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Στα πέναλτι ο Πανελευσινιακός
πήρε την πρόκριση στη Μυτιλήνη

Ματσάρα στο φιλικό ΠΑΟΚ
Μάνδρας-Ικαρος Νεοκτίστων 3-3

Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης του ΑΟΚ
Πανελευσινιακού

ΦΦωωττιιέέςς::  ΝΝέέαα  έέκκτταακκττηη  χχρρηημμααττοοδδόόττηησσηη  
33  εεκκααττ..  εευυρρώώ  γγιιαα  ΠΠεερριιφφέέρρεειιεεςς  

πποουυ  εεππλλήήγγηησσαανν  ααππόό  ττιιςς  ππυυρρκκααγγιιέέςς

Στα 407,25 ευρώ
από 1.1.2022 το επίδομα

ανεργίας
Λόγω αύξησης του κατώτατου μισθού

ΕΟΔΥ: Το 90,5% των
διασωληνωμένων είναι 

ανεμβολίαστο ή μη
πλήρως εμβολιασμένο

Οβίδα του Β  ́Παγκόσμιου πολέμου
εντοπίστηκε στις Αχαρνές

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου
σσεελλ..  99

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

244 ενεργά
κρούσματα 

κορωνοϊού στη
Δυτική Αττική

σσεελλ..  22

σσεελλ..    1111

σσεελλ..  33

σσεελλ..  33

σσεελλ..  33

σσεελλ..  99

Ο Χρήστος Στυλιανίδης
αναλαμβάνει υπουργός
Πολιτικής Προστασίας 

Υφυπουργός ο Ευάγγελος Τουρνάς. Στις 11:00
το πρωί της Παρασκευής η ορκωμοσία

σσεελλ..  88

σσεελλ..  33
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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
Κασσιαν ός, Κασιαν ός, Κάσσιος, Κάσιος, Κάσσος,

Κάσος, Κάσσης, Κάσης, Κασσιαν ή, Κάσσυ, Κασιαν ή,
Κασσία, Κασία,Σώζων , Σώζος, Σώζης, Σώζη 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Συμεωνίδου Νίνα Κ.Θρασυβούλου & Αγίου

Σπυρίδωνος, 2155453833

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Κοντούλη 1, 2105542410

MANΔΡΑ
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.

Στρατηγού Ρόκα 84, 2105556375

Άνω Λιόσια

Αεράκης Νικόλαος Λ.Αιγαίου Πελάγους 32,
2102470189

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Λ. Θρακομακεδόνων 22, 2102466608
Στο πλαίσιο του ολιστικού πλάν ου αν τιπλημμυρικών

παρεμβάσεων  και αποκατάστασης φυσικού περιβάλ-
λον τος που αποφασίστηκε από την  Κυβέρν ηση,
καθώς και της συν εργασίας με τον  Υφυπουργό στον
Πρωθυπουργό αρμόδιο για θέματα κρατικής αρωγής και
αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές, κ. Τριαν -
τόπουλο, τον  Υφυπουργό Περιβάλλον τος και Εν έργει-
ας, κ. Αμυρά, και τους αρμόδιους Περιφερειάρχ ες για
τις Περιφέρειες της χ ώρας οι οποίες επλήγησαν  από τις
πυρκαγιές, με απόφαση του Αν απληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών , Στέλιου Πέτσα, καταν έμεται στις
πληγείσες Περιφέρειες συν ολικό ποσό ύψους 3 εκατ.
ευρώ ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                    ΠΟΣΟ
1 ΑΤΤΙΚΗΣ                   1.000.000,00
2 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ     1.000.000,00
3  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ      500.000,00
4  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ       500.000,00
Ο κ. Πέτσας δήλωσε σχ ετικά:«Με αμεσότητα και

σχ έδιο, σε συν εργασία με όλους τους εμπλεκόμεν ους
φορείς, προχ ωράμε στη χ ρηματοδότηση και στήριξη
των  Περιφερειών  για τις άμεσες παρεμβάσεις καθαρι-
σμού των  ρεμάτων  και σημείων  που κρίν ον ται αν αγ-
καίες. Θα ακολουθήσουν , σύμφων α με τον  κυβερν -
ητικό σχ εδιασμό, και επόμεν ες χ ρηματοδοτήσεις για
την  υλοποίηση αν τιπλημμυρικών  έργων  και την  απο-
κατάσταση των  υποδομών  στις πληγείσες περιοχ ές».

ΦΦωωττιιέέςς::  ΝΝέέαα  έέκκτταακκττηη  χχρρηημμααττοοδδόόττηησσηη  
33  εεκκααττ..  εευυρρώώ  γγιιαα  ΠΠεερριιφφέέρρεειιεεςς  

πποουυ  εεππλλήήγγηησσαανν  ααππόό  ττιιςς  ππυυρρκκααγγιιέέςς

Ο ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
244 ενεργά κρούσματα κορωνοϊού στη Δυτική Αττική

Τα στοιχεία για τα ενεργά
κρούσματα στη Δυτική Αττική
σύμφωνα με την εβδομαδιαία
ενημέρωση της 5ης Σεπτεμ-
βρίου 2021 του ΕΟΔΥ, του
Υπουργείου Υγείας και του Υπο-
υργείου Πολιτικής Προστασίας,
γνωστοποιεί ο Αντιπεριφερει-
άρχης Δυτ. Αττικής Λ. Κοσμό-
πουλος.
Στη Δυτική Αττική το σύνολο ενε-
ργών κρουσμάτων είναι 244.
Σε νοσηλεία είναι 36 συμπολίτες
μας και σε απομόνωση κατ’ οίκον
208 άτομα.

Στον Δήμο Ελευσίνας, το σύνολο
ενεργών κρουσμάτων είναι 54.
Στον Δήμο Ασπροπύργου, το
σύνολο ενεργών κρουσμάτων είναι 54.
Στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας, το σύνολο ενεργών κρουσμάτων είναι 26.
Στον Δήμο Μεγαρέων, το σύνολο ενεργών κρουσμάτων είναι 25.
Στον Δήμο Φυλής, το σύνολο ενεργών κρουσμάτων είναι 85.



Η προσπάθεια προ-
βολής της Ελευσίνας
και της Μαγούλας μέσω
του #Visit Eleusis ήδη
διανύει τον τρίτο μήνα
λειτουργίας της.

Ο Δήμος Ελευσίνας,
θέλοντας να κάνει
συμμέτοχους τους
πολίτες και τους επαγ-
γελματίες της πόλης
στην προσπάθεια εξω-
στρέφειας της πόλης,
προχωρά σε μια δράση
ανάδειξης της καθημερ-
ινότητάς μας. 

Έτσι μία ομάδα φωτο-
γράφων, πρόκειται να
δημιουργήσει ένα con-
cept με πρωτογενές
υλικό, φωτογραφίες και
βίντεο από τα καταστή-

ματα εστίασης. 
Πρόκειται  για μια

δράση που ταυτίζεται
πλήρως με τις σύγχρο-
νες τάσεις τουριστικού
marketing, αγκαλιάζει
την τοπική κοινωνία και
δυναμώνει  μέσα από
αυτήν.   

Στο πλαίσιο αυτό,
όσοι  επαγγελματίες
επιθυμούν, μπορούν
να συμμετάσχουν στο
#Visit Eleusis, προβάλ-
λοντας στιγμές, γεύσεις
ή και  πρόσωπα,
δηλώνοντας τη συμμε-
τοχή τους στο

visit@elefsina.gr με τα
εξής στοιχεία:

Όνομα καταστήματος
Διεύθυνση καταστήμα-

τος
Όνομα υπευθύνου
Τηλέφωνο επικοι-

νωνίας υπευθύνου
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Προσωρινές
κυκλοφοριακές

ρυθμίσεις επί της Ν.Ε.Ο.
Αθηνών-Κορίνθου

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, για το χρονικό διά-
στημα από την 15.00΄ ώρα σήμερα 6-9-

2021 έως 17-9-2021 και καθ’ όλο το 24ωρο, με
εξαίρεση το χρονικό διάστημα από την 15.00΄ ώρα
της 10-09-2021 έως την 06.00΄ ώρα της 13-09-
2021, θα πραγματοποιείται αποκλεισμός της
δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και της Λωρίδας
Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) της Ν.Ε.Ο. Αθηνών –
Κορίνθου, περιοχής Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας,
στο τμήμα της μεταξύ των χ/θ 27.500 έως 28.800,
στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από
τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την
υπάρχουσα οδική σήμανση.

Κάλεσμα στους επαγγελματίες 
της εστίασης σε Ελευσίνα και Μαγούλα:

Προβολή μέσω του #Visit Eleusis   

ΕΟΔΥ: Το 90,5% των διασωληνωμένων είναι 
ανεμβολίαστο ή μη πλήρως εμβολιασμένο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση
του ΕΟΔΥ: «Ο αριθμός των
ασθενών που νοσηλεύονται
διασωληνωμένοι  είναι  379
(61.5% άνδρες). Η διάμεση
ηλικία τους είναι 64 έτη.

To 82.1% έχει υποκείμενο
νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών
και άνω. Μεταξύ των ασθενών
που νοσηλεύονται διασωληνω-
μένοι, 343 (90.5%) είναι ανεμ-
βολίαστοι ή μερικώς εμβολια

σμένοι και 36 (9.5%) είναι
πλήρως εμβολιασμένοι.

Από την αρχή της πανδημίας
έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ
3.007 ασθενείς. Οι εισαγωγές
νέων ασθενών Covid-19 στα
νοσοκομεία της επικράτειας
είναι 184 (ημερήσια μεταβολή -
31.85%). 

Ο μέσος όρος εισαγωγών
του επταημέρου είναι 234 ασθ-
ενείς.Η διάμεση ηλικία των 

κρουσμάτων είναι  39 έτη
(εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η
διάμεση ηλικία των θανόντων
είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως
106 έτη)».

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 1.765
νέα κρούσματα τη Δευτέρα 6
Σεπτεμβρίου. Τους 47 έφτασαν
οι νεκροί το τελευταίο 24ωρο,
ενώ οι διασωληνωμένοι είναι
379.

Σχολεία: Πότε θεωρούνται 
αδικαιολόγητες οι απουσίες 

μαθητών σε περίπτωση
κρούσματος 

- Τι είπε η Κεραμέως

Αποκλείεται ένα νέο οριζόντιο κλείσιμο 
των σχολείων - Τι θα ισχύσει στα Πανεπιστήμια

Για τα υγειον ο-
μικά πρωτόκολ-
λα που θα
ισχ ύουν  κατά
το άν οιγμα των
σχ ολείων  στις
13 Σεπτεμβρίου
μίλησε η Νίκη
Κεραμέως. Η
υπουργός Παι-
δείας σημείωσε
ότι αποτελεί
προτεραιότητα για την  κυβέρν ηση το ν α μην  διακο-
πεί η δια ζώσης εκπαίδευση των  σχ ολικών  μον άδων
εξαιτίας της παν δημίας και ξεκαθάρισε ότι όσοι απου-
σιάζουν  αδικαιολογήτως επειδή βρέθηκε κρούσμα στη
σχ ολική αίθουσα θα παίρν ουν  απουσία.

Τα υγειονομικά πρωτόκολλα

Όπως σημείωσε η υπουργός Παιδείας, για ν α μπει
κάποιος σε σχ ολικές μον άδες θα πρέπει είτε ν α είν αι
εμβολιασμέν ος, είτε ν α έχ ει πιστοποιητικό ν όσησης,
διαφορετικά τα υγειον ομικά πρωτόκολλα, προβλέπουν
τη διεν έργεια εργαστηριακού τεστ 2 φορές την  εβδο-
μάδα για τους αν εμβολίαστους καθηγητές εν ώ για τους
αν εμβολίαστους μαθητές η διεν έργεια 2 δωρεάν  self
test. 
Μέσα στις επόμεν ες ημέρες θα αν ακοιν ωθούν  οι
ημέρες στις οποίες οι μαθητές θα μπορούν  ν α παίρ-
ν ουν  τους αυτοδιαγν ωστικούς ελέγχ ους από τα φαρ-
μακεία.

Συνεχίζετα στη σελ. 4
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Γ. Πατούλης: «Με έμφαση στην πρόλ-
ηψη και την εκπαίδευση πολιτών και
εθελοντών θα συνεργαστούμε με
όλους τους φορείς που μπορούν να
συμβάλλουν στην αποτελεσματικότε-
ρη προστασία των δασών της Αττικής
μας»

Σ
το πλαίσιο των  συν αν τήσεων
που πραγματοποιεί ο Περιφερει-
άρχ ης Αττικής Γ. Πατούλης με

αρμόδιους φορείς με στόχ ο τη δρομολόγ-
ηση συν εργειών  για την  αποτελεσμα-
τικότερη προστασία των  "πν ευμόν ων
πρασίν ου" της Αττικής, δέχ θηκε στα
γραφεία της Περιφέρειας τον  Πρόεδρο
του Συν δέσμου Δήμων  για την  Προ-
στασία και Αν άπλαση του Πεν τελικού
(Σ.Π.Α.Π) Β. Σιώμο και τον  Πρόεδρο του
Περιβαλλον τικού Συν δέσμου Δήμων
περιοχ ής Αθήν ας-Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ)
Γ. Γουρδομιχ άλη.

Στο πλαίσιο της προτεραιότητας που
δίν ει η διοίκηση της Περιφέρειας σε πολι-
τικές πρόληψης αλλά και εκπαίδευσης
πολιτών  και εθελον τών  σε ζητήματα
πολιτικής προστασίας, κατά τη συζήτ-
ηση εξετάστηκαν  τρόποι συν εργασίας
της με τους Συν δέσμους Δήμων  της Αττι-
κής για την  καλύτερη προστασία των
Δασών  της Αττικής.

«Ο Υμηττός, το Όρος Αιγάλεω, το
Ποικίλο όρος, η Πεν τέλη και η Πάρν ηθα
αν τιπροσωπεύουν  τα τελευταία φυσικά
αποθέματα της Αττικής, και μετά το
φετιν ό καλοκαίρι δεν  υπάρχ ουν  περ-
ιθώρια ν έων  «απωλειών »», αν έφερε
χ αρακτηριστικά ο Περιφερειάρχ ης και
επισήμαν ε πως με τη συν δρομή των
Συν δέσμων  Δήμων  της Αττικής και αξιο-
ποιών τας την  τεχ ν ογν ωσία και την
εμπειρία τους, μπορούν  ν α αν αληφθούν
πρωτοβουλίες προληπτικού χ αρακτήρα,
προκειμέν ου ν α προστατεύον ται με τον
καλύτερο δυν ατό τρόπο τα δάση της
Αττικής.

«Σ΄ αυτή την  εθν ική προσπάθεια δεν
περισσεύει καν είς. Είν αι αν άγκη ν α
αν απτυχ θεί έν α ν έο μον τέλο πολιτικής
προστασίας βασισμέν ο στην  περιφερει-
ακή διακυβέρν ηση καθώς η Τοπική
Αυτοδιοίκηση Α’ και Β΄ Βαθμού γν ωρίζει
τις τοπικές αν άγκες και τις ιδιαιτερότητες
της κάθε περιοχ ής. Σ΄ αυτό το πλαίσιο
μπορεί ν α συμβάλλει ουσιαστικά στην
εν ίσχ υση της πολιτικής προστασίας για
την  καλύτερη θωράκιση των  πολιτών »
υπογράμμισε ο κ. Πατούλης.

Από την  πλευρά τους οι δύο Πρόεδρ-
οι των  Συν δέσμων  διατύπωσαν  τη
βούλησή τους ν α συν δράμουν  το έργο
της Περιφέρειας με όσα μέσα διαθέτουν .  

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3

Όσον αφορά στο κλείσιμο τμημάτων σε περίπτωση κρούσματος, η υπουργός
τόνισε ότι οι επαφές με το κρούσμα δεν θα μπαίνουν σε καραντίνα αλλά θα πραγ-
ματοποιούνται εργαστηριακοί έλεγχοι:« Όλα τα ανεμβολίαστα παιδιά της τάξης
κάνουν rapid test δωρεάν από το κράτος και τα παιδιά που κάθονταν κοντά στο
κρούσμα θα κάνουν επιπλέον self test.

Οι εμβολιασμένοι μαθητές θα χρειαστεί να κάνουν μόνο 2 self test, ενώ όλα τα
παιδιά μετά τον έλεγχο θα προσέρχονται κανονικά στην τάξη», σημείωσε η Νίκη
Κεραμέως και στη συνέχεια ξεκαθάρισε ότι η απουσία μαθητών λόγω κρούσματος
στην τάξη θα θεωρείται αδικαιολόγητη. «Δεν δικαιολογείται απουσία μαθητή επει-
δή ο γονιός του φοβάται να το στείλει για μάθημα λόγω κρούσματος στην τάξη»,
τόνισε

Πότε θα κλείνει ένα τμήμα 
Για το σκεπτικό της απόφασης να μην κλείνει το τμήμα μόλις εντοπίζεται κάποιο

κρούσμα κορονοϊού, η υπουργός σημείωσε: «Πλέον δεν πάμε σε οριζόντιο κλείσι-
μο γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Όταν κλείναμε τμήματα το κάναμε γιατί θέλα-
με να προστατεύσουμε την οικογένεια του μαθητή από διασπορά του ιού. Αλλά
αυτή την στιγμή οι περισσότεροι εξ αυτών είναι εμβολιασμένοι και αν δεν είναι
έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν άμεσα δωρεάν».

Σημειώνεται ότι, όπως ανακοινώθηκε, μία σχολική τάξη θα κλείνει μόνο εάν
εντοπιστούν θετικοί στον κορονοϊό περισσότεροι από τους μισούς μαθητές του.

80% των καθηγητών είναι εμβολιασμένοι
Για τους εκπαιδευτικούς, τόνισε ότι 80% είναι εμβολιασμένοι ενώ ένα 10% έχει

νοσήσει. Για το 10% των εκπαιδευτικών που παραμένει ανεμβολίαστο και η κυρία
Κεραμέως σημείωσε ότι όσοι εξ αυτών δεν τηρούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα με
την διενέργεια εργαστηριακού τεστ, θα τίθενται σε αναστολή εργασίας.

Πανεπιστήμια
Σχετικά με τα πανεπιστήμια τα οποία ανοίγουν ξανά έπειτα από πολλούς μήνες

τηλεκπαίδευσης, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι θα λειτουργήσουν μόνο δια ζώσης.
Στις αίθουσες θα έχουν πρόσβαση φοιτητές και εκπαιδευτικοι που είναι πλήρως
εμβολιασμένοι  και όσοι έχουν πιστοποιητικά νόσησης. Για τους ανεμβολίαστους
θα ισχύσει η υποχρεωτική διενέργεια rapid test με τα δικά τους έξοδα.

ΣΠΑΠ και ΠΕΣΥΔΑΠ στον Περιφερειάρχη Αττικής
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν
πρόσκλησης του Προέδρου του, Χρ. Θεοδωρόπου-
λου, πρόκειται να συνεδριάσει την Τετάρτη, 8-9-2021
και ώρα 15:30. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί
με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e:
Presence.gov.gr. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Συζήτηση επερώτησης του ανεξάρτητου Περιφερ-
ειακού Συμβούλου κ. Π. Ασημακόπουλου με θέμα το
Attica TV και την κάλυψη των Περιφερειακών
Συμβούλων Αττικής από το τηλεοπτικό κανάλι.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Επικύρωση πρακτικών της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης,
5ης, 6ης, 7ης, 8ης&9ηςΣυνεδρίασης έτους 2021 του
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

2. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπο-
λογισμού Περιφέρειας Αττικής B΄ τριμήνου 2021.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
3. Έγκρισησκοπιμότητας και δαπάνηςγια τη μετα-

φορά εξυπηρετούμενων των ιδρυμάτων:
«ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ
ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΠΕΚ-ΑΜΕΑ)»
και της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ με
δ.τ. ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗ», για τη χρονική περίοδο
φοίτησής τους -Σεπτέμβριο 2021 έως και Ιούλιο 2022,

συνολικού ποσού
2 1 6 . 4 1 1 , 0 0
ευρώ(συμπεριλαμ-
βανομένου του
Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής οΑντι-
περιφερειάρχης κ.
Ν. Πέππας)

4. Έγκριση πρότα-
σης και ορισμός ποσού εξωδικαστικής - συμβιβα-
στικής επίλυσης των εκκρεμών αντιδικιών με την
εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και το
διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΡΑΚΑΤ», που ανεφύησαν στο
πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο
«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ,ΤΜΗΜΑ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», ανάδοχος του οποίου ανεδείχθη η ως
άνω εταιρεία κατόπιν διενέργειας δημόσιου διαγω-
νισμού από την Περιφέρεια Αττικής, όπως αυτές
περιγράφονταικαι αποτυπώνονται στις προσφυγές
της αναδόχου εταιρείας κατά της Περιφέρειας Αττι-
κής με αριθμ. κατάθεσης: α) ΠΡ664/2018, β)
ΠΡ572/2018, γ)ΠΡ665/2018, δ) ΠΡ1634/2018, ε)
ΠΡ1205/2018, στ) ΠΡ1208/2018, ζ) ΠΡ1204/2018, η)
ΠΡ1206/2018, θ) ΠΡ1635/2018 και ι) ΠΡ826/2018
Προσφυγών, οι οποίες εκκρεμούν προς εκδίκαση
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

5. Ορισμός και εκλογή μελών της Περιφέρειας

Αττικής στο Δ.Σ. του
συσταθέντος Ανα-
πτυξιακού Οργανι-
σμού Τοπικής Αυτο-
διοίκησης «Νέα Μητρ-
οπολιτική Αττική», ορι-
σμός Ορκωτού Ελεγ-
κτή – Λογιστή για την
έγκριση των ετήσιων

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή
ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής του για την
οικονομική χρήση 2021.

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός
Σύμβουλος κ. Ν. Παπαγεωργίου)

6. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για το πρό-
γραμμα δράσεων προβολής και προώθησης
προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφ-
έρειας Αττικής για το έτος 2022.

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός
Σύμβουλος κ. Σ. Βοϊδονικόλας)

7. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης απονομής
βραβείου σε μαθητή του Πειραματικού Μουσικού
Σχολείου Παλλήνης από την Περιφερειακή Ενότητα
Ανατολικής Αττικής. 

(Εισηγητής οΑντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αυγερινός)
8. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περ-

ιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) στο πλαίσιο
κατάρτισης του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπλα-
σης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) για την
επένδυση «Ανάπτυξη εμπορικού και ψυχαγωγικού
κέντρου και κέντρου αναψυχής στους Δήμους
Μεταμόρφωσης και Πεύκης – Λυκόβρυσης», της

εταιρίας PANITA LTD.  
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν.

Παπαδάκης)
9. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Μελέτη οριοθέτ-
ησης και έργων διευθέτησης ρέματος Διονύσου». 

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν.
Παπαδάκης)

10. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλον-
τικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)υφιστάμενου Κομβικού
Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της WIND
ΕΛΛΑΣ AEBE με κωδική ονομασία θέσης
«ΠΕΝΤΕΛΗ 1200074», στον Άγιο Παντελεήμονα,
Δ.Ε. Κηφισιάς, Δήμου Κηφισιάς, Περιφερειακή Ενότ-
ητα Βορείου Τομέα Αθηνών. 

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν.
Παπαδάκης)

11. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλον-
τικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)για τον Κομβικό Σταθμό
Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE
ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με κωδική ονο-
μασία θέσης: «ΠΟΙΚΙΛΟ-Χ 1410021», στη θέση
«Κασκαδάμι», Ποικίλο Όρος, πλησίον Χαϊδαρίου,
Δήμου Χαϊδαρίου, Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού
Τομέα Αθηνών.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν.
Παπαδάκης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΩΡΑ!
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΣΤΙΣ 11:00 ΣΤΗΝ 4η ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΙΤΑΝ (ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΚΑΛΕΣΜΑ 

Όλοι εμείς οι κάτοικοι των Βιλίων και
των διάφορων οικισμών στην ευρύτερη
περιοχή του Δήμου Μάνδρας - Ειδ-
υλλίας που τις τελευταίες βδομάδες ζήσα-
με τον εφιάλτη της φωτιάς, που δώσαμε
μάχη για να σώσουμε τις ζωές μας και
τις περιουσίες μας βαδίζουμε στον
δρόμο των πυρόπληκτων της Βόρειας
Εύβοιας. Το συγκλονιστικό συλλαλητήρ-
ιο και το ψήφισμα που εξέδωσαν πριν
λίγες μέρες μας δίνουν πραγματικό
θάρρος και ελπίδα. Το έγκλημα είναι
μεγάλο, δε μπορεί να ξεχαστεί. Είναι
έγκλημα ενάντια στο λαό όλης της Αττι-
κής. 

Δεν θα μείνουμε παρατηρητές του
«μαύρου» της φωτιάς και του «καφέ»
της πλημμύρας. Εκφράζουμε την οργή
και την αγανάκτηση μας που ένας από
τους πιο σημαντικούς πνεύμονες
πρασίνου όλης της Αττικής αφέθηκε στο
έλεος του να καεί απ’  άκρη σ ’άκρη και
είχε σαν αποτέλεσμα 100.000 στρέμματα
να γίνουν στάχτη. Πλέον το μόνο που
μπορούμε να αναπνεύσουμε είναι κάρ-
βουνο από τη μία και ο καρκίνος του
ΧΥΤΑ Φυλής από την άλλη.

Όλα αυτά τα χρόνια με ευθύνη του
κράτους δεν πάρθηκε κανένα ουσια-
στικό μέτρο αντιπυρικής προστασίας και
προστασίας του δάσους. 

Δεν μπορούμε να ανεχτούμε ότι το
δασαρχείο Αιγάλεω στο οποίο υπαγόμα-
στε και έχει στην ευθύνη του 600.000
στρέμματα δάσους, δεν έχει ούτε ένα
δασεργάτη!

Δεν μπορούμε να ανεχτούμε ότι

φέτος δόθηκαν μόλις 30.000 ευρώ για
διάνοιξη δασικών δρόμων σε όλη την
Αττική, την ίδια ώρα που δίνονται εκα-
τομμύρια σε κλινικάρχες, αεροπορικές
εταιρείες, ΜΜΕ και εταιρείες διοδίων.

Δεν μπορούμε να ανεχτούμε ούτε τη
διαχρονική υποχρηματοδότηση για
μέτρα πρόληψης και καταστολής της
πυρκαγιάς, ούτε τη διαχρονική υποστε-
λέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών. 

Βαρεθήκαμε να ακούμε λόγια συμπό-
νιας μετά από κάθε καταστροφή στην
περιοχή μας και δικαιολογίες για το τι
φταίει κάθε φορά. Πότε «η μεγάλη
καταιγίδα», πότε η «κλιματική αλλαγή»
και πότε τα «πολλά μποφόρ». 

Δε θα μας ξεγελάσουν τα ψίχουλα της
κυβέρνησης και τα ψεύτικα τα λόγια τα
μεγάλα! 

Όλοι στον αγώνα! Καλούμε κάθε
σύλλογο, σωματείο, φορέα να μπει στη
μάχη! Διεκδικούμε εδώ και τώρα μέτρα
για να μείνουμε στον τόπο μας:

Άμεση αποκατάσταση των ζημιών με
αποζημίωση στο 100% για σπίτια, περ-
ιουσίες, καλλιέργειες που υπέστησαν
ζημιές ή καταστράφηκαν ολοσχερώς. Να
απαλλαγούν από χρέη σε τράπεζες,
δάνεια, εφορία. Να μην πληρώσουν
δημοτικά τέλη μέχρι να αντιμετωπιστούν
οι συνέπειες των καταστροφών.

Άμεσα μέτρα αντιπλημμυρικής προ-
στασίας για όλη την περιοχή γιατί στις
πρώτες βροχές θα πνιγούμε.

Άμεσα εκπόνηση διαχειριστικής
μελέτης από το αρμόδιο δασαρχείο και
υπηρεσίες για να επανέλθει το πευκοδά-
σος. 

Άμεσα μέτρα δασοπροστασίας, με διά-
νοιξη δασικών δρόμων, συντήρησης
αντιπυρικών ζωνών, καθαρισμό των
δασών και απομάκρυνση των εύφλεκ-
των υλικών.

Να εξασφαλιστεί η διαμονή και η δια-
τροφή όλων των ανθρώπων που κάη-
καν τα σπίτια τους.

Στελέχωση του πυροσβεστικού σώμα-
τος και του αρμόδιου δασαρχείου με
δασολόγους, δασοπόνους, δασεργάτες
για να μπορούν να επιβλέψουν και να
πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες
εργασίες στο δάσος.

Αναβάθμιση των έργων υποδομής
στο οδικό δίκτυο, στο δίκτυο ύδρευσης
και ηλεκτροδότησης που είναι πλήρως
υποβαθμισμένα.

Άμεσα μέτρα στήριξης του συνόλου
των επαγγελματιών στην ευρύτερη περ-

ιοχή των Βιλίων.
Με ευθύνη του κράτους να χορηγηθ-

ούν όσες ζωοτροφές είναι αναγκαίες σε
όλους τους κτηνοτρόφους. 

Να στηριχθούν και να ενισχυθούν οι
μελισσοκόμοι που δραστηριοποιούνται
στην περιοχή 

ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΜΑΝΔΡΑΣ

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓ.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΡΕΝΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ &
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 
Συζήτηση επερώτησης του ανεξάρτητου Περιφερειακού Συμβούλου κ. Π. Ασημακόπουλου με θέμα 

το Attica TV και την κάλυψη των Περιφερειακών Συμβούλων Αττικής από το τηλεοπτικό κανάλι.
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ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Συνεχίζεται το πρόγραμμα
θεατρικών παραστάσεων

Σεπτεμβρίου 

Συνεχίζεται το πρόγραμμα των θεατρικών παρ-
αστάσεων στο 2ο Φεστιβάλ Ελευθερών, από την
αρχή Σεπτεμβρίου.

Μετά την αναβολή της προγραμματισμένης για
τη Δευτέρα (6/9) παράστασης «Το δάνειο»,
λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος κορωνοϊού
στο θίασο, σας παραθέτουμε το πρόγραμμα των
παραστάσεων που ακολουθούν:

8/9 «Λουκής Λάρας», Ερυθρές, Παλαιό Δημο-
τικό Σχολείο

9/9 Θέατρο Σκιών, «Η επανάσταση του 1821»,
Μάνδρα, Θερινός Κινηματογράφος ΑΣΤΡΟΝ

11/9 «Ο εγωιστής γίγαντας», Βίλια, Θέατρο
Βερόρι

12/9 «Ο μικρός Πρίγκιπας», Ερυθρές, Παλαιό
Δημοτικό Σχολείο

12/9 «Ο ευτυχισμένος Πρίγκιπας», Οινόη, προ-
αύλιος χώρος ΚΑΠΗ

15/9 «Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός»,
Μάνδρα, Θερινός Κινηματογράφος ΑΣΤΡΟΝ

19/9 Με γλώσσα ελληνική – 200 χρόνια Επανά-
σταση, Μάνδρα, Θερινός Κινηματογράφος
ΑΣΤΡΟΝ

Άνω Λιόσια
Ευλάβεια και κατάνυξη στον 
ορτασμό της Ανακομιδής των

Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου

Με ευλάβεια και κατάνυξη ολοκληρώθηκε την
Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2021- ο διήμερος εορτα-
σμός για την ανακομιδή των Λειψάνων του Αγίου
Νεκταρίου στον ομώνυμο Ιερό Ναό των Άνω
Λιοσίων. 

Οι εορταστικές θρησκευτικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν
το Σάββατο το πρωί με τη Θεία Λειτουργία. Κορ-
υφώθηκαν το απόγευμα με τον Αρχιερατικό Εόρτιο
Εσπερινό μετ΄ αρτοκλασίας στον οποίο χοροστάτησε ο
Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως και Κάτω Αφρικής του
Πατριαρχείου Αλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρος, συνεπικο-
υρούμενος από τον εφημέριο του Ι.Ν πατέρα Μηνά
Αλεξιάδη, παρουσία του Δημάρχου Φυλής Χρήστου
Παππού, μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και δεκά-
δων πιστών. 

Στον βίο του θαυματουργού Αγίου και το πλήθος των
αγαθοεργιών  που έκανε αναφέρθηκε ο Μητροπολίτης
Ηλιουπόλεως και Κάτω Αφρικής του Πατριαρχείου Αλε-
ξανδρείας κ.κ. Θεόδωρος, ενώ ο εφημέριος του  του
Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου παρότρυνε τους πιστούς να δουν
την ταινία «Ο άνθρωπος του Θεού» η οποία είναι αφιε-
ρωμένη στο βίο του Αγίου και υπογραμμίζει εντονότατα
το χάρισμα της υπομονής με το οποίο ήταν προικισμέ

νος ο Άγιος.   «Ο Άγιος Νεκτάριος πολεμήθηκε
σκληρά αλλά δεν αντέδρασε και δεν δυσανασχέτησε.
Πορεύτηκε με μόνο όπλο την προσευχή του και την
αγάπη του για το Θεό είπε ο πατέρας Μηνάς και κάλε-
σε τους πιστούς να παραδειγματιστούν από τη ζωή
του, για να γευτούν τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος
με τους οποίους ήταν κατάφορτος ο Άγιος. 

Στον Αρχιερατικό Εσπερινό παρέστησαν ο Δήμαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς, η Αντιδήμαρχος Φυλής
Ελένη Λιάκου και ο Αναπληρωτής Δημάρχου για θέμα-
τα ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού Μαρίνος Σαρλάς .

Λόγω των μέτρων προστασίας δεν έγινε λιτάνευση
της εικόνας.  Την Κυριακή οι εκκλησιαστικές
εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις επτά το πρωί όπου εψάλη
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ο Αγιαμός του μήνα ενώ
ακολούθησε το καθιερωμένο γεύμα που ετοιμάζουν οι
κυρίες από το φιλόπτωχο ταμείο για όλους τους
πιστούς που παρίστανται στη λειτουργία. Οι θρησκευ-
τικές εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν το απόγευμα της
Κυριακής με Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Νεκτάριο.   

Bazaar Bazaar σχολικώνσχολικών
ειδών από ειδών από 

το Χαμόγελο το Χαμόγελο 
του Παιδιού του Παιδιού 
στα Μέγαρα στα Μέγαρα 

Μπαζάρ για την οικονομική
ενίσχυσή του διοργανώνει
το Χαμόγελο του Παιδιού

την Παρασκευή 10 Σεπτεμ-
βρίου στην Κεντρική Πλα-

τεία Μεγάρων από τις 10 το
πρωί έως τις 8 το βράδυ.



Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής
Δυτικής Αττικής, Θανάσης Μπούρας, συναν-
τήθηκε με έφηβους βουλευτές που συμμετείχαν
στην ΚΕ΄ Σύνοδο της Βουλής των Εφήβων. Η
συνάντηση πραγματοποιήθηκε  μέσα σε ιδιαίτερα
θετικό κλίμα. Ο κ. Μπούρας λόγω της μακρόχρ-
ονης εμπειρίας του ως Πρόεδρος και μέλος Κοι-
νοβουλευτικών Επιτροπών, αλλά και με την ιδι-
ότητα του Αντιπροέδρου της Βουλής εξήγησε
διεξοδικά στους έφηβους βουλευτές τις Κοινο-
βουλευτικές διαδικασίες. 

Οι μαθητές έδειξαν  ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα
Κοινοβουλευτικά ζητήματα, εκφράζοντας ερωτή-
ματα και απορίες, οι οποίες ικανοποιήθηκαν στο
πλαίσιο ενός γόνιμου διαλόγου. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναδείχθη-
καν και θέματα που αφορούν στην επαγγελματι-
κή σταδιοδρομία των νέων. 

Ο Αντιπρόεδρος όντας εκπαιδευτικός στην Τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση, την οποία υπηρέτησε για
χρόνια, έδωσε πολύτιμες συμβουλές στους έφη-
βους βουλευτές.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΥΡΑ ΜΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναδείχθηκαν και θέματα που 

αφορούν στην επαγγελματική σταδιοδρομία των νέων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο  Σύλλογος
Γυναικών Ελευ-
σίνας, σας 
προσκαλεί στην 
εκδήλωση με θέμα :
“ Πυροπροστασία – 
Αντιπλημμυρικά έργα :
Ουσιαστικά μέτρα προστασίας της
λαϊκής περιουσίας .
Τελικά, πόσο πράσινη είναι η
“Πράσινη Ανάπτυξη” τους ;”

Την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021
στις 7.00 μμ στο Πολιτιστικό Κέντρο
Λ. Κανελλόπουλος
(Δραγούμη  37 Ελευσίνα)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αναγκαία η Παράταση Προθεσμίας Υποβολής 

Φορολογικών Δηλώσεων τουλάχιστον έως τις 20/09/2021

Πειραιάς  03/09/2021   

Ο
Πρόεδρος του
Ε παγγε λματι κο ύ
Ε π ι μ ε λ η τη ρ ί ο υ

Πειραιά κ. Ιωάννης Βουτσι-
νάς, απέστειλε έγγραφο
προς τον Υπουργό Οικονο-
μικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα,
με κοιν. στον Υφ. Οικονο-
μικών, Φορολογικής Πολιτι-
κής & Δημόσιας Περιου-
σίας κ. Απόστολο Βεσυρό-
πουλο και στον Διοικητή
Α.Α.Δ.Ε κ. Γεώργιο Πιτσι-
λή, σχετικά με την αναγκαι-
ότητα Παράτασης Προθε-
σμίας Υποβολής Φορολο-
γικών Δηλώσεων.

Συγκεκριμένα στην επι-
στολή του ανέφερε:

« Τα λογιστικά γραφεία
για μεγάλη χρονική περίο-
δο έχουν στηρίξει το σύνο-
λο των κυβερνητικών
οδηγιών και μέτρων.  

Η σειρά μέτρων /
ρυθμίσεων / δηλώσεων,
που έχουν εφαρμοστεί για
όλη την χρονική περίοδο
αντιμετώπισης των έκτακτων
προβλημάτων λόγω της
πανδημίας covid – 19, έχει
προκαλέσει υπεραυξημένο
φόρτο εργασίας, ο οποίος
έχει θέσει σε κίνδυνο την
σωματική και ψυχική υγεία
των επαγγελματιών του κλά-
δου των λογιστών. Το
σύνολο της κοινωνίας ζητά
να λάβει τις παροχές και τα
δικαιώματα που τους προ-
σφέρει  το Κράτος, μέσω

των λογιστών.   
Δυστυχώς όμως δεν έχει

γίνει αντιληπτό ότι δεν μπο-
ρούν να γίνουν όλα ταυ-
τόχρονα και από τους ίδιο-
υς ανθρώπους.

Επιπρόσθετα τα λειτουρ-
γικά λογισμικά προβλήματα
του συστήματος υποβολής,
αλλά και η δικαιολογημένη
χαλαρότητα του κόσμου μετά
την άρση του lockdown και
της χρήσης  αδειών για δια-
κοπές, τις οποίες
αντίστοιχα έχουν στερηθεί
εντελώς οι λογιστές και οι
απασχολούμενοι στα λογι-
στικά γραφεία, έχουν
οδηγήσει σε καθυστέρηση
υποβολής των φορολο-
γικών δηλώσεων έτους
2020. 

Συνεπώς, σύμφωνα με τα
π ρ ο α ν α φ ε ρ θ έ ν τ α
οδηγούμεθα  στο συμπέρα-
σμα ότι είναι επιβεβλημένη
η οριστική τελική παράταση
της προθεσμίας υποβολής
των φορολογικών
δηλώσεων  φυσικών
προσώπων και  νομικών
προσώπων έτους 2020

κατά 10 ημέρες, με τελική
προθεσμία την
20/09/2021, ώστε μέχρι την
29/09/2021 να γίνουν οι
αντίστοιχες πληρωμές των
δόσεων. 

Τέλος οι ως άν ω προθ-
εσμίες θα πρέπει ν α παρ-
αταθούν  κατά έν α μήν α
για τους κατοίκους και  τις
επιχειρήσεις των  πυρόπ-
ληκτων  περιοχών . 

Ευελπιστώντας στην θετι-
κή ανταπόκριση σας στο
δίκαιο αίτημά μας».

ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΥ Ε.Ε.Π.

Σημειώνεται ότι η καταλ-
ηκτική ημερομηνία υποβο-
λής των δηλώσεων είναι η
10η Σεπτεμβρίου κάτι που
σημαίνει ότι για να ολοκ-
ληρωθεί  η διαδικασία
χωρίς νέα παράταση θα
πρέπει να υποβάλλονται σε
καθημερινή βάση 170.000
δηλώσεις κάτι  εξαιρετικά
δύσκολο και απίθανο.

Ωστόσο, οι λογιστές και
το οικονομικό επιμελητήρ-
ιο ζητούν να δοθεί παράτα-
ση υποστηρίζοντας ότι  ο
χρόνος δεν επαρκεί. Μάλι-
στα με επιστολή του, ο
πρόεδρος του ΟΕΕ Κων-
σταντίνος Κόλλιας επι-
σημαίνει ότι είναι αδύνατον
να ολοκληρωθεί η υποβο-
λή των φορολογικών
δηλώσεων μέχρι  τις 10
Σεπτεμβρίου, δεδομένου
και ότι δεν έχουν υποβληθ-
εί ακόμη οι "δύσκολες περ-
ιπτώσεις δηλώσεων". Σε
αυτό το πλαίσιο, η Κεντρική
Διοίκηση του ΟΕΕ ζητά
μεταξύ άλλων:

-τη μετάθεση της καταλ-
ηκτικής ημερομηνίας υπο-
βολής των φορολογικών
δηλώσεων του έτους 2020
μέχρι  30 Σεπτεμβρίου
2021, παρέχοντας παράλ-
ληλα σε όλους τους υπο-
βάλλοντες μέχρι την καταλ-
ηκτική ημερομηνία το
δικαίωμα της έκπτωσης
(3%) με την εφάπαξ εξόφλ-
ηση του φόρου.



8-θριάσιο Tρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Χρήστος Στυλιανίδης αναλαμβάνει υπουργός Πολιτικής Προστασίας 
– Υφυπουργός ο Ευάγγελος Τουρνάς. Στις 11:00 το πρωί της Παρασκευής η ορκωμοσία

Ο
Χρήστος Στυλιανίδης, πρώην
Ευρωπαίος Επίτροπος για τη
Διεθνή Συνεργασία, την Ανθρ-

ωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση
Κρίσεων αναλαμβάνει  και  επίσημα
υπουργός Πολιτικής Προστασίας και
Κλιματικής Αλλαγής, όπως ανακοίνω-
σε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάν-
νης Οικονόμου. Επιπλέον, Υφυπο-
υργός αναλαμβάνει ο πρώην αρχηγός
του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας
Ευάγγελος Τουρνάς.

Στην πρώτη του δήλωση, ο κ.
Στυλιανίδης, ευχαρίστησε τον πρωθυ-
πουργό για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρό-
σωπο του, σημειώνοντας: «Ευχαριστώ τον
Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την τιμ-
ητική πρόταση να αναλάβω Υπουργός στο
νεοσύστατο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης &
Πολιτικής Προστασίας. Την αποδέχτηκα με
πλήρη συναίσθηση των προκλήσεων και των
προσδοκιών. 

Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής μας έχουν 

ξεπεράσει και πρέπει να επιταχύνουμε τις μεγά-
λες αλλαγές χωρίς καθυστέρηση. Η πρόληψη και
η ετοιμότητα απέναντι στις φυσικές καταστροφές
είναι το πιο αποτελεσματικό όπλο που έχουμε».

Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη συνιστάται Υπουργείο Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Υπουργός: Χρήστος Στυλιανίδης

Υφυπουργός: Ευάγγελος Τουρνάς
Στον κ. Στυλιανίδη θα αποδοθεί τιμ-

ητική πολιτογράφηση με τις διαδικασίες
που προβλέπονται.

Ο Ευάγγελος Τουρνάς είναι πτέρα-
ρχος εν αποστρατεία, ενώ έχει διατελέ-
σει και αρχηγός της Πολεμικής Αεροπο-
ρίας - Έχει συμπληρώσει πάνω από
4000 ώρες πτήσης

Ο  νέος υφυπουργός Πολιτικής Προ-
στασίας γεννήθηκε στα Χανιά, ενώ εισή-
λθε στη Σχολή Ικάρων το 1976 και ονο-
μάστηκε Ανθυποσμηναγός το 1980.
Είναι απόφοιτος:

του Σχολείου Ηλεκτρονικού Πολέμου
(ΚΕΑΤ/ΣΗΠ)

της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας/Κατωτέρων
(ΣΠΑ/Κ)

της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας/Ανωτέρων
(ΣΠΑ/Α)

του Air Command and Staff College των ΗΠΑ
Από ξένες γλώσσες ομιλεί την Αγγλική.
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Οβίδα του Β΄ Παγκόσμιου 
πολέμου εντοπίστηκε 
στις Αχαρνές

Οβίδα που χρον ολογείται από το Β’ Παγκό-
σμιο Πόλεμο αν ακαλύφθηκε στη συμβολή των
οδών  Πάρν ηθος και Θρακομακεδόν ων , στο
πάρκιν γκ του super market Σκλαβεν ίτης στις
Αχαρν ές.

Αμέσως σήμαν ε συν αγερμός στις Αρχές.
Κλήθηκαν  τα Τμήματα Εξουδετέρωσης Εκρη-
κτικών  Μηχαν ισμών  της ΕΛ.ΑΣ. και της Εξουδε-
τέρωσης Βομβών  του Στρατού.

Η οβίδα θα μεταφερθεί στην  Μαλακάσα.

ΟΟ
Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής ΑττιΑντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττι --
κής Θανάσης Αυγερινός μαζί  με τονκής Θανάσης Αυγερινός μαζί  με τον
εντεταλμένο σύμβουλο αντιπλημμυριεντεταλμένο σύμβουλο αντιπλημμυρι --

κής προστασίας Θανάση Κατσιγιάννη και  τονκής προστασίας Θανάση Κατσιγιάννη και  τον
δι ευθυντή τεχνικών έργων Ι. Ασπρουλάκηδι ευθυντή τεχνικών έργων Ι. Ασπρουλάκη
πραγματοποίησαν αυτοψία στα ρέματα πουπραγματοποίησαν αυτοψία στα ρέματα που
βρίσκονται  στι ς ενότητες Βαρυμπόμπης καιβρίσκονται  στι ς ενότητες Βαρυμπόμπης και
Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών.Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών.

Μαζί τους ήταν και ο δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος
Βρεττός, ο οποίος με ανάρτησή του στο face-
book, σημείωσε ότι διαπιστώθηκε η ανάγκη άμε-
σου καθαρισμού και εργασιών ανάσχεσης σε
μικρή κλίμακα, που αναμένεται να ξεκινήσουν τις
επόμενες μέρες, ενώ μεσοπρόθεσμα απαιτείται
η εκπόνηση μελέτης για περαιτέρω εργασίες
μεγαλύτερης κλίμακας.
Ο Δήμος Αχαρνών βρίσκεται συνεχώς σε εγρή-
γορση, προσπαθώντας να προωθήσει θέματα
προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, ούτως ώστε να
αποφευχθούν περαιτέρω συνέπειες από τις
καταστροφικές πυρκαγιές.
‘Ηδη πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού
στα κάτωθι ρέματα:

Δήμος Αχαρνών:

– Ρέμα Χάραδρος (σιδηρ. σταθμός Αφιδνών),

– Κεντρικό Ρέμα Αφιδνών.

– Ρέμα κοντά στην οδό Σιατίστης Δ.Ε. Θρακομα-
κεδόνων

Ειδικότερα ο κατώτατος μισθός από τα 650 ευρώ
που είναι σήμερα θα διαμορφωθεί σε 663 ευρώ
το μήνα, ή 773,5 ευρώ αν συνυπολογισθεί το
γεγονός ότι καταβάλλονται 14 μισθοί το χρόνο
και το νέο κατώτατο ημερομίσθιο των εργατο-
τεχνιτών θα διαμορφωθεί από 29.04 σε 29.62
ευρώ.
Παράλληλα η αύξηση του κατώτατου μισθού θα
συμπαρασύρει σε ανοδική πορεία μια σειρά
επιδομάτων του ΟΑΕΔ με σημαντικότερο το
επίδομα ανεργίας που θα αυξηθεί κατά 8 ευρώ.

Από 1η Ιανουαρίου το επίδομα ανεργίας θα φτά-
σει στα 407,25 ευρώ από 399,25 ευρώ που είναι
σήμερα. Το ύψος του επιδόματος ανεργίας
ορίζεται σε ποσοστό 55% του ημερομισθίου του
ανειδίκευτου εργάτη, ανεξαρτήτως από το αν ο
άνεργος αμειβόταν με μηνιαίο μισθό ή ημερ-
ομίσθιο (προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε
προστατευόμενο μέλος). Αντίθετα, το ειδικό
επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας το οποίο
ανέρχεται σε 200 ευρώ τον μήνα δεν πρόκειται
να αυξηθεί, καθώς πρόκειται για σταθερό ποσό.

Αναλυτικότερα:
Επίδομα ανεργίας: 407,25 ευρώ από 399,25
ευρώ που είναι σήμερα
Ειδικό βοήθημα λήξης ανεργίας το οποίο ισούται
με 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας: Από
207,61 ευρώ σήμερα θα πάει στα 211,77 ευρώ.
Ειδικό βοήθημα δικαιούνται οι ασφαλισμένοι,
εφόσον παρέμειναν εγγεγραμμένοι στα
μητρώα ανέργων επί ένα μήνα μετά τη λήξη της

τακτικής επιδότησης ανεργίας και δεν είναι
εποχικοί (οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μου-
σικοί, τραγουδιστές/-ριες, εργαζόμενοι/-ες σε
τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα κ.λπ.).
Για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος οι
ασφαλισμένοι πολίτες απαιτείται:
να παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα
ανέργων επί ένα μήνα μετά τη λήξη της τακτικής
επιδότησης ανεργίας
το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα να μην
υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, όπως αυτό
αποδεικνύεται από το πλέον πρόσφατα διαθέ-
σιμο έγγραφο της οικείας οικονομικής εφορίας.
Για το έτος 2021 το ποσό αυτό ανέρχεται σε
12.325,75 €. Το
ποσό αυτό αυξάνεται κατά 293,47 € κάθε ημερ-
ολογιακό έτος.
Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα
μητρώα των ανέργων, ισούται με 15 ημερήσια
επιδόματα ανεργίας:
Από 239,5 ευρώ θα πάει στα 244,35 ευρώ.
Ειδικό βοήθημα δικαιούνται οι ασφαλισμένοι/-ες,
εφόσον δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακ-
τικής επιδότησης, παραμένουν εγγεγραμμένοι/-
ες στο μητρώο ανέργων επί τρεις (3) μήνες,
έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση ανε-
ργίας εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες
εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης
του τριμήνου και δεν είναι εποχικοί (όπως
οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τρα-
γουδιστές/-ριες, εργαζόμενοι/-ες σε τουριστικά
και επισιτιστικά επαγγέματα κ.λπ.).

Το ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στε-
ρητική της ελευθερίας, ισούται με 15 ημερήσια
επιδόματα ανεργίας: Από 239,5 ευρώ θα πάει
στα 244,35 ευρώ.
Το ειδικό βοήθημα λόγω επίσχεσης εργασίας ή
διακοπής εργασιών, ισούται με 20 ημερήσια
επιδόματα ανεργίας: Από 319,4 ευρώ θα πάει
στα 325,8 ευρώ.
Δικαιούχοι είναι οι ασφαλισμένοι/-ες που δεν
συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότ-
ησης σε περίπτωση διακοπής των εργασιών
της επιχείρησης –εκμετάλλευσης και
αδυναμίας για οποιοδήποτε λόγο καταγγελίας
της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη, ή σε
περίπτωση άσκησης από τον μισθωτό του
δικαιώματος της επίσχεσης εργασίας (άρθρο
325 του Αστικού Κώδικα).

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να παραμένουν άνερ-
γοι επί τρεις (3) μήνες και να έχουν πραγματο-
ποιήσει στην ασφάλιση ανεργίας εξήντα (60)
τουλάχιστον ημέρες εργασίας στο έτος που
προηγείται της έναρξης του τριμήνου.

Ο δικαιούχος μπορεί να λάβει το ειδικό βοήθημα
μέχρι και τρεις φορές μέσα στο αυτό ημερολο-
γιακό έτος. Στην περίπτωση που συγκεντρώνει
τις προϋποθέσεις για την καταβολή του ειδικού
βοηθήματος περισσότερες από μια φορά στο
αυτό ημερολογιακό έτος, δεν απαιτείται η
προϋπόθεση των εξήντα (60) ημερομισθίων που
απαιτείται μόνο για την πρώτη καταβολή του
βοηθήματος.

Για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος απαι-
τείται επιπλέον το ετήσιο καθαρό οικογενειακό
εισόδημα του ασφαλισμένου πολίτη να μην υπε-
ρβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό (για το έτος
2021 το ποσό αυτό ανέρχεται στα 12.325,75 €),
όπως αυτό αποδεικνύεται από έγγραφο της
οικείας οικονομικής εφορίας.

Το ειδικό εποχικό βοήθημα - Το ύψος του προ-
κειμένου για οικοδόμους ορίζεται στο 70% του
37πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομι-
σθίου ανειδίκευτου εργάτη: Από 752 ευρώ θα
πάει 767,1 ευρώ.
Το ειδικό εποχικό βοήθημα για τα επαγγέλματα
των μουσικών – τραγουδιστών, ηθοποιών κ.λπ.
στο 70% του 25πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος
ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη : Από 508
ευρώ θα πάει 518,35 ευρώ.
Βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως
απασχολουμένων – ασφαλισμένων: Το μηνιαίο
ποσό της παροχής ισούται με το μηνιαίο επίδομα
ανεργίας: 407,25 ευρώ από 399,25 ευρώ που
είναι σήμερα.

Στα 407,25 ευρώ από 1.1.2022 το επίδομα ανεργίας
- Λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού

ΡΕΜΑΤΑ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ & ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 
Ανάγκη επίσπευσης των εργασιών πριν
αρχίσουν οι βροχές
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Τίμησαν την μνήμη του Μπάμπη Μαστρογιάννη

Ο Γ.Σ Καισαριανής και ο
Πανιώνιος Καισαριανής
τίμησαν την μνήμη του
παλαίμαχου ποδοσφαιρι-
στή του Εθνικού Αστέρα
Μπάμπη Μαστρογιάννη
που έφυγε πρόωρα από
την ζωή σε τροχαίο.
Και οι δύο ομάδες έδω-
σαν φιλικό αγώνα προς
τιμή του που το παρακο-
λούθησαν και αρκετοί
φίλαθλοι στο γήπεδο της
Νήαρ Ηστ. Το παιχνίδι
τελείωσε 1-1.

Τον αγώνα παρακολούθησαν ο αντιδήμαρχος Καισαριανής  Τσιροζίδης Γιάν-
νης Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Αθλητισμού.   Πολλοί
βετεράνοι ποδοσφαιριστές όπως ο Θοδωρής Αρμύλαγος, Κυρκασιάδης, Ακης
Λυκούδης, ο Χρήστος Αντωνόπουλος, ο Μιχάλης Πρίντεζης, ο Ηλίας Λύτρας,
o Eξαρχος απο το μπλόκ καραβολίδα ο Ανδρέας Μουρτζής, ακόμα βρέθηκαν
στο γήπεδο ο Νίκος Μάλιαρης, Τάσος Κουμαριανός κ.α.
Πρίν τον αγώνα σαν φόρο τιμής οι δύο ομάδες άφησαν άπο ένα λουλούδι και
παρέδωσαν τιμητικές πλακέτες στην γυναίκα του Βάντα και τους  γιούς του
Στέργιο, Γιώργο.

Ολοκληρώθηκε το τουρνουά ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΕΙΑ 2021

Ολοκληρώθηκε το τουρν ουά ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΕΙΑ 2021 που διοργάν ωσε για
έβδομη συν εχ όμεν η φορά ο Α.Ο. Τριγλίας Ραφήν ας, εις μν ήμη του Εθν ο-
μάρτυρα και Ιερομάρτυρα Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρν ης.
Στον  τελικό η Τριγλία Ραφήν ας επικράτησε με σκορ 2-0 του Μίμα Μικρασια-
τική Μεγάρων . Σκόρερ: Κώστας Τσούκας στο 5′ και Γιάν ν ης Τσούκας στο 8′.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ…
Η διοίκηση της Τριγλίας Ραφήν ας ευχ αριστεί θερμά τα προσφυγικά σωματεία
Παν ιών ιος, Μίμας Μικρασιατική Μεγάρων  και Παν ερυθραϊκός που παρε-
υρέθηκαν  και αν αν εών ει το ραν τεβού για τον  επόμεν ο χ ρόν ο

ΕΠΟ: Σήμερα η κλήρωση της 2ης φάσης του κυπέλλου Ελλάδας

Η κλήρωση της 2ης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος 2021-22 θα πραγματοποι-
ηθεί στα γραφεία της Ελλην ικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπον δίας την  Τρίτη
07/09/2021 στις 15:15, χ ωρίς την  παρουσία κοιν ού και δημοσιογράφων , στο
πλαίσιο της προστασίας από τον  Cov id-19.
Αν αλυτικά οι 40 ομάδες:
ΑΕ Λευκίμμης, Κοζάν η, Αίας Σαλαμίν ας, Άγιος Νικόλαος, Αήττητος Σπατών ,
Προοδευτική, Τηλυκράτης Λευκάδας, ΑΟ Υπάτου, Ερμής Μελιγούς, Άρης
Σκάλας, Νέα Αρτάκη, Ηλιούπολη, Παν αχ αϊκή, Ποσειδών ας Μηχ αν ιών ας,
Εδεσσαϊκός, Μέγας Αλέξαν δρος Τρικάλων  Ημαθίας, Αλεξαν δρούπολη, Αγρο-
τικός Αστέρας, Άρης Αβάτου, Εθν ικός Σοχ ού, Παν δραμαϊκός, Αν αγέν ν ηση
Πλαγιάς, Παν αγριν ιακός, ΠΟ Φήκης, ΠΑΣ Αχ έρων  Καν αλακίου, Θησέας
Αγριάς, Αμβρυσσέας Διστόμου, Γιούχ τας, Κερατσίν ι, Εθν ικός, ΑΟ Διαβολι-
τσίου, Παν ελευσιν ιακός, Άρης Σούδας, Ατσαλέν ιος, ΠΑΟ Ρουφ, ΠΟ Ελασ-
σόν ας, Αταλάν τη, Διαγόρας Βραχ ν εΐκων , Μακεδον ικός, Χαραυγιακός.
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Δυνατό τεστ με τον
Πανιώνιο

ο Πανελευσινιακός
Την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου και ώρα 17.00 στο
δημοτικό στάδιο Ελευσίνας, ο Πανελευσινιακός
θα υποδεχτεί σε φιλική αναμέτρηση τον Πανιώνιο,
σε ένα ματς που θα θυμίσει κάτι από την εποχή
που οι δύο ομάδες έπαιζαν μαζί στην Α’ Εθνική.
Μετά την επική πρόκριση στο Κύπελλο Ελλάδος
στη Μυτιλήνη επί του Αιολικού στα πέναλτι, ο
τεχνικός των “σταχυοφόρων” Μουράτ Σεροπιάν θα
έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει τους παίκτες του
σε ένα πολύ δυνατό φιλικό τεστ.

Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης του ΑΟΚ
Πανελευσινιακού

Όπως κάθε χ ρόν ο, έτσι και φέτος, ο Δήμος Ελευσίν ας,
η Κοιν ωφελής Επιχ είρηση Δήμου Ελευσίν ας (Κ.Ε.Δ.Ε.)
και ο Παν ελευσιν ιακός ΑΟΚ διοργαν ών ουν  το τουρν ο-
υά καλαθοσφαίρισης «Αισχ ύλεια» 2021 στο κλειστό
γυμν αστήριο «Παν αγιώτης Βογιατζής».
Τη φετιν ή σεζόν , το διήμερο 18&19/9, θα πλαισιών ουν
την  ομάδα μας οι ομάδες:  Α. Ο. ΤΡΙΤΩΝ (Α2) Α.Ο.
ΑΜΥΝΤΑΣ (Α2) , και η Ν.Ε. ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ (Β ΕΘΝΙΚΗ).

Ματσάρα στο φιλικό ΠΑΟΚ 
Μάνδρας-Ικαρος Νεοκτίστων 3-3

Σε φιλικό προετοιμασίας που έγινε στο γήπεδο
Μάνδρας ο ΠΑΟΚ και ο Ικαρος Νεοκτίστων ύστερα
από ένα δραματικό παιχνίδι με διακυμάνσεις στο
σκόρ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 3-3.

Τα τέρματα για τους γηπεδούχους του Νίκου Τζα-
φέρη σημείωσαν οι: Γκίνης, Βάσης Ράλλης. Για
λογαριασμό της ομάδας του Ικάρου του Κώστα
Λινάρδου σκόραραν οι: Μηλιώτης, Κάτσος Γρη-
γόρης, και Ανδρεάδης.

***Επόμενο φιλικό για τον ΠΑΟΚ είναι το προ-
σεχές Σάββατο στα Μέγαρα με τον ΑΟ Μίμα Μικρ-
ασιατικής.

***Επόμενο φιλικό για τον Ικαρο με Νέα Πέραμο
την τετάρτη στις 18:30 στο γήπεδο της Νέας Περά-
μου.

ΑΝ.ΤΣ.

Super League: Tο πρόγραμμα της πρώτης αγωνι-
στικής του νέου πρωταθλήματος

H αυλαία της Super League είναι έτοιμη … Aρχή
θα γίνει από το Αγρίνιο, το απόγευμα του Σαββά-
του 11 Σεπτεμβρίου, όπου στις 18:15 ο Παναιτω-
λικός θα παίξει κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης.
Ακολουθεί στις 20:30 η πρώτη «μάχη» του
Παναθηναϊκού, όπου στο «Απ. Νικολαΐδης» θα
αντιμετωπίσει τον Απόλλωνα Σμύρνης.
Το κυρίως μενού θα λάβει χώρα την Κυριακή 12
Σεπτεμβρίου, μια και θα  πραγματοποιηθούν τέσ-
σερις αναμετρήσεις. Στις 18:15 στο Πανθεσσα-
λικό Στάδιο ο ΝΠΣ Βόλος θα παίξει κόντρα στην
Λαμία. Λίγο αργότερα, στις 19:00 ο ΠΑΟΚ θα
αντιμετωπίσει τον ΠΑΣ Γιάννινα στην Τούμπα,
ενώ στις 20:30 θα γίνουν τα ματς της ΑΕΚ με τον
Ιωνικό στο ΟΑΚΑ και του Ολυμπιακού με τον
Ατρόμητο στο «Γ. Καραϊσκάκης».
Η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής της Super
League θα πέσει το απόγευμα της Δευτέρας 13
Σεπτεμβρίου, μια και στις 19:30 έχει προγραμμα-
τιστεί το παιχνίδι του Άρη με τον ΟΦΗ στο «Κλ.
Βικελίδης».

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της πρεμιέρας:
Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου
18:15 Παναιτωλικός-Αστέρας Τρίπολης
20:30 Παναθηναϊκός-Απόλλων Σμύρνης
Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου
18:15 ΝΠΣ Βόλος-Λαμία
19:00 ΠΑΟΚ-ΠΑΣ Γιάννινα
20:30 ΑΕΚ-Ιωνικός
20:30 Ολυμπιακός-Ατρόμητος
Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου
19:30 Άρης-ΟΦΗ.

Στα πέναλτι ο Πανελευσινιακός πήρε την πρόκριση στη Μυτιλήνη

Χαραγμέν ο στην  μν ήμη των  φιλάθλων  θα παραμείν ει ο
αγών ας του Αιολικού με τον   Παν ελευσιν ιακό για την
πρώτη φάση του κυπέλλου Ελλάδας. Η ομάδα της Δυτικής
Αττικής πήρε την  πρόκριση στην  διαδικασία των  πέν αλτι
με 6-7. Καν ον ικός αγών ας και παράταση 1-1.
Προηγήθηκαν  οι σταχ υοφόροι 0-01 με τον  Λαζαρίδη για ν α
ισοφαρίσουν  οι γηπεδούχ οι με τον  Κουρούπη στο τέταατο
λεπτό των  καθυστερήσεων .

ΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ:

(0-1), Τακίδης (1-1), Αν των ακόπουλος (1-2), Αποστολό-
πουλος (2-2), Μπούσης (2-3), Κρητικός (3-3), Μαρής (απέκρουσε ο Βρον ταράς), Κουρούπης (4-3), Μακρίδης (4-
4), Γιουκαρής (απέκρουσε ο Κουρουπάκης), Σεκούμπα (4-5), Πιν έιρο (5-5), Μουσκάι (5-6), Πρωτούλης (6-6),
Αν δριόπουλος (άουτ), Κεσίδης (δοκάρι), Μαν δαμαδιώτης (6-7), Βρον ταράς (άουτ).
Διαιτήτευσε ο Τσατσούλης Βοηθοί:  Μαραθων ίτης-Καραγεώργος (Αθην ών ).

ΑΙΟΛΙΚΟΣ (προπον ητής Μαν ώλης Παπαματθαιάκης): Βρον ταράς, Αγριμάκης (60′ Κεσίδης), Κουρούπης, Τακίδης,
Κρητικός, Γιουκαρής, Αποστολόπουλος, Λαμπράκης (60′ Πρωτούλης), Παπιομίτογλου (75′ Μουστάκης), Νικολάου,
Πιν έιρο.
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (προπον ητής Μουράτ Σεροπιάν ): Κουρουπάκης, Μαν δαμαδιώτης, Λάμπρου, Συριόπουλος,
Λώλος (31′ λ.τρ. Μουσκάι), Ξεν οπαν άγος (55′ Μαρής), Κακοσίμος (82′ Αν δριόπουλος), Μπούσης, Βεζιρτζόγλου
(46′ Αν των ακόπουλος), Λαζαρίδης (55′ Μακρίδης), Σεκούμπα.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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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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Την αξιολόγηση του
αιτήματος για χορήγηση
τρίτης δόσης του
εμβολίου των Pfizer/
BioNTech κατά του
κορωνοϊού έξι μήνες
μετά τη δεύτερη δόση
στους πολίτες άνω των
16 ετών ξεκινά ο Ευρω-
παϊκός Οργανισμός
Φαρμάκων (ΕΜΑ).

Ο Ευρωπαϊκός Οργανι-
σμός Φαρμάκων δήλω-
σε ότι θα πραγματοποι-
ήσει ταχεία αξιολόγηση
των δεδομένων, με τα
αποτελέσματα να αναμέ-
νονται «μέσα στις επό-
μενες εβδομάδες».

Η αρμόδια επιτροπή
του EMA θα αξιολογή-
σει  τα δεδομένα τα

οποία υποβλήθηκαν
για το εμβόλιο
Comirnaty των Pfizer/
BioNTech, συμπερι-
λαμβανομένων των
αποτελεσμάτων μιας
κλινικής δοκιμής που
βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στο πλαίσιο της κλινι-
κής δοκιμής, περίπου
300 ενήλικοι με υγιές
α ν ο σ ο π ο ι η τ ι κ ό
σύστημα έλαβαν αναμ-
νηστική δόση περίπου
έξι μήνες μετά τη δεύτε-
ρη δόση.

Το αποτέλεσμα της
αξιολόγησης αναμένεται
εντός των επόμενων
εβδομάδων, εκτός εάν
απαιτηθούν συμπληρ-
ωματικές πληροφορίες.

Δήμος Χαϊδαρίου:
Έναρξη του 
Πολιτιστικού

Σεπτέμβρη 2021

Όλες οι εκδηλώσεις
του φετινού φεστιβάλ

Για άλλη μια χρον ιά, ο Πολιτι-
στικός Σεπτέμβρης που διορ-
γαν ών ει ο Δήμος Χαϊδαρίου, 

περιλαμβάν ει  εκδηλώσεις με μου-
σική, θέατρο και stand up comedy

που θα ομορφύν ουν  τα βράδια μας,
από τις 5/9 μέχρι και τις 22/9.

ΕΜΑ: Υπό εξέταση το
αίτημα Pfizer για τρίτη δόση
στους άνω των 16 ετών
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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 Tρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284


