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κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Νεφώσεις  

Θερμοκρασία: Από 15  έως 24 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Θωμάς, Θωμαή *

Ερωτηίς, Ερωτηίδα
Αγίου Θωμά του Αποστόλου,

Μάρτυρος Ερωτηίδος της παρθέν ου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Γκιόκα ΆνναΛεωφόρος Δημοκρατίας 20,

2105573243

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Βενιζέλου Ελευθερίου 79, 2105544246

MANΔΡΑ
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕΔήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232

Άνω Λιόσια

Κυριακοπούλου Θεοδώρα Κ.
Λεωφόρος Φυλής 110, 2130990064

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΒΑΡΔΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο
Δεκελείας 51, 2102448377

Μ
ε αφορμή το μίν ι lockdown στη
Θεσσαλον ίκη, που προκάλεσε
αν τιδράσεις για την  «καθολικότητά»

του, η κυβέρν ηση έρχ εται ν α αν ακοιν ώσει
έν α σχ έδιο «εν ίσχ υσης των  δικαιωμάτων »
των  πλήρως εμβολιασμέν ων .

Έτσι ακόμα και στις «κόκκιν ες περιοχ ές»
που μπαίν ουν  αυτόματα σε μίν ι lockdown
και απαγόρευση βραδιν ής κυκλοφορίας,
φαίν εται πως τα μέτρα δεν  θα ισχ ύουν  για
εμβολιασμέν ους, εν ώ επιχ ειρήσεις εστίασης
δεν  θα χ ρειάζεται ν α κλείν ουν  καθώς θα
μπορούν  ν α υποδέχ ον ται τους εμβολιασμέν ους
πολίτες

Οι αν ακοιν ώσεις αν αμέν εται ν α γίν ουν  την  Τετάρτη
από τον  υπουργό Υγείας, Θάν ο Πλεύρη «με στόχ ο ν α
εκπέμπουμε πολύ καθαρά μην ύματα σε σχ έση κυρίως
με τους εμβολιασμέν ους» όπως αν έφερε χ αρακτηριστι-
κά ο ίδιος.

Σύμφων α με πληροφορίες, η κυβέρν ηση και οι ειδι-
κοί ετοιμάζουν  κατάργηση των  όποιων  περιορισμών
για τους πλήρως εμβολιασμέν ους.

Στα μέτρα που είν αι «στο τραπέζι» είν αι οι πλήρως
εμβολιασμέν οι ν α μπορούν  ν α απολαμβάν ουν  μουσι-
κή αλλά και χ ορό στην  εστίαση και στις «κόκκιν ες
περιοχ ές», κάτι που δεν  συμβαίν ει σήμερα, καθώς η
απαγόρευση αφορούσε άπαν τες, εμβολιασμέν ους και
αν εμβολίαστους. Όλα δείχ ν ουν  ότι αυτό θα αλλάξει και
οι εμβολιασμέν οι δεν  θα έχ ουν  τέτοιους περιορισμούς.

Σύμφων α με τις ίδιες πληροφορίες του dikaiologiti-

ka.gr οι πλήρως εμβολιασμέν οι θα έχ ουν  ελευθερία
κιν ήσεων  και καν έν αν  περιορισμό.

Επιπλέον  υπάρχ ει η σκέψη οι εμβολιασμέν ο ν α
κυκλοφορούν  χ ωρίς περιορισμό στο ωράριο ή ν α επισ-
κέπτον ται τον  οδον τίατρο χ ωρίς rapid test.

Ταυτόχ ρον α, η κυβέρν ηση θα εν τείν ει τις προσπά-
θειες πειθούς των  αν εμβολίαστων .

Την  εξέλιξη είχ ε προαν αγγείλει και ο γεν ικός γραμμα-
τέας Συν τον ισμού της κυβέρν ησης Θαν άσης Κον το-
γεώργης, καθώς είχ ε πει ότι τις επόμεν ες μέρες η
ηγεσία του υπουργείου Υγείας σε συν εν ν όηση με την
Επιτροπή Ειδικών  θα αξιολογήσουν  όλα τα δεδομέν α,
εν ώ θα υπάρξουν  οι σχ ετικές αν ακοιν ώσεις για θέμα-
τα δημόσιας υγείας και διαχ είρισης της παν δημίας σε
σχ έση με την  πλήρη αποκατάσταση των  δικαιωμάτων
των  εμβολιασμέν ων  πολιτών , αλλά και των  μέτρων
που πρέπει ν α υπάρχ ουν  για ν α προστατευθούν  οι
πολίτες που δεν  εμβολιάζον ται.

Lockdown μόνο για ανεμβολίαστους 
Ανακοινώσεις σήμερα από τον υπουργό
Υγείας,σχετικά με την κατάργηση των

περιορισμών για τους πλήρως εμβολιασμένους

Α
πό το Τμήμα Ασφαλείας Ασπροπύργου
σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο δύο
αλλοδαπών για κλοπή.

Οι ανωτέρω εντοπίστηκαν από αστυνομικούς
της Ο.Π.Κ.Ε., στην περιοχή Νέα Ζωή Ασπροπύρ-
γου, να έχουν στην κατοχή τους πηνία, καλώδια
και μετασχηματιστές συνολικού βάρους 660 κιλών, 

με ίχνη εκτεταμένης καύσης.
Τα ανωτέρω κατασχεθέντα υλικά αποτελούν

προϊόν κλοπής από Εταιρεία Διανομής Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας.

Ο ένας εκ των κατηγορουμένων συνελήφθη ως
διαφυγών από Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων
Στοιχειώδους Εκπαίδευσης και οδηγήθηκε στον
αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 
Έκλεψαν πάνω 600 κιλά χαλκού 
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Υ
πεγράφη τη Δευτέρα η Προγραμματική Σύμβα-
ση μεταξύ του Δήμου Ελευσίνας και της Περιφ-
έρειας Αττικής, για την αποκατάσταση και αξιο-

ποίηση του κτηρίου της Ελαιουργικής. 
Με τον τρόπο αυτό, κλείνει μια χρονίζουσα υπόθεση,

ενώ παράλληλα διευκολύνονται και οι στόχοι για τις υπο-
δομές της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2023. 

Υπενθυμίζεται, ότι ο Δήμος Ελευσίνας, μόλις τον περ-
ασμένο Απρίλιο πέτυχε την απεμπλοκή του παραχωρη-
τηρίου της ΕΤ.ΑΔ.αε  για το κτήριο της Ελαιουργικής,
ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την υπογραφής της προ-
γραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια. 

Οι κινήσεις που έγιναν όλο το προηγούμενο διάστημα,
ήταν κομβικής σημασίας αφού μετά από 20 και πλέον
έτη, το παραχωρητήριο για την Ελαιουργική από τη
Ελληνική Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου οριστικοποιήθηκε
ως προς τους όρους χρήσης και επεκτάθηκε η παρ-
αχώρησή του στον Δήμο Ελευσίνας μέχρι το 2040. 

Έτσι, η «νέα Ελαιουργική» θα χρησιμοποιηθεί αρχικά

για τους σκοπούς της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, αλλά
στη συνέχεια θα λειτουργεί ως πολυχώρος πολιτιστικών
και αθλητικών εκδηλώσεων, όπως έχει ήδη επισημάνει
και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Θανάσης
Μαυρογιάννης. 

Για την εξέλιξη αυτή, ο Δήμαρχος Ελευσίνας, Αργύρης
Οικονόμου, σημείωσε: «Ο κύβος ερρίφθη. 

Σήμερα ο Δήμος μας υπέγραψε μαζί με την Περιφέρ-
εια Αττικής την προγραμματική σύμβαση για την αναβά-
θμιση της Ελαιουργικής. Το έργο που θα υλοποιηθεί
είναι κομβικής σημασίας για τις ανάγκες της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας αλλά και για τις υποδομές της Ελευσίνας
από το 2023 και μετά. 

Με προϋπολογισμό 6.9 εκατομμύρια ευρώ, οι εγκατα-
στάσεις της Ελαιουργικής θα αναβαθμιστούν στο σύνολό
τους, τόσο λειτουργικά όσο και αισθητικά. 

Ένα έργο προίκα για όλους τους Ελευσίνιους μπαίνει
σε τροχιά υλοποίησης και δεν μπορώ παρά να ευχαρι-
στήσω όλους όσοι εργάστηκαν μεθοδικά για τη σημερινή

ημέρα και, φυσικά, τον Περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργο
Πατούλη και τον Αντιπεριφερειάρχη Λευτέρη Κοσμόπου-
λο. 

#Συνεχίζουμε με έργα».

Η
5η Οκτω-
βρίου έχει
καθιερωθεί

από τον ΟΗΕ, ως
η Παγκόσμια
Ημέρα Εκπαιδευ-
τικών προκειμέ-
νου να τιμηθούν οι
«υπηρέτες» της
ε κ π α ί δ ε υ σ η ς ,
όλων των
βαθμίδων, με
ιδιαίτερη έμφαση
στο πολυδιάστατο
έργο τους καθώς
και το τεράστιο κοι-
νωνικό τους
αντίκτυπο. 

Θα ήθελα λοιπόν
να ευχαριστήσω
τους «μάχιμους»
ε κπαι δ ε υ τι κο ύ ς
της πόλης, οι
οποίοι  πέραν της διαχρονικής
προσφοράς τους, εδώ και δύο
χρόνια, κάτω από αντίξοες συνθή-
κες - ένεκεν της πανδημίας, δίνουν
ένα τιτάνιο αγώνα ώστε να μεταλαμ-
παδεύσουν, όσο πιο ορθά γίνεται,
τη γνώση στους Ασπροπύργιους
μαθητές. 

Την προσπάθεια αυτή την εκτι-
μούμε και  το αποδεικνύουμε
έμπρακτα, διαρκώς, με την υλική

και ηθική μας συμπαράσταση, σε
όλα τα σχολεία,  προς όλες τις μαθ-
ήτριες και όλους τους μαθητές μας. 

Βρίσκομαι  και  θα βρίσκομαι ,
πάντα στη διάθεση της εκπαιδευτι-
κής μας κοινότητας, ως φίλος, ως
σύμμαχος, σε έναν κοινό αγώνα –
το μέλλον των παιδιών μας. Η
Δημοτική Αρχή θα είναι πάντοτε
ανοικτή για σας, ώστε να διαμορ-
φώσουμε μαζί μία λύση για οποιο-
δήποτε ζήτημα και αν σας προβ-

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΥΛΜΑΝ 
Δωρεάν μεταφορά των φοιτητών

Δ. Φυλής στην Πανεπιστημιούπολη

Ξ
εκινά το Πρόγραμ-
μα ”Μεταφορά των
Φοιτητών του

Δήμου Φυλής”  με λεωφορ-
είο για Πανεπι-
στημιούπολη – Πολ-
υτεχνείο (Ζωγράφου) σε
συνεργασία του Δήμου
Φυλής και του Συλλόγου
Νέων Φυλής.

Το λεωφορείο θα
αναχωρεί , καθημερινά,
εκτός Σαββατοκύριακου
και αργιών, για την Πανε-
πιστημιούπολη από τον
σταθμό του  Προαστιακού
Άνω Λιοσίων,  και θα επι-
στρέφει από τα εκπαιδευτι-
κά ιδρύματα, στα Άνω Λιό-
σια. 

Σκοπός του Προγράμμα-
τος η ταχύτερη και ασφα-
λής μεταφορά των σπου-
δαστών της πόλης μας στα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα της χώρας.

Για πληροφορίες και
κρατήσεις θέσεων οι φοιτ-
ητές μπορούν να επικοι-

νωνούν με την Υπεύθυνη του προγράμματος κα Φωτεινή Κόκκινου στο
τηλ. 6986716331.

“Συνεπείς στο ραντεβού μας και φέτος , με τη δωρεάν μεταφορά των
Φοιτητών μας καθώς και το  ”Ένα πακέτο για κάθε Φοιτητή” κάνουμε
πράξη την στήριξη των νέων του Δήμου Φυλής, γιατί πιστεύουμε ότι το
μέλλον τους ανήκει και τους θέλουμε στον τόπο μας όπου έχουν πολλά
να προσφέρουν” τονίζει σχετικά ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς 

Υπεγράφη από τον Δήμο και την Περιφέρεια Αττικής, η σύμβαση 
για την αποκατάσταση και αξιοποίησή της

Αναγεννάται η «Ελαιουργική» - Παραχώρηση 
στον Δήμο Ελευσίνας μέχρι το 2040 

Νικόλαος Μελετίου: Πάντα σύμμαχος
στον τιτάνιο αγώνα και το πολυδιάστατο

έργο των εκπαιδευτικών μας

Δήλωση του δημάρχου με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα των Εκπαιδευτικών
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Το 19ο Συνέδριο της ΕΕΔΥΕΤο 19ο Συνέδριο της ΕΕΔΥΕ
για την παγκόσμια ύφεση και ειρήνηγια την παγκόσμια ύφεση και ειρήνη

Η Γραμματεία της ΕΕΔΥΕ ανακοινώνει ότι το 19ο Συνέδριο
της ΕΕΔΥΕ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30 Οκτώβρη 2021,
στον Πολυχώρο “Μάνος Λοϊζος” στη Νίκαια, με σύνθημα:

“Δυναμώνουμε την ΕΕΔΥΕ,  το αντιπολεμικό – αντιιμπεριαλι-
στικό κίνημα

Καμιά συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και
πολέμους

Να κλείσουν οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις και τα ευρωατ-
λαντικά στρατηγεία.

Αποδέσμευση από ΝΑΤΟ – ΕΕ”

Τα θέματα που θα απασχολήσουν το 19ο Συνέδριο της ΕΕΔΥΕ
είναι:

Οι διεθνείς και εσωτερικές εξελίξεις, η όξυνση των ενδοϊμπε-
ριαλιστικών ανταγωνισμών, το βάθεμα της εμπλοκής της
Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, η οργάνωση
της πάλης της ΕΕΔΥΕ, του αντιπολεμικού – αντιιμπεριαλιστικού
κινήματος

Ο απολογισμός δράσης του Εθνικού Συμβουλίου και ο προγρ-
αμματισμός μέχρι το 20ο Συνέδριο

Ανάδειξη νέου Εθνικού Συμβουλίου και Γραμματείας της
ΕΕΔΥΕ

Στην πορεία προς το Συνέδριο στο επίκεντρο του σχεδιασμού
και της δράσης της ΕΕΔΥΕ και των κατά τόπους Επιτροπών
Ειρήνης μπαίνει η συνέχιση και κλιμάκωση της πάλης ενάντια
στην επικίνδυνη πολιτική της εμπλοκής στους πολεμικούς σχε-
διασμούς ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ. 

Η οργάνωση του αγώνα ενάντια στην Ελληνοαμερικανική
Συμφωνία για τις Βάσεις, που ανανεώνεται στις 14 Οκτώβρη,
αλλά και την ελληνογαλλική συμφωνία, την αποστολή
ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε ιμπεριαλιστικές αποστολές
στο εξωτερικό, τους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς, κάνοντας
ένα πλατύ άνοιγμα για την ενημέρωση των εργαζομένων,
οργανώνοντας πολύμορφες κινητοποιήσεις, εκδηλώσεις. 

Επιδιώκουμε να συμβάλλουμε στην αποκάλυψη των
σχεδιασμών και των ευθυνών της αστικής τάξης, της
κυβέρνησης, του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων  αστικών κομ-
μάτων. 

Στα τέσσερα χρόνια που μεσολάβησαν από το προη-
γούμενο Συνέδριο της ΕΕΔΥΕ αναδείχτηκαν μια σειρά
από πολύτιμα συμπεράσματα που προέκυψαν από την
πλούσια δράση που αναπτύχθηκε, φανερώνοντας τις
αντικειμενικές δυνατότητες που υπάρχουν, ώστε στο
επόμενο διάστημα να αναπτυχθεί και να δυναμώσει
ακόμη περισσότερο το αντιπολεμικό – αντιιμπεριαλι-
στικό κίνημα.

Σε αυτή την κατεύθυνση επιδιώκουμε οι προσυνεδρια-
κές συσκέψεις των Επιτροπών Ειρήνης σε όλη τη χώρα,
να λάβουν τον χαρακτήρα του μαζικού ανοίγματος σε
αγωνίστριες και αγωνιστές με τους οποίους συναντηθ-
ήκαμε τα προηγούμενα χρόνια στις δράσεις και τις
πρωτοβουλίες του αντιπολεμικού – αντιιμπεριαλιστικού
κινήματος, αλλά να φτάσουμε και σε νέους  εργαζόμε-
νους, ανέργους, γυναίκες, νεολαία, που ανησυχούν για
τις πολύ επικίνδυνες εξελίξεις, που προβληματίζονται
από το βάθεμα της εμπλοκής της Ελλάδας στους ιμπερ-
ιαλιστικούς σχεδιασμούς.

Με μαχητικότητα και αισιοδοξία, μέσα από μια ζωντα-
νή και ουσιαστική προσυνεδριακή δουλειά, σε συνδυα-
σμό με μια σειρά από αγωνιστικές πρωτοβουλίες στη
βάση των εξελίξεων διαθέτουμε τις δυνάμεις μας για να
προετοιμάσουμε καλά το 19ο Συνέδριο της ΕΕΔΥΕ, να
δημιουργήσουμε όρους για την ενίσχυση της δράσης στο
επόμενο διάστημα, να δυναμώσουν οι Επιτροπές Ειρήν-
ης, συνολικά η ΕΕΔΥΕ. 

Αθήνα, 4 Οκτώβρη 2021
Η Γραμματεία της ΕΕΔΥΕ
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Εκπαιδευτικό σεμινάριο Α΄ 
Βοηθειών – ΚΑΡΠΑ 
στον Δήμο Χαϊδαρίου

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων σε συνεργασία με τον Δήμο Χαϊ-
δαρίου και τους διασώστες της Εθελοντι-

κής Διασωστικής Ομάδας Κρίσεων ΕΔΟΚ, διορ-
γανώνει το Σάββατο 16 Οκτωβρίου  2021 και ώρα
10:00-14:00, το εξαιρετικά χρήσιμο σεμινάριο Α’
Βοηθειών «Η γνώση σώζει ζωές».

Οι συμμετέχοντες στη δράση, θα εκπαιδευτούν
στις βασικές Α΄ Βοήθειες και στην Καρδιοπνευμο-
νική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), και θα λάβουν και
σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
Όλγα Σκρέκα
ΤΗΛ.: 2105812080
e-mail: kepygeiashaidari@gmail.com
Στο σεμινάριο θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά

πρωτόκολλα για το covid-19 (μάσκα, πιστοποιη-
τικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης ή
rapid test).

Με δεκάδες ηλεκτρονικούς υπολογι-
στές, προτζέκτορες, οθόνες και
υλικά για την αναβάθμιση των ήδη

υπαρχόντων ενισχύει, για μια ακόμα φορά, η
Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή, τα Δημοτικά
και Νηπιαγωγεία του Δήμου Φυλής.
Η προμήθεια έγινε με βάση τα αιτήματα των

Διευθυντών και τις ανάγκες της σχολικής
κοινότητας και θα κατανεμηθούν άμεσα στα
σχολεία.
Παράλληλα, προχωρά ο ευρύτερος σχεδια-

σμός της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
για την συνολική αναβάθμιση των ηλεκτρο-
νικών συστημάτων σε όλα τα δημοτικά και
νηπιαγωγεία, προκειμένου να εφοδιαστούν με
σύγχρονα μηχανήματα και να μετατραπούν σε
μικρά εργαστήρια γνώσης και δημιουργίας. 
Ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής

Επιτροπής Γιάννης Κρεμύδας δήλωσε:
«Προχωράμε στην ενίσχυση των ψηφιακών 

υποδομών στις σχολικές μας μονάδες, για να
υποστηρίξουμε τη χρήση της τεχνολογίας
στην προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευ-
ση. 
Προμηθεύουμε τα σχολεία με ότι χρειάζεται η

σχολική κοινότητα, γιατί δεν σταματάμε ποτέ
να επενδύουμε στη γνώση, την εξέλιξη και την
μάθηση των παιδιών μας με σύγχρονους τρό-
πους διδασκαλίας. 
Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι το Δήμαρχό

μας Χρήστο Παππού, γιατί είναι πάντα παρών
στα μεγάλα και μικρά θέματα της σχολικής
κοινότητας και γιατί στηρίζει ολόψυχα τις
πρωτοβουλίες μας».
Την ικανοποίησή του για την νέα προμήθεια

των σχολείων με ηλεκτρονικούς υπολογιστές
και συστήματα εξέφρασε ο Δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς, επαναλαμβάνοντας ότι η
Παιδεία αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για
τον Δήμο.

ΕΦΟΔΙΑΣΕ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ Η Α’ ΕΣΕ

Α
αν ακοιν ών εται ότι ο Δήμος
Μεγαρέων  σε συν εργασία με το
Περιφερειακό Ταμείο Αν άπτυξης

Αττικής και το Ελλην ικό Διαδημοτικό
Δίκτυο Υγιών  Πόλεων  έχει εξασφαλίσει
για όλους τους Δημότες την  δωρεάν
χρήση του λογισμικού των  ΚΕΠ Υγείας,
το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από τον
Δήμο σαν  βασικό εργαλείο ευαισθητο-
ποίησης των  δημοτών  στην  πρόληψη
και στον  προσυμπτωματικό έλεγχ ο
καθώς και επικοιν ων ίας και εν ημέρωσης
για την  προφύλαξη τους από το ν έο
κορων οϊό COVID-19.

Βασικός στόχος των  ΚΕΠ Υγείας
είν αι η εν ημέρωση όλων  των  πολιτών
και η διοργάν ωση προληπτικών  εξετά-
σεων  για 11 κύρια ν οσήματα, προ-
τειν όμεν α από τον  Παγκόσμιο Οργαν ι-
σμό Υγείας, για τα οποία έχει απο-
δειχθεί με μελέτες πως η έγκαιρη προλ-
ηπτική παρέμβαση και αν ίχ ν ευση
τυχόν  συμπτωμάτων  κρίν εται αποτελε-

σματική και μπορεί ν α σώσει ζωές.
Μέσα από το ν έο λογισμικό, εφαρμό-
ζον ται διεθν ή πρωτοκόλλα screening
του πληθυσμού και τα στελέχη των
ΚΕΠ Υγείας επιβλέπουν  το f ollow up
της διατήρησης της υγείας των  Πολιτών .
Αυτοματοποιημέν α το λογισμικό εν ημε-
ρών ει τους πολίτες, μέσα από τον  προ-
σωπικό τους προφίλ, σχετικά 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 χρόν 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 παχέος
εν τέρου, ο Καρκίν ος του τραχήλου της
μήτρας, ο Καρκίν ος του μαστού, ο Καρ-
διαγγειακός κίν δυν ος, το Αν εύρυσμα
κοιλιακής αορτής, ο Καρκίν ος του προ-
στάτη, το Μελάν ωμα, η Κατάθλιψη, η
οστεοπόρωση η ΧΑΠ και η Άν οια. Παρ-
όλα αυτά στο πλαίσιο της παν δημίας

έχ ουν  προστεθεί στα προφίλ των
Δημοτών  και χρήσιμες πληροφορίες για
τον  COVID-19.

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων  καλεί όλους
τους δημότες ν α προχωρήσουν  στην
εγγραφή τους είτε ηλεκτρον ικά, στο site
www.kepy geias.org , ή στο site του
Δ ή μ ο υ
http://www.megara.gr/portal/index.php
είτε ν α επικοιν ων ήσουν  με το ΚΕΠ
Υγείας του Δήμου μας στο τηλέφων ο 

2296021012 για ν α λάβουν  διευκρ-
ιν ίσεις και οδηγίες.

Αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή, κάθε
δημότης θα μπορεί ν α εν ημερών εται και
για τις Δράσεις του Δήμου σχετικά με
την  Πρόληψη της Υγείας όπως επίσης
θα λαμβάν ει συμβουλευτικές πληροφο-
ρίες σχετικά για τον  COVID-19

ΚΕΠ Υγείας Δήμου Μεγαρέων  Π. Γεω-
ργακή 8 τηλ. 2296021012

E m a i l :
kepy geiasmegaron@gmail.com

Συνεχίζονται όλον τον Οκτώβριο οι εγγραφές 
στο ΚΕΠ Υγείας Δήμου Μεγαρέων
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Ηφιλοζωία για
τον Δήμος
Α χ α ρ ν ώ ν

είναι μια καθημερινή
στάση ζωής, στην
οποία επιχειρούμε να
εκπαιδεύσουμε τα παι-
διά της πόλης μας μέσα
από δράσεις και προ-
γράμματα που υλοποι-
ούμιμε, τονίζει ο δήμα-
ρχοε Αχαρνών με αφο-
ρμή την Παγκόσμια
Ημέρα Ζώων που τιμά-
ται κάθε χρόνο στις 4
Οκτωβρίου. 

Με αυτό το σκοπό οι
υπηρεσίες του Δήμου
μας δίνουν καθημερινά
τον δικό τους αγώνα

και μας κάνουν χαρ-
ούμενους με τις επιτ-
υχίες τους, την πρόοδό
τους και την αποτελε-
σματική τους δουλειά. 

Η η πλατεία Δημα-
ρχείου γέμισε με  μικρ-
ούς μαθητές, που είχαν
την ευκαιρία να μάθουν
πολλά και χρήσιμα
πράγματα για τη
διαχείριση των αδέ-
σποτων και δεσποζό-
μενων ζώων. 

Από τα δικά τους χαρ-
ούμενα χαμόγελα και
τις δικές τους απλοϊκές
ερωτήσεις, παίρνουμε
πολύτιμα μαθήματα.

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ:
Η φιλοζωία για τον Δήμο 
Αχαρνών είναι μια 
καθημερινή στάση ζωής

48

Με πράξεις τιμά ο Δήμος
Φυλής την 4η Οκτωβρίου Παγ-
κόσμια Ημέρα των τετράπο-
δων φίλων μας, συνεχίζοντας
την προσπάθεια που έχει ξεκι-
νήσει  για τον έλεγχο του
πληθυσμού των αδέσποτων
ζώων,  με στόχο την ευζωία
τους.  

Έτσι το Σαββατοκύριακο 2
και 3 Οκτωβρίου 2021 στην
Σύγχρονη  Κτηνιατρική Στέγη
του Δήμου Φυλής πραγματο-
ποιήθηκαν στειρώσεις σε 50
γάτες.

Οι  φιλόζωοι που συμμε-
τείχαν στη διαδικασία κατά την
ολοκλήρωσή της,  μαζί με τις
στειρωμένες γάτες τους, έλα-
βαν πολύτιμες  ιατρικές
συμβουλές και φαρμακευτικό
υλικό.

Εκπρόσωποι τους άλλωστε
που συνδράμουν το έργο της
Υπηρεσίας  του Δημοτικού
Προγράμματος Διαχείρισης
των Αδέσποτων Ζώων Συντρ-
οφιάς, στα μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης, επαινούν δημόσια,
τη διαρκή προσπάθεια που
καταβάλει ο Δήμος Φυλή,  για
την βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης των ζώων.

“Αυτό για το οποίο αγωνιζό-
μαστε καθημερινά  ακολο-
υθώντας τις κατευθύνσεις του
Δημάρχου Φυλής Χρήστου
Παππού,  είναι να συνεχίσουμε
με αμείωτους ρυθμούς τον
προγραμματισμό μας, στον
ευαίσθητο τομέα της Διαχείρι-
σης των Αδέσποτων. Απαρ-
αίτητη σε αυτή μας την προ-
σπάθεια,  είναι η  συνεργασία
με τον Φιλοζωικό - Πολιτιστικό 

Σύλλογο “Αγαπάζω” και των
Ζωόφιλων συμπολιτών μας.

Με τις γνώσεις, τις προτά-
σεις και  τη συμπαράστασή
τους, συνδράμουν στο καθημε-
ρινό μόχθο που απαιτεί  η
φροντίδα των αδέσποτων
ζώων.  Θα ήθελα επίσης να
αναφέρω ότι σε αυτή την προ-
σπάθεια συμμετέχουν με όλες
τους τις δυνάμεις οι συνεργά

τες του Γραφείου μου και
του Τμήματος Διαχείρισης
Αδέσποτων Ζώων του οποίο-
υς συγχαίρω κι  ευχαριστώ
θερμά.  Είναι υποχρέωσή μας,
να τιμούμε την Παγκόσμια
Μέρα και κάθε μέρα για τα ζώα,
όχι με λόγια αλλά με πράξεις”
επισημαίνει στο μήνυμα του, ο
αρμόδιος Αντιδήμαρχος Γιώρ-
γος Αβράμης.

Με πράξεις τιμά ο Δήμος Φυλής την
Παγκόσμια Ημέρα των ζώων

- Φροντίδα και στειρώσεις στην Κτηνιατρική Στέγη Φυλής



Με ευχές, βραβεύσεις και
προσφορά αθλητικού
εξοπλισμού προς τους

αθλητές, πραγματοποιήθηκε, το Σάβ-
βατο 2 Οκτωβρίου, στο Δημοτικό
Κολυμβητήριο του Δήμου Φυλής, ο
αγιασμός για την έναρξη της νέας
αθλητικής χρονιάς του Κολυμβητικού
Συλλόγου Αρίων Φυλής.

«Καλή κολυμβητική σεζόν»
ευχήθηκαν στους αθλητές και τους
παρευρισκόμενους γονείς, η Πρόεδρ-
ος του Συλλόγου Κατερίνα Τσότσου,
ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Πολιτισμού
και Αθλητισμού «Η Πάρνηθα» Γιώρ-
γος Μαυροειδής, ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών Γιώργος
Αβράμης και η Τοπική Σύμβουλος
Άνω Λιοσίων Λία Καψή-Καπίρη.

Η Κατερίνα Τσότσου ευχαρίστησε
τους αθλητές, τους γονείς και τους
εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής
για τη στήριξη που προσφέρουν και
ευχήθηκε τη συνέχιση της ίδιας δυνα-
μικής πορείας του Συλλόγου. 

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Η Πάρνηθα» ευχήθηκε καλές
προπονήσεις, επιτυχίες και διακρίσεις στα μεγάλα κολ-

υμβητικά πρωταθλήματα, καθώς και άρση σύντομα των
περιοριστικών μέτρων για την πανδημία, προκειμένου οι
αθλητές να επικεντρωθούν απερίσπαστοι στο άθλημα.

Καλή δύναμη και διακρίσεις ευχήθηκε
στους αθλητές ο Αντιδήμαρχος Γιώργος
Αβράμης και επαίνεσε την Πρόεδρο του
Συλλόγου για την πολύ καλή δουλειά που
γίνεται στον Σύλλογο και τον Γιώργο
Μαυροειδή για τη στήριξή του, ενώ καλή
κολυμβητική σεζόν και υγεία ευχήθηκε η
Λία Καψή-Καπίρη. 

Ο Σύλλογος τίμησε τον Δήμαρχο
Φυλής Χρήστο Παππού για την ανιδιοτε-
λή προσφορά του στον αθλητισμό της
πόλης μας, ενώ πρόσφερε τιμητικές πλα-
κέτες στον Γιώργο Μαυροειδή, τον Γιώρ-
γο Αβράμη και τη Λία Καψή-Καπίρη, για
τη στήριξη και προσφορά τους προς τον
Σύλλογο. Παράλληλα βραβεύτηκαν οι
διακριθέντες σε ελληνικά και διεθνή πρω-
ταθλήματα, αθλητές του Συλλόγου, Μαρία
Δρασίδου, Νικόλαος Ντάνος, Αγγελική
Ζαμαρία και Γιώργος Σπανουδάκης. 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την
παράδοση αθλητικού υλικού από το
ΝΠΔΔ Πολιτισμού & Αθλητισμού "Η
Πάρνηθα" και χορηγούς του Συλλόγου, οι
οποίοι επίσης τιμήθηκαν από τον Αρίωνα,

καθώς και με παρουσίαση διαφόρων στυλ κολύμβησης
από μικρούς και μεγάλους αθλητές του Συλλόγου.
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Επίσημη πρώτη το Σάββατο 2 και Κυριακή 3 Οκτω-
βρίου για τον νεοσύστατο Αντικαρκινικό σύλλογο
Φυλής ΚερδίΖω. Με αφορμή το γεγονός πως ο μήνας
Οκτώβριος είναι αφιερωμένος στην πρόληψη κατά του
καρκίνου του μαστού διοργάνωσε δύο περιπάτους
υπογραμμίζοντας την σημαντική συμβολή της άσκησης
στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των νεοπλασιών. 

Την εκδήλωση τίμησε ο Αναπληρωτής Δημάρχου
Κοινωνικής Πρόνοιας Τόλης Βαδεβούλης ο οποίος
συμμετείχε στον περίπατο του Σαββάτου υπογραμ-
μίζοντας πως «Είναι μια εξαιρετικά θετική  πρωτοβου-
λία και την χαιρετίζουμε. Κάθε νέος σύλλογος που κιν-
ητοποιεί τον κόσμο και τον βγάζει από την αδράνεια
μιας καθημερινότητας χωρίς προβληματισμό, κοινωνι-
κή ευαισθησία και συμμετοχή είναι ευπρόσδεκτος και
ως Δήμος τον στηρίζουμε. Καλή επιτυχία στο νέο
σύλλογο» ευχήθηκε ο κ. Βαδεβούλης.

Στους στόχους του νέου συλλόγου αναφέρθηκε ο
πρόεδρος του Θανάσης Δημόκας ενώ η Αντιπρόεδρος
του συλλόγου και Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμή-
ματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταθμού στη Φυλή
Τζένη Μπάρα έδωσε έμφαση στη στήριξη των οικογε-
νειών που παλεύουν με την ασθένεια. 

«Πρέπει να κινητοποιηθούμε όλοι ώστε να
μεγαλώσει ο σύλλογος που μόλις ιδρύσαμε ώστε να
μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συνανθρώπους μας
και να τους ενθαρρύνουμε στον τομέα της πρόληψης.
Δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει έρθει  αντιμέ-
τωπη με αυτή την αρρώστια. Πρέπει να την αντιμε-
τωπίσουμε όλοι μαζί» υπογράμμισε η Τζένη Μπάρα. 

Την πρωτοβουλία στήριξαν με τη συμμετοχή τους η
Πρόεδρος του Εξωραϊστικού συλλόγου Αγίου Στυλια-
νού και νοσηλεύτριες του Παραρτήματος του Ερυθρού
Σταυρού στη Φυλή. 

Συμβολικός περίπατος για την πρόληψη του καρκίνου
από τον αντικαρκινικό σύλλογο Φυλής ΚερδίΖω 

Βραβεύσεις και προσφορά εξοπλισμού στον αγιασμό Βραβεύσεις και προσφορά εξοπλισμού στον αγιασμό 
του Κολυμβητικού Συλλόγου Αρίωνα Φυλήςτου Κολυμβητικού Συλλόγου Αρίωνα Φυλής

Εγκύκλιος για τον εμβολιασμό
μαθητών: 
Τι ισχύει με τις απουσίες – Πώς
δικαιολογούνται

Στην  περίπτωση που παρουσιάσουν  συμπτώματα
δύν αν ται ν α απουσιάσουν  και την  επόμεν η ημέρα

Δ
ικαιολογημέν ες θα είν αι οι απουσίες από το
σχ ολείο τις ημέρες που θα εμβολιάζεται έν ας
μαθητής, σύμφων α με εγκύκλιο του υπουργείου

Παιδείας.

Όπως αν αφέρεται, οι μαθητές/τριες που εμβολιάζον -
ται, δύν αν ται ν α μην  προσέρχ ον ται στις σχ ολικές
μον άδες την  ημέρα εμβολιασμού τους, εν ώ στην
περίπτωση που παρουσιάσουν  συμπτώματα δύν αν ται
ν α απουσιάσουν  και την  επόμεν η ημέρα.

Στην  ίδια εγκύκλιο σημειών εται ότι το ίδιο ισχ ύει και
για τις δύο δόσεις εμβολιασμού.

Οι απουσίες των  μαθητών /τριών  αυτές τις ημέρες
καταχ ωρίζον ται, αλλά δεν  λαμβάν ον ται υπόψη για τον
χ αρακτηρισμό της φοίτησής τους, υπό την  προϋπόθε-
ση ότι οι γον είς/κηδεμόν ες των  αν ήλικων
μαθητών /τριών  ή οι ίδιοι, εφόσον  είν αι εν ήλικοι/ες,
προσκομίσουν  στον /τη διευθυν τή/τρια το πιστοποιη-
τικό βεβαίωσης του εμβολιασμού τους.
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Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας

«Γενναίος» ο προγραμματισμός προσλήψεων 
στο Δημόσιο για  το 2022

Γ
ια «γενναίο» προγρ-
αμματισμό προσλή-
ψεων στο Δημόσιο,

για το 2022, έκανε λόγο ο
αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών, Στέλιος
Πέτσας, σχολιάζοντας την
πρόταση του Υπουργού
Εσωτερικών κ. Μ. Βορίδη
και την έγκριση από το
Υπουργικό Συμβούλιο,
μιλώντας στο mega το πρωί
της Τρίτης.

«Για πρώτη φορά, μιλάμε
για τον προγραμματισμό
προσλήψεων σε τόσο
μεγάλη έκταση, που αφορά
και τους υπαλλήλους ιδιωτι-
κού δικαίου ορισμένου χρό-
νου, το έκτακτο δηλαδή
προσωπικό. Για το θέμα
αυτό, έγινε αναλυτική παρ-
ουσίαση, προχθες, από τον
κ. Βορίδη στο Υπουργικό
Συμβούλιο. Πρόκειται για
προσλήψεις σε όλα τα
Υπουργεία, καθώς και στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αυτό
που έχει μεγάλη σημασία
να γνωρίζουμε είναι ότι δεν
μιλάμε μόνο για τον προ-
γραμματισμό των 15.000
προσλήψεων. Δεν πρέπει
να παραβλέπουμε το
γεγονός ότι οι διαδικασίες

πλήρους διαφάνειας που
όλοι ξέρουμε και οι οποίες
ακολουθούνται μέσω του
ΑΣΕΠ, είναι δυστυχώς χρο-
νοβόρες και, ως εκ τούτου,
υπάρχει ήδη μία καθυ-
στέρηση εγκεκριμένων
προσλήψεων –πάνω από
20.000 τον αριθμό– από τα
προηγούμενα χρόνια. 

Όσον αφορά στο ερώτημά
σας για την Αστυνομία,
φυσικά θα υπάρχουν προ-
σλήψεις και στην
Αστυνομία. Θα υπάρχει,
επίσης, και μία ευελιξία για
τις νέες υπηρεσίες, όπως
για παράδειγμα για το
νεοσύστατο Υπουργείο της
Πολιτικής Προστασίας. Για,
δε, τους ΟΤΑ έχει πολύ

μεγάλη σημασία το
γεγονός, ότι έχουμε
περίπου 11.000 προσλή-
ψεις προσωπικού ΙΔΟΧ, οι
οποίες έχουν συμπεριληφ-
θεί στον προγραμματισμό
μας. Μιλάμε, δηλαδή, για
έναν γενναίο προγραμμα-
τισμό προσλήψεων για το
2022. 

Όμως, η πραγματική ομα-
λοποίηση στις προσλήψεις
στο Δημόσιο, θα εξασφαλι-
στεί μέσω του ετήσιου δια-
γωνισμού, ο οποίος αποτε-
λεί μία σημαντική τομή με
πλήρη διαφάνεια και τον
οποίο θα είμαστε στην
ευχάριστη θέση να πραγ-
ματοποιήσουμε, τον
Σεπτέμβριο του 2022.»      

Τ
η θέση του Προέδρου του ΕΟΔΥ,
αναλαμβάνει ο Καθηγητής  Θεοκλής
Ζαούτης, ο οποίος συναντήθηκε εχθες με

τον Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του
υπουργείου Υγείας, ο Θεοκλής Ζαούτης, MD,
MSCE, PhD είναι Καθηγητής Παιδιατρικής στο
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών και Οµότιµος Καθηγητής
Επιδηµιολογίας στην Ιατρική Σχολή Perelman
του Πανεπιστηµίου της Pennsylvania και στο
Children’s Hospital of Philadelphia (CHOP),
όπου διετέλεσε επικεφαλής του Τμήματος
Λοιμώξεων από το 2014 έως το 2018.

Έλαβε το μεγαλύτερο µέρος της ιατρικής του
εκπαίδευσης στις Ηνωµένες Πολιτείες, µε
εξαίρεση το διδακτορικό του, το οποίο
ολοκλήρωσε στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.Το
2015 ήταν ένας από τους δύο φιναλίστ για τη
θέση του Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου
Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Είναι Σύμβουλος του Ιδρύματος «Σταύρος
Νιάρχος» για την Πρωτοβουλία «Υποστήριξη
του Τομέα Υγείας της Ελλάδας», που ξεκίνησε

τον Μάρτιο του 2018, καθώς και
Σύμβουλος στο Περιφερειακό
Γραφείο του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για
την Ευρώπη στην Ελλάδα,
ιδιότητα την οποία υποστηρίζει το
Υπουργείο Υγείας της Ελλάδας
στην ανάπτυξη κλινικών
κατευθυντήριων γραµµών
πρωτοβάθμιας περίθαλψης και
συνταγογράφησης πρωτοκόλλων
για οξείες αναπνευστικές
λοιμώξεις και λοιμώξεις του
ουροποιητικού συστήματος.

Από την έναρξη της πανδημίας COVID-19 είναι
µέλος της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-
19, του Υπουργείου Υγείας.

Από το 2018 είναι Επικεφαλής Επιστημονικός
Υπεύθυνος του Ιδρύματος Penta, ενός από τους
κορυφαίους Οργανισµούς στην Ευρώπη, που
διεξάγει έρευνα για τις παιδιατρικές λοιµώξεις.

Στις Ηνωµένες Πολιτείες κατέχει τη θέση του
Προέδρου του Ειδικού Τµήµατος Παιδιατρικής
της Οµάδας του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας
(NIH) για την Αντιµικροβιακή Διαχείριση.

Είναι Μέλος του Επιστηµονικού Συµβουλίου για
την Καταπολέµηση της Μικροβιακής Αντοχής
του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης
Νοσηµάτων (CDC) και Μέλος της Επιτροπής
για τις Λοιμώδεις Νόσους (The Red Book
Committee) της Αµερικανικής Ακαδηµίας
Παιδιατρικής (AAP). 
Έχει περισσότερες από 270 επιστηµονικά
αξιολογηµένες δηµοσιεύσεις, τις περισσότερες
στον τοµέα των παιδιατρικών λοιµώξεων, µε
επίκεντρο τις νοσοκοµειακές λοιµώξεις, την
αντιµικροβιακή χρήση και αντοχή και τον
εµβολιασµό.

Νέος Πρόεδρος του ΕΟΔΥ ο Καθηγητής Θεοκλής Ζαούτης

Από ασφυξία προήλθε ο θάνατος του ποδοσφαιριστή Νίκου Τσουμάνη
Θα ακολουθήσει η διαδικασία της νεκροτομής που θα ρίξει φως στις ακριβείς συνθήκες θανάτου του

Από ασφυξία προήλθε ο θάν ατος του ποδοσφαιριστή Νίκου Τσουμάν η, σύμφων α με την  ν εκροψία που διεν ήργησε η ιατροδικα-
στής.
Θα ακολουθήσει η διαδικασία της ν εκροτομής που θα ρίξει φως στις ακριβείς συν θήκες θαν άτου του.
Ο 31 ετών  ποδοσφαιριστής βρέθηκε ν εκρός χ θες το πρωί μέσα στο αυτοκίν ητό του, στη μαρίν α της Νέας Κρήν ης, στην  Καλαμαρ-
ιά Θεσσαλον ίκης.
Τα ίχ ν η του αν αζητούν ταν  από χθες το απόγευμα και άν θρωποι από το περιβάλλον  του είχ αν  απευθυν θεί στην  αστυν ομία
δηλών ον τας την  εξαφάν ισή του.
Ήταν  δεμέν ος με δεματικά καλώδια μίας χ ρήσεως, tire up, στον  λαιμό του, από τα οποία φαίν εται ν α προήλθε ο ασφυκτικός θάν α-
τος.
Σύμφων α με την  ΕΛ.ΑΣ., η υπόθεση ερευν άται από το Αστυν ομικό Τμήμα Καλαμαριάς.
Από τις Αρχ ές εξετάζον ται όλα τα εν δεχ όμεν α ως προς τις συν θήκες θαν άτου του. Ωστόσο, σύμφων α με πληροφορίες, τα πρώτα
στοιχ εία δείχ ν ουν  ότι πρόκειται για αυτοκτον ία. 
Ο Νίκος Τσουμάν ης αγων ιζόταν  φέτος στον  Μακεδον ικό εν ώ παλιότερα φόρεσε τις φαν έλες του Άρη, του Απόλλων α Πόν του, της
Βέροιας, του Παν θρακικού, της Ξάν θης και άλλων  ομάδων .
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"Οι εμβολιασμέν οι κατά της cov id-19 μπορούν  ν α
κιν ούν ται και ν α αποκτούν  δικαιώματα μιας
φυσιολογικής κοιν ων ικής και οικον ομικής ζωής.
Συν επώς θα οδηγούμαστε προς αυτή την  κατεύθυν ση.
Όποιος έχ ει εμβολιαστεί θα απολαμβάν ει αυτά που
είχ αμε πριν . Κάποιος που εμβολιάζεται, φτάν ει πιο
κον τά σε μία φυσιολογική ζωή." 

Τα παραπάν ω αν έφερε, απαν τών τας σε ερώτηση
του ΑΠΕ-ΜΠΕ σχ ετικά με ν έες διευκολύν σεις για τους
εμβολιασμέν ους, ο γεν ικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας
Φρον τίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, κατά την
εν ημέρωση για το Εθν ικό Σχ έδιο εμβολιαστικής
κάλυψης για τη ν όσο COVID-19.

Πορεία εμβολιασμών
Ξεπεράστηκαν  σήμερα οι 12.235.000 εμβολιασμοί.

Με μία δόση έχ ουν  εμβολιαστεί 6.460.000 πολίτες,
δηλαδή το 61,5% του γεν ικού πληθυσμού. Έχ ουν
ολοκληρώσει τον  εμβολιασμό τους 6.165.000 πολίτες,
δηλαδή το 58,7% του γεν ικού πληθυσμού και 68% του
εν ήλικου πληθυσμού. Τις τελευταίες 7 μέρες, 50.000
πολίτες έχ ουν  κλείσει ραν τεβού πρώτης δόσης.
Σχ ετικά με την  τρίτη δόση, μέχ ρι στιγμής έχ ουν
κλειστεί 84.000 ραν τεβού και ήδη έχ ουν
πραγματοποιηθεί 46.500 εμβολιασμοί. Όπως είπε, ο κ.
Θεμιστοκλέους, 20.000 εμβολιασμοί με τρίτη δόση
αφορούν  τους αν οσοκαταστελμέν ους, και οι
υπόλοιποι, άτομα άν ω των  60 ετών  και υγειον ομικούς. 

Αν έφερε επίσης, ότι οι περιοχ ές με τα υψηλότερα
ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης είν αι η Μύκον ος, η
Θήρα, η Μήλος, η Πάρος, η Κως, η Κέα-Κύθν ος, η Χίος
και η Τήν ος. Στην  ηπειρωτική χ ώρα, οι περιφερειακές
εν ότητες, Βόρειος και Νότιος Τομέας Αθην ών ,
Πειραιώς, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας και Ηρακλείου.

Σχ ετικά με τους ιδιώτες γιατρούς και τα πολυιατρεία
που έχ ουν  εν ταχ θεί στο πρόγραμμα, μέχ ρι στιγμής
έχ ουν  γίν ει 2487 εμβολιασμοί, εκ των  οποίων  767 στα

ιατρεία και 1720 εμβολιασμοί κατ
οίκον . Επίσης 58 παιδίατροι
έχ ουν  εκδηλώσει εν διαφέρον
και έχ ουν  υπογραφεί οι 14
πρώτες συμβάσεις, οπότε τις
επόμεν ες μέρες αρχ ίζουν  και οι
εμβολιασμοί στα ιδιωτικά ιατρεία. 

Είπε επίσης ότι όλα τα κέν τρα
υγείας είν αι εφοδιασμέν α με το
εμβόλιο της Pf izer, ακόμα και αν
πριν  χ ορηγούσαν  άλλο εμβόλιο.
Είπε επίσης, ότι όσοι έκαν αν
μία δόση οποιοδήποτε εμβολίου
και για διάφορους λόγους δεν
προχ ώρησαν  στην  δεύτερη
δόση (μικρός αριθμός),
συστήν εται ν α κάν ουν  την
δεύτερη δόση άσχ ετα εάν  έχ ει
περάσει μεγάλο χ ρον ικό
διάστημα από την  πρώτη δόση.

Στοιχ εία για τους εμβολιασμούς

Για την  ηλικιακή ομάδα 85 και
άν ω, το 75,6% έχ ει εμβολιαστεί

Για την  ηλικιακή ομάδα 80-84, το 74% έχ ει ήδη
εμβολιαστεί

Για την  ηλικιακή ομάδα 75-79, το 86% έχ ει ήδη
εμβολιαστεί

Για την  ηλικιακή ομάδα 70-74, το 80% έχ ει ήδη
εμβολιαστεί

Για την  ηλικιακή ομάδα 65-69, το 82% έχ ει ήδη
εμβολιαστεί

Για την  ηλικιακή ομάδα 60-64, το 78,7% έχ ει ήδη
εμβολιαστεί

Για την  ηλικιακή ομάδα 55-59, το 77% έχ ει ήδη
εμβολιαστεί

Για την  ηλικιακή ομάδα 50-54, το 74% έχ ει ήδη
εμβολιαστεί

Για την  ηλικιακή ομάδα 45-49, το 71,6% έχ ει ήδη
εμβολιαστεί

Για την  ηλικιακή ομάδα 40-44, το 67,5% έχ ει ήδη
εμβολιαστεί

Για την  ηλικιακή ομάδα 35-39, το 61% έχ ει ήδη
εμβολιαστεί

Για την  ηλικιακή ομάδα 30-34, το 60,6% έχ ει ήδη
εμβολιαστεί

Για την  ηλικιακή ομάδα 25-29, το 60,5% έχ ει ήδη
εμβολιαστεί

Για την  ηλικιακή ομάδα 18-24, το 57% έχ ει ήδη 
εμβολιαστεί
Στην  ηλικιακή ομάδα 15-17 έχ ει ήδη εμβολιαστεί το

32,1%
Στην  ηλικιακή ομάδα 12-14 έχ ει εμβολιαστεί το 19%.

H πορεία των εμβολιασμών ανά ηλικιακή ομάδα
Έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους 6.165.000 πολίτες, δηλαδή το 58,7% του γενικού

πληθυσμού και 68% του ενήλικου πληθυσμού. 

Τι αναφέρει ο πρόεδρος
της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης
Γιαννάκος για το αδιανόητο
περιστατικό

Απίστευτη επίθεση δέχθηκε
ένας φύλακας του Αγίου Σάββα
από συνοδό ενός ασθενούς,
σύμφωνα με καταγγελία του
προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ,
Μιχάλη Γιαννάκου. Ειδικότερα,
συνοδός ασθενούς στον Άγιο
Σάββα έφτασε στο σημείο να...
δαγκώσει φύλακα του νοσοκο-
μείου, επειδή της ζήτησε έγγρα-
φο γιατρού για να εισέλθει.

Τι καταγγέλλει ο πρόεδρος της
ΠΟΕΔΗΝ
«Αυτά που ζούμε στα νοσοκο-
μεία είναι αδιανόητα. Συνάδελφ-
ος φύλακας ως όφειλε ζήτησε
στη πύλη από  γυναίκα συνοδό

ασθενούς να του επιδείξει εντο-
λή γιατρού για την είσοδο του
στο νοσοκομείο. Όπως είναι το
πρωτόκολλο του νοσοκομείου.
Του επιτέθηκε, τον δάγκωσε

κλήθηκε η αστυνομία και
βρίσκεται  κρατούμενος  στο 

αστυνομικό τμήμα  Αμπελοκή-
πων από μήνυση της συνοδού.
Η ίδια συνοδός τη περασμένη
εβδομάδα έδειρε και μία
νοσηλεύτρια του νοσοκομείου»,
αναφέρει ο πρόεδρος της
ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Άγιος Σάββας: Συνοδός ασθενούς... δάγκωσε φύλακα
επειδή της ζήτησε χαρτί εισόδου

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ πρωτοπορεί 
εισάγοντας στον στόλο του το 1ο 
φορτηγό όχημα μεγάλων αποστάσεων
που θα κινείται αποκλειστικά
με «καθαρό καύσιμο» LNG 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής του για τη μείωση
του αποτυπώματος άνθρακα                                         

Ο
ΤΙΤΑΝ αποκτά τον  πρώτο τράκτορα LNG (Υγρο-
ποιημέν ο Φυσικό Αέριο) για τις μεταφορές τσι-
μέν του εν τός Ελλάδας, μία πιλοτική δράση σε

συν εργασία με την  εταιρία BlueFuel και τον  Όμιλο
Επιχ ειρήσεων  Σαρακάκη, με σημαν τικά οφέλη τόσο για
την  αν ταγων ιστικότητα όσο και για το περιβάλλον .
Επιπλέον  της μείωσης κόστους λειτουργίας και
συν τήρησης, μέσω της χ ρήσης LNG σε βαρέα οχ ήμα-
τα επιτυγχ άν εται μείωση έως 25% στις εκπομπές CO2
και ταυτόχ ρον α εξαλείφον ται κατά 100% οι εκπομπές
SΟx (οξείδια του θείου) και μικροσωματιδίων , εν ώ οι
εκπομπές ΝΟx (οξείδια του αζώτου) μειών ον ται κατά
80%. Έν α ακόμα όφελος, ιδιαίτερα σημαν τικό στο
αστικό περιβάλλον , είν αι η μείωση του θορύβου σε
ποσοστό 50%.

Συν εχ ίζεται στη σελ. 13
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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

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  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Την υποψηφιότητά του για την προε-
δρία της ΔΗΜ ΤΟ Αχαρνών-Θρακομα-
κεδόνων κατέθεσε ο Πέτρος Μαρίνης. 
Ακολουθεί η δήλωσή του:

Κατέθεσα την υποψηφιότητά μου για
την θέση του Προέδρου της ΔΗΜΤΟ
ΑΧΑΡΝΩΝ – ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ.
Με μία ομάδα νέων ανθρώπων ικανών,
ενωτικών και ακούγοντας τις ανησυχίες
της τοπικής κοινωνίας ξεκινάμε τον
αγώνα μας για την νίκη στις εσωκομμα-
τικές εκλογές 24 Οκτωβρίου 2021 Φίλοι
με προσωπικότητα και ήθος αποτελούν
μια δυνατή ομάδα οι οποίοι με
στηρίζουν από την αρχή. Η ομάδα απο-
τελείται από τους Κώστα Τσεκούρα,
Δημήτρη Κοζανίτη, Αλεξάνδρα Παππά,
Χρήστο Χρηστάκο, Θάνο Χρήστου, Έφη
Τόκα, Δημήτρη Βρεττό, Αντώνη Ιγνα-
τιάδη, και Μπούρδο Νίκο .Στελέχη την

Νέας Δημοκρατίας που πάνω από όλα
βάζουν την παράταξη και όχι την προ-
σωπική καταξίωση. Θέλουμε δυνατή
τοπική οργάνωση Για τον ΤΟΠΟ ΜΑΣ
για το ΚΟΜΜΑ ΜΑΣ! Η Ελλάδα και η
Νέα Δημοκρατία σας χρειάζεται όλους
!!! Να υπάρξουμε ενεργό κομμάτι της
Ελλάδας που Αλλάζει, που βαδίζει Μπρ-
οστά, που κοιτάζει Ψηλά! Εκλογές Κυρ-
ιακή 24/10/2021 δώσε δύναμη με την
ψήφο σου

ΜΑΖΙ για τη #ΝΕΑ_ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ!#

ΜΑΖΙ για τον #Κυριάκο_Μητσοτάκη!

Με εκτίμηση

Πέτρος Δ. Μαρίνης

Υποψήφιος για την προεδρεία της ΔΗΜ ΤΟ ΝΔ
Αχαρνών-Θρακομακεδόνων ο Π. Μαρίνης 
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Με απόλυτη επιτυχία ολοκ-
ληρώθηκε το 1ο Τουρνουά
Μπάσκετ “Νίκος & Τοτόμης
Πρωτονοτάριος” που έγινε στη
Νάξο.

Την πρώτη θέση κατέλαβε η
Νεανική Εστία Μεγαρίδος που
επικράτησε στον μεγάλο
τελικό του A.O Αμύντα!

Στην ανάπαυλα μεταξύ των
δύο τελικών ο ΑΠ.Α.Σ, που έχει
μάθει να τιμά όσους έχουν
προσφέρει στον τόπο μας,
απένειμε τιμητικές πλακέτες
στις οικογένειες των
αείμνηστων γιατρών Νίκου &
Τοτόμη Πρωτονοτάριου. Πριν
από τις απονομές μίλησαν με
πολύ θερμά λόγια για τους
τιμώμενους ο κ. Ανάργυρος
Βασιλάκης και η κ. Μαρίνα
Λεοντίου.

Πιο συγκεκριμένα τιμητικές
πλακέτες παρέλαβαν η κυρία
Πατρίτσια, σύζυγος του Τοτόμη
Πρωτονοτάριου, από τον
Δήμαρχο Νάξου και Μικρών
Κυκλάδων κ. Δημήτρη Λιανό,
τον Αντιδήμαρχο, υπεύθυνο
αθλητισμού και τουρισμού κ. Βαγγέλη Κατσαρά και τον αντιπρ-
όεδρο του ΑΠ.Α.Σ. Νάξου, κ. Μανώλη Μπαρδάνη.

Η κυρία. Ανταλλένα, σύζυγος του Νίκου Πρωτονοτάριου,

παρέλαβε τιμητική πλακέτα από
τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Γιώργο
Λεονταρίτη, τον Έπαρχο Νάξου κ.
Γιάννη Μαργαρίτη και τον πρόε-
δρο του ΑΠ.Α.Σ. Νάξου, κ. Βαγ-
γέλη Κουτελιέρη.

Τιμήθηκαν επίσης οι φιλοξε-
νούμενες ομάδες, οι οποίες,
εκτός από την αναμνηστική πλα-
κέτα, παρέλαβαν ένα καλάθι με
τοπικά προϊόντα από παίκτες της
ομάδας μας.

Τέλος, τιμήθηκε η εταιρεία Blue
Star, της 

οποίας η προσφορά στο
σύλλογο είναι ανεκτίμητη και το
πρακτορείο ZAS TRAVEL, το
οποίο δίνει σάρκα και οστά σε
αυτήν τη προσφορά και εκπρο-
σωπήθηκε από τον κ. Βασίλη
Ρεφενέ από τον General Manager
του ΑΠ.Α.Σ κ.Ισίδωρο Πετρά.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Ημιτελικοί:
ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ -

ΝΕΜ 71-76
ΑΜΥΝΤΑΣ - ΙΚΑΡΟΣ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 73-65
Μικρός και μεγάλος τελικός:
ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ - ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 95 - 90
Α. Ο. ΑΜΥΝΤΑΣ ΥΜΗΤΤΟΥ - ΝΕΜ 63 - 67

Οι Διαιτητές του Κυπέλλου Ελλάδας: 
Ο Αριστείδης Βάτσιος στην Ρόδο 
Διαγόρας-ΑΕΛ

Η επιτροπή
διαιτησίας της
ΕΠΟ όρισε του
διαιτητές και
βοηθούς για τους
αγών ες κυπέλλου
της 4ης φάσης
του θεσμού.

Τετάρτη 6/10 –
16:00

Π α ν α χ α ϊ κ ή -
Αιγάλεω

Διαιτητής: Δρα-
γάτης (Αν ατ. Αττι-
κής)

Βοηθοί: Καραλής (Ηλείας), Δέτση (Αθην ών )
4ος: Ρηγόπουλος (Ηλείας)
Παρατηρητής: Μαζαράκης (Κεφαλλην ίας)

Διαγόρας-ΑΕΛ (15:00)
Διαιτητής: Αριστείδης Βάτσιος (Δυτ. Αττικής)
Βοηθοί: Φίλος, Δελλής (Βοιωτίας)
4ος: Ψύχ ουλας (Βοιωτίας)
Παρατηρητής: Γιαν ν ουγλίδης (Αθην ών )

Αν αγέν ν ηση Καρδίτσας-Αλμωπός Αριδαίας
Διαιτητής: Τάσσης (Ηπείρου)
Βοηθοί: Νταβέλα, Τοροσιάδης (Μακεδον ίας)
4ος: Μπούμπας (Ηπείρου)
Παρατηρητής: Λιόλιος (Λάρισας)

Προοδευτική-Ξάν θη
Διαιτητής: Τσουκαλάς (Αθην ών )
Βοηθοί: Τσουκαλίδης (Αθην ών ), Πριόν ας (Εύβοιας)
4ος: Μαχ αίρας (Πειραιάς)
Παρατηρητής: Μπέρσης (Αρκαδίας)

Νίκη Βόλου-Εργοτέλης
Διαιτητής: Μελτζαν ίδης (Ημαθίας)
Βοηθοί: Χριστοδούλου (Ημαθίας), Βρούζος (Πιερίας)
4ος: Μέγας (Πιερίας)
Παρατηρητής: Κοφίτσας (Καρδίτσας)

ΦΣ Κοζάν η-Άγιος Νικόλαος
Διαιτητής: Τακίδης (Κιλκίς)
Βοηθοί: Σάββας (Σερρών ), Μάν ασης (Τρικάλων )
4ος: Λεων ίδας (Τρικάλων )
Παρατηρητής: Λιαχ ούδης (Μακεδον ίας)

ΑΟ Υπάτου-Τρίκαλα
Διαιτητής: Αλάμπεης (Αθην ών )
Βοηθοί: Πάγκαλος, Φραγκιαδάκης (Λασιθίου)
4ος: Νικολάου (Αθην ών )
Παρατηρητής: Μαργαρίτη (Εύβοιας)

Παν σερραϊκός-Ηρακλής
Διαιτητής: Πουλικίδης (Δράμας)
Βοηθοί: Μπαλιάκας, Πραχ άλης (Κοζάν ης)
4ος: Τσιμεν τερίδης (Κοζάν ης)
Παρατηρητής: Τεβεκέλης (Μακεδόν ιας)

Λεβαδειακός-Καλαμάτα
Διαιτητής: Τσαμούρης (Πειραιά)
Βοηθοί: Κων στάν τιος (Εύβοιας), Ζήρδας (Αθην ών )
4ος: Λάμπρου (Εύβοιας)
Παρατηρητής: Κουζάκης (Θεσσαλίας).

Οι Παλαίμαχοι
Εθνικού 

Πανοράματος
τους ομολόγους 
του Θρίαμβου
Χαιδαρίου 4-1

Οι Παλαίμαχοι  του Εθνικού
Πανοράματος στην πρεμιέρα
του πρωταθλήματος  στο γήπε-
δο Σιδηροπούλου στο Χαιδάρι
<<Παναγιώτης Χαραλαμ-
πίδης>> επικράτησαν τους
ομολόγους του Θρίαμβου Χαι-
δαρίου με 4-1. Τα τέρματα
σημείωσαν οι : Σεμερτζίδης 3,
Πουλιανός.

ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ:

ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ,ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ,ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ,ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,ΜΠΙΡΠΑΝΑΓΟΣ,Μ
ΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ,ΜΑΧΑΙΡΑΣ,ΜΑΜΑΛΗΣ,ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ,ΓΙΑΓΤΖΗΣ.
Αγψνίστηκαν και οι:  ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ,ΚΡΟΜΥΔΑΣ,ΚΩΣΤΙΚΙΔΗΣ,ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ.
***Ακολούθησε το  3ο ημίχρονο στο αρχοντικό στη Χασιά με πολλούς διακριθέντες στο φαι και στο ποτό.
***Επόμενο μάτς για την 2η αγωνιστική οι Παλαίμαχοι του Εθνικού θα αγωνιστούν την Δευτέρα 11/10
στις 20:30 στο Πανόραμα με το Χαιδάρι.

ΑΝ.ΤΣ.

H NE Mεγαρίδος κατέκτησε την 1η θέση σε τουρνουά
μπάσκετ στη Νάξο
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Συν εχ ίζεται από τη σελ. 9

Ο τράκτορας Volv o FH LNG της
VOLVO TRUCKS, της οποίας αποκλει-
στικός Εισαγωγέας και Διαν ομέας στην
Ελλάδα από το 1950 είν αι ο Όμιλος
Επιχ ειρήσεων  Σαρακάκη, προσφέρει
υψηλές αποδόσεις και αξιοπιστία σε
μεταφορές μεγάλων  αποστάσεων . 

Διαθέτει βελτιωμέν α τεχ ν ικά χ αρακ-
τηριστικά που αν ταποκρίν ον ται στα
υψηλά πρότυπα που ισχ ύουν  στην
Ευρώπη, όπου η χ ρήση του LNG στις
μεταφορές προχ ωρά με ταχ είς ρυθ-
μούς: εν τός Ε.Ε., κυρίως σε Ιταλία, Γερ-
μαν ία, Γαλλία και Ισπαν ία, κιν ούν ται
σήμερα με LNG 12.000 βαρέα οχ ήματα,
με στόχ ο ο αριθμός αυτός ν α φτάσει τα
280.000 βαρέα οχ ήματα μέχ ρι το 2030.

Για την  προμήθεια του LNG, ο Τιτά-
ν ας θα συν εργαστεί με την  BlueFuel, η
οποία συν δυάζει την  τεχ ν ογν ωσία της
Blue Grid στην  προμήθεια και διαν ομή
LNG, με την  εμπειρία, τη γεωγραφική
παρουσία μέσω του δικτύου πρατηρίων
«ελίν » και την  οργαν ωτική ισχ ύ της
ΕΛΙΝΟΙΛ, επιδιώκον τας ν α αποκτήσει
ηγετική θέση στον  αν εφοδιασμό 

οχ ημάτων  με υγροποιημέν ο φυσικό
αέριο σε παν ελλαδικό επίπεδο. Η
BlueFuel θα είν αι σε θέση, μέσα από
το δίκτυο πρατηρίων  «ελίν », ν α
αρχ ίσει τους αν εφοδιασμούς με φυσικό
αέριο σε υγροποιημέν η μορφή (LNG) το
2022.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ καιν οτομεί διαχ ρον ι-
κά σε θέματα περιβαλλον τικής διαχ είρι-
σης, εφαρμόζον τας τις βέλτιστες διαθέ-
σιμες τεχ ν ικές και επεν δύον τας
συν εχ ώς σε ν έες τεχ ν ολογίες που δια-
σφαλίζουν  άριστες περιβαλλον τικές
επιδόσεις. 

Η καιν οτομία με έμφαση στο ουδέτε-
ρο αποτύπωμα άν θρακα και η αν ά-
πτυξη μιας περιβαλλον τικά υπεύθυν ης
εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελούν
ουσιαστικές δεσμεύσεις του Ομίλου στο
πλαίσιο των  μακροπρόθεσμων  στόχ ων
του σε θέματα περιβάλλον τος, κοι-
ν ων ίας και διακυβέρν ησης (ESG).

Ο Όμιλος Επιχ ειρήσεων  Σαρακάκη
αν αλαμβάν ει δράση απέν αν τι στις
παγκόσμιες προκλήσεις όπως αυτή της
κλιματικής αλλαγής, υιοθετών τας πρακ-
τικές που τοποθετούν  τον  άν θρωπο
και το περιβάλλον  στο επίκεν τρο. Με
ιστορία που μετρά σχ εδόν  έν αν  αιών α
στην  επιχ ειρηματική ζωή της Ελλάδας
και καθώς η δραστηριότητά του επεκ-
τείν εται δυν αμικά και εκτός ελλην ικών
συν όρων , μέσα από τις υπηρεσίες και
τα προϊόν τα που προσφέρει υλοποιεί
την  δέσμευσή του για πρωτοβουλίες και
δράσεις με στόχ ο την  προστασία του
περιβάλλον τος, τις υπεύθυν ες επεν -
δύσεις και τη βιώσιμη αν άπτυξη
αν οίγον τας το δρόμο για την  υιοθέτηση
περιβαλλον τικής συν είδησης και την
επικράτηση της «πράσιν ης» κουλτούρ-
ας.
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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

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: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι Διπλώματος ADR
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα
Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Επιθυμητά Προσόντα

Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι διπλώματος Ι.Χ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.  

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ ΑΔΕΙΑ) Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου 
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45 ετών
Κάτοχοι Ι.Χ.  
Απαραίτητα Προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης 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 Ελευσίνα, 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
210 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
ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  ΟΟΡΡΦΦΕΕΥΥΣΣ  ΒΒΕΕΪΪΝΝΟΟΓΓΛΛΟΟΥΥ

ΔΔΙΙΕΕΘΘΝΝΗΗΣΣ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΦΦΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΑΑ..ΕΕ
((ππάάρροοχχοοςς  υυππηηρρεεσσιιώώνν  llooggiissttiiccss))  

μμεε  έέδδρραα  ττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  ΑΑττττιικκήήςς
ααννααζζηηττάά

Υπάλληλο αποθήκης

Περιγραφή θέσης

Picking και ταξιν όμηση 
παραγγελιών
Διαχ είριση μεγάλου
αριθμού κωδικών
Έλεγχ ος παραλαβών  / επιστροφών
Τακτοποίηση σε ράφια
Έλεγχ ος αποθέματος

Απαραίτητα Προσόντα:

Απόφοιτος λυκείου
Προϋπηρεσία σε μηχ αν ογραφημέν η αποθήκη με 
σύστημα διαχ είρισης 
αποθήκης WMS (Mantis, Aberon ή άλλο)
Γν ώση χ ειρισμού ασύρματου φορητού τερματικού  
(scanner)
Εφαρμογή και τήρηση των  καν όν ων  υγιειν ής και  
ασφάλειας της αποθήκης
Υπεύθυν ος, δυν αμικός με διάθεση για εργασία
Οργαν ωτικός, συν επής, με ομαδικό πν εύμα

Η εταιρεία προσφέρει:

Λεωφορείο μεταφοράς από κομβικό σημείο της 
Αθήν ας και τον  προαστιακό 
(στάση Μαγούλα)
Εξαιρετικές συν θήκες εργασίας σε σύγχ ρον η 
αποθήκη & αξιοκρατικό περιβάλλον
Προοπτικές εξέλιξης
Benef its αν άλογα με την  παρουσία, την
απόδοση και την  παραμον ή  στην  Εταιρεία

Όλοι οι εν διαφερόμεν οι μπορούνΌλοι οι εν διαφερόμεν οι μπορούν
ν α αποστείλουν  βιογραφικό σημείωμα στηνν α αποστείλουν  βιογραφικό σημείωμα στην
ηλεκτρον ική διεύθυν ση:  ηλεκτρον ική διεύθυν ση: hr@beinoglou.grhr@beinoglou.gr

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



16-θριάσιο Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021


