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Μανδραϊκός Α.Ο: Ξεκίνησαν οι
εγγραφές στο τμήμα γυμναστικής

Ο Ασπρόπυργος θα γίνει η 31η
ομάδα στο νέο πρωτάθλημα της

Super League 2.
Αναμένονται εξελίξεις καθώς θα καταθέσει τις

επόμενες ημέρες φάκελο στην ΕΕΑ.

ΚΚοορροοννοοϊϊόόςς::  ΤΤιι  ααπποοφφάάσσιισσεε  ηη
εεππιιττρροοππήή  γγιιαα  ττοουυςς  ααθθλληηττιικκοούύςς
χχώώρροουυςς  κκααιι  ττοουυςς  
ααννεεμμββοολλίίαασσττοουυςς  εεφφήήββοουυςς

Παρέμβαση στον ποινικό
κώδικα για τις επιθέσεις 
αρνητών σε καθηγητές

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΑΛ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
“ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ”

24.9.2021 ΣΤΙΣ 17.00

Εμβολιασμός εφήβων - Αλλαγή
πλεύσης 

Στους 5 μήνες θα απενεργοποιείται
το «μπόνους» των 50 GB

σσεελλ..  77

σσεελλ..  33

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας

Μέχρι τις 15/10
οι αιτήσεις για 

τις αποζημιώσεις από
τις πυρκαγιές

σσεελλ..  22

σσεελλ..    1100--1111σσεελλ..  66

σσεελλ..  22

ΓΙΑ 5Η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ

Πιστός στο ραντεβού
με τους Φοιτητές της
επαρχίας ο Δήμος

Φυλής
σσεελλ..  33

Ώθηση στην επανέκθεση
του Αρχαιολογικού 

Μουσείου Ελευσίνας

Με δωρεά ύψους

500.000 ευρώ από το

Ίδρυμα Παύλου και

Αλεξάνδρας 

Κανελλόπουλου
σσεελλ..  99

Παρατείνονται οι συμβάσεις 
του προσωπικού ΙΔΟΧ του Δήμου
Ελευσίνας έως το τέλος του έτους
Τι συζήτησαν ο Δήμαρχος Ελευσίνας με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ

για τα προβλήματα που δημιουργεί πανελλαδικά
η κινητικότητα των υπαλλήλων. σσεελλ..  33
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ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Νεφώσεις  

Θερμοκρασία: Από 18  έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2,6,10,14,18,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ξάνθιππος, Ξανθίππη, Ξανθή, Ξανθούλα

Πολυξένη, Ξένη, Ξένια
Ραΐς, Ραΐδα Ίρις, Ίριδα

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ

ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ
Αχαρνών 7, 2105576029

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Σκανδάλη Ειρήνη Δ.Ηρώων Πολυτεχνείου 6,

Μαγούλα,  2105558491

MANΔΡΑ
Ροκάς Δημήτριος Π.Σαλαμίνος 7, Μάνδρα - Εργατικές

Κατοικίες,  2105541344

Άνω Λιόσια

Τζώνης Κωνσταντίνος Ε.
Κυκλάδων 79, 2102482990

ΑΧΑΡΝΕΣ
Θεοφανόπουλος Κωνσταντίνος Α.Βαρελά Γεωργίου

23 & Κορδελιού,  Άγιος Διονύσιος, 2102476847

Ο
ι ρυθμίσεις που
προκύπτουν  από
τις τροποποιήσεις

της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχ ομέν ου «Έκτακτα
μέτρα για την  αποτελεσματι-
κή προστασία και την
ταχ εία αποκατάσταση τoυ
φυσικού περιβάλλον τος,
την  άμεση στήριξη των
πληγέν των  από τις πυρκα-
γιές του Ιουλίου/Αυγούστου
2021 και συν αφείς διατά-
ξεις», περιγράφον ται στα
ΦΕΚ Β’ 4338/18-09-2021, Β’
4339/18-09-2021, Β’
4340/18-09-2021, που
εκδόθηκαν  στις 18
Αυγούστου 2021.

Οι εν  λόγω ρυθμίσεις όπως αν αφέρον ται στα εκδοθ-
έν τα ΦΕΚ:.

ΦΕΚ Β’4338/18-09-2021: Διαδικασία χ ορήγησης εφά-
παξ έκτακτης οικον ομικής εν ίσχ υσης για αποζημίωση
οικοσκευής σε φυσικά πρόσωπα που επλήγησαν  από
τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν  σε περιοχ ές της
Ελλην ικής Επικράτειας από 1 Μαΐου και ως 2 Σεπτεμ-
βρίου 2021.

ΦΕΚ Β’ 4339/18-09-2021: Διαδικασία χ ορήγησης
εφάπαξ έκτακτης οικον ομικής εν ίσχ υσης έν αν τι στε-
γαστικής συν δρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν
από τις πυρκαγιές της ίδιας χ ρον ικής περιόδου.

ΦΕΚ Β’ 4340/18-09-2021: Διαδικασία χ ορήγησης
εφάπαξ έκτακτης έν αν τι επιχ ορήγησης για την  αν τι-
μετώπιση ζημιών , σε επιχ ειρήσεις και μη κερδοσκοπι-

κού χ αρακτήρα φορείς που επλήγησαν  από τις ίδιες
πυρκαγιές.

ΦΕΚ 4316/17-09-2021: Διαδικασία χ ορήγησης των
απαλλαγών  από τον  Εν ιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακιν ή-
των  (ΕΝΦΙΑ) για τα ακίν ητα που υπέστησαν  ζημιές
από τις πυρκαγιές σε περιοχ ές της Ελλην ικής Επικρά-
τειας στο διάστημα από 1/5/2021 – 2/9/21

Στις παραπάν ω διαδικασίες χ ορήγησης τόσο των
έκτακτων  οικον ομικών  εν ισχ ύσεων  όσο και των
απαλλαγών  από τον  ΕΝΦΙΑ έχ ουν  το δικαίωμα ν α
κάν ουν  χ ρήση και οι κάτοικοι των  Βιλίων  και άλλων
περιοχ ών  του Δήμου Μάν δρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών -
Οιν όης οι οποίοι επλήγησαν  από τις πυρκαγιές.

Οι αιτήσεις πρέπει ν α υποβληθούν  μέχ ρι τις 15
Οκτωβρίου 2021, εν ώ στα επισυν απτόμεν α έγγραφα
μπορείτε ν α βρείτε τα προαν αφερθέν τα ΦΕΚ.

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας
Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για 
τις αποζημιώσεις από τις πυρκαγιές

Παρέμβαση στον ποινικό κώδικα για τις επιθέσεις 
αρνητών σε καθηγητές
Παρέμβαση στον ποινικό

κώδικα στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων της σχεδιάζει η
κυβέρνηση με αφορμή τις
εντάσεις που παρατηρούνται
με αρνητές στα σχολεία, οι
οποίοι επιτίθενται σε εκπαι-
δευτικούς.

Ειδικότερα, θα προβλέπεται
εξαίρεση του αυτοφώρου για
τις επιθέσεις αυτές, που
σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει
πλέον η δυνατότητα αυτή για
κάποιον λειτουργό που τηρεί
τα νόμιμα. Επίσης, επι-
σημαίνεται πως σε περιστατι-
κά προπηλακισμού θα παρ-
εμβαίνει η αστυνομία.

Μάλιστα κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι δεν αποκλείεται να υπάρξει και εγκύκλιος από την Εισαγ-
γελία του Αρείου Πάγου.
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Ο Δήμος Φυλής για πέμ-
πτη  χρονιά βρίσκεται
«Κοντά στους Φοιτητές»
που σπουδάζουν στην επα-
ρχία συνεχίζοντας το πρό-
γραμμα και φέτος.

Οι φοιτητές του δήμου
μας, που σπουδάζουν
εκτός Αθηνών, θα τροφοδο-
τούνται κάθε μήνα με πακέ-
το που θα περιλαμβάνει
είδη παντοπωλείου και
βασικής υλικής συνδρο-
μής. Τα τρόφιμα θα φτάνουν
στην πόλη που σπουδάζει
το κάθε παιδί, χωρίς καμιά
επιβάρυνση του φοιτητή ή
της οικογένειάς του. 

Οι δικαιούχοι του φοιτητι-
κού πακέτου μπορούν να υποβάλλουν τις αιτή-
σεις τους και τα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη
διεύθυνση dkoinyp@fyli.gr ή να τα καταθέτουν
στα γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσία κατόπιν
ραντεβού καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες από τις 800 έως τις 1400 στον 1οόρο-
φο της οδού Αθηνών 18, στα Άνω Λιόσια, με
τηλέφωνο επικοινωνίας 211 411 5224 με εσω-
τερικό 115 

Όσοι φοιτητές είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο
πρόγραμμα παρακαλούνται να προσκομίσουν 

1.την βεβαίωση σπουδών του τρέχοντος
εκπαιδευτικού έτους και 

2. το αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβο-
λαίου σε ισχύ

“Παραμένουμε για 5η συνεχή χρονιά πιστοί
στις δεσμεύσεις μας απέναντι στους νέους ακαδ-
ημαϊκούς συμπολίτες μας  κι ετοιμάζουμε τα
πακέτα των νέων φοιτητών που εισήχθησαν
φέτος στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της επα-
ρχίας αλλά κι εκείνων που συνεχίζουν τις σπου-
δές τους” σημειώνει σχετικά ο Αναπληρωτής
Δημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής Γιώργος
Αντωνόπουλος.

“Η στήριξη των Φοιτητών μας, είναι για μας ένα
διαρκές στοίχημα. Τους ευχόμαστε να έχουν μια
καλή φοιτητική πορεία και να επιστρέψουν γρή-
γορα στον τόπο μας που τους χρειάζεται” υπο-
γραμμίζει ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παπ-
πούς.

Παρατείνονται οι συμβάσεις του προσωπικού ΙΔΟΧ του 
Δήμου Ελευσίνας έως το τέλος του έτους

Μ
έχρι το τέλος του έτους
(31 Δεκεμβρίου 2021),
παρατείνονται οι συμβά-

σεις προσωπικού ΙΔΟΧ, που
απασχολείται  στον Δήμο Ελευ-
σίνας και  προσελήφθηκε στα
πλαίσια αποτροπής της διάδοσης

του κορωνοϊού.
Αυτό προβλέπει το

Άρθρο 11 Τροπο-
λογίας, που κατατέθηκε
στο Ν/Σ του Υπουρ-
γείου Οικονομικών,
«Οργανισμός του
Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους (ΝΣΚ) και
κατάσταση των λειτο-
υργών και των υπαλ-

λήλων του».
Υπενθυμίζεται, ότι ο Δήμαρχος

Ελευσίνας ήδη από τον Αύγουστο
είχε απευθυνθεί  στο Υπουργείο
Εσωτερικών, ζητώντας την παρα-
μονή τους. 

Ωστόσο, καίριο παραμένει  το

ζήτημα της υποστελέχωσης των
Οργανισμών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης, ειδικά σε κρίσιμους
τομείς που αφορούν τις κοινωνικές
και τεχνικές υπηρεσίες, αλλά και τα
προβλήματα που δημιουργεί  ο
νόμος της κινητικότητας. 

Εξάλλου, για το θέμα της κιν-
ητικότητας των υπαλλήλων και τα
προβλήματα που δημιουργεί σε
πανελλαδική κλίμακα, ο Πρόεδρος
της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστε-
ργίου, έχει δηλώσει σχετικά: « Το
αίτημα των Δήμων για κάλυψη των
υπαρχόντων κενών στις υπηρεσίες
μας με μόνιμο προσωπικό, με προ-
τεραιότητα στις κοινωνικές και
τεχνικές μας υπηρεσίες, καθώς και

η αντιμετώπιση των προβλημάτων
που δημιουργεί η υποστελέχωση
λόγω της κινητικότητας, στην καθ-
ημερινή λειτουργία των Δήμων μας,
εξακολουθούν να παραμένουν ως
ζητήματα, ψηλά στην ατζέντα των
διεκδικήσεων της Κ.Ε.Δ.Ε». 

Τις θέσεις αυτές, δηλαδή το
γεγονός πως η κινητικότητα των
υπαλλήλων είναι ένα θέμα που
αντιμετωπίζουν όλοι οι Δήμοι και
το οποίο το συλλογικό όργανο των
ΟΤΑ, η ΚΕΔΕ, θέτει σε υψηλή προ-
τεραιότητα, επανέλαβε ο Πρόεδρος
κ. Παπαστεργίου στον Δήμαρχο
Ελευσίνας, Αργύρη Οικονόμου, σε
πρόσφατη τηλεφωνική τους επι-
κοινωνία.  

ΓΙΑ 5Η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ
Πιστός στο ραντεβού με τους Φοιτητές της

επαρχίας ο Δήμος Φυλής

ΚΚοορροοννοοϊϊόόςς::  ΤΤιι  ααπποοφφάάσσιισσεε  ηη
εεππιιττρροοππήή  γγιιαα  ττοουυςς  ααθθλληηττιικκοούύςς
χχώώρροουυςς  κκααιι  ττοουυςς  
ααννεεμμββοολλίίαασσττοουυςς  εεφφήήββοουυςς

ΑΑννοοιιχχττόό  ππααρρααμμέέννεειι  ττοο  θθέέμμαα  ττωωνν  οοδδοονν--
ττιιάάττρρωωνν
ΟΟλλοοκκλληηρρώώθθηηκκεε  ηη  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ττηηςς  ΟΟλλοομμέέ--
λλεειιααςς  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΕΕμμππεερροογγννωωμμόόννωωνν  κκααιι
ππρροοέέκκυυψψαανν  τταα  εεξξήήςς::

ΣΣττοουυςς  ααθθλληηττιικκοούύςς  χχώώρροουυςς..  οοιι  έέφφηηββοοιι  1155--
1177  εεττώώνν  πποουυ  δδεενν  έέχχοουυνν  κκάάννεειι  ττοο  εεμμββόόλλιιοο,,
θθαα  εεξξαακκοολλοουυθθήήσσοουυνν  νναα  κκάάννοουυνν  sseellff  tteesstt
γγιιαα  ττοονν  εεππόόμμεεννοο  εεννάάμμιισσιι  μμήήνναα,,  κκααιι  μμεεττάά
rraappiidd  tteesstt..  

ΌΌσσοονν  ααφφοορράά  ττοο  θθέέμμαα  ττωωνν  οοδδοοννττιιάάττρρωωνν,,
εείίννααιι  ααννοοιικκττόό  ππρροοςς  ώώρρααςς,,  κκααιι  ααννααμμέέννεεττααιι
ΚΚΥΥΑΑ,,  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  δδίίννεειι  σσααφφεείίςς  οοδδηηγγίίεεςς  γγιιαα
ττοο  ααεερρόόλλυυμμαα  κκααιι  ττιι  θθαα  γγίίννεειι..  ΠΠρροοςς  ττοο
ππααρρόόνν  ιισσχχύύεειι  ττοο  rraappiidd  tteesstt,,  γγιιαα  όόσσοουυςς
εεππιισσκκέέππττοοννττααιι  ττοονν  οοδδοοννττίίααττρροοόό  ττοουυςς,,  εείίττεε
εεμμββοολλιιαασσμμέέννοοιι  εείίττεε  ααννεεμμββοολλίίαασσττοοιι..

Τι συζήτησαν ο Δήμαρχος Ελευσίνας με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ
 για τα προβλήματα που δημιουργεί πανελλαδικά

 η κινητικότητα των υπαλλήλων. 
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Ρόδος: Πυροβόλησαν και 
σκότωσαν γυναίκα 

μέσα στο δρόμο
Στη συνέχεια ο άνδρας που τη 

σκότωσε αυτοκτόνησε

Σοκαρισμένη είναι
η τοπική κοινωνία
της Ρόδου μετά
από δολοφονία
που σημειώθηκε
στη μέση του δρό-
μου. Σύμφωνα με
πληροφορίες της
ΡΟΔΙΑΚΗΣ, άνγω-
στο άτομο πυρ-
οβόλησε δύο
φορές και σκότωσε
γυναίκα 30
περίπου ετών, η
οποία εκείνη την
ώρα επιχειρούσε
να βγει  από το
αυτοκίνητό της
στην περιοχή του Ροδινιού. Στη συνέχεια ο δρά-
στης αυτοκτόνησε.

Την πυροβόλησαν 2 φορές
Το θύμα πυροβόλησαν με κυνηγετική καραμπίνα

δύο φορές. Οι αξιωματικοί της ασφάλειας Ρόδου
που βρίσκονται στο σημείο με επικεφαλής τον
διοικητή κο Τάσο Ζήφο, συνέλεξαν δύο κάλυκες

από το κυνηγετικό όπλο με το οποίο τελέσθηκε το
φονικό.

Κάτοικοι  της περιοχής που μίλησαν στη
ΡΟΔΙΑΚΗ επισήμαναν ότι η άτυχη κοπέλα διέμενε
στην παράλληλη οδό και ότι σήμερα είχε σταθ-
μεύσει το αυτοκίνητο στην οδό Μόσχας.  Από τις
πρώτες μαρτυρίες, φαίνεται ότι ένα άγνωστο

αυτοκίνητο με δύο άτομα μέσα, περίμενε λίγα
μέτρα παραπέρα από το δικό της που ήταν σταθ-
μευμένο και όταν η κοπέλα πλησίασε, την ώρα
που προσπάθησε να μπει στο αυτοκίνητο, την
εκτέλεσαν με δύο σφαίρες.
ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει
ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη ενός ή δύο
ατόμων.  

Τραγωδία στην Πετρούπολη: 
Νεκρός άνδρας που
έπεσε από οικοδομή

Τραγωδία σημειώθηκε στην Πετρούπολη όταν
ένας άνδρας έπεσε από οικοδομή και βρήκε τρα-
γικό θάνατο.

Άγνωστα τα αίτια 
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται

για έναν 54χρονο αλβανικής καταγωγής. Περαστι-
κοί που είδαν το περιστατικό ειδοποίησαν το
ΕΚΑΒ όμως όταν έφτασε στο σημείο ο άνδρας
ήταν ήδη νεκρός.

Ακόμη δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα αίτια της τρα-
γωδίας και αν πρόκειται για αυτοκτονία ή για
ατύχημα.
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Η ΟΡΦΕΥΣ
ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ

ΔΙΕΘΝΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
Α.Ε. αναζητά

για τις 
αποθήκες

LOGISTICS της
στον

Ασπρόπυργο
Αττικής

Εργάτες και εργάτριες αποθήκης

Περιγραφή θέσης
•    Picking παραγγελιών
•    Έλεγχος παραλαβών / επιστροφών
•    Τακτοποίηση σε ράφια
•    Έλεγχος αποθέματος
•    Εργασία σε βάρδιες

Απαραίτητα Προσόντα:
•    Απόφοιτος λυκείου
•  Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε πλήρως
μηχανογραφημένη αποθήκη με σύστημα διαχείρ-
ισης αποθήκης WMS (Mantis, Aberon ή άλλο)
•   Γνώση χειρισμού ασύρματου φορητού τερμα-
τικού (scanner)
•     Εφαρμογή και τήρηση των κανόνων υγιεινής
και ασφάλειας της αποθήκης
•   Υπεύθυνος, δυναμικός με διάθεση για
εργασία
•  Οργανωτικός, συνεπής, με ομαδικό πνεύμα

Προσφέρουμε:
•   Εξαιρετικές συνθήκες εργασίας & αξιοκρατικό
περιβάλλον
•   Προοπτικές εξέλιξης

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα

στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
hr@beinoglou.gr

Ή στο τηλέφωνο 210-9466204
(ΩΡΕΣ 09:00-17:00)

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Σήμερα η Διανομή ΤΕΒΑ Σεπτεμβρίου 
Η Δ/ν ση της Κοιν ων ικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Φυλής πρόκειται ν α
πραγματοποιήσει διαν ομή τροφίμων  και βασικής υλικής συν δρομής (ΒΥΣ) στα πλαίσια του Προ-
γράμματος ΤΕΒΑ. Η διαν ομή θα ξεκιν ήσει από την  Πέμπτη 23/09/2021 και θα διαρκέσει τουλάχ ι-
στον  μια εβδομάδα έως ότου εν ημερωθούν  όλοι οι ωφελούμεν οι, οι οποίοι θα λαμβάν ουν  μήν υμα
προς αποφυγή συγχ ρωτισμού λόγω Cov id-19, σύμφων α πάν τα με τις υποδείξεις του ΕΟΔΥ και
της Διαχ ειριστικής Αρχ ής του ΤΕΒΑ. Οι ωφελούμεν οι θα προσέρχ ον ται στην  Κοιν ων ική Υπηρ-
εσία (Αθην ών  18)  με το ΑΜΚΑ και την  ταυτότητά τους  ή με εξουσιοδότηση σε περίπτωση που
προσέλθει άλλος για ν α παραλάβει τα προϊόν τα, θα πρέπει ν α φορούν  μάσκα υποχ ρεωτικά και
ν α τηρούν  τις αποστάσεις του 1,5 μ. .

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Επισημαίν εται ότι λόγω των  μέτρων  λόγω Cov id-19 θα τηρηθούν  αυστηρά τα μέτρα προστασίας.
Παρακαλούν ται οι ωφελούμεν οι ν α προσέρχ ον ται μόν ο μετά από εν ημέρωση που θα δεχ θούν
από την  Κοιν ων ική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής. 

Ο Αν απληρωτής Δήμαρχ ος   Ο Δήμαρχ ος 

Αν των όπουλος Γεώργιος                     Παππούς Χρήστος

Ανοιχτή ηλεκτρονική διαβούλευση 
για  την χωροθέτηση των σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών

Οχημάτων (Η/Ο) εντός των ορίων του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας

Ο
Δήμος Μάνδρας- Ειδυλλίας έχει ενταχθεί
προς χρηματοδότηση από το Πράσινο
Ταμείο για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτι-

σης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), προκειμέ-
νου να παρέχει οργανωμένα στους δημότες,
εργαζόμενους και επισκέπτες του τη δυνατότητα
φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Ως «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
(Σ.Φ.Η.Ο.)» ορίζεται το πρόγραμμα χωροθέτησης
δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτι-
σης Ηλεκτρικών Οχημάτων κανονικής ισχύος
(ήτοι AC ή DC συσκευές ισχύος 3,7 kW έως 22
kW) ή υψηλής ισχύος (AC ή DC συσκευές ισχύος
>22kW) και θέσεων στάθμευσης Ηλεκτρικών
Οχημάτων, που εκπονείται από τους δήμους
εντός των διοικητικών τους ορίων.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιείται ανοιχτή
ηλεκτρονική διαβούλευση με στόχο την καταγρα-
φή των απόψεων φορέων και πολιτών τόσο σχε-
τικά με την ηλεκτροκίνηση, όσο και με την χωρ-

οθέτηση των σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρ-
ικών Οχημάτων (Η/Ο) εντός των ορίων του
Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας με απώτερο σκοπό
τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και χρηστι-
κού δικτύου ικανό να εξυπηρετήσει τις ανάγκες
των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.

Τα αποτελέσματα της Διαβούλευσης θα ληφ-
θούν  υπόψη στον  τελικό σχεδιασμό του δικ-
τύου των  σημείων  επαν αφόρτισης Ηλεκτρ-
ικών  Οχημάτων  εν τός των  ορίων  του Δήμου
Μάν δρας - Ειδυλλίας.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί
λιγότερο από 5 λεπτά.

Για συμμετοχή στη διαβούλευση, κάντε κλικ
στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS
eJ6tqxY7FqrKt_IhCsHBVJDmRGEP6Y6SAi5Ie
a7a3IPo1cww/viewform
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Για πέντε μήνες, αντί τρεις όπως προβλεπόταν
αρχικά, θα παραμένει ενεργό το δωρεάν πακέτο
δεδομένων 50 GB που χορηγείται σε ανήλικους

χρήστες συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας, ηλικίας 15-17
ετών, που έχουν λάβει τουλάχιστον την πρώτη ή την
μοναδική δόση του εμβολίου για την covid-19.

Σχετική νομοτεχνική βελτίωση κατέθεσε ο
υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος
Γεωργαντάς, στο νομοσχέδιο του υπουργείου
Οικονομικών, που αφορά την αναδιάρθρωση του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Παράλληλα, ο κ. Γεωργαντάς υπογράμμισε ότι το μέτρο
του freedom pass λειτούργησε θετικά στους νέους.

Όπως είπε, από τους 434.000 νέους ηλικίας 18-24 οι
οποίοι εμβολιάστηκαν, οι 383.133 ενεργοποίησαν το
freedom pass, ενώ οι 323.000 εξ αυτών έχουν προβεί σε
έστω μία συναλλαγή.

Σημειώνεται ότι η αρχική πρόβλεψη, για τα 50 δωρεάν
GB, ήταν ότι το πακέτο θα έμενε ενεργοποιημένο  για
τρεις μήνες, ασχέτως αν ειχε καταναλωθεί ή όχι. Φάινεται
ότι κάποιες αντιδράσεις οδήγσαν την κυβέρνηση σε
δε΄'υτερες σκέψεις/

Συμβολικός περίπατος
ενάντια σε κάθε 
μορφή καρκίνου 

Στις 2 και 3 Οκτωβρίου
στα Άνω Λιόσια 

Σάββατο 2 και Κυριακή 3 Οκτωβρίου
περπατάμε μαζί. Συμβολικός περίπατος
ενάντια σε κάθε μορφή καρκίνου.

Κάθε βήμα μας φέρνει πιο κοντά στην
πρόληψη και αντιμετώπιση των νεοπλα-
σιών.

Το Δ.Σ. του νεοσύστατου συλλόγου
ΚερδίΖω θα χαρεί να μοιραστεί μαζί σας
αυτή την δράση ευαισθητοποίησης.
Θα σας περιμένουμε στο πάρκινγκ του

προαστιακού Άνω Λιοσίων απέναντι από
το ζαχαροπλαστείο Εμιλυ στις 17:00μ.μ ,
η δράση θα πραγματοποιηθεί και τις
δύο μέρες. 
Η διαδρομή που θα ακολουθήσουμε θα
είναι στον παράλληλο δρόμο της Αττικής
Οδού.
Πάρτε μαζί σας νερό , φορέστε άνετα

ρούχα και την καλή σας διάθεση .
ας περιμένουμε !!!

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

ΑΣΕΠ: Προς δημοσίευση προκήρυξη για 120 θέσεις σε 
Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων και ΟΑΕΔ

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση απεστάλη από το ΑΣΕΠ η 8K/2021 προκήρυξη, που
αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 120 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής,
Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών και
Πειραιά (υπουργείο Δικαιοσύνης) και στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού-ΟΑΕΔ
(υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Εμβολιασμός εφήβων - Αλλαγή πλεύσης 
Στους 5 μήνες θα απενεργοποιείται το «μπόνους» των 50 GB



Σ
ύμφων α με σχ ετική αν ακοίν ωση της ΕΛΣΤΑΤ,
σε κάθε απογραφέα θα αν τιστοιχ ούν  περί τα
120 ν οικοκυριά, εν ώ ο μισθός που θα λάβουν

για περίπου εν άμιση μήν α δουλειάς είν αι 1.200 ευρώ
μεικτά.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την  έν ταξη στο
Μητρώο Απογραφέων  έχ ουν  όσοι είν αι τουλάχ ιστον
απόφοιτοι λυκείου ή εξαταξίου γυμν ασίου, ηλικίας 18
έως 67 ετών  (έτη γέν ν ησης από 1954 έως 2003). Οι
απογραφείς μπορεί ν α είν αι ιδιώτες, ή υπάλληλοι της
Κεν τρικής Διοίκησης, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ελεγχ όμεν ων  από
το Δημόσιο, ΟΤΑ, Δημόσιων  Επιχ ειρήσεων  και Οργα-
ν ισμών .

Εξαιρούν ται οι υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ, της Αν ε-
ξάρτητης Αρχ ής Δημοσίων  Εσόδων  (ΑΑΔΕ) και των
Σωμάτων  Ασφαλείας, καθώς και όσοι θα υπηρετούν  τη
στρατιωτική τους θητεία κατά το χ ρον ικό διάστημα
Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου.

«Απογραφείς μπορεί ν α γίν ουν  και όσοι είν αι εγγε-
γραμμέν οι στον  ΟΑΕΔ, και μάλιστα χ ωρίς ν α αλλάξει
το status τους στο Μητρώο Αν έργων  του Οργαν ι-
σμού» διευκριν ίζεται.

Σημειών εται ότι τον  Οκτώβριο ολοκληρών εται η
απογραφή των  κτιρίων  από τους 12.500 τομεάρχ ες,
που θεωρείται έν α προπαρασκευαστικό στάδιο για 

την  απογραφή πληθυσμού,
καθώς η Αρχ ή θα γν ωρίζει σε
ποια κτίρια θα πρέπει ν α
απευθυν θούν  οι απογραφ-
είς.Η ημερομην ία αν αφοράς
για την  απογραφή του πληθυ-
σμού θα είν αι η 22α Οκτω-
βρίου.

Ειδικότερα, η Ελλην ική Στατιστική Αρχ ή (ΕΛΣΤΑΤ)
καλεί τους εν διαφερόμεν ους που επιθυμούν  ν α
εν ταχ θούν  στο Μητρώο Απογραφέων  της Απογραφής
Πληθυσμού-Κατοικιών  (ΠΚ), για απασχ όληση κατά το
χ ρον ικό διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2021, ν α
υποβάλουν  τη σχ ετική ηλεκτρον ική αίτηση εκδήλω-
σης εν διαφέρον τος μέχ ρι και την  27η Σεπτεμβρίου,
έως τις 15:00.

Προϋπόθεση συμμετοχ ής στη διαδικασία είν αι οι
εν διαφερόμεν οι ν α έχ ουν  ευχ έρεια στη χ ρήση ηλεκ-
τρον ικού υπολογιστή και ν α έχ ουν  πρόσβαση σε
ηλεκτρον ικό εξοπλισμό (σταθερό ή φορητό ηλεκτρο-
ν ικό υπολογιστή ιδιωτικής χ ρήσεως) για την  καταχ ώρ-
ιση των  στοιχ είων  που θα συλλέξουν  με έν τυπα
ερωτηματολόγια και για την  παρακολούθηση της πορ-
είας της αυτοαπογραφής.
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ΜΜε αφορμή την εικαστική έκθεσηε αφορμή την εικαστική έκθεση
του Ταξιδιού / του Ταξιδιού / the WALK “the WALK “ΈναΈνα
Βήμα ΜπροστάΒήμα Μπροστά” ” που φιλοξενείταιπου φιλοξενείται

από την Ελευσίνα 2023 Πολιτιστική Πρωαπό την Ελευσίνα 2023 Πολιτιστική Πρω--
τεύουσα της Ευρώπης, η ομάδα Λαικάρττεύουσα της Ευρώπης, η ομάδα Λαικάρτ
και η Γιολάντα Μαρκοπούλου διορκαι η Γιολάντα Μαρκοπούλου διορ--
γανώνουν την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίουγανώνουν την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου
2021, στις 17.00, το δημιουργικό εργα2021, στις 17.00, το δημιουργικό εργα--
στήριο “Γράμματα για την Αμάλ”, στο Πολιστήριο “Γράμματα για την Αμάλ”, στο Πολι--
τιστικό Κέντρο Ελευσίνας “Λεωνίδαςτιστικό Κέντρο Ελευσίνας “Λεωνίδας
Κανελλόπουλος”. Κανελλόπουλος”. 

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου, οι συμμεΣτο πλαίσιο του εργαστηρίου, οι συμμε--
τέχοντες, αφού επισκεφθούν την εν λόγωτέχοντες, αφού επισκεφθούν την εν λόγω
έκθεση, θα συντάξουν ένα γράμμα με παρέκθεση, θα συντάξουν ένα γράμμα με παρ--

αλήπτη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στιςαλήπτη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις
Βρυξέλλες, απαντώντας στην ερώτηση:Βρυξέλλες, απαντώντας στην ερώτηση:
«Αν μπορούσες, τι θα ήθελες να αλλάξεις«Αν μπορούσες, τι θα ήθελες να αλλάξεις
στον κόσμο για τη μικρή Αμάλ και για όλαστον κόσμο για τη μικρή Αμάλ και για όλα
τα παιδιά σαν και σένα;» Το γράμμα μπορτα παιδιά σαν και σένα;» Το γράμμα μπορ--
εί να είναι σύντομο ή εκτενές, σύνθετο ήεί να είναι σύντομο ή εκτενές, σύνθετο ή
απλό και να είναι γραμμένο σε όποιααπλό και να είναι γραμμένο σε όποια
γλώσσα επιλέξουν τα παιδιά και οι έφηβοιγλώσσα επιλέξουν τα παιδιά και οι έφηβοι
συμμετέχοντες. Το μόνο που έχει σημασία,συμμετέχοντες. Το μόνο που έχει σημασία,
είναι το μήνυμα να βγαίνει μέσα από τηνείναι το μήνυμα να βγαίνει μέσα από την
καρδιά τους!καρδιά τους!

Στις 6 Οκτωβρίου η Αμαλ θα παραδώσειΣτις 6 Οκτωβρίου η Αμαλ θα παραδώσει
ένα ΒΟΥΝΟ ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στο Ευρωπαϊένα ΒΟΥΝΟ ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στο Ευρωπαϊ--
κό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, σε μια κό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, σε μια 

εκδήλωση που θα γιορτάζει τη φωνή τωνεκδήλωση που θα γιορτάζει τη φωνή των
παιδιών από όλο τον κόσμο.παιδιών από όλο τον κόσμο.

Για δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστεΓια δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε
στο τηλέφωνο 6956023573 ή στο στο τηλέφωνο 6956023573 ή στο emailemail
artisticdirectorate@eleusis2021.eu. artisticdirectorate@eleusis2021.eu. ΤοΤο
εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί με ελεύθεεργαστήριο θα πραγματοποιηθεί με ελεύθε--
ρη συμμετοχή.ρη συμμετοχή.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς
σήμερα Πέμπτη

Σ
ύμφων α με το Χάρτη Πρόβλεψης Κιν δύν ου Πυρ-
καγιάς που εκδίδει η Γεν ική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του

Πολίτη (www.civ ilprotection.gr), για αύριο Πέμπτη 23
Σεπτεμβρίου 2021, προβλέπεται πολύ υψηλός
κίν δυν ος πυρκαγιάς (κατηγορία κιν δύν ου 4) για τις
εξής περιοχ ές:

· Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου)

Η Γεν ική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
(www.civ ilprotection.gr) του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη έχ ει εν ημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά
εμπλεκόμεν ες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περ-
ιφέρειες και τους Δήμους των  αν ωτέρω περιοχ ών ,
ώστε ν α βρίσκον ται σε αυξημέν η ετοιμότητα πολιτικής
προστασίας προκειμέν ου ν α αν τιμετωπίσουν  άμεσα
τυχ όν  επεισόδια πυρκαγιών .

Παράλληλα, η Γεν ική Γραμματεία Πολιτικής Προ-
στασίας συν ιστά στους πολίτες ν α είν αι ιδιαίτερα
προσεκτικοί και ν α αποφεύγουν  εν έργειες στην  ύπαι-
θρο που μπορούν  ν α προκαλέσουν  πυρκαγιά από
αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών  χ όρτων  και κλαδιών  ή
υπολειμμάτων  καθαρισμού, η χ ρήση μηχ αν ημάτων
που προκαλούν  σπιν θήρες όπως δισκοπρίον α,
συσκευές συγκόλλησης, η χ ρήση υπαίθριων  ψησταρ-
ιών , το κάπν ισμα μελισσών , η ρίψη αν αμμέν ων  τσι-
γάρων , κ.α. Επίσης, υπεν θυμίζεται ότι κατά τη διάρ-
κεια της αν τιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση
των  αγρών .
Σε περίπτωση που αν τιληφθούν  πυρκαγιά, οι

πολίτες παρακαλούν ται ν α ειδοποιήσουν  αμέσως την
Πυροσβεστική Υπηρεσία στον  αριθμό κλήσης 199.
Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπρο-
στασίας από τους κιν δύν ους των  δασικών  πυρκα-
γιών , οι πολίτες μπορούν  ν α επισκεφθούν  την  ιστο-
σελίδα της Γεν ικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
στην  ηλεκτρον ική διεύθυν ση www.civ ilprotection.gr.

60.000 απογραφείς αναζητά η ΕΛΣΤΑΤ
 Αιτήσεις μέχρι 27 Σεπτεμβρίου

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΑΛ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΑΛ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ “ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ”ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ “ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ”
24.9.2021 ΣΤΙΣ 17.0024.9.2021 ΣΤΙΣ 17.00
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Μ
ία σοβαρή εκκρεμότητα με οικον ομικές, οικι-
στικές και κοιν ων ικές προεκτάσεις έλαβε τέλος
μετά την  αποπεράτωση των  τελευταίων  20

κατοικιών  του οικισμού «Ελευσίν α V» του ΟΑΕΔ. Η
τελετή αποπεράτωσης που συν οδεύτηκε με την
παράδοση 8 κατοικιών  στους δικαιούχ ους τους, έγιν ε
σήμερα Τρίτη παρουσία του Διοικητή του ΟΑΕΔ

Σπύρου Πρωτοψάλτη και του
Δημάρχ ου, Αργύρη Οικον ό-
μου. Πλέον , και αφού οι
κατοικίες έχ ουν  αποπερα-
τωθεί, εκκρεμεί μόν ο οι
παράδοση των  κλειδιών  σε
12 μόν ο κατοικίες.  

Θυμίζουμε ότι το ζήτημα
των  Εργατικών  Κατοικιών
εκκρεμούσε από το 2005 και
αυτή τη χ ρον ιά, σταδιακά

από την  Άν οιξη μέχ ρι και σήμερα παραδόθηκαν
στους δικαιούχ ους τους οι κατοικίες. 

Πιο συγκεκριμέν α, η παράδοση των  κατοικιών
ξεκίν ησε τον  Απρίλιο με τη σταδιακή παράδοση 40
κατοικιών  του οικισμού «Ελευσίν α ΙV» και
συν εχ ίστηκε τον  Ιούλιο με την  παράδοση 20 κατοι-
κιών  του οικισμού «Ελευσίν α V». 

Οι κατοικίες των  οικισμών  είχ αν  κληρωθεί στους
δικαιούχ ους το 2009 από τον  τέως Οργαν ισμό Εργα-
τικής Κατοικίας και απαιτήθηκαν  οι συν τον ισμέν ες και
εν τατικές προσπάθειες της Διοίκησης και των  αρμό-
διων  Υπηρεσιών  του ΟΑΕΔ, σε στεν ή συν εργασία με
τον  Δήμο Ελευσίν ας, για την  αποπεράτωση των
κατοικιών . 

Για το θέμα, ο Αργύρης Οικον όμου δήλωσε: «Η
σημεριν ή ημέρα, πέρα από την  προφαν ή αξία της,
είν αι σημαν τική για έν α ακόμη λόγο: γιατί αποδεικν ύει
ότι τα προβλήματα απαιτούν  δράση, συν εργασία και
ομοψυχ ία για ν α λυθούν . 

Με το καλό λοιπόν  ν α μπουν  και όλοι οι ιδιοκτήτες
στα σπίτια τους. 

Επόμεν ος στόχ ος, ν α ολοκληρώσουμε τις παρεμβά-
σεις που έχ ουμε αν αλάβει ώστε ν α αλλάξει οριστικά η
φυσιογν ωμία του παραλιακού μετώπου».

Η αποπεράτωση των 
Εργατικών Κατοικιών Ελευσίνας,
είναι πλέον γεγονός  
Μία σοβαρή εκκρεμότητα με οικονομικές, οικιστικές και

κοινωνικές προεκτάσεις έλαβε τέλος 
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Η
επανέκθεση του Αρχαιολογικού
Μουσείο Ελευσίνας αποτελεί το
αντικείμενο της Σύμβασης Δωρε-

άς, η οποία υπεγράφη μεταξύ του Υπο-
υργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και
του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας
Κανελλόπουλου.

Την Σύμβαση υπέγραψαν η Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μεν-
δώνη, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Νέλλος
Κανελλόπουλος και η Ταμίας Αλεξάνδρα
Παπαλεξοπούλου – Μπενοπούλου. Το
ύψος της δωρεάς εκ μέρους του Ιδρύμα-
τος Κανελλοπούλου ανέρχεται σε 500.000
ευρώ.

Όπως δήλωσε η Λίνα Μενδώνη «με την
ευγενική δωρεά του Ιδρύματος Παύλου
και Αλεξάνδρας Κανελλόπουλου μπορ-
ούν να προχωρήσουν με ταχείς ρυθμούς
και να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι

εργασίες για την επανέκθεση του Αρχαιο-
λογικού Μουσείου Ελευσίνας βάσει των
μελετών που έχουν εγκριθεί από το
Συμβούλιο Μουσείων του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού».

«Η πόλη της Ελευσίνας, με την εξαιρετι-
κά σημαντική της ιστορία και τον αρχαιο-
λογικό της πλούτο, χρειάζεται ένα Μου-
σείο που να σέβεται και να τιμά αυτό το
σημαντικό μνημειακό απόθεμα. Με την
επανέκθεση του υφιστάμενου Μουσείου
και τη δημιουργία του νέου Αρχαιολογι-
κού Μουσείου στον χώρο του Παλαιού
Ελαιουργείου, του οποίου η αγορά
επίκειται από το ΥΠΠΟΑ, η Ελευσίνα
αποκτά κατάλληλες υποδομές, προκειμέ-
νου να ανταποκριθεί στις αυξημένες
απαιτήσεις της διοργάνωσης της Πολιτιστι-
κής Πρωτεύουσας, το 2023».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του

Δ.Σ. του Ιδρύματος Νέλλος Κανελλόπου-
λος σημείωσε, «Η επανέκθεση των
θαυμάσιων εκθεμάτων που φιλοξενεί το
Αρχαιολογικό Μουσείο Ελευσίνας σύμφ-
ωνα με τα σύγχρονα μουσειολογικά δεδο-
μένα είναι έργο ιδιαίτερης σημασίας, εν
όψει μάλιστα της Πολιτιστικής Πρωτεύου-
σας 2023. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος
με χαρά αποδέχθηκε την πρόταση του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
να αναλάβει μέρος της χρηματοδότησης
της επανέκθεσης του Μουσείου και ευχα-
ριστούμε θερμά την ηγεσία και τα αρμόδια
στελέχη του Υπουργείου για τη συνερ-

γασία και τη δυνατότητα να συμβάλλουμε.
Ο άρτιος αισθητικά και λειτουργικά σχε-
διασμός του έργου θα εξασφαλίσει μία
ξεχωριστή εμπειρία στους επισκέπτες του
Μουσείου από όλο τον κόσμο, με απόλ-
υτο σεβασμό στα εκθέματα και τον ευρύτε-
ρο αρχαιολογικό χώρο».

Το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας
Κανελλοπούλου -μέλη της οικογένειας
των ιδρυτών της A.E. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ-
από την ίδρυσή του έως σήμερα, ενισχύει
δράσεις που προάγουν τον πολιτισμό,
την παιδεία και την κοινωνική αλληλεγ-
γύη.

Δωρεά 500.000 ευρώ για την επανέκθεση 
του Αρχαιολογικού Μουσείου Ελευσίνας

Σ
το πλαίσιο εορτασμού των 90 χρόνων
από την ίδρυση του Πανελευσινιακού, ο
Δήμος Ελευσίνας και η Κοινωφελής

Επιχείρηση διοργανώνουν διεθνή φιλικό ποδο-
σφαιρικό αγώνα με τις ομάδες Πανελευσινιακός
Α.Ο – Veszprem.

Η πόλη Veszprem της Ουγγαρίας συναποτελεί
Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ευρώπης για το 2023,
μαζί με την Ελευσίνα και πρόσφατα φιλοξένησε με
ιδιαίτερη θέρμη, αντιπροσωπεία του Δήμου μας.

Με αφορμή αυτό το γεγονός αλλά και τις φιλι-
κές σχέσεις μεταξύ των δύο πόλεων, η Ελευσίνα
θα φιλοξενήσει την αποστολή της ομάδας του
Veszprem, με την οποία και θα διεξαχθεί ποδο-
σφαιρικός αγώνας την Παρασκευή 24 Σεπτεμ-
βρίου, στις 19:00, στο Δημοτικό Στάδιο – Γήπεδο
«Κοσμάς Παπανικολάου».

Η τουριστική ανάπτυξη της πόλης μας, με δρά-
σεις τις οποίες προάγει και διοργανώνει η Κοι-
νωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ελευσίνας, μέσω
της τουριστικής προβολής, είναι ιδιαιτέρως
σημαντική για την εξωστρέφεια αλλά και την
–πάντοτε- γόνιμη ανταλλαγή ιδεών και εμπειρ-
ιών.

ΔΔιιεεθθννήή  ΦΦιιλλιικκόό  ΠΠοοδδοοσσφφααιιρριικκόό  ΑΑγγώώνναα  
διοργανώνουν ο Δήμος Ελευσίνας και η Κοινωφελής Επιχείρηση

Υπεγράφη Η σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού και του Ιδρύματος Παύλου 

και Αλεξάνδρας Κανελλόπουλου.
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Το Motor Festival, η κορυφαία γιορτή της μηχανοκίνησης στην
Ελλάδα, επιβεβαίωσε αυτό τον τίτλο σ’ ένα μαγικό τριήμερο παρ-
ουσία χιλιάδων θεατών στο ΟΑΚΑ! Το 19ο Motor Festival «One
Is a King», και ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής (19/9)
ήταν… ανεπανάληπτο!

Το θέαμα ξεπέρασε κάθε προηγούμενο με δράσεις από όλους
τους χώρους της μηχανοκίνησης, που καθήλωσαν μικρούς και
μεγάλους. Ένα event πραγματική διαφήμιση για τον ελληνικό
μηχανοκίνητο αθλητισμό!

Τις τρεις προηγούμενες ημέρες, κάθε λεπτό που περνούσε ο
παλμός, η ένταση και το θέαμα συνεχώς αυξάνονταν για τους
επισκέπτες, αλλά και τους εκθέτες. Η διάθεση να πραγματοποι-
ηθεί ένα ακόμη φαντασμαγορικό Motor Festival ήταν ξεκάθαρη
από την αρχή με τους συμμετέχοντες να προσφέρουν θέαμα
που ανάλογο δεν έχει υπάρξει στη διοργάνωση!

Οι οδηγοί του Drift  έδωσαν για ακόμη μια φορά τον καλύτερο
τους εαυτό, τραβώντας πάνω τους τα βλέμματα με τα μοναδικά
τους Shows στην On Road αρένα του ΟΑΚΑ. Ο Νώντας Λογοθ-
έτης, που έκανε με τη μηχανή του άλμα πάνω από 10 (!)
αυτοκίνητα, «απογείωσε» το κοινό, ενώ περνώντας μέσα από τις
φλεγόμενες πύλες… έκοψε την ανάσα σε όλους τους επισκέ-
πτες, πηγαίνοντας το θέαμα σε άλλη διάσταση.

Οι φίλοι των ποδηλάτων με back flip και απίστευτα τρικ καθή-

λωσαν θεατές και εκθέτες, ενώ και οι συμμετοχές του Off Road
έβαλαν κι εκείνες τη δική τους πινελιά στην αντίστοιχη αρένα,
προσφέροντας… περιπετειώδεις στιγμές στη διάρκεια του τρι-
ημέρου, ενώ και το «βαρέλι» του ιστορικού «Γύρου του θανάτου»
έγινε ανάρπαστο!

Να τονίσουμε ότι στην αρχή της έκθεσης υπήρχε το «κλουβί»
στη μνήμη του Γεράσιμου Φιλιππάτου, ενός πολύ μεγάλου ανθ-
ρώπου και αθλητή από το χώρο του Dragster. O Γεράσιμος είχε
δώσει το «παρών» στο 18ο Motor Festival, αλλά δυστυχώς δεν
είναι πια ανάμεσά μας.

Σίγουρα θα μπορούσαν να γραφτούν χιλιάδες ακόμη λέξεις για
τα δρώμενα του 19ου Motor Festival, αλλά ας κλείσουμε με τη
φιλανθρωπική παρουσία των Greek Stunt Riders, οι οποίοι έδω-

σαν τον καλύτερό τους εαυτό ώστε να στηρίξουν την προσπάθ-
εια της διοργάνωσης για την αύξηση των εσόδων με στόχο την
αναδάσωση της Πάρνηθας.

Ο διοργανωτής του Motor Festival, Μιχάλης Κοντιζάς δήλωσε
χαρακτηριστικά: «Αισθάνομαι χαρούμενος για την πραγματο-
ποίηση του πιο άρτιου και εντυπωσιακού Motor Festival. Ολοκ-
ληρώσαμε τον αρχικό μας στόχο να ενώσουμε τον ελληνικό
μηχανοκίνητο αθλητισμό, που βρίσκεται, πλέον, στο… pick του.
Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε έγιναν τρεις ακόμη μηχα-
νοκίνητες διοργανώσεις στην Ελλάδα και σε όλες, όπως και στη
δική μας, υπήρξε ρεκόρ συμμετοχών.

Συμβάλλαμε κι εμείς στην ανάπτυξή του έχοντας βάλει με τη
διαρκή παρουσία μας όλα τα προηγούμενα χρόνια το δικό μας…
λιθαράκι. Το Motor Festival πλέον αλλάζει σελίδα και ο νέος
στόχος για τα επόμενα χρόνια είναι να γίνει η διοργάνωση μια διε-
θνής έκθεση και γιορτή της μηχανοκίνησης που θα συγκεντρώνει
επισκέπτες και επαγγελματίες από την Ελλάδα αλλά και το εξω-
τερικό»!

Παράλληλα να τονιστεί ότι το 19ο Motor Festival έστειλε και
σαφές μήνυμα, για 19ο συνεχόμενο event, για την ασφάλεια
στους δρόμους με τον Μιχάλη Κυδωνάκη να διδάσκει τη
σημασία του να τρέχεις στην πίστα, αλλά όχι στους δρόμους!

Motor Festival, λοιπόν, και η ιστορία συνεχίζεται…  

ΟΟλλοοκκλληηρρώώθθηηκκεε  ττοο  1199oo  MMoottoorr  FFeessttiivvaall  γγιιαα  ττοονν  μμηηχχααννοοκκίίννηηττοο  ααθθλληηττιισσμμόό!!
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Μανδραϊκός
Αθλητικός

Όμιλος –
ακαδημίες

ΣΚΑΚΙ, 
Γυμναστικής,

ΤΕΝΙΣ

Ο προπονητής του
Μανδραικού ΑΟ  στην
ακαδημία tennis,
Μανώλης Αϊβαλιώτης,
περιμένει παιδιά και
ενήλικες από 4 Οκτω-
βρίου να τους διδάξει
τα μυστικά του πανέμο-
ρφου αυτού αθλήμα-
τος.

Οι  εγγραφές
συνεχίζονται  κάθε
Δευτέρα, Τετάρτη,
Παρασκευή, στο Φράγ-
κειο Γήπεδο, 6-8 μμ.
Μπορείτε να κάνετε
και  ηλεκτρονική
αίτηση εγγραφής στην 

πιο κάτω φόρμα:
https://forms.gle/zdC
GWR1kUYs5pRq79

Παρελήφθησαν  οι
πρώτες παιδικές
ρακέτες μας!

Όποιος ενδιαφέρεται
να παραγγείλει, παρα-
καλούμε να προσέλθ-
ει  στα γραφεία του
Ομίλου. Δευτέρα,
Τετάρτη, Παρασκευή,
6-8 μμ, στο Φράγκειο
Γήπεδο. 

Οι  συγκεκριμένες
ρακέτες είναι 21, 23
και 25 ιντσών. Οι ενή-
λικες θα συνεννοηθ-
ούν με τον προπονητή
μας.

Οι εγγραφές
συνεχίζονται.

#mandraikos #ten-
n i s _ a c a d e m y
#new_start

Μανδραϊκός Α.Ο:
Ξεκίνησαν οι εγγραφές
στο τμήμα γυμναστικής
Ένα πλήρες πρόγραμμα εκγύμνασης

του σώματος, σε κάθε προπόνηση. Ένας
πολύ καλός τρόπος για να παραμείνετε σε
φόρμα, υγιείς και ενεργητικοί.

Οι προπονήσεις θα ξεκινήσουν στις 4
Οκτωβρίου. Οι ώρες και οι ημέρες θα δια-
μορφωθούν έτσι ώστε να εξυπηρετούν τις
αθλούμενες.

Εγγραφές γίνονται κάθε Δευτέρα,
Τετάρτη, Παρασκευή, στο Φράγκειο Γήπε-
δο, 6-8 μμ.

Ο Ασπρόπυργος θα πάρει την
θέση του Πανιώνιου με την ομάδα
της Νέας Σμύρνης να δηλώνει
συμμετοχή στη Γ’ Εθνική.

Έτσι, το κενό αυτό θα το καλύψει ο Ασπρόπυργος,
αν και εφόσον, πάρει πιστοποιητικό συμμετοχής
από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού
και θα γίνει η 31η ομάδα που θα λάβει μέρος στο
νέο πρωτάθλημα της Super League 2.

Ο Ασπρόπυργος φέρεται να έχει κάνει σχετικό
αίτημα και  αναμένονται  εξελίξεις καθώς θα
καταθέσει τις επόμενες ημέρες φάκελο στην ΕΕΑ.

Σε δύο ομίλους χωρίστηκαν οι ομάδες της Super
League 2. Την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία θα
πάρει μια ομάδα.

Οι δύο πρωταθλητές των ομίλων θα παίξουν
μπαράζ (διπλά παιχνίδια). Ο πρώτος θα πάρει την
απευθείας άνοδο και ο δεύτερος μπαράζ με τον
προτελευταίο της SL1. Αναφορικά με τον
υποβιβασμό, τέσσερις ομάδες από κάθε όμιλο
πέφτουν στη Γ' Εθνική. Τέλος, φέτος δεν θα
υπάρξουν πλέι οφ και πλέι άουτ στην SL2.

Έγινε ο καταρτισμός των δύο ομίλων της Super
League 2 2021-22

Οι ΠΑΕ της SL2 χωρίστηκαν σε δύο ομίλους, οι
οποίοι είναι οι εξής.

Βόρειος όμιλος: ΑΕΛ, Αλμωπός Αριδαίας,
Αναγέννηση Καρδίτσας, Απόλλων Λάρισας,
Απόλλων Πόντου, Βέροια, Θεσπρωτός, Νίκη
Βόλου, Ξάνθη, Πανσερραϊκός, Πιερικός, ΠΑΟΚ Β,
Ηρακλής, Τρίκαλα, Ολυμπιακός Β.

Νότιος όμιλος: Εργοτέλης, Λεβαδειακός, Χανιά,
Διαγόρας Ρόδου, ΟΦ Ιεράπετρας, Καραϊσκάκης,
Καλαμάτα, Επισκοπή, Κηφισιά, Καλλιθέα,
Αιγάλεω, Αστέρας Βλαχιώτη, Ολυμπιακός Βόλου,
ΑΕΚ Β, Παναθηναϊκός Β.

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΑΟ ΖΩΦΡΙΑΣ: Καλή
θητεία Γιώργο...

Διοίκηση, ποδοσφαιριστές, χορηγοί και
φίλαθλοι του Α.Ο. Ζωφριάς ευχόμαστε
καλή στρατιωτική θητεία στον ποδοσφαιρ-
ιστή της ομάδας μας, Γιώργο Μπελίτσα ο
οποίος παρουσιάστηκε σε στρατόπεδο
στην Κομοτηνή. Γιώργο να είσαι υγιής και
σε περιμένουμε ξανά στην "οικογένειά μας"!

Ο Ασπρόπυργος η 31η ομάδα 
Στις 10 Οκτωβρίου αρχίζει το νέο πρωτάθλημα της 
Super League 2
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ΓΑΜΟΣ

Ο Χριστόφορος Πουμπουρίδης του Γεωργίου
και της Ζιναίδας το γένος Κριβολάπ που γεννήθηκε 

στην Αθήνα Αττικής και κατοικεί στον Ασπρόπυργο Αττικής και η
Ελένη Αποστολίδη του Γεωργίου και της Ξένιας

το γένος Μεριτσίδη που γεννήθηκε στον Πειραιά Αττικής και
κατοικεί στον Ασπρόπυργο Αττικής θα έλθουν

σε γάμο που θα γίνει στον Ασπρόπυργο Αττικής.

ΓΑΜΟΣ

Ο ΤΖΙΟΒΙΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ TOY ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΣΟΥΤΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΙΖΟΥΚΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ

ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Βράβευση των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων από
τα Healthcare Business Awards  στην κατηγορία «Προσφορά́ στην Υγεία από́ ΜΚΟ» 

Γ. Πατούλης: «Τα ΚΕΠ Υγείας αποτελούν  καιν οτόμες δομές και είν αι σπουδαίο εργαλείο για την  πρόληψη της υγείας των  πολιτών »

Τ
η Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου βρα-
βεύτηκαν  τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του
Ελλην ικού Διαδημοτικού Δικτύου

Υγιών  Πόλεων  με το BRONZE βραβείο
από τα Healthcare Business Awards
στην  κατηγορία «Προσφορά́ στην  Υγεία
από́ ΜΚΟ» με τίτλο βράβευσης «Κέν τρα
Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας): Και-
ν οτόμες Δημοτικές Δομές Προσυμπτω-
ματικού Ελέγχ ου "Μίας Στάσης"». 

Το Βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος του
ΕΔΔΥΠΠΥ και Περιφερειάρχ ης Αττικής
κ. Γιώργος Πατούλης και δήλωσε: «Τα
Κέν τρα Πρόληψης της Υγείας (ΚΕΠ
Υγείας) είν αι έν α μακροχ ρόν ιο όραμα
που πήρε σάρκα και οστά. Αποτελούν
καιν οτόμες δομές και είν αι σπουδαίο
εργαλείο για την  πρόληψη της υγείας των
πολιτών . Σήμερα το δίκτυο των  ΚΕΠ
Υγείας, αποτελείται από 145 δήμους
μέλη του Ελλην ικού Διαδημοτικού Δικ-
τύου Υγιών  Πόλεων , εν ώ βούλησή μας
είν αι όλοι οι Δήμοι ν α αποκτήσουν  το
δικό τους ΚΕΠ Υγείας. Η Δομή αυτή
είν αι έν α βασικό εργαλείο της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, πλήρως εν αρμον ισμέν ο
με τα πρωτόκολλα του Π.Ο.Υ, που έχ ει
σαν  σκοπό τον  προσυμπτωματικό
έλεγχ ο και την  εν ημέρωση των  πολιτών
για ν α προληφθούν  έγκαιρα σοβαρές
παθήσεις».

Την  Εκδήλωση χ αιρέτισε η κα.
Ασημίν α (Μίν α) Γκάγκα Αν απληρώτρια
Υπουργός Υγείας, εν ώ παρέλαβαν  τιμ-
ητικό βραβείο ο κ. Αθαν άσιος Δημόπου-

λος Πρύταν ης του Εθν ικού και Καποδι-
στριακού Παν επιστημίου Αθην ών , ο κ.
Ιωάν ν ης Κωτσιόπουλος Γεν ικός Γραμ-
ματέας Υπηρεσιών  Υγείας του Υπουρ-
γείου Υγείας καθώς και ο κ. Μάριος Θεμι-
στοκλέους Γεν ικός Γραμματέας Πρωτο-
βάθμιας Φρον τίδας του Υπουργείου
Υγείας. 

Στην  Βράβευση παραβρέθηκαν  ο κ.
Σωτήρης Παπασπυρόπουλος, συν τον ι-
στής του προγράμματος Υγιείς Πόλεις,
της Περιφέρειας Αττικής, η κα Μαρία
Αϊδίν η Γεν ική Διευθύν τρια του
ΕΔΔΥΠΠΥ,  η κα. Νταίζη Παπαθαν α-
σοπούλου, Συν τον ίστρια του Προγράμ-
ματος Υγιείς Πόλεις στο Ελλην ικό Διαδ-
ημοτικό Δίκτυο Υγιών  Πόλεων  του
Π.Ο.Υ . παρουσίασε το πρόγραμμα
Υγιείς Πόλεις, η κα Ελίζα Φοιν ίτση
Διοικητική Διευθύν τρια του ΕΔΔΥΠΠΥ,
η κα. Μαρία Αραμπατζή, Υπεύθυν η της
Κεν τρικής Δομής των  ΚΕΠ Υγείας, η κα.
Μαριάν θη Χατζηκων σταν τίν ου,
Υπεύθυν η της Κεν τρικής Δομής των
ΚΕΠ Υγείας, η κα Αν αστασία Κοιλου
Στέλεχ ος της Περιφέρειας Αττικής,
Υπεύθυν η των  πιλοτικών  ΚΕΠ Υγείας
και η κα Φωτειν ή Χατζηκων σταν τίν ου
Στέλεχ ος της Περιφέρειας Αττικής,
Υπεύθυν η των  πιλοτικών  ΚΕΠ Υγείας. 

Βασικός στόχ ος των  ΚΕΠ Υγείας είν αι
η εν ημέρωση όλων  των  πολιτών  και η
διοργάν ωση προληπτικών  εξετάσεων
για 11 κύρια ν οσήματα, προτειν όμεν α
από τον  Παγκόσμιο Οργαν ισμό Υγείας,

για τα οποία έχ ει αποδειχ θεί με μελέτες
πως η έγκαιρη προληπτική παρέμβαση
και αν ίχ ν ευση τυχ όν  συμπτωμάτων
κρίν εται αποτελεσματική και μπορεί ν α
σώσει ζωές. Μέσα από το ν έο λογισμικό,
εφαρμόζον ται διεθν ή πρωτόκολλα
screening του πληθυσμού και τα στε-
λέχ η των  ΚΕΠ Υγείας επιβλέπουν  το
f ollow up της διατήρησης της υγείας των
Πολιτών . Αυτοματοποιημέν α το λογι-
σμικό εν ημερών ει τους πολίτες, μέσα
από το προσωπικό τους προφίλ, σχ ετι-
κά με τις προληπτικές εξετάσεις που
προτείν ει ο Παγκόσμιος Οργαν ισμός
Υγείας για την  ηλικία και το φύλο τους,

καθώς και με την  πάροδο του χ ρόν ου
υπεν θυμίζει την  επαν εξέταση τους. Τα
11 ν οσήματα στα οποία επικεν τρών εται
το ΚΕΠ Υγείας μέσα από το λογισμικό
είν αι ο Καρκίν ος του παχ έος εν τέρου, ο
Καρκίν ος του τραχ ήλου της μήτρας, ο
Καρκίν ος του μαστού, ο Καρδιαγγειακός
κίν δυν ος, το Αν εύρυσμα κοιλιακής
αορτής, ο Καρκίν ος του προστάτη, το
Μελάν ωμα, η Κατάθλιψη, η οστεοπόρω-
ση, η ΧΑΠ και η Άν οια. Παρόλα αυτά
στο πλαίσιο της παν δημίας έχ ουν  προ-
στεθεί στα προφίλ των  Δημοτών  και
χ ρήσιμες πληροφορίες για τον   COVID-
19. 

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά του 2% υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ
προσφεύγουν οι Ενώσεις Περιφερειακού και Περιοδικού Τύπου

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Αν θρωπίν ων  Δικαιωμάτων  προσφεύγουν  οι Εν ώσεις
Περιφερειακού και Κλαδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ, ΣΗΠΕ, ΕΙΕΤ)  κατά της απόφασης του
Συμβουλίου της Επικρατείας για το 2% επί του τζίρου των  εκδοτικών  επιχ ειρήσεων
υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ.
Στις πολλές και επαν ειλημμέν ες αν ακοιν ώσεις τους, η Έν ωση Δημοσιογράφων

Ιδιοκτητών  Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ), ο Σύν δεσμος Ημερησίων  Περιφερειακών
Εφημερίδων  (ΣΗΠΕ) και η Έν ωση Ιδιοκτητών  Επαρχ ιακού Τύπου (ΕΙΕΤ), τεκ-
μηρίωσαν  το άδικο και παράδοξο της υποχ ρέωσης αυτής, που απειλεί ακόμα και τη
βιωσιμότητα των  επιχ ειρήσεων  Τύπου. Αν αλόγως, επαν ειλημμέν ες υπήρξαν  και οι
υποσχ έσεις υπουργών  για την  άρση αυτής της αδικίας. Αν τ’ αυτού όμως τίποτα
δεν  έγιν ε.
Στη συν έχ εια, υπήρξε η Κοιν ή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 165/ 29.07.2021

του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργό Θεόδωρου Λιβάν ιου και του Αν απληρωτή
Υπουργού Οικον οµικών  Θεόδωρου Σκυλακάκη για την  εν ίσχ υση των  περιφερει-
ακών  και τοπικών  εφημερίδων  και των  περιοδικών , που αφορά στην  χ ρηματοδότ

ηση των  οφειλών  τους έν αν τι του ΕΔΟΕΑΠ για τη μην ιαία εισφορά του 2% επί του
τζίρου για την  περίοδο από 01/12/2017 έως 31/12/2020, την  οποία όμως εκλαμβά-
ν ουμε ως επίσημη αν αγν ώριση από πλευράς της πολιτείας της άδικης και πρωτοφ-
αν ούς εισφοράς του 2% επί του τζίρου.
Καθώς οι επιχ ειρήσεις μας καλούν ται ν α συν εχ ίσουν  ν α αποδίδουν  το 2% επί

του ετήσιου κύκλου εργασιών  τους μην ιαίως στον  ΕΔΟΕΑΠ και πέραν  του Δεκεμ-
βρίου του 2020, δηλών ουμε προς πάσα κατεύθυν ση ότι θα συν εχ ίσουμε κάθε
προσπάθεια για την  πλήρη αν αθεώρηση του άδικου αυτού μέτρου και εμμέν ουμε
στο πάγιο αίτημά μας για συν ολική αν αθεώρηση των  ασφαλιστικών  υποχρεώσεων
των  εκδοτικών  επιχ ειρήσεων  τύπου µε ν ομοθετική ρύθμιση.

Για τις Εν ώσεις Περιφερειακού και Κλαδικού Τύπου

Ε.Δ.Ι.Π.Τ.                Σ.Η.Π.Ε.                               Ε.Ι.Ε.Τ.               
Ο Πρόεδρος                Ο Πρόεδρος                        Ο     Πρόεδρος                  

Μιχ άλης Σαββάκης            Γεώργιος Κατσαΐτης               Αν τών ης Μουν τάκης   



14-θριάσιο Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθαρίστρια
γραφείων εταιρείας για
μερική απασχόληση 
(παρέχεται ασφάλιση)  
Συστάσεις απαραίτητες.
Τηλ. επικοινωνίας  
2144029500

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο  
«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  

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΛΑΜ ΑΡΙΝΑΣ, Μ Ε ΒΑΣΙΚΕΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
ARGON, AΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Μ ΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μ Ε ΕΔΡΑ ΤΟΝ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6972807187

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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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
213 200640
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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