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Σε ισχύ τίθεται από τις 13 Σεπτεμβρίου το νέο πακέτο των
μέτρων για την προστασία από την Covid-19. Το εν λόγω πακέ-
το έχει χαρακτηριστεί «lockdown» για τους ανεμβολίαστους,
καθώς κατά βάση αυτούς αφορούν οι απαγορεύσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για ημερομηνία – κλειδί,
καθώς την ίδια ημέρα ανοίγουν τα σχολεία και υπάρχει φόβος
για αύξηση των κρουσμάτων.

Οι ειδικοί προβλέπουν έξαρση στον αριθμό των κρουσμά-
των, ειδικά έως τα τέλη του Σεπτεμβρίου, οπότε κι αναμένεται
να υπάρξει πίεση στο σύστημα υγείας.

Η επιδημιολογική εικόνα της στιγμής
Σύμφωνα με τα χθεσινά στοιχεία, εντοπίσθηκαν 2.170 νέα

κρούσματα ενώ καταγράφηκαν  43 θάνατοι  και  384  ασθενείς
είναι διασωληνωμένοι  στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, 

Αυτή τη στιγμή πλήρως εμβολιασμένοι είναι 5.799.038
πολίτες, ενώ τουλάχιστον με μια δόση έχουν εμβολιαστεί
6.179.949 πολίτες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η καθημερινότητα για τους ανεμβολία-
στους πολίτες θα γίνει πιο δύσκολη, ενώ την ίδια ώρα θα υπο-
στούν μια σειρά απαγορεύσεων.

Τα μέτρα
Σε ό,τι αφορά τους ανεμβολίαστους εργαζομένους σε όλο τον

ιδιωτικό και δημόσιο τομέα θα υποβάλλονται σε ένα εργαστηρ-
ιακό rapid test την εβδομάδα, το οποίο θα πραγματοποιείται
αποκλειστικά σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα με δαπάνη του
εργαζόμενου 10 ευρώ ανά τεστ.

Οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι σε τουρι-
σμό, εστίαση, τηλεοπτικές, κινηματογραφικές, θεατρικές, μου-
σικές και χορευτικές παραγωγές θα πρέπει να κάνουν δύο
εργαστηριακά rapid tests την εβδομάδα, τα οποία θα πραγμα-
τοποιούνται αποκλειστικά σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα με
δαπάνη του εργαζόμενου 10 ευρώ ανά τεστ.

Ο εργοδότης διατηρεί βάσει νόμου το δικαίωμα να γνωρίζει
αν οι εργαζόμενοι στην επιχείρησή του είναι εμβολιασμένοι και 

υποχρεούται να ελέγχει την εγκυρότητα της βεβαίωσης αρν-
ητικού τεστ για τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους, αναλόγως
της συχνότητας διάγνωσης που έχει οριστεί για την κατηγορία
δραστηριότητας.

Το εάν έχουν όντως κάνει το τεστ οι εργαζόμενοι θα αποδεικ-
νύεται με την ψηφιακή βεβαίωση από το gov.gr και θα ελέγχεται 

υποχρεωτικά με την εφαρμογή COVID Free App από τον
εργοδότη.

Οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα κάνουν δύο δωρεάν self test την
εβδομάδα.

Οι ανεμβολίαστοι φοιτητές θα κάνουν δύο εργαστηριακά τεστ
την εβδομάδα με δαπάνη του φοιτητή (10 ευρώ).

Οι ανεμβολίαστοι ταξιδιώτες άνω των 12 ετών θα κάνουν ένα
εργαστηριακό rapid τεστ 48 ώρες πριν το ταξίδι, ενώ τα παιδιά
5 έως 12 ετών θα κάνουν self test.

Από 13 Σεπτεμβρίου θα μπορούν να πραγματοποιούν δωρ-
εάν τεστ σε δημόσιες δομές μόνο εμβολιασμένοι και όσοι έχουν
συμπτώματα.

Στους κλειστούς χώρους καταστημάτων εστίασης και κέντρ-
ων διασκέδασης, θα εισέρχονται μόνον όσοι έχουν εμβολιαστεί
ή έχουν πιστοποιητικό νόσησης.

Τα γήπεδα (κλειστά και ανοιχτά) θα λειτουργούν μόνο για
εμβολιασμένους και νοσήσαντες.

Θέατρα, κινηματογράφοι, μουσεία: Θα μπορούν να
εισέρχονται και ανεμβολίαστοι με rapid test 48 ωρών. Οι επιχει-
ρήσεις αυτές θα μπορούν να επιλέξουν αν θα είναι αμιγείς (με
100% χωρητικότητα) ή μεικτές.

Κλειστά γυμναστήρια: Λειτουργία για εμβολιασμένους, νοσή-
σαντες και ανεμβολίαστους με αρνητικό rapid test 48 ωρών.

Χρήση μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους και σε
ανοιχτούς όπου υπάρχουν συναθροίσεις.

––  ΤΤοο  σσχχέέδδιιοο  ττωωνν  ννέέωωνν  μμέέττρρωωνν

Σε «lockdown» οι ανεμβολίαστοι

Γκάγκα, Παπαευαγγέλου: 
Η επιστροφή στα σχολεία θα
αυξήσει τα κρούσματα

Την αύξηση
των κρουσμάτων στον
μαθητικό πληθυσμό προέβλεψαν κατά τη σημερι-
νή ενημέρωση στο υπουργείο Υγείας η αναπ-
ληρώτρια υπουργός Μίνα Γκάγκα και η καθηγήτρ-
ια Βάνα Παπαευαγγέλου. Και οι δύο απέδωσαν την
αναμενόμενη αύξηση σε δύο λόγους:
-Στο γεγονός ότι οι μαθητές θα κάνουν self test και
έτσι θα διαγνωσθούν όσοι νοσούν.

-Στην έναρξη της σχολικής χρονιάς και  την
συσσώρευση μαθητών στα σχολεία.
Σύμφωνα με την κ. Παπαευαγγέλου παρότι:

-Ο μέσος όρος των κρουσμάτων (2.274) την τελευ-
ταία εβδομάδα έχει μειωθεί κατά 20%

-Ο εβδομαδιαίος μέσος όρος των εισα-
γωγών (223) στα νοσοκομεία έχει ,

επίσης, μειωθεί κατά 15%

-Έχουν σταθεροποιηθεί οι εισαγω-
γές στις ΜΕΘ.

-Είναι ικανοποιητική η  εξέλιξη της
πανδημίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη,

Παρατηρείται ανησυχητική αύξηση σε περ-
ιοχές της χώρας όπως σε:

-Αργολίδα Ευρυτανία, Ροδόπη, Γιάννενα και ορι-
σμένες περιοχές στο Βόρειο Αιγαίο.

Πάντως, η κ. Παπαευαγγέλου απέφυγε να αναφερ-
θεί στην αύξηση του αριθμού των θανάτων κατά 6%
και των διασωληνωμώνων κατά 30%, σε σχέση με
την περασμένη εβδομάδα.
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Παρακάτω η συνέντευξη

Ερ. Μήπως σταθήκατε υπερβολι-
κά στην επίθεση του πρώην Αντι-
προέδρου του ΠΑΚΠΠΑ στην κα
Οικονόμου;

Απ. Στη χυδαία και σεξιστικη αυτή
επίθεση στάθηκε πολύ η κοινωνία.
Γιατί την θεώρησε – και δικαίως –
πρωτοφανή, προσβλητική και απα-
ράδεκτη. Αποτέλεσε για πολλές
μέρες το μείζον θεμα συζήτησης
στην πόλη. Και ορθώς αφού το
ύφος και το ήθος καθε δημ Αρχής
αποκαλύπτει πολλά για την ποιότητά
της.

Ερ. Γιατί μιλάτε για “ύφος και
ηθος της δημ Αρχής” και όχι μόνο
για το ύφος και το ήθος του πρώην.
Αντιπροέδρου του ΠΑΚΠΠΑ ;

Απ. Γιατί στη συζήτηση στο δημ
Συμβούλιο η δημ Αρχή αντί μιας
καθαρής πολιτικής καταδίκης
προτίμησε να υποβαθμίσει και να
συμψηφισει τη χυδαία αυτή επίθε-
ση. Γιατί η συνέχιση της ενασχόλ-
ησης τού πρώην Αντιπροέδρου με
τις λειτουργίες του ΠΑΚΠΠΑ απο-
δεικνύει οτι κάθε καταδίκη εκ μέρο-
υς της ήταν αναγκαστική εξαιτιας των
κοινωνικών αντιδράσεων υποκριτι-
κή και προσχηματικη. Επιβεβαιω-
νοντας και κατ’ αυτόν τον τρόπο
βασικα στοιχεια που την χαρακτηρι-
ζουν και τα έχουμε επισημάνει.

Ερ. Θα θελατε να γίνεται πιο
συγκεκριμενος;

Απ. Πρόκειται  για μια κυνική
συμμαχία της  οποίας η μοναδική
έγνοια της ήταν η ανάδειξή της ως
δημ Αρχή. Τωρα μοναδικός της
στόχος η διατήρησή της στην εξου-
σια. Αντί να διαπαιδαγωγει τους
πολίτες μέσα απο αξίες, έργα και
αρχές αυτό που κάνει  είναι  να
καλύπτει τα μελη της ώστε να τα διατ-
ηρήσει στο ψηφοδέλτιο της και στις
επόμενες εκλογές.

Ερ. Γιατί διαφώνησατε με την κατε-
δάφιση του κτιρίου στο ΙΡΙΣ; 

Απ. Γιατί ενώ υπάρχουν, αγνο-
ήθηκαν, χρηματοδοτικα εργαλεία τα
οποια θα μπορούσαν να στηρίξουν
και να αναμορφωσουν το κτίριο
εμβαδού 2.400 τμ. Έτσι η πολη θα
αποκτούσε μόνιμο, ιδιόκτητο πολι-
τιστικο χώρο ο οποίος θα έδινε ζωή
στη γειτονιά. Η πολιτική μας σεβο-
ταν και την ιστορία του κτιρίου και τα
χρήματα του Δήμου. Δυστυχώς δεν
έγινε δεκτή.

Ερ. Πρόσφατα ασκήσατε κριτική
στον καλλιτεχνικό διευθυντή της
Πολιτιστικής 

Απ. Διαπιστώνουμε τα εξής: α)
ότι στις συμβάσεις του κου Μαρμα-
ρινού υπάρχουν ώρες και μέρες
στις οποίες φαίνεται την ίδια στιγμή
να είναι  και  στη Θεσσαλονίκη
ασκώντας τα καθηγητικά του καθή-
κοντα και στην Ελευσίνα ως Καλλι-
τεχνικός διευθυντής. 

Το γεγονός αυτό υπονομεύει τις
υπογεγραμμένες συμβάσεις β) η
εταιρεία στην οποία έχει  πάρει
αναθέσεις από τους δύο βασικότερ-
ους δημόσιους φορει ́ς – Λυρική
και φεστιβάλ Αθηνών γ) πρόσφατα
σκηνοθέτησε την παράσταση Ιχνευ-
ται του Σοφοκλή που παρουσιά-
στηκε στην Επίδαυρο. 

Σε μια περίοδο που ο Καλλι-
τεχνικός διευθυντής θα πρέπει να
έχει αποκλειστικά στραμμένη στην
πρόοδο του Καλλιτεχνικού έργου
της Πολιτιστικής φαίνεται να υποτιμά
τον κρίσιμο ρολο που του έχει
αναθέσει η πολη. 

Η Πολιτιστική δεν είναι η αποκλει-
στική ούτε καν η κορυφαία έγνοια
του αλλά ένα ακόμη project ανάμεσα
στα άλλα. Χωρίς όμως στοχοπροσή-
λωση και αφιέρωση δεν μπορεί να
υπάρξει πρόοδος στο κορυφαίο
εγχείρημα της πόλης.

Ερ. Γιατί εμμένετε στην κριτικη για
την στάση της Δημοτικής Αρχής

στην αντιμετώπιση της
πανδημιας ;

Απ. Συμφωνούμε όλοι οτι ο κάθε
Δημος θα πρέπει να συμβάλει στην
αντιμετώπιση της πανδημιας. Ομως
θέτουμε ερωτήματα  στα οποια δεν
έχουμε λάβει  απαντήσεις. Πιο
συγκεκριμένα:

α) ποιο είναι το συνολικό ποσό
που δόθηκε για τα rapid tests; Πόσο
κόστισε το κάθε rapid test στον
Δημο;

β) ποιο είναι ποσό διατέθηκε “για
αντισηπτικά, απολυμαντικά, γάντια
μιας χρήσης, χλωρίνες, μάσκες και
στολές μιας χρήσης, ψηφιακά
θερμόμετρα υπερύθρων”;

γ) Διενεργηθηκε καποιος διαγω-
νισμος ή όλες οι αγορές έγιναν
μόνο μέσω αναθεσεων;

δ) οι αναθέσεις που έγιναν αφορ-
ούσαν αποκλειστικά επιχειρήσεις
της πόλης ή και επιχειρήσεις εκτός
Ελευσίνας. Αν ισχύει το δεύτερο
ποιοι ηταν οι λόγοι που οδήγησαν
σε αυτή την επιλογή;

ε) ο Δημος συνεργάστηκε με όλα
τα διαγνωστικά κέντρα της πόλης;
ώστε να ενισχύσει τον ανταγωνισμό;
και το αίσθημα δικαιοσύνης;

ζ) με ποιον τρόπο εξασφαλισθηκε
η ίση και δίκαιη μεταχείριση των
αθλητικών συλλόγων στα self test
και για πόσο χρονικό διάστημα;

η) πως ενημερώθηκαν οι δημότες
τρίτης ηλικίας, χρόνια πάσχοντες,
άτομα περιορισμένης κινητικότητας,
μονογονεϊκές οικογένειες για την
δωρεαν παροχή rapid test;

θ) δόθηκαν rapid tests σε τοπικές
επιχειρήσεις (όπως αναφέρεται στο
δελτίο τύπου του Δήμου) για τη διε-
νέργεια αυτών από τους εργαζόμε-
νους σε αυτές; 

Αν ισχύει, δόθηκαν σε όλες; Πώς
ενημερώθηκαν οι τοπικές επιχειρή-
σεις για τη δυνατότητα αυτή;

Ερ. Κατηγορείστε ότι επικεντρω-
σατε την κριτική σας απέναντι στην
δημ Αρχή σε θέματα που δεν είναι
καθαρά αυτοδιοικητικά. (Lockdown,
Νοσοκομειο)

Απ. Η κάθε πόλη είναι πρώτα απ’
ολα και πριν από ολα οι άνθρωποι
της. Οταν αυτοί  δοκιμάζονται  η
Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να
τους στηρίξει. Να κάνει τις επιλογές
της. Και στις δύο περιπτώσεις η
δημ Αρχή δεν αντέδρασε, μένοντας
μακριά απο τις ανάγκες των
δημοτών της. Δεν υπερασπισε ούτε
τη λειτουργία των καταστημάτων της
πόλης ούτε την λειτουργία του
Θριασίου οταν αυτό μετατράπηκε σε
Νοσοκομειο μιας νόσου Covid-19.
Αποδείχθηκε αβουλη, κοινωνικά
απομονωμένη και απόλυτα δεδο-
μένη σε επιλογές που ήταν σε
βάρος της πόλης

Ερ. Ποιές είναι οι προτάσεις σας
για να αλλάξουν τα πράγματα στον
Δημο; 

Απ. Την δημιουργια ενός μεγά-
λου αυτοδιοικητικού κινήματος που
θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια μεγάλη
συμμαχία δημ κινήσεων, ανθ-
ρώπων, συλλογικοτητων. Η δημ
Αρχή αυτή πρέπει να ηττηθεί. Να
υπάρξει μια νέα που θα αγωνιστεί
ώστε να επαναφέρει βασικές αξίες
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο
προσκηνιο. 

Την ενεργή επαφή της με την κοι-
νωνία. Την συνέπεια υποσχέσεων
και εργων. Την αντίδραση σε κάθε
μέτρο που θίγει την πόλη. Τον
σεβασμό στην ιστορική μνήμη της
πόλης. Τον εξορθολογισμο των
οικονομικων.

ΣΣ
αφείς αιχμές αφήνει για άλλη μια φορά σε συνέντευξη του ο πρώηναφείς αιχμές αφήνει για άλλη μια φορά σε συνέντευξη του ο πρώην
δήμαρχος Ελευσίνας Γ. Τσουκαλάς για την δημοτική αρχή Οικονόδήμαρχος Ελευσίνας Γ. Τσουκαλάς για την δημοτική αρχή Οικονό--
μου μετά τα τελευταία γεγονότα που είχαν σχέση με την επίθεση τουμου μετά τα τελευταία γεγονότα που είχαν σχέση με την επίθεση του

πρ. Αντιπροέδρου πρ. Αντιπροέδρου B. B. Ρόκα του ΠΑΚΠΠΑ προς την δημοτική σύμβουλο καΡόκα του ΠΑΚΠΠΑ προς την δημοτική σύμβουλο κα
Οικονόμου.Οικονόμου.
Στη συνέχεια ερωτήθη τόσο για τους χειρισμούς της δημοτικής αρχής αναΣτη συνέχεια ερωτήθη τόσο για τους χειρισμούς της δημοτικής αρχής ανα--
φορικά στην  Πολιτιστική Πρωτεύουσα και την πανδημία και εξέφρασε τιςφορικά στην  Πολιτιστική Πρωτεύουσα και την πανδημία και εξέφρασε τις
προτάσεις της αντιπολίτευσης για να αλλάξουν πράγματα στο Δήμο.προτάσεις της αντιπολίτευσης για να αλλάξουν πράγματα στο Δήμο.
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ΣΣάάββββααττοο  1188  ΣΣάάββββααττοο  1188  
ΣΣεεππττεεμμββρρίίοουυ,,  ααππόό  ττιιςςΣΣεεππττεεμμββρρίίοουυ,,  ααππόό  ττιιςς

1100  ττοο  ππρρωωίί  μμέέχχρριι  ττιιςς  221100  ττοο  ππρρωωίί  μμέέχχρριι  ττιιςς  22
ττοο  μμεεσσηημμέέρριι  σσττοο  ττοο  μμεεσσηημμέέρριι  σσττοο  

ΔΔηημμααρρχχεείίοο    ΕΕλλεευυσσίίννααςς  ΔΔηημμααρρχχεείίοο    ΕΕλλεευυσσίίννααςς  

Συνάντηση με τoν Πρέσβη της
Δημοκρατίας του Καζακστάν είχε ο
Δήμαρχος Αχαρνών

Ε
θιμοτυπική συν άν τηση με τoν  ν έο Πρέσβη της
Δημοκρατίας του Καζακστάν  κ. Γιερλάν  Μπαου-
ν ταρμπέκ-Κοζατάεβ είχ ε στο Δημαρχ ιακό Μέγαρο

ο Δήμαρχ ος Αχ αρν ών  κ. Σπύρος Βρεττός.
Τον  πρέσβη της Δημοκρατίας του Καζακστάν
(Embassy  of  Kazakhstan in Greece, Athens) στη
χ ώρα μας κ. Γιερλάν  Μπαουν ταρμπέκ-Κοζατάεβ
δέχ θηκε προχ θές ο Δήμαρχ ος Αχ αρν ών  κ. Σπύρος
Βρεττός.
Οι σχ έσεις του Δήμου με το Καζακστάν  είν αι ιδιαίτερα
στεν ές τόσο λόγω της αδελφοποίηση με τον  Δήμο Τσιμ-
κέν τ του Καζακστάν , κυρίως όμως λόγω του μεγάλου
αριθμού προερχ όμεν ων  δημοτών  από το Καζακστάν .
Κατά τη διάρκεια της συν άν τησης ο κ. Βρεττός
συν εχ άρη τον  πρέσβη για την  αν άληψη των  καθη-
κόν των  του και του ευχ ήθηκε καλή επιτυχ ία στα ν έα
του καθήκον τά, εν ώ είχ ε την  ευκαιρία ν α αν αφερθεί
στους στεν ούς δεσμούς που έχ ουν  αν απτυχ θεί όλα
αυτά τα χ ρόν ια μεταξύ των  δύο λαών . Από τη δική του
πλευρά ο κ. Πρέσβης ευχ αρίστησε για τη διαχ ρον ική
στήριξη και εξέφρασε την  ελπίδα του πως αυτή η συν ε-
ργασία θα έχ ει αν άλογη συν έχ εια.
Μάλιστα σε αυτή την  κατεύθυν ση συζητήθηκαν  και
προτάσεις που θα τύχ ουν  επεξεργασίας το επόμεν ο
διάστημα και θα αποσκοπούν  όχ ι μόν ο στην  εν δυν ά-
μωση των  σχ έσεων  αλλά και στη δημιουργία σημείων
αν αφοράς της φιλίας των  λαών .
Παρών  στη συν άν τηση ήταν  και ο εν τεταλμέν ος
σύμβουλος του Δήμου Αχ αρν ών  κ. Θ. Χαραλαμπίδης, ο
οποίος θα βρίσκεται σε συν εργασία με τα στελέχ η της
πρεσβείας για την  προώθηση των  ζητημάτων  που θα
αν αδείξουν  την  αδελφοποίηση, αλλά και την  ευρύτερη
συν εργασία των  δύο χ ωρών  μέσω των  δύο δήμων .
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Μ
ε το σύνθημα  “Η αλληλεγγύη είναι η
δύναμη μας! Με οργάνωση και συνερ-
γασία μπορούμε να παλέψουμε στις πιο

δύσκολες συνθήκες”  το Κοινωνικό Φαρμακείο
του Δήμου Φυλής, παρείχε έμπρακτη στήριξη και
αλληλεγγύη στους συνανθρώπους μας που
επλήγησαν άπο τις καταστροφικές πυρκαγιές με
την προσφορά σε φαρμακευτικά και παραφαρμα-
κευτικά σκευάσματα.

Τα υλικά προσφέρθηκαν στους εξής φορείς:
• Eπίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών-

Ομάδα Διάσωσης Εύβοιας RESUE TEAM 312
• Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Διονύσου

και το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μάνδρας Ειδ-
υλλίας.

Επίσης , υπήρξε  ανταλλαγή φαρμακευτικών
προϊόντων για την ιατροφαρμακευτική κάλυψη των
αναγκών όλων των συνανθρώπων μας, με το Κοι-
νωνικό Φαρμακείο Διονύσου και Μάνδρας.

“Θεωρούμε χρέος μας, τη στήριξη των συμπο-
λιτών αλλά και των συνανθρώπων μας, σε κάθε
δύσκολη στιγμή της ζωής τους.

Οι άνθρωποι που από τη μια στιγμή στην άλλη
είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται από
τον πύρινο εφιάλτη,  χρειάζονται την αλληλεγγύη
κάθε φορέα που μπορεί να τους την παρέχει. 

Σε αυτήν την σαφή κατεύθυνση που έχει δώσει ο
Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, θα 

συνεχίσουμε να κινούμαστε με όλες μας τις
δυνάμεις” υπογράμμισε σχετικά ο Αναπληρωτής
Δημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής Γιώργος
Αντωνόπουλος.

Στήριξη σε πυρόπληκτους συνανθρώπους μας από 
το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Φυλής

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΑΜΠΛΕΤ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΛΠΕ ΣΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟΝ

ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τ
ην  Δευτέρα, 6  Σεπτεμβρίου 2021  στην  αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημα-
ρχ ιακό Μέγαρο,  πραγματοποιήθηκε από  τον  Δήμαρχ ο Ασπροπύργου κ. Νικόλαο
Μελετίου, παρουσία της Αν τιδημάρχ ου Κοιν ων ικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και

Νεολαίας κ. Σοφίας Μαυρίδη, η παραλαβή 20 tablets, δωρεά του Ομίλου Ελλην ικά Πετρέλαια.
Πιο συγκεκριμέν α, η επικεφαλής της  Εταιρικής Κοιν ων ικής Ευθύν ης & Σχ έσεων  με Τοπικές Κοι-
ν ων ίες Νοτίου Ελλάδος  του Ομίλου  ΕΛΠΕ ΑΕ,  κ. Γεωργία  Δημητροπούλου προσέφερε στον
τομέα της εκπαίδευσης, τις συσκευές για την  κάλυψη επιτακτικών  αν αγκών  που προκλήθηκαν
από την  παν δημία.

Οι ηλεκτρον ικές συσκευές θα διαν εμηθούν  στα σχ ολεία, από την  Σχ ολική Επιτροπή Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου  και θα δοθούν  σε μαθητές  που χ ρήζουν  βοήθειας, για ν α
εξυπηρετήσουν  αν άγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Τα tablets θα επιστραφούν  στα σχ ολεία μετά το πέρας του σχ ολικού έτους, ως πάγιος εξοπ-
λισμός των  σχ ολικών  μον άδων   για κάλυψη μελλον τικών  αν αγκών .

Ο Δήμαρχ ος Ασπροπύργου κ. Νικόλαος Μελετίου και η Αρμόδια Αν τιδήμαρχ ος, κ. Σοφία
Μαυρίδη ευχ αρίστησαν  θερμά την  επικεφαλής Κοιν ων ικής Εταιρικής Ευθύν ης του Ομίλου
ΕΛ.ΠΕ., κ. Γεωργία Δημητροπούλου για την  ευγεν ή προσφορά και απέν ειμαν  τιμητική πλακέτα
ως έν δειξη εκτίμησης, για την  άριστη συν εργασία του Ομίλου με  τον  Δήμο Ασπροπύργου. 

Μεταξύ άλλων  ο Δήμαρχ ος  επεσήμαν ε την  άμεση αν ταπόκριση των  ΕΛ.ΠΕ. σε κάθε έκκληση
του Δήμου  και το αμέριστο εν διαφέρον  του για τις αν άγκες των  συμπολιτών  μας, εν ώ η Αν τι-
δήμαρχ ος, τόν ισε τον  καθοριστικό ρόλο που έπαιξε η εν δελεχ ής καταγραφή των  αν αγκών  των
σχ ολείων  και των  μαθητών , εκ μέρους του Δήμου, ώστε καν έν α παιδί ν α μην  μείν ει εκτός
εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Κύρια προτεραιότητα του Δήμου Ασπροπύργου είν αι η προάσπιση των   δικαιωμάτων  όλων
των  πολιτών  και ιδιαιτέρως η διασφάλιση της ισότητας των  ευκαιριών  στην  εκπαίδευση. Στόχ ος

όλων , είν αι η δημιουργία εν ός καλύτερου μέλλον τος  για τα παιδιά του Ασπρόπυργου. 
Η  κ. Δημητροπούλου, ευχ αρίστησε  τον  Δήμαρχ ο κ. Μελετίου και την  Αν τιδήμαρχ ο, κ. Μαυρίδη  εκ μέρους του Ομίλου για την  αγαστή  συν εργασία  και δήλωσε ότι

το μήν υμα της ν έας σχ ολικής χ ρον ιάς  είν αι «Καν έν α παιδί εκτός εκπαίδευσης».  
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Ο Δήμος Ιλίου ενημερώνει ότι από τη
Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 ανοίγει
και πάλι τις πόρτες του το κολ-
υμβητήριο του Δήμου Ιλίου με τις παρ-
ακάτω προϋποθέσεις, όπως αυτές
ορίζονται από τα υγειονομικά πρωτό-
κολλα που προβλέπουν οι αρμόδιες
αρχές:   

Προσκόμιση αρνητικού αποτελέσμα-
τος test COVID-19 (self-test, rapid test
ή PCR) με συχνότητα μια φορά την
εβδομάδα.

Δεν απαιτείται η διενέργεια ελέγχου
COVID-19 για όσους αθλούμενους
διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού
και έχουν περάσει 14 ημέρες από την
ολοκλήρωση του εμβολιασμού.

Υποχρεωτική χρήση μάσκας, με
εξαίρεση τη χρήση της από τους
αθλούμενους κατά τη διάρκεια της
άσκησης.

Τα αποδυτήρια θα παραμείνουν
κλειστά.

Η επιτρεπόμενη χωρητικότητα της
μεγάλης πισίνας ανά διαδρομή ορίζε-
ται στα 6 άτομα ή 36 συνολικά.

Η επιτρεπόμενη χωρητικότητα της
μικρής πισίνας ορίζεται στα 15 άτομα
συνολικά.

Οι προπονήσεις θα γίνονται χωρίς
την παρουσία θεατών.

Τα ιατρικά έγγραφα που απαιτούνται
(Καρδιολόγος – Δερματολόγος –
Γυναικολόγος) 

θα πρέπει να είναι σε ισχύ.
Η τήρηση των παραπάνω οδηγιών

είναι απαραίτητη για την προστασία
της υγείας όλων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απε-
υθύνονται στη Γραμματεία του Κολυμ-

βητηρίου στο τηλέφωνο 213
2030245, Δευτέρα έως Παρασκευή,
ώρες 08:00 – 22:00.

Περισσότερα για το κολυμβητήριο
και τη λειτουργία του στην ιστοσελίδα
του Δήμου Ιλίου:
https://www.ilion.gr/kolimvitirio-iliou/

ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΗ
ΦΥΛΗ ΤΗΝ 14-09-2021

Οι 12 κατηγορίες
επιχειρήσεων που 
θα μπορούν  
να απασχολούν 
προσωπικό Κυριακές
και αργίες

Στη διευκόλυνση ολόκληρων
κλάδων, που η κυριακάτικη
αργία δεν διευκολύνει τη

δραστηριότητα τους, στοχεύει το νέο
πλαίσιο, που ενεργοποιήθηκε
μπαίνοντας το Φθινόπωρο.

Οι παρεμβάσεις στόχο έχουν να
βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα
των εν λόγω κλάδων στη μετά Covid
περίοδο. Αν και υπήρξαν ενστάσεις
για το κατά πόσο η κυριακάτικη
εργασία συνάδει με τη συμφιλίωση
της προσωπικής και επαγγελματι-
κής ζωής, προκρίθηκε να επιτρέπε-
ται η εργασία σε κλάδους που είναι
απαραίτητοι για την εθνική οικο-
νομία ή όταν η εργασία τις υπόλοι-
πες ημέρες της εβδομάδας είναι
ανέφικτη ή πολύ δυσχερής.

Ειδικότερα, προστίθενται στις
επιχειρήσεις που επιτρέπεται να
απασχολούν προσωπικό κατά τις
Κυριακές και τις επίσημες αργίες:

ταχυδρομικές υπηρεσίες (υπηρ-
εσίες courier)

δραστηριότητες παραγωγής υγειο-
νομικών ειδών ή νοσηλευτικών
υλικών

κέντρα διανομής εμπορευμάτων
προς καταστήματα λιανικής πωλή-
σεως. 

Για την εκτέλεση παράδοσης
αγαθών στους καταναλωτές που
έχουν παραγγελθεί εξ αποστάσεως,
τηλεφωνικά ή από ηλεκτρονικό
κατάστημα υπεραγορών (super
market) και κάθε άλλου εμπορικού
καταστήματος, ως κέντρο διανομής
και παράδοσης θεωρούνται και το
φυσικό κατάστημα λιανικής
πώλησης και οι αποθήκες του

παραγωγή, αποθήκευση, μεταφο-
ρά και διανομή προς νοσηλευτικά
ιδρύματα φαρμάκων και παραϊατρι-
κού υλικού

εφοδιαστική αλυσίδα («logistics»),
ιδίως, παραλαβής, αποθήκευσης,
συλλογής και διανομής εμπορευμά-
των, όπως και επισκευής και
συντήρησης περονοφόρων και
ανυψωτικών μηχανημάτων

κέντρα κοινών υπηρεσιών
(«shared services centers») ομίλων
επιχειρήσεων, ιδίως, στους τομείς
της λογιστικής, του ανθρώπινου
δυναμικού, της μισθοδοσίας, των 

Η/Υ (ΙΤ), της κανονιστικής συμμόρ-
φωσης, των προμηθειών και άλλων

κέντρα δεδομένων («data
centers») και εν γένει μηχανογραφ-
ικών κέντρων ομίλων επιχειρήσεων

ψηφιοποίηση έγχαρτου αρχείου
παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικού

κέντρου εξυπηρέτησης και τεχνικής
υποστήριξης πελατών

παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος
και λατομείων, εξόρυξης ορυκτών
και μεταλλευτικών δραστηριοτήτων

φύλαξη (security)
πρακτική εκπαίδευση υποψήφιων.
Περαιτέρω, προστίθενται επιπλέον

περιπτώσεις επιχειρήσεων, εκμε-
ταλλεύσεων, υπηρεσιών και εργα-
σιών εν γένει όπου είναι δυνατή η
λειτουργία και απασχόληση του
προσωπικού τους κατά τις Κυριακές
και τις επίσημες αργίες μετά από
άδεια της Επιθεώρησης Εργασίας. 

Aπό τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 

Ανοίγει και πάλι τις πόρτες του το 
κολυμβητήριο του Δήμου Ιλίου



Μέσω της τεχνολογίας mRNA, η
Moderna ανακοίνωσε ότι το
εμβόλιο θα συνδυάζει την τρίτη

ενισχυτική δόση κατά του κορωνοϊού και
την ετήσια δόση κατά της γρίπης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της φαρμακο-
βιομηχανίας Στεφάν Μπανσέλ δήλωσε
«περήφανος για την πρόοδο που έχει
κάνει η ομάδα της Moderna», προσθέτον-
τας ότι η τεχνολογία mRNA μπορεί να
δώσει λύσεις σε κάποιες από τις μεγαλύτε-
ρες υγειονομικές προκλήσεις «από νόσο-
υς που επηρεάζουν εκατομμύρια μέχρι
σπάνιες ασθένειες που αφορούν κάποιες
δεκάδες ανθρώπους, έως και φάρμακα
που θα προσαρμόζονται σε ατομικό
επίπεδο».

«Σήμερα ανακοινώνουμε το πρώτο βήμα
για το νέο εμβολιαστικό μας πρόγραμμα
που αφορά το αναπνευστικό και πρόκειται
για τη δημιουργία ενός μονοδοσικού
εμβολίου, το οποίο θα συνδυάζει μια τρίτη

δόση - ενισχυτική για την
COVID-19 και ένα booster για
την εποχική γρίπη», ανα-
κοίνωσε. 

Η εταιρεία θεωρεί ότι η
τεχνολογία mRNA θα έχει
πλεονεκτήματα έναντι των
κοινών εμβολίων της γρίπης,
καθώς θα υπάρχει δυναμική
για βελτιωμένη αποτελεσμα-
τικότητα και μεγαλύτερη
ταχύτητα στην παρασκευή. 

Με βάση τα στοιχεία της
φαρμακοβιομηχανίας στον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, μια
τρίτη δόση εμβολίου ίση με 50 mg, ήτοι η
μισή ποσότητα από τις δύο πρώτες
δόσεις, ανέβασε τα επίπεδα αντισωμάτων
που δρουν κατά της μετάλλαξης Δέλτα
κατά 40 φορές.

Πρόσφατη ανάλυση της Mayo Clinic
έδειξε ότι το εμβόλιο mRNA κατά της
Covid-19 έχει αποτελεσματικότητα 76%

έναντι της μετάλλαξης Δέλτα, που είναι
πλέον και η κυρίαρχη και δείχνει να είναι
πιο ανθεκτική έναντι των εμβολίων. 

Συνεχίζονται οι μελέτες για το εμβόλιο
κορωνοϊού σε παιδιά 6 μηνών έως 12
ετών.

Η εταιρεία έδωσε πληροφορίες για τις εν
εξελίξει δοκιμές, σε μεσαίο στάδιο, που

αφορούν το εξουσιοδοτημένο εμβόλιο
COVID-19 σε παιδιά ηλικίας 6 μηνών έως
κάτω των 12 ετών.

Το εμβόλιο, το οποίο έλαβε την άδεια
έκτακτης ανάγκης για άτομα ηλικίας 18
ετών και άνω στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο,
βρίσκεται υπό αναθεώρηση του FDA για
χρήση σε εφήβους.

Στο πλαίσιο της παιδιατρικής δοκιμής, η
εταιρεία δήλωσε ότι θα δοκιμάσει 50 μικρ-
ογραμμάρια του εμβολίου της σε μια
ομάδα μελέτης 4.000 παιδιών, μεταξύ 6
ετών και κάτω των 12 ετών.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο
επικεφαλής της Moderna αναφέρθηκε στα
37 προγράμματα με την τεχνολογία
mRNA που βρίσκονται σε εξέλιξη, εκ των
οποίων 22 έχουν πει στη φάση των κλι-
νικών δοκιμών. 
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Μονοδοσικό εμβόλιο που θα «χτυπά» ταυτόχρονα τον κορωνοϊό 
και την εποχική γρίπη αναπτύσσει η εταιρεία Moderna.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν. 4611/2019 
ΓΙΑ ΟΑΕΕ-ΕΦΚΑ

Ο
Πρόεδρος του Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου Πειραιά κ.
Ιωάν ν ης Βουτσιν άς, απέστει-

λε έγγραφο προς τον  Υπουργό
Εργασίας και Κοιν ων ικών  Υποθέσεων
κ. Κων σταν τίν ο Χατζηδάκη, με κοιν .
στον   Διοικητή  ΕΦΚΑ κ. Παν αγιώτη
Δουφεξή, σχ ετικά με την  αν αγκαιότητα
Ρύθμισης Οφειλών  Ν.4611/2019 για
ΟΑΕΕ-ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμέν α στην  επιστολή του
αν έφερε:

«Στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 λήγει η
προθεσμία υποβολής αιτήσεων  προσ-
διορισμού – επαν υπολογισμού οφειλών
των  ελεύθερων  επαγγελματιών  – αυτο-
απασχ ολουμέν ων .

Προϋπόθεση είν αι η πιστοποίηση
των  οφειλετών  στο ΚΕΑΟ-ΟΑΕΕ και
ΚΕΑΟ-ΕΦΚΑ και η απόκτηση Αριθμού
Μητρώου Οφειλέτη (ΑΜΟ).

Δυστυχ ώς, για πολλούς επαγγε-
λματίες υπάρχ ουν  πολλά προβλήματα
(π.χ  ο αριθμός Μητρώου φορέα δεν
υπάρχ ει στο μητρώο οφειλετών  ΚΕΑΟ
ή εμφαν ίζον ται πολλαπλοί αριθμοί
μητρώου οφειλέτη) .

Συν επώς, χ ωρίς την  σχ ετική
πιστοποίηση χ άν εται το δικαίωμα
συμμετοχ ής τους στην  διαδικασία υπο-
βολής αιτήσεως και ολοκλήρωσης της
ρύθμισης.

Αν   λάβουμε δε υπόψιν  ότι ο πρώην
ασφαλιστικός φορέας Ο.Α.Ε.Ε. συμπε-
ριλάμβαν ε και τους επαγγελματίες των
πρώην  Ταμείων  ΤΕΒΕ,ΤΣΑ και Εμπόρ-
ων , είν αι αν τιληπτό ότι μεγάλο μέρος
αυτής της τάξης των  επαγγελματιών  θα
χ άσει  το δικαίωμα της  ρύθμισης
οφειλών , χ ωρίς ν α ευθύν εται, με
πολύπλευρες αρν ητικές επιδράσεις
ποιν ικές, συν ταξιοδοτικές και κοιν ων ι-
κές.

Ζητάμε την  άμεση παράταση της
προθεσμίας υποβολής ρύθμισης του
Ν.4611/2019 και ταυτόχ ρον α την
πίεση του ΟΑΕΕ και του ΕΦΚΑ ν α
συν τομεύσουν  την  διαδικασία ολοκ-
λήρωσης της πιστοποίησης οφειλών
προς ΚΕΑΟ-ΟΑΕΕ και ΚΕΑΟ-ΕΦΚΑ,
για όλους τους ασφαλισμέν ους επαγγε-
λματίες – αυτοαπασχ ολούμεν ους».

Ευελπιστών τας στην  θετική
αν ταπόκριση σας στο δίκαιο αίτημά
μας».

Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου η επανένταξη
στη ρύθμιση των 100-120 δόσεων

Π
ροθεσμία μέχρι το τέλος του μηνός έχουν οι οφειλέτες του Δημοσίου,
οι οποίοι έχασαν τη ρύθμιση των 100-120 δόσεων λόγω της πανδημι-
κής κρίσης, προκειμένου να επανενταχθούν, καταβάλλοντας ταυτόχρο-

να τις δόσεις του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου.

Δικαίωμα επανένταξης έχουν όσοι επλήγησαν από την υγειονομική κρίση
και δεν κατάφεραν την περίοδο από την 1η Μαρτίου 2020 έως και τις 31 Ιου-
λίου 2021 να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Οπως προκύπτει από
τη διάταξη που ψηφίσθηκε από τη Βουλή, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
υποβάλουν αίτηση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου
(30/9) πληρώνοντας τη δόση του Αυγούστου μαζί με τη δόση του τρέχοντος
μηνός. Η καταληκτική ημερομηνία της ρύθμισης που αναβιώνει επεκτείνεται
κατά το πλήθος των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες την ημέρα της αναβίωσης.
Δηλαδή, οι δόσεις που δεν πληρώθηκαν θα προστεθούν στο τέλος του προ-
γράμματος της ρύθμισης ή των ρυθμίσεων.

Ποιοι μπορούν  ν α επαν εν ταχθούν :
1. Φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες
που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας
COVID-19 και έχουν πληττόμενο κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας.
2. Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που η σύμβαση εργασίας τους ανε-
στάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1η Μαρτίου 2020 έως 31 Ιου-
λίου 2021, λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.
3. Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έλαβαν αποζημίωση ειδικού
σκοπού με μονομερή δήλωση για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1
Μαρτίου 2020 έως 31 Ιουλίου 2021.
4. Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που εντάχθηκαν στον μηχανισμό
ενίσχυσης «Συν-Εργασία» για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 1
Μαρτίου 2020 έως 31 Ιουλίου 2021.
5. Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα για
οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 1 Μαρτίου 2020 έως 31 Ιουλίου 2021
και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων «COVID-19».
6. Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο
ανέργων του ΟΑΕΔ οποιοδήποτε διάστημα από 1 Μαρτίου 2020 έως 31
Ιουλίου 2021.

Με την υποβολή της αίτησης επανένταξης του οφειλέτη στις παλιές
ρυθμίσεις, θα εμφανίζονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ οι δόσεις
των ρυθμίσεων που  χάθηκαν κατά την περίοδο Μαρτίου 2020 – Ιουλίου
2021. Με την πληρωμή των δύο δόσεων οι ρυθμίσεις «ανοίγουν» και οι
δόσεις της περιόδου Μαρτίου 2020 – Ιουλίου 2021 που έμειναν απλήρω-
τες θα προστεθούν στο τέλος των ρυθμίσεων.
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Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ασπροπύργου 
και του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Σ
ε μία αισιόδοξη ατμόσφαιρα, στο
Δημαρχ ιακό Μέγαρο Ασπροπύρ-
γου, υπεγράφη από τον  Δήμαρχ ο

Ασπροπύργου, κ. Νικόλαο Μελετίου και
τον  Πρόεδρο του Εθελον τικού Οργαν ι-
σμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», κ.
Κων σταν τίν ο Γιαν ν όπουλο, Σύμφων ο
Συν εργασίας, την  Δευτέρα, 6 Σεπτεμ-
βρίου 2021.    

Το Σύμφων ο Συν εργασίας δεσμεύει τα
δύο μέρη για την  αν άπτυξη ισχ υρών
και αξιόπιστων  μηχ αν ισμών  επέμβα-
σης, εκμεταλλευόμεν ων  όλων  των  υπα-
ρχ ουσών  καν αλιών  επικοιν ων ίας και
της υφιστάμεν ης τεχ ν ολογίας, σε περι-
πτώσεις παιδιών  που βρίσκον ται σε
κίν δυν ο και κιν είται στους εξής άξον ες:

Α. Στον  τομέα της πρόληψης και αν τι-
μετώπισης περιστατικών  βίας (σωματι-
κή, σεξουαλική και ψυχ ολογική κακο-
ποίηση, παραμέληση, bully ing, παρά-
ν ομη διακίν ηση και εμπορία).

Β. Στον  τομέα της πρόληψης περιστα-
τικών  εξαφάν ισης παιδιών  καθώς και
της αν τιμετώπισης περιστατικών  εξαφ-
άν ισης παιδιών , όπως και εν ηλίκων
που διατρέχ ουν  κίν δυν ο (ν οητική
στέρηση, ψυχ ολογικά προβλήματα,
κ.λπ., αγν οούν ται ύστερα από ατυχ ή-
ματα και φυσικές καταστροφές, αν τιμε-
τωπίζουν  σοβαρά προβλήματα υγείας
ή/και είν αι απαραίτητη η λήψη φαρμα-
κευτικής αγωγής).

Γ. Στον  τομέα της πρόληψης αλλά και
της αν τιμετώπισης προβλημάτων
υγείας, που αν τιμετωπίζουν  τα παιδιά.

Δ. Στον  τομέα παροχ ής κοιν ων ικών
και συμβουλευτικών  υπηρεσιών  σε
παιδιά. 

Ε. Στον  τομέα υποστήριξης οικογε-
ν ειών , που βρίσκον ται ή απειλούν ται
ν α βρεθούν  σε κατάσταση φτώχ ειας.

Για την  υπογραφή του Συμφών ου
Συν εργασίας, ο Δήμαρχ ος Ασπροπύρ-
γου, κ. Νικόλαος Μελετίου, δήλωσε: 
«Με το παρόν   Σύμφων ο Συν εργασίας,
ο Ασπρόπυργος, έν ας  Δήμος με έμπρ-
ακτη πολυετή κοιν ων ική ευαισθησία,
εν ών ει τις δυν άμεις του με τον
μεγαλύτερο Εθελον τικό Οργαν ισμό στη
Χώρα, "Το Χαμόγελο του Παιδιού", για
ν α αν ακουφίσει και ν α προσφέρει
ασφάλεια και χ αρά στα παιδιά της
πόλης. Σε συν εργασία με τις Κοιν ων ι-
κές μας Υπηρεσίες,  που «υπηρετούν »
με προγράμματα τη παιδική ευημερία
και υποστηρίζουν  την  οικογέν εια, θα
συν δράμουμε με κάθε μέσο τα παιδιά
του Ασπρόπυργου, το μέλλον  του
τόπου μας. Eν  ολίγοις, με τον  αγαπητό
κ. Γιαν ν όπουλο, αποφασίσαμε ν α δρά-
σουμε από κοιν ού πάν ω σε μια ευρεία
δέσμη καθορισμέν ων  αξόν ων  και μέσω
συγκεκριμέν ων  μηχ αν ισμών  επέμβα-
σης και έχ ουμε πράγματι πολλή και
σοβαρή δουλειά ν α κάν ουμε, πάν τα
εν ωμέν οι και με αυτοπεποίθηση».
Ο Πρόεδρος του Οργαν ισμού «Το
Χαμόγελο του Παιδιού», κ. Κώστας

Γιαν ν όπουλος, δήλωσε, επίσης, με τη
σειρά του: 
«Όταν  οργαν ών εται καλύτερα μία προ-
σπάθεια κι εν ών ον ται δυν άμεις, πάν τα
υπάρχ ει καλύτερο αποτέλεσμα. 25
χ ρόν ια πριν  ο γιος μου, Αν δρέας με
έβαλε σε αυτή τη διαδικασία μέσω του
ημερολογίου του, το οποίο τελείων ε με
τη φράση “Αν  εν ωθούμε όλοι θα τα
καταφέρουμε”. Με την  υπογραφή αυτού
του Σύμφων ου κάν ουμε πράξη την
επιθυμία εν ός παιδιού, για το οποίο
είμαι περήφαν ος, τόσο ως πατέρας,
όσο και ως άν θρωπος. Γν ωρίζον τας τα
θέματα που απασχ ολούν  τον  Δήμο θα
είν αι τιμή μας ν α συν εργαστούμε πιο
στεν ά και μεθοδικά, σχ εδιάζον τας δρά-
σεις που θα έχ ουν  απτά αποτελέσματα
στη ζωή των  παιδιών  και των  οικογε-
ν ειών  τους».
Η αρμόδια Αν τιδήμαρχ ος Κοιν ων ικής
Προστασίας, Παιδείας , Πολιτισμού και
Νεολαίας κ. Σοφία Μαυρίδη, εξέφρασε
την  ικαν οποίηση της και συγκεκριμέν α
αν έφερε ότι: 
«Στο Δήμο Ασπροπύργου έχ ουμε
δημιουργήσει έν α δίχ τυ κοιν ων ικής
προστασίας τόσο για τα παιδιά, όσο και
για τις ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες
των  συν αν θρώπων  μας. Με την  υπο-
γραφή του συμφών ου επισφραγίζουμε
την  συν εργασία του Δήμου Ασπρ-
οπύργου με «Το Χαμόγελο του Παι-
διού». Σκοπός μας είν αι ν α δράσουμε
από κοιν ού για το μέλλον  του τόπου
μας, που δεν  είν αι άλλο από τα παιδιά.
Στόχ ος μας είν αι ν α επαν αφέρουμε το
χ αμόγελο σε κάθε παιδί που το έχ ει
στερηθεί».

Κ. Χατζηδάκης: 15.000 ευρώ σε 4.000 νέους
για δημιουργία start-ups, μέσω Google

"Η αναβάθμιση δεξιοτήτων απο-
τελεί απόλυτη προτεραιότητα για
την Ελλάδα και γι' αυτό το Υπουρ-
γείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων προωθεί άμεσα μια
ριζική μεταρρύθμιση στον τομέα
αυτό. Παράλληλα ενεργοποιεί νέα
προγράμματα κατάρτισης με έμφ-
αση στις ψηφιακές δεξιότητες και
την επιχειρηματικότητα".

Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας
και Κοιν ων ικών  Υποθέσεων  Κωστής
Χατζηδάκης από το βήμα του συν ε-
δρίου SkillUp Forum που διορ-
γαν ών ει ο ΟΑΕΔ στη Θεσσαλον ίκη.
Ο ίδιος παρουσίασε τη ν έα συν ερ-
γασία του ΟΑΕΔ και του Υπουργείου
με τη Google Ελλάδας για την  κατάρ-
τιση ν έων  αν έργων  στην  ψηφιακή
επιχ ειρηματικότητα.  Δράση που
συν δέεται με το πρόγραμμα του
ΟΑΕΔ  για την  προώθηση ν έων
αν έργων  στην  αυτοαπασχ όληση
μέσω της δημιουργίας ν εοφυών
επιχ ειρήσεων  (start-ups), με την
εν ίσχ υση της κάθε start-up με
15.000 ευρώ.

Όπως είπε
χ αρακτηριστικά
ο κ. Χατζηδάκ-
ης, "Το πρόγρ-
αμμα αυτό έχ ει
μια βασική διαφ-
ορά σε σχ έση
με άλλα προ-
γράμματα του
π αρελθόν τ ος.
Δεν  είν αι "λεφτά
στον  αέρα",
καθώς γίν εται σε
συν εργασία με
έν αν  διεθν ή
κολοσσό όπως
η Google,  με τεράστια εμπειρία στα
θέματα ψηφιακών  δεξιοτήτων  κα
αν άπτυξης της επιχ ειρηματικότητας. 

Στηρίζουμε στην  πράξη τους αν έρ-
γους που έχ ουν  μια επιχ ειρηματική
ιδέα και αν αζητούν  τα μέσα για ν α
την  υλοποιήσουν , 

Γι’ αυτό και είμαστε βέβαιοι ότι  η
πρωτοβουλία αυτή θα έχ ει πολύ
μεγάλη αν ταπόκριση στη ν έα γεν ιά".

Ο Διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος 

Πρωτοψάλτης, δήλωσε ότι:  "Ο
ΟΑΕΔ συν εχ ίζει, με εξωστρέφεια, ν α
επεν δύει στον  άν θρωπο, στην  ποι-
οτική αν αβάθμιση των  δεξιοτήτων
και στην  δημιουργία ν έων  επιχ ειρή-
σεως και ν έων  θέσεων  εργασίας. 

Με οδηγό τα επιτυχ ημέν α προγράμ-
ματα που υλοποιήσαμε το τελευταίο
έτος, ξεκιν άμε έν α ν έο κύκλο και-
ν οτόμων  δράσεων  κατάρτισης και
επιχ ειρηματικότητας για την
εν ίσχ υση της ψηφιακής οικον ομίας".

Αδ. Γεωργιάδης σε εκπροσώπους
σούπερ μάρκετ: 

Πρέπει να δράσουμε όλοι
υπέρ του καταναλωτή

"Όλοι αντιλαμβάνονται ότι οι στιγμές είναι
κρίσιμες και πρέπει να δράσουμε όλοι μας
υπέρ του καταναλωτή". Αυτό σημειώνεται
σε ανακοίνωση του υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων αναφορικά με τη
σημερινή τηλεδιάσκεψη του υπουργού
Άδωνι Γεωργιάδη και του γενικού γραμμα-
τέα Εμπορίου και Προστασίας του Κατανα-
λωτή, Σωτήρη Αναγνωστόπουλου, με
εκπροσώπους αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση συζήτησαν
το θέμα της αύξησης των τιμών στο "καλά-
θι της νοικοκυράς", χωρίς αναφορά σε
συγκεκριμένες τιμές συγκεκριμένων προϊόν-
των καθώς αυτό απαγορεύεται από το
περί του Ανταγωνισμού Δίκαιο, αλλά με
υπόμνηση της νομοθεσίας περί καρτέλ και
αθέμιτου κέρδους εν μέσω πανδημίας.

Όπως αναφέρεται, η συζήτηση διεξήχθη
σε καλό κλίμα και "όλοι αντιλαμβάνονται
ότι οι στιγμές είναι κρίσιμες και πρέπει να
δράσουμε όλοι μας υπέρ του καταναλωτή".



Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021 θριάσιο-9



10-θριάσιο Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021

Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής, 
η επετειακή εκδήλωση του  Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος 

Μυλωνάς» με στόχο «έναν κόσμο χωρίς τροχαία
δυστυχήματα»

Γ. Πατούλης: «Απόλυτη προτεραιότητά μας η προστασία της ανθρώπινης
ζωής. Με στοχευμένες παρεμβάσεις προχωρούμε στην άρση της

επικινδυνότητας και στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Αττική» 

Σ
την  υλοποίηση του στρατηγικού σχ εδιασμού της Περιφέρειας Αττικής για
την  εν ίσχ υση της οδικής ασφάλειας, στα έργα και στις υποδομές που
δημιουργούν ται από την  πρώτη στιγμή που αν έλαβε καθήκον τα Περιφερ-
ειάρχ η αν αφέρθηκε ο Γ. Πατούλης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην

επετειακή εκδήλωση του Ιν στιτούτου Οδικής Ασφάλειας Ι.Ο.ΑΣ. «Πάν ος Μυλω-
ν άς», η οποία είχ ε ως κεν τρικό της στόχ ο την  μείωση των  τροχ αίων   δυστυχ ημά-
των ». 

Ο Γ. Πατούλης αν αφέρθηκε στο Ράλλυ Ακρόπολις το οποίο χ αρακτήρισε ως «έν α
σημαν τικό παγκόσμιο γεγον ός, η έν αρξη του οποίου πραγματοποιείται στην  καρ-
διά της Αττικής, την  Αθήν α». Η Περιφέρεια Αττικής για τη διεξαγωγή του προχ ώρη-
σε στην  υλοποίηση ειδικών  υποδομών . Ιδιαίτερη αν αφορά έκαν ε επίσης στη
δημιουργία του υπερσύγχ ρον ου κέν τρου διαχ είρισης κυκλοφορίας, στην  μηχ α-
ν οκίν ητη ομάδα οδικής ασφάλειας με εξοπλισμέν α οχ ήματα τύπου βαν , στην
κατασκευή πρότυπων  διαβάσεων , στην   τοποθέτηση σύγχ ρον ων  πεζογεφυρών ,
στην  αν τικατάσταση του οδοφωτισμού με led,  εν ώ δεν  παρέλειψε ν α τον ίσει ότι
υλοποιούν ται δράσεις αστικής βιώσιμης κιν ητικότητας. 

Ο Περιφερειάρχ ης τόν ισε ότι δίν ει μεγάλη βαρύτητα στην  πρόληψη και χ αρακ-
τήρισε ως απόλυτη προτεραιότητά του τη προστασία της αν θρώπιν ης ζωής. 

Όπως αν έφερε με  στοχ ευμέν ες παρεμβάσεις οι αρμόδιες υπηρεσίες προχ ωρούν
στην  άρση της επικιν δυν ότητας και στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην  Αττι-
κή. Στο επίπεδο της πρόληψης, η Περιφέρεια υλοποίει και εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα οδικής ασφάλειας σε παιδιά και εν ήλικες. Ο κ. Πατούλης επισήμαν ε ότι
υπάρχ ει στεν ή συν εργασία με το Ιν στιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάν ος
Μυλων άς» και τόν ισε ότι είν αι σημαν τικό όλες οι βαθμίδες διοίκησης ν α συμβάλλουν
στην  προσπάθεια δραστικής μείωσης των  τροχ αίων  δυστυχ ημάτων . 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ΚΠΙΣΝ (Κέν τρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρ-
ος Νιάρχ ος, Αίθουσα Φάρος) και ήταν  υπό την  αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρ-
ατίας, κ. Κατερίν ας Σακελλαροπούλου. Έγιν ε με τη συν διοργάν ωση της Περιφέρει-
ας Αττικής και υλοποιήθηκε σε συν εργασία με το Υπουργείο Υποδομών  και Μετα-
φορών . Παρόν  ήταν  και ο Υφυπουργός Αθλητισμού Λ. Αυγεν άκης. 

Τους συμμετέχ ον τες καλωσόρισε η Πρόεδρος του Ιν στιτούτου Οδικής Ασφάλειας
(Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάν ος Μυλων άς», κ. Βασιλική Δαν έλλη-Μυλων ά, εν ώ στη συν έχ εια ακο-
λούθησαν  οι χ αιρετισμοί από τον  Περιφερειάρχ η Γ. Πατούλη και τον  Υπουργό
Υποδομών  και Μεταφορών  Κ. Καραμαν λή ο οποίος και εκπροσώπησε  την
Κυβέρν ηση. Έπειτα,  ακολούθησαν  ομιλίες από τον  Αρχ ηγό της ΕΛ. ΑΣ. Αν τι-
στράτηγο Μ. Καραμαλάκη, τον  JeanTodt, εν τεταλμέν ο του Γ.Γ. του ΟΗΕ για την
Οδική Ασφάλεια και Πρόεδρο της FIA, τον  AntonioAv enoso, Executiv e Director
ETSC (European Transport Saf ety  Council), το  Michael Woodf ord, Executiv e
Chairman του Saf er Roads Foundation (SRF), κ.α. 

Στην  εκδήλωση, την  οποία συν τόν ιζε η δημοσιογράφος Α. Παρασκευοπούλου,
παρέστησαν  επίσης ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Οικον ομικών  Ν. Πέππας, ο Εκτελε-
στικός Γραμματέας Γ. Σελίμης, ο Εν τεταλμέν ος Περιφερειακός Σύμβουλος Μητρο-
πολιτικών  Υποδομών , Χωρικού σχ εδιασμού και Αν τιπλημμυρικών  Έργων  Αθ.
Κατσιγιάν ν ης, ο σύμβουλος σε θέματα οδικής ασφάλειας Κ. Λογοθέτης, κ.α.
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Φιλική νίκη ο Πανελευσινιακός 
με Πανιώνιο

Σε φιλικό προετοιμασίας που έγιν ε το απόγευμα της
Τετάρτης στο Δημοτικό Στάδιο Κοσμάς Παπαν ικολάου
ο Παν ελευσιν ιακός επικράτησε με 1-0 του Παν ιων ίου
Νέας Σμύρν ης. Το τέρμα σημείωσε ο Αργεν τιν ός
Χερμάν  Αν τρές Ερέρα 60′.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ(προπον ητής Μουράτ Σερο-
πιάν ): Γκλώτσος, Μιχ αήλος, Συριόπουλος, Μουσκάι,
Μαρής, Κακοσίμος, Μπούσης, Βεζιρτζόγλου, Αν τω-
ν ακόπουλος, Σεκούμπα.
Αν δριόπουλος, Καραγιάν ν ης, Ξν οπαν άγος, Κουρου-
πάκης, Μαν δαμαδιώτης, Βαγγέλης, Ερέρα, Μαρμούτας.

ΜΙΧΑΛΗ ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΑΡΡΩΣΗ..
Ατυχ ία για τον  ποδοσφαιριστή της ομάδας του Παν ε-
λευσιν ιακού  Μιχ άλη Μιχ αήλο ο οποίος τραυματίστηκε
στη κλείδα στο 12ο λεπτό του αγών α.
Οι ποδοφαιριστές και η διοίκηση της ομάδας εύχ ον ται
στον  Μιχ άλη ταχ εία αν άρωση και γρήγορα πάλι κον τά
μας. Γερά Μάικ!

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Η Νέα Πέραμος 2-2 με τον Ικαρο
Νεοκτίστων

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας η Νέα Πέραμος και ο
Ικαρος Νεοκτίστων  αν  αν αδείχ θηκαν  ισόπαλοι 2-2. Τα
τέρματα των  κιτριν όμαυρων  σημείωσε ο Στράτος Δου-
κάκης. Για λογαριασμό του Ικάρου ο Κάτσος και ο
Αν δρεάδης.
Και οι δύο προπον ητές ο Χάρης Κοπιτσής στο πρώτο
ημίχ ρον ο χ ρησιμοποίησε τους βασικούς και στο
β΄ν έους ποδοσφαιριστές. Ο Κώστας Λιν άρδος για την
ομάδα των  Νεοκτίστων  χ ρησιμοποιήθηκαν  22 ποδο-
σφαιριστές και αν άμεσα τους και 6ποδοσφαιριστές
κάτω των  18.

ΑΝ.ΤΣ.

O Mεγαρικός ανακοίνωσε τον Παναγιώτη Σκλιά

Το Δ.Σ. του Μεγαρικού καλωσορίζει στο δυν αμικό του
τον  γκολκίπερ Σκλιά Παν αγιώτη. Ο Παν αγιώτης
ξεκίν ησε την  πορεία του από τις Ακαδημίες του Ατρο-
μήτου Αθην ών  όπου και αγων ίστηκε στα τμήματα U15
– U17 & U19. Αμέσως μετά μετακιν ήθηκε στον  Παν ε-
λευσιν ιακό όταν  αν έβηκε από την  Α΄ΕΠΣΔΑ στην  Γ’
Εθν ική, και από εκεί για την  τρέχ ουσα ποδοσφαιρική
σεζόν , θα αγων ίζεται στην  ομάδα μας.
Τον  καλωσορίζουμε και του ευχ όμαστε ν α έχ ει μία υγιή
και εποικοδομητική χ ρον ιά, χ ωρίς τραυματισμούς

Aνανεώσεις στον Ακράτητο Ανω Λιοσίων

Η διοίκηση του Ακράτητου ανακοίνωσε την ανανέωση
συνεργασίας με τους παρακάτω νεαρούς ποδοσφαιριστές.
Ρεμούνδος Ιωάννης(23 ετών επιθετικός), Σουρτζής Χρήστος(19
ετών αμυντικός), Σοπίδης Ιωάννης(21 ετών χάφ), Κωσταντινίδης
Χριστόφορος(17 ετών αμυντικός).

Αλλαγές σύνθεσης της διοίκησης της ΕΠΣΔΑ

Στην  κλήρωση κυπέλλου και πρωταθλήματος που διε-
ξήχ θει ο πρόεδρος της ΕΠΣΔΑ κ.Κλέαρχ ος Τζαφέρης
αν ακοίν ωσε αλλαγές στην  σύν θεσης της διοίκησης
του:
Αν τιπρόεδρος: Χρήστος Σοφιαν ίδης
Γεν ικός Γραμματέας: Κώστας Καράμπελας
Β΄Γραμματέας: Μαν ώλης Κάμπαξης
Αν απληρωτής Ταμίας: Κώστας Αθαν ασίου (μπήκε στο
ΔΣ στη θέση της παραιτηθείσας κ. Ζαφείρη.
Η Έν ωση βρίσκεται σε αν αμον ή σχ ετικά με τις συν θ-
ήκες διεξαγωγής των  πρωταθλημάτων  κατά την
τρέχ ουσα περίοδο της παν δημίας.

Δυνατό φιλικό ο Βύζας Μεγάρων στη
Νέα Πέραμο το Σάββατο

Στα πλαίσια της προετοιμασίας του ο Βύζας Μεγάρων
θα δώσει το Σάββατο 11/9 δυν ατό τέστ στη Νέα Πέρ-
αμο με την  τοπική ομάδα.
Οι δύο προπον ητές Λευτέρης Βασιλειάδης και Χάρης
Κοπιτσής θα δοκιμάσουν  τις 11 άδες του πρωταθλή-
ματος μιας και το άλλο Σαββατοκύριακο ξεκιν άν ε οι
υποχ ρεώσεις για το κύπελλο.

ΑΝ.ΤΣ.

Επέστρεψαν Αλεπούς
και Ντάνος στον Αστέρα

Ανω Λιοσίων

Επιστροφή στον Αστέρα Άνω Λιοσίων για τον Αλε-
πού Αντώνη και τον Παναγιώτη Ντάνο. 
Ο πρώτος είναι αμυντικός μέσος και ο δεύτερος
επιθετικός.
Οι προπονήσεις συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό
και γίνονται στο γήπεδο Πανοράματος.
Την ομάδα ως προπονητής ανέλαβε ο παλαίμαχος
ποδοσφαιριστής Κώστας Τσατσαρώνης.
***Στην κλήρωση του κυπέλλου για την 1η φάση
που διεξήχθει ο Αστέρας θα τεθεί αντιμέτωπος με 

τον συντοπίτη Εθνικό Πανοράματος, ενώ για την
1η αγωνιστική θα αγωνιστεί με τον Πανλιοσιακό.

ΑΝ.ΤΣΑΚ.

Αγιασμό σήμερα η Νέα Πέραμος

Εν όψει της νέας χρονιάς και την έναρξη των
επίσημων υποχρεώσεών της για το κύπελλο και
πρωτάθλημα σήμερα Παρασκευή 10 Σεπτεμ-
βρίου 2021 και ώρα 18:00, θα πραγματοποιηθ-
εί στο Γήπεδο Νέας Περάμου ο Αγιασμός της
Ομάδας Ποδοσφαίρου.

Πραγματοποιήθηκε η κλήρω-
ση κυπέλλου και πρωταθλή-
ματος της ΕΠΣΔΑ στην Α΄και
Β΄κατηγορία.
Πρώτη φάση πρώτοι αγώνες
18 και 19 Σεπτεμβρίου, επα-
ναληπτικοί αγώνες 25-26
Σεπτεμβρίου.

ΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ:

Σκορπιός Φυλής – Ακράτητος
Ευκλείδης – Ερμής Άνω
Λιοσίων
Ασπρόπυργος – Ζωφριά
Ηρακλής Ελευσίνας – Μαν-
δραϊκός
Λέων – ΠΑΟΚ Μάνδρας
ΠΑΟ Φυλής- ΑΕ Ζεφυρίου
Μικρασιατική – Πανλιοσιακός
Αίας Παραλίας – Δύναμη
Ασπροπύργου
Αστέρας Άνω Λιοσίων –
Εθνικός Πανοράματος
Ίκαρος Νεοκτίστων – Λαμπε-
ρή Ελευσίνας
Αστέρας Μαγούλας – Πανε-
λευσινιακός
Κριός Ασπροπύργου – Νέα
Πέραμος
Μεγαρικός – Ατρόμητος Ελευ-
σίνας
Απόλλων Ποντίων –
Θρασύβουλος
Βύζας Μεγάρων – Πυρρίχιος

Κλήρωση πρωταθλήματος Α
Κατηγηρίας. 

Πρώτη αγωνιστική 2-3 Οκτω-
βρίου
Ζωφριά – Βύζας Μεγάρων
Μεγαρικός – Σκορπιός Φυλής
Απόλλων Ποντίων – Μικρα-
σιατική
Νέα Πέραμος – Θρασύβου-
λος
Λαμπερή Ελευσίνας – Αστέρ-
ας Μαγούλας
ΠΑΟΚ Μάνδρας – Ηρακλής
Ελευσίνας
Ακράτητος – Ασπρόπυργος
Εθνικός Πανοράματος –
Πυρρίχιος

Κλήρωση πρωταθλήματος Β
Κατηγηρίας. 

Πρώτη αγωνιστική 2-3 Οκτω-
βρίου
Ευκλείδης – Αίας Παραλίας
Ίκαρος Νεοκτίστων – ΡΕΠΟ
Μανδραϊκός – Κριός Ασπρ-
οπύργου
Πανλιοσιακός – Αστέρας Άνω
Λιοσίων
ΑΕ Ζεφυρίου – Ατρόμητος
Ελευσίνας
Δύναμη Ασπροπύργου  –
Ερμής Άνω Λιοσίων
Λέων – ΠΑΟ Φυλής

Η Κλήρωση κυπέλλου 
και πρωταθλήματος στην Α΄και

Β΄κατηγορία
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ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 

Ασπρόπυργος
ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

48

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ /ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 16:30-22:00 ΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΤΑ ΒΑΡΗ,
ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, CROSS TRAINING,

FUNCTIONAL TRAINING Κ.ΛΠ.) ΚΑΙ ΕΜS KATA ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ.
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ Ό,ΤΙ ΖΗΤΗΘΕΙ. 

‘‘’’GGYYMM  WWAAYY’’’’    --  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ,,  ΔΔΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗ    
ΑΑΠΠΟΟΣΣΤΤΟΟΛΛΗΗ  ΒΒΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΟΟ  

ssttaammaattiiaa..vvaassiillooppoouulloouu@@hhoottmmaaiill..ccoomm  ήή  ττηηλλεεφφωωννιικκάά  
σσττοο  221100  55557711116600

ΓΑΜ ΟΣΓΑΜ ΟΣ

Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ 

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΚΟΤΣΙΤΣ ΤΙΓΙΑΝΑ 
ΤΟΥ ΣΡΤΖΑΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΠΡΑΝΚΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΟΝΤΟΡΟΒΣΚΑ 

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ (Β. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΝΙΣ (ΣΕΡΒΙΑ)
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ

ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ
ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ . ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1000-1200 ΕΥΡΩ
ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ . 

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

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

εκπληρωμένες  στρατιωτικές υποχρεώσεις.
Τηλ.  Επικοινωνίας 2105579069
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Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284
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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 ζητά εργασία
εντός σπιτιού στις πε-
ριοχές  Ελευσίνα και
Ασπρόπυργο  Τηλ.
6995524143

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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