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Ο Μανδραικός ανακοίνωσε
Χαμηλάκη, Αμαρίλντο, Δούκα

Πήρε και τον Γιάννη
Βαγγέλη ο Πανελευσινιακός

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ FC: Πρώτη
συνάντηση σήμερα στην Φυλή

ΜΜέέσσαα  ΣΣεεππττεεμμββρρίίοουυ  ηη  33ηη
δδόόσσηη  εεμμββοολλίίοουυ

«Χρειαζόμαστε περισσότερους εμβολιασμούς, βρισκόμαστε σε
κάμψη,«Είμαστε στο 58,5% του συνολικού πληθυσμού». δήλωσε 

 ο γ.γ. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 

Στον Γαλατά Χανίων τελικά ηΣτον Γαλατά Χανίων τελικά η
κηδεία του Μίκη Θεοδωράκη κηδεία του Μίκη Θεοδωράκη 

- Σε λαϊκό προσκύνημα από 
σήμερα  η σορός του

Σημαντικές παρεμβάσεις από τον
Αθ. Μπούρα, για ζητήματα 
άμεσης ανακούφισης και 

αποκατάστασης των 
πυρόπληκτων Δυτικής Αττικής  

«Βόμβα» Γκ. Μαγιορκίνη: 
Ανοιχτό το ενδεχόμενο 
για απαγόρευση κυκλοφορίας, 
κλείσιμο καταστημάτων

Εκτεταμένες εργασίες 
αποκατάστασης και συντήρησης 

σε πέντε Δημοτικά Σχολεία 
των Άνω Λιοσίων σσεελλ..  33--44

Πρώτη επίσκεψη του
Υπουργού Προστασίας

του Πολίτη, 
Τάκη Θεοδωρικάκου 

μετά την ανάληψη των
καθηκόντων του, στον
Δήμο Ασπροπύργου 

σσεελλ..  22

σσεελλ..    1111

σσεελλ..  33

σσεελλ..  99

σσεελλ..  55

σσεελλ..  66

Ανατιμήσεις προϊόντων:
Σε 2 μήνες οι αυξήσεις

στα ράφια
των σούπερ μάρκετσσεελλ..  22

σσεελλ..  33



2-θριάσιο Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021

Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
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: Αραιές νεφώσεις 

Θερμοκρασία: Από 20  έως  30 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Βίβος, Βιβή

Ευδόξιος, Ευδόξης, Δόξης
Οσιομάρτυρος Βίβου, Αγίου Ευδοξίου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Νέζη Σοφία Χ.

Λεωφόρος Δημοκρατίας 50, 2105580394

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΣΟΛΩΝ-ΚΥΡΙΛΛΟΣ -

ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΛΕΩΦ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 3 , 2105558731

MANΔΡΑ
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ
Δήλου 12 & Κοροπούλη , 2105551232

Άνω Λιόσια

Ρεσβάνης Νικόλαος Ι.Παναγίας Γρηγορούσης 50 &
Μπότσαρη, Ζεφύρι, 2102387965

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ηρώων Πολυτεχνείου 51, 2102477711

Ο
ν έος Υπουργός Προστασίας
του Πολίτη, κ. Τάκης Θεοδωρι-
κάκος, μετά την  πρόσφατη

απόφαση του Πρωθυπουργού, κ. Κυρ-
ιάκου Μητσοτάκη, επισκέφθηκε την
Παρασκευή τον  Δήμαρχ ο Ασπροπύρ-
γου κ. Νικόλαο Μελετίου, στο Δημα-
ρχ ιακό Μέγαρο της πόλης. 

Στην  Αίθουσα Δημοτικού Συμβου-
λίου, παρευρισκομέν ων  του Προέδρου
του Δ.Σ. και όλων  των  Αν τιδημάρχ ων ,
ο κ. Υπουργός αν έπτυξε τον  κεν τρικό
στόχ ο της διοικήσεως του, δηλαδή την
ασφάλεια όλων  των  πολιτών , χ ωρίς
διακρίσεις και εξαιρέσεις, καθώς και τη
προστασία της ζωής και της δημόσιας
και ιδιωτικής περιουσίας. Αν αφέρθηκε
επίσης, εκτεταμέν α στην  αξία της
Ελλην ικής Αστυν ομίας, και των  στε-
λεχ ών  της, ως Εγγυητή της Δημόσιας
Ασφάλειας και του Νομικού Συστήμα-
τος της Χώρας. 

Το μήν υμα του κ. Υπουργού, «Ασφ-
άλεια για όλους, ασφάλεια παν τού», καλωσόρισε ο
Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου, ο
οποίος και συν εχ άρη τον  Υπουργό για την  αν άληψη
του χ αρτοφυλακίου του. Κατόπιν  αν αφέρθηκε αν αλ-
υτικά στα θέματα που αν τιμετωπίζει ο Δήμος και η
ευρύτερη περιοχ ή της Δυτικής Αττικής και πιο συγκε-
κριμέν α τα ιδιαίτερα προβλήματα ασφαλείας και προ-
στασίας του πολίτη στη χ ωροταξική του αρμοδιότητα.
Υπουργός και Δήμαρχ ος, συμφών ησαν  για την  από
κοιν ού συν εργασία στον  τομέα της ασφάλειας, της
έν ν ομης τάξης, της αν άπτυξης κοιν ων ικών  υπηρε

σιών  και κάθε κυβερν ητικής πρωτοβουλίας προς την
κατεύθυν ση αυτή.  

Στην  επίσκεψη του Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη, παρόν τες ήταν  ο Αρχ ηγός της ΕΛ.ΑΣ. , Αν τι-
στράτηγος κ. Μιχ αήλ Καραμαλάκης, ο Ταξίαρχ ος Δυτι-
κής Αττικής κ. Βασίλειος Κωστούλας, ο Διευθυν τής
Ασφαλείας Δυτικής Αττικής κ. Σπυρίδων  Δόσχ ορης, ο
Διοικητής Αστυν ομικού Τμήματος Ασπροπύργου,
Αστυν όμος Β’ κ. Άγγελος Καράκος, και ο Διοικητής
Τμήματος Ασφαλείας Ασπροπύργου, Αστυν όμος Β’ κ.
Γεώργιος Μπέλλος. 

Πρώτη επίσκεψη του Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκου 

μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, στον Δήμο
Ασπροπύργου 

Ανατιμήσεις προϊόντων:
Σε 2 μήνες οι αυξήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ

Αν ησυχ ία ως προς την  επίπτωση που θα
έχ ει στον  οικογεν ειακό προϋπολογισμό
εκατομμυρίων  ν οικοκυριών  προκαλεί το
κύμα αν ατιμήσεων  που πλήττει ολόκληρο
τον  κόσμο από τις αρχ ές ακόμα του καλο-
καιριού και ήδη έχ ει γίν ει αισθητό και στη
χ ώρα μας.

Οι αυξήσεις τιμών  σε σιτηρά, αγροτικά
προϊόν τα, πρώτες ύλες, υλικά συσκε-
υασίας, αλλά και η εκτίν αξη του εν εργεια-
κού κόστους και των  μεταφορικών , φέρ-
ν ουν  τους καταν αλωτές αν τιμέτωπους με
αν ατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής.

Σύμφων α με στελέχ η του οργαν ωμέν ου
λιαν εμπορίου τροφίμων , τόσο οι βιομ-
ηχ αν ίες όσο και οι αλυσίδες δεν  μπορούν  πλέον  ν α απορροφήσουν  τα αυξημέν α κόστη και το αργότερο μέχ ρι
το τέλος του έτους οι τιμές στο ράφι θα έχ ουν  αυξηθεί σημαν τικά, με το ευμεν έστερο σεν άριο ν α κάν ει λόγο για
αυξήσεις γύρω στο 3%-4%, οι οποίες μάλιστα θα αφορούν  σε όλα τα προϊόν τα. Παράλληλα, αυξήσεις-φωτιά αν α-
μέν εται ν α πάρουν  και οι τιμές στο ψωμί, με κάποια αρτοποιεία ν α το πωλούν  ήδη έν αν τι 1,20-1,40 ευρώ το
μισό κιλό από 0,80 ευρώ, αν αφέρει ο «Ελεύθερος Τύπος».

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 13



Κάμψη στον  ρυθμό εμβολιασμού παρ-
ατηρεί ο γεν ικός γραμματέας Πρωτοβάθ-
μιας Φρον τίδας Υγείας, Μάριος Θεμι-
στοκλέους σημειών ον τας ότι η Ελλάδα
έχ ει μείν ει λίγο πίσω σε σχ έση με κάποι-
ες άλλες ευρωπαϊκές χ ώρες. 

«Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 58,5% του
συν ολικού πληθυσμού στον  εμβολια-
σμό. Επίσης έχ ουμε έν α 70% στις
ηλικίες άν ω των  30 που έχ ει εμβολιαστεί.
Χρειαζόμαστε περισσότερους εμβολια-
σμούς, βρισκόμαστε σε μία κάμψη, είμα-
στε λίγο πιο πίσω από κάποιες ευρωπαϊ-
κές χ ώρες. Είν αι εν θαρρυν τικό ότι βλέ-
πουμε ν α κλείν ον ται ραν τεβού,
περίπου κάθε 4 ημέρες προσθέτουμε
1%, αλλά χ ρειάζον ται σίγουρα περισσό-
τερα», δήλωσε ο κ. Θεμιστοκλέους
μιλών τας στο MEGA.

Με το κίν ημα αν τιεμβολιαστών  ν α προ-
καλεί αν ησυχ ία σε ειδικούς και κυβέρν -
ηση, και τις αν τιδράσεις για την  υποχ ρ-
εωτικότητα του εμβολιασμού στους υγειο-
ν ομικούς ν α παραμέν ουν , η κυβέρν ηση
παρακολουθεί την  εξέλιξη της παν δημίας
σύμφων α με την  οποία αποφασίζει τα
επόμεν α βήματα.

Αρχ ίζει η χ ορήγηση της 3ης δόσης
μέχ ρι τις 15 Σεπτεμβρίου

«Η αποτελεσματικότητα των  εμβολίων
μειών εται μετά από κάποιο διάστημα,
αλλά δε φαίν εται ν α μειών εται αρκετά.
Είν αι σίγουρο ότι θα πάμε σε τρίτη δόση
σε αν οσοκατασταλμέν ους και ίσως από
μια ηλικία και πάν ω, γύρω στα 60-65 έτη.

Στο πρώτο μισό του Σεπτεμβρίου θα
ξεκιν ήσει ν α χ ορηγείται η τρίτη δόση.
Είμαστε σε συν εν ν όηση με την  Εθν ική
Επιτροπή Εμβολιασμών  για ν α ξεκιν ή-
σουμε», αν έφερε ο ίδιος σχ ετικά με την
τρίτη δόση του εμβολίου, σημείωσε.

Στο τραπέζι η επέκταση της υποχ ρεω-
τικότητας εμβολιασμών  και σε άλλους
κλάδους

«Για την  υποχ ρεωτικότητα στα ν οσο-
κομεία, εν ώ υπήρχ ε φόβος ότι θα κατα-
ρρεύσουν , το μέτρο φαίν εται ν α
πηγαίν ει πολύ καλά. Έχ ουμε μεγάλη
αύξηση του ποσοστού εμβολιασμέν ων .
Τα κεν ά αν τιμετωπίστηκαν . Από εκεί και
πέρα όλα είν αι στο τραπέζι και έχ ουν
συζητηθεί. Δεν  είμαστε ακόμα έτοιμοι ν α
αν ακοιν ώσουμε αν  θα επεκταθεί η
υποχ ρεωτικότητα. Σίγουρα στη συζήτ-

ηση μπαίν ουν  τα επαγγέλματα που είτε
έχ ουν  μεγάλο συν ωστισμό, είτε είν αι
κρίσιμες δομές του κράτους», αν έφερε ο
κ. Θεμιστοκλέους για την  επέκταση της
υποχ ρεωτικότητας των  εμβολιασμών  και
σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους.

«Το αν  οι περιορισμοί για τους αν εμ-
βολίαστους είν αι αρκετοί, θα το δούμε
προς το τέλος του μήν α. Τα μέτρα θα
αρχ ίσουν  ν α εφαρμόζον ται στις 13
Σεπτεμβρίου. Κάθε μέτρο αξιολογείται και
αν άλογα με το αποτέλεσμα που φέρν ει
προσαρμοζόμαστε», σημείωσε ο ίδιος
σχ ετικά με τους περιορισμούς για τους
αν εμβολίαστους.

Τι θα γίν ει με τους αρν ητές διασωλήν ω-
σης

«Η ιατρική τα έχ ει λυμέν α αυτά. Οι για-
τροί γν ωρίζουν  τι πρέπει ν α γίν ει σε

αυτές τις περιπτώσεις. Είν αι εξαιρετικά
σπάν ιες οι περιπτώσεις αυτές. Δεν  είν αι
πρωτόγν ωρα αυτά. Είν αι πολύ λίγα, αλλά
μπροστά στο φόβο του θαν άτου όλοι
επαν έρχ ον ται. Όταν  δεν  γίν εται σε εξαι-
ρετικές περιπτώσεις υπάρχ ουν  σχ ετικά
μέτρα», τόν ισε ο ίδιος σχ ετικά με τους
αρν ητές διασωλήν ωσης και στο πώς θα
αν τιμετωπιστούν  αυτές οι περιπτώσεις.

Δεν  θα είν αι υποχ ρεωτικός ο εμβολια-
σμός στα παιδιά

Ο κ. Θεμιστοκλέους αν έφερε, επίσης,
ότι πρόθεση της κυβέρν ησης είν αι παρ-
αμείν ουν  αν οιχ τά τα σχ ολεία. «Το
γεν ικότερο πν εύμα είν αι ότι θα προ-
σπαθήσουμε ν α κρατήσουμε τα σχ ολεία
αν οιχ τά. Δεν  πιστεύουμε ότι θα υπάρξει
τέτοιος αριθμός κρουσμάτων  που θα μας
αν αγκάσει ν α αλλάξουμε την  απόφασή
μας».

Επίσης, ξεκαθάρισε ότι ο εμβολιασμός
δεn θα είν αι υποχ ρεωτικός για τα παιδιά.
«Κατηγορηματικά όχ ι, στα παιδιά δε θα
είν αι υποχ ρεωτικός ο εμβολιασμός»,
είπε χ αρακτηριστικά.

Μιλών τας τέλος για τη ν έα μετάλλαξη
Mu, και για το κατά πόσο πρέπει ν α μας
αν ησυχ εί, ο ίδιος είπε ότι «Η μετάλλαξη
Mu είν αι σε μικρό βαθμό. Δεν  έχ ει αξιο-
λογηθεί πλήρως, για ν α δούμε αν  θα κυρ-
ιαρχ ήσει. Ο τρόπος για ν α σταματήσο-
υμε τις μεταλλάξεις είν αι ν α εμβολια-
στούμε».
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«Βόμβα» Γκ. Μαγιορκίνη: 
Ανοιχτό το ενδεχόμενο 
για απαγόρευση κυκλοφορίας, 
κλείσιμο καταστημάτων
«Βόμβα» έριξε ο επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα

Υγιεινής & Επιδημιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και
μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων του υπουρ-
γείου Υγείας, Γκίκας Μαγιορκίνη στη συνέντευξη του
στο Πρακτορείο FM.

Συγκεκριμένα, ρωτήθηκε: Η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει
προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν
ξανά οριζόντια μέτρα σε κοινωνία και οικονομία. Εφό-
σον λοκ ντάουν με τη μορφή που γνωρίζαμε δεν αναμέ-
νεται να επαναληφθεί, ποια είναι τα μέτρα δημόσιας
υγείας που συζητιούνται στο τραπέζι της επιτροπής, αν
και όπου κοκκινίζει ο χάρτης;

Η απάντηση του ήταν η εξής: «Τα μέτρα που είναι
πιθανό να χρησιμοποιηθούν είναι αυτά που ήδη εφα-
ρμόζονται. Δηλαδή απαγόρευση κυκλοφορίας 1-6,
κλείσιμο καταστημάτων και απαγόρευση μουσικής. Γιατί
αυτή τη στιγμή το επίκεντρο των περισσότερων μεταδό-
σεων είναι η νυχτερινή διασκέδαση. 

Σε πρώτη φάση βλέπουμε αυτό. Θα υπάρχουν
συγχρόνως και περιορισμοί όσον αφορά τους ανθ-
ρώπους που μπορούν να μπουν σε κλειστούς χώρους.
Δηλαδή σε κλειστούς χώρους θα έχουν πρόσβαση μόνο
εμβολιασμένοι. Το μέτρο δεν είναι τιμωρητικό, αλλά θα
γίνει για διαχείριση του κινδύνου. Είναι πολύ καλά τεκ-
μηριωμένο ότι γεγονότα υπερμετάδοσης με εμβολια-
σμένους δεν έχουμε δει, ενώ με ανεμβολίαστους είναι
πολύ συχνά.

ΜΜέέσσαα  ΣΣεεππττεεμμββρρίίοουυ  ηη  33ηη  δδόόσσηη  εεμμββοολλίίοουυ
«Χρειαζόμαστε περισσότερους εμβολιασμούς, βρισκόμαστε σε κάμψη. «Είμαστε στο 58,5% του συνολικού

πληθυσμού». τόνισε ο ο γ.γ. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 

Συνεχίζετα στη σελ. 4

Προσωπικές παρεμβάσεις από τον Αθ. Μπούρα 
για ζητήματα άμεσης ανακούφισης και αποκατάστασης

των πυρόπληκτων Δυτικής Αττικής 

Δ
ημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 156,
τεύχ ος Α  που αφορά την
‘Κύρωση: α) της από

5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχ ομέν ου «Έκτακτα μέτρα για
την  αν τιμετώπιση του κιν δύν ου
πυρκαγιών » (Α΄ 138) και β) της
από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετι-
κού Περιεχ ομέν ου «Έκτακτα
μέτρα για την  αποτελεσματική
προστασία και την  ταχ εία αποκα-
τάσταση του φυσικού περιβάλλον -
τος, την  άμεση στήριξη των
πληγέν των  από τις πυρκαγιές του
Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και
συν αφείς διατάξεις» (Α΄ 143) και
άλλες διατάξεις’.

Με σχ ετικό Δελτίο Τύπου, στις
25/8, ο Αν τιπρόεδρος της Βουλής
και Βουλευτής Δυτικής Αττικής,
Θαν άσης Μπούρας, είχ ε εν ημε-
ρώσει ότι στο υπό ψήφιση
Νομοσχ έδιο, το οποίο αποτελεί
πλέον  ν όμο του κράτους, τόσο οι
κάτοικοι του Δήμου Μάν δρας- Ειδ-

υλλίας, που επλήγησαν  από τις
πυρκαγιές του Αυγούστου 2021,
όσο και οι κάτοικοι του Δήμου
Μεγαρέων  που επλήγησαν  από
την  πυρκαγιά της 20 Μαΐου 2021,
τυγχ άν ουν  των  ευν οϊκών
ρυθμίσεων  για τους πυρόπληκτο-
υς και μπορούν  άμεσα ν α κάν ουν

αιτήσεις, προκειμέν ου ν α επωφελ-
ηθούν  από αυτές.

Ο κ. Μπούρας είν αι πάν τα
αρωγός σε κάθε ζήτημα που
προκύπτει και με προσωπικές
παρεμβάσεις, καταβάλλει κάθε
δυν ατή προσπάθεια για την
επίλυσή του.
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Καρδίτσα: ΕΔΕ για εικονικούς εμβολια-
σμούς σε Κέντρο Υγείας

Σε Ένορκη Διοικητική Εξέταση προχωρά  ο διοικητής
της 5ης ΥΠΕ, κατόπιν εντολής του υπουργού Υγείας,
Θάνου Πλεύρη, σχετικά με υπόθεση εικονικών εμβο-
λιασμών στο ΚΥ Παλαμά Καρδίτσας, που ήρθε στο
φως της δημοσιότητας.  

Την υπόθεση ανέδειξε η εφημερίδα «Αλήθεια» της
Θεσσαλίας, η οποία αναφέρει ότι υπάλληλος, εκμεταλ-
λευόμενη την εμπιστοσύνη γιατρού, έμπαινε παράνο-

μα στο σύστημα εμβο-
λιασμών και δήλωνε
ως εμβολιασμένους
ανθρώπους που στην
πραγματικότητα δεν
εμβολιάστηκαν ποτέ,
ενώ επίσης ελέγχεται
για εμπλοκή στην
υπόθεση και
νοσηλεύτρια του ΚΥ
Παλαμά.

Αρχικά βρέθηκαν οι
εικονικοί εμβολιασμοί
13 ατόμων, αριθμός
που ανέβηκε στους
47, σύμφωνα με το
δημοσίευμα, ενώ η
έρευνα συνεχίζεται. Οι
ίδιες πληροφορίες
αναφέρουν ότι ανάμε-

σα σε αυτούς που φέρονται να έχουν «εμβολιαστεί»
εικονικά είναι και συγγενικά πρόσωπα της υπαλλή-
λου. 

Η δήλωση Υπουργού Υγείας, Θάνου Πλεύρη: 

«Αναφορικώς με το περιστατικό στην Καρδίτσα για
εικονικούς εμβολιασμούς στο ΚΥ Παλαμά επι-
κοινώνησα με τον διοικητή της 5ης ΥΠΕ και του ζήτ-
ησα να διατάξει ΕΔΕ και να ενημερώσει άμεσα την
Εισαγγελία. Δεν θα υπάρχει καμία ανοχή σε τέτοια
περιστατικά». 

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3

Ολόκληρο το κείμενο της συνέντευξης του Γκίκα
Μαγιορκίνη στο Πρακτορείο Fm:

Ερ:Το 4ο κύμα αυτή τη στιγμή σε ποια φάση της
τροχιάς του βρίσκεται και τι λένε τα επιδημιολογικά
σας μοντέλα για την εξέλιξη του;

Απ: Σε αυτή τη φάση βλέπουμε μία βραδεία
αποκλιμάκωση του 4ου κύματος, είδαμε μία ταχεία
αύξηση και τώρα βλέπουμε μια σταθερή ήπια
αποκλιμάκωση. 

Είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλέψουμε πώς
θα κινηθεί μέσα στο Σεπτέμβριο, διότι σε αυτή την
περίοδο βλέπουμε μία μεγάλη αλλαγή της κιν-
ητικότητας. Επιστρέφουν οι εκδρομείς, αλλά
συγχρόνως έρχεται και χτίζεται λιγάκι περισσότερο
το τείχος ανοσίας. Από τέλη Σεπτέμβρη περιμένο-
υμε αύξηση της μεταδοτικότητας.
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Ο
Δήμος Μάνδρας-Ειδ-
υλλίας-Ερυθρών-Οινόης
και η Κοινωνική Υπηρ-

εσία, σας καλούν στην εθελοντι-
κή αιμοδοσία για τη Δημοτική
Τράπεζα αίματος που θα πραγ-
ματοποιηθεί την Τετάρτη, 15-9-
2021 από τις 9:30πμ μέχρι τις
02:00μμ στο Πολιτιστικό-Πνε-
υματικό Κέντρο "Μίμης
Δούκας". 

Για τη συμμετοχή σας και τον
προγραμματισμό της διαδι-
κασίας μπορείτε να καλείτε στα
τηλέφωνα 213 2014 953, 213
201 4920 και 213 2014 924
κατά τις εργάσιμες ημέρες από
τις 9:00 π.μ  έως  τις 02:00 μ.μ

Παρά τις δεδομένες δυσκολίες
των ημερών ενώνουμε  ξανά τις
δυνάμεις μας για να βοηθήσο-
υμε όσους έχουν ανάγκη.

Το Θριάσιο Νοσοκομείο,
παρά τις αυξημένες απαιτήσεις
της εποχής, ανταποκρίθηκε σε
ακόμη μία περίπτωση στο 

αίτημα του Δήμου και πραγμα-
τοποιεί την τέταρτη αιμοληψία,
δεύτερη για το 2021. .

Θα χρειαστεί να έχετε μαζί σας
Αστυνομική Ταυτότητα, αριθμό
Α.Μ.Κ.Α, να έχετε φάει και να
έχετε κοιμηθεί κανονικά.

Η  ανάγκη για αίμα και προσφ-
ορά στον συνάνθρωπο είναι
πάντα μεγάλη και  χωρίς
όρια....Να προσφέρουμε το
ελάχιστο που μπορούμε αυτή
την στιγμή και για άλλη μία
φορά!

Υπενθυμίζουμε ότι η τήρηση
των προβλεπόμενων μέτρων
για την αντιμετώπιση διασποράς
της Covid-19 κατά την προσέ-
λευση σας είναι απαραίτητη. 

Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς
σε τέσσερις περιφέρειες της χώρας σήμερα  6
Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κιν-
δύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπο-
υργείου Προστασίας του Πολίτη (www.civil-
protection.gr), προβλέπεται πολύ υψηλός
κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4)
για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης (ΠΕ Έβρου, συμπεριλαμβανομένης
της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Αττικής
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας,

συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λήμνου,

ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου)
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

(www.civilprotection.gr) του Υπουργείου
Προστασίας 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 πολιτι-
κής προστασίας προκειμένου να αντιμε-
τωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκα-
γιών.

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, όπως
το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπο-
λειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημά-
των που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκο-
πρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση
υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισ-
σών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α.
Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια
της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η
καύση των αγρών.

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

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες
αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των
δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να
επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotec-
tion.gr.

ΠΠοολλύύ  υυψψηηλλόόςς  οο  κκίίννδδυυννοοςς  ππυυρρκκααγγιιάάςς
σσήήμμεερραα  σσεε  44  ππεερριιφφέέρρεειιεεςς

Εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης 
σε πέντε Δημοτικά Σχολεία των Άνω Λιοσίων

Σε εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης και
συντήρησης σε Δημοτικά, κατά τη διάρκεια της
θερινής περιόδου προχώρησε ο Πρόεδρος της
Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου
Φυλής Γιάννης Κρεμύδας, προκειμένου τα σχο-
λεία να υποδεχτούν τους μαθητές για τη νέα σχο-
λική χρονιά σε χώρους καθαρούς και ασφαλείς.  

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν: 

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Ελαιοχρωματισμοί στα κάγκελα περίφραξης,

τις εξωτερικές πόρτες, των φωτιστικών σωμάτων
και περιμετρικά όλης της μάντρας.

9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Ελαιοχρωματισμοί σε 13 αίθουσες, επισκευή

και στεγανοποίηση αλουμινιένων κουφωμάτων,
αντικατάσταση  εξωτερικής σιδερένιας πόρτας με
νέα βαρέου τύπου και τοποθέτηση κλιματιστι-
κού.

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Ελαιοχρωματισμοί στα κάγκελα περίφραξης,

τα στέγαστρα, τις εξωτερικές πόρτες του κτιρίου
και  στις υπόλοιπες μεταλλικές κατασκευές.
Επίσης, τοποθετήθηκαν τρία κλιματιστικά σώμα-
τα.

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Αντικαταστάθηκαν οι δυο εξωτερικές σιδερέ-

νιες πόρτες με νέες βαρέου τύπου και τοποθε-
τήθηκαν στόρια σκίασης σε αίθουσα διδασ-
καλίας.

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Αντικαταστάθηκαν οι κουρτίνες με στόρια

σκίασης στην αίθουσα υπολογιστών και το γρα-
φείο του Διευθυντή.

Ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς
δήλωσε: «Η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή
του Δήμου μας κινήθηκε οργανωμένα και  μεθο-
δικά, πραγματοποιώντας τις απαιτούμενες
εργασίες ώστε τα σχολεία μας να παραμείνουμε
ασφαλή και περιποιημένα. Αποδεικνύουμε με
πράξεις, ότι η Παιδεία αποτελεί απόλυτη προτε-
ραιότητά μας».

Ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής
Επιτροπής του Δήμου Φυλής Γιάννης
Κρεμύδας δήλωσε: «Εργαστήκαμε με περισσή
φροντίδα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, για
να είμαστε απολύτως έτοιμοι για τη νέα σχολική
χρονιά. Ο αγώνας είναι διαρκής και συνεχίζο-
υμε». 

Εθελοντική Αιμοδοσία του Δήμου 
Μάνδρας-Ειδυλλίας στις 15 Σεπτεμβρίου 
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Στον Γαλατά Χανίων
τελικά η κηδεία του Μίκη

Θεοδωράκη 

- Σε λαϊκό προσκύνημα
από σήμερα  η σορός του

Σε κλίμα ομόνοιας κατέληξε τελικά η οικογέ-
νεια, καθώς πριν από λίγο συμφωνήθηκε η
κηδεία του Μίκη Θεοδωράκη να γίνει στον Γαλα-
τά Χανίων, σύμφωνα με τη θέλησή του.

Στην κηδεία, μάλιστα, θα παραστεί και η κόρη
του Μαργαρίτα, όλη δηλαδή η οικογένεια, καθώς
και η ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης».

Σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε συναίνεση
εντός της οικογένειας του συνθέτη κι έτσι ασχέ-
τως του τι θα αποφασίσει το Πρωτοδικείο το
οποίο σήμερα το πρωί θα συζητήσει τα ασφαλι-
στικά μέτρα για την κηδεία του, ο Μίκης Θεο-
δωράκης θα ενταφιαστεί όπως ο ίδιος επιθ-
υμούσε στην γενέτειρα του πατέρα του στον
Γαλατά Χανίων, πλάι στον αδελφό του Γιάννη.

Στον Γαλατά Χανίων θα βρεθεί και η κόρη του
Μαργαρίτα καθώς πλέον μετά την εξεύρεση
λύσης στην οικογένεια επικρατεί κλίμα ομόνοι-
ας.

Συνεπώς η συνεδρίαση του Δικαστηρίου τη
Δευτέρα αποκτά τυπικό χαρακτήρα, ενώ
εγγυητής των εξελίξεων είναι ο Δημήτρης Κου-
τσούμπας και το ΚΚΕ, σύμφωνα πάντα με τις
επιθυμίες του τεράστιου Μίκη Θεοδωράκη.

Νωρίτερα ο γίος του Γιώργος, επιβεβαίωσε
χθες ότι η οικογένειά του θα σεβαστεί την επιθ-
υμία του πατέρα του, δηλαδή να ταφεί στον Γαλα-
τά Χανίων.

Από τις 10 το πρωί της Δευτέρας η σορός του
θα βρίσκεται στην Μητρόπολη Αθηνών ως τις 7
το απόγευμα). Το ίδιο και την Τρίτη ενώ την
Τετάρτη θα εκτίθεται από τις 10 έως και τις 3 το
μεσημέρι της Τετάρτης οπότε και θα ψαλεί η
νεκρώσιμη ακολουθία.

Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή
Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) αποχαιρετά
με θλίψη και συγκίνηση τον σπουδαίο
μουσικοσυνθέτη κι αγωνιστή του λαϊκού
κινήματος, Μίκη Θεοδωράκη, που
“έφυγε” από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών,
την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021.

Η πολυσχιδής προσφορά του Μίκη
Θεοδωράκη στην τέχνη, αλλά και στους
αγώνες του λαού παραμένει παρακα-
ταθήκη για τις επόμενες γενιές. Αν και ο
ίδιος “έφυγε”, το έργο του, επικό, λυρικό,
αισθαντικό, αγωνιστικό, μα πάνω απ’
όλα βαθιά ανθρώπινο και αληθινό, θα
παραμένει πάντα εδώ, επίκαιρο, να
συντροφεύει τις αγωνίες, τους καημούς,
τις χαρές, κάθε μικρή και μεγάλη πτυχή
της καθημερινότητας του λαού μας, το
καρτέρεμα, την πάλη και την πολλή δου-
λειά που θέλει “για να γυρίσει ο ήλιος”.

Αποχαιρετάμε τον σπουδαίο Μίκη,
που κατάφερε μέσα από την αμεσότητα
του έργου του, αλλά και μέσα από τη
δράση του να γίνει γνωστός σε κάθε
λαϊκό σπίτι με το μικρό του όνομα. Ανέ-
δειξε το μεγαλείο και τη δύναμη της
εργατικής τάξης. Μέσα από τη μουσική
του έφερε σε επαφή κι έμαθε σε κάθε
σπίτι να τραγουδά και να μελετά τον
Ρίτσο, τον Ελύτη, τον Νερούντα, τον Λει-
βαδίτη και μια σειρά από προσωπικότ-
ητες της προοδευτικής ελληνικής και
ξένης διανόησης, αποδεικνύοντας πως
η τέχνη δεν μπορεί και δεν πρέπει να
είναι προνόμιο των λίγων ή άλλο ένα
εμπόρευμα προς αγορά και πώληση,
αλλά αποτελεί μορφή κοινωνικής
συνείδησης, προϊόν της ανθρώπινης
σκέψης που ξεκινά και οφείλει να κατα-
λήγει στον ίδιο τον άνθρωπο.

Ο Μίκης Θεοδωράκης συμμετείχε
ενεργά στις κοινωνικές, οικονομικές,
πολιτικές εξελίξεις της εποχής του. Δεν
“έντυσε” απλά με τη μουσική του τους
αγώνες του λαϊκού κινήματος.  Μας
έμαθε, μαζί με χιλιάδες άλλους αγωνι-
στές, πως να μην το βάζουμε κάτω, πως
να αγωνιζόμαστε. 

Ο ίδιος συμμετείχε ενεργά σε όλους
τους λαϊκούς αγώνες και για τη δράση
του αυτή διώχθηκε, εξορίστηκε,
φυλακίστηκε. Ακόμη, όμως και σε αυτές
τις δύσκολες συνθήκες στο κελί της
φυλακής ή στο στρατόπεδο της εξορίας,
όπου “ήθελε ακόμη πολύ φως να ξημε-
ρώσει”, αξιοποίησε τη μουσική του ως
διέξοδο για να επικοινωνήσει με το λαό,
να δώσει κουράγιο, να καταγγείλει, να
κινητοποιήσει. Για τον Μίκη, άλλωστε, “ο
καλλιτέχνης που ζει και δημιουργεί μέσα
στην πάλη, εξασφαλίζει ξεχωριστή θέση

για το έργο του”,
όπως και συνέβη με
την περίπτωσή του.

Ο Μίκης με την
τέχνη, αλλά και τη
στάση της ζωής του
φανέρωσε το μεγα-
λείο του ανθρώπου
– δημιουργού και
της τέχνης που είναι
ταγμένη και υπηρε-
τεί τις ανάγκες του
λαού. “Ό,τι φτιάξαμε το πήραμε από το
λαό και στο λαό το επιστρέφουμε”
σημείωνε χαρακτηριστικά. Αποδεικνύε-
ται γι’ ακόμη μια φορά, μέσα από το
έργο του μεγάλου Μίκη Θεοδωράκη,
αλλά και τόσων άλλων δημιουργών ότι
το λαϊκό κίνημα μέσα από την πάλη του
έχει την αστείρευτη δύναμη να
εμπνεύσει και να διαπαιδαγωγήσει
δημιουργούς, να συμβάλλει στη δημιο-
υργία μιας τέχνης πρωτοπόρας που θα
μπορεί να προβληματίσει, να συγκινή-
σει, να κινητοποιήσει, να εκφράσει με
ενάργεια τη ζωή και τα όνειρα, το δίκιο
και την πάλη για αυτό των αδικημένων,
των καταπιεσμένων.

Ο Μίκης, μεταξύ άλλων, χαρακτηριζό-
ταν και από το στοιχείο του διεθνισμού
και της αλληλεγγύης. Στάθηκε στο πλε-
υρό των αγωνιζόμενων λαών του
κόσμου ενάντια στη φτώχεια, στην
καταπίεση, στις φυλετικές διακρίσεις,
στους πολέμους, στην προσφυγιά. Είναι
χαρακτηριστικό το ενδιαφέρον του για
την Παλαιστίνη – για την οποία συνέθε-
σε τον εθνικό της ύμνο -  αλλά και για
την Κούβα, τις ιδιαίτερες σχέσεις με τον
κομαντάντε Φιντέλ Κάστρο,  τις πρωτο-
βουλίες αλληλεγγύης στον λαό της
Κύπρου, το ενδιαφέρον και την προ-
σπάθεια για την ανάπτυξη δεσμών ανά-
μεσα στον ελληνικό και στον τουρκικό
λαό κλπ. Για τη διεθνιστική του δράση
τιμήθηκε ως αντιπρόεδρος του Παγκό-
σμιου Συμβουλίου Ειρήνης, ενώ βρα-
βεύτηκε και με το Βραβείο Λένιν από την
ΕΣΣΔ.

Ιδιαίτερη και πολύχρονη, όμως, ήταν
και η σχέση του με την ΕΕΔΥΕ, ήδη από
την ίδρυσή της το 1955. Στην πρώτη
απαγορευμένη Πορεία Ειρήνης το 1963,
ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν ανάμεσα
στους 1100 συλληφθέντες από την χωρ-
οφυλακή. Ένα χρόνο μετά κι έπειτα από
τη δολοφονία του αντιπροέδρου της
ΕΕΔΥΕ, βαλκανιονίκη και βουλευτή της
ΕΔΑ, Γρηγόρη Λαμπράκη, στη δεύτερη
πορεία  Ειρήνης ο Μίκης Θεοδωράκης
ήταν κεντρικός ομιλητής στην κατάληξη

της Πορείας, στο Πεδίον του Άρεως.
Πρωτοστάτησε στον αγώνα ενάντια
στην εμπλοκή της χώρας μας στους
ιμπεριαλιστικούς πολέμους και τις επεμ-
βάσεις, ενάντια στις Αμερικα-
νοΝΑΤΟϊκές βάσεις και στα πυρηνικά.
Στα χρόνια που ακολούθησαν συμμε-
τείχε στη δράση του αντιπολεμικού –
αντιιμπεριαλιστικού κινήματος μέσα
από τις γραμμές της Επιτροπής Ειρήν-
ης Διανοούμενων – Καλλιτεχνών. Θα
τον θυμόμαστε για πάντα να συμμετέχει
στις συγκεντρώσεις της ΕΕΔΥΕ και των
φορέων του λαϊκού κινήματος ενάντια
στις επεμβάσεις στη Γιουγκοσλαβία, στο
Ιράκ, στο Αφγανιστάν, αλλά και στις
μεγάλες συναυλίες καταδίκης των βομ-
βαρδισμών των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ στη
Γιουγκοσλαβία. Για τη συμβολή του στη
δράση της ΕΕΔΥΕ, του απονεμήθηκε
από την ΕΕΔΥΕ το τιμητικό μετάλλιο
“Γρηγόρης Λαμπράκης” κι ανακ-
ηρύχτηκε στο επίτιμο προεδρείο της
ΕΕΔΥΕ.

Η ΕΕΔΥΕ, οι αγωνιστές του αντιπολε-
μικού – αντιιμπεριαλιστικού κινήματος,
οι αγωνιζόμενοι λαοί του κόσμου
αποχαιρετάμε με σεβασμό τον δικό μας
Μίκη Θεοδωράκη, που ούτε στιγμή δεν
έπαψε να οραματίζεται και να ανυψώνει
τον αγώνα του λαού που πολεμά για το
δίκιο του, που παλεύει “για όλου του
κόσμου το ψωμί, το φως και το τρα-
γούδι”, που μας έμαθε να τραγουδάμε
ότι “θέλει αρετή και τόλμην η ελευθερία”.
Ωσεί παρών μέσα από το έργο και την
πορεία του θα δίνει κουράγιο και θα
συντροφεύει κάθε μικρό και μεγάλο
αγώνα μας για ένα κόσμο με πραγματι-
κή ειρήνη, φιλία, αλληλεγγύη, σχέσεις
αμοιβαίου οφέλους ανάμεσα στους
λαούς, μέχρι να σημάνουν οι καμπάνες
της κοινωνικής απελευθέρωσης, μέχρι
την τελική νίκη.

Αθάνατος Μίκη!

Αθήνα, 3 Σεπτέμβρη 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ανακοίνωση για τον θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη



Ο Αντιδήμαρχος
Αχαρνών κ. Μιχάλης
Βρεττός και η Δημοτι-
κή Αστυνομία του
Δήμου Αχαρνών,
έχουν ξεκινήσει από
πέρυσι την καταγρα-
φή αλλά και αποξή-
λωση παράνομου δια-
φημιστικού υλικού
στην πόλη των Αχα-
ρνών.

Στα πλαίσια της ασφ-
άλειας των συμπο-
λιτών μας, οδηγών
και πεζών αλλά και
της βελτίωσης της ποι-
ότητας ζωής αυτών,
με την αναβάθμιση
της εικόνας της πόλης των Αχαρνών και τη διασφάλιση
της προστασίας του περιβάλλοντος, η Δ/νση Δημοτικής
Αστυνομίας του Δήμου μας, από πέρυσι έχει ξεκινήσει τη
διαδικασία καταγραφής και αποξήλωσης πάσης φύσεως
παράνομου διαφημιστικού υλικού.

Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στην εκστρατεία της
καταπολέμησης της παράνομης υπαίθριας διαφήμισης,
στο πλαίσιο της δράσης της διυπουργικής επιτροπής για
την οδική ασφάλεια και ξεκίνησε αρχικά επί των κοι-

νοχρήστων χώρων, σε απόλυτη συνεργασία με το συνε-
ργείο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Πρόκειται για
ένα έργο, το οποίο συμπεριέλαβε από την αρχή στο πρό-
γραμμα της υπηρεσίας ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ.
Μιχάλης Βρεττός επιβλέποντας διαρκώς την εξέλιξή του.

Για πληροφορίες / καταγγελίες, σχετικά με το θέμα αυτό,
μπορείτε να απευθύνεστε στο αρμόδιο Τμήμα Επιχειρη-
σιακού Σχεδιασμού, της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας με
επικεφαλής στο συντονισμό του την Προϊσταμένη κ. Μπέη
Ειρήνη (213-2072472).
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Eκστρατεία καταπολέμησης της παράνομης 
υπαίθριας διαφήμισης στον Δ. Αχαρνών 

Για 8η συνεχή χρονιά και φέτος είχαν την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής
ΜΜεεγγάάλληη  ηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ααθθλληηττώώνν  σσττοουυςς  ααγγώώννεεςς  οορρεειιννοούύ  ττρρεεξξίίμμααττοοςς  PPooiikkiilloo  RRoocckkyy  MMoouunnttaaiinn,,  

Γ. Πατούλης: « Στηρίζουμε έμπρ-
ακτα τον αθλητισμό και την ευζωία-
Συμβάλλουμε στην ευαισθητο-
ποίηση των πολιτών σε θέματα που
σχετίζονται με το περιβάλλον και
την προστασία των δασών»

Θερμή ήταν η συμμετοχή των αθλητών
στους αγώνες ορεινού τρεξίματος Poikilo
Rocky Mountain, που διοργανώθηκαν για
8η συνεχή χρονιά και φέτος είχαν την
υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής, ενώ
την ευθύνη της συνδιοργάνωσης είχαν μαζί
με την Περιφέρεια ο  Ποδηλατικός Δρομικός
Σύλλογος Οδυσσέας και ο Δήμος Πετρ-
ούπολης.

Το 8ο Poikilo Rocky Mountain είναι ένας
γνήσιος αγώνας ορεινού τρεξίματος  με τρεις
διαδρομές, 22,5km, 8km και 4km στα μονο-
πάτια του Ποικίλου Όρους. 

Οι αθλητές ξεκίνησαν τη διαδρομή τους
με αφετηρία το 5ο Δημοτικό Σχολείο Πετρ-
ούπολης, όπου παραβρέθηκε και ο Περιφε-
ρειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης και είχε την
ευκαιρία να συγχαρεί τους διαγωνιζόμενους
για τη συμμετοχή και να τους ευχηθεί καλή
επιτυχία. 

Τις θερμές ευχαριστίες του προς την Περ-
ιφέρεια Αττικής για την ενεργό υποστήριξη
του αγώνα εξέφρασε ο Πρόεδρος του Ποδ-
ηλατικού Δρομικού Συλλόγου Οδυσσέας
Δημήτρης Ζωναράς, επισημαίνοντας η
στήριξη της Περιφέρειας Αττικής δίνουν
ξεχωριστή δυναμική στη διοργάνωση και
συμβάλλουν στην αναβάθμιση και ανά-
πτυξη του αθλητισμού.

Στη διοργάνωση παραβρέθηκε και ο
Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Αθηνών
Α. Λεωτσάκος.

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Αττι-
κής Γ. Πατούλης επισήμανε τα εξής: «Η

προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής,
όπως την εκφράζει το δρομικό και ποδηλα-
τικό κίνημα, ιδίως όταν συνδυάζεται με τη
βιωματική επαφή με το περιβάλλον, είναι
ένας από τους καλύτερους τρόπους για να
βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας. Ειδικά
στην παρούσα συγκυρία που οι καταστρο-
φικές πυρκαγιές πλήγωσαν σε μεγάλο βαθμό
τα δάση της Αττικής μας, το χρέος μας να
προστατεύσουμε το περιβάλλον και να ευαι-
σθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη σχετικά,
με όχημα και τον αθλητισμό, είναι πιο
επίκαιρο από ποτέ. 

Σ΄αυτό το πλαίσιο δράττομαι της ευκαι-
ρίας να αναφέρω πως η Περιφέρεια σε
συνεργασία με άλλους φορείς λαμβάνει πρω-
τοβουλίες για δενδροφυτεύσεις στην Αττική,
γιατί τα δάση μας είναι η ίδια μας η ζωή. 

Δράσεις όπως το Poikilo Rocky Mountain
δίνουν την ευκαιρία στους πολίτες να
ν ιώσουν τη χαρά της άσκησης και παράλ-
ληλα να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα που
αφορούν στην προστασία των δασών της
Αττικής μας, αυτών  των  πνευμόνων
πρασίνου που δοκιμάστηκαν σκληρά αυτό
το καλοκαίρι.

Η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει και θα
συνεχίσει να το πράττει με κάθε δυνατό
τρόπο τον αθλητισμό, την ευζωία και την
προστασία του περιβάλλοντος – στοιχεία
που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής όλων
μας.

Θέλω να συγχαρώ τους αθλητές για της
συμμετοχή τους αλλά και τον Πρόεδρο του
Ποδηλατικού Δρομικού Συλλόγου Οδυσσέας
Δημήτρης Ζωναρά για την άψογη διοργάνω-
ση για 8η χρον ιά. Θα είμαστε στο πλευρό
τους». 
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«Αστακός» η Θεσσαλονίκη ενόψει ΔΕΘ 
Drones, ελικόπτερα και 5.500 αστυνομικοί - «Πονοκέφαλος» οι αντιεμβολιαστές 

«Αστακός» θα είναι η Θεσσαλονίκη το επόμενο
σαββατοκύριακο με τις συσκέψεις στην ΕΛ.ΑΣ να
είναι πυρετώδεις ενόψει της ΔΕΘ, την οποία θα
επισκεφθεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-
τάκης. Μεγαλύτερος «πονοκέφαλος» είναι οι
αντιεμβολιαστές, οι οποίοι ετοιμάζουν συλλαλ-
ητήριο το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου στον Λευκό
Πύργο.

Την ίδια μέρα, θα γίνονται παράλληλα πολλές
άλλες συγκεντρώσεις: Το ΠΑΜΕ στην πλατεία
ΧΑΝΘ και η ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, εργατικά συνδικάτα
και αντιεξουσιαστικές οργανώσεις στην Καμάρα.

Θα προηγηθούν, την Παρασκευή 10 Σεπτεμ-
βρίου, συγκέντρωση των νοσοκομειακών στην
Αρχαία Αγορά και συγκέντρωση οπαδών που
διαμαρτύρονται για τα μέτρα για τον κοροναϊό
στα γήπεδα.

Μέτρα με 5.500 αστυνομικούς
Η αστυνομία θα δημιουργήσει «τείχος» κατά

των αντιεμβολιαστών με μια τριπλή ζώνη ασφα-
λείας γύρω από το Βελλίδειο.

Με βάση τον προγραμματισμό, 5.500 αστυνο-
μικοί θα βρίσκονται επί ποδός, ενώ περιπολίες
θα πραγματοποιούν δυνάμεις της ΟΠΚΕ, της
ΔΙΑΣ και της ομάδας «Δράση». Θα υπάρχουν,
επίσης, φραγμοί αποκλεισμού με κλούβες και
Αίαντες.

Παράλληλα, θα επιστρατευτούν ελικόπτερα,
drones και μυστικοί «παρατηρητές» σε ταράτσες,
ενώ στο στόχαστρο των αρχών βρίσκονται ανα-
ρτήσεις στο διαδίκτυο και καλέσματα μέσω των
social media.

Γι’ αυτό τον λόγο εξάλλου ενισχύεται και το
πληροφοριακό δίκτυο της ΕΥΠ, της Αντιτρομο-
κρατικής και της Κρατικής Ασφάλειας.

Επιπλέον, εξετάζονται μέτρα όπως η απαγόρ-
ευση κυκλοφορίας και στάθμευσης, οι απομα-
κρύνσεις κάδων απορριμμάτων και υλικών οικο-
δομών, και επιστράτευση πυροτεχνουργών και
σκυλιών ανίχνευσης εκρηκτικών.

Κ
ύκλωμα επιχειρήσεων
(carousel) ηλεκτρονικού
εμπορίου που λειτουργούσε

μεθοδευμένα και διαχρονικά, με την
ίδρυση νομικών προσώπων με
διαχειριστές ή νόμιμους εκπρ-
οσώπους φυσικά πρόσωπα, εγχώρ-
ια ή του εξωτερικού, που είναι εξαι-
ρετικά δύσκολο να εντοπιστούν και
φέρουν τα χαρακτηριστικά του «εξαφ-
ανισμένου εμπόρου» αποκάλυψε το
Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλή-
ματος.

Ειδικότερα, ελεγκτές της Επιχει-
ρησιακής Διεύθυνσης Αττικής, αξιο-
ποιώντας σχετικές πληροφορίες,
διενήργησαν ελέγχους σε επιχειρή-
σεις που δραστηριοποιούνται σε
αγοροπωλησίες κινητών τηλε-
φώνων, κονσολών παιχνιδιών, ταμ-
πλετών Η/Υ και φορητών Η/Υ, και
ιδιαίτερα στο εμπόριο παροχής

αγαθών και υπηρεσιών που πραγ-
ματοποιείται  εξ αποστάσεως με
ηλεκτρονικά μέσα.

Στις περιπτώσεις αυτές, διαπι-
στώθηκε νομιμοποίηση εσόδων
από εγκληματικές δραστηριότητες,
με χρήση εικονικών τιμολογίων,
ενώ εξετάστηκε η νομιμότητα εφαρ-
μογής του άρθρου 67 του
Ν.4484/2017, όπως προστέθηκε
στο άρθρο 39 Α του Ν.2859/2000
(Κώδικας Φ.Π.Α.) και κατ’ επέκταση η
υποτιμολόγηση στις πωλήσεις.

Διενεργήθηκε έλεγχος σε 14
επιχειρήσεις, φυσικά και  νομικά
πρόσωπα, εκ των οποίων 3 (τελικοί
λήπτες των εικονικών τιμολογίων)
πωλούσαν εμπορεύματα μέσω
ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-
shop).

Σκοπός του κυκλώματος ήταν να
πραγματοποιεί πωλήσεις μέσω των

ηλεκτρονικών καταστημάτων, οι δε
φόροι  που οφείλονταν να
συμψηφίζονται και στην ουσία να
μην αποδίδονται, με το τέχνασμα
λήψης εικονικών τιμολογίων εξό-
δων ανύπαρκτων προμηθευτών.

Επιπλέον, με τη δράση τους οι
ελεγχόμενες επιχειρήσεις επέφερ-
αν στρέβλωση και συνθήκες αθέμι-
του ανταγωνισμού έναντι  λοιπών
νόμιμων επιχειρήσεων του κλάδου
εμπορίας και  διάθεσης κινητών

τηλεφώνων και  λοιπών ηλεκτρο-
νικών συσκευών, καθώς παρατ-
ηρήθηκε ότι οι ελεγχόμενες επιχει-
ρήσεις είχαν την δυνατότητα
πώλησης των εμπορευμάτων σε
εξαιρετικά χαμηλή τιμή (κάτω του
κόστους).

Από τη δράση των επιχειρήσεων
αυτών προέκυψε ζημία για το
ελληνικό Δημόσιο, ποσού άνω των 

14.000.000 ευρώ μόνο από μη
απόδοση ΦΠΑ για τα έτη 2019 και
2020, ενώ εκτιμάται ότι η συνολική
ζημία για το ελληνικό Δημόσιο
ανέρχεται  άνω των 30.000.000
ευρώ.

Η έρευνα συνεχίζεται σχετικά με τη
συμμετοχή και λοιπών επιχειρή-
σεων που έλαβαν τιμολόγια από τις
ανύπαρκτες επιχειρήσεις που εξέδι-
δαν εικονικά τιμολόγια.

Το ΣΔΟΕ θα ενημερώσει  τις
Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για τον καταλο-
γισμό των φόρων που διέφυγαν της
καταβολής.

Ερευνάται η συμμετοχή υποκρυ-
πτόμενων προσώπων, καθώς και
της δράσης των εν λόγω επιχειρή-
σεων, πλέον των διαχειριστών -
εκπροσώπων των ελεγχόμενων
επιχειρήσεων.

Σχετική δικογραφία θα υποβληθεί
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθη-
νών.

Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση
ΣΔΟΕ Αττικής απευθύνει έκκληση
προς τους καταναλωτές να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικοί στην επιλογή
των επιχειρήσεων που δραστηριο-
ποιούνται μέσω του Διαδικτύου στην
πώληση προϊόντων και σε κάθε
περίπτωση να ζητούν τα απαραίτητα
φορολογικά στοιχεία.

ΣΔΟΕ: Στο φως απάτη τύπου 
carousel από καταστήματα 
ηλεκτρονικού εμπορίου
ΠΠάάννωω  ααππόό  3300  εεκκααττ..  εευυρρώώ  ηη  ζζηημμιιάά  
γγιιαα  ττοο  εελλλληηννιικκόό  ΔΔηημμόόσσιιοο
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Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ 
ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 

Για επιπλέον θέσεις εργασίας μέσω Προγραμμάτων
Κοινωφελούς Χαρακτήρα, λόγω της αυξημένης 

ανεργίας στην περιοχή 

Αθήνα, 03.09.2021

Ο
Α ν τι π ρ ό ε δ ρ ο ς
της Βουλής και
Βουλευτής Δυτι-

κής Αττικής, Θανάσης
Μπούρας, κατέθεσε ανα-
φορά προς τον Υπουργό
Εργασίας και  Κοινω-
νικών Υποθέσεων, κο
Κωστή Χατζηδάκη, με
αφορμή τη με αρ. πρωτ.
15061/06-08-2021 επι-
στολή του Δημάρχου
Ασπροπύργου, κου
Νικόλαου Μελετίου, με
θέμα την ανάγκη αύξησης
των κατανεμημένων
θέσεων εργασίας στα
πλαίσια της πράξης
«Προώθηση της
απασχόλησης μέσω
Προγραμμάτων Κοινωφ-
ελούς Χαρακτήρα για
25.000 άτομα σε Δήμο-
υς, Περιφέρειες, Κέντρα
Κοινωνικής Πρόνοιας
Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι ώ ν
(ΚΚΠΠ)/συναφείς φορ-
είς, Υπηρεσίες Υπουρ-
γείων και  άλλων
φορέων».

Στην επιστολή ο Δήμα-
ρχος τονίζει την ανάγκη
κατανομής επιπλέον
θέσεων εργασίας,
καθώς, όπως αναφέρει,
οι ανάγκες του Δήμου
Ασπροπύργου για ανθ-
ρώπινο δυναμικό είναι
αυξημένες την ώρα που
η ανεργία στην περιοχή
είναι σε υψηλά επίπεδα.

Ο κος Μπούρας αναμέ-
νοντας την απάντηση του
Υπουργού, θα πιέζει
προς κάθε αρμόδια
κατεύθυνση, ώστε να
δοθούν επιπλέον θέσεις
εργασίας μέσω του ανω-
τέρω αναφερθέντος προ-
γράμματος.

Ακολουθεί η κατατεθ-
είσα επιστολή. 

Ενημέρωση για τουςΕνημέρωση για τους
δικαιούχους ΕΕΕ δικαιούχους ΕΕΕ 

και Επιδόματος Στέγασηςκαι Επιδόματος Στέγασης

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Μάνδρας - Ειδ-
υλλίας ενημερώνει τους δικαιούχους ΕΕΕ και
Επιδόματος Στέγασης ότι παρατείνεται με Κοινή
Υπουργική Απόφαση για δύο (2) μήνες η ισχύς
των εγκριτικών αποφάσεων του Ελάχιστου
Εγγυημένου Εισοδήματος και του Επιδόματος
Στέγασης για τις αιτήσεις εκείνες που έληγαν και
θα έπρεπε εκ νέου να υποβληθούν τον Αύγουστο
και το Σεπτέμβριο του 2021. 

Η παράταση αφορά αποκλειστικά τους δικαιούχο-
υς που διαμένουν σε Δήμους που κηρύχθηκαν
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λόγω των
πρόσφατων πυρκαγιών. 

Άμεση αντιπλημμυρικη θωράκιση
της Μαγούλας. 
Μέτα την  αν τιπλημμυρική θωράκιση της Μάν δρας, τα
έργα υποδομής δεν  επεκτάθηκαν  και στις γύρω περ-
ιοχ ές. 
Αξίζει ν α αν αφέρω ότι κάποια από τα ρέματα
διασχ ίζουν  τις γύρω περιοχ ές και μάλιστα σε κεν τρικά
σημεία.
Κυρίως, όμως, θελω ν α σταθώ στη Δημοτική Εν ότητα
της Μαγούλας.
Παρόλο που στην  περιοχ ή έχ ει εν  μέρει ξεκιν ήσει
έν α αν τιπλημμυρικό έργο, η Μαγούλα συν εχ ίζει ν α
βρίσκεται εκτεθειμέν η όσον  αφορά τη μη οριοθέτηση
των  ρεμάτων , κάποια από τα οποία περν ούν  από
οικισμούς -όπως για παράδειγμα αυτός του ν έου Πόν -
του (μικρό Κατερίν ι)- αλλά και ν ότια του Δημοτικού
Γηπέδου προς το κέν τρο της πόλης.
Ιδιαίτερη αν αφορά θέλω ν α κάν ω για το πιο επίφοβο
κομμάτι της περιοχ ής που είν αι το "Πάτημα", αφού
εκεί καταλήγουν  τα περισσότερα όμβρια ύδατα.
Επίσης μεγάλο πρόβλημα δημιουργεί η ν ησίδα επί της
οδού Θριασίου Πεδίου, η οποία σε αρκετά σημεία
εγκλωβίζει τα όμβρια σε έν α εκ των  δύο ρευμάτων
κυκλοφορίας με αποτέλεσμα αυτό ν α μετατρέπεται
ευκολότερα σε "λίμν η". 
Μετά από τις πυρκαγιές που κατέστρεψαν  μεγάλο
κομμάτι της Δυτικής Αττικής, είν αι λογικό οι κάτοικοι
της περιοχ ής ν α ζουν  με το φόβο του ν α βιώσουν
ξαν ά πλημμυρικά φαιν όμεν α.
Πριν  μερικές ημέρες, στην  22η τακτική διαδικτυακή
συν εδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου
Ελευσίν ας παρεν έβη ο καθηγητής Δυν αμικής, Τεκτο-
ν ικής, Εφαρμοσμέν ης Γεωλογίας και Διαχ είρισης
Φυσικών  Καταστροφών , κ. Ευθύμης Λέκκας, ο οποίος
με τα λεγόμεν α του επιβεβαιών ει πλήρως ότι δεν
υπάρχ ει χ ώρος για εφησυχ ασμό.
Παροτρύν ω όλους τους φορείς της αυτοδιοίκησης,
αλλά και την  κυβέρν ηση, για τον  από κοιν ού & άμεσο
σχ εδιασμό που θα αφορά την  συν ολική αν τιπλημμυρ-
ική θωράκιση του τόπου μας.

Ψωμιαδης Ανέστης
Σύμβουλος δημοτικής κοινότητας Μαγούλας 
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Τμήματα Εκμάθησης της Ρωσικής Γλώσσας,
του Δήμου Ασπροπύργου

Εγγραφές έως 30 Σεπτεμβρίου 2021

Ο
Δήμος Ασπροπύργου, εν ημερών ει κάθε εν διαφερόμεν ο πως, για
όγδοη  (8η) συν εχ όμεν η χ ρον ιά, θα λειτουργήσουν  τα Τμήματα
Εκμάθησης της Ρωσικής Γλώσσας, για Μαθητές από οχ τώ (8) ετών

και άν ω, αλλά και για Εν ήλικες.

Η συμμετοχ ή στο Πρόγραμμα, το οποίο παρακολουθούν , όχ ι μόν ον
Ασπροπύργιοι αλλά και Μαθητές από όλη την  Αττική, καθώς και η άψογη
συν εργασία, με το Ρωσικό Πολιτιστικό και Επιστημον ικό Κέν τρο στην
Αθήν α, σύμφων α με τις κατευθύν σεις του κορυφαίου  Κρατικού Παν επι-
στημίου του Μ.Β. Λομον όσοφ της Μόσχ ας (MGU), αποδεικν ύουν  ότι, η
πρωτοβουλία του Δήμου, πριν  από οκτώ (8) χ ρόν ια, ν α ιδρύσει και ν α λει-
τουργήσει το Πρότυπο Σχ ολείο Εκμάθησης της Ρωσικής Γλώσσας, με αν αγ-
ν ωρισμέν ο Πρόγραμμα Σπουδών , όχ ι μόν ο κάλυψε μια πραγματική αν αγ-
καιότητα, με βάση και τις συν ιστώσες του πληθυσμού της πόλης, αλλά
έδωσε διέξοδο στις μορφωτικές αν αζητήσεις πολλών  ακόμη Νέων  και
Επαγγελματιών , απ΄ τον  Ασπρόπυργο και όλο το Λεκαν οπέδιο της Αττι-
κής.

Για τις εγγραφές, στο Πρόγραμμα της νέας Σχολικής Xρονιάς, 2021-
2022, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους,
ηλεκτρονικά στην διεύθυνση tsoleridi.m@aspropyrgos.gr έως και τις
30 Σεπτεμβρίου. Η αίτηση είναι αναρτημένη στον επίσημο ιστότοπο
του Δήμου Ασπροπύργου στην κατηγορία Υπηρεσίες Δημοτών,
https://www.dimosaspropyrgou.gr/ypiresies-dimoton/.

Πληροφορίες δίδον ται και στα τηλέφων α : 2132006514, 2132006542.
Τα Τμήματα αρχ αρίων  και προχ ωρημέν ων , θα λειτουργήσουν , όπως

πάν τα, κάθε Σάββατο, στο Τρίτο (3ο) Γυμν άσιο Ασπροπύργου (Νίκης &
Αθαν ασίου Τσίγκου).  Δεδομέν ου του εν διαφέρον τος που υπάρχ ει, από
κάθε γων ιά της Αττικής, ο Δήμος υπογραμμίζει πως, υπάρχ ει η δυν ατότητα
εγγραφής και παρακολούθησης των  μαθημάτων  και σε μη Δημότες του
Ασπρόπυργου.

Οι Εξετάσεις, για την  απόκτηση αν αγν ωρισμέν ων , από το ΑΣΕΠ, Πιστο-
ποιητικών  Γλωσσομάθειας, θα γίν ουν  σύμφων α με αν ακοίν ωση του Ρωσι-
κού Πολιτιστικού και Επιστημον ικού Κέν τρου Αθην ών , υπό την  αιγίδα του
κορυφαίου  Κρατικού Παν επιστημίου του Μ.Β. Λομον όσοφ της Μόσχ ας
(MGU).

Εν ημερών ουμε ότι, κατά τη διεξαγωγή των  μαθημάτων  θα τηρηθούν  όλα
τα απαραίτητα μέτρα και πρωτόκολλα ασφαλείας που απαιτούν ται για την
προφύλαξη της υγείας των  μαθητών , εν όψει της παν δημίας του Κορον οϊού.
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Φιλική νίκη ο Μεγαρικός 

Ο Μεγαρικός σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας
που έδωσε στο δημοτικό γήπεδο επικράτησε του
συντοπίτη Ευκλείδη (Β’ ΕΠΣΔΑ) 6-0.
Τα τέρματα για την ομάδα του Γιώργου Χατζή
σημείωσαν οι:  Παντελίδης (2), Δέσκος (2), Χρι-
στοδουλίδης Κώνστας.

Πήρε και τον Γιάννη 
Βαγγέλη ο Πανελευσινιακός

Η διοίκηση του ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Α.Ο.
ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της
με τον Γιάννη Βαγγέλη.
Ο 20χρονος επιθετικός ήταν στέλεχος της
Κ19 του Ατρομήτου Αθηνών ενώ την προη-
γούμενη σεζόν αγωνίστηκε με τα χρώματα
του Εθνικού Πειραιώς.
Καλορίζικος!

ΗΗ  αακκααδδηημμίίαα  ττοουυ    ΠΠΑΑΟΟΚΚ
ΜΜάάννδδρρααςς  αανναακκοοίίννωωσσεε  ττοο
ααξξιιόόλλοογγοο  εεππιιττεελλεείίοο  πποουυ  θθαα
σσττεελλεεχχώώσσεειι  φφέέττοοςς  ττηηνν
ΑΑκκααδδηημμίίαα..
ΤΤεεχχννιικκόόςς  ΔΔιιεευυθθυυννττήήςς  ::

ΑΑχχιιλλλλέέααςς  ΠΠααννήήγγυυρρηηςς
ΠΠααιιδδααγγωωγγόόςς--ΚΚααθθηηγγηηττήήςς
ΦΦυυσσιικκήήςς  ΑΑγγωωγγήήςς

ΠΠρροοπποοννηηττέέςς  ::
ΣΣττααύύρροοςς  ΚΚοομμιιωωττηηςς  ––  UUEEFFAA
CC
ΣΣωωττήήρρηηςς  ΚΚρριιεεκκοούύκκηηςς  ––
UUEEFFAA  CC

ΠΠρροοπποοννηηττήήςς  ΤΤεερρμμααττοοφφυυ--
λλάάκκωωνν::
ΘΘααννάάσσηηςς  ΡΡοούύττηηςς
ΔΔιιααττρροοφφοολλόόγγοοςς  ::
ΣΣττάάθθηη  ΕΕυυααγγγγεελλίίαα

ΦΦυυσσιικκόόθθεερρααππεευυττέέςς::
ΝΝέέζζηηςς  ΓΓιιώώρργγοοςς
ΠΠααππααεεμμααννοουυήήλλ  ΧΧρρύύσσαα
ΔΔηημμοοσσίίωωνν  ΣΣχχέέσσεεωωνν::
ΤΤσσέέττιιννεεςς  ΘΘααννάάσσηηςς
ΓΓρρααμμμμααττέέααςς::
ΚΚρρίίκκηη  ΔΔήήμμηηττρραα
SSoocciiaall  mmeeddiiaa::
ΠΠααππααννιικκοολλάάοουυ  ΣΣοοφφίίαα
ΜΜέέλληη::ΣΣααμμππάάννηηςς  ΙΙωωάάννννηηςς

ΟΟ  ΠΠΑΑΟΟΚΚ  ααννααββάάθθμμιισσεε  κκααιι
δδηημμιιοούύρργγηησσεε  ααπποοδδυυττήήρριιαα  γγιιαα
τταα  ππααιιδδιιάά  ττωωνν  αακκααδδηημμιιώώνν--  ιιααττρρ--
εείίοο  μμεε  ααππιιννιιδδωωττήή((  ππρρώώηηνν  γγρρααφφ--
εείίοο  ))
ΚΚΑΑΙΙ  ΝΝΕΕΑΑ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ
ΟΟΜΜΑΑΔΔΑΑΣΣ..

Βόμβα ΓΓΑ: Σκέψη
να μην ξεκινήσουν τα
ερασιτεχνικά 
πρωταθλήματα!

Ένα βήμα πριν τον πλήρη εκτρ-
οχιασμό βρίσκεται πλέον ο ερα-
σιτεχνικός αθλητισμός στην
Ελλάδα .

Σύμφωνα με πληροφορίες που
έχουν διαρρεύσει από το Υφυ-
πουργείο Αθλητισμού και την
ΓΓΑ , στα συρτάρια του Λευ-
τέρη Αυγενάκη βρίσκεται σχέ-
διο με το οποίο θα μπορούσε

είτε να μην ξεκινήσει ο ερασι-
τεχνικός αθλητισμός είτε να δια-
κοπή άμεσα και υπό προϋποθ-
έσεις μετά από την διεξαγωγή
κάποιων αγωνιστικών σε όλα τα
αθλήματα!

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στα
«πρόχειρα» έγγραφα για την
απαγόρευση της έναρξης ολικά
στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο
δεδομένων των συνθηκών που
επικρατούν το τελευταίο διά-
στημα !

Σε κάθε περίπτωση θα μιλάμε
για την απόλυτη καταστροφή
σε περίπτωση που δεν ξεκινή-
σουν τα ερασιτεχνικά πρωταθ-
λήματα!

ΑΑκκααδδηημμίίαα  ΠΠΑΑΟΟΚΚ  ΜΜάάννδδρρααςς  
Αναβάθμισε τα πάντα. 

Ανακοίνωσε το νέο επιτελείο

Ο Μανδραικός
ανακοίνωσε
Χαμηλάκη, 
Αμαρίλντο,

Δούκα

Ο Μανδραικός ανα-
κοίνωσε τρεις  νεαρ-
ούς ποδοσφαιριστές.

Πρόκειται για τους
Μανώλη Χαμηλάκη 18
ετώνμέσος, Αμαρίλντο
Κούρτι 17 ετών μέσος
και τον 15 χρονο επιθ-
ετικό Μελέτη Δούκα.

Η διοίκηση τους καλω-
σορίζει στην οικογέ-
νεια του Μανδραϊκός
ΑΟ και τους εύχεται
υγεία και καλές επιτ-

υχίες.

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ
FC: Πρώτη
συνάντηση

σήμερα στην
Φυλή

Το Δ.Σ., ο πρόεδρος
κ.Δαυίδ Μαύρος και ο
αντιπρόεδρος κ.Χρή-

στος Αποστολόπουλος
καλούν τους ποδοσφ-
αιριστές του συλλόγου
στην πρώτη συνάντηση

για την φετινή σεζόν
την σήμερα 6/9 και

5μμ στο Γήπεδο Θρα-
συβούλου.

Θα δοθεί ο νέος
ρουχισμός ,θα γίνει η
πρώτη προπόνηση για
την νέα ποδοσφαιρική

χρόνια
και η γνωριμία με το
τεχνικό επιτελείο :

κ.Νίκος Ζαρκαδάκης
(Γενικός Αρχηγός)

κ.Λεωνίδας Παναγιωτά-
κος (Τεχνικός Διευθυ-

ντής)
κ.Παναγιώτης Λουμάκ-

ης (προπονητής)
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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

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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Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2

Σε 2 μήνες οι αυξήσεις στο ράφι
Δυσοίων ες είν αι οι προβλέψεις που έκαν ε στον

«Ε.Τ.» της Κυριακής ο διευθύν ων  σύμβουλος της
αλυσίδας σούπερ μάρκετ Μασούτης, Ιωάν ν ης
Μασούτης, σημειών ον τας ότι μέχ ρι το τέλος του έτους
οι τιμές στο ράφι θα έχ ουν  αυξηθεί σημαν τικά.

«Έχ ουν  ξεκιν ήσει ήδη αν ατιμήσεις σε όλα τα
προϊόν τα, εξαιτίας των  αυξήσεων  των  τιμών  σε όλα τα
βιομηχ αν ικά προϊόν τα, το χ αρτί, τα υλικά συσκε-
υασίας, αλλά και του δυσβάστακτου πλέον  κόστους
των  μεταφορικών . Αν  και ακόμα οι αυξήσεις αυτές δεν
έχ ουν  φαν εί στο ράφι, καθώς προσπαθούσαμε ν α τις
απορροφήσουμε τόσο οι βιομηχ αν ίες όσο και οι
αλυσίδες σούπερ μάρκετ, σύν τομα το κόστος θα
μετακυλήσει και στους καταν αλωτές», αν έφερε χ αρακ-
τηριστικά στον  «Ε.Τ.» της Κυριακής.

Πρόσθεσε δε ότι επειδή δεν  πρόκειται μόν ο για
αύξηση σε κάποιες συγκεκριμέν ες πρώτες ύλες, όπως
για παράδειγμα τα σιτηρά, οι αν ατιμήσεις θα αφορούν
σε όλες τις κατηγορίες προϊόν των . «Αυτό που κάν ο-
υμε αυτήν  τη στιγμή είν αι ν α στοκάρουμε για τους
επόμεν ους 2-3 μήν ες, ώστε ν α κρατήσουμε για όσο το
δυν ατόν  μεγαλύτερο διάστημα χ αμηλά τις 

τιμές. Ωστόσο, αυτό είν αι έν α προσωριν ό μέτρο.
Εκτιμώ ότι προς το τέλος του έτους οι τιμές στο ράφι
θα έχ ουν  αυξηθεί και η αύξηση θα είν αι το λιγότερο
της τάξεως του 3%.

Ομως, ακόμα και αυτό είν αι δυσβάστακτο για τα
ν οικοκυριά», σημείωσε.

Στο ίδιο μήκος κύματος κιν ήθηκε και ο πρόεδρος
του Ιν στιτούτου Ερευν ών  Λιαν εμπορίου Καταν αλω-
τικών  Αγαθών  (ΙΕΛΚΑ) και σύμβουλος Στρατηγικής
Αν άπτυξης της αλυσίδας σούπερ μάρκετ My  Market,
Κων σταν τίν ος Μαχ αίρας, μιλών τας στον  «Ε.Τ.» της
Κυριακής. «Το τελευταίο διάστημα καταγράφεται
αύξηση τιμών  τόσο των  πρώτων  υλών  όσο και των
βιομηχ αν ικών  ειδών , αλλά και μια τεράστια άν οδο του
κόστους της εν έργειας. Πρόκειται για παγκόσμιο
φαιν όμεν ο. 

Οπως είν αι φυσικό, αυτά επηρεάζουν  τα λειτουργι-
κά κόστη και της βιομηχ αν ίας και των  σούπερ μάρ-
κετ», επισήμαν ε, εν ώ συμπλήρωσε ότι είν αι βέβαιο ότι
θα έχ ουμε πληθωριστικές τάσεις που θα επηρεάσουν
τις τιμές.

«Οι αν ατιμήσεις, είτε είν αι 1% είτε 2% είτε 3%, θα
περάσουν  στους καταν αλωτές και θα απομειωθούν
την  επόμεν η τριετία, όπως συμβαίν ει συν ήθως. Δεν
θα είν αι πρόσκαιρο φαιν όμεν ο», τόν ισε.

Το ψωμί… ψωμάκι
Παράλληλα, οι αν ατιμήσεις σε σιτηρά, πρώτες ύλες

και, κυρίως, στην  τιμή του ρεύματος φέρν ουν  αυξή-
σεις τιμών  και στο ψωμί.

«Το τελευταίο διάστημα έχ ουμε μεγάλες αν ατιμήσεις
στα άλευρα που φτάν ουν  στο 32% και επίκειται και
περαιτέρω αύξηση. Οι τιμές σε μαργαρίν ες, λάδια και
υλικά συσκευασίας έχ ουν  αυξηθεί κατά 40%», αν έφε-
ρε στον  «Ε.Τ.» της Κυριακής ο πρόεδρος της Ομο-
σπον δίας Αρτοποιών , Μιχ άλης Μούσιος.

Ο ίδιος έκαν ε λόγο για ληστρική επιδρομή από τους
παρόχ ους ηλεκτρικής εν έργειας επισημαίν ον τας ότι η
αύξηση στην  τιμή του ρεύματος αγγίζει το 120%. «Τα
συμβόλαια που έχ ουμε με τους παρόχ ους προβλέ-
πουν  0,6 ευρώ την  κιλοβατώρα, όμως έχ ουν  ρήτρα
προσαρμογής με καπέλο 0,9 ευρώ την  κιλοβατώρα
φτάν ον τας στα 0,15 ευρώ την  κιλοβατώρα. Αυτή η
αύξηση αν τιστοιχ εί σε 1.000 ευρώ τον  μήν α. Αν
συν εχ ίσουμε έτσι, πάμε για λουκέτο», υπογράμμισε ο
κ. Μούσιος.Ο ίδιος επισήμαν ε ότι «ζούμε σε μια κατά-
σταση του 2008», εκφράζον τας την  εκτίμηση ότι οι
αν ατιμήσεις θα περάσουν  στους καταν αλωτές, καθώς
δεν  υπάρχ ει περιθώριο απορρόφησης. Ωστόσο, όπως
δήλωσε, δεν  μπορεί ν α προβλεφθεί το ποσοστό της
αύξησης, συμπληρών ον τας ότι οι τιμές διαμορφών ον -
ται ελεύθερα, όπως κρίν ει ο κάθε αρτοποιός.
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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 Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284


