υψηλότερες τιμές προβλέπεται να
σημειωθούν:

α. Ηπειρωτική Ελλάδα: Στη Δυτική
Στερεά και τη Θεσσαλία (έως 41 με
42 βαθμούς Κελσίου) και στην Κεντρ-
ική Μακεδονία και το εσωτερικό της
Ηπείρου (έως 40 με 41 βαθμούς Κελ-
σίου).

β. Νησιωτική Ελλάδα: Στα νησιά του
Ιονίου (έως 38 με 40 βαθμούς Κελ-
σίου) και στα νησιά του Ανατολικού
Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα (έως 37
με 38 βαθμούς Κελσίου).

Για έναν από τους 10 μεγαλύτερης
διάρκειας καύσωνες της τελευταίας 

35ετίας, έκανε λόγο ο μετεωρολό-
γος και διευθυντής Ερευνών στο
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών,
Κώστας Λαγουβάρδος, μιλώντας στο
Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Όπως λέει «από το 1987 και μετά
είχαμε περίπου 10 ή 11 μεγάλης
διάρκειας καύσωνες. Θα είναι σίγο-
υρα στους 10 μεγαλύτερης διάρκειας
καύσωνες της τελευταίας τριανταπεν-
ταετίας. Το 2007 είχαμε, επίσης, δύο
μεγάλους καύσωνες μεγάλης διάρ-
κειας, από τότε δεν ξανασυνέβη,
συμβαίνει όμως φέτος». Σύμφωνα με
τον κ. Λαγουβάρδο, πρόκειται για
έναν καύσωνα μεγάλης διάρκειας και
αρκετά έντονο. Ειδικά από την Παρ-
ασκευή και μέχρι την Τρίτη τα επίπε-
δα θερμοκρασιών θα είναι αρκετά
υψηλά, με τις μέγιστες τιμές να φτά-
νουν στους 43, 44 βαθμούς σε αρκε-
τές περιοχές, στα ηπειρωτικά κυρίως
και στη Νότια Κρήτη.

«Είχαμε άλλον ένα μεγάλο σε διάρ-
κεια καύσωνα στις αρχές Ιουλίου
φέτος, που διήρκησε 10 ημέρες. Εκτι-
μούμε ότι κι αυτός θα διαρκέσει 8,9,
10 ημέρες. Μιλάμε, δηλαδή, για δύο
μεγάλης διάρκειας καύσωνες μέσα
στην ίδια χρονιά και δεν έχει
τελειώσει το καλοκαίρι. Είναι κάτι
αξιοπρόσεκτο».

Ο κ. Λαγουβάρδος τονίζει ότι πρό-
κειται για έναν καύσωνα που θέλει
προσοχή, διότι καθ’ όλη τη διάρκειά
του οι θερμοκρασίες θα είναι σε πολ-
λές περιοχές υψηλές και σταδιακά θα
ανεβαίνει και η ελάχιστη θερμοκρ-
ασία, κυρίως στις πιο αστικές περ-
ιοχές. Οι θερμοκρασίες, δηλαδή, θα
διατηρούνται σε πολύ υψηλά επίπε-
δα ακόμα και κατά τη διάρκεια της
νύχτας, ενισχύοντας το αίσθημα
δυσφορίας.

«Η Δυτική Ελλάδα εκτιμώ ότι θα
έχει συνολικά τις περισσότερες ημέρ-
ες υψηλές θερμοκρασίες», αναφέρει,
ενώ προσθέτει ότι η κορύφωση του
καύσωνα αναμένεται από το Σάββα-
το έως τη Δευτέρα. «Αυτό το τριήμε-
ρο θα είναι το πιο ζεστό», αναφέρει
χαρακτηριστικά.

Σε έναν από τους πέντε ισχυρότερ-
ους καύσωνες των τελευταίων 30
ετών συγκαταλέγεται ο καύσωνας
που πλήττει τη χώρα, όπως δηλώνει
ο μετεωρολόγος, Γιάννης Καλλιάνος.
Ο κ. Καλλιάνος επισημαίνει ότι σήμε-
ρα στη Δυτική Ελλάδα η μέγιστη θερ-
μοκρασία θα φτάσει στους 40-41 °C,
τοπικά ίσως και 42 στις ευπαθείς στη
ζέστη περιοχές. Δυτική Ελλάδα,
κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερ-
εά και τη Δυτική Πελοπόννησο.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ! ΕΡΧΟΝΤΑΙ 44ΑΡΙΑ
Ως έναν από τους 10 μεγαλύτερης διάρκειας καύσωνες της τελευταίας
35ετίας,  χαρακτηρίζουν το νέο καύσωνα οι μετεωρολόγοι

Σε πλήρη κινητοποίηση όλος ο μηχανισμός
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας λόγω
υψηλών θερμοκρασιών

Γ. Πατούλης: «Καλούμε
τους πολίτες να λαμβά-
νουν όλα τα αναγκαία
μέτρα αυτοπροστασίας. Οι
χάρτες με τις κλιματιζόμε-
νες αίθουσες επικαιροποι-
ούνται συνεχώς σύμφωνα
με τα στοιχεία που απο-
στέλλουν οι δήμοι» 

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται όλος ο μηχανισμός Πολιτι-
κής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής. Με εντολή του
Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη προς τον Αρμόδιο Αντιπεριφερει-
άρχη Πολιτικής Προστασίας Β. Κόκκαλη και τα στελέχη της
Αυτοτελούς Διεύθυνσης, Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρ-
ειας, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας έχουν θέσει σε εφαρμο-
γή όλα τα αναγκαία μέτρα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
βρουν αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Περιφ-
έρειας Αττικής 

Στο πλαίσιο αυτό επικαιροποιούνται συνεχώς οι χάρτες με
τους κλιματιζόμενους χώρους που λειτουργούν στους δήμους
της Περιφέρειας Αττικής.  Τα στοιχεία των χαρτών ενημε-
ρώνονται με βάση την πληροφόρηση που έχει η Αυτοτελής

Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας (email: grppna@patt.gov.gr). 

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για τα
σημεία μέσω του σχετικού χάρτη εδώ . Στα συγκεκριμένα
σημεία λειτουργούν κλιματιζόμενοι χώροι για τη φιλοξενία και
προστασία πολιτών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα (πολύ
υψηλές θερμοκρασίες – καύσωνας).

 Οι χώροι, εμφανίζονται ανά Περιφερειακή Ενότητα στους
χάρτες καθώς και σε πίνακες που είναι αναρτημένοι ανά
Περιφερειακή Ενότητα στην Περιφέρεια Αττικής και στην
ιστοσελίδα της Περιφέρειας στην ακόλουθη διεύθυνση: 
http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view
=article&id=5006&Itemid=323 

Με βάση την πρόβλεψη της ΕΜΥ οι θερμοκρασίες θα είναι
ιδιαίτερα υψηλές τα επόμενα 24ωρα, ενώ εξακολουθεί να
υπάρχει πολύ υψηλός  κίνδυνος (κατηγορία 4) εκδήλωσης
πυρκαγιάς. Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών απαιτείται
ιδιαίτερη προσοχή στην αποφυγή ενεργειών που μπορεί να
προκαλέσουν πυρκαγιά, ενώ συνιστάται  η λήψη προλ-
ηπτικών μέτρων αυτοπροστασίας. 

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης με αφορμή τις
υψηλές θερμοκρασίες καλεί όλους τους πολίτες να λαμβά-
νουν μέτρα αυτοπροστασίας και ζητά από τους δήμους να
αποστέλλουν εγκαίρως τα επικαιροποιημένα στοιχεία με τις
κλιματιζόμενες αίθουσες στην Υπηρεσία Πολιτικής Προ-
στασίας και στο email: grppna@patt.gov.gr

Κλιματιζόμενοι χώροι 
στο Δήμο Ασπροπύργου λόγω καύσων α 

Ο
Δήμος Ασπροπύργου εν ημερών ει ότι, λόγω των
έκτακτων  καιρικών  φαιν ομέν ων  και του αν α-
μεν όμεν ου κύματος καύσων α, από τις 28 Ιουλίου

2021, έως ότου η θερμοκρασία επαν έλθει στα φυσιολο-
γικά για την  εποχ ή, θα λειτουργήσουν  κλιματιζόμεν ες
αίθουσες, στο Πν ευματικό Κέν τρο, και στα Α΄, Β΄ και
Γ΄ ΚΑΠΗ του Δήμου, από τις 8 το πρωί έως τις 8 το
απόγευμα, για τη φιλοξεν ία, όσων  συμπολιτών  αν τιμε-
τωπίζουν  προβλήματα δυσφορίας, λόγω της υπερβολι-
κής ζέστης.
Συστήν εται στους πολίτες, η αποφυγή άσκοπων  μετα-

κιν ήσεων , η έν δυση με αν οιχ τόχ ρωμα ρούχ α, η
χ ρήση καπέλου και γυαλιών  ηλίου καθώς η λήψη άφθο-
ν ων  υγρών .

ΙΣΑ: Οδηγίες Προφύλαξης και μέτρα
αυτοπροστασίας 

Ο
ι πολίτες κατά την περίοδο υψηλών θερμοκρασιών και
καύσωνα θα πρέπει να λαμβάνουν συγκεκριμένα
μέτρα προφύλαξης. Παρακάτω παρουσιάζονται

βασικές οδηγίες αυτοπροστασίας σύμφωνα και με τον ΙΣΑ:

Παραμονή σε χώρους
που κλιματίζονται. 

Ντύσιμο ελαφρύ και
άνετο με ανοιχτόχρωμα
ρούχα από πορώδες
υλικό, ώστε να διευ-
κολύνεται ο αερισμός του
σώματος και η εξάτμιση
του ιδρώτα.

Χρήση καπέλου από
υλικό που να επιτρέπει
τον αερισμό του κεφαλιού.

Χρήση μαύρων ή σκο-
υρόχρωμων γυαλιών ηλίου με φακούς που προστατεύουν από
την ηλιακή ακτινοβολία

Αποφυγή έκθεσης στον ήλιο, ιδίως για τα βρέφη και τους ηλι-
κιωμένους.

Αποφυγή βαριάς σωματικής εργασίας.
Αποφυγή πολύωρων ταξιδιών με μέσα συγκοινωνίας που δε

διαθέτουν κλιματισμό. 
Πολλά χλιαρά ντους κατά τη διάρκεια της ημέρας και τοποθ-

έτηση δροσερών επιθεμάτων στο κεφάλι και στο λαιμό. 
Μικρά σε ποσότητα και ελαφριά γεύματα φτωχά σε λιπαρά,

με έμφαση στη λήψη φρούτων και λαχανικών. 
Λήψη άφθονων υγρών (νερού και χυμών φρούτων), ιδιαίτε-

ρα από τα βρέφη και τους ηλικιωμένους και αποφυγή του αλκο-
όλ. 

Άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα θα πρέπει να
συμβουλευτούν τον θεράποντα ιατρό τους, από τον οποίο θα
λάβουν επιπρόσθετες οδηγίες ανάλογα με την κατάστασή τους
καθώς και οδηγίες για την πιθανή αλλαγή της δοσολογίας της
φαρμακευτικής τους αγωγής. 

Οι ηλικιωμένοι να μην εγκαταλείπονται μόνοι τους αλλά να
εξασφαλίζεται κάποιο άτομο για την καθημερινή τους φροντίδα.

Οι χώροι εργασίας πρέπει να διαθέτουν κλιματιστικά μηχα-
νήματα ή απλούς ανεμιστήρες, κατά προτίμηση οροφής, και σε
κάθε περίπτωση φυσικό αερισμό των χώρων. Το ίδιο ισχύει και
για τα ιδρύματα, που περιθάλπουν νεογνά, βρέφη, παιδιά, ηλι-
κιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες.

Οδηγίες για τα μέτρα προστασίας μπορείτε να βρείτε στη
σελίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Επίσης στην ιστοσελίδα
της Περιφέρειας υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες πρόληψης για
υψηλές θερμοκρασίες και καύσωνα σύμφωνα με τη σχετική
εγκύκλιο που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας που
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις.  
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ΚΑΤΕΒΑΖΟΥΝ ΡΟΛΑ ΤΑ ΚΕΠ
24ωρη Πανελλαδική Απεργία

των εργαζομένων  

Η
Παν ελλήν ια Ομοσπον δία Σωματείων  Εργα-
ζομέν ων  στα ΚΕΠ, με απόφαση έκτακτου
Συν εδρίου των  αν τιπροσώπων  των  Σωμα-

τείων -Μελών  της, προκηρύσσει 24ωρη Παν ελλαδι-
κή Απεργία για όλους τους εργαζόμεν ους στα ΚΕΠ,
σήμερα Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021.

Η Ομοσπον δία καταγγέλλει
1. Τραγικές ελλείψεις προσωπικού για την  απρ-

όσκοπτη εξυπηρέτηση των  πολιτών ,
2. Προσθήκη πολλαπλών  διαδικασιών  που

σχ ετίζον ται με την  παν δημία Cov id-19,
3. Αθρόα προσθήκη άλλων  ν έων  διαδικασιών ,

που διεν εργούν ται αποκλειστικά μέσω των  ΚΕΠ
για τους ψηφιακά αν αλφάβητους,

4. Προσέλευση πολιτών  χ ωρίς ραν τεβού με απο-
τελέσματα τον  συν ωστισμό τους έξω από τα ΚΕΠ,
τις διεν έξεις για σειρά προτεραιότητας, τις προστρ-
ιβές για ζητήματα που δεν  είν αι στην  αρμοδιότητα
ή την  ευθύν η των  ΚΕΠ και την  έλλειψη χ ρόν ου για
διεκπεραίωση υποθέσεων  που δεν  ολοκληρών ον -
ται άμεσα,

5. Απροθυμία και αδιαφορία των  Δήμων  στο ν α
παρέχ ουν  συν θήκες ασφαλείας για τους εργαζόμε-
ν ους στα ΚΕΠ, οι οποίοι αν τιμετωπίζουν  περι-
στατικά με προσβολές, απειλές και βίαιες συμπερ-
ιφορές πολιτών  που ολοέν α αυξάν ον ται θέτον τας
σε κίν δυν ο τη σωματική τους ακεραιότητα ή και
την  ίδια τους τη ζωή,

και ζητά από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρν -
ησης:

1. Άμεση εν ίσχ υση των  ΚΕΠ με τουλάχ ιστον
1000 άτομα έκτακτο προσωπικό, μέχ ρι ν α
συσταθούν  και ν α πληρωθούν  αν τίστοιχ ες θέσεις
μόν ιμου προσωπικού,

2. Άμεση λήψη μέτρων  για την  ασφάλεια του προ-
σωπικού των  ΚΕΠ.

Μ
ε πέν τε ν έους υπαλλήλους
εν ισχ ύθηκε ο Δήμος
Αχ αρν ών , οι οποίοι

προσλήφθηκαν  μέσω ΑΣΕΠ,
ύστερα από διαγων ισμό το 2008.
Πρόκειται για άτομα που
εν τάχ θηκαν  στην  Υπηρεσία
Καθαριότητας και ο δήμαρχ ος
Αχ αρν ών  Σπύρος Βρεττός τους
όρκισε σε μια σεμν ή και λιτή τελετή.

Αφού πρώτα τους καλωσόρισε
τους υπαλλήλους, ο κ.Βρεττός τους
ζήτησε ν α ασκήσουν  τα καθήκον τά
τους με ευσυν ειδησία και προς
όφελος των  δημοτών .

Παράλληλα, τόν ισε τον  κυρίαρχ ο
ρόλο που έχ ει στην  καθημεριν ή
ζωή ο τομέας της Καθαριότητας,
καθώς είν αι το πρώτο πράγμα που
εισπράττουν  και αξιολογούν  οι
πολίτες.

“Τους καλωσορίζουμε στην
οικογέν εια της Διεύθυν σης
Καθαριότητας. Είμαι σίγουρος ότι θα
δώσουν  τον  καλύτερο τους εαυτό,
εν ισχ ύον τας τη δύν αμη μιας

ευαίσθητης Διεύθυν σης που
προσφέρει και λειτουργεί
αν ταποδοτικά και μέρα με τη μέρα
γίν εται καλύτερη. Εμείς από την
πλευρά μας προσπαθούμε διαρκώς
ν α την  εν ισχ ύουμε με προσωπικό
και μέσα, για ν α γίν εται π ιο
αποτελεσματική.

Συγχ αρητήρια στους

ν εοπροσληφθέν τες”, τόν ισε
χ αρακτηριστικά.

Ταυτόχ ρον α επεσήμαν ε τη
συν εχ ή προσπάθεια που
καταβάλλεται για την  αν αβάθμιση
της πόλης και την  υποχ ρέωση
όλων  ν α παρέχ ουν
αν αβαθμισμέν ες υπηρεσίες
αν τάξιες των  προσδοκιών  όλων

Προϋπολογισμοί Δήμων 2022:

Εκδόθηκε η ΚΥΑ οδηγιών
για την κατάρτισή τους

Εκδόθηκε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, η Κοινή
Υπουργική Απόφαση Εσωτερικών και Οικονο-
μικών για παρέχει τις αναγκαίες Οδηγίες για την
κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων για το
οικονομικό έτος 2022.

Σύμφωνα με την παρ.1 του αρ.77 του
ν.4172/2013 ως ισχύει, η ΚΥΑ εκδίδεται «τον
Ιούλιο κάθε έτους». 

Φέτος, το σχετικό Φ.Ε.Κ. κυκλοφόρησε τη  Δευ-
τέρα (Φ.Ε.Κ. Β’ 3291/26.7.2021), ενώ της έκδο-
σής της προηγήθηκε η αριθμ. 269/8.7.2021 σχε-
τική Απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ.

Στο άρθρο 1 περιλαμβάνονται οι γενικές 

Οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού, το
άρθρο 2 αφορά τις διαδικασίες σύνταξης, ψήφισης
και ελέγχου, ενώ το μείζον ενδιαφέρον εντοπίζεται
στο άρθρο 3 που ορίζει τις ειδικές Οδηγίες κατάρ-
τισης του Π/Υ για το 2022.

Στο άρθρο 4 προβλέπεται  η μετονομασία
κωδικών αριθμών. Στο ίδιο άρθρο, αναφέρεται η
τροποποίηση της υποκατηγορίας εσόδων 431. 

Με το άρθρο 5 δίνονται οδηγίες για τις υποχρ-
εωτικές αναμορφώσεις και στο άρθρο 6 για τη
δομή του Π/Υ και τη συμπλήρωση των κωδικών
αριθμών του.

Υπενθυμίζεται   ότι  στην αριθμ.
2/87910/ΔΡΓΚ/7.7.2021 Εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Οικονομικών, το προβλεπόμενο δημοσιο-
νομικό αποτέλεσμα του ενοποιημένου Προϋπο-
λογισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το 2022
είναι πλεονασματικό κατά 229 εκατομμύρια .

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

Ενισχύεται με νέο δυναμικό ο τομέας  Καθαριότητας
του Δήμου Αχαρνών

Ορκίσθηκαν οι πέντε νέοι υπαλληλοι 
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Η Θεατρική Παράσταση, 
«Δεν Ακούω  Δεν Βλέπω  Δεν 
Μιλάω» στο Ανοιχτό Θέατρο 
Αγροκηπίου στον Ασπρόπυργο 
ΣΕ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μια κωμωδία που αγαπήθηκε
και απέκτησε φανατικό κοινό.

Ο
Δήμαρχος Ασπροπύργου,
κ. Νικόλαος Μελετίου και ο
Πρόεδρος του Πνευματι-

κού Κέντρου, κ. Δημήτριος Καγιάς
σας προσκαλούν στην θεατρική
παράσταση «Δεν Ακούω, Δεν
Βλέπω, Δεν Μιλάω» του Γιώργου
Θεοδοσιάδη, την Κυριακή, 1η
Αυγούστου 2021 στις 21:00, στο
Ανοιχτό Θέατρο του Αγροκηπίου,
στον Ασπρόπυργο. 

Η ιστορία ενός κουφού, ενός
τυφλού και ενός μουγκού, φίλων
που ζουν μαζί και αντιμετωπίζουν
από κοινού, τις αντιξοότητες που
δημιουργεί η καθημερινότητα και
οι ειδικές τους δυνατότητες. Σ'
αυτή τη μικρή Βαβέλ, ο κάθε
ήρωας έχει αναπτύξει τον δικό του
κώδικα για να επικοινωνεί με τους
άλλους. Και τα καταφέρνει τόσο
όσο...μέχρι που στη ζωή τους
μπαίνει μια κοπέλα γεμάτη δύναμη
και αισιοδοξία και τότε αλλάζουν
όλα....Την διεκδικούν και οι τρεις,
αλλά ποιος και με τι τρόπο θα τη
κερδίσει;

Το "Δεν Ακούω, Δεν Βλέπω, Δεν
Μιλάω", εμπνευσμένο από τον
ινδικό μύθο για την υπομονή και
την μακροθυμία απέναντι  στις
δυσκολίες της ζωής είναι  μια
ιδιαίτερη και  ξεκαρδιστική
κωμωδία. Ταυτόχρονα, όμως, είναι
κι ένα έργο για τη συντροφικότητα,
την αγάπη, την εκτίμηση, τη φιλία
και την αισιόδοξη προσέγγιση της
ζωής σε μια εποχή που οι μαύρες
σκέψεις πληθαίνουν.

Σκηνοθεσία: Σπύρος Σπαντίδας
Παίζουν: Σπύρος Πούλης, Γιώρ-
γος Σπαντίδας, Σταύρος Νικολαΐδ-
ης και η Μυριέλλα Κουρεντή. 

Σημειώνεται  ότι , για λόγους
πρόληψης και προφύλαξης από
τον κορωνοϊό και σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα μέτρα,  οι
εκδηλώσεις θα είναι μόνο για καθή-
μενους σε προκαθορισμένο χώρο.

-Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι
υποχρεωτική. Προς αποφυγή συνωστισμού
παρακαλούμε να προσέρχεστε 30 λεπτά
νωρίτερα από την έναρξη της εκδήλωσης. 

- Η  είσοδος στην παράσταση είναι δωρεάν,
με κάρτες εισόδου που θα διατίθενται στο
Θέατρο. 

Τον πιο παιχνιδιάρη ΓΑΤΟ όλων των
παραμυθιών συνεχίζει να παρουσιάζει
η Παιδική Σκηνή ΓΙΑΝΝΗ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ,η οποία μετράει 16
χρόνια συνεχούς παρουσίας ,στα παιδι-
κά θεάματα της χώρας...

"Ο ΠΑΠOYΤΣΩΜΕΝΟΣ ΓΑΤΟΣ", 
Το πασίγνωστο παραμύθι γράφτηκε

από το Γάλλο συγγραφέα ΣΑΡΛ ΠΕΡΩ το
1812 ,όπου μέχρι και στις μέρες μας
συνεχίζει να συντροφεύει τους μικρούς
και μεγάλους.

Η παράσταση θα ανέβει στο
ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΝΕΑΣ

ΠΕΡΑΜΟΥ (Λιμάνι)
ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ - Ώρα 9μ.μ.
Προπώληση VIVA.GR 

Η Ιστορία του παραμυθιού
Το παραμύθι των παραμυθιών, ξεκι-

νάει με μία φαινομενικά αδικία. 
Ένας φτωχός μυλωνάς αφήνει κληρο-

νομιά  στον πρώτο και τον δεύτερο γιο του
ότι έχει, και στον τρίτο ένα τσουβάλι με
ένα Γάτο! 

Ο Γάτος δεν είναι απλά ένας κοινός
Γάτος, αλλά είναι πολύ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ!

Μιλάει σαν ΑΝΘΡΩΠΟΣ!!! Φοράει
μπότες! Και πάνω από όλα είναι
ΕΞΥΠΝΟΣ!!! 

Έτσι θα βοηθήσει τον μικρό γιο στην
αρχή να βγάλει χρήματα για να μπορέ-
σει να ζήσει και στην πορεία να τον χρή-
σει Κόμη, να του δώσει το παλάτι του
Γίγαντα και να παντρευτεί την αγαπ-
ημένη του Πριγκίπισσα!

Τα διδάγματα του έργου

Τέλος το έργο είναι συνάμα και διδακ-
τικό , γιατί μιλάει για το πως δημιουργείται
και χτίζεται μία φιλία μέσα απ' τη διαφο-
ρετικότητα, 

για το δίκαιο και το άδικο, 
για την επιπολαιότητα και το κόστος της,

για την ανιδιοτελή προσφορά και βοήθεια,
για την επιβολή της σωματικής δύναμης
και τη δύναμη της εξουσίας 

με σκοπό να κυριαρχήσει ο φόβος και
την τελική νίκη της δύναμης του μυαλού και
της αγάπης!

Τις σκηνοθετικές οδηγίες έδωσε ο
ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΛΑΛΙΩΤΗΣ, 

Η παράσταση πλαισιώνεται από 
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ & ΤΡΑΓΟΥΔΙ

όπου έγραψε η ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΒΕΛΗ μέσα
από τους στοίχους της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ .

Επί σκηνής οι  έμπειροι ηθοποιοί σε
συνδυασμό με τα ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
που παίζουν επί σκηνής ξεσηκώνουν
τους ΘΕΑΤΕΣ!!!

Η σκηνογραφία και ζωγραφική εκτέλε-
ση του εντυπωσιακού σκηνικού είναι του
ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ, ενώ την παρά-
σταση έντυσε με τα υπέροχα κοστούμια η
ΣΗΛΙΑ ΔΕΜΙΡΗ,

Μία μοναδική παράσταση με
ΜΟΥΣΙΚΗ - ΧΟΡΟ - ΤΡΑΓΟΥΔΙ
ΠΟΛΥ ΓΕΛΙΟ & ΘΕΑΜΑ!!!  για ΟΛΗ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.

Στην παράσταση παίζουν οι επαγ-
γελματίες ηθοποιοί του θεάτρου και
της τηλεόρασης:

Κατερίνα Αναστασίου, Ελένη
Καρβέλη, Σάββας Γραμματικός

Ελευθερια Μπουρανή και ο Πέτρ-
ος Γρύλλος

"Ο ΠΑΠΟΥΤΣΩΜΕΝΟΣ ΓΑΤΟΣ"  ΑΠΟ ΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗ

ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ - ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 
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«Δίκτυο πόλεων με Ποντιακές Κοινότητες» ίδρυσε 
η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας  

Στόχος η  κινητοποιήση  Διεθνών Οργανισμών για την
παγκόσμια αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων

«Δίκτυο πόλεων με Ποντια-
κές Κοινότητες» ίδρυσε η
Κεντρική Ένωση Δήμων
Ελλάδας (ΚΕΔΕ) προκειμέ-
νου να κινητοποιήσει τη διεθ-
νή κοινότητα και τους Διεθ-
νείς Οργανισμούς για την

παγκόσμια αναγνώριση της
Γενοκτονίας των Ποντίων, σε
συνεννόηση πάντα με το
Ελληνικό υπουργείο Εξωτερ-
ικών.

Χθες Τετάρτη πραγματο-
ποιήθηκε η πρώτη ενημερωτι-

κή συνάντηση των δήμων που
δήλωσαν ενδιαφέρον να
συμμετέχουν στο «Δίκτυο». 

Στην πρώτη διαδικτυακή
συνάντηση συμμετείχαν 32
δήμοι.

ΣΣ τη Βουλή κατατέθηκετη Βουλή κατατέθηκε
από το υπουργείο Οικοαπό το υπουργείο Οικο--
νομικών η τροπολογίανομικών η τροπολογία

που περιλαμβάνει την πληρωμήπου περιλαμβάνει την πληρωμή
του ΕΝΦΙΑ σε 6 δόσεις με τηντου ΕΝΦΙΑ σε 6 δόσεις με την
πρώτη στο τέλος Σεπτεμβρίου,πρώτη στο τέλος Σεπτεμβρίου,
αλλά οι διατάξεις που προβλέαλλά οι διατάξεις που προβλέ--
πουν ρύθμιση των χρεών πουπουν ρύθμιση των χρεών που
δημιουργήθηκαν κατά τη διάρδημιουργήθηκαν κατά τη διάρ--
κεια της πανδημίας σε έως 72κεια της πανδημίας σε έως 72
δόσεις.δόσεις.

Αφορά επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα
που έχουν πληγεί και οφειλές που έχουν ήδη
βεβαιωθεί από τον Μάρτιο του 2020 έως σήμε-
ρα, ενώ οι οφειλέτες που απώλεσαν ρύθμιση
τμηματικής καταβολής δύναται να αναβιώνουν
τη ρύθμιση.

Προβλέπει ελάχιστη καταβολή 30 ευρώ για
οφειλές μέχρι 1.000 ευρώ και 50 ευρώ για οφει-
λές άνω των 1.000 ευρώ, ενώ περιλαμβάνει
και την επέκταση της έκπτωσης 3% για εφά-
παξ καταβολή φόρου μέχρι τις 27 Αυγούστου.
Μεταξύ άλλων προβλέπει την υπαγωγή των
απινιδωτών στον μειωμένο φορολογικό συντε-
λεστή 6% και η επέκταση της ρύθμισης για μει-
ωμένο φορολογικό συντελεστή στο 13% στα
εισιτήρια αθλητικών αγώνων μέχρι τις τα τέλη
Ιουνίου το 2022.

Ειδικότερα, οι φορολογικές οφειλές μπορούν
να ρυθμιστούν σε 36 άτοκες ή 72 έντοκες δόσεις
( με επιτόκιο 2,5%) με καταβολή της 1ης δόσης
τον Ιανουάριο του 2022. Η ρυθμιση του υπουρ-
γείου Οικονομικών αφορά επιχειρήσεις και
φυσικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα έχουν
πληγεί με βάση τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ και
οφειλές που έχουν ήδη βεβαιωθεί κατά τη διάρ-
κεια της πανδημίας (από Μάρτιο 2020 έως
σήμερα).

Εντάσσει και τους ιδιοκτήτες ακινήτων που
έκαναν δήλωση Covid, τους ανέργους που
εγγράφηκαν στον ΟΑΕΔ και τους εργαζόμενο-

υς που ήταν σε αναστολή ή στο ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.
Οι ανωτέρω οφειλέτες που απώλεσαν ρύθμιση
τμηματικής καταβολής (π.χ. 120 δόσεων) από
τον Μάρτιο του 2020 έως σήμερα, δύναται να
αναβιώνουν τη ρύθμιση. Προβλέπει ελάχιστη
καταβολή 30 ευρώ για οφειλές μέχρι 1.000
ευρώ και 50 ευρώ για οφειλές άνω των 1.000
ευρώ. Αφορά στο διάστημα από τον Μάρτιο του
2020 μέχρι τον Ιούλιο του 2021, όχι όμως τον
φόρο εισοδήματος που θα καταβάλουν οι
πολίτες από δω και στο εξης, ούτε τον ΕΝΦΙΑ
που θα καταβάλουν.

Αναλυτικά:
1.α. Θεσπίζεται η δυνατότητα υπαγωγής σε

ρύθμιση τμηματικής καταβολής έως και εβδο-
μήντα δύο (72) μηνιαίων δόσεων, οφειλών
βεβαιωμένων στις Δημόσιες Οικονομικές
Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα, οι
οποίες δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης και
έχουν βεβαιωθεί κατά το διάστημα από
01.03.2020 έως 31.07.2021, εφόσον πληρούται
ένα από τα οριζόμενα, σχετικά με τις επι-
πτώσεις από τη λήψη μέτρων για την αντι-
μετώπιση της πανδημίας COVID-19, κριτήρια.

Επιπλέον, στην ανωτέρω ρύθμιση εντάσ-
σονται [αντί σε έως και είκοσι τέσσερις (24)
μηνιαίες δόσεις που ισχύει σήμερα], οφειλές
για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή είσπρ-
αξης και παράταση καταβολής, σύμφωνα με
τις μνημονευόμενες Πράξεις Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΠΝΠ) όπως αυτές έχουν κυρ-
ωθεί, ανεξαρτήτως των προαναφερόμενων
κριτηρίων και ημερομηνίας βεβαίωσής τους.

β. Στις ανωτέρω οφειλές, δεν περιλαμβάνε-
ται ο φόρος εισοδήματος φορολογικού έτους
2020. Επίσης, βασικές οφειλές που ρυθμίζον-
ται κατά τα ανωτέρω επιβαρύνονται με τόκο
δυόμιση εκατοστιαίων μονάδων (2,5%) ετησίως
υπολογισμένο, αντί της επιβολής των προβ-
λεπόμενων τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθ-
εσμης καταβολής. Κατ΄ εξαίρεση, βασικές
οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμι-
σης έως και τριάντα έξι (36) μηνιαίων δόσεων,
από δώδεκα (12) που ισχύει σήμερα, δεν επι-
βαρύνονται με τόκο.

γ. Ορίζεται το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας
δόσης της ρύθμισης, κατά περίπτωση συνολι-
κής οφειλής.

2. Παρέχεται, σε οφειλέτες με οφειλές
βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέν-
τρα και δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβο-
λής για τις οποίες έχουν χορηγηθεί αναστολή
είσπραξης και παράταση καταβολής σύμφω-
να με τις μνημονευόμενες ΠΝΠ, εφόσον
απώλεσαν, κατά τη διάρκεια του χρονικού δια-
στήματος από 1ης Μαρτίου 2020 έως και 31 Ιου-
λίου 2021, αντί έως και τον μήνα Νοέμβριο 2020
που ίσχυε, ρύθμιση τμηματικής καταβολής
σύμφωνα με τις μνημονευόμενες διατάξεις
νόμου, δυνατότητα να επανενταχθούν στο ίδιο
καθεστώς ρύθμισης κατά τα ειδικότερα οριζό-
μενα.

Στην ανωτέρω ρύθμιση, δύναται να επανεν-
ταχθούν και οι οφειλέτες που ανήκουν στις
μνημονευόμενες κατηγορίες.

3.α. Επανακαθορίζονται, ειδικά για το έτος
2021, οι προθεσμίες καταβολής των προβ-
λεπόμενων μηνιαίων δόσεων [έξι (6) ισόπο-
σες] του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων
(ΕΝ.Φ.Ι.Α.). Συγκεκριμένα, η πρώτη δόση κατα-
βάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2021
και η τελευταία μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου
2022.

β. Διευρύνονται οι εκκλησιαστικοί φορείς που
απαλλάσσονται από την καταβολή ΕΝ.Φ.Ι.Α.
με χορήγηση απαλλαγής και για τα ακίνητα
που ανήκουν στην Ιερά Μονή του Θεοβαδίστου
Όρους Σινά.

4. Παρατείνεται η δυνατότητα του υποκείμε-
νου στον φόρο κατασκευαστή οικοδομών προς
πώληση, να υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο
καθεστώς αναστολής του Φόρου Προστιθέμεν-
ης Αξίας (Φ.Π.Α.) για την παράδοση ακινήτων.
Ορίζεται ότι η αίτηση θα υποβάλλεται μέχρι τις
31.12.2021 για τις άδειες με χρόνο έκδοσης έως
και 30.6.2021, ενώ για άδειες που εκδίδονται
από την 1.7.2021 και εφεξής, εφαρμόζεται
εξάμηνη προθεσμία από την έκδοση της άδει-
ας.

5. Ορίζεται η υπαγωγή:
α. των απινιδωτών σε υπερμειωμένο συντε-

λεστή Φ.Π.Α. έξι τοις εκατό (6%) του Κώδικα
Φ.Π.Α., έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022,

β. των εισιτηρίων αθλητικών αγώνων σε μει-
ωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. δεκατρία τοις εκατό
(13%) του Κώδικα Φ.Π.Α., για το χρονικό διά-
στημα από 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως και τις 30
Ιουνίου 2022.

6. Παρέχεται, στο συνολικό ποσό του φόρου
για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος
φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020
και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν
οφειλών, έκπτωση τρία τοις εκατό (3%), εφόσον
ο προκύπτων οφειλόμενος φόρος καταβληθεί
εφάπαξ μέχρι και την 27η Αυγούστου 2021, αντί
μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός
Ιουλίου, όπως ισχύει σήμερα.

7. Συμπληρώνονται οι διατάξεις του ν.
2960/2001 «Τελωνειακός Κώδικας», αναφορικά
με τους εφαρμοζόμενους συντελεστές τέλους
ταξινόμησης για τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα,
κατά τα ειδικώς οριζόμενα και αναλόγως της
εκπεμπόμενης μάζας διοξειδίου του άνθρακα.

8. Συμπληρώνονται οι διατάξεις του ν.
4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτε-
ρης ευκαιρίας» ως προς:

α) την προθεσμία για την υπογραφή της
σύμβασης αναδιάρθρωσης και

β) την αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέ-
λεσης των συμμετεχόντων πιστωτών.

Σε έξι δόσεις η πληρωμή του ΕΝΦΙΑ

Με 158 υπέρ έναντι 133 κατά, 
υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου 
Παιδείας για το νέο σχολείο

Υπερψηφίστηκε
από την Ολομέλεια
της Βουλής, μετά
από ονομαστική
ψηφοφορία επί της
αρχής που είχαν
ζητήσει ΣΥΡΙΖΑ και
ΚΚΕ, το νομοσχέ-
διο του υπουρ-
γείου Παιδείας, για
την «αναβάθμιση
του σχολείου και
την ενδυνάμωση
των εκπαιδευ-
τικών».
Ειδικότερα: Ψήφισαν 291 βουλευτές. Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου

τάχθηκαν 158 βουλευτές έναντι 133 που καταψήφισαν.
Επίσης, υπερψηφίστηκαν και τα δύο άρθρα για τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε

ονομαστική ψηφοφορία: Το άρθρο 56, που αφορά τη διαδικασία αξιολόγ-
ησης των εκπαιδευτικών και το άρθρο 185, που προβλέπει καταργήσεις,
συγχωνεύσεις και μετονομασίες πανεπιστημίων.
Υπέρ του άρθρου 56, ψήφισαν 158 βουλευτές, ενώ 106 βουλευτές το κατα-
ψήφισαν και 27 δήλωσαν «παρών». Το άρθρο 185 υπερψήφισαν 158 βου-
λευτές έναντι 133 που το καταψήφισαν.
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ΕΕΕΕ υρεία σύσκεψη με τον Υφυπουργό Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργο
Αμυρά, είχε την Τρίτη 27 Ιουλίου ο Υφυπο-
υργός Δικαιοσύνης και Βουλευτής Δυτικής
Αττικής, κ. Γιώργος Κώτσηρας, με θεματο-

λογία μία σειρά σημαντικών ζητημάτων που σχετίζονται
με την αναμόρφωση των δασικών χαρτών στην ευρύτε-
ρη περιοχή των Μεγάρων, την προστασία και την ανά-
δειξη του φυσικού περιβάλλοντος στη Δυτική Αττική, με
έμφαση στα ζητήματα που αφορούν στην περιοχή της
Κινέτας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Γενικός Γραμμα-
τέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, κ. Κωνσταν-
τίνος Αραβώσης, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυ-
νσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ κ.
Ευάγγελος Γκουντούφας, ο Δήμαρχος Μεγαρέων, κ.
Γρηγόρης Σταμούλης, η Πρόεδρος της Κοινότητας Κινέ-
τας, κ. Αλεξάνδρα Μπαλτσιώτη, η Πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας Συλλόγων Κινέτας, κ. Μαργαρίτα Πρίφτη, ο
Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Κινέτας, κ.
Χαράλαμπος Ζημάλης, η Α’ Γραμματέας της Ομοσπον-
δίας Συλλόγων Κινέτας, κ. Ελευθερία Βούλγαρη, ο Β’
Γραμματέας της Ομοσπονδίας Συλλόγων Κινέτας, κ.
Παναγιώτης Χαρμπής, ο Γραμματέας του Συλλόγου
«Αλμύρες», κ. Ανδρέας Γεωργάκης, ο δασολόγος κ. Ελε-
υθέριος Σταματόπουλος, ο δασολόγος & δημοτικός

σύμβουλος του δήμου Μεγα-
ρέων κ. Σπύρος Νικολάου και
η Δικηγόρος κ. Έλενα
Βοσνίδου.

Μετά το πέρας της συνάν-
τησης ο Υφυπουργός Δικαι-
οσύνης και Βουλευτής Δυτι-
κής Αττικής, κ. Γιώργος
Κώτσηρας, δήλωσε:

«Είχαμε μία άκρως εποικο-
δομητική και ουσιαστική
συνάντηση εργασίας με τον
Υφυπουργό Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Γιώργο
Αμυρά.

Μας δόθηκε η ευκαιρία να
συζητήσουμε και να τεθούν
επί τάπητος μία σειρά
σημαντικών θεμάτων, όπως
το ζήτημα των δασικών
χαρτών που απασχολεί πολ-
λούς συμπολίτες μας στην ευρύτερη περιοχή των
Μεγάρων, με έμφαση στα ειδικότερα ζητήματα που αφο-
ρούν στην Κινέτα.

Παράλληλα, συζητήσαμε με τον αρμόδιο Υφυπουργό
και θέματα που σχετίζονται με την προστασία και την

ανάδειξη του φυσικού περι-
βάλλοντος της περιοχής.

Ο κ. Αμυράς ήταν γνώστης
των  ιδιαιτεροτήτων της περ-
ιοχής και ανέλυσε στους
εκπροσώπους φορέων τα
επόμενα βήματα εκ μέρους
του Υπουργείου Περιβάλλον-
τος και Ενέργειας. Τον ευχαρ-
ιστώ θερμά για τον ενδιαφέρ-
ον και την ανταπόκρισή του.

Στόχος της κυβέρνησης
είναι να επιλύσει τις εκκρεμότ-
ητες που ταλανίζουν επί χρό-
νια μεγάλο αριθμό συμπο-
λιτών μας σε ό,τι αφορά
στους δασικούς χάρτες,
καθώς και η επιτάχυνση όλων
των εν γένει διαδικασιών
καταγραφής, διασφαλίζοντας
με αυτό τον τρόπο την ιδιωτι-

κή αλλά και τη δημόσια περιουσία.
Παραμένω διαρκώς παρών, αφουγκραζόμενος τις

ανάγκες των τοπικών κοινωνιών προσπαθώντας να
συμβάλλω στην επίλυση των προβλημάτων της περ-
ιοχής».

ΕΥΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ Γ. ΚΩΤΣΗΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γ. ΑΜΥΡΑ

Ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος στη Δυτική Αττική, με έμφαση στα ζητήματα που αφορούν στην Κινέτα
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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 ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΣΙΔΕΡΗΣ -ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΙΚΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΒΟΥΡΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΧΟΛΑΡΓΟ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗ ΦΥΛΗ 
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Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284



Συλλυπητήρια 
Ανακοίνωση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΗΚΑ ΤΟΝ
ΧΑΜΟ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΥ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ
ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΟΜΠΟΚΗ
ΠΡΩΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ
ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΩ ΤΑ ΘΕΡΜΑ ΜΟΥ
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ.
ΗΤΑΝ ΕΝΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
ΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ

ΗΘΟΣ ΤΙΜΗΣΕ ΤΗ ΦΑΝΕΛΑ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΤΙΜΗ ΠΟΥ
ΚΑΠΟΤΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ , ΠΟΥ ΤΟΝ ΓΝΩΡΙΣΑ ΣΑΝ ΑΘΛΗΤΗ ΚΑΙ
ΚΥΡΙΩΣ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟ. ΤΟΥ ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ

Οι παλιοί παράγοντες Γιώργος Λιάκος  & Γιάννης Νερούτσος 
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Αποδεικνύοντας έμπρακτα
το κοινωνικό πρόσωπο του
αθλητισμού, η διοίκηση του
Βύζαντα Μεγάρων προχώρη-
σε σε μια ακόμη ενέργεια.

Με ομόφωνη απόφαση του
Δ.Σ. διέθεσε στην εκπρόσωπο
του μη κερδοσκοπικού οργα-
νισμού «Αδέσποτος Παλμός –
Stray Pulse» Μαρία Αρκο-
μάνη έξι (6) κάρτες διαρκείας
του συλλόγου αξίας 300 €
συνολικά, για την ενίσχυση
του φιλοζωικού οργανισμού.

Οι κάρτες διαρκείας παρ-
αδόθηκαν από τον Αντιπρόε-
δρο του Βύζαντα Δημήτρη
Παπαδόπουλο, παρουσία
της προέδρου Ιωάννας Ρήγα,
του Γενικού Γραμματέα
Αντώνη Υψηλάντη, των μελών
του Δ.Σ. Ιερόθεου Μπότιζα,
Νίκου Δρυμούση, του Τεχνι-
κού Διευθυντή Κώστα Γιαννα-
κάρη αλλά και του ένθερμου
υποστηρικτή του Βύζαντα
(που στέκεται πάντα αρωγός
στις 

προσπάθειες της
διοίκησης), Μάριου Ντοντάι.

Από την μάζωξη που έγινε,
απουσίαζε για λόγους υγείας
ο εκ των Αντιπροέδρων της
ομάδας Τάσος Σάλτας, στον
οποίο ευχόμαστε ταχεία
ανάρρωση.

Ο Τάσος Μωραΐτης ανα-
λαμβάνει τον τομέα marketing
του συλλόγου

Ένας άνθρωπος που έχει
δώσει τα διαπιστευτήριά του
στον τομέα της διαφήμισης
και του marketing, με απόφα

ση της διοίκησης αναλαμ-
βάνει τον τομέα του marketing

στον σύλλογο.

Ο λόγος για τον Τάσο Μωρ-
αΐτη, ο οποίος μετά την λήξη
της συνεργασίας του με τη
Ν.Ε.Μ. θα προσφέρει  τις
υπηρεσίες του στον Βύζαντα.

Καλωσορίζουμε τον Τάσο
Μωραΐτη στην ποδοσφαιρική
οικογένεια του Βύζαντα και
του ευχόμαστε κάθε επιτυχία
στο έργο του.

Εκ του Γραφείου Τύπου 

Θρήνος στον Ερμή
Άνω Λιοσίων

Η αθλητική οικογένεια του Ερμή Ανω
Λιοσίων θρηνεί τον θάνατο σε τροχαίο
στο Μενίδι του 52 χρονου  προπονητή
Σάκη Κυριακόπουλο που απ’ την ίδρυ-
ση της ομάδας ήταν ένας απ’ τους βασι-
κούς της πυλώνες που πάντα ήθελε να
βοηθήσει. Προσπάθησε να αποφύγει με

τη μηχανή του πεζό που πέρναγε το
δρόμο και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο

και σκοτώθηκε ακαριαία.

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ: Ο Τάσος Μωραΐτης αναλαμβάνει
τον τομέα marketing του συλλόγου
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ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ:  
Η μεγάλη επιστροφή

Η διοίκηση του Συλλόγου των σταχυοφόρων
βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανα-
κοινώσει την επιστροφή του Μιχάλη Μαρή
στον ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ Α.Ο. .

Τελευταίος σταθμός του δυναμικού μέσου
ήταν ο Φωστήρας, ενώ έχει αγωνιστεί σε Αιγά-
λεω, Προοδευτική, Ιωνικό, Αχαρναϊκό,
Παναχαϊκή, Καλαμάτα, Μανδραϊκό, Αστέρα
Μαγούλας, Βύζαντα Μεγάρων, Αγία Παρασκε-
υή.

Καλωσόρισες Μιχάλη.

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ: Θλίψη για τον
χαμό του Σάκη Κυριακόπουλου

Το ΔΣ του Μανδραϊκού Αθλητικού
Ομίλου εκφράζει τη θλίψη του για την
τραγική απώλεια του Σάκη Κυριακόπου-
λου. Ένας καταξιωμένος άνθρωπος του
αναπτυξιακού ποδοσφαίρου, που είχε να
προσφέρει ακόμη πάρα πολλά.
Δυστυχώς η μοίρα ήταν τόσο τραγική και
άδικη μαζί του…

Με πόνο, ευχόμαστε καλό παράδεισο
και θερμά συλλυπητήρια στην σύζυγο
και στα δύο παιδιά του.

Στέλνουμε επίσης τη συμπαράστασή
μας στην ποδοσφαιρική του οικογένεια,
την Ακαδημία Ποδοσφαίρου Ερμής Ανω
Λιοσίων και δηλώνουμε παρόντες σε
οποιαδήποτε πρωτοβουλία τους για τη
μνήμη του Σάκη Κυριακόπουλου και την
οικογένεια του.

ΑΟ ΖΩΦΡΙΑΣ: Σάκη
καλό παράδεισο…

«Eφυγε» άδικα από κοντά μας σε
τροχαίο δυστύχημα ο παλιός
ποδοσφαιριστής του Α.Ο. Ζωφρ-
ιάς, Σάκης Κυριακόπουλος.
Ο Σάκης φόρεσε τη φανέλα της
Ζωφριάς την τριετία 1995-1998 και
ήταν μέλος της μεγάλης ομάδας
που κέρδισε την άνοδο στην Α
ΕΠΣΑ.
Μετά το τέλος της καριέρας του
ακολούθησε το δρόμο του προπον-
ητή, μέχρι και σήμερα, με μεγάλη
επιτυχία.

Συντετριμμένοι εκφράζουμε τα
βαθιά μας και ειλικρινή
συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.
Σάκη, φίλε μας, ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει.

Νεανική Εστία Μεγαρίδος B.C:
Αγωνιστικοί αποχαιρετισμοί!

Ει ́μαστε μια μεγάλη οικογένεια
& το ξέρουν όλοι αυτό.
Δεν υπάρχουν χειρότερες στιγ-
μές για μας από τους
αναγκαι ́ους αποχαιρετισμούς.
Δεν μπορει ́ όμως να γι ́νει δια-
φορετικά.
Για χι ́λιους & έναν λόγους η
ζωή πάντοτε συνεχι ́ζεται & αυτό
δεν θα σταματήσει ποτέ.
Αποχαιρετούμε λοιπόν με τα πιο θερμά συναι-
σθήματα & με τον σεβασμό που τους αρμόζει:
1) Τον αρχηγό μας Νι ́κο Κοντόπουλο. Τον άνθρ-
ωπο που ήταν παρών από το 1’’ σε όλα όσα
πετύχαμε αυτά τα τελευται ́α 5 χρόνια.
2) Τον Σωτήρη Καραποστόλου. Τον πρώτο &
σημαντικότερο πρεσβευτή του Συλλόγου μας, τον
λόγο που μας έμαθε όλη η Ελλάδα!
3) Τον Μάριο Μπατή. Τον τύπο που μας τι ́μησε
φορώντας την φανέλα μας & παρά την διακοπή του
πρωταθλήματος & την μετάβαση του στην προπον-
ητική ουσιαστικά δεν έφυγε ποτέ, αφού κάθε μέρα
επικοινωνει ́ μαζι ́ μας.
4) Τον Γιώργο Καλιανιώτη, που με την δική μας
φανέλα επιλέχτηκε & αγωνι ́στηκε στην Εθνική
Αντρών 3 on 3!
5) Τον Βασι ́λη Καραμανλή που παρά την πολύ
καλή του παρουσι ́α επέλεξε την ομορφιά της
Μυκόνου & ποιος να τον αδικήσει.
Σας ευχαριστούμε όλους απ’ την καρδιά μας &
ευχόμαστε σύντομα να ξανά συναντηθούν οι
δρόμοι μας!
Εις το επανιδει ́ν!

Στην φωτογραφία ξεχωρίζει ο Σάκης (τέταρτος από αριστερά
στην κάτω σειρά) να γιορτάζει μαζί με τους συμπαίχτες του την

άνοδο της ομάδας μας.

ΑΟ ΜΙΜΑΣ: Συλλυπητήρια…

ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ COACH…

Το ΔΣ του ΑΟ ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ εκφράζει
τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του
ΣΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.
Ο Τεχνικός Διευθυντής του Ερμή Ανω Λιοσίων
Σάκης Κυριακόπουλος έχασε τη ζωή του σε
ηλικία 50 ετών σε τροχαίο δυστύχημα στο
Μενίδι, αφήνοντας πίσω σύζυγο και δύο παιδιά.
Ήταν υπεύθυνος ενός συλλόγου κόσμημα για την
Δυτική Αττική στον οποίο διδάσκονται ποδόσφαι-
ρο περίπου 300 παιδιά.
Ο Ερμής Άνω Λιοσίων είναι μία από τις πρώτες
ομάδες που εισήλθαν στο Δίκτυο Ακαδημιών της
ΑΕΚ.
Η άριστη λειτουργία του συλλόγου και η τεράστια
ανάπτυξή του ώθησε και εμάς να συμμετέχουμε
στο συγκεκριμένο Δίκτυο.

Σύνδεσμος Προπονητών Αθήνας :
Συλλυπητήρια Ανακοίνωση

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου Προπον-
ητών Ποδοσφαίρου Αθήνας (Σ.Π.Π.Α.) εκφράζει τα
θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια του αδι-
κοχαμένου συναδέλφου προπονητή ποδοσφαίρ-
ου και μέλος του Συνδέσμου μας, Σάκη Κυριακό-
πουλου, για τον άδικο χαμό του.
Καλό ταξίδι φίλε…
Ο Σύνδεσμος θα καταθέσει στεφάνι στην μνήμη
του.

Ο Πρόεδρος
Παπακανέλλος Σπυρίδων
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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

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ
43 ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ
ΠΡΟΥΠΥΡΕΣΙΑ ΣΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΡΕΦΩΝ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΙΩΝ.
ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΙΝΟ.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-
ΜΑΓΟΥΛΑ- ΜΑΝΔΡΑ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

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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