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Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος
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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
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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: Α’ιθριος  Άνεμοι : βορειοδυτικοί 
4-5 μποφόρ Θερμοκρασία: Από 24 έως

34 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Σάρα, Σάρρα ,Ηλιόφωτος

Οσίας Σάρρας, Οσίων Ηλιοφώτων

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Παπαγιαννοπούλου Αφροδίτη Π.Νίκης 38,
Ασπρόπυργος - Γερμανικά, 2105570007

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Μιχαήλου Αρίστη - Γαβριέλα Α.Δήμητρος 54,

2105549968

MANΔΡΑ
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232

Άνω Λιόσια

Κατζιλιεράκη Βασιλική Α.Τσακάλωφ 11 & Μαστραχά 2,
Πλησίον ΙΚΑ, 2102471660

ΑΧΑΡΝΕΣ
Πορικού Παρασκευή Ι.

Σαλαμίνος 36,2102463245

Στον εντοπισμό και την κατάσχε-
ση 1.352 φιαλών μιας χρήσεως,
που περιείχαν περίπου 17.200

κιλά φθοριούχων αερίων/ψυκτικών
υγρών παράνομης διακίνησης, άνευ
παραστατικών, προχώρησαν
μεσημβρινές ώρες της 9ης Ιουλίου
στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας του
Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας,
για παράβαση του άρθρου 155 του
«Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα»
(Ν.2960/2001), καθώς και του άρθρου
18 του Ν.4712/20.

Συγκεκριμένα, μετά από αξιοποίηση
πληροφοριών σε συνεργασία με τη
Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και
Λαθρεμπορίου του αρχηγείου Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., πραγ-
ματοποιήθηκε έλεγχος σε χώρο στάθμευσης επαγ-
γελματικών αυτοκινήτων και εμπορευμάτων στον
Ασπρόπυργο Αττικής, και συγκεκριμένα σε θάλαμο
ψυγείου (τρέιλερ), όπου και εντοπίστηκαν.

Η εν λόγω επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο των
συστηματικών και εντατικών ελέγχων που πραγμα-
τοποιεί το προσωπικό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. για την κατα-
πολέμηση των οργανωμένων μορφών εγκλημα-
τικότητας και τη δίωξη του λαθρεμπορίου και ειδικό-
τερα στην προσπάθεια καταπολέμησης του λαθρ-
εμπορίου φθοριούχων αερίων/ψυκτικών υγρών
(Freon) παράνομης διακίνησης στο έδαφος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην αντιμετώπι-

ση του οικονομικού  εγκλήματος, της απάτης σε
βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου
και της Ε.Ε. και στη διασφάλιση της υγείας των
π ο λ ι τ ώ ν .
Στο πλαίσιο της επιχείρησης αναπτύχθηκε διϋπηρ-
εσιακή συνεργασία με τα Τμήματα Η΄ και Ζ’ της Β’
Υποδιεύθυνσης της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης
Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής καθώς και με το Συντονιστικό
Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.) της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας που διενε-
ργεί την προανάκριση, κατασχέθηκσν το τρέιλερ και
οι φιάλες, δείγματα των οποίων θα αποσταλούν στο
Γενικό Χημείο του Κράτους, προκειμένου να διακρ-
ιβωθεί το είδος του προϊόντος.

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::  1177  ττόόννοοιι  ττοοξξιικκάά  σσεε
««ππααρρκκααρριισσμμέέννοο»»  θθάάλλααμμοο  ψψυυγγεείίοουυ

Συν ελήφθη στην  περιοχ ή του Ολυμπιακού Χωριού,
από αστυν ομικούς του Τ.Α. Αχ αρν ών , 62χ ρον η αλλο-
δαπή, μέλος εγκληματικής οργάν ωσης που διέπραττε
απάτες μέσω τηλεφών ου. Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν
και αν αζητούν ται δύο επιπλέον  μέλη της.

Ειδικότερα, αστυν ομικοί της Υπηρεσίας, οι οποίοι
είχ αν  εν ημερωθεί για περίπτωση απάτης μέσω τηλε-
φών ου που βρισκόταν  σε εξέλιξη στην  περιοχ ή του

Ολυμπιακού Χωριού και κατόπιν  συν τον ισμέν ης
επιχ είρησης συν έλαβαν  την  62χ ρον η σε καθορισμέν ο
ραν τεβού που είχ ε συμφων ήσει για ν α παραλάβει το
χ ρηματικό ποσό των  30.000 ευρώ.

Στην  κατοχ ή της βρέθηκαν  και κατασχ έθηκαν  διάφ-
ορα χ ρυσαφικά, εν ώ μετά από έρευν α στην  οικία της
βρέθηκαν  και κατασχ έθηκαν  τρία κιν ητά τηλέφων α,
κάρτα sim και το χ ρηματικό ποσό των  1.090 ευρώ.

ΑΧΑΡΝΕΣ: Στα «δίχτυα» της ΕΛΑΣ 62χρονη 
μέλος σπείρας που εξαπατούσε τηλεφωνικά

συνεχίζεται στη σελ. 4
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Ο αριθμός των κρουσμάτων στην Αττική παρα-
μένει υψηλός με 892 μολύνσεις το τελευταίο
24ωρο. Συνολικά σύμφωνα με την ενημέρωση του
ΕΟΔΥ, καταγράφηκαν 2065 κρούσματα.

Οι περιοχές που συνεχίζουν να έχουν μεγαλύτε-
ρο επιδημιολογικό φορτίο είναι ο Κεντρικός Τομέας
Αθηνών (221) και ο Νότιος Τομέας Αθηνών (177)

Η κατανομή των κρουσμάτων στην Αττική σήμε-
ρα είναι εξής:

Ανατολική Αττική 104
Βόρειος Τομέας Αθηνών 125
Δυτική Αττική 28
Δυτικός Τομέας Αθηνών 126
Κεντρικός Τομέας Αθηνών 221
Νήσοι 8
Νότιος Τομέας Αθηνών 177
Πειραιάς 103

Ο Περικλής Ηλίας στους Ολυμπιακούς
Αγώνες του Τόκιο

Ο Περικλής Ηλίας κατέκτησε το Πρωτάθλημα Ελλάδας Ορειν ής Ποδ-
ηλασίας (MTB) που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 10 Ιουλίου στην
Ξάν θη.

Οι γν ώστες του αθλήματος θα μπορούσαν  ν α πουν  πως πρόκειται
για έν αν  ακόμα τίτλο του εν τυπωσιακού αυτού πολυπρωταθλητή,
όμως ο συγκεκριμέν ος τίτλος έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Και αυτό διοτι
οδήγησε στην   επιλογή του Ελευσίν ιου αθλητή απο την  Ελλην ική
Ολυμπιακή Επιτροπή ν α εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο Mountain
Bike των  Ολυμπιακών  Αγών ων  «Tokyo 2020» 

Γ. Γεωργαντάς: Από 18-20 Ιουλίου η
πλατφόρμα για τα 150 ευρώ στους
εμβολιασμένους νέους

Ανοίγει από τις 18-20 Ιουλίου η πλατφόρμα
για την υποβολή αιτήσεων από τους νέους
που έχουν κάνει την πρώτη δόση του

εμβολίου προκειμένου να λάβουν την οικονομική
ενίσχυση των 150 ευρώ (freedom pass), ανα-
κοίνωσε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Γιώργος Γεωργαντάς.

Μιλώντας στον «ΣΚΑΪ», ανέφερε ότι «η εφαρμογή
για το freedom pass των νέων θα είναι διαθέσιμη
18-20 Ιουλίου για να μπορέσει ο νέος, ο οποίος είτε
είχε εμβολιαστεί νωρίτερα, είτε έχει εμβολιαστεί
τώρα με την πρώτη δόση, να κάνει την αίτησή του,
να γίνει διασταύρωση ότι πράγματι εμβολιάστηκε
και μετά από 24 ώρες με μια χρεωστική ψηφιακή
κάρτα να λάβει τα 150 ευρώ».
Όσον αφορά στην πορεία των νέων ραντεβού, ο κ.
Γεωργαντάς ανέφερε ότι από τις 28 Ιουνίου που
ανακοινώθηκαν το freedom pass και τα άλλα μέτρα
μέχρι και σήμερα, έχουν μπει στο σύστημα
περίπου 330.000 νέοι. «Από αυτούς οι 90.000
είναι ηλικίας 18-25 ετών. Οι μισοί περίπου είναι 18-
35 ετών, αλλά σε όλες τις ηλικίες, ακόμα και στους
80 ετών, προστίθενται ραντεβού» είπε.

Ο υφυπουργός δήλωσε ικανοποιημένος από την
πορεία των εμβολιασμών, τονίζοντας ότι στις
αρχές Σεπτεμβρίου είναι εφικτό να έχουν εμβολια-
στεί περίπου 7 εκατ. πολίτες με την πρώτη δόση.
«Οι εμβολιασμοί της πρώτης δόσης κυμαίνονται
ανάμεσα σε 40.000-45.000 την ημέρα. Είναι ένας
πολύ ικανοποιητικός ρυθμός που θέλουμε να διατ-
ηρηθεί, γιατί 45.000 εμβολιασμοί πρώτης δόσης
την ημέρα σημαίνει για τον κάθε μήνα περίπου 1,1
εκατ. νέους συμπολίτες μας που εισέρχονται στο
σύστημα κι εμβολιάζονται. Αυτό μας κάνει να
ελπίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε αρχές
Σεπτεμβρίου να έχουμε πάνω από 7 εκατ. εμβο-
λιασμένους συμπολίτες μας με την πρώτη δόση»
εξήγησε ο κ. Γεωργαντάς.

ΚΚοορρωωννοοϊϊόόςς::  ΟΟιι  ππεερριιοοχχέέςς  μμεε  ττηη  μμεεγγααλλύύττεερρηη  δδιιαασσπποορράά

σσττηηνν  ΑΑττττιικκήή  ––  ΗΗ  κκααττααννοομμήή  σσττοο  ΛΛεεκκααννοοππέέδδιιοο

Παρά τη ραγδαία εξάπλωση του στελέχ ους Δέλτα, το
σχ έδιο της Pf izer για τρίτη, εν ισχ υτική δόση του
εμβολίου Cov id-19 δεν  δικαιολογείται από τα διαθέσιμα
δεδομέν α, εκτιμούν  κορυφαίοι ειδικοί που μίλησαν  στο
Reuters.

Η Pf izer αν ακοίν ωσε την  περασμέν η εβδομάδα ότι
ετοιμάζεται ν α ζητήσει άδεια σε ΗΠΑ και Ευρώπη για
μια τροποποιημέν η τρίτη δόση, επικαλούμεν η στοιχ εία
από το Ισραήλ που δείχ ν ουν  πτώση της αποτελεσμα-
τικότητας του αρχ ικού εμβολίου έξι μήν ες μετά τη λήψη
της δεύτερης δόσης.

Η εταιρεία δεν  δημοσιοποίησε τα δεδομέν α που
δείχ ν ουν  έν αν  τέτοιο κίν δυν ο, δεσμεύτηκε όμως ν α τα
δημοσιεύσει σύν τομα. Το θέμα προγραμματιζόταν  ν α
συζητηθεί τη Δευτέρα σε συν άν τηση εκπροσώπων  της
εταιρείας με ομοσπον διακούς αξιωματούχ ους στις
ΗΠΑ.

Πολλοί ειδικοί διατηρούν  όπως φαίν εται επιφυλάξεις
για το σκεπτικό της εταιρείας, λέγον τας ότι για τη
χ ορήγηση εν ισχ υτικής δόσης απαιτούν ται περισσότε-
ρα δεδομέν α, ειδικά αν  ληφθεί υπόψη η έλλειψη
εμβολίων  σε πολλές χ ώρες.

«Είν αι απογοητευτικό το γεγον ός ότι προτίμησαν  μια
μον ομερή προσέγγιση σε έν α τόσο περίπλοκο θέμα»
είπε στο Reuters ο Λάρι Κόρεϊ του Κέν τρου Καρκίν ου
«Φρεν τ Χάτσιν σον » του Σιάτλ, ο οποίος έχ ει επιφορτι-
στεί με την  επίβλεψη των  κλιν ικών  δοκιμών  εμβολίων
στις ΗΠΑ.

Αρκετοί ακόμα ειδικοί εκτίμησαν  πως η χ ορήγηση
εν ισχ υτικής δόσης θα ήταν  δικαιολογημέν η μόν ο σε
περίπτωση σημαν τικής αύξησης στις ν οσηλείες και
τους θαν άτους μεταξύ των  εμβολιασμέν ων .

«Αυτό είν αι το κριτήριο για τις εν ισχ υτικές δόσεις»
δήλωσε ο Πολ Όφιτ του Νοσοκομείου Παίδων  της Φιλα-
δέλφειας, σύμβουλος της ομοσπον διακής Υπηρεσίας
Τροφίμων  και Φαρμάκων  (FDA).

Λίγες ώρες μετά την  αν ακοίν ωση της Pf izer την  περ-
ασμέν η Πέμπτη, τόσο οι αμερικαν ικές υπηρεσίες όσο
και ο Ευρωπαϊκός Οργαν ισμός Φαρμάκων  αν ακοίν ω-
σαν  ότι αν άγκη τρίτης δόσης προς το παρόν  δεν
υπάρχ ει. Οι πλήρως εμβολιασμέν οι είν αι επαρκώς προ-
στατευμέν οι έν αν τι του Δέλτα, διαβεβαίωσαν .

Εμβόλιο: Πρόωρη η συζήτηση για ενισχυτική δόση, εκτιμούν κορυφαίοι ειδικοί

Το σκεπτικό της Pfizer «δεν τεκμηριώνεται»
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Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από
τις αρχές του έτους, είχαν συγκροτήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργά-
νωση με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, για τη διάπραξη απατών
μέσω τηλεφωνικής προσέγγισης των θυμάτων.

Στην πράξη, τα μέλη της σπείρας τηλεφωνούσαν σε ανυποψίαστους
πολίτες, κυρίως ηλικιωμένους και συστήνονταν ως ...γιατροί και με το
πρόσχημα ότι το παιδί τους έχει τραυματισθεί σοβαρά και έπρεπε να χειρο-
υργηθεί άμεσα, τους ζητούσαν να καταβάλλουν μεγάλα χρηματικά ποσά, προ-
κειμένου να πραγματοποιηθεί το χειρουργείο.

Εξιχνιάστηκαν συνολικά 11 περιπτώσεις απάτης, με το συνολικό οικονο-
μικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση να ανέρχεται στις 134.000 ευρώ.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Η συν έχ εια από τη σελ. 2

ΤΟΟ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΟΟ  ΄́΄́ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΕΕΡΡΩΩ΄́΄́
ΑΑΝΝΑΑΖΖΗΗΤΤΑΑ  ΧΧΟΟΡΡΗΗΓΓΙΙΑΑ

"Το πυροφυλά-
κιο "ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ"
βρίσκεται στους
πρόποδες της
Πάρνηθας και
συγκεκριμένα
στην περιοχή της
Αγίας Παρασκε-
υής Αχαρναί
Μενίδι, όπου το
λειτουργούμε με
τους εθελοντές
μας. 
Φέτος καταφέραμε να τοποθετήσουμε 2 βαρέλες νερού, η κάθε μια από
1000 λίτρα και διαθέτουμε αντλία πυρόσβεσης. 
Οι ελλείψεις όμως είναι σοβαρές όπως σωλήνες 25αρες και αυλό ρυθ-
μιζόμενο, όπως επίσης και ένα ζευγάρι κυάλια γιατί είναι ελλιπής αυτά που
διαθέτουμε".
Θα ήταν ευχής έργο για εμάς μια ΔΩΡΕΑ. από όποιον μπορεί να μας
βοηθήσει. ΄
Οι καιροί είναι δύσκολοι από όλες τις απόψεις, αλλά ας προσπαθήσουμε
να διαφυλάξουμε το δάσος, την πνοή των παιδιών μας, πριν είναι αργά.
Όποιος μπορεί να βοηθήσει μπορεί να έρθει σε επαφή με τον κύριο Παρ-
ασκευά Γαρυφάλλου, επικεφαλής του Συλλόγου ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
''ΠΡΟΣΦΕΡΩ'',  στο τηλέφωνο 6937191968.

email: koinonikoergoprosfero@yahoo.gr
blog: wwwprosfero.blogspot.com
facebook: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ''ΠΡΟΣΦΕΡΩ''

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ
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Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του
Συλλόγου Κατοίκων
Παραλίας Ασπροπύργου

κ. Αντ. Κοναξής και τα Μέλη του
Δ.Σ. το Σάββατο 10/07/2021 το
μεσημέρι  αμέσως μόλις παρατ-
ηρήθηκε αύξηση της φλόγας και
εκροή ρύπων στα ΕΛ.ΠΕ.  επι-
κοινώνησαν από την πρώτη στιγ-
μή με κάθε αρμόδιο και ζήτησαν να

μάθουν τι συνέβαινε καθώς και το 
μέγεθος της βλάβης και  της

ρύπανσης στην περιοχή .... ενώ με
επιστολή τους ζήτησαν και εγγρά-
φως περαιτέρω έλεγχο της
επιχείρησης, απαντήσεις για τα
αίτια της βλάβης, όπως επίσης να
ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα
για να μην ξανασυμβεί αλλά και για
την προστασία των κατοίκων. 

Επιστολή Συλλόγου ΚατοίκωνΕπιστολή Συλλόγου Κατοίκων
Παραλίας Ασπροπύργου γιαΠαραλίας Ασπροπύργου για

την βλάβη στα ΕΛ.ΠΕ.την βλάβη στα ΕΛ.ΠΕ.

Στο «Θριάσιο» ο Φάνης Χριστοδούλου 
μετά απο σοβαρό τροχαίο ατύχημα

Στο Θριάσιο νοσοκομείο στην
Ελευσίνας νοσηλεύεται τελικά ο
Φάνης Χριστοδούλου, ο
οποίος νωρίτερα, σήμερα Δευ-
τέρα 12 Ιουλίου, είχε σοβαρό
τροχαίο ατύχημα με τη μηχανή
του στην Πάρο.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτι-
μήσεις, φέρει  τραύματα στα
χέρια, τα πόδια, τα πλευρά, τη

θωρακική χώρα αλλά και το
κεφάλι.

Σημειώνεται  πάντως, ότι
φαίνεται εκτός κινδύνου και η
κατάσταση της υγείας του δεν
εμπνέει ανησυχία.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr,
ο «μπέμπης» του ελληνικού
μπάσκετ μεταφέρθηκε με C-130
από το νησί των Κυκλάδων,

μετά από ατύχημα που είχε με
τη μηχανή του.

Υπενθυμίζεται ότι  νωρίτερα
υπήρχε ανησυχία των γιατρών
για τα τραύματα του μπασκετ-
μπολίστα και σε συνδυασμό με
την έλλειψη ιατρικού εξοπλι-
σμού στην Πάρο κρίθηκε αναγ-
καία η αεροδιακομιδή του στην
Αττική.

Ο Φάνης Χριστοδούλου
πλέον θα υποβληθεί σε εξον-
υχιστικές εξετάσεις και όπως
αναφέρει ο ANT1, μετά από τις
απαραίτητες εξετάσεις θα μετα-
φερθεί σε ιδιωτικό θεραπευτήρ-
ιο, καθώς έχει και βεβαρημένο
παρελθόν υγείας.

Για τις συνθήκες του ατυχήμα-
τος, σύμφωνα με πληροφορίες,
ο Φάνης Χριστοδούλου, ο
οποίος επέβαινε σε μοτοσυκλέ-
τα, προσπάθησε να αποφύγει
Ι.Χ. με αποτέλεσμα να χάσει τον
έλεγχο της μηχανής, να πέσει
από το δίκυκλο και να τραυμα-
τιστεί.

Μεταφέρθηκε στην Ελευσίνα με C-130 
από νησί των Κυκλάδων

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΣΦΟΔΡΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 

Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως
υποχρεώθηκε να πάρει πίσω την  διάταξη
για την κατανομή των μαθητών στα τμήματα
ανάλογα με τις επιδόσεις τους.

Το σχ ετικό δελτίο τύπου

Με αμείωτους ρυθμούς εξακολουθεί ν α προχ ωρά η
διαβούλευση και οι συζητήσεις με αρμόδιους φορείς
επί του ν ομοσχ εδίου του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων  για την  «Αν αβάθμιση του σχ ολείου
και την  εν δυν άμωση των  εκπαιδευτικών ».

Στο πλαίσιο της επεξεργασίας του σχ εδίου ν όμου,
συν εχ ίζεται ο διάλογος με τις κοιν οβουλευτικές ομά-
δες της αν τιπολίτευσης. Η ηγεσία του Υπουργείου
συν αν τήθηκε με εκπροσώπους του ΚΙΝΑΛ και του
ΜέΡΑ25, εν ώ συν ομίλησε και με εκπροσώπους της
Ελλην ικής Λύσης, σε μία ιδιαίτερα γόν ιμη και εποικο-
δομητική διαδικασία αν ταλλαγής απόψεων . ΣΥΡΙΖΑ
και ΚΚΕ δεν  θέλησαν  ν α προσέλθουν  στο διάλογο,
παρά την  πρόσκληση που τους απηύθυν ε η Υπο-
υργός Νίκη Κεραμέως, προκειμέν ου ν α ληφθούν
υπόψη οι προτάσεις τους αρχ ικά προ της διαβούλευ-
σης και προ της κατάθεσης του ν ομοσχ εδίου στη
Βουλή.

Σε συν έχ εια της υιοθέτησης ιδεών  και της συμπε-
ρίληψης προτάσεων  της εκπαιδευτικής κοιν ότητας
και των  φορέων , δρομολογούν ται ήδη τροποποιή-
σεις στο ν ομοσχ έδιο. Εν δεικτικά, τις θέσεις των  στε-
λεχ ών  εκπαίδευσης θα διεκδικούν  εκπαιδευτικοί του
δημοσίου τομέα και η καταν ομή των  μαθητών  στα
τμήματα θα γίν εται αλφαβητικά.



Μια άκρως ενδιαφέρουσα εκδήλωση
φιλοξενήθηκε το βράδυ του Σαββά-
του στο χώρο του Παλαιού Ελαιουρ-

γείου Ελευσίνας, με θέμα: «Καινοτόμες προ-
σεγγίσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης
της Ελευσίνας 2023: Επιχειρηματικότητα, Πολι-
τισμός και Εκπαίδευση».

Στην εκδήλωση, η οποία συνδιοργανώθηκε
από τον Δήμο Ελευσίνας, την Κοινωφελή
Επιχείρηση του Δήμου Ελευσίνας και το Οικο-
νομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), παρου-
σιάστηκαν εργασίες φοιτητών – φοιτητριών του
ΟΠΑ που διακρίθηκαν για την επιστημονική
τους μελέτη και σχετίζονται με την πόλη της
Ελευσίνας, ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα για το
2023.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το παρών στην εκδήλωση,
απευθύνοντας χαιρετισμό, έδωσαν ως οικοδεσπότης ο
δήμαρχος Ελευσίνας, Αργύρης Οικονόμου, ο υφυπο-
υργός Δικαιοσύνης και βουλευτής Δυτικής Αττικής,
Γιώργος Κώτσηρας, η πρόεδρος της Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας, Ζωή Στραϊτούρη και η
διευθύνουσα σύμβουλος “Ελευσίνα 2023 – Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης”, Μαρία Παναγίδου.

Παρόντα στην εκδήλωση ήταν και τα μέλη της επι-
στημονικής ομάδας της Δράσης “Επιχειρηματικότητα,
Πολιτισμός και Εκπαίδευση”, Δρ. Βασιλική Μπρίνια,
Γεωργία Μανωλοπούλου, Δρ. Μαίρη Μπελογιάννη,
Γεώργιος Τζήρος.

Οι βραβευμένες εργασίες που παρουσιάστηκαν:

• Διατηρητέο Βιομηχανικό Συγκρότημα “Κρόνος”
– “Eleusis Factory” (εισηγητές: Γιώργος Βασιλάκ-
ης, Ελβίρα Καραγιάννη, Δήμητρα Καρανάσιου,
Παρασκευή Μαρκεσίνη, Αριστέα Τρουλλινού)

• Πολιτιστικές Διαδρομές Ελευσίνας – “Route For
You” (εισηγητές: Αναστασία Γιαρματζιάδη, Ανδρια-
νή Γκούμα, Ελένη Δεϊμέζη, Χρήστος Κατσιώνης,
Δανάη Παντελή)

• Αρχαιολογικός χώρος Ελευσίνας – “ThinkCult
Consulting” (εισηγητές: Λυδία Αθανασίου, Μαρίνα
Κακουλάκη, Ιωάννα Κασιμάτη, Βασιλική Συλλαίου).
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ΣΗΜΕΡΑ  Η  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ 2021  

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ 
Συν έ ν τε υξη

τύπου θα
πραγματοποι-
ηθεί σήμερα
(Τρίτη 13 Ιου-
λίου) στις
12.00 το
μεσημέρι, στο
αίθριο του Μου-
σείο Μπεν άκη
(Βασ. Σοφίας
και Κουμπάρη,
Αθήν α), για την
π α ρο υ σ ί α σ η
του 47ου Φεστι-
βάλ Αισχύλεια
2021.

Θα μιλήσουν  ο Δήμαρχος Ελευσίν ας,
Αργύρης Οικον όμου,

η Πρόεδρος της Κοιν ωφελούς Επιχείρησης,
Ζωή Στραϊτούρη,

ο καλλιτεχν ικός Διευθυν τής της  Ελευσίν ας
2023 - Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ευρώπης,
Μιχαήλ

Μαρμάριν ος, και ο δημιουργός της εικαστι-
κής εγκατάστασης, Αν δρέας Λόλης.

Καινοτόμες προσεγγίσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ελευσίνας

Σ
το  2ο Τακτικό Συν έδριο  που διο-
ργάν ωσε το “Πράσιν ο Κίν ημα” στις
10 και 11 Ιουλίου στον  Πολυχώρο

“Γαλαξίας” στη Νέα Σμύρν η, συμμετείχε
το πρωί του Σαββάτου κατά την  έν αρξη
των  εργασιών  του, ο Δήμαρχος Φυλής.

Ο Χρήστος Παππούς που αν έβηκε στο
βήμα του Συν εδρίου αμέσως μετά τον
Υφυπουργό Περιβάλλον τος κι Εν έργειας
Γιώργο Αμυρά, επεσήμαν ε πως ο Δήμος
Φυλής δηλών ει “παρών ¨” στις πρωτοβου-
λίες του Πράσιν ου Κιν ήματος εν στερν ιζό-
μεν ος το σύν θημα “Go Green”.

“Η παρουσία μας εδώ είν αι συμβολική
και ουσιαστική καθώς ο Δήμος Φυλής που
για πολλούς έχει ταυτιστεί με την  χωματε-
ρή σχετίζεται άμεσα με την  Οικολογία και
έχει σαφή προσαν ατολισμό και πλάν ο.

Προσδοκούμε κι αγων ιζόμαστε ώστε ο
Δήμος Φυλής ν α γίν ει έν ας Πράσιν ος
αυτόν ομος Δήμος με εν εργειακή και υδρο-
λογική αυτοτέλεια προς όφελος των
συμπολιτών  μας.  

Ήδη μπαίν ουν  οι βάσεις καθώς στα τέλη
Ιουλίου και μετά την  οριστική έγκριση του
Ελεγκτικού Συν εδρίου υπογράφουμε τη
σύμβαση για την  αν άπλαση 3.000 στρεμ-
μάτων  της χωματερής που θα γίν ουν
πράσιν ο με την  ταυτόχρον η λειτουργία
10 MV αν αν εώσιμων  πηγών  εν έργειας με 

φωτοβολταϊκά που σε
πρώτη φάση θα δώσουν
δωρεάν  ρεύμα σε 3.000 ευά-
λωτα ν οικοκυριά.

Παράλληλα σε συν εργασία
με την  Ελλην ική Αρχή Γεω-
λογικών  και Μεταλλευτικών
Ερευν ών  (ΕΑΓΜΕ πρώην

ΙΓΜΕ) δημιουργούμε γεωτρήσεις στον
Ορειν ό όγκο της Πάρν ηθας με στόχο την
υδρολογική αυτοτέλεια του Δήμου Φυλής.

Μπορούμε ν α κάν ουμε πολλά, αρκεί ν α
το πιστέψουμε. Θέλουμε ν α παραδώσο-
υμε στα παιδιά μας έν α καλύτερο και πιο
αν θρώπιν ο περιβάλλον  από αυτό που
ζούμε σήμερα και γι' αυτό θα μας βρείτε
αλληλέγγυους σε οτιδήποτε αφορά σε
αυτόν  τον  τομέα” υπογράμμισε ο Χρήστος
Παππούς  ο οποίος δεν  παράλειψε ν α
επισημάν ει ότι με τον  συν πρόεδρο του
Πράσιν ου Κιν ήματος Κώστα Καλογράν η
τον  συν δέει φιλιά ετών ,  θυμίζον τας πως
το έργο που θα ξεκιν ήσει στα τέλη Ιουλίου
για την  εν εργειακή αυτάρκεια του Δήμου
Φυλής το είχαν  οραματιστεί  μαζί,  το
2006.

Για ν α δείτε την  τοποθέτηση του
Δημάρχ ου Φυλής Χρήστου Παππού
πατήστε τον  παρακάτω σύν δεσμο (η
ολιγόλεπτη τοποθέτησή του ξεκιν ά στο
22:30 και ολοκληρών εται στο 25:22)

https://y outu.be/HZMX6iiN1dw
Αξίζει ν α σημειωθεί ότι το 2ο Τακτικό

Συν έδριο του Πράσιν ου Κιν ήματος διε-
ξήχθη σύμφων α με  τη σχετική ΚΥΑ για
την  παν δημία, με αυτοπρόσωπη παρου-
σία 130 αν τιπροσώπων  συν έδρων  (ο
κάθε έν ας εκπροσώπησε 15 μέλη), συν
20 καλεσμέν ων  που πραγματοποίησαν

χαιρετισμούς.
Το Συν έδριο μεταδόθηκε  διαδικτυακά

για τα υπόλοιπα μέλη που ήθελαν   ν α
παρακολουθήσουν  τις εργασίες εν ώ
υπήρξε  μέριμν α για διαδικτυακές  παρεμ-
βάσεις.

Ο επικεφαλής της οργαν ωτικής διαδι-
κασίας του Συν εδρίου, μέλος του Πολιτι-
κού Συμβουλίου του κόμματος, Άγγελος
Νταβίας, μαζί με το Πράσιν ο ίδρυμα (τον
φορέα επιστημον ικής τεκμηρίωσης Πράσι-
ν ων  Πολιτικών ), με μέλη και στελέχη του
κόμματος, εργάστηκαν  πυρετωδώς και το
πρόγραμμα του Συν εδρίου το oποίο
υπήρξε  ιδιαιτέρως “πλούσιο” αλλά και με
πολλές εκπλήξεις από την  παγκόσμια
πράσιν η κοιν ότητα.

Συμμετείχαν  και χαιρέτησαν   μεταξύ
άλλων : Ο υφυπουργός Περιβάλλον τος
Γιώργος Αμυράς, εκπροσωπών τας την
κυβέρν ηση, εκπρόσωποι από όλα τα κοι-
ν οβουλευτικά κόμματα, καθώς και εκπρό-
σωποι εξωκοιν οβουλευτικών  κομμάτων , ο
Περιφερειάρχ ης Αττικής, κ. Γιώργος
Πατούλης, ο οικοδεσπότης δήμαρχ ος
Νέας Σμύρν ης, κ. Σταύρος Τζουλάκης και
ο Πρόεδρος του Εθν ικού Συμβουλίου Νεο-
λαίας, κ. Αρμόδιος Δρίκος.

Ο Πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής
της Βόρειας Μακεδον ίας και γν ωστός
Φιλέλλην ας V. Tupurkov ski ο οποίος κήρ-
υξε και  τη λήξη της παν ηγυρικής συν ε-
δρίασης. 

Επίσης, μεταδόθηκαν  μαγν ητοσκοπημέ-
ν α μην ύματα από πράσιν ους πυρήν ες σε
Ευρώπη και Αμερική.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΗΤΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ: 

– Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ σε Ευρώπη
και Ελλάδα.- Στο Δρόμο για τις Εκλογές

– Η ανάδειξη των κοινών αγαθών. Η
διαφορά τους με τα δημόσια αγαθά
και την Αγορά. Η Χωροταξία των
Κοινών

– Οι πολυεπίπεδες Πράσινες Πολιτι-
κές και ο απλός περιβαλλοντισμός. Η
οικονομική διάσταση στις Πράσινες
Πολιτικές. Η φιλοσοφία του TAXONOMY

– Η πατριωτική οπτική του Πράσι-
νου Κινήματος και η διαφορά μας με
τα άλλα μικρά κόμματα του Πράσινου
Χώρου στην Ελλάδα.

– Το Μέλλον της Ευρώπης με Πρά-
σινη Οπτική

– Αυτοδιοίκηση και Πράσινες Πολιτι-
κές

– Μια τετραήμερη εβδομάδα για μια
πιο πράσινη, ισότιμη και δικαιότερη
Ελλάδα

– Η Συναίνεση είναι σέξι. Το κίνημα
#MeToo μόλις ξεκίνησε

– Η Γαλάζια Οικονομία και οι προο-
πτικές της

– “Πράσινες” πρακτικές που
ενισχύουν το Τουριστικό Προϊόν

– ΔΙΚΑΙΟΣΤΑΣΙΟ: Τι πρέπει να ισχύσει
μετά την πανδημία στην Ελλάδα

– Δίκαιη διανομή και παγκόσμια
πρόσβαση στα εμβόλια COVID.

– Μια στρατηγική Farm to Fork βιο-
λογικής παραγωγής που λειτουργεί για
τους ανθρώπους και τον πλανήτη.

– Οι νέες τεχνολογίες στην εξυπηρέτ-
ηση των ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

Ο δήμος Φυλής δηλώνει “παρών” στις πρωτοβουλίες
του Πράσινου Κινήματος 

ενστερνιζόμενος το σύνθημα “Go Green”
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Νέο κύμα καύσωνα 

O υδράργυρος αναμένεται να φτάσει  
ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου

Προ των  πυλών  είν αι ν έος καύσων ας στη χ ώρα,
καθώς ο υδράργυρος αν αμέν εται ν α σημειώσει άν οδο
τις επόμεν ες ημέρες, φτάν ον τας μάλιστα ακόμα και
τους 4ο βαθμούς Κελσίου.

Σύμφων α με τον  πίν ακα θερμοκρασιών  του meteo,
η θερμοκρασία θα αρχ ίσει ν α παίρν ει την  αν ιούσα
από την  Τετάρτη εν ώ το κύμα ζέστης θα κορυφωθεί
την  Παρασκευή με τον  υδράργυρο ν α δείχ ν ει στο
κέν τρο της Αθήν ας τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Άν οδο θα παρουσιάσει η θερμοκρασία και τις επό-
μεν ες ημέρες, εν ώ την  Τετάρτη και την  Πέμπτη ο
υδράργυρος θα φτάσει τους 38 – 39 τοπικά και τους
40 βαθμούς Κελσίου.

Η ν έα θερμή εισβολή, που θα προκαλέσει άν οδο
της θερμοκρασίας, οφείλεται στη μεταφορά θερμών
αερίων  μαζών  από την  Αφρική και στην  εξασθέν ηση
του μελτεμιού στο Αιγαίο.

Ωστόσο, από την  Παρασκευή, το κύμα ζέστης θα
εξασθεν ήσει εν ώ μέσα στο Σαββατοκύριακο η θερμο-
κρασία θα επαν έλθει σε καν ον ικά για την  εποχ ή
επίπεδα.

Το Σάβ-
βατο 10 Ιου-
λίου 2021
τε λέ στηκε
ε π ε τε ιακό
τ ρ ι σ ά γ ι ο
για τους
εκτελεσμέ-
νους στην
Π ά ρ ν ηθα
το 1944
Μενιδιάτες,
Χα σ ι ώτε ς
και Σαρα-
κατσάνους
από τα
Γερμανικά
σ τ ρ α -
τ ε ύ μ α τ α
κατοχής.

Τον Δήμο Φυλής εκπρ-
οσώπησαν ο Αντιδήμαρχος
Γιώργος Αβράμης και ο τ.
Αντιδήμαρχος Σπύρος
Μπρέμπος επίτιμο μέλος
της Ι.Λ.Ε.Α.

Το τρισάγιο τελέστηκε
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως
Θεοτόκου Αχαρνών –
Παναγία, λόγω του απαγο-
ρευτικού ανόδου στην
Πάρνηθα εξαιτίας των
ισχυρών ανέμων. Το Τρι-
σάγιο τέλεσαν ο ιερέας του
ναού πατήρ Γεώργιος Χαλ-
κιάς και ο διάκος Μιχαήλ.

Μετά τη λειτουργία εκφ-
ωνήθηκε επετειακός λόγος
από το μέλος της Ι.Λ.Ε.Α και
Πρόεδρο του Ομίλου Φίλων
Δημοτικής Πινακοθήκης
“Χρήστος Τσεβάς”, Ειρήνη
Κουμπούρη, (απόγονο
εκτελεσμένου).

Ακολούθησε χαιρετισμός
του Δήμαρχου Αχαρνών
Σπύρου Βρεττού, του Δήμα-
ρχου Σαρωνικού ιστορικού
και συγγραφέα Πέτρου
Φιλίππου, του Βουλευτή
Βασίλη Οικονόμου, του
Αντιδημάρχου Φυλής Γιώρ-
γου Αβράμη και τ. Αντιδ-
ημάρχου Σπύρου Μπρέμ-
που, του πολιτευτή Σπύρου
Βρεττού, του Προέδρου της
Αντικαρκινικής Εταιρείας
Αχαρνών και Φυλής Πανα-
γιώτη Καζανά, της Γραμ-
ματέως του Κτηνοτροφικού
Συλλόγου της Περιφέρειας
Αττικής Μάγδας Κοντογιάν-
νη, της Πρόεδρου του
Συλλόγου Τριτέκνων Ανα-
τολικής Αττικής Μαρίας
Ναυροζίδου και του εκπρ-
οσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώρ-
γου Τόκα.

Στο τέλος, ο αυτόπτης
μάρτυρας της σύλληψης 

των 17 Σαρακατσάνων
ποιμένων από την μαρτυρ-
ική οικογένεια Ντούνα διη-
γήθηκε τις αναμνήσεις του.

Παρευρέθηκαν επίσης οι
Αντιδήμαρχοι του Δήμου
Αχαρνών Χριστίνα
Κατσανδρη, Μιχάλης Βρετ-
τός, Νικόλαος Δαμάσκος, ο
δημοτικός σύμβουλος
Σπύρος Βάθης, ο πρώην
Προέδρος της Ι.Λ.Ε.Α. ιστο-
ρικός - συγγραφέας
Δημήτρης Γιώτας, ο εκπρό-
σωπος του ΕΟΣ Αχαρνών
Γιώργος Παπάζογλου, εκ
μέρους της ομάδας
"Πολίτες Ασφαλείς" ο
Βασίλης Κατσίνης, εκ μέρ-
ους της Φιλότεχνης Λέσχης
Αχαρνών η Ειρήνη Μπαϊρ-
ακτάρη, εκ μέρους του Βου-
λευτή Πάνου Σκουρολιάκου
ο Βαγγέλης Ζάχαρης και
Γιώργος Ροδάκης.

Παρευρέθηκαν πολλά
μέλη, φίλοι και εθελοντές
της Ι.Λ.Ε.Α. και των συνδιο-
ργανωτών Συλλόγων
καθώς επίσης και πολλοί
απόγονοι των εκτελεσμέ-
νων συμπατριωτών μας,
Σαρακατσάνοι απόγονοι
από τα Λεγραινά. Από τον
τοπικό τύπο παρευρέθηκε
το μέλος της Ι.Λ.Ε.Α.
Κώστας Ζίγκηρης.

Η εκδήλωση τελέστηκε
υπό την αιγίδα του Δήμου
Αχαρνών και την συνδιο-
ργάνωσαν 18 σύλλογοι και
φορείς της περιοχής.

Τα κόλυβα και άρτος του
Τρισαγίου ήταν προσφορά
του μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ι.Λ.Ε.Α.
Φωτεινής Ράπτη. Δόθηκε
καφές στο καφενείο
ΚΙΤΣΑΡΩΝΑ.

(Φωτό και στοιχεία από
Ι.Λ.Ε.Α)

Επαγγελματίες της Ελευσίνας και
της Μάνδρας,

Η συμμετοχή στις αρχαιρεσίες
της Ένωσης Επαγγελματιών
Εμπόρων και Βιοτεχνών Ελευ-
σίνας - Μάνδρας είναι μεγάλη και
γι’ αυτό το λόγο η Προσωρινή
Διοίκηση αποφάσισε την παράταση
τους για μία ακόμα μέρα, την Πέμ-
πτη 15 Ιουλίου 12:00 - 18:00.
Συνεχίζουμε όλοι μαζί την προσπά-
θεια ώστε την τελευταία μέρα των
εκλογών, να πάρουν μέρος ακόμα
περισσότεροι συνάδελφοι μας, να
μαζικοποιηθει ακόμα πιο πολύ ο
Σύλλογος μας!

Η μαζική προσέλευση των επαγ-
γελματιών της περιοχής για την
εκλογή των εκπροσώπων τους μας
γεμίζει αισιοδοξία αλλά και ευθύνη
για τη συνέχεια. Άμεσα και χωρίς

καμία καθυστέρηση να διεκδικήσο-
υμε :

Tην άμεση καταβολή του έκτακ-
του επιδόματος των 3.000 ευρώ
για το λιανεμπόριο καθώς και τα
1.000 ευρώ για τους εργαζόμενους
μας όπως είχε εξαγγείλει ο Υπο-
υργός Ανάπτυξης

Μετατροπή της επιστρεπτέας
προκαταβολής σε μη επιστρεπτέα,
για όλες τις μικρές επιχειρήσεις που
επλήγησαν από τα περιοριστικά
μέτρα του προηγούμενου διαστή-
ματος

Να σταματήσουν οι συνεχόμενοι
αυστηροί ελέγχοι στα μαγαζιά μας
που δημιουργούν ένα κλίμα έμμε-
σης ευθύνης των μικρών επαγγε-
λματιών για την ολοένα και αυξανό-
μενη διασπορά του covid 19, ενώ
ταυτόχρονα όλοι βλέπουμε τα

πρωτόκολλα - λάστιχο και τους
ανύπαρκτους ελέγχους στις ναυτι-
λιακές εταιρείες και στους μεγαλοε-
πιχειρηματίες του τουρισμού

Nα μη γίνουμε όμηροι των μαγα-
ζιών μας, αναγκασμένοι να
εργαζόμαστε ατελείωτες ώρες και
τις Κυριακές για να καρπωθούν
πάλι τη μερίδα του λέοντος οι μεγά-
λες επιχειρήσεις και τα μεγάλα
εμπορικά κέντρα. Να καταργηθεί
τώρα ο νόμος - τερατούργημα που
καταργεί την Κυριακάτικη αργία

Ευχόμαστε καλή συνέχεια στις
αρχαιρεσίες της Ένωσης μας και
καλή επιτυχία σε κάθε υποψήφιο

Η Προσωρινή Διοίκηση της
Ένωσης Επαγγελματιών Εμπόρων
& Βιοτεχνών Ελευσίνας - Μάνδρας

Παράταση Αρχαιρεσιών Ένωσης 
ΕΒΕ Ελευσίνας - Μάνδρας

Τρισάγιο για τους εκτελεσμένους στην
Πάρνηθα το 1944 Μενιδιάτες, Χασιώτες
και Σαρακατσάνους από τα Γερμανικά

στρατεύματα κατοχής
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Συν εχ ίζει τις αγορές εκτάσεων  στον  Ασπρόπυργο η
BriQ Properties, η εταιρεία real estate του ομίλου
Quest, με σκοπό την  υλοποίηση ν έων  επεν δύσεων
σε εγκαταστάσεις logistics στην  περιοχ ή.

Στρατηγική προτεραιότητα της εταιρείας αποτελεί η
δημιουργία ν έων  σύγχ ρον ων  εγκαταστάσεων  εφοδια-
στικής αλυσίδας (αποθήκευσης και μεταφοράς) στη
Δυτική Αττική.

Διαβάστε επίσης: Οι 5 σημαν τικές επεν δύσεις logis-
tics στη Δυτική Αττική – Γιατί επιλέγουν  την  περιοχ ή

Στο πλαίσιο αυτό εν τάσσεται και η ν έα απόκτηση
έκτασης 18,083 στρεμμάτων  στη θέση “Ήμερος Τόπος”
Ασπροπύργου, σε οικόπεδα όμορρα με την  έκταση
στην  οποία υλοποιεί ήδη logistics park.

Από τη σειρά αγορών  οικοπέδων  στην  περιοχ ή, η
εταιρεία κατέχ ει πλέον  έκταση περίπου 103 στρεμμά-
των , για την  απόκτηση της οποίας έχ ει δαπαν ήσει
περίπου 6,5 εκ. ευρώ. 

Στην  έκταση κατασκευάζεται ήδη έν α κτίριο αποθή-
κευσης 20.074 τ.μ. εν ώ θα ξεκιν ήσουν  εν τός του 2021
οι κατασκευαστικές εργασίες και για έν α δεύτερο κτίρ-
ιο, επιφάν ειας 10.000 τ.μ., υψηλών  προδιαγραφών .

Ως υψηλές προδιαγραφές από την  εταιρεία θεωρ-
ούν ται στοιχ εία που διαφοροποιούν  τις ν έες της εγκα-
ταστάσεις logistics από άλλες εγκαταστάσεις αποθη-
κών  λόγω:

μεγάλου ύψους αποθήκης (12,2 μέτρα)
άν ετου χ ώρου φορτοεκφόρτωσης (picking & loading

docks) επιφάν ειας 2.500 τ.μ., με 25 ράμπες, ύψους
7,5 μέτρων  και πλάτους 18 μέτρων

μεγάλης δυν ατότητας αποθήκευσης (άν ω των  29.000
παλετών ), σε χ ώρους υψηλής εργον ομίας

μέγιστης πυροπροστασίας με τελευταίας τεχ ν ολογίας
και υψηλών  απαιτήσεων  συστήματα πυρασφάλειας και
πυρόσβεσης

δυν ατότητας εγκατάστασης Φ/Β συστημάτων  σε
τμήμα της οροφής

χ ρήσης συστημάτων  φωτισμού για εξοικον όμηση
εν έργειας αλλά και άν ετο εργασιακό περιβάλλον

Η εν  λόγω επέν δυση της BriQ Properties χ ρηματο-
δοτήθηκε από τα κεφάλαια που προήλθαν  από την
αύξηση μετοχ ικού κεφαλαίου της εταιρείας που έλαβε
χ ώρα τον  Δεκέμβριο του 2019.

Το έργο έχ ει αν αλάβει η Ιστός Κατασκευαστική και το
πρώτο κτίριο αν αμέν εται ν α έχ ει ολοκληρωθεί και παρ-
αδοθεί στον  μισθωτή έως το τέλος του 2021.

Η Διευθύν ουσα Σύμβουλος της BriQ Properties
Α.Ε.Ε.Α.Π., κ. Άν ν α Αποστολίδου, δήλωσε «εξαιρετι-
κά ικαν οποιημέν η με την  συγκεκριμέν η επέν δυση
καθώς η αν άπτυξη των  103 στρεμμάτων  στον  Ασπρ-
όπυργο θα αποφέρει στο μέλλον  σημαν τικές αποδό-
σεις αλλά και δυν ατότητα υπεραξίας στους μετόχ ους».

Υπεν θυμίζουμε τη μεγάλη επεν δυτική κίν ηση του
2020 για την  BriQ Properties που ήταν  η (ουσιαστικά)
εξαγορά της Sarmed Warehouses, αποκτών τας πλέον
πρόσβαση σε εγκαταστάσεις logistics 59.000 τ.μ..

Στόχ ος της εταιρείας για το 2021, παρά τον
αν τίκτυπο της παν δημίας που συν εχ ίζεται, είν αι η
αξία των  ακιν ήτων  της εταιρείας ν α φτάσει τα 150 εκ.
ευρώ από 106 εκ. ευρώ που ήταν  στο τέλος του 2020.

Νέα επένδυση της BriQ Properties στον Ασπρόπυργο
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Το Γεωδυναμικό
Ινστιτούτο (ΓΙ) του
Εθνικού Αστεροσκο-
πείου Αθηνών (ΕΑΑ)
α ν τ α π ο κ ρ ί θ η κ ε
άμεσα και θεσμικά με
στόχο την ενδελεχή
παρακολούθηση της
έντονης μικροσεισμι-
κής δραστηριότητας,
η οποία ξεκίνησε την
10η Ιουνίου, 2021
και  εξελίσσεται  για
τριτη ημερα στη περ-
ιοχή της Θήβας.

Η σεισμική ακολουθία, την οποία
αναλύει αδιάλειπτα η 24ωρη σει-
σμολογική βάρδια του ΓΙ,  προκά-
λεσε την εύλογη ανησυχία του
τοπικού πληθυσμού λόγω της
εγγύτητας στην πόλη αλλά και
λόγω του πλούσιου σεισμικού
ιστορικού με μεγάλους σεισμούς.

Για την υπεύθυνη ενημέρωση
των πολιτών και των αρχών της
Θήβας, το ΓΙ απέστειλε εκπρόσω-
πο του, ο οποίος ενημέρωσε ενδε-
λεχώς το Δημοτικό Συμβούλιο, στε-
λέχη της Περιφερειακής αυτο-
διοίκησης καθώς και τα τοπικά
μέσα ενημέρωσης.

Το ΓΙ επίσης απέστειλε κλιμάκιο
επιστημόνων υπό τον υπεύθυνο
του Σεισμολογικού Δικτύου του, το
οποίο εγκατέστησε την Κυριακή

11/07/2021 τρεις προσωρινούς
σεισμολογικούς σταθμούς
(HL.THI1, HL.THI2, HL.THI3) γύρω
από την επικεντρική περιοχή της
μικροσεισμικής δραστηριότητας
στην Θήβα, ενώ στην περιοχή
προϋπάρχει από το καλοκαίρι του
2020 και άλλος ένας προσωρινός
σταθμός εντός της Θήβας
(HL.THVA). 

Οι τέσσερις αυτοί σταθμοί διαθέ-
τουν είτε αισθητήρες ισχυρής εδα-
φικής κίνησης ή πιο ευαίσθητους
ευρυζωνικούς.

Τα δεδομένα είναι πλέον διαθέσι-
μα στην σεισμολογική
βάρδια/ανάλυση του ΓΙ και στο
Ενιαίο Εθνικό Σεισμολογικό
Δίκτυο και θα βοηθήσουν σημαντι-
κά στην επίλυση επικέντρων της
εξελισσόμενης σεισμικής δραστηρι-
ότητας στην περιοχή της Θήβας.

Σεισμός- Θήβα: 
Κλιμάκιο του Γεωδυναμικού Ινστιτούτο

και σεισμολογικοί σταθμοί στην περιοχή

Tρεις συλλήψεις για ληστείες καταστημάτων
σε Χαϊδάρι και Αχαρνές

Σ
υ ν ε λ ή φ θ η σ α ν ,
πρωινές ώρες της
10-7-2021  από

αστυνομικούς του Τ.Α.
Αχαρνών και Τ.Α
Χαϊδαρίου, -3- ημεδαποί
δύο άνδρες ηλικίας 42 και
59 ετών και 37χρονη
γυναίκα), μέλη συμμορίας
που διέπραττε ληστείες σε

καταστήματα.

Ειδικότερα, από τα μέσα του μηνός Ιουνίου διαπιστώθηκε η εγκληματική
δράση συμμορίας, που διέπραττε ληστείες σε καταστήματα στις περιοχές
Αχαρνών και Χαϊδαρίου.

Όσον αφορά τον τρόπο δράσης, αρχικά εισέρχονταν στο κατάστημα γυναίκα,
η οποία κατόπτευε τον χώρο και στην περίπτωση που στο κατάστημα
εργαζόταν γυναίκα υπάλληλος, αποχωρούσε και στη συνέχεια εισέρχονταν
μαζί με έτερο δράστη, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, ο άνδρας
με καπέλο και μάσκα και η γυναίκα με κράνος μοτοσικλετιστή και με την
απειλή μαχαιριού, ανάγκαζαν την υπάλληλο να τους παραδώσει  τις
εισπράξεις εντός τσάντας.

Από την έρευνα των προαναφερόμενων Υπηρεσιών, ταυτοποιήθηκαν τα
στοιχεία των δραστών, πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση,
εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν.

Από τις έρευνες σε οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν -2- αεροβόλα πιστόλια, πλήθος σφαιριδίων, μαχαίρι, κράνος, -
2- κουκούλες τύπου full face , είδη ρουχισμού που χρησιμοποιούσαν κατά
τη διάπραξη των ληστειών, I . X . E . αυτοκίνητο και μοτοσυκλέτα.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα, έχουν εξιχνιαστεί -8-
περιπτώσεις ληστειών σε καταστήματα, φαρμακεία και σούπερ μάρκετ στις
περιοχές Αχαρνών, Χαϊδαρίου και Αμαρουσίου.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία,
οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Υποχρεωτικός ο άμεσος 
εμβολιασμός των εργαζομένων σε ΜΦΗ και από 1η 

Σεπτεμβρίου για όλους τους υγειονομικούς 
Ο πρωθυπουργος ανακοίνωσε χθες ότι θα είναι υποχρ-
εωτικός ο εμβολιασμός των υγειονομικών και των
εργαζόμενων σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων,
σύμφωνα και με την εισήγηση της επιτροπής Βιοηθικής.
Όσοι εργαζόμεν οι σε μον άδες φρον τίδας ηλικιωμέν ων

δεν  το πράξουν  θα τεθούν  σε αν αστολή εργασίας από
την  16η Αυγούστου και μετά. "Γιατί δεν  γίν εται αυτοί οι
οποίοι υποτίθεται ότι προστατεύουν  εκείν ους που κιν -
δυν εύουν  περισσότερο, ν α είν αι οι ίδιοι πιθαν οί φορ-
είς αυτού του κιν δύν ου", τον ισε ο κ.Μητσοτάκης.
Από την  1η Σεπτεμβρίου, ο υποχ ρεωτικός εμβολιασμός
θα ισχ ύσει και για τους υγειον ομικούς, σε δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα. "Είν αι αδιαν όητο, για παράδειγμα, έν ας
αν εμβολίαστος ν οσηλευτής ν α φρον τίζει έν αν  αν οσο-
κατεσταλμέν ο καρκιν οπαθή ασθεν ή. 
Είμαι σίγουρος ότι με αυτήν  την  απόφαση συμφων εί

το μεγάλο μέρος της κοιν ων ίας. Και ζητώ από όλα τα
κόμματα ν α τη στηρίξουν  χ ωρίς αστερίσκους και επιφυ-
λάξεις", δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Από 16 Ιουλίου κλειστά καταστήματα εστίασης και
διασκέδασης αμιγώς για εμβολιασμένους. Πρόνοια
και για τις Ενοπλες Δυνάμεις

Ειδική πρόν οια λαμβάν εται για τις Έν οπλες Δυν άμεις.
Στο εξής, μόν ιμοι και στρατεύσιμοι θα έχ ουν  τη
δυν ατότητα, αλλά και κίν ητρα, ν α εμβολιάζον ται μέσα
στις μον άδες τους. 
Όποτε το θελήσουν  οι πρώτοι και με τη στράτευσή τους
οι δεύτεροι.

Αν ακοίν ωσε επίσης ότι από την  Παρασκευή 16 Ιου-
λίου μέχ ρι τα τέλη Αυγούστου οι κλειστοί χ ώροι διασκέ-
δασης θα λειτουργούν  αυστηρά με εμβολιασμέν ους και
συν ολικά η εστίαση είτε έξω είτε σε εσωτερικούς χ ώρο-
υς μόν ο με καθήμεν ους.
"Το δρόμο δε δείχ ν ει ο παν ικός, αλλά ο εμβολιασμός Η
χ ώρα δε θα κλεισει ξαν ά από την  απερισκεψία ορισμέ-
ν ων ", ξεκαθάρισε ο κ. Μητσοτακης.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Ενοικιάζεται μονοκατοικία για οικία, 

γραφεία  ή ιατρεία, στην οδό Σαλαμίνος
42,στο κέντρο του Ασπροπύργου,

110 τετραγωνικων μέτρων. 
(ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΗ )

τηλ:6973900512

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  γυναίκα υπάλληλος για τηγάνι 

και λάντζα ( για Σαββατοκύριακα) 
ΚΑΙ βοηθός σερβιτόρου

(για Σαββατοκύριακα) από ψαροταβέρνα 
στην παραλία Ασπροπύργου

Επικοινωνία στο τηλ.:  2105575342

ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
1.ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ-ΧΗΜΙΚΟΣ
Η ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ -ΟΞΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ με έδρα την  Ελευσίν α ΑΤΤΙΚΗΣ ,
ζητά Oιν ολόγο ή Χημικό  για πλήρη απασχόληση.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Καλή γν ώση Η/Υ
Γν ώση Ξέν ων  Γλωσσών

2.ΠΩΛΗΤΡΙΑ
H ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ -ΟΞΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ με έδρα την  Ελευσίν α ΑΤΤΙΚΗΣ ,
ζητά Πωλήτρια με προϋπηρεσία στις πωλήσεις οίν ων , 
για πλήρη απασχόληση.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Αν εση στην  επικοιν ων ία
Γν ώση Ξέν ων  Γλωσσών
Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ

3.ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ-ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ
H ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ -ΟΞΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ με έδρα την  Ελευσίν α ΑΤΤΙΚΗΣ ,
ζητά Εργάτη αποθήκης-εμφιάλωσης, για πλήρη απασχόληση, 
έως 45 ετών

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ EMAIL:tripodakis.log@gmail.com

Ζητείται κοπέλα από τον Κυνηγετικό Σύλλογο 
Ασπροπύργου για γραμματειακή υποστήριξη,

4ωρης απασχόλησης  8μηνης σύμβασης.
Τηλ. επικοινωνίας 6932476552 

- Σταμάτης Ιωάννης

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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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ο.Α.Ε.Δ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
ΣΟΧ1/2021 

Για  την  πρόσληψη  προσωπι-
κού  με σύμβαση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου ορισμέν ου χρό-
ν ου,   
για την  κάλυψη των

εποχικών  ή παροδικών  αν αγ-
κών  των  βρεφ ον ηπιακών  παι-
δικών  σταθμών  του Ο.Α.Ε.Δ.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.
Αν ακοιν ών ει:

Την πρόσληψη, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου, από την ημερ-
ομηνία υπογραφής της σύμβα-
σης και όχι πέραν της 31-07-
2022, συνολικά εκατόν είκοσι
ένα(121) ατόμων, για την κάλ-
υψη εποχικών ή παροδικών
αναγκών των βρεφονηπιακών
παιδικών σταθμών του Ο.Α.Ε.Δ
εντός  του Νομού Αττικής(36)
και των Νομών Αιτωλ/νίας(7)
Άρτας(3), Αχαϊας(7), Δράμας(2),
Ευρυτανίας(2), Ημαθίας(5),
Πυλαίας- Θεσσαλονίκης(4)
Θεσπρωτίας(5), Ιωαννίνων(4),
Καβάλας(12), Καρδίτσας(11),
Λάρισας(5), Μεσσηνίας(2), Ξάνθ-
ης(6), Ροδόπης(3), Σερρών(3) και
Τρικάλων(4) .

*Η επί μέρους κατανομή των
ατόμων, εντός εκάστου Νομού,
αναγράφεται στην οικεία ανα-
κοίνωση (ΣΟΧ 1/2021) που είναι
αναρτημένη στη διαδικτυακή
πύλη του ΟΑΕΔ: www.oaed.gr

Οι υποψήφιοι  όλων των ειδι-
κοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας
από 18 έως 65 ετών .

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:  ΤΕ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ - ΔΕ
ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ –
ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ - ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
-  ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
: αν αγράφ ον ται στην  οικεία
αν ακοίν ωση (ΣΟΧ 1/2021) που
είν αι αν αρτημέν η στη διαδικ-
τυακή πύλη του ΟΑΕΔ:
www.oaed.gr

Πότε και πως υποβάλλον ται οι
αιτήσεις  
Οι ενδιαφερόμενοι  μέσω της

ψηφιακής πύλης του ελληνικού
δημοσίου www.gov.gr. θα
οδηγηθούν   στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες της Διαδικτυακής
Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr)
στη σχετική σελίδα υποβολής
ηλεκτρονικής αίτησης ακολο-
υθώντας τη διαδρομή,
https://www.gov .gr/ipiresies/er
gasia-kai-asphalise/apask-
h o l e s e - s t o - d e m o s i o -
tomea/aitese-proslepses-stous-
brephonepiakous-stathmous-
tou-oaed  αφού καταχωρήσουν

τους προσωπικούς κωδικούς
πρόσβασής τους (username και
password) στο TAXISnet.

Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων είν αι δέκα (10) ημέρες
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά)
και αρχίζει από την επόμενη
ημέρα της τελευταίας δημοσίευ-
σης της παρούσας σε τοπικές
εφημερίδες ή της ανάρτησής της
που θα  γίνει στο κατάστημα της
υπηρεσίας μας, στα καταστήματα
των βρεφονηπιακών παιδικών
σταθμών αυτής, όπου προκ-
ηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις
καθώς και στο χώρο των ανα-
κοινώσεων των δημοτικών κατα-
στημάτων  των δήμων,  στους
οποίους αυτά εδρεύουν, εφόσον
η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγε-
νέστερη της δημοσίευσης στις
εφημερίδες. 

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με
την παρέλευση ολόκληρης της
τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή
είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα
(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,
τότε η λήξη της προθεσμίας
μετατίθεται την επόμενη εργά-
σιμη ημέρα. 
Υποβολή αιτήσεως  μετά την

καταληκτική ημερομηνία που θα
ορισθεί με Ανακοίνωση του
Διοικητή του ΟΑΕΔ
(www.oaed.gr)  δεν είναι δυνατή. 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ  ΟΑΕΔ
ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ48
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Έγιναν οι αρχαιρεσίες στον ΑΟ 
Μίμα Μικρασιατικής Μεγάρων

Πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες για
την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου
στο ΑΟ Μίμα-Μικρασιατική Μεγάρων.
Τα  μέλη του ΔΣ είναι:
Μανώλης Κάμπαξης, Ειρήνη
Καλιπόζη(νέο), Δημήτρης Βουδούρης,
Γιώργος Καραμπλάκας, Κουκούλης Γιάν-
νης, Νίκος Λάμψας, Μιχάλης Φιλίππου,
Στάθης Μπέτσης, Δέσποινα Σαλαμούρα,
Σπύρος Τσούνης, Βασίλης Πολυχρόνης,
Γιώργος Σβίγγος.
Την προσεχή εβδομάδα θα έρθει σε σώμα
το Δ.Σ.
Στην φωτό ο Μανώλης Κάμπαξης με τον
Μιχάλη Φιλίππου.

Ο πρόεδρος του Ικάρου Νεοκτίστων Ασπροπύρ-
γου κ.  Ιωάννης Τσακίρης τόνισε με όλα αυτά που
γίνονται στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.

<<Αμφιβάλω πολύ με όλα αυτά τα μέτρα που
έχουν παρθεί  το τελευταίο διάστημα αν θα
συνεχίσει να υπάρχει ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο
Αυτό βάζει ταφόπλακα σχεδόν σε όλα τα σωματεία
γιατί αν έχουν 30 ποδοσφαιριστές θέλουν ένα
πολύ μεγάλο ποσό να μετατρέψουν τα δελτία τους
σε ορισμένου χρόνου   

Επίσης υπάρχουν και άλλα θέματα όπως το
μητρώο που πολλές ομάδες δυσκολεύονται και η
απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα των ανεμβολια-
στων με αποτέλεσμα πολλές ομάδες να έχουν
σοβαρά θέματα στην συγκρότηση του ρόστερ τους 

Αν θέλουν να υπάρχει ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο
πρέπει η ΓΓΑ και η ΕΠΟ να δώσουν λύσεις σε
αυτά με καλές προθέσεις αλλιώς πιστεύω δεν θα
υπάρχουν ερασιτεχνικά πρωταθλήματα>>.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ: Να δώσουν λύσεις ΕΠΟ και ΓΓΑ

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816
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Να δούμε τώρα τι ισχύει με τα νέα δελτία
των ερασιτεχνών παικτών στο ελληνικό
ποδόσφαιρο….

Ολα λοιπόν τα σωματεία υποχρεούνται
σε αντικατάσταση με το δελτίο νέου τύπου
(επανέκδοση) το αργότερο μέχρι τις
30/6/2022. Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό
Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιρι-
στών από την 1/7/2021 όλα τα Δελτία Αθλητι-
κής Ιδιότητας (Δ.Α.Ι.), ερασιτεχνών, είτε ΠΑΕ
είτε Σωματείων, θα είναι ορισμένου χρόνου,
με ελάχιστη διάρκεια το ένα (1) έτος και
μέγιστη τα πέντε (5) έτη.

Κατ’ εξαίρεση, αποκλειστικά και μόνο η
πρώτη εγγραφή ανηλίκων ποδοσφαιριστών,
θα δύναται να είναι ορισμένου χρόνου με
ελάχιστη διάρκεια το ένα (1) έτος και μέγι-
στη τα επτά (7) έτη.

Ποδοσφαιριστές των οποίων τα Δ.Α.Ι.
παλαιού τύπου δεν αντικατασταθούν, παρα-
μένουν στη δύναμη του σωματείου έως την
30-6-2024, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμε-
τοχής σε επίσημους αγώνες. Οι μεταγραφές
που θα γίνονται από εδώ και πέρα θα είναι
ορισμένου χρόνου από ένα ως πέντε χρό-
νια. 

Είναι δυνατή η υπογραφή ιδιωτικού συμφ-
ωνητικού μεταξύ ομάδας (ΠΑΕ ή σωματείου)
και ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή, ή με τους
ασκούντες τη γονική μέριμνα εφόσον είναι
ανήλικος (με τη θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής των μερών) για την κάλυψη από
την ομάδα των εξόδων του ποδοσφαιριστή
(οδοιπορικά, έξοδα μεταφοράς, σίτισης) είτε
δια της καταβολής αυτών από την ομάδα
προς τρίτους, είτε με τη χορήγηση μικρού
ποσού σε τακτική η μη βάση από την ομάδα
προς τον ποδοσφαιριστή. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, κατά
την συνεδρίαση, ενέκρινε τον υποβληθέντα
από την ΕΙΠ/ΕΠΟ πίνακα παράβολων αιτή-
σεων, επαγγελματιών και ερασιτεχνών
ποδοσφαιριστών, περιόδου 2021/22, εξαιρο-
υμένων των παράβολων για την, σύμφωνα
με τον ΚΙΜΠ, επανέκδοση για αντικατάστα-

ση των ΔΑΙ, τα οποία θα αποφασιστούν κατά
την επόμενη συνεδρίαση της Εκτελεστικής
Επιτροπή.

Τα παράβολα σε όλες τις κατηγορίες με
εξαίρεση την επανέκδοση για την αντικατά-
σταση των δελτίων όπου υπάρχει εκκρεμότ-
ητα είναι τα εξής:

Γ Εθνική κατηγορία

Ένας χρόνος: 150 ευρώ, δύο χρόνια: 100
ευρώ, τρία χρόνια: 70 ευρώ, 4 χρόνια: 60
ευρώ, 5 χρόνια: 40 ευρώ, Δ.Α.Ι. πρώτης
εγγραφής από 1 ως επτά έτη : 30 ευρώ,
απλή αποδέσμευση: 30 ευρώ, Δ.Α.Ι. μετεγ-
γραφή ορισμένου χρόνου (υποσχετική) 1 ή
δύο χρόνια: 50 ευρώ

Α1 και Α κατηγορία

Ενας χρόνος: 100 ευρώ, 2 χρόνια: 80
ευρώ, 3 χρόνια: 50 ευρώ, 4 χρόνια: 40 ευρώ,
5 χρόνια: 30 ευρώ, Δ.Α.Ι. πρώτης εγγραφής
από 1 ως επτά χρόνια: 20 ευρώ, απλή απο-
δέσμευση: 20 ευρώ, Δ.Α.Ι. μετεγγραφή ορι-
σμένου χρόνου (υποσχετική) 1 ή δύο χρόνια:
40 ευρώ

Β κατηγορία
Ένας χρόνος: 100 ευρώ, 2 χρόνια: 80

ευρώ, 3 χρόνια: 40 ευρώ, 4 χρόνια: 30 ευρώ,
5 χρόνια: 25 ευρώ. Δ.Α.Ι. πρώτης εγγραφής
από 1 ως επτά χρόνια: 15 ευρώ, απλή απο-
δέσμευση: 15 ευρώ, Δ.Α.Ι. μετεγγραφή ορι-
σμένου χρόνου (υποσχετική) 1 ή δύο χρόνια:
30 ευρώ

Γ κατηγορία

1 χρόνος: 80 ευρώ, 2 χρόνια: 70 ευρώ, 3
χρόνια: 35 ευρώ, 4 χρόνια: 25 ευρώ, 5 χρό-
νια: 20 ευρώ, Δ.Α.Ι. πρώτης εγγραφής από
ένα ως επτά χρόνια: 15 ευρώ, απλή αποδέ-
σμευση: 15 ευρώ, Δ.Α.Ι. μετεγγραφή ορισμέ-
νου χρόνου (υποσχετική) 1 ή δύο χρόνια:25
ευρώ.

Από Γ Εθνική μέχρι Γ ερασιτεχνική το
παράβολο είναι 200 ευρώ για διαδικασία
Ελληνοποίησης μέσω ΕΙΠ/ΕΠΟ, ατομική
αποδέσμευση μέσω ΕΙΠ/ΕΠΟ και ομαδική
αποδέσμευση μέσω ΕΙΠ/ΕΠΟ.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Talent City FC: Καλό καλοκαίρι…
Θα επιστρέψουμε όλοι ανανεωμένοι και με 
πολλούς στόχους για τη νέα σεζόν…

Αν  και τα ποδοσφαιρικά παπούτσια φορέθηκαν  μόν ο
για 2 μήν ες, έφτασε η ώρα ν α τα κρεμασουμε και ν α
φορέσουμε σαγιον άρες…

Μια δύσκολη χ ρον ιά απο πολλές απόψεις…
Προσπαθήσαμε όμως εν ήλικες και παιδιά και
συμβάλλουμε όλοι μαζί στο ν α προσπαθήσουμε ν α
καλύψουμε απο το χ ρόν ο που «χ άθηκε».. φορών τας
κυρίως το χ αμόγελο μας και φέρν ον τας σε κάθε
προπόν ηση την  καλή μας διάθεση…
Οι προπον ήσεις επισήμως σταμάτησαν  χ θες και το

ραν τεβού μας αν αν εών εται για τέλος Αυγούστου..
Να περάσουμε όμορφα με αγαπημέν α πρόσωπα, ν α
γεμίσουμε όμορφες εικόν ες και στιγμές, ν α
ξεκουραστουμε, ν α κολυμπήσουμε, ν α διασκεδάσουμε
και ν α επιστρέψουμε όλοι αν αν εωμέν οι και με πολλούς
στόχ ους για τη ν έα σεζόν …
Εμείς ετοιμάζουμε όμορφα πράγματα για εσάς και
είμαστε διαθέσιμοι αν ά πάσα στιγμή χ ρειαστείτε
οτιδήποτε!!!!

Καλό καλοκαίρι!!!!
The Talent City  Team 

Τι ισχύει πλέον για τα νέα δελτία των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών…

Super League 2: Οι 36 ομάδες
του νέου πρωταθλήματος 

– Έτσι θα διεξαχθεί

Νέα μορφή θα έχει τη νέα αγωνιστική περίοδο
η Super League 2, καθώς αποφασίστηκε η
συγχώνευση με τη Football League, αλλά και η
συμμετοχή σε αυτή τεσσάρων ομάδων Β, των
μεγάλων ΠΑΕ της Super League.

Από 12 ομάδες που είχε τη χρονιά που
ολοκληρώθηκε, η Super League 2 θα φτάσει τις
36, που θα χωριστούν σε δύο ομίλους. Σε αυτές
συμμετέχουν οι 11 ομάδες που παρέμειναν στην
κατηγορία, η ΑΕΛ που υποβιβάστηκε από τη
Super League, οι 16 ομάδες που έμειναν από τη
Footbal l  League, οι  4 ομάδες που
προβιβάστηκαν από τη Γ’ Εθνική μέσω των
μπαράζ, αλλά και οι 4 ομάδες Β των μεγάλων
ΠΑΕ.

Η… υπό διευκρίνιση άνοδος και  ο
υποβιβασμός

Οι 36 ομάδες θα χωριστούν σε δύο ομίλους,
αλλά είναι μεγάλος ο αριθμός των ομάδων και
στόχος είναι σε βάθος τριετίας, η Super League
2 να έχει μείνει με 18 ομάδες. Γι’ αυτό από κάθε
όμιλο θα υποβιβάζονται 5 ομάδες. 

Το ερώτημα παραμένει πόσες ομάδες θα
παίρνουν απευθείας το εισιτήριο για τη Super
League, καθώς η Ένωση SL2-FL έχει ζητήσει
δύο ομάδες να ανεβαίνουν απευθείας και μια να
παίζει μπαράζ. Η Super League αντιδρά, αλλά το
θέμα ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι ομάδες Β δεν θα
συμμετέχουν στα πλέι οφ ή πλέι άουτ, κι αυτό
σημαίνει πως δεν θα ανεβαίνουν και δεν θα
υποβιβάζονται.

Τα αυστηρά κριτήρια και οι… επιλαχόν τες
Η συμμετοχή στη Super League 2 συνοδεύεται

φέτος με πολύ αυστηρές προϋποθέσεις. Κάθε
ομάδα πρέπει  να έχει  μετοχικό κεφάλαιο
350.000 ευρώ και εγγυητική επιστολή 150.000
ευρώ. Οι  ομάδες πρέπει  να δηλώσουν
συμμετοχή έως τις 15 Ιουλίου.

Σε περίπτωση που κάποια ομάδα δεν
μπορέσει να ανταποκριθεί και δεν δηλώσει
συμμετοχή, αποφασίστηκε να καλυφθεί το κενό,
είτε από ομάδα της Footbal l  League που
υποβιβάστηκε ή από ομάδα που συμμετείχε στα
μπαράζ της Γ’ Εθνικής και δεν ανέβηκε. Αρκεί
βέβαια, να πληροί τα παραπάνω κριτήρια.

Αναλυτικά οι ομάδες της Super League 2
ΑΕΛ, Ξάνθη, Λεβαδειακός, Εργοτέλης, Χανιά,

Διαγόρας, Παναχαϊκή, Τρίκαλα, Απόλλων
Λάρισας, Δόξα Δράμας, Καραϊσκάκης, ΟΦ
Ιεράπετρας, Βέροια, Καβάλα, Πανσερραϊκός,
Ολυμπιακός Βόλου, Θεσπρωτός, Τρίγλια
(Ηρακλής), Αλμωπός Αριδαίας, Καλαμάτα,Ρόδος,
Επισκοπή, Ιάλυσος, Σαντορίνη, Καλλιθέα,
Αιγάλεω, Νίκη Βόλου, Αναγέννηση Καρδίτσας,
Κηφισιά, Ηρόδοτος, Ορφέας Ξάνθης,
Ολυμπιακός Β', ΠΑΟΚ Β', ΑΕΚ Β', Παναθηναϊκός
Β'.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

Διατίθεται οικόπεδο εν-
τος σχεδίου 1573τ.μ.,πρ-
ος ενοικιαση ή πώληση
στα Νεόκτιστα Ασπρ-
οπύργου,τριφατσο με
εύκολη πρόσβαση προς
όλες τις  εθνικές
οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελμα-
τικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύρ-
γου (πλησίον ΙΚΑ και στά-
σης λεοφωρείου), 126 τε-
ραγωνικά μέτρα, κατάλ-
ληλο για
φαρμακείο.Τηλέφωνο ε-
πικοινωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος
οροφος) στη διασταύρω-
ση Ασπροπύργου κοντά
στο ΙΚΑ 86 τετραγωνικά

μέτρα, σε οικογένεια που
να έχει σταθερή εργασία
Διατίθεται και για επαγγε-
λματικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)

Ενοικιάζεται επαγγε-
λματικός χώρος 105
τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαμίνος &
Κολοκοτρώνη). Δεν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρ-
ος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τμ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση Δεμερτζή πίσω
από το Δημοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολ-
υτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και
τον κόλπο του καραμαγ-
κά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ

ΜΕ 2 WC, AIRCONDI-
TION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6
946288952

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται Οικόπεδο
Στον Ασπρόπυργο στη
θέση Ρυκιά, σε τιμή
ευκαιρίας.
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6987305649

Πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύργου!Πληρο-
φορίες κ.σοφια
τηλ.6909156985

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή κα-
τάσταση, τιμή 
60.000€, συζητήσιμη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκα-

τοικία 100 τ.μ., ισόγεια,
προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό, α-
νοικτό πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση
'00, τιμή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-
στα, μονοκατοικία 90
τ.μ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.μ.,
καρποφόρα δέντρα, πω-
λείται λόγω ανάγκης, τιμή
20.000€τηλ: 2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ημιτελής μεζονέτα 162
τ.μ., 2 επίπεδα, ισόγεια,
γωνιακή, 4 υ/δ (το 1
master), 2 μπάνια, σε
οικόπεδο 183 τ.μ., πάρ-
κιν, αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626

Κυρία Ελληνίδα ανα-
λαμβάνει τη φύλαξη παι-
διών στις περιοχές Μάν-

δρας - Μαγούλας & Ελευ-
σίνας. Τηλ. 6979244790

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΚΙΝ 6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ
ΕΝΕΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ 
ΜΑΝΔΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6987708872

Ελληνίδα αποκλειστι-
κή με πείρα ζητά ερ-
γασία για φροντίδα ηλι-
κιωμένων στην περιοχή
του Θριασίου Πεδίου.Τηλ.
6971700804

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ

ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-
5573042. 
Fax: 210-5576988

"Εταιρεία καθαρισμών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια με δίπλωμα
οδήγησης, κάτοικο περ-
ιοχής θριασίου πεδίου.
τηλ: 210 5546957, 
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με
δίπλωμα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γα-
λακτοκομικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής. Επιθυμητή προϋπηρ-
εσία σε ex-van πώληση.
Επικοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email: in-
fo@dikomas.gr

Ζητούνται συνεργάτες
για πωλήσεις προϊόντων
σε εκθεσιακούς χώρους,
ηλικίας από 20 έως 35
ετών. Ώρες επικοινωνίας:
11 π.μ. έως 1 μ.μ. – κος
Ηλίας - Τηλ.: 210 24 70
341 - 694 43 88 304 –e-
mail: ifonitonamea@g-
mail.com  

ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΟ  ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.  ΘΕΣΗ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ,
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ
ΕΠΑΡΧΙΑ, ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΑΛΛΑ  ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ
Η ΓΝΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ.

ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εμπορική - τεχνική εταιρεία ζητά για μόνιμη εργασία
οδηγούς με ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης για πα-
ραδόσεις  εμπορευμάτων με οχήματα της εταιρείας.
Αρμοδιότητες

Παραλαβή και έλεγχος των εμπορευμάτων από τις
αποθήκες της εταιρείας

Παράδοση των εμπορευμάτων στους πελάτες της ε-
ταιρείας

Μέριμνα για την ορθή χρήση των οχημάτων
Ευθύνη για τη συντήρηση των οχημάτων
Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης.
Ευγένεια και ικανότητα επικοινωνίας
Συνέπεια και επαγγελματισμός
Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

ΘΕΣΗ  ΓΙΑ  ΠΡΑΤΗΡΙΟ  ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (ΑΝΤΛΙΕΣ)

Πρατήριο καυσίμων στην περιοχή της Μάνδρας ζητεί
Υπάλληλο.
Θέση πλήρους απασχόλησης 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή
Ευγένεια και ικανότητα επικοινωνίας
Συνέπεια και επαγγελματισμός

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ :

MAIL:   lzaphiri@sime.gr  ή genmanager@sime.gr
ΤΗΛ:   6937477291

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

S.I.M.E. Ε.Π.Ε.                                                                  
29ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο.Α.Θ.                                                                                                   

ΘΕΣΗ ΒΑΡΗ ΝΕΡΟ ΜΑΝΔΡΑ        
ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19600

ΤΗΛ: 210 5551723-4 FAX:210 
5551860 

AUTOGAS 1                           
29ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο.Α.Θ.                                                                                                

ΘΕΣΗ ΒΑΡΗ ΝΕΡΟ ΜΑΝΔΡΑ        
ΤΗΛ.: 210 5551055    

AUTOGAS 2 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΕΞΟΔΟΣ 2                                

ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΘΕΣΗ ΛΑΚΑ ΣΤΑΜΟΥ

ΒΙ.ΠΕ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΤΗΛ.: 210 5556926  
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ΟΔΗΓΟΙ Β,Γ, Δ, Ε ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ 
Επιθυμητά προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτή-
τως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι Διπ-
λώματος ADR
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα
Άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Μέσης Εκπαίδευσης
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Επιθυμητά Προσόντα

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

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45
ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτή-
τως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.  

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

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΕΛΑΦΡΑ,ΔΙΚΥΚΛΑ Κ ΒΑΡΕΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ
Επιθυμητά Προσόντα
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
ΑΕΙ, ΤΕΙ Μηχανολόγος-Ηλεκτρολό-
γος Μηχανικός
Απαραίτητα Προσόντα
Πολύ καλή γνώση Αγγλικής
γλώσσας

Γνώση  Microsoft Office 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ
Επιθυμητά Προσόντα                          

Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
ΑΕΙ, ΤΕΙ 
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ
Απαραίτητα Προσόντα
- Προηγούμενη εμπειρία στον τομέα
της τιμολόγησης – τουλάχιστον 2
έτη            - Άριστη γνώση χειρι-
σμού εφαρμογών MS Office
- Άριστη γνώση χρήσης προγράμ-
ματος ERP            - Καλή γνώση
Αγγλικών (επιπέδου FCE)            -
Οργανωτική & επικοινωνιακή
ικανότητα

ΑΝΤΡΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ
Επιθυμητά Προσόντα 
Ηλικία: έως 45 ετών                  
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ

Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι  Ι.Χ

ΠΩΛΗΤΡΙΑ
Επιθυμητά Προσόντα 
Ηλικία: έως 40 ετών                  
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
άνω
Επιθυμητό: κάτοχοι  Ι.Χ

Απαραίτητα Προσόντα
Προηγούμενη εμπειρία στις πωλή-
σεις οίνων                                                                                     
Καλή Γνώση Αγγλικών

ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ
Επιθυμητά Προσόντα 
Ηλικία: έως 40 ετών                  
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης 
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι  Ι.Χ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45
ετών
Κάτοχοι Ι.Χ.  
Απαραίτητα Προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυ-
νσης η ΤΕΙ Λογιστικής
Προηγούμενη Εμπειρία
Εξαιρετική Γνώση MS Office και
ERP

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααμμίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  

ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ..  ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος, Κάτω Ελευ-
σίνα, 210 556 0948

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνομικό Τμήμα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιμεναρχείο 210 55 42 454
Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόμιο Ελευσίνας 210 55 05 000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
Δασονομείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. Δ. 210 55 42 412
Δ. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.Δ.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο Διανομής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213
20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ :
213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :
213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47
344 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213
20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210 53
23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58 22
074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ



16-θριάσιο Τρίτη 13 Ιουλίου 2021


