
Στο πλευρό των πυρόπληκτων
στέκεται ο Δήμος Ελευσίνας

Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης

ΠΡΟΣΟΧΗ!
ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΜΕ

ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΑΣ
Λ. Κοσμόπουλος: «Καλώ τους συμπολίτες ν α

είν αι προσεκτικοί, ν α ακολουθούν τις οδηγίες
των αρχών και ν α ειδοποιούν το 199 μόλις

αν τιληφθούν εστία πυρκαγιάς»
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Συνεχίζει με Κώστα Λινάρδο
ο Ίκαρος Νεοκτίστων

ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ Α.Ο:
Ανακοίνωση για βοήθεια και

τρόφιμα στους πυρόπληκτους

ΣΣεε  ααυυξξηημμέέννηη  2244ωωρρηη
εεππιιφφυυλλαακκήή  οο  ΔΔήήμμοοςς

ΦΦυυλλήήςς  γγιιαα  ττιιςς  ππυυρρκκααγγιιέέςς

σσεελλ..  33

ΥΠΕΣ:1,5 εκατ. ευρώ σε ΥΠΕΣ:1,5 εκατ. ευρώ σε 
17 Δήμους και 5 Περιφέρειες 17 Δήμους και 5 Περιφέρειες 

που δοκιμάζονται από τις που δοκιμάζονται από τις 
καταστροφικές φωτιές καταστροφικές φωτιές 

Δ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: Νέα ευκαιρία
για ρύθμιση οφειλών 

που έχουν βεβαιωθεί από 15.2.2020
μέχρι 30.6.2021 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως 31.10.2021.

- Εν εργοποιήθηκαν  από την  
Περιφέρεια Αττικής 7 σημεία τροφοδοσίας στις

πληγείσες περιοχές 
- Από την Τρίτη 10 Αυγούστου ξεκινάει η

διανομή 1000 μερίδων φαγητού
σσεελλ..  55

ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΚΚΗΗ
ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΡΡΟΟΦΦΗΗ
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΥΥΒΒΟΟΙΙΑΑ  
– Συνεχείς εκκενώσεις 

διά θαλάσσης - Ασταμάτητη 
η πύρινη λαίλαπα

ΣΣεελλ..  22

σσεελλ..  88

σσεελλ..    1133

σσεελλ..  55

ΔΗΜΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ:

Συγκέντρωση βοήθειας
για τους πυρόπληκτους

έως τις 13/8

σσεελλ..  88

σσεελλ..  22  &&  33

σσεελλ..  33

Πολύ
υψηλός
κίνδυνος
πυρκαγιάς
σε 7
Περιφέρειες 
σήμερα 
Δευτέρα
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ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Ζέστη    

Άνεμοι : βορειοδυτικοί 3-4 μποφόρ
Θερμοκρασία: Από 29 έως  36 βαθμούς Κελσίου.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
5,9,13,17,21,25,29

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αποστόλου Ματθίου, Μαρτύρων Αλεξίου
Δημητρίου Ιακώβου Ιουλιανού Ιωάννου Λεοντίου
Μαρκιανού Πέτρου Φωτίου Μαρίας και Μάρθας
και Αντωνίου του Αλεξανδρέως

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Χατζή Μαρία Ι.Θεμιστοκλέους 49, 2105575331

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΜΗΛΙΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Κοντούλη 79, 2105544250

MANΔΡΑ
Γκίνη Γεωργία Π.Κοροπούλη Βαγγέλη 1,

2105550309

Άνω Λιόσια

Παππού Γεωργία Ι.Λεωφόρος Φυλής 186,
2102474995

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΙΣ ΟΕ

Φιλαδελφείας 328, 2102316792

Σε κατάσταση 24ωρου συναγερμού παραμένει ο
Δήμος Φυλής για την πρόληψη πυρκαγιών μετά και
τις προβλέψεις για ακραία αλλαγή του σκηνικού του
καιρού από σήμερα με ενίσχυση των ανέμων και
επίπεδο επικινδυνότητας 5. 

Μετά από σύσκεψη με την Πυροσβεστική Υπηρεσία η
Πολιτική Προστασία του Δήμου Φυλής χώρισε το Δήμο σε
τομείς και έβγαλε 24ωρες βάρδιες. Ιδιαίτερο βάρος έχει
δοθεί στη Δημοτική Κοινότητα Φυλής και στη Δημοτική
Κοινότητα Άνω Λιοσίων και ειδικότερα στα Δημοτικά Δια-
μερίσματα Κανάλας, Ζωφριάς Πανοράματος και Γεννημα-
τά τα οποία γειτνιάζουν με δασικές εκτάσεις. 

Τις ενέργειες συντονίζουν ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μιχάλ-
ης Οικονομάκης, η Αντιδήμαρχος Φυλής Ελένη Λιάκου
και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Άνω Λιοσίων
Νίκος Λιόσης, οι οποίοι παρέμειναν όλο το βράδυ μαζί με
τους εργαζόμενους σε τομείς που παρουσιάζουν επικιν-
δυνότητα. Συνολικά 90 εργαζόμενοι του Δήμου Φυλής,
χωρισμένοι σε βάρδιες είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα
όλο το 24ωρο. 

Σε διάφορα κομβικά σημεία του Δήμου έχουν διασπαρ-
θεί οι 6 υδροφόρες που διαθέτει ο Δήμος Φυλής, 4 που
παραχωρήθηκαν από την Περιφέρεια και τρείς που έχουν
μισθωθεί, σύνολο 13 υδροφόρες δυναμικότητας 20 τόνων
η κάθε μία. 

Παράλληλα εκτεταμένες περιπολίες σε συγκεκριμένους
τομείς εκτελεί η Δημοτική Αστυνομία ενώ σταθμευμένα σε
καίρια σημεία και σε πλήρη ετοιμότητα είναι ένα μικρό
πυροσβεστικό όχημα που διαθέτει ο Δήμος και άλλα 5
που έχουν μισθωθεί. Τέλος σε ετοιμότητα είναι και τρία
σκαπτικά μηχανήματα έργου (ένα του Δήμου και δύο
μισθωμένα) . 

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για σήμερα
προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγο-
ρίας κινδύνου 5. Για αυτό το λόγο παρακαλούνται οι
πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν
ενέργειες και εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν πυρ-
καγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και 

κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχαν-
ημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα,
συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών,
το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α.
Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρι-
κής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες
παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβε-
στική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Video : https://youtu.be/VvEXBmazCkE

ΣΣεε  ααυυξξηημμέέννηη  εεππιιφφυυλλαακκήή  οο  ΔΔήήμμοοςς
ΦΦυυλλήήςς  γγιιαα  ττιιςς  ππυυρρκκααγγιιέέςς

Σ
το πλευρό των  πυρόπληκτων
συν αν θρώπων  μας στέκεται ο
Δήμος Ελευσίν ας: συγκέν τρω-

ση ειδών  πρώτης αν άγκης  
Στις δύσκολες στιγμές που βιών ει η
Αττική, και η Ελλάδα γεν ικότερα, ο
Δήμος Ελευσίν ας καλεί τους πολίτες
ν α συμπαρασταθούν  στους πυρόπ-
ληκτους συν αν θρώπους μας. 
Πιο συγκεκριμέν α, με ευθύν η της
Διεύθυν σης Κοιν ων ικής Προστασίας
Παιδείας και Πολιτισμού, θα συγκεν -
τρών ον ται καθημεριν ά είδη πρώτης
αν άγκης στο κτήριο της Διεύθυν σης,
Εθν ικής Αν τιστάσεως και Ελευθερίου Βεν ιζέλου. 
Οι πολίτες που το επιθυμούν , μπορούν  ν α προ-
σέρχ ον ται από τις 8 το πρωί μέχ ρι τη 1 το μεσημέρι. 
Τα είδη που συλλέγον ται και αποστέλλον ται με ευθύν η
του Δήμου, είν αι τα εξής: 
•Νερά
•Τρόφιμα (που δεν  χ ρειάζον ται προετοιμασία για κατα

ν άλωση, όπως μπισκότα, φρυγαν ιές, παξιμάδια, κρο-
υασάν , γάλα, κον σέρβες, κλπ.) 
•Είδη ατομικής υγιειν ής (οδον τόβουρτσες, οδον τόπα-
στες, χ αρτί υγείας, μωρομάν τηλα, πάν ες για μωρά και
για ηλικιωμέν ους, σαπούν ι, σαμπουάν , αφρόλουτρο,
κλπ)
•Είδη καθαριότητας (σκούπες, φαράσια, κουβάδες,
σφουγγαρίστρες, γάν τια, κλπ.)

Στο πλευρό των πυρόπληκτων στέκεται
ο Δήμος Ελευσίνας

- Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης



Σε ετοιμότητα βρίσκον ται οι υπηρεσίες της Περιφερ-
ειακής Εν ότητας Δυτικής Αττικής και εκτάκτως συν ε-
δρίασε την  Πέμπτη 5 Αυγούστου το Συν τον ιστικό
Πολιτικής Προστασίας Δυτικής Αττικής, με τη συμμε-
τοχ ή εκπροσώπων  σωμάτων  ασφαλείας, αστυν ομίας,
τροχ αίας, πυροσβεστικής, δασαρχ είου, Δήμων , Δασα-
ρχ είου, υπό τον  συν τον ισμό του Αν τιπεριφερειάρχ η
Δυτ. Αττικής Λευτέρη Κοσμόπουλου.

Υπεν θυμίζεται ότι ισχ ύει όπως καθ’ όλη την  διάρκεια
της αν τιπυρικής περιόδου η προληπτική απαγόρευση
κυκλοφορίας και παραμον ής εκδρομέων  σε δρυμούς,
δάση και ευπαθείς περιοχ ές (Αν αλυτικότερα
http://www.patt.gov .gr/site/index.php?option=com_co
ntent&v iew=article&id=35969:apof aseis-apagoref sis-
ky klof orias-kai-paramonis-ekdromeon-se-dry moy s-
das i-kai-ef patheis -perioxes -kata-t i-diarkeia-t is -
antipy rikis-periodou-se-imeres-poly -y psiloy -kindy nou-
ekdilos is -py rkagias -kata-t in-ant ipy rik i-periodo-
2020&catid=574&Itemid=919 )

Σχ ετικά ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Δυτ. Αττικής Λευτέρ-
ης Κοσμόπουλος δήλωσε: «Καλώ τους συμπολίτες ν α
είν αι προσεκτικοί, ν α ακολουθούν  τις οδηγίες των
αρχ ών  και ν α ειδοποιούν  το 199 την  Πυροσβεστική
μόλις αν τιληφθούν  εστία πυρκαγιάς. Απαιτείται ιδιαίτε-
ρη προσοχ ή στην  αποφυγή εν εργειών  που μπορεί ν α
προκαλέσουν  πυρκαγιά ή και λήψη προληπτικών
μέτρων  αυτοπροστασίας. Οι υπηρεσίες Περιφερειακής
Εν ότητας Δυτικής Αττικής είν αι σε ετοιμότητα, ν α
συν δράμουν  το έργο της πυροσβεστικής. Είν αι κρίσι-
μες οι μέρες και οι ώρες, πρέπει ν α διαφυλάξουμε το
περιβάλλον  και τον  τόπο μας»

Οδηγίες προστασίας 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ

Αν  βρίσκεστε στην  ύπαιθρο
Μην  καίτε σκουπίδια ή ξερά χ όρτα και κλαδιά κατά

τους θεριν ούς μήν ες.

Μην  αν άβετε υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε
χ ώρους που υπάρχ ουν  ξερά χ όρτα το καλοκαίρι.

Αποφύγετε εργασίες που εν δέχ εται ν α προκαλέ-
σουν  πυρκαγιά (π.χ . ηλεκτροκολλήσεις, χ ρήση
τροχ ού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπιν θήρες).

Μην  πετάτε αν αμμέν α τσιγάρα.

Μην  αφήν ετε τα σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχ ει
κίν δυν ος αν άφλεξης.

Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιό-
δους υψηλού κίν δυν ου.

Αν  το σπίτι σας βρίσκεται μέσα ή κον τά σε δάσος
Δημιουργείστε μια αν τιπυρική ζών η γύρω από το

σπίτι καθαρίζον τας σε ακτίν α τουλάχ ιστον  10 μέτρων
τα ξερά χ όρτα και φύλλα, τις πευκοβελόν ες και τα κλα-
διά.

Κλαδέψτε τα δέν δρα μέχ ρι το ύψος των  3 μέτρων ,
αν άλογα με την  ηλικία και την  κατάστασή τους.

Απομακρύν ετε τα ξερά κλαδιά από τα δέν δρα και
τους θάμν ους.

Μην  αφήν ετε τα κλαδιά των  δέν δρων  ν α ακο-
υμπούν  στους τοίχ ους, τη στέγη και τα μπαλκόν ια του
σπιτιού. Κλαδέψτε τα αφήν ον τας απόσταση τουλάχ ι-
στον  5 μέτρων  από το σπίτι.
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ΑΥΣΤΗΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Δ. ΦΥΛΗΣ

Οι υπαίτιοι θα παραπέμπονται
στον Εισαγγελέα

Ο Δήμος Φυλής προειδοποιεί ότι σε περίπτωση
που περιέρχονται σε γνώση των υπηρεσιών του
δραστηριότητες οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν
φωτιά θα παραπέμπουν τους υπαίτιους στον
Εισαγγελέα . 

Τούτο γιατί παρά τις επανειλημμένες, κόσμιες
συστάσεις που προηγήθηκαν της πυρκαγιάς,
αλλά και των προσπαθειών του Δήμου στον τομέα
της αποψίλωσης, κάποιοι ανεγκέφαλοι
συμπολίτες μας επιμένουν να αγνοούν τα μέτρα
πρόληψης, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή και την
περιουσία όλων μας.

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: Συγκέντρωση
βοήθειας για τους πυρόπληκτους έως τις 13/8

O Δήμος Ασπροπύργου, με αίσθημα
κοινής ευθύνης, διαμοίρασε την
Πέμπτη 5 Αυγούστου 2021, φιάλες
με εμφιαλωμένο νερό και πάγο
στους πυροσβέστες που επιχειρ-
ούσαν σε μέτωπα της Αττικής.
Κινούμενη με αίσθημα ευθύνης και
αλληλεγγύης, η Διεύθυνση Κοινωνι-
κής Προστασίας, του Δήμου, παρα-
καλεί όσοι πολίτες και εταιρείες του Δήμου μας επιθυμούν να προσφέρουν τρόφιμα και
είδη πρώτης ανάγκης (τροφές μακράς διάρκειας, χυμούς, μπισκότα, κρουασάν, μεγάλες
συσκευασίες σε εμφιαλωμένα νερά, ζωοτροφές, γάζες, Pulvo, επιδέσμους, αλοιφές
εγκαυμάτων, πετσέτες, μάσκες, γάντια), μπορούν να προσέλθουν στη Διεύθυνση Κοινω-
νικής Προστασίας, όπου θα γίνει η συλλογή τους, προκειμένου στη συνέχεια να απο-
σταλούν στις πυρόπληκτες περιοχές της χώρας. 
Όσοι το επιθυμούν θα μπορούν να προσέρχονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρ-
ες στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας (Δοϊράνης & Θεοτοκοπούλου) μέχρι και τις
13-08-2021 και κατά τις ώρες  08:00-14:00.  
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε στα τηλέφωνα:
2132006742-6740 (Γραφείο Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας κας Σ. Μαυρίδη,
210-5575596 (Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας).
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη βοήθειά σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΜΕ ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΑΣ 
Λ. Κοσμόπουλος: «Καλώ τους συμπολίτες να είναι προσεκτικοί, να ακολουθούν τις οδηγίες

των αρχών και να ειδοποιούν το 199  μόλις αντιληφθούν εστία πυρκαγιάς»
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Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284



Δευτέρα 9 Αυγούστου 2021 θριάσιο-5

Δ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: Νέα ευκαιρία για ρύθμιση οφειλών 
που έχουν βεβαιωθεί από 15.2.2020 μέχρι 30.6.2021 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως 31.10.2021.

Ο
Δήμος Ασπροπύργου στα πλαίσια του N.
4764/2020 (ΦΕΚ 256/23.12.2020 τεύχ ος Α')
«Ρυθμίσεις για την  προστασία της δημόσιας

υγείας από τις συν έπειες της παν δημίας του κορων ο-
ϊού COVID-19, την  εν ίσχ υση των  μέσων  μαζικής
μεταφοράς, την  επιτάχ υν ση της απον ομής των
συν τάξεων , τη ρύθμιση οφειλών  προς τους
Oργαν ισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατε-
πείγουσες διατάξεις.», αν ακοιν ών ει τη ρύθμιση
οφειλών  που έχ ουν  βεβαιωθεί από 15.2.2020 μέχ ρι
30.6.2021 και οφειλές που κατέστησαν  ληξιπρόθε-
σμες, συμπεριλαμβαν ομέν ων  των  απωλειών
ρυθμίσεων , από 15.2.2020 έως 11.6.2021
(ημερ.δημοσ. Ν.4807/2021). 

Δικαιούχ οι υπαγωγής στην  αν ωτέρω ρύθμιση είν αι τα
φυσικά πρόσωπα και όσα ν ομικά πρόσωπα έχ ουν
υποστεί οικον ομικές επιπτώσεις από την  παν δημία
του κορων οϊού COVID-19.

Στον  αν ωτέρω Νόμο ορίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλ-
λον ται  έως   31.10.2021. 

Συγκεκριμέν α:
Α. Στη ρύθμιση του N. 4764/2020 υπάγον ται οι οφει-

λές προς τους δήμους και τα ν ομικά πρόσωπα αυτών
που έχ ουν  βεβαιωθεί  από 15.2.2020 μέχ ρι 30.6.2021
και οφειλές που κατέστησαν  ληξιπρόθεσμες, συμπερι-
λαμβαν ομέν ων  των  απωλειών  ρυθμίσεων , από
15.2.2020 έως έως 11.6.2021 (ημερ.δημοσ.
Ν.4807/2021).

Β. Οι οφειλές δύν αν ται ν α καταβληθούν  εφάπαξ ή σε
μην ιαίες ισόποσες δόσεις (πλην  της τελευταίας που
μπορεί ν α είν αι μικρότερη των  υπολοίπων ) με απαλ-
λαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις
και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα
πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής 

ή αν ακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.
Γ. Η ρυθμιζόμεν η οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η

πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργά-
σιμες ημέρες από την  ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση,
διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. 

Οι επόμεν ες δόσεις καταβάλλον ται μέχ ρι την  τελευ-
ταία εργάσιμη ημέρα του αν τίστοιχ ου μήν α, χ ωρίς ν α
απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 

Δ. Κάθε δόση, πλην  της τελευταίας, δεν  μπορεί ν α
είν αι μικρότερη των  είκοσι (20) ευρώ για οφειλέτες
φυσικά πρόσωπα και των  πεν ήν τα (50) ευρώ για οφει-
λέτες επιχ ειρήσεις κάθε είδους. 

Για διευκριν ήσεις και πληροφορίες μπορείτε ν α απε-
υθύν εστε στο τμήμα είσπραξης εσόδων  του Δήμου
Ασπροπύργου (Υπεύθυν ος Επικοιν ων ίας κος  Λιάκος
Σπυρίδων  τηλ. 2132006466). 

- Ενεργοποιήθηκαν από την Περιφέρεια Αττικής 7 σημεία τροφοδοσίας στις πληγείσες περιοχές 
- Από την Τρίτη 10 Αυγούστου ξεκινάει η διανομή 1000 μερίδων φαγητού

Η Περιφέρεια Αττικής προχ ώρησε
στην  αν άπτυξη 7 σημείων  τροφοδοσίας
για τους πυρόπληκτους της Αττικής  και
τις δυν άμεις που συμβάλλουν  στην
πυρόσβεση. Στα σημεία αυτά συγκεν -
τρών ον ται επίσης προσφορές πολιτών
και φορέων . Μεταξύ άλλων  προσφέρον -
ται μερίδες φαγητού, ν ερά, μάσκες και
σάν τουιτς.

Από την  ερχ όμεν η Τρίτη 10
Αυγούστου η Περιφέρεια Αττικής σε
συν εργασία με το «Δειπν οσοφιστήριο»
εξασφαλίζουν  τη διαν ομή επιπλέον
1000 μερίδων  φαγητού.  

Ο Περιφερειάρχ ης Αττικής εκφράζει
τις θερμές ευχ αριστίες του για τις προ-
σφορές που πραγματοποιούν ται από
τους συμπολίτες μας, οι οποίοι
δείχ ν ουν  έμπρακτα την  αλληλεγγύη
τους.

Τα σημεία τροφοδοσίας βρίσκον ται:

1. Στην  πλατεία Αφιδν ών
2. Στη Γέφυρα Αφιδν ών  επί της Εθν ι-

κής Οδού  
3. Στην  Ιπποκράτειο Πολιτεία
4. Στους Θρακομακεδόν ες 
5. Στη Βαρυμπόμπη 
6. Στο Κρυον έρι 
7. Στον  Άγιο Στέφαν ο 

Το σημείο στη γέφυρα Αφιδν ών  λειτο-
υργεί και ως συν τον ιστικό κέν τρο. 

Τις δράσεις συν τον ίζει ο Αν τιπεριφερ-
ειάρχ ης Πολιτικής Προστασίας Βασίλης
Κόκκαλης, εν ώ αξιοποιούν ται και ειδικά
οχ ήματα –βαν  του ΕΔΣΝΑ. 

Σημεία συγκέν τρωσης αν θρωπιστικής
βοήθειας και υπεύθυν οι επικοιν ων ίας
αν ά τομέα 

Τα σημεία που εν εργοποιούν ται για
συγκέν τρωση ειδών  πρώτης αν άγκης
και αν θρωπιστικής βοήθειας είν αι τα
παρακάτω: 

Περιφερειακή εν ότητα Κεν τρικού
Τομέα Αθην ών

Μεσογείων  156 Διεύθυν ση Μεταφο-
ρών  

Υπεύθυν ος Επικοιν ων ίας 
Χρήστος Τσαν τήλας 
2131600640

Περιφερειακή Εν ότητα Νοτίου Τομέα
Αθην ών

ΚΕΝΤΡΟ LOGISTICS, Ολυμπιακός
Πόλος Παλ. Φαλήρου (Πλατεία Νερού) -
Κτίριο Β220 Καλλιθέα

Υπεύθυν ος Επικοιν ων ίας
Παν αγιώτης Κακιών ης 

Τηλ. 2104819002
Κιν .  +30698 2179822

Περιφερειακή Εν ότητα Βορείου Τομέα
Αττικής

Γκύζη 18 και Λεωφόρο Κηφισίας
Υπεύθυν οι Επικοιν ων ίας 
Ιωάν ν α Αγγελούση 
2132100530
Θεόδωρος Κρητικός
2132100533
Κιν ητό 6944343693

Περιφερειακή Εν ότητα δυτικής Αττι-
κής

Ηρώων  Πολυτεχ ν είου 78 Ελευσίν α 
Υπεύθυν η Επικοιν ων ίας 

Γιαν ν ίκου Ειρήν η
698 4104569

Περιφερειακή Εν ότητα Αν ατολικής
Αττικής 

17O Χιλιόμετρο Λεωφόρου Μαραθών ος

Παλλήν η 
Υπεύθυν ος Επικοιν ων ίας 

Xρήστος Θεοδωρακόπουλος 
KIN.:6986723292
ΓPAΦEIOY: 2132005122

Περιφερειακή Εν ότητα Δυτικού Τομέα
Αθήν ας

Τρώων  1& Χαλκίδος, Περιστέρι
Υπεύθυν η  Επικοιν ων ίας 

Μαρία Μαμάκου
Τηλ.: 6939353768 , 2132100376-7 

Περιφερειακή Εν ότητα Πειραιά 
Αιγάλεω 5 και Κάστορος. Πειραιάς
Υπεύθυν η  Επικοιν ων ίας 
Καλλιόπη Kουτσούκου 
Τηλ 2132073774

Περιφερειακή εν ότητα ν ήσων
Αιγάλεω 5 και Κάστορος. Πειραιάς
Υπεύθυν ος Επικοιν ων ίας 
Κώστας Γκιόκας 
693 2436438

Ως σημείο συγκέν τρωσης της βοήθει-
ας που θα αποστέλλεται στις πυρόπ-
ληκτες περιοχ ές εκτός Αττικής θα αξιο-
ποιηθεί και το Κέν τρο Διαχ είρισης
Αποχ ιον ισμού στη Διεύθυν ση Ελέγχ ου
και Συν τήρησης Έργων  (ΔΕΣΕ) της
Περιφέρειας στο Καπαν δρίτι. 
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ΚΚααθθοορριισσττιικκόόςς  οο  ρρόόλλοοςς  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΦΦυυλλήήςς  
σσττηηνν  κκααττάάσσββεεσσηη  ττηηςς  ππυυρρκκααγγιιάάςς  σσττοο  ΠΠοοιικκίίλλοο  ΌΌρροοςς

H
αποφασιστικότητα του Πυροσβεστικού
Σώματος, η ετοιμότητα του Δήμου Φυλής, η
αλληλεγγύη των  άλλων  Δήμων  και του

Αν απτυξιακού Συν δέσμου Δυτ. Αθήν ας (ΑΣΔΑ) και ο
αλτρουισμός των  εθελον τών  ήταν  οι παράγον τες
που περιόρισαν  και κατάσβεσαν  τη φωτιά, η οποία
ξέσπασε, χ θες το απόγευμα, 6 Αυγούστου 2021,
κον τά στο ν έο Κοιμητήριο Άν ω Λιοσίων .

Παρά την  άμεση κιν ητοποίηση της Πυροσβεστικής
και του Δήμου Φυλής, η φωτιά, λόγω του ισχ υρού
αν έμου, επεκτάθηκε στο Ποικίλο Όρος,
αν αγκάζον τας τις πυροσβεστικές δυν άμεις ν α
δώσουν  μάχ η για τη σωτηρία του στρατοπέδου της
206 Πτέρυγας Αεροπορικής Υποστήριξης (πρώην
ΜΑΚ) και των  εγκαταστάσεων  και κατοικιών  που
βρίσκον ται κάτω από το λατομείο Σιακαν δάρη.

Μετά το πέρασμα της φωτιάς από την
κορυφογραμμή, με κατεύθυν ση την  Πετρούπολη, οι
δυν άμεις του Δήμου Φυλής, με τον  Αν τιδήμαρχ ο
Γιάν ν η Μαυροειδάκο, αν απτύχ θηκαν  προς την
πλευρά του Καματερού. Εν ώθηκαν  με τις δυν άμεις
που αγων ίζον ταν  για την  προστασία της συν οικίας
του Ατάλλου, όπου βρέθηκαν  και οι Δήμαρχ οι Φυλής
Χρήστος Παππούς και Πετρούπολης Στέφαν ος
Βλάχ ος. Το τμήμα του Αν τιδημάρχ ου Μιχ άλη
Οικον ομάκη έμειν ε στην  περιοχ ή του Δήμου Φυλής
για ν α εμποδίσει αν αζωπυρώσεις. 

Τελικά η φωτιά ελέγχ θηκε στις 02:30 το πρωί,
αν ακουφίζον τας τις αρχ ές και τους κατοίκους του
Καματερού και της Πετρούπολης.

“Η ετοιμότητα και η επαγρύπν ιση του Δήμου Φυλής
και κυρίως η εν ίσχ υση των  πυροσβεστικών
δυν άμεων  που διαθέτει, με ιδιωτικά μέσα, ήταν
καθοριστική και έσωσε τη δημόσια και ιδιωτική

περιουσία. 
Ο Δήμαρχ ος Χρήστος Παππούς που τέθηκε

επικεφαλής της προσπάθειας είχ ε προβλέψει ότι θα

β ρ ι σ κ ό μ α σ τ α ν
αν τιμέτωποι με την
πύριν η λαίλαπα, όπως
έχ ει συμβεί αρκετές φορές
και αυτό το καλοκαίρι.
Δεν  εφησυχ άζουμε και
καλούμε τους συν δημότες
μας ν α είν αι ιδιαίτερα
προσεκτικοί και ν α
συν εργάζον ται με τις
αρχ ές”,  τόν ισε ο
Αν τιδήμαρχ ος Πολιτικής
Προστασίας Μιχ άλης
Οικον ομάκης.

Στη συγκιν ητική
προσπάθεια των
εργαζομέν ων  και κυρίως
των  εθελον τών
αν αφέρθηκε ο
Αν τιδήμαρχ ος Γιάν ν ης

Μαυροειδάκος. “Δούλεψαν  πολύ σκληρά για τον
περιορισμό της φωτιάς, αλλά και για τη σωτηρία της
παν ίδας. 



Γ. Πατούλης: «Αναγκαία η
λήψη μέτρων προστασίας από
όλους τους κατοίκους της Αττι-
κής. Ενεργοποιείται και το 1110
για ειδικές οδηγίες προφύλαξ-
ης προς τους πολίτες»

Π
άρα πολύ υψηλά επίπεδα
αιωρούμεν ων  μικροσωμα-
τιδίων  PM2.5 και αιθάλης,

εξακολουθούν  ν α συγκεν τρών ον -
ται στην  ατμόσφαιρας πάν ω από
το Λεκαν οπέδιο Αττικής. Η Περιφ-
έρεια Αττικής σε συν εργασία με το
Εθν ικό Αστεροσκοπείο Αθην ών
βρίσκεται σε πλήρη κιν ητοποίηση
για την  καταγραφή και τη χ αρτο-
γράφηση των  υψηλών  επιπέδων
συγκέν τρωσης αιωρούμεν ων
μικροσωματιδίων . Σύμφων α με τα
στοιχ εία αυτά καταγράφον ται
ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα σε
συγκεκριμέν ες ώρες στο Βόρειο
και Κεν τρικό Τομέα καθώς και
στον  Πειραιά. 

Με εν τολή του Περιφερειάρχ η
Αττικής Γ. Πατούλη ο αρμόδιος
Αν τιπεριφερειάρχ ης Υγείας Γ.
Κεχ ρής έχ ει προχ ωρήσει στο
συν τον ισμό και στην  εν εργο-
ποίηση του 1110 προκειμέν ου οι
πολίτες ν α εν ημερών ον ται όλο το
24ωρο,  χ ωρίς καμία χ ρέωση, για
την  αν τιμετώπιση αν απν ευ-
στικών  προβλημάτων  λόγω του
τοξικού ν έφους που δημιουργήθη-
κε από τις πυρκαγιές. 

Με αφορμή την  αν ησυχ ητική
αυτή εικόν α ο Περιφερειάρχ ης
επισημαίν ει: 

«Καλώ τους  κάτοικους της Αττι-
κής ν α περιορίσουν  τις μετακιν ή-
σεις τους και σε περίπτωση που
πρέπει ν α εξέλθουν  των  κατοι-
κιών  τους ν α χ ρησιμοποιούν
μάσκες N95, ΚΝ95 ή FFP2, οι
οποίες παρέχ ουν  προστασία
από τα σωματίδια PM2.5. Επίσης

είν αι σημαν τικό ν α ακολουθούν
όλα τα αν αγκαία μέτρα προφύλαξ-
ης σύμφων α και με τις οδηγίες τις
οποίες έχ ουμε εκδώσει καθώς και
με βάση τη σχ ετική εγκύκλιο του
Υπουργείου Υγείας.  Για την
καλύτερη εν ημέρωση των
πολιτών  έχ ει ήδη εν εργοποιηθεί
και το τετραψήφιο τηλεφων ικό
κέν τρο 1110 που λειτουργεί σε
συν εργασία Περιφέρειας και ΙΣΑ. 

Η Πολιτική Προστασία της Περ-
ιφέρειας Αττικής και η Διεύθυν ση
Κλιματικής Αλλαγής, της Περιφέρ-
ειας συν εργάζον ται στεν ά με την
επιστημον ική ομάδα του Εθν ικού
Αστεροσκοπείου Αθην ών  στο
πλαίσιο του παρατηρητηρίου
Ατμοσφαιρικής Ρύπαν σης και Κλι-
ματικής Αλλαγής. Παρακολουθ-
ούμε συν εχ ώς την  εξέλιξη του
φαιν ομέν ου και εν ημερών ουμε
τους πολίτες».   

Τα ποιοτικά χ αρακτηριστικά της
ατμόσφαιρας στην  Αττική σύμφω-
ν α με τις μετρήσεις του Εθν ικού
Αστεροσκοπείου Αθην ών

Από στοιχ εία του δικτύου
αισθητήρων  του Ιν στιτούτου
Ερευν ών  Περιβάλλον τος του
Εθν ικού Αστεροσκοπείου Αθη-
ν ών  (ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ), που λειτουρ-
γεί στο πλαίσιο της Εθν ικής Ερευ-
ν ητικής Υποδομής ΠΑΝΑΚΕΙΑ
και της συν εργασίας με το Παρατ-
ηρητήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπαν -
σης και Κλιματικής Αλλαγής της
Περιφέρειας Αττικής,
προκύπτουν  τα ακόλουθα
στοιχ εία:

Καθόλη τη διάρκεια της ν ύχ τα
της 6ης Αυγούστου οι συγκεν -
τρώσεις των  PM2.5 παρέμειν αν
σε μέτρια επίπεδα (περίπου στα
20 μg m-3) με μια μικρή επιβάρυ-
ν ση στον  βόρειο τομέα που αν ή-
λθαν  στα 40 μg m-3.

Μεταξύ 7.00 και 11.00 το πρωί,
υπήρξε απότομη αύξηση των

συγκεν τρώσεων  αρχ ικά στον
Πειραιά και τον  Κεν τρικό Τομέα
και κατόπιν  σε όλο το λεκαν οπέ-
διο, με ωριαίες τιμές που ξεπέρα-
σαν  τα 100 μg m-3, ωστόσο αρκε-
τά χ αμηλότερες από τα επίπεδα
της πρώτης ημέρας τη φωτιάς,
όταν  τα μέγιστα ωριαία επίπεδα
ξεπερν ούσαν  τα 300 μg m-3.

Μετά τις 11.00 παρατηρείται
σταδιακή βελτίωση, με τα επίπεδα
στον  Κεν τρικό και Βόρειο τομέα
ν α χ αρακτηρίζον ται μέτρια
(περίπου στα 20 μg m-3), εν ώ
στο υπόλοιπο λεκαν οπέδιο παρ-
αμέν ουν  σχ ετικά χ αμηλότερα. 

Επισημαίν εται, ότι τα επίπεδα
της σωματιδιακής ρύπαν σης μπο-
ρούν  ν α αλλάξουν  αν ά πάσα
στιγμή αν άλογα με την  κατεύθυ-
ν ση και έν ταση των  αν έμων  που
επικρατούν  στην  περιοχ ή, καθώς
και την  χ ωρική εξέλιξη της πυρ-
καγιάς. Σε οποιαδήποτε αξιόλογη
μεταβολή της κατάστασης θα
υπάρξει ν εότερη εν ημέρωση. 

Εν ημέρωση σε ωριαία βάση
παρέχ εται από την  πλατφόρμα
της Εθν ικής Υποδομής
PANACEA (https://air-
quality .gr/). 

Να σημειωθεί ότι οι μετρήσεις
αιωρουμέν ων  σωματιδίων  ΡΜ2.5
πραγματοποιούν ται με χ ρήση
αισθητήρων  οπτικής καταμέτρη-
σης. Οι συγκεν τρώσεις διορ-
θών ον ται με βάση πρότυπα όργα-
ν α αν αφοράς.   
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Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τα αιωρούμενα σωματίδια PM2.5 στην ατμό-
σφαιρα της Αττικής –Έκκληση Περιφερειάρχη για περιορισμό των μετακι-

νήσεων και χρήση ειδικών μασκών

Μ
ε εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής
και μέσα στις ακραίες συνθήκες που
βιώνουμε εδώ και πέντε ημέρες, με τις

καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν  την
Αττική και όλη την χώρα, η Περιφέρεια Αττικής
ενισχύει την πυρασφάλεια, τόσο του μοναδικού
Μητροπολιτικού Πάρκου της Αττικής, του Πάρ-
κου «Αντώνης Τρίτσης», όσο και όλων των
χώρων πρασίνου αρμοδιότητάς της. 

Ο Γ. Πατούλης, μετά και τις απαράδεκτες
προσπάθειες εμπρησμού στο Πεδίον του
Άρεως, ζήτησε την επιπλέον ενίσχυση των
δυνάμεων πυρασφάλειας στα σημεία αρμοδιότ-
ητας της Περιφέρειας, ενώ συνέστησε σε όλους
τους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες να συνεργα-
στούν με τους Δήμους των περιοχών τους και
να τους παράσχουν βοήθεια, όπου αυτό είναι
δυνατό για την προστασία του αστικού και περ-
ιαστικού πρασίνου.   

«Οφείλουμε τις δύσκολες αυτές ώρες, που
κάποιοι έχουν βαλθεί να καταστρέψουν τους
πνεύμονες πρασίνου της Αττικής μας, να είμαστε
υποψιασμένοι και σε εγρήγορση. Θωρακίζουμε
και προστατεύουμε κάθε πνεύμονα πρασίνου»,
σημείωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ.
Πατούλης. 

Ενισχυμένη Πυρασφάλεια στο Μητροπολιτικό
Πάρκο «Α. Τρίτσης»

Προκειμένου να προστατευθεί  ο μοναδικός
πνεύμονας πρασίνου της Δυτικής Αθήνας, το
Μητροπολιτικό Πάρκο «Α. Τρίτσης» έχει
ενισχυθεί η φύλαξη του με  υδροφόρα οχήματα,
τα οποία βρίσκονται σε επιφυλακή σε 24ωρη
βάση.

Να σημειωθεί, ότι με το ίδιο αίσθημα καθή-
κοντος και με γνώμονα την ασφάλεια της ανθ-
ρώπινης ζωής και την προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος, λειτουργούν και οι Υπηρεσίες
του Φορέα Διαχείρισης, οι οποίες από την
αρχή της αντιπυρικής περιόδου, έλαβαν όλα τα
απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας του Πάρ-
κου.

Επιπλέον, συγκροτήθηκε άμεσα ένα σύστημα
εθελοντών που με αυταπάρνηση δίνουν τις
υπηρεσίες τους  καθημερινά, υπό τον συντονι-
σμό του Φορέα Διαχείρισης. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες δίνονται στους δύο
όμορους Δήμους, τον Δήμο Ιλίου και τον Δήμο
Αγίων Αναργύρων – Καματερού, οι οποίοι
συνδράμουν στην πυρασφάλεια του μητροπο-
λιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» όποτε
τους ζητηθεί. 

Ενισχυμένη η 
πυρασφάλεια 

στο Μητροπολιτικό
Πάρκο Α. Τρίτση και σε

όλους τους χώρους
πρασίνου της Αττικής



Ανεξέλεγκτα επί 4 μέρες μαίνον-
ται τα πύρινα μέτωπα στη βόρεια
Εύβοια, με την πυρκαγιά να απει-
λεί ανθρώπινες ζωές, ενώ στο πέρ-
ασμά της αφανίζει χιλιάδες στρέμ

ματα πρασίνου και σπίτια.
Η κατάσταση στην περιοχή είναι

δραματική. Κάτοικοι, οι οποίοι
νιώθουν εγκαταλελειμμένοι από το
κράτος, αναγκάζονται να αφήσουν 

τον τόπο τους για να σωθούν,
παίρνοντας μαζί τους μόνο τα
απολύτως απαραίτητα.

Το πρώτο μεγάλο πύρινο μέτωπο
μπαίνει στο χωριό Γούβες, σε μία 

πορεία που οδηγεί στο Αρτεμίσιο,
το Πευκί και τη θάλασσα, με τους εν
λόγω οικισμούς να κινδυνεύουν.
Λίγο μακρύτερα και από την άλλη
πλευρά του νησιού, η φωτιά
κινείται κατευθείαν προς τους
Καματριάδες και τους Γαλατσάδες
και, αν περάσει από αυτά τα δύο
κομβικά σημεία, πλέον θα βρεθεί
πάνω από την Αιδηψό.

Σημειώνεται πως στο Πευκί από
χθες βρίσκονται ferry boat καθώς
και δυνάμεις του Λιμενικού και του
Πολεμικού Ναυτικού που θα μεταφ-
έρουν τους κατοίκους σε ασφαλές
σημείο. Ειδικότερα, σε ετοιμότητα
βρίσκονται τρία σκάφη του Λιμενι-
κού, δυο πλοία και δυο σκάφη του
Πολεμικού Ναυτικού, ένα επιβατ-
ηγό, δυο τουριστικά σκάφη, αλιευτι-
κά και ιδιωτικά σκάφη για πιθανή
περισυλλογή κατοίκων και τουρι-
στών.

Ήδη, αρκετοί είναι αυτοί που
έχουν εκκενώσει τα χωριά, ενώ
στο σημείο φτάνουν συνεχώς
κάτοικοι και παραθεριστές. Προς το
παρόν, οι αρμόδιες αρχές έχουν
προχωρήσει στη διάσωση και περι-
συλλογή 349 ατόμων.
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ΒΙΒΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ 
– Συνεχείς εκκενώσεις διά θαλάσσης- Ασταμάτητη η πύρινη λαίλαπα

ΥΠΕΣ:1,5 εκατ. ευρώ σε 17 Δήμους και 5 Περιφέρειες ΥΠΕΣ:1,5 εκατ. ευρώ σε 17 Δήμους και 5 Περιφέρειες 

που δοκιμάζονται από τις καταστροφικές φωτιές που δοκιμάζονται από τις καταστροφικές φωτιές 

Με απόφαση του
Υπουργείου Εσωτε-
ρικών  επιχ ορη-
γούν ται, με το
συν ολικό ποσό του
1,5 εκατ. ευρώ, 17
Δήμοι και 5 Περιφ-
έρειες της χ ώρας,
που δοκιμάζον ται
από τις καταστροφ-
ικές φωτιές των
τελευταίων  ημερών .

Η έκτακτη χ ρηματοδότηση
γίν εται στο πλαίσιο του «Προ-
γράμματος πρόληψης και αν τι-
μετώπισης ζημιών  και καταστρ-
οφών  που προκαλούν ται από
θεομην ίες στους ΟΤΑ α’ και β΄
βαθμού» (ΣΑΕ 055) και αφορά
στην  οικον ομική εν ίσχ υση
των  πληγέν των  Δήμων  και
Περιφερειών  για την  κάλυψη
των  πρώτων  τους αν αγκών .  
Τα εν  λόγω ποσά πιστών ον ται

άμεσα και καταν έμον ται στους
κάτωθι Δήμους και Περιφέρειες,
ως εξής:
Δήμος Αν ατολικής Μάν ης:
50.000 €
Δήμος Αρχ αίας Ολυμπίας:
100.000 €

Δήμος Αχ αρν ών : 140.000 €
Δήμος Βοίου: 20.000 €
Δήμος Γρεβεν ών : 40.000 €
Δήμος Δεσκάτης: 20.000 €
Δήμος Διον ύσου: 60.000 €
Δήμος Δωρίδος: 50.000 €
Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού:
50.000 €
Δήμος Κηφισιάς: 50.000 €
Δήμος Κοζάν ης: 20.000 €
Δήμος Λοκρών : 30.000 €
Δήμος Μαν τουδίου - Λίμν ης -
Αγίας Άν ν ας: 120.000 €
Δήμος Πύλου - Νέστορος:
50.000 €
Δήμος Πύργου: 40.000 €
Δήμος Σερβίων : 20.000 €
Δήμος Ωρωπού: 140.000 €
Περιφέρεια Αττικής: 100.000,00
€

Περιφέρεια Δυτι-
κής Ελλάδας:
100.000,00 €
Περιφέρεια Δυτι-
κής Μακεδον ίας:
100.000,00 €
Περιφέρεια Πελο-
π ο ν ν ή σ ο υ :
100.000,00 €
Περιφέρεια Στερε-
άς Ελλάδας:
100.000,00 €

Ο Υπουργός Εσωτερικών ,
Μάκης Βορίδης και ο Αν απληρ-
ωτής Υπουργός Εσωτερικών ,
Στέλιος Πέτσας δήλωσαν : «Η
Κυβέρν ηση στέκεται δίπλα
στους πολίτες, στηρίζον τας
τους Δήμους και τις Περιφέρειες
που πλήττον ται από τις φωτι-
ές. Και θα συν εχ ίσουμε ν α το
κάν ουμε για όσο διάστημα
χ ρειαστεί. Σε αυτή την  κρίσιμη
στιγμή, δίν ουμε όλοι μαζί τη
μάχ η για ν α προστατεύσουμε
τις οικογέν ειές μας, τους
συμπολίτες μας, τις εστίες μας
και την  πατρίδα μας και για ν α
αποκαταστήσουμε τις ζημιές
που έχ ουν  προκληθεί. Και θα
τα καταφέρουμε!».

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 7
Περιφέρειες σήμερα Δευτέρα
Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει
η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προ-
στασίας του Πολίτη (www.civilprotection.gr), για αύριο Δευτέρα 09
Αυγούστου 2021, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς
(κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας)
Περιφέρεια Κρήτης
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καρπάθου, ΠΕ Κω, ΠΕ
Καλύμνου)
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Κεφαλονιάς, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ
Ζακύνθου)
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ Ηλείας, ΠΕ Αχαΐας)
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr)
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έχει ενημερώσει τις αρμόδιες
υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφ-
έρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται
σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντι-
μετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά
στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν
ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά
από αμέλεια, .Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες
παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρ-
εσία στον αριθμό κλήσης 199.
Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους
κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκε-
φθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.
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Στο Παλαιό Ελαιουργείο μεταφέρεται η έναρξη του
Φεστιβάλ Αισχύλεια 2021 με τη Φωτεινή Δάρρα 

και τον Γιώργο Παπαχριστούδη.
Η εναρκτήρια συναυλία, που είχε προγραμματιστεί για
τον Αρχαιολογικό Χώρο, θα λάβει χώρα στη μεγάλη

σκηνή του Παλαιού Ελαιουργείου, στις 22 Αυγούστου,
στις 20:30. Η μεταφορά έγκειται στον εξαιρετικά 

μειωμένο αριθμό θεατών, που επιτρέπεται 
εντός του Αρχαιολογικού Χώρου, σε σχέση με το

αυξημένο ενδιαφέρον του κοινού, 
που επιθυμεί να παρακολουθήσει 

τη μουσική παράσταση.
Σημειώνεται, πως η συναυλία είναι δωρεάν, με δελτίο

εισόδου, το οποίο μπορείτε να λάβετε από τις 18
Αυγούστου στα σημεία προπώλησης εισιτηρίων.

Φεστιβάλ Αισχύλεια 2021: 
Στο Παλαιό Ελαιουργείο μεταφέρεται η συναυλία με τη Φωτεινή Δάρρα
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Α
πό τη Δευτέρα 9/08/2021, ξεκιν άει η υποβο-
λή των  αιτήσεων  για τη χ ορήγηση της έκτακ-
της εφάπαξ εν ίσχ υσης, με τη μορφή επιδό-

ματος, σε πληγέν τα φυσικά πρόσωπα από την
πυρκαγιά της 27ης Ιουλίου 2021 στις δημοτικές
εν ότητες Σταμάτας, Ροδόπολης και Διον ύσου του
Δήμου Διον ύσου της Περιφερειακής Εν ότητας
Αν ατολικής Αττικής, σύμφων α με τα παρακάτω:

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από
9/08/2021 έως Δευτέρα 30/8/2021.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλον ται στα κατά τόπους
γραφεία των  Δημοτικών  Κοιν οτήτων  Διον ύσου,
Ροδόπολης και Σταμάτας που λειτουργούν  για το
σκοπό αυτό, καθημεριν ά από 8:00-14:00, υπόψη
του τμήματος Κοιν ων ικής Προστασίας, Παιδείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Διον ύσου.
Εν αλλακτικά και λόγω των  περιορισμών  που
έχ ουν  επιβληθεί εξαιτίας της παν δημίας του
cov id-19, οι εν διαφερόμεν οι μπορούν  ν α απο-
στέλλουν  τις αιτήσεις στην  ηλεκτρον ική διεύθυ-
ν ση dimsxeseis@diony sos.gr

Οι πληγέν τες πολίτες δύν αν ται ν α αποζημιωθούν
για ζημιές στην  κύρια κατοικία τους σύμφων α με
τις διατάξεις του Ν.Δ. 57/73 (ΦΕΚ149Α/73) και
την  ΚΥΑ 33862/2019 (ΦΕΚ 1699Β/19)
συμπληρών ον τας τυποποιημέν ο έν τυπο αίτησης
με εν σωματωμέν ες τυποποιημέν ες υπεύθυν ες
δηλώσεις όπου απαιτείται μόν ο η συμπλήρωση
των  στοιχ είων  τους.

Κατηγορίες αποζημιώσεων ιδιωτών
α)    Επίδομα πρώτων  βιοτικών  αν αγκών , ύψους
600 € σε κάθε ν οικοκυριό που έχ ει πληγεί η κύρια
κατοικία του.
Πρόκειται για εφάπαξ οικον ομική εν ίσχ υση σε
πολίτες, που το κτίριο στο οποίο διαβιούν  και
χ ρησιμοποιούν  ως κύρια κατοικία πλήττεται από
φυσική καταστροφή και η παραμον ή τους σε
αυτό θεωρείται αδύν ατη, με αποτέλεσμα ν α
υπάρχ ει αν άγκη για κάλυψη των  πρώτων  στοιχ ει-
ωδών  αν αγκών  τους (πχ  προσωριν ή διαμον ή –
διατροφή – ρουχ ισμός).
Διευκρίν ηση: Η αποζημίωση αφορά ΜΟΝΟ
αυτούς που η παραμον ή τους στο ακίν ητο θεωρ-
είται αδύν ατη.
Δικαιολογητικά:  Έν τυπα αιτήσεων , Αν τίγραφο
Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) τελευταίου
φορολογικού έτους (για την  επιβεβαίωση της κύρ-
ιας ιδιόκτητης, μισθωμέν ης ή παραχ ωρημέν ης
κατοικίας). 

β)    Οικον ομική εν ίσχ υση για την  επισκευή
(απλές επισκευαστικές εργασίες) ή/και την  αν τι-
κατάσταση οικοσκευής της κύριας πληγείσας
οικίας με ποσό μέχ ρι 6.000 € αν ά ν οικοκυριό.
Πρόκειται για εφάπαξ οικον ομική εν ίσχ υση σε
πολίτες που το κτίριο όπου διαβιούν  και χ ρησι-
μοποιούν  ως κύρια κατοικία πλήττεται από φυσι-
κή καταστροφή, με αποτέλεσμα ν α υπάρχ ει
αν άγκη τόσο για την  αν τικατάσταση πραγμάτων
(π.χ . ρούχ α, κλιν οστρώματα, έπιπλα) ή/ και
ηλεκτρικών  συσκευών  απαραίτητων  για τις

στοιχ ειώδεις αν άγκες διαβίωσης, όσο και για την
κάλυψη απλών  επισκευαστικών  εργασιών  που
καθιστούν  την  κατοικία λειτουργική, με την
έν ν οια ότι για την  εκτέλεσή τους, δεν  απαιτείται
έκδοση καμίας οικοδομικής άδειας ούτε έγκρισης
εργασιών  μικρής κλίμακας (π.χ . αλλαγή ειδών  υγι-
ειν ής, ν τουλάπια κουζίν ας, ν τουλάπια υπν οδω-
ματίων , κουφώματα, πλακάκια).

Διευκρίνηση: Δεν αφορά τις επισκευαστικές
εργασίες κτισμάτων, καθώς για αυτά διενε-
ργήθηκε αυτοψία από την ΔΑΕΦΚ.
Δικαιολογητικά: :  Έν τυπα αιτήσεων , Δήλωση
Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) τελευταίου έτους
(για επιβεβαίωση κύριας κατοικίας και εξαρτώμε-
ν ων  / φιλοξεν ούμεν ων  μελών  του δικαιούχ ου).

Τελευταία υποβληθείσα Δήλωση Στοιχ είων  Ακιν ή-
των  (Ε9) και Υπεύθυν η Δήλωση περί μη ύπαρξ-
ης μεταβολών  στην  ιδιόκτητη κατοικία,  Βεβαίωση
Πυροσβεστικής, Εξουσιοδότηση των  συν δικαι-
ούχ ων  σε έν αν  εξ αυτών  για τη χ ορήγηση της
εν ίσχ υσης, σε περίπτωση συγκατοίκησης κ.λπ.

Ακολουθούν  τα σχετικά έν τυπα των  αιτήσεων .

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε ν α αν αζητή-
σετε στον  παρακάτω σύν δεσμο.

https: / /www.y pes.gr/epidomata-pligenton-gia-
f y sikes-katastrof es/

Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για το επίδομα πληγέντων σε Σταμάτα, Ροδόπολη και Διόνυσο

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για
πρόκληση πυρκαγιάς σε δάσος εκ προθέσεως, με
εξάπλωση της φωτιάς σε μεγάλη έκταση, από την
οποία προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, τελεσθ-
είσα κατ’ εξακολούθηση, ασκήθηκε στον 43χρονο
ο οποίος συνελήφθη για εμπρησμό στο Κρυο-
νέρι.

Στον 43χρονο, ο οποίος ήδη παραπέμφθηκε σε
ανακριτή, ασκήθηκε δίωξη και σε βαθμό πλημμε-
λήματος για κατοχή ναρκωτικών ουσιών και κατοχή
βεγγαλικών

Όπως έγινε γνωστό, ο 43χρονος, εντοπίστηκε
από εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας Κρυονε-
ρίου, στη θέση Μαντρί Κρυονερίου να κινείται σε
αδιάβατη για τους πολίτες περιοχή, με ένα
δίκυκλο, το οποίο δεν έφερε πινακίδα κυκλοφο-
ρίας.

Οι εθελοντές τον θεώρησαν ύποπτο γιατί κατά
την παραμονή του στο σημείο, εκδηλώθηκε νέα
εστία πυρκαγιάς, περίπου 50 μέτρα από το σημείο
που τον σταμάτησαν, η οποία δεν δικαιολογούνταν
από τις επικρατούσες συνθήκες και συγκεκριμένα
εκδηλώθηκε σε σημείο που δεν μπορούσε να
πεταχτεί κάποια καύτρα, γιατί φυσούσε αντίθετα.

Οι εθελοντές τον υπέδειξαν σε αστυνομικούς της
ΟΠΚΕ, που περιπολούσαν στην περιοχή, οι
οποίοι τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στην Κρα-
τική Ασφάλεια.

Ο συλληφθείς ισχυρίστηκε ότι είχε μεταβεί στο
σημείο για να βοηθήσει στην κατάσβεση της πυρ-
καγιάς.

Σε έρευνα όμως που έγινε στο σπίτι του βρέθη-
καν και κατασχέθηκαν σπίρτα, αναπτήρες, προσα-
νάμματα, κροτίδες, ένα «φιδάκι» για τα κουνούπια
και τσόφλια από καρύδια, που σύμφωνα με την
αστυνομία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως

προσανάμματα που δεν
αφήνουν ίχνη.

Επίσης βρέθηκε και
κατασχέθηκε μικρο-
ποσότητα ακατέργαστης
κάνναβης.Από την
αστυνομική έρευνα
που διενεργήθηκε από
την Κρατική Ασφάλεια,
προέκυψε ότι ο 43χρο-
νος εμπλέκεται σε δύο
ακόμα αναζωπυρώσεις
στην περιοχή του
Κρυονερίου. Η πρώτη
περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα στις 4-8-
20121 στο νεκροταφείο Κρυονερίου και μία χθες
στις 00.15 στο ρέμα στην περιοχή Μαντρί.

Ποινική Δίωξη και σε κατηγορούμε-
νο για εμπρησμό στην Πετρούπολη

Σε βάρος του 47χρονου ο οποίος είχε προ-
σαχθεί στην Ασφάλεια για εμπρησμό στο άλσος της
Πετρούπολης, ασκήθηκε κακουργηματική Ποινική
δίωξη απότην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Πιο συγκεκριμένα η ποινιδική δίωξη αφορά τα
αδικήματα του εμπρησμού:

1) από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος σε άνθρ-
ωπο και

2) σε δάσος από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος
σε άνθρωπο

Παράλληλα, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική

δίωξη πλημμεληματικού χαρακτήρα για βία κατά
υπαλλήλων.

Ο 47χρονος παραπέμφθηκε να απολογηθεί
στον ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες από
αστυνομικές πηγές, ο 47χρονος είχε συλληφθεί
και στο παρελθόν για εμπρησμό.

Σύλληψη 71χρονου για εμπρησμό 
σε δασική έκταση της Μεσσηνίας

Επιπλέον, χθες  (8.8.2021) το πρωί, σε τοπική
κοινότητα του Δήμου Πύλου-Νέστορος Μεσ-
σηνίας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης
Ασφάλειας Καλαμάτας, 71χρονος ημεδαπός, διότι
σε βάρος του εκκρεμούσε Ένταλμα Σύλληψης του
κ. Ανακριτή Καλαμάτας, για εμπρησμό από πρόθε-
ση σε δασική έκταση και μη, πράξεις που έλαβαν
χώρα τον Αύγουστο του 2021.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Καλαμάτας.

Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος
σε 43χρονο για τη φωτιά στο Κρυονέρι
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ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΟ: Μας κάνατε περήφανους
συγχαρητήρια σε όλους…

Η Ελλάδα ηττήθηκε στο τελικό από την  Σερβία 10-13 ,
χ άν ον τας το χ ρυσό μετάλλιο αλλά έχ ον τας κατακτήσει
το αργυρό ολοκληρών ει το τουρν ουά.

Ασημέν ιοι Ολυμπιον ίκες στο ν ερό, χ ρυσοί στις καρδι-
ές μας!
Όμως οι υπέροχ ες στιγμές που μας χ άρισε αυτή η
ομάδα, σε αυτήν  την  δύσκολη περίοδο που ζούμε
μετράν ε αρκετά παραπάν ω από έν α μετάλλιο.

Μόν ο περηφάν ια.Συγχ αρητήρια στην  Εθν ική Πόλο
που μας έκαν ε χ αρούμεν ους με το ασημέν ιο μετάλλιο,
αυτές τις δύσκολες μέρες.Είμαστε περήφαν οι! 

Τρομερή δουλειά από τον  προπον ητή κ. Θοδωρή
Βλάχ ο.

Μπράβο σε Ζερδεβάς, Γεν ηδουν ιάς, Σκουμπάκης,
Καπότσης, Φουν τούλης, Παπαν αστασίου, Δερβίσης,
Αργυρόπουλος, Μουρίκης, Κολόμβος, Γκιουβέτσης,
Βλαχ όπουλος.
Μπορεί η εθν ική πόλο των  αν τρών  ν α έχ ασε το
χ ρυσό ολυμπιακό μετάλλιο, αλλά το πόλο δεν  θα πάψει
ν α είν αι αυτό που ήταν  πάν τα: το (ομαδικό) άθλημα
όπου η Ελλάδα έχ ει ν α επιδείξει τις υψηλότερες επιδό-
σεις σε διάρκεια και βάθος χ ρόν ου. Μπορεί οι πολίστες
ν α μην  είχ αν  ποτέ τη δημοφιλία που τους αξίζει,
έχ ουν  όμως πάν τα την  αγάπη και το σεβασμό όσων
Ελλήν ων  (λίγων  ή πολλών ) αγαπούν  τον  αθλητισμό.

Θοδωρής Βλάχ ος: «Είμαστε στεν αχ ωρημέν οι – Όσοι
χ άρηκαν  πραγματικά, θα έρθουν  στο αεροδρόμιο»

Περήφαν ος για την  πορεία της ομάδας του μέχ ρι το
δεύτερο σκαλί βάθρου των  Ολυμπιακών  Αγών ων  και
βέβαιος για ν έες επιτυχ ίες στο μέλλον  δήλωσε ο προ-
πον ητής, Θοδωρής Βλάχ ος.
Στεν οχ ωρημέν ος για την  ήττα στον  τελικό από τη
Σερβία, αλλά περήφαν ος για την  πορεία της Εθν ικής
πόλο που έφτασε στο ασημέν ιο μετάλλιο στους
Ολυμπιακούς Αγών ες δήλωσε ο ομοσπον διακός
τεχ ν ικός, Θοδωρής Βλάχ ος.
«Ποιος ν α φαν ταζόταν  ότι θα παίρν αμε το ασημέν ιο
και θα ήμασταν  στεν οχ ωρημέν οι… Δεν  διαχ ειριστή-
καμε καλά το παιχ ν ίδι στο ξεκίν ημα και στο τελείωμα.
Δεν  ήταν  και εύκολο απέν αν τι σε έν αν  τέτοιο αν τίπα-
λο. Δεχ τήκαμε 13 γκολ, τα περισσότερα σε από κάθε
άλλο ματς στο τουρν ουά. Παίξαμε απέν αν τι σε έν αν
πολύ άξιο αν τίπαλο, που κατακτά δεύτερο σερί
χ ρυσό. Θέλω ν α ευχ αριστήσω τα παιδιά, ήταν  φαν τα-
στικά, δεν  έχ ω λόγια. Έχ ουμε κάν ει αρκετά πράγματα
τώρα που τελειώσαμε, έχ ουμε δημιουργήσει μν ήμες,
γράψαμε ιστορία και δημιουργήσαμε ν έους φίλους του
αθλήματος. Είμαστε περήφαν οι και ζήσαμε μεγάλες
στιγμές, αν επαν άληπτες που θα μείν ουν  για πάν τα
στις μν ήμες μας», τόν ισε.
«Το ν α αν εβαίν εις στο βάθρο των  Ολυμπιακών
Αγών ων  είν αι υπέρτατη τιμή και περηφάν ια. Η ομάδα
αυτή έχ ει πολύ μέλλον . Είν αι η πιο αν αν εωμέν η
ομάδα εδώ στο Τόκιο. Δημιούργησε προσδοκίες για το
μέλλον , η Ελλάδα είν αι σε πολύ καλό σημείο και μπορ-
εί να έχει μεγάλες επιτυχίες στο μέλλον. Όσοι πραγματικά
χάρηκαν και είναι περήφανοι για μας θα έρθουν να μας
δώσουν μια μεγάλη αγκαλιά στο αεροδρόμιο», πρόσθεσε.

Aπόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Συνεχίζει με τον Κώστα Λινάρδο
ο Ικαρος Νεοκτίστων

Ο Κώστας Λιν άρδος θα βρίσκεται και τη ν έα
χρον ιά στον  πάγκο του  Ικάρου Νεοκτίστων
Ασπροπύργου.
Η προετοιμασία θα ξεκιν ήσει στις 23
Αυγούστου.
Εν  τω μεταξύ Θα γίν ει γεν ική αν ακαίν ιση των
αποδυτηρίων  και θα αν τικαταστήσουν  τα
παλιά με κτιστά Μέσα στον  Αύγουστο.

ΑΝ.ΤΣ.

Ανανέωσε και ο Μιχάλης 
Κουτσουμπής στον Μεγαρικό

Το Δ.Σ. του Α.Σ. Μεγαρικός ανανέωσε την συνερ-
γασία του με τον ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗ ΜΙΧΑΛΗ. Η
διοίκηση του εύχεται να έχει καλή ποδοσφαιρική
σεζόν, με υγεία και χωρίς τραυματισμούς.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Καράμπελας Κων/νος
Ο Γραμματέας Σωτηρίου Ιωάννης

Αμέριστη συμπαράσταση 
ο Πανελευσινιακός ΑΟ

Σύσσωμη η οικογένεια του ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ
Α.Ο. εκφράζει την οδύνη της για την ασύλληπτη
καταστροφή και δηλώνει την αμέριστη συμπαρά-
στασή της στους πληττόμενους συνανθρώπους
μας.

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ: 
Ευχαριστήριο…
Η διοίκηση του Βύζα Μεγάρων ευχαριστεί θερμά τον Κλεάνθη
Βαρέλα για την Δωρεάν διάθεση του γυμναστηρίου του
Academy sports club για την προετοιμασία της ομάδας μας.

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ Α.Ο:  Ανακοίνωση
για βοήθεια και τρόφιμα στους
πυρόπληκτους

Καλούμε τα μέλη, τους φίλους και τους αθλητές
μας να δείξουν την αλληλεγγύη τους, στους πυρ-
όπληκτους συνανθρώπους μας.

ΕΙΔΗ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Ξηρά τρόφιμα (μπισκότα, φρυγανιές, παξιμάδια,
γάλα εβαπορέ) αλοιφές εγκαυμάτων (Pulvo),
Γάζες, Κρέμες Βαζελίνης για εγκαύματα, μάσκες,
βαμβάκι, μωρομάντιλα, πάνες, είδη υγιεινής,
ζωοτροφές και εμφιαλωμένα νερά.
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Ζητείται Υπάλληλος με δίπλωμα για μηχανάκι για εξωτερικές

εργασίες, για εταιρία με έδρα τον Ασπρόπυργο. 

Απαραίτητα οι εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Τηλ.  Επικοινωνίας 2105579069

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προκηρύσσεται από τον  Ιερό Ναό Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Ερυθ-
ρών  Αττικής, 
η θέση του αριστερού ψάλτη. 
Υποβολή αιτήσεων  και σχετικών  εγγράφων  έως 20/8/2021.
Πληροφορίες στο 694 9224809.

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 

Ασπρόπυργος
ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

48

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

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
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Αραιώστε τη δεν δρώδη βλάστηση έτσι ώστε τα κλα-
διά του εν ός δέν δρου ν α απέχ ουν  τουλάχ ιστον  3
μέτρα από τα κλαδιά του άλλου. Για ακόμη μεγαλύτερη
προστασία απομακρύν ουμε τη δεν δρώδη και θαμ-
ν ώδη βλάστηση γύρω από το κτίσμα σε απόσταση
τουλάχ ιστον  10 μέτρων  εφόσον  οι εργασίες καθαρι-
σμού της φυσικής βλάστησης που επιβάλλον ται για
την  προστασία των  κτιρίων  δεν  προσκρούουν  σε
καμία περίπτωση στις διατάξεις της δασικής ν ομοθ-
εσίας.

Μην  τοποθετείτε πλαστικές υδρορροές ή σωλήν ες
στους τοίχ ους του σπιτιού.

Μην  τοποθετείτε παραθυρόφυλλα από εύφλεκτα
υλικά στα παράθυρα και τις μπαλκον όπορτες.

Φρον τίστε ώστε τα καλύμματα στις καμιν άδες και
τους αεραγωγούς του σπιτιού ν α είν αι από άφλεκτο
υλικό ώστε ν α μην  διεισδύσουν  σπίθες.

Μην  αποθηκεύετε εύφλεκτα αν τικείμεν α κον τά στο
σπίτι.

Τοποθετείτε τα καυσόξυλα σε κλειστούς και προφυ-
λαγμέν ους χ ώρους.

Μην  κατασκευάζετε ακάλυπτες δεξαμεν ές καυσίμου
κον τά στο σπίτι.

Προμηθευτείτε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες και
φρον τίζετε για τη συν τήρησή τους.

Εξοπλιστείτε με σωλήν α ποτίσματος με μήκος αν ά-
λογο της περιοχ ής που θέλετε ν α προστατεύσετε.

Εξοπλιστείτε με μια δεξαμεν ή ν ερού, μια απλή
αν τλία που λειτουργεί χ ωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και έν α
σωλήν α ν ερού.

Μόλις αν τιληφθείτε μια πυρκαγιά

Τηλεφων ήστε ΑΜΕΣΩΣ στην  Πυροσβεστική Υπηρ-
εσία (τηλ.199) και δώστε σαφείς πληροφορίες για:

-   την  τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκε-
στε,

-   την  τοποθεσία, το ακριβές σημείο και την
κατεύθυν ση της πυρκαγιάς.

-   το είδος της βλάστησης που καίγεται.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ

Αν  η πυρκαγιά πλησιάζει στο σπίτι σας
Διατηρείστε την  ψυχ ραιμία σας.

Μεταφέρετε όλα τα εύφλεκτα υλικά από τον
περίγυρο του κτιρίου σε κλειστούς και προφυλαγμέν ο-
υς χ ώρους.

Κλείστε όλες τις διόδους (καμιν άδες, παράθυρα,
πόρτες κλπ.) έτσι ώστε ν α μην  διεισδύσουν  οι καύτρ-
ες στο εσωτερικό του σπιτιού.

Συνεχίζεται από σελ. 3

ΓΑΜ ΟΣΓΑΜ ΟΣ

Ο ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΟΛΑΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΤΑΧΗΡ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΑΪΣΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΦΑΡΧΑΝΤΙΝΟΒΑ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΓΑΜ ΟΣΓΑΜ ΟΣ

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΤΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΚΙΤΣΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΖΕΦΥΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ Η ΣΟΦΙΑ

ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΓΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥ 

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ 

ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

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

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

Ενοικιάζεται οικία (1ος
οροφος) στη διασταύρω-
ση Ασπροπύργου κοντά
στο ΙΚΑ 86 τετραγωνικά
μέτρα, σε οικογένεια που
να έχει σταθερή εργασία

Διατίθεται και για επαγγε-
λματικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)

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

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

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC, AIRCONDI-
TION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6
946288952

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

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή κα-
τάσταση, τιμή 
60.000€, συζητήσιμη.
6953058205
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκα-
τοικία 100 τ.μ., ισόγεια,
προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό, α-
νοικτό πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση
'00, τιμή 35.000€

6986257643

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

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

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

Κυρία Ελληνίδα ανα-
λαμβάνει τη φύλαξη παι-
διών στις περιοχές Μάν-
δρας - Μαγούλας & Ελευ-
σίνας. Τηλ. 6979244790

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
ΕΤΩΝ 43 ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ
ΠΡΟΥΠΥΡΕΣΙΑ ΣΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΡΕΦΩΝ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΒΡΕΦΩΝ

ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ.
ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΙΝΟ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-
ΜΑΓΟΥΛΑ- ΜΑΝΔΡΑ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342
ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΚΙΝ 6947882562

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

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

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

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-
5573042. 
Fax: 210-5576988

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

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

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

ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΟ  ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

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

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

ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

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

Παραλαβή και έλεγχος των εμπορευμάτων από τις
αποθήκες της εταιρείας

Παράδοση των εμπορευμάτων στους πελάτες της ε-
ταιρείας

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

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

ΘΕΣΗ  ΓΙΑ  ΠΡΑΤΗΡΙΟ  ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (ΑΝΤΛΙΕΣ)

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

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

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ :

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

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

ΘΕΣΗ ΒΑΡΗ ΝΕΡΟ ΜΑΝΔΡΑ        
ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19600

ΤΗΛ: 210 5551723-4 FAX:210 
5551860 

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

ΘΕΣΗ ΒΑΡΗ ΝΕΡΟ ΜΑΝΔΡΑ        
ΤΗΛ.: 210 5551055    

AUTOGAS 2 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΕΞΟΔΟΣ 2                                

ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΘΕΣΗ ΛΑΚΑ ΣΤΑΜΟΥ

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

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

του

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Επιθυμητά Προσόντα

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

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

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

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

Γνώση  Microsoft Office 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ
Επιθυμητά Προσόντα                          

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

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

Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι  Ι.Χ

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

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

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

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

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

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

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

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

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

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213
20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ :
213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :
213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47
344 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213
20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210 53
23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58 22
074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ
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