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Ηέμπρακτη στήριξη των
πληγέντων από τις πρό-
σφατες πυρκαγιές δήμων

και η συστηματοποίηση της συνερ-
γασίας της ΚΕΔΕ με τις δημοτικές
τους Αρχές, για την άμεση και από
κοινού αντιμετώπιση των συνε-
πειών από τις καταστροφικές πυρ-
καγιές, ήταν το βασικό θέμα που
κυριάρχησε στη προχθεσινή συνε-
δρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΚΕΔΕ.

Στη συζήτηση συμμετείχαν και ο
δήμαρχος Μαντουδίου – Λίμνης –
Αγίας Άννας Γιώργος Σταμούλος
καθώς και ο πρόεδρος της ΠΕΔ
Στερεάς Ελλάδας Νίκος Σουλιώτης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΚΕΔΕ κατέληξε επί του θέματος
στις εξής τρεις κατευθύνσεις:

Α. Να προχωρήσει η ΚΕΔΕ στην
υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας
με όλους τους πυρόπληκτους δήμο-
υς, ώστε να καταγραφούν τα προς
επίλυση θέματα, να κατηγοριοποι-
ηθούν και να υπάρξει συντονισμός
των δράσεων, προκειμένου να εξε-
υρεθούν οι καλύτερες δυνατές
λύσεις, μέσω αξιοποίησης εθνικών
ή/και ευρωπαϊκών προγραμμάτων
και πόρων.

Β. Να προμηθευτεί η ΚΕΔΕ τρία
οχήματα για την κάλυψη άμεσων 

και επειγόντων αναγκών πολιτι-
κής προστασίας για τους δήμους
που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο
πρόβλημα, αρχής γενομένης από
τους πυρόπληκτους δήμους της
Εύβοιας.

Γ. Να αναλάβουν δήμοι την
«υιοθεσία» χωριών, οικισμών ή και
πόλεων και με τις τεχνικές τους
υπηρεσίες να «τρέξουν» και να ωρι-
μάσουν μελέτες για άμεσα και
επείγοντα έργα.

Μιλώντας για το θέμα ο Πρόεδρ-
ος της ΚΕΔΕ Δ. Παπαστεργίου τόνι

σε μεταξύ των άλλων πως «από
την πρώτη ημέρα που είδαμε το
μέγεθος των καταστροφών,
νοιώσαμε μια αμηχανία γιατί θέλαμε
να βοηθήσουμε και δυστυχώς το
μέγεθος της καταστροφής ήταν
πολύ μεγαλύτερο από τις δυνατότ-
ητες που είχαμε».

«Οι δήμοι αυτοί, συμπλήρωσε,
πέρα από τα τρόφιμα και είδη
πρώτης ανάγκης για τους κατοίκους
τους, θέλανε και πιο χειροπιαστά
πράγματα για να μπορέσουν να
συνεχίσουν να λειτουργούν. 

Μ
ία ν έα μετάλλαξη του κορων ο-
ϊού, με το όν ομα «Mu», βάζει
στο μικροσκόπιο ο Παγκό-

σμιος Οργαν ισμός Υγείας (ΠΟΥ),
όπως αν αφέρει το βρεταν ικό πρακ-
τορείο ειδήσεων  «PA Media», σύμφ-
ων α με την  εφημερίδα «Guardian».

Η ν έα μετάλλαξη του ιού ή αλλιώς
«B.1.621», εν τοπίστηκε για πρώτη
φορά στην  Κολομβία και μέχ ρι στιγ-
μής, έχ ουν  καταγραφεί κρούσματα
σε Νότιο Αμερική και Ευρώπη.
Το εβδομαδιαίο δελτίο εν ημέρωσης
του διεθν ούς οργαν ισμού για την
παν δημία αν αφέρει χ αρακτηριστικά
ότι, η ν έα παραλλαγή έχ ει μεταλλά-
ξεις που υποδηλών ουν  ότι θα μπο-
ρούσε ν α είν αι πιο αν θεκτική στα
εμβόλια κατά της ν όσου Cov id- 19, όπως συν έβη με τη
μετάλλαξη «Βήτα», ωστόσο, τόν ισε ότι θα χ ρειαστούν
περισσότερες μελέτες.
«Από την  καταγραφή του πρώτου κρούσματος στην
Κολομβία τον  Ιαν ουάριο του 2021, υπήρξαν  μερικά
κρούσματα της μετάλλαξης «Mu» και μερικές μεγαλύτερ-
ες εστίες σε άλλες χ ώρες στη Νότια Αμερική και την
Ευρώπη.
«Παρόλο που ο παγκόσμιος επιπολασμός της μετάλ-
λαξης «Mu» μεταξύ των  κρουσμάτων  είν αι κάτω από
0,1%, ο επιπολασμός στην  Κολομβία (39%) και τον
Ισημεριν ό (13%) αυξάν εται σταθερά», αν αφέρει η βρε-
ταν ική εφημερίδα Guardian αν αφερόμεν η στα στοιχ εία
του Παγκόσμιου Οργαν ισμού Υγείας (ΠΟΥ).

«Η επιδημιολογία της μετάλλαξης «Mu» στη Νότιο Αμε-
ρική, ιδίως με τη συν ύπαρξη της μετάλλαξης «Δέλτα»,
θα παρακολουθείται για τυχ όν  διαφοροποιήσεις», προ-
σθέτει.
Μέχ ρι τώρα, υπήρξαν  τέσσερις μεταλλάξεις του κορω-
ν οϊού που προκαλούν  αν ησυχ ία, σύμφων α με τον
Παγκόσμιο Οργαν ισμό Υγείας: η μετάλλαξη «Άλφα»,
που εν τοπίστηκε για πρώτη φορά στο Κεν τ της Βρε-
ταν ίας και εμφαν ίστηκε σε 193 χ ώρες, η μετάλλαξη
«Βήτα» που έχ ει καταγραφεί συν ολικά σε 141 χ ώρες ,
η μετάλλαξη «Γάμμα» σε 91 χ ώρες και η μετάλλαξη
«Δέλτα» σε 170 χ ώρες.
Η μετάλλαξη «Mu» είν αι η πέμπτη κατά σειρά στην
οποία στρέφει το εν διαφέρον  του ο διεθν ής οργαν ι-
σμός, όπως επισημαίν ει το βρεταν ικό δημοσίευμα.

ΣΣττοο  μμιικκρροοσσκκόόππιιοο  ττοουυ  ΠΠΟΟΥΥ  ηη  ννέέαα  μμεεττάάλλλλααξξηη  
ττοουυ  κκοορρωωννοοϊϊοούύ««MMuu»»

- Φόβοι ότι είναι ανθεκτική στα εμβόλια

Η έμπρακτη στήριξη των πυρόπληκτων
δήμων προτεραιότητα για την ΚΕΔΕ
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Η
Πρόεδρος του Κιν ήματος Αλλαγής Φώφη Γεν -
ν ηματά επισκέφτηκε χ θες τις πληγείσες από τις
πρόσφατες πυρκαγιές περιοχ ές του Δήμου

Βιλίων  και συν αν τήθηκε με τον  Δήμαρχ ο Στάθη Χρή-
στο.Αμέσως μετά η Φώφη Γεν ν ηματα έκαν ε την  ακό-
λουθη δήλωση:Ο κ. Μητσοτάκης με το φιάσκο του
αν ασχ ηματισμού απέδειξε ότι είν αι όχ ι μόν ο δεξιός
αλλά έν ας αδέξιος και αδύν αμος

Πρωθυπουργός.Ομολόγησε αυτό που δεν  παραδεχ ό-
ταν , την  αποτυχ ία της Κυβέρν ησης του στις πυρκαγι-
ές. Και εδώ στα Βίλια η μεγάλη καταστροφή το επιβε-
βαιών ει. Δεν  υπάρχ ει πια εμπιστοσύν η σε αυτή την
Κυβέρν ηση.Γι' αυτό και επιμέν ουμε στα αν αγκαία προ-
γράμματα αν ασυγκρότησης για τις πληγείσες περιοχ ές,
ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ν α είν αι οι θεσμικοί φορ-
είς και οι κάτοικοι των  περιοχ ών . Όχ ι η Μαξίμου Α.Ε.
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ΓΓΠΠ: Πολύ υψηλός 
ο κίνδυνος πυρκαγιάς 

σήμερα Πέμπτη, για τρείς
περιφέρειες της χώρας 

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατ-
ηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται αύριο
για τρείς περιφέρειες της χώρας, σύμφ-

ωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκα-
γιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας του υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη.

Συγκεκριμένα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκα-
γιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για τις
εξής περιοχές:

· Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου, ΠΕ
Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

· Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου, ΠΕ
Καρπάθου, ΠΕ Κω, ΠΕ Καλύμνου)

· Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Λασιθίου)

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
(www.civilprotection.gr) του υπουργείου Προ-
στασίας του Πολίτη έχει ενημερώσει τις αρμόδιες
υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες,
καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των
ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε
αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προ-
κειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισό-
δια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η γενική γραμματεία Πολιτικής Προ-
στασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα
προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην
ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά
από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και
κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση
μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως
δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση
υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η
ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κά. Επίσης, υπενθ-
υμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περ-
ιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

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

Σχολεία: Μάσκες παντού εκτός γυμναστικής, πότε
θα κάνουν rapid test όλοι οι μαθητές

Διευκρινίσεις από την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως 

«Τα πρωτόκολλα στα σχολεία θα
αλλάξουν καθώς δεν νοείται να
διακόπτεται  η δια ζώσης
εκπαίδευση» τόνισε χθες η
υπουργός Παιδείας.

«Η κυβέρνηση συζητά το θέμα
με την επιτροπή των ειδικών
και τις επόμενες ήμερες θα
υπάρξουν ανακοινώσεις»
δήλωσε η ει ο ΣΚΑΪ.
«Φεύγουμε από τη λογική του
κλεισίματος τμήματος και πάμε
σε αυξημένο testing και περισ-
σότερα εργαστηριακά τεστ και
μάσκα παντού πλην της γυμνα-
στικής», σημείωσε η Νίκη Κερ-
αμέως.Ανέφερε παράλληλα ότι

απολυτή προτεραιότητα αποτελεί να λειτουργήσουν δια ζωσης όλες οι εκπαιδευτικές δομές.
«Περίπου το 80% των εκπαιδευτικών έχει εμβολιαστεί και αν προστεθεί ένα ποσοστό 10% που έχει
νοσήσει, απομένει ένα 10% που δεν έχει εμβολιαστεί» είπε κλείνοντας η υπουργός.

Πότε θα κλείνουν οι τάξεις
Την ίδια ώρα, πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τα νέα πρωτόκολλα που θα
ισχύουν σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη.
Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, η διαδικασία που προβλέπεται για τη λειτουργία των σχολείων και την περίπτω-
ση που εμφανιστούν κρούσματα κορονοϊού θα είναι η εξής:
1. Με την παρουσίαση κρούσματος θα υποβάλλονται σε rapid test όλοι οι μαθητές του τμήματος. Δηλα-
δή, δεν θα κλείνει το τμήμα. Στην συνέχεια θα γίνεται ξανά rapid test μέσα σε 7 ημέρες. Αυτό επισήμα-
νε άλλωστε και η Νίκη Κεραμέως, η οποία έκανε λόγο για αύξηση των ελέγχων.
2. Παράλληλα, θα δίνονται δύο self test σε όλους και θα πρέπει, είτε οι μαθητές είτε οι γονείς τους, να
τα υποβάλλουν στην ειδική πλατφόρμα, όπως ίσχυε και πέρυσι.
3. Τα τμήματα θα κλείνουν μόνο όταν βγουν θετικοί οι μισοί + 1 μαθητής. Δηλαδή μία τάξη με 20 μαθη-
τές θα κλείσει μόνο αν οι 11 βγουν θετικοί στον κορονοιό.

ΣΤΑ ΒΙΛΙΑ Η ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 
Συνάντηση με τον δήμαρχο Χρ. Στάθη για τις πυρόπληκτες περιοχές 



4-θριάσιο Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021

Σε οριακό σημείο βρίσκεται το Νοσο-
κομείο Ρεθύμν ου και ειδικότερα η Μον ά-
δα Εν τατικής Θεραπείας, καθώς χ τες
υπέβαλαν  παραίτηση οι 5 ειδικευμέν οι
εν τατικολόγοι.

Σύμφων α με τα όσα αν έφερε στο
neakriti.gr ο Διευθυν τής ΜΕΘ του
Nοσοκομείου Ρεθύμν ου Μπάμπης
Μαρκάκης, η κατάσταση έχ ει φτάσει
«στο απροχ ώρητο» και απευθύν ει
έκκληση προς τη Διοίκηση του Νοσοκο-
μείου και την  7η ΥΠΕ: «Να με αφήσουν
ν α κάν ω τη δουλειά μου».

«Αυτή τη στιγμή, με την  παρουσία
μόν ο 5 ειδικευμέν ων  εν τατικολόγων  και
την  πλήρη απουσία βοηθητικού προσω-
πικού, καλούμαστε ν α αν τεπεξέλθουμε
στην  ασφυκτική πίεση και ν α παρέχ ο-
υμε την  εξειδικευμέν η φρον τίδα που
χ ρειάζον ται οι ασθεν είς μας, όταν  στη
βάρδια είν αι μόν ο έν ας εξειδικευμέν ος
γιατρός. Αυτός ο γιατρός είν αι υπεύθυ-
ν ος για τις 3 κλίν ες ΜΕΘ Cov id -η ύπα-

ρξη των  οποίων  δεν  προβλεπόταν  καν
στην  αρχ ή και δημιουργήθηκαν  κατ’
αν άγκη- και τις 4 κλίν ες ΜΕΘ non Cov id
περιστατικών . Παράλληλα, λόγω έλλειψ-
ης αν αισθησιολόγων , οι εν τατικολόγοι
καλούν ται ν α συν δράμουν  στα
επείγον τα, στις διασωλην ώσεις και
όπου υπάρχ ει έκτακτη αν άγκη».

«Η απόφαση όμως που ξεχ είλισε το
ποτήρι» και οδήγησε στην  υποβολή
παραιτήσεων  από τους 5 εν τατικολόγο-
υς στο Νοσοκομείο Ρεθύμν ου, σύμφω-
ν α με τον  κ. Μαρκάκη, είν αι πως «λόγω
έλλειψης αν αισθησιολόγων , κάποιες
μέρες τον  μήν α, ο εν τατικολόγος βάρ-
διας θα πρέπει ν α αφήν ει τις ΜΕΘ και
τους ασθεν είς του, με ό,τι αυτό συν ε-
πάγεται για την  εξέλιξη της υγείας τους
και ν α συν οδεύει βαριά περιστατικά δια-
κομιδών  σε άλλα ν οσοκομεία».

Μια τέτοια διακομιδή μάλιστα πραγμα-
τοποιήθηκε προχ τές, σύμφων α με τον
κ. Μαρκάκη, όπου έν α non Cov id περ-
ιστατικό σε βαριά κατάσταση μεταφέρ-

θηκε από το Νοσοκομείο Ρεθύμν ου στο
ΠΑΓΝΗ, παρουσία εν τατικολόγου, λόγω
έλλειψης αν αισθησιολόγου.

Χάος και στο νοσοκο-
μείο Αγρινίου: 50 ανεμ-
βολίαστοι υγειονομικοί
σε αναστολή και άλλοι
40 σε αναρρωτική άδεια

Σε αν αρρωτική άδεια βρίσκον ται 40
από τους αν εμβολίαστους υγειον ομι-
κούς στο Νοσοκομείο Αγριν ίου.Σήμερα
είν αι η πρώτη ημέρα εφαρμογής του
μέτρου της αν αστολής εργασίας για τους
υγειον ομικούς που δεν  έχ ουν  εμβολια-

στεί. Η ισχ ύ της υποχ ρεωτικότητας
έφερε μεγάλα κεν ά στο ν οσοκομείο Αγρ-
ιν ίου.Συγκεκριμέν α το ν οσοκομείο έχ ει
συν ολικά 87 άτομα από το διοικητικό
και ν οσηλευτικό προσωπικό, αλλά και
τρεις γιατρούς που δεν  έχ ουν  εμβολια-
στεί. 

Οι 50 από αυτούς τέθηκαν  καν ον ικά
σε αν αστολή εργασίας μέχ ρι ν α αποφ-
ασίσουν  ν α εμβολιαστούν .Οι υπόλοιποι
40 έχ ουν  βγει σε αν αρρωτική άδεια,
σύμφων α με όσα αν αφέρει το kar-
v asaras.gr, κάτι που έχ ει προκαλέσει
πολλά ερωτηματικά. Η ουσία είν αι ότι το
ν οσοκομείο δεν  μπορεί ν α υπολογίζει
σε 90 από τους εργαζόμεν ους του με
αποτέλεσμα ν α υπάρχουν  μεγάλα κεν ά.

Παραιτήθηκαν όλοιΠαραιτήθηκαν όλοι
οι εντατικολόγοι οι εντατικολόγοι 
στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου!στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου!
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Γ
ια τα εμβόλια κατά του κορωνο-
ϊού καθώς και για την αύξηση
των κρουσμάτων, μίλησε ο

καθηγητής Πολιτικής της Υγείας του
LSΕ Ηλίας Μόσιαλος.Μιλώντας στον
ΣΚΑΙ, ο κ. Μόσιαλος είπε πως τα
εμβόλια επιτελούν τρεις στόχους.
«Ο πρώτος είναι να αποτρέψουν τη
λοίμωξη, δηλαδή να μην κολλήσο-
υμε καθόλου τον κορωνοϊό. Ο
δεύτερος είναι αν κολλήσουμε, να
περάσουμε τη λοίμωξη ήπια, όχι
πολύ σοβαρά. Και ο τρίτος είναι να
μειώσουν την πιθανότητα διασπο-
ράς», εξήγησε.Μάλιστα, ανέφερε
πως μπορεί η αποτελεσματικότητα
των εμβολίων να έχει πέσει, σε
σύγκριση με την προηγούμενη παρ-
αλλαγή την Άλφα, αλλά παραμένει
«εξαιρετικά υψηλή».

Αύξηση των  κρουσμάτων  με το
άν οιγμα των  σχολείων

Ερωτηθείς για το αν θα δούμε
αύξηση των κρουσμάτων, είπε πως
αυτό θα συμβεί «γιατί ανοίγουν τα
σχολεία. Και εφόσον συμβεί αυτό,
θα κολλήσουν περισσότερα παιδιά.
Θα υπάρξουν πολλές συναναστροφ-
ές. Βέβαια, δεν θα είναι τόσο μεγάλη
επίπτωση στα ίδια στα παιδιά, γιατί
θα περάσουν τη νόσο πολύ πιο
ήπια σε σχέση με άτομα μεγαλύτερ-
ης ηλικίας άλλα θα το μεταφέρουν
στο σπίτι και το ερώτημα είναι τι γίνε-
ται στο σπίτι. Θα είναι εμβολιασμέ-
νοι οι γονείς; Θα υπάρχουν παπ-
πούδες και γιαγιάδες;».Επίσης, ο κ.
Μόσιαλος σχολίασε χαρακτηριστικά
πως «το πρόβλημα θα είναι μεγάλο
με τους ανεμβολίαστους. Μέχρι τα
μέσα του Σεπτεμβρίου, ένα 40% του
πληθυσμού της Ελλάδας θα είναι
ακόμα ανεμβολίαστο», σημειώνον-
τας πως εμβολιασμένοι και ανεμ-
βολίαστοι πρέπει να τηρούν τα ίδια
πρωτόκολλα.

Τι θα γίν ει με την  τρίτη δόση του
εμβολίου για όσους έχουν  κάν ει
AstraZeneca;

Οπως δήλωσε, «για τη Βρετανία
είναι  πιθανό να έχουμε μίξη
εμβολίων, αυτό συζητούν τώρα.

Μάλλον AstraZeneca με Pfizer»,
προτάσσοντας πως το να κάνει
κάποιος ένα εμβόλιο από μια εταιρ-
εία και μετά να κάνει ένα εμβόλιο
από μια άλλη εταιρεία, «δεν προκα-
λεί κάποιο πρόβλημα, έχουν γίνει
έλεγχοι εξάλλου. Είναι και θεμιτό να
γίνει αυτή η μίξη».«Για τους ανοσο-
κατασταλμένους και τους πολύ ευά-
λωτους, πρέπει να γίνει τώρα η
τρίτη δόση. Πολύ σωστά το έχει καθ-
ορίσει η Εθνική Επιτροπή Εμβολια-
σμών», τόνισε ο καθηγητής Πολιτι-
κής της Υγείας του LSE, σημειώνον-
τας πως για όλους τους υπόλοιπους
δεν πρέπει  να γίνει  πριν τη
συμπλήρωση 8 μηνών από τη
δεύτερη δόση.«Θα τελειώσουμε
μόνο αν αυξηθούν πάρα πολύ τα
ποσοστά των εμβολιασμένων. Στην
Αγγλία 78% έχουν εμβολιαστεί
πλήρως και ακόμα υπάρχει μεγάλη
διασπορά. Είναι αναμενόμενο να
βλέπουμε 30.000 κρούσματα σε 15
εκατ. ανεμβολίαστους», εξήγησε ο κ.
Μόσιαλος, προτάσσοντας πως
«μέχρι το τέλος της επόμενης χρο-
νιάς, θα έχει κολλήσει η συντριπτική
πλειοψηφία του πλανήτη μας».

ΠΡΟΣ:  Πρόεδρο Δημοτικού
Συμβουλίου κ. Τσόκα Θεμιστοκλή                    

ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο Μελετίου
Νικόλαο 

ΑΙΤΗΜΑ
Από 25 Ιουλίου 2021 σας έχουμε

αποστείλει, ως δημοτικοί σύμβου-
λοι  της Λαϊκής Συσπείρωσης ,
αίτημα σύγκλησης μέσω τηλεδιάσ-
κεψης Δημοτικού Συμβουλίου για
συζήτηση και  λήψη απόφασης
θεμάτων :

Α. Λήψη απόφασης για την έγκρι-
ση της οικονομοτεχνικής μελέτης
βιωσιμότητας για την σύσταση ανα-
πτυξιακού οργανισμού τοπικής
αυτοδιοίκησης με την επωνυμία
«Αναπτυξιακός οργανισμός τοπι-
κής αυτοδιοίκησης θριάσιο Α.Ε.»,
με διακριτικό τί τλο «ΘΡΙΑΣΙΟ
Α.Ο.Τ.Α» από τους Δήμους
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ και
ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ.

Β. Λήψη απόφασης για τη σύστα-
ση του ανωτέρω αναπτυξιακού
οργανισμού τοπικής αυτο-
διοίκησης, καθώς και την έγκριση
του σχεδίου καταστατικού της εται-
ρείας κ την παροχή εξουσιοδοτή-
σεων για τις απαραίτητες διαδικα-
στικές ενέργειες και τη συμμέτοχή
του Δήμου Ασπροπύργου στο
μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας
ύψους 200.000€.

Μέχρι  και  σήμερα Τετάρτη 01
Σεπτέμβρη 2021, καμία απάντηση
δεν μας έχετε δώσει για την ημερομ-
ηνία συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με τον κανονισμό του
Συμβουλίου μας, που εσείς έχετε
ψηφίσει, στο άρθρο 3. παραγρ. 3
περ. δ) “Σύγκληση Δημοτικού

Συμβουλίου πραγματοποιείτε όποτε
το ζητήσει το ένα τρίτο (1⁄3) του-
λάχιστον του συνολικού αριθμού
των μελών του συμβουλίου ή το
σύνολο των συμβούλων της μειοψ-
ηφίας.”

Σε σύνολο 33 Δημοτικών
Συμβούλων έχουν αιτηθεί  13
(αντίστοιχο αίτημα έχουν καταθέσει
οι παρατάξεις του κ. Ηλία και κ.
Τσίγκου, με το δικό τους σκεπτικό)
αριθμός ικανός, προκειμένου να
προκληθεί συνεδρίαση του ανώτα-
του οργάνου του Δήμου μας.

Η προσπάθεια εκ μέρους της
διοίκησης του Δήμου να ψηφι-
στούν ΜΟΝΟ από την οικονομική
επιτροπή αποφάσεις, που ουσια-
στικά μεταβιβάζουν σχεδόν το
σύνολο των αρμοδιοτήτων του
Δημοτικού μας Συμβουλίου στην
άνω εταιρεία, είναι αντιδημοκρατι-
κές και επιζήμιες για τα συμφέροντα
του Λαού της πόλης μας.

Σας καλούμε ΑΜΕΣΑ όπως ορίσε-
τε ημερομηνία συνεδρίασης Δημοτι-
κού Συμβουλίου με μοναδικά θέμα-
τα τα ανωτέρω.

Τέλος αιτούμαστε, όπως καλε-
στούν και τα σωματεία εργαζομέ-
νων του Δήμου μας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 01/09/2021
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου

Ασπροπύργου
Καμπόλη Ολυμπία

Μπακάλης Δημήτριος 
Τσοκάνης Αλέξανδρος 

ΑΑΙΙΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΣΣΥΥΓΓΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ
ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΤΤΕΕΘΘΕΕΣΣΕΕ  ΗΗ  ΛΛΑΑΪΪΚΚΗΗ

ΣΣΥΥΣΣΠΠΕΕΙΙΡΡΩΩΣΣΗΗ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ

ΒΕΠ: Ζητά άμεση στήριξη στους πληγέντες κτηνοτρόφους 
από τις φωτιές στη Δυτική Αττική

Σ’ αυτές τις δύσκολες ώρες που
περνά η Αττική εξαιτίας των κατα-
στροφικών πυρκαγιών, προτεραι-
ότητα όλων πρέπει να είναι η
άμεση στήριξη των συμπολιτών
μας και των επιχειρήσεων που
επλήγησαν.

Σ΄αυτό το πλαίσιο, το Β.Ε.Π. με
επιστολή προς το αρμόδιο Υπουρ-
γείο, προτείνει να διανεμηθούν
δωρεάν ζωοτροφές σε όσους
κτηνοτρόφους επλήγησαν από τις
καταστροφικές φωτιές στη Δυτική
Αττική, με στόχο τη στήριξη του
πρωτογενούς τομέα και των
κτηνοτροφικών μονάδων που
δοκιμάζονται.

Μόσιαλος: Τι θα γίνει με την τρίτη δόση
για όσους έχουν κάνει AstraZeneca
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Ευρύτατοι καθαρισμοί ρεμάτων
από συνεργεία της Περιφ. Αττικής

Γ. Πατούλης: «Χωρίς χρονοτριβές
εντατικοποιούμε τις παρεμβάσεις μας.

Μεριμνούμε για την ασφάλεια των
πολιτών»

Με εν τατικούς ρυθμούς
συν εχ ίζουν  τα συν ερ-
γεία της Περιφέρειας Αττι-
κής, σε καθημεριν ή
βάση, τους καθαρισμούς
των  ρεμάτων  με έμφαση
σε περιοχ ές υψηλής επι-
κιν δυν ότητας, κατόπιν
και σχ ετικής εν τολής του
Περιφερειάρχ η Αττικής Γ.
Πατούλη.

Ειδικότερα την  Τρίτη 31 Αυγούστου ολοκληρώθη-
καν  οι καθαρισμοί στα εξής ρέματα:

1.Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός του ρέματος Λαγ-
καδίων  από την  οδό Ερεχ θείου έως την  οδό Προπ-
υλαίων  του Δήμου Αλίμου 

2.Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός του ρέματος Πικρο-
δάφν ης από την  Λεωφόρο Ποσειδών ος έως την  Λεω-
φόρο Αμφιθέας του Δήμου Παλαιού Φαλήρου 

3.Κατόπιν  αυτοψίας στο ρέμα Αγίου Νικολάου του
Δήμου Αλίμου δεν  παρατηρήθηκαν  φερτά υλικά ή
αυτοφυή βλάστηση που ν α εμποδίζουν  την  ομαλή
ροή των  υδάτων  εν τός του ρέματος. Παρατηρήθηκε
όμως έν τον η δυσοσμία λόγω στάσιμων  υδάτων  όπως
φαίν εται και από τις φωτογραφίες που επισυν ά-
πτον ται 

4.Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός του ρέματος Σαπφ-
ούς από την  οδό Νιόβης έως την  οδό Πιτταρά του
Δήμου Αμαρουσίου.

Εχ θές έγιν αν  καθαρισμοί στα εξής ρέματα: 

1.Ρέμα Βριλησσίων -Μελισσίων  παράλληλα της
οδού  Πετροπούλου στον  Δήμο Πεν τέλης και από
την  οδό Αν δρέα Παπαν δρέου έως την  οδό Σισμα-
ν ογλείου στον  Δήμο Πεν τέλης.

2.Ρέμα Χελιδον ούς επί της οδού Δεκελείας στον
Δήμο Κηφισιάς και επί της οδού Αγράμπελης στον
Δήμο Κηφισιάς.

3.Ρέμα Πύρν ας από την  οδό Σωκράτους έως την
οδό  Στροφυλίου του Δήμου Κηφισιάς.

4.Ρέμα από την  οδό Ιπποκράτους έως την  οδό
Αχ ιλλέως του Δήμου Μεταμόρφωσης.

Στον «αέρα» του διαδικτύου βρίσκεται
πλέον το νέο portal του Δήμου Αχα-
ρνών σε δοκιμαστική έκδοση για
σύντομο χρονικό διάστημα. Μετά
από χρόνια ο Δήμος, πιστός στην
υπόσχεσή του για μετάβαση στην
ψηφιακή εποχή, προχωρά μπροστά,
κάνοντας το σημαντικότερο βήμα.

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα είναι ένα
έργο της Διεύθυνσης Προγραμματι-
σμού και του αρμόδιου Αντιδ-
ημάρχου κ. Χρύσανθου Κόνταρη , η
οποία αναμένεται να αποτελέσει στα-
διακά μια μεγάλη πύλη εξυπηρέτ-
ησης των Δημοτών.

Με σύγχρονη αισθητική, δυναμικό
περιβάλλον, μοντέρνο σχεδιασμό
δημιουργήθηκε με στόχο να είναι
φιλική σε κάθε χρήστη, άσχετα από
την εξοικείωσή του με την τεχνο-
λογία. 
Έτσι μπορεί να αναζητά εύκολα και
γρήγορα πληροφορίες, να ενημε-

ρώνεται, αλλά κυρίως να εκμεταλ-
λεύεται την απλοποίηση διαδικασιών
της καθημερινότητας.

Το νέο portal του Δήμου είναι απόλ-
υτα συμμορφωμένο με τους�καν-
όνες προστασίας προσωπικών
δεδομένων (GDPR), προσφέρει
προσβασιμότητα σε άτομα ΑμεΑ,
προσαρμόζεται αυτόματα στις δια-
στάσεις κάθε συσκευής.

� Παράλληλα προσφέρει επιπλέον
εφαρμογές, όπως η έκδοση πιστο-
ποιητικών, τα οποία συνεχώς θα
αυξάνονται, η δυνατότητα διατύπω-
σης αιτημάτων και καταγγελιών,
αλλά και ένας � οδηγός πόλης, που
θα ενημερώνεται διαρκώς.

Περιηγηθείτε στο νέο website του
Δήμου μας
↪� https://www.acharnes.gr/

Έτοιμο με επιπλέον εφαρμογές
το νέο portal του Δήμου Αχαρνών

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ''ΠΡΟΣΦΕΡΩ''
ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ -

ΑΧΑΡΝΑΙ
Ενταγμένος στην Γ.Γ.Π.Π. ( Γενική Γραμ-

ματεία Πολιτικής Προστασίας ) με
αριθμό Μητρώου ΑΜ 16/2016 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.............SOS.......

Μετά το τελευταίο διάστημα με τις φωτιές να μας
πολιορκούν γύρω - γύρω από την Πάρνηθα και
όχι μόνο.
ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΚΑΘΕΤΙ
ΚΑΚΟ...ΝΕΡΟ, ΑΝΤΛΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ, ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ
ΕΝΑΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ ΑΠΛΟ ΑΥΛΟ ΜΕ ΤΟ
ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΛΙΓΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ
ΕΡΓΟ..........
Χρειαζόμαστε άμεσα την βοήθειά σας σε ΔΩΡΕΑ
� 2 αυλούς ρυθμιζόμενους για 25αρα σωλήνα.
� 6 Σωλήνες 25αρες. 
� 1 Δίκρουνο 45 - 25.

Για το πυροφυλάκιο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ, στους πρόποδες της Πάρνηθας για
τον περιβάλλοντα χώρο του.
Προς ενημέρωση διαθέτουμε 2 βαρέλες 1000
λίτρα η κάθε μία και αντλία πυρόσβεσης.
Για πληροφορίες στα τηλ. 6937191968 -
6971724357 Παρασκευάς Γαρυφάλλου. 
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.



Ανοίγει τις επόμενες μέρες η πλα-
τφόρμα για τη λήψη στεγαστικού
επιδόματος από τους ευάλωτους
οφειλέτες και ανακοινώνεται η
τρίμηνη παράταση του προγράμμα-
τος «Γέφυρα 1» μέσω του οποίου
επιδοτούνται οι δόσεις των στεγα-
στικών δανείων.

Ως «μάνα εξ’  ουρανού» αναμέ-
νουν τον Σεπτέμβριο τα ευάλωτα
νοικοκυριά καθώς από την μία θα
ανοίξει η πλατφόρμα για το στεγα-
στικό επίδομα ενώ κυβέρνηση θα
ανακοινώσει, ύστερα από τις διαπρ-
αγματεύσεις με του θεσμούς, την
τρίμηνη παράταση του προγράμμα-
τος «Γέφυρα 1».

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφο-
ρίες από το οικονομικό επιτελείο το
άνοιγμα της σχετικής πλατφόρμας
για τη λήψη του στεγαστικού επιδό-
ματος από τους ευάλωτους οφειλέτες
είναι θέμα ημερών με τις πρώτες
επιδοτήσεις να καταβάλλονται στους
δικαιούχους για την εξυπηρέτηση
των δόσεων ρυθμισμένων οφειλών
τους σε έως 240 δόσεις προς το
Δημόσιο και 420 δόσεις προς τις τρά-
πεζες και άλλους χρηματοδοτικούς
φορείς.

Προστασία πρώτης κατοικίας

Σε ό,τι έχει να κάνει με την προ-
στασία της κατοικίας των ευάλωτων
δανειοληπτών (ασχέτως κορονοϊού),
η οποία θα αρχίσει να επιδοτείται
τον Σεπτέμβριο, η ψηφιακή πλατφ-
όρμα που ενεργοποιήθηκε για την
υποβολή αιτήσεων ένα μήνα πριν,
έχει ήδη δεχτεί, σύμφωνα με πληρο-
φορίες, 1.700 αιτήσεις οφειλετών.

Η πλατφόρμα επιτρέπει στους οφει-
λέτες με ισχυρή οικονομική

αδυναμία να λάβουν τη σχετική
βεβαίωση ότι όντως αποτελούν ευά-
λωτα νοικοκυριά. Με τη βεβαίωση
αυτή, μπορούν να επωφεληθούν στη
συνέχεια από τις προστατευτικές
πρόνοιες του νόμου 4738/2020,
δηλαδή να διαγράψουν όλες τις
οφειλές τους και να λάβουν τη 2η
ευκαιρία.

Οι δανειολήπτες μπορούν να υπο-
βάλλουν τα αιτήματά τους, είτε έχουν
δάνεια ενήμερα είτε μη εξυπηρε-
τούμενα, ώστε να λάβουν πενταετή
επιδότηση του στεγαστικού τους
δανείου, η οποία μπορεί να φτάσει
τα 210 ευρώ μηνιαίως. Τα κριτήρια
που χαρακτηρίζουν τον οφειλέτη ως
ευάλωτο και καθορίζουν το ύψος της
επιδότησης είναι εισοδηματικά, περ-
ιουσιακά και διαμονής.

Παράταση του «Γέφυρα 1»

Την ίδια στιγμή το οικονομικό επι-
τελείο της Κυβέρνησης εξετάζει την
τρίμηνη παράταση του προγράμμα-
τος «Γέφυρα 1» μέσω του οποίου
επιδοτούνται οι δόσεις των στεγα-
στικών δανείων για όσα νοικοκυριά
επλήγησαν από την οικονομική

κρίση που προκάλεσε η πανδημία.

Η κυβέρνηση προχωράει στην
επέκταση του συγκεκριμένου μέτρου
για άλλους τρεις μήνες καθώς το επι-
τρέπει ο προϋπολογισμός του προ-
γράμματος, που με βάση τα διαθέσι-
μα στοιχεία δεν έχει ακόμη εξαν-
τληθεί παρέχοντας τη δυνατότητα
περαιτέρω στήριξης των νοικοκυρ-
ιών.

Το θέμα αναμένεται θα συζητηθεί
με τους θεσμούς από τη επόμενη
εβδομάδα και εφόσον συμφωνηθεί,
θα τεθεί άμεσα σε ισχύ δίνοντας περ-
αιτέρω ανάσα στα νοικοκυριά, ώστε
να μεταβούν ομαλότερα στο καθε-
στώς της πλήρους δόσης από τις
αρχές του επόμενου έτους.

Υπενθυμίζεται ότι στο πρόγραμμα
«Γέφυρα 1» επιδοτούνται οι δόσεις
των στεγαστικών δανείων για εννέα
μήνες με βάση ξεχωριστή κλίμακα
ανάλογα με την κατάσταση του
δανείου, δηλαδή εάν ήταν εξυπηρε-
τούμενο ή δάνειο σε καθυστέρηση.
Το ποσοστό της επιδότησης ξεκι-
νούσε από το 90% και μειωνόταν
ανά τρίμηνο.
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««ΜΜάάνναα  εεξξ’’  οουυρρααννοούύ»»  γγιιαα  τταα  εευυάάλλωωτταα  ννοοιικκοοκκυυρριιάά  
Έρχεται τρίμηνη παράταση του προγράμματος «Γέφυρα 1» μέσω του

οποίου επιδοτούνται οι δόσεις των στεγαστικών δανείων.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ: 

Νέα μείωση έως 
το τέλος του 2022
Τι προβλέπει τροπολογία του υπουργείο

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Μ
ε τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και
Κοιν ων ικών  Υποθέσεων  που κατατίθεται
στο ν ομοσχ έδιο «Ασφαλιστική Μεταρρύθμι-

ση για τη ν έα γεν ιά» προβλέπεται η παράταση της
μείωσης των  ασφαλιστικών  εισφορών  –για εργοδότες
και εργαζομέν ους- κατά 3 ποσοστιαίες μον άδες (από
το ύψος που είχ αν  διαμορφωθεί την  1η Ιουν ίου 2020)
έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2022, κάτι που πρακτικά
σημαίν ει ότι περιορίζεται το μισθολογικό κόστος από
την  διατήρηση των  μειωμέν ων  εισφορών  έως το
τέλος του επόμεν ου έτους.  

Σύμφων α με το υπουργείο η μείωση επιμερίζεται
σε  -1,79 ποσοστιαίες μον άδες για τον  εργοδότη και
-1,21 ποσοστιαίες μον άδες για τους εργαζομέν ους,
περιορίζον τας τη συν ολική επιβάρυν σή τους, και
συμβάλλει αφεν ός στην  αύξηση της αγοραστικής
δύν αμης των  εργαζομέν ων , αφετέρου στην
εν ίσχ υση της αν ταγων ιστικότητας των  επιχ ειρή-
σεων . Υπεν θυμίζεται ότι ήδη κατά τον  πρώτο χ ρόν ο
της θητείας της παρούσας κυβέρν ησης οι εισφορές
είχ αν  μειωθεί κατά 0,9 ποσοστιαίες μον άδες και
πλέον  η συν ολική μείωση των  ασφαλιστικών  εισφο-
ρών  αν έρχ εται σε 3,9 ποσοστιαίες μον άδες.

Έναρξη λειτουργίας βρεφονηπιακών σταθμών με πρωτόκολλα ασφαλείας
Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, ξεκι-

νούν τη νέα τους χρονιά, Τα πρωτό-
κολλα για την ασφάλεια των παι-
διών, παραμένουν τα ίδια με πέρσι
έως τη λήξη της χρονιάς, όπως ανα-
κοίνωσε το υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ειδικότερα:
•Οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι,

οφείλουν να υποβάλλονται σε τεστ,
σε εβδομαδιαία βάση.

•Η προσέλευση παιδιού ή
εργαζόμενου που εμφανίζει
συμπτώματα του ιού, δεν επιτρέπε-
ται.

•Πρέπει να εφαρμόζονται υποχρ-
εωτικά κανόνες τήρησης ατομικής
υγιεινής και συστηματικά προγράμ-
ματα καθαριότητας χώρων, αντικει-
μένων και εξοπλισμών.

•Σε περίπτωση επιβεβαιωμένου
κρούσματος, ενημερώνεται αμέσως
ο βρεφονηπιακός σταθμός και ο
ΕΟΔΥ, ακολουθεί ενδελεχής καθα-
ρισμός στο χώρο και απομάκρυνση
των παιδιών και του προσωπικού.

"Σήμερα, ξεκίνησε και πάλι η λει-
τουργία των βρεφονηπιακών
σταθμών. 

Η ασφάλεια των παιδιών, είναι
κύρια προτεραιότητά μας", δήλωσε
η υφυπουργός Πρόνοιας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνα Μιχα-
ηλίδου και πρόσθεσε: "Συνεχίζο-
υμε με τα ίδια πρωτόκολλα που
εφαρμόσαμε και πέρσι ως το τέλος
της χρονιάς. 

Είμαστε πολύ προσεκτικοί και
διαρκώς σε ετοιμότητα, παρακολο-
υθώντας τα επιδημιολογικά δεδομέ-
να. 

Προς το παρόν, δεν υπάρχει
ανησυχία. Πορευόμαστε με τη
γνώση και την εμπειρία που έχο-

υμε αποκτήσει μετά από τόσο καιρό
και κινούμαστε πάντα σύμφωνα με
τις οδηγίες των ειδικών".
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ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
- Επισκέφθηκε την 355 Μοίρα Τακτικών Μεταφορών της Π.Α.

Η
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίν α Σακελλα-
ροπούλου επισκέφθηκε την  355 Μοίρα Τακ-
τικών  Μεταφορών  και τη Μοίρα Συν τήρησης

Αεροσκαφών  της Πολεμικής Αεροπορίας στην  Ελευ-
σίν α, οι οποίες έχ ουν  ως κύρια αποστολή την  αεροπ-
υρόσβεση. Την  υποδέχ θηκε ο Αρχ ηγός του Γεν ικού
Επιτελείου Αεροπορίας Αν τιπτέραρχ ος (Ι) Γεώργιος
Μπλιούμης. 

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας απηύθυν ε τον  ακόλο-
υθο χ αιρετισμό: 

"Είν αι τιμή για μέν α που βρίσκομαι σήμερα εδώ,
στην  355 Μοίρα Τακτικών  Μεταφορών , σε μια από τις
παλαιότερες Μοίρες της Πολεμικής Αεροπορίας, με
μακρά και λαμπρή ιστορία. Παρούσα στον  πόλεμο της
Κορέας, στις αρχ ές της δεκαετίας του ‘50, για ν α συν ε-
πικουρήσει τις δυν άμεις του ΟΗΕ με αποστολές μετα-
φοράς τραυματιών , προσωπικού και υλικών . Παρούσα
στην  κρίση του Κον γκό το 1960, για ν α διασώσει το
ελλην ικό στοιχ είο μέσα στο χ άος που επικράτησε
αν άμεσα στις αν τίπαλες δυν άμεις της χ ώρας στην
πορεία προς την  αν εξαρτησία της.

Παρούσα στο δύσκολο έργο της έρευν ας και της διά-
σωσης, της προσθαλάσσωσης δηλαδή και της περι-
συλλογής ν αυτικών  με τη βοήθεια λέμβου που μεταφ-
έρεται στην  άτρακτο. Και βέβαια παρούσα κάθε καλο-
καίρι, στο δύσκολο έργο της αεροπυρόσβεσης.

Όλοι γν ωρίζουμε πόσο απαιτητική είν αι η αποστολή
των  πληρωμάτων  των  Canadair και με πόσο ηρωισμό
την  φέρν ουν  σε πέρας οι άν δρες των  ειδικών  επιχ ει-
ρήσεων . Γν ωρίζουμε πόσο επικίν δυν ος είν αι ο κύκλος
υδροληψίας και ρίψης, καθώς η κατάσταση του αν έμου
και της θάλασσας μεταβάλλεται απρόσμεν α κατά τη
διάρκεια μιας αποστολής. Γν ωρίζουμε – και το είδαμε
με τραγικά αποτελέσματα πολλές φορές τα τελευταία
χ ρόν ια – πόσο απρόβλεπτη είν αι η εξέλιξη μιας

φωτιάς, γεγον ός που επιβάλλει την  συν εχ ή ετοιμότητα
των  πληρωμάτων , αφού ο σχ εδιασμός κάθε αποστο-
λής γίν εται στην  ουσία επί του πεδίου της πυρκαγιάς. 

Αυτά τα γεν ν αία πληρώματα τιμάμε σήμερα, εκφρά-
ζον τας την  ευγν ωμοσύν η μας για το θάρρος, την  απο-
τελεσματικότητα, και κάποτε την  αυτοθυσία τους. Γιατί
δεν  είν αι λίγοι οι πεσόν τες ιπτάμεν οι σε αποστολές
αεροπυρόσβεσης. Θέλω ν α μν ημον εύσω εδώ τα ον ό-
ματά τους, ως έν αν  ελάχ ιστο φόρο τιμής στην  προ-
σφορά τους. Το 1993, από την  355 Μοίρα Τακτικών
Μεταφορών , χ άσαμε στην  Άν ω Ροδιν ή Αιγίου τον
Σμην αγό Στυλιαν ό Κελετσέκη και τον  Αν θυπο-
σμην αγό Κων σταν τίν ο Παλαμιώτη, εν ώ το 2000 στην

Αργαλαστή Πηλίου τον  Επισμην αγό Ιωάν ν η Μυλων ά
και τον  Αν θυποσμην αγό Ιωάν ν η Καρασάββα. Από
την  383 Μοίρα Ειδικών  Επιχ ειρήσεων  και Αεροπυρό-
σβεσης έχ ασαν  τη ζωή τους κατά την  εκτέλεση του
καθήκον τος στα Νέα Στύρα Ευβοίας τον  Ιούλιο του
2007 o Σμην αγός Δημήτριος Στοϊλίδης και ο Υπο-
σμην αγός Ιωάν ν ης Χατζούδης. Και από την  359 Μοίρα
Αεροπορικής Εξυπηρέτησης Δημοσίων  Υπηρεσιών
καταγράφουμε τις απώλειες του Υποσμην αγού Αθαν ά-
σιου Μπεσλεμέ στην  Τρουμπέτα της Κέρκυρας το
2000, του Αν τισμήν αρχου Στέφαν ου Κουρελιά στην
Αχ λαδερή Λέσβου το 2003 και του Σμήν αρχ ου Στέρ-
γιου Κωτούλα στον  Κατελειό Κεφαλον ιάς το 2009. Δεν
τους λησμον ούμε.

Παρέμβαση της ΡΑΕ για ανατιμήσεις "φωτιά" στο ρεύμα 

Ο
ι αν ατιμήσεις σε φυσικό
αέριο και ρύπους έχ ουν  ως
αποτέλεσμα ν α έχ ουν

αυξηθεί οι τιμές χ ον δρικής της
ηλεκτρικής εν έργειας σε όλη την
Ευρώπη. Συγκεκριμέν α στη Γερ-
μαν ία η αύξηση έχ ει φτάσει σε
ποσοστό το 60% εν ώ στην
Ισπαν ία η κυβέρν ηση έχ ει
προχ ωρήσει σε μείωση των
φόρων  στην  καταν άλωση εν έργει-
ας προκειμέν ου ν α περιορίσει την
επίπτωση για τους καταν αλωτές.
Στη Μεγάλη Βρεταν ία επετράπη
για δεύτερη φορά φέτος στις εταιρ-
είες κοιν ής ωφέλειας ν α αυξήσουν
τα τιμολόγιά τους. 

Ελλάδα

Το κύμα αν ατιμήσεων  έχ ει ήδη
φτάσει και στην  ελλην ική χ ον δρ-
εμπορική αγορά και αν αμέν εται
ν α μετακυληθεί στους καταν αλω-
τές μέσω των  ρητρών  που
υπάρχ ουν  στα τιμολόγια ρεύμα-
τος. 
Εν όψει των  αυξήσεων , πάν τως, η
Ρυθμιστική Αρχ ή Εν έργειας αν α-
μέν εται ν α θέσει σε λειτουργία τις
επόμεν ες ημέρες το ν έο ηλεκτρο-
ν ικό εργαλείο δυν αμικής εν ημέρω-
σης και υποστήριξης των  καταν α-
λωτών  "My  Rae". 
Πρόκειται για την  ν έα πλατφόρμα
εν ημέρωσης, μέσω της οποίας οι

καταν αλωτές θα μπορούν  ν α
πληροφορηθούν  με διαφάν εια για
τα τιμολόγια, τις χ ρεώσεις και τους
όρους προμήθειας εν έργειας.
Συγκεκριμέν α το ν έο αυτό ψηφ-
ιακό εργαλείο θα προσφέρει στους
καταν αλωτές τη δυν ατότητα ν α
ασκήσουν  αποτελεσματικά τα
δικαιώματά τους και παράλληλα θα
παρέχ ει στη ΡΑΕ έγκαιρη εν ημέρ-
ωση σχ ετικά με τα αιτήματα που
υποβάλουν  οι καταν αλωτές, το
βαθμό ικαν οποίησής τους αλλά και
την  τήρηση στατιστικών  δεικτών
ώστε εάν  χ ρειαστεί ν α παρεμ-
βαίν ει με ρυθμιστικά εργαλεία ή
ακόμη και με κυρώσεις στην
αγορά. 
Σημειών εται ότι αυτή τη στιγμή,

βρίσκεται σε λειτουργία η διαδικ-
τυακή εφαρμογή της ΡΑΕ energy -

cost.gr που αποτελεί εργαλείο
σύγκρισης τιμών  για τους καταν α-
λωτές. Ωστόσο το energy cost.gr
παρέχ ει στατική εν ημέρωση
στους καταν αλωτές και παράλληλα
δίν ει τη δυν ατότητα κατάθεσης
παραπόν ων  χ ωρίς τη διεξοδική
αποτύπωση της εξέλιξης κάθε
αιτήματος, της ποιότητας, του
χ ρόν ου και της αποτελεσματικότ-
ητας απόκρισης εκ μέρους των
παρόχ ων  ή την  παροχ ή στατι-
στικών  δεδομέν ων . Με το My
Rae, προβλέπεται η εν ημέρωση
των  καταν αλωτών  ν α είν αι δυν α-
μική και ταυτόχ ρον α θα αν αβαθμι-
στούν  οι δυν ατότητες υποβολής
παραπόν ων  καθώς και η παρακο-
λούθηση των  αιτημάτων . 

(πηγή:www.capital.gr)



Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021 θριάσιο-9



10-θριάσιο Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021



Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021 θριάσιο-11 

Εντατικές προπονήσεις
στον Ηρακλή Ελευσίνας

Συνεχίζεται, με γοργούς ρυθμούς και αρκετές
προπονήσεις εβδομαδιαία, η προετοιμασία του
Ηρακλή Ελευσίνας,με τις οδηγίες του προπον-
ητή Μιχάλη Κατσάφαρου για τη νέα αγωνιστική

περίοδο.

Mandraikos Volley : ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΚΑΙ
ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΜΑΣ! ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ!

Οι κορασίδες του Mandraikos Volley ξεκινούν
πρώτες τις ιατρικές εξετάσεις, το Σάββατο 4
Σεπτεμβρίου. Θα ακολουθήσουν και  όλα τα
υπόλοιπα τμήματα.

Ο Όμιλος έχοντας ως προτεραιότητα την υγεία
όλων των αθλητριών μας, εξασφάλισε μια νέα
συνεργασία, ένα πλήρες πακέτο ιατρικών
εξετάσεων, που περιλαμβάνει  triplex,
καρδιογράφημα, καρδιολογική εξέταση,
πελματογράφηση, καθαρισμός δοντιών,
εκπτωτικές τιμές για την οικογένεια, σχολική
βεβαίωση άθλησης, κάρτα υγείας, και πολλά άλλα!

ΟΟ  ΒΒύύζζααςς  αανναακκοοίίννωωσσεε  ΛΛύύγγδδαα
κκααιι  ΧΧααμμππιιλλάάιι

Η διοίκηση του Βύζαντα ανακοινώνει την απόκ-
τηση των ποδοσφαιριστών Νίκου Λύγδα και
Γιώργου Χαμπιλάι.
Ο Νίκος Λύγδας είναι αποκτήθηκε με μεταγραφή

από τον Πανελευσινιακό και αγωνίζεται ως πλά-
γιος μπακ, ενώ ο Γιώργος Χαμπιλάι αποκτήθηκε 

μεταγραφή από την Μικρασιατική και αγωνίζεται
στον χώρο του κέντρου.

Καλωσορίζουμε τους ταλαντούχους ποδοσφαιρ-
ιστές στην ομάδα μας και τους ευχόμαστε να
έχουν υγεία για να βοηθήσουν την ομάδα μας
στην επίτευξη των στόχων της.

ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ ΑΟ: Αθλητική αναγνώριση από την Γ.Γ.Α
Ο Πανλιοσιακός ΑΟ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει πως παρέλαβε
σήμερα την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση για το άθλημα του ποδοσφαίρου,από τη Γενι-
κή Γραμματεία Αθλητισμού.
Η Ειδική Αθλητική Αναγνώριση είναι υποχρεωτική για τα αθλητικά σωματεία καθώς
πέρα από το ότι αποτελεί προϋπόθεση για την εξασφάλιση των κατά καιρούς χρημα-
τικών επιχορηγήσεων από την Πολιτεία, εξασφαλίζει την αναγνώρισή τους από τις
Οικείες Ομοσπονδίες και την Πολιτεία, καθώς και τη δυνατότητα τους να προπο-
νούνται σε αθλητικές εγκαταστάσεις ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.
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ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 

Ασπρόπυργος
ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816 48

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ /ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ 

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

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

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

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

ΓΑΜ ΟΣΓΑΜ ΟΣ

O ΕΡΑΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΙΣΠΥΡΟΒΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΚΟΑΣΙΔΗ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ ΜΑΓΟΥΛΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΓΑΜ ΟΣΓΑΜ ΟΣ

O ΚΑΛΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑΣ 
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΑΛΚΙΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΡΤΖΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΙΛΙΟΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΚΡΑΤΑ 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ
ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ . ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1000-1200 ΕΥΡΩ
ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ . 

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

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

εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
Τηλ.  Επικοινωνίας 2105579069

ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ
ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

1.ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ-ΧΗΜΙΚΟΣ
Η ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ -ΟΞΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ
με έδρα την Ελευσίνα ΑΤΤΙΚΗΣ ,
ζητά Oινολόγο ή Χημικό  για πλήρη
απασχόληση.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Καλή γνώση Η/Υ
Γνώση Ξένων Γλωσσών

2.ΠΩΛΗΤΡΙΑ
H ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ -ΟΞΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ
με έδρα την Ελευσίνα ΑΤΤΙΚΗΣ ,

ζητά Πωλήτρια με προϋπηρεσία στις
πωλήσεις οίνων, 
για πλήρη απασχόληση.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Ανεση στην επικοινωνία
Γνώση Ξένων Γλωσσών
Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ

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

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ
EMAIL:tripodakis.log@gmail.com
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Συνέχεια από σελ. 2

Χρειάζον ταν  πρόσθετους πόρους για
ν α μπορέσουν  ν α κάν ουν  αν αθέσεις
και ν α καθαρίσουν , χ ρειάζον ταν  εξοπ-
λισμό, φορτηγά, μηχ αν ήματα, απορριμ-
ματοφόρα, τα οποία δεν  μπορούσαμε
ν α βρούμε.

Προκύπτει έτσι μία αν άγκη για
κάποια οχ ήματα που θα μπορούσαν
ν α είν αι σήμερα στην  Εύβοια και την
Πελοπόν ν ησο και αύριο κάπου αλλού
προκειμέν ου ν α βοηθήσουν  στην
αν τιμετώπιση έκτακτων  καταστάσεων .
Και η απόκτηση κάποιων  οχ ημάτων
από τη μεριά της ΚΕΔΕ θα ήταν  πολύ
χ ρήσιμη για κάθε τέτοια περίπτωση και
θα έδιν ε λύσεις στις άμεσες αν άγκες
που αν τιμετωπίζουν  οι δήμοι».

Μνημόνιο συνεργασίας ΚΕΔΕ και
πυρόπληκτων Δήμων

Στο πλαίσιο αν τιμετώπισης της κατά-
στασης που δημιουργήθηκε, το Διοικ-
ητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ αποφάσισε
ν α προχ ωρήσει σε Μν ημόν ιο Συν ερ-
γασίας με τους πυρόπληκτους δήμους,
για την  από κοιν ού αν τιμετώπιση των
συν επειών  από τις καταστροφικές
πυρκαγιές.

Το ΔΣ της ΚΕΔΕ έκριν ε ως απολύτως
αν αγκαία αυτήν  τη συν εργασία, έτσι
ώστε ν α καταγραφούν  τα προς
επίλυση θέματα, ν α κατηγοριοποιηθ-
ούν  αυτά αν αλόγως της κρισιμότητάς
τους, ν α υπάρξει συν τον ισμός των
δράσεων  και ν α εξευρεθούν  οι καλύτε-
ρες δυν ατές λύσεις μέσω αξιοποίησης
εθν ικών  ή/και ευρωπαϊκών  προγραμμά-
των  και πόρων .

Σύμφων α με την  πρόταση που παρ-
ουσιάστηκε από τον  Γεν ικό Διευθυν τή
της ΚΕΔΕ Γ. Καραγιάν ν η οι συμβαλλό-
μεν οι φορείς αν αλαμβάν ουν  τα εξής:

Η ΚΕΔΕ αν αλαμβάν ει:

– το συν τον ισμό των  δράσεων  των
συμβαλλόμεν ων  φορέων

– τη συλλογή και επεξεργασία των
αιτημάτων  των  δήμων  και τη σύν ταξη
αν άλογων  προτάσεων  για επίλυση των
θεμάτων

– την  επικοιν ων ία με τα συν αρμόδια
υπουργεία για την  προώθηση των
θεμάτων  των  πυρόπληκτων  δήμων  και
την  επίλυση αυτών

– την  εξεύρεση εθν ικών  ή/και ευρω-
παϊκών  προγραμμάτων  για την  χ ρημα-
τοδότηση των  αν αγκών  των  δήμων  σε
κατασκευές υποδομών  και αποκατά-
σταση φυσικού περιβάλλον τος

– τη διάθεση οχ ημάτων   στους
συμβαλλόμεν ους δήμους με τα
μεγαλύτερα προβλήματα, αφού δεν
υπάρχ ει δυν ατότητα ν α διατεθούν
οχ ήματα σε όλους από την  ΚΕΔΕ, για
την  αν τιμετώπιση άμεσων  αν αγκών
αποτύπωσης των  δύσβατων  δασικών
περιοχ ών  της εδαφικής τους περιφέρει-
ας.

Οι συμβαλλόμεν οι δήμοι αν αλαμβά-
ν ουν :

– τη συλλογή και κατηγοριοποίηση,
αν αλόγως της κρισιμότητας τους, των
σχ ετικών  θεμάτων , στα οποία μπορεί
ν α συμβάλλει η ΚΕΔΕ για την  επίλυση
τους

– τη σύν ταξη προτάσεων  προς τα
υπουργεία για την  αν τιμετώπιση των
θεμάτων

– κάθε άλλη δράση που θα συμβάλλει
στην  υλοποίηση των  στόχ ων  της παρ-
ούσας.

Την  υλοποίηση και των  συν τον ισμό
των  παραπάν ω αν αλαμβάν ει ν α
συν τον ίσει τριμελής Επιτροπή Παρα-
κολούθησης, η οποία αποτελείται από
έν αν  εκπρόσωπο της ΚΕΔΕ και κάθε
δήμου, εν ώ πρόεδρος ορίζεται ο εκπρ-
όσωπος της ΚΕΔΕ.

Ανάγκη για πρόσθετη χρημα-
τοδότηση των Δήμων για την καθα-
ριότητα στα σχολεία.

Το θέμα του προσωπικού καθαριότ-
ητας των  σχ ολείων  απασχ όλησε
επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΚΕΔΕ, καθώς σε λιγότερο από δύο
εβδομάδες αν οίγουν  τα σχ ολεία, η
παν δημία συν εχ ίζεται και όπως 

σημείωσε ο Πρόεδρος Δ. Παπαστε-
ργίου καθημεριν ά υπάρχ ουν  αιτήματα
στην  ΚΕΔΕ από τους δήμους, οι οποίοι
πρέπει ν α καταβάλουν  τεράστια ποσά
για ν α καλύψουν  τις απαιτούμεν ες
δαπάν ες, καθώς τα 85 εκ. ευρώ που
διέθεσε και για φέτος το υπουργείο
Εσωτερικών  δεν  επαρκούν .

«Η καταν ομή έγιν ε σωστά από το
υπουργείο αλλά τα λεφτά δεν  φτάν ουν .
Συν επώς πρέπει επειγόν τως ν α βρεθ-
ούν  επιπλέον  20 εκ. ευρώ, για ν α καλ-
υφθεί το κεν ό, γιατί υπάρχ ουν  δήμοι
που λέν ε πως δεν  είν αι δυν ατό ν α
πληρώσουν  300 χ ιλιάδες ευρώ για προ-
σωπικό καθαριότητας. Δεν  είν αι και
δουλειά μας ν α πληρώσουμε το προσω-
πικό αυτό.

Αυτό που ζητώ και τώρα από το υπο-
υργείο Εσωτερικών  ν α συν εχ ίσουμε
την  καλή κουβέν τα που κάν ουμε και
ν α βρεθούν  τα επιπλέον  χ ρήματα
προκειμέν ου ν α μην  επιβαρυν θούν  οι
ήδη επιβαρυμέν οι προϋπολογισμοί των
δήμων  για καλυφθεί το κεν ό. Αλλιώς
είμαι σίγουρος πως θα έρθει η 13η
Σεπτεμβρίου και θα υπάρχ ουν  κεν ά,
θα υπάρχ ουν  γκρίν ιες», τόν ισε ο κ.
Παπαστεργίου.

Να στηριχτούν οι δομές φιλο-
ξενίας παιδιών των Δήμων 

Για το θέμα των  παιδικών  σταθμών  

και των  ΚΔΑΠ – ΜΕΑ το ΔΣ της
ΚΕΔΕ ζητά ν α διασφαλιστεί άμεσα
επιπλέον  χ ρηματοδότηση ώστε ν α
καλυφθεί το σύν ολο των  λειτουργικών
δαπαν ών  των  δημοτικών  ΚΔΑΠ, βρεφ-
ικών  και παιδικών  σταθμών .

Όπως τόν ισε ο κ. Παπαστεργίου λίγο
ως πολύ η κατάσταση είν αι ίδια με
πέρυσι, καθώς δίν ον ται τα ίδια χ ρήμα-
τα εν ώ είν αι αθρόα η εισαγωγή πολλών
επιπλέον  θέσεων  στο σύστημα σε
ιδιωτικά ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ εν ημέρωσε
ακόμη ότι το υπουργείο Εργασίας και
Κοιν ων ικών  Υποθέσεων  φαίν εται ν α
αποδέχ εται την  πρόταση ν α δοθεί
μικρή παράταση εν εργοποίησης των
v oucher στα ΚΔΑΠ και τα υπόλοιπα ν α
αν ακαταν εμηθούν  για ν α μη χ αθούν
θέσεις.

Επισήμαν ε όμως ότι: «Θέλει όμως
αγών α για ν α καλύψουμε το κεν ό που
υπάρχ ει αν άμεσα στα χ ρήματα που θα
εισπράξουμε από τα v ouchers και το
κόστος που θα έχ ουμε στη λειτουργία
των  ΚΔΑΠ» σημείωσε  ο πρόεδρος της
ΚΕΔΕ εν ώ παράλληλα υπογράμμισε ότι
«πρέπει ν α στηριχ θούν  οι κοιν ων ικές
δομές των  δήμων , ειδικά σε τέτοιες
περιόδους δύσκολες για την  κοιν ων ία
και με τη δική μας υποχ ρέωση ν α
γεμίσουμε τις κεν ές θέσεις  στα ΚΔΑΠ
με παιδιά με πλήρη φάκελο, που δεν
κατάφεραν  ν α πάρουν  v oucher”.

Τι ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε
παρέμβασή του στο πάνελ του Bled
Strategic Forum 2021.

«Η πολιτική για μέν α απαιτεί ν α είν αι
καν είς μάν ατζερ και ταυτόχ ρον α ηγέτ-
ης ώστε ν α επιλύει προβλήματα και ν α
διαχ ειρίζεται σταθερά κρίσεις μικρές και
μεγάλες. Σήμερα είν αι αν άγκη ν α παρά-
γουμε αποτελέσματα γιατί αυτό περιμέ-
ν ει ο κόσμος από μας. Το ν α είσαι ηγέτ-
ης σημαίν ει πρώτα απ' όλα ν α λες την
αλήθεια και κατά περίπτωση ν α λαμβά-
ν εις μη δημοφιλείς αποφάσεις. Βρισκό-
μαστε σε αυτή τη θέση και πρέπει ν α
λαμβάν ουμε αποφάσεις που άλλοι

φοβούν ται ν α πάρουν  για το πολιτικό
κόστος που μπορεί ν α έχ ουν . Πρέπει
επίσης ν α μπορεί ν α κάν ει τη διάκριση
του τι είν αι σημαν τικό και τι είν αι λιγό-
τερο σημαν τικό, με το βλέμμα στο
άμεσο μέλλον  αλλά και σε ό,τι απαιτεί η
μακροπρόθεσμη στρατηγική. Αυτή είν αι
η δουλειά των  σημεριν ών  πολιτικών ».

Αυτό τόν ισε ο πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης κατά την  εισαγωγική
παρέμβασή του σε πάν ελ στο οποίο
μετέχ ει στο πλαίσιο των  εργασιών  του
Bled Strategic Forum 2021, στο
Μπλεν τ της Σλοβεν ίας.

Σε άλλη παρέμβασή του στο πάν ελ του
Bled Strategic Forum 2021, ο πρωθυ-
πουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης τόν ι-
σε:

«Συμφων ώ με όσα είπε ο Νταβίν τ
Σασόλι για τη φιλόδοξη ατζέν τα της
μεταρρύθμισης των  ευρωπαϊκών
θεσμών  αλλά θα εξέφραζα ευγεν ικά τη
διαφων ία μου για την  επισήμαν σή του
που αφορά στη χ θεσιν ή απόφαση του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε επίπεδο
πρωθυπουργών  για το Αφγαν ιστάν .
Αυτό που ξεκάθαρα είπαμε είν αι ότι
δεν  θα θέλαμε ν α επαν αληφθεί το αν ε-
ξέλεγκτο και ακαν όν ιστο κύμα μεταν α-
στευτικών  ροών  του 2015. Και το
στηρίζουμε αυτό, ως μία χ ώρα που
υπήρξαμε θύμα μιας πολιτικής που
κατέληξε ν α αν αδεικν ύει σημαν τικές
ελλείψεις των  ευρωπαϊκών  θεσμών  γιατί
ακόμη δεν  είμαστε σε θέση ν α συμφω-
ν ήσουμε σε μια κοιν ή προσέγγιση για
το μεταν αστευτικό - προσφυγικό.
Συμφων ήσαμε όμως στο ότι είν αι αν άγ-

κη ν α προστατεύσουμε τα σύν ορά
μας, κάτι που πρέπει ν α κάν ουμε πει-
θαρχ ημέν α, με σεβασμό στις αρχ ές μας
και το διεθν ές δίκαιο. 

Πρέπει επίσης ως Ευρώπη και ευρω-
παϊκοί θεσμοί ν α μάθουμε από τα λάθη
μας. Και πιστεύω πως ό,τι συν έβη το
2015 ήταν  λάθος, το αν αγν ωρίσαμε
αν οιχ τά και αν αγν ωρίσαμε επίσης την
αν άγκη ν α στηρίξουμε περισσότερο
την  κοιν ων ική διάσταση του προσφυ-
γικού στην  περίπτωση του Αφγαν ι-
στάν  αλλά ταυτόχ ρον α στέλν ουμε έν α
ξεκάθαρο μήν υμα στους διακιν ητές και
σε όλους εκείν ους που εκμεταλλεύον ται
τον  αν θρώπιν ο πόν ο ότι δεν  μπορ-
ούν  ν α επαν αλάβουν  αυτό που
συστηματικά κάν ουν  όλα αυτά τα χ ρό-
ν ια».

Κ. Μητσοτάκης: Δεν θέλουμε επανάληψη 
των ανεξέλεγκτων μεταναστευτικών ροών του 2015
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6986257643

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

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

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

Κυρία ζητά εργασία
εντός σπιτιού στις πε-
ριοχές  Ελευσίνα και
Ασπρόπυργο  Τηλ.
6995524143

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΟ  ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

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

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

ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

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

Παραλαβή και έλεγχος των εμπορευμάτων από τις
αποθήκες της εταιρείας

Παράδοση των εμπορευμάτων στους πελάτες της ε-
ταιρείας

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

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

ΘΕΣΗ  ΓΙΑ  ΠΡΑΤΗΡΙΟ  ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (ΑΝΤΛΙΕΣ)

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

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

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ :

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

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

ΘΕΣΗ ΒΑΡΗ ΝΕΡΟ ΜΑΝΔΡΑ        
ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19600

ΤΗΛ: 210 5551723-4 FAX:210 
5551860 

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

ΘΕΣΗ ΒΑΡΗ ΝΕΡΟ ΜΑΝΔΡΑ        
ΤΗΛ.: 210 5551055    

AUTOGAS 2 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΕΞΟΔΟΣ 2                                

ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΘΕΣΗ ΛΑΚΑ ΣΤΑΜΟΥ

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

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

του

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Επιθυμητά Προσόντα

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

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

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

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

Γνώση  Microsoft Office 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ
Επιθυμητά Προσόντα                          

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

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

Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι  Ι.Χ

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

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

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

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

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

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

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

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ



16-θριάσιο Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284


