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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: Νεφώσεις  

Θερµοκρασία: Από 15  έως 25 βαθµούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ακυλίν α, Ακυλίν η, Ακυλήν η

Επίχ αρις, Επιχ άρια, Ζήν ων ,Καλλίστρατος, Καλλι-
στράτης, Καλλιστράτη

Παγκόσµια Ηµέρα Τουρισµού

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Συµεωνίδου Νίνα Κ.Θρασυβούλου & Αγίου

Σπυρίδωνος, 2155453833

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Σαµπάνης Σπυρίδων Α.

Περικλέους 40 & Κοντούλη, 2105547581

MAN∆ΡΑ
Γιάννου Γεώργιος Ι.

Κοροπούλη Βαγγέλη 25,  2105555844

Άνω Λιόσια

Μπουρούνη Αθηνά ∆.Πίνδου 42 & Χαλκίδας 1, 

Άνω Λιόσια - ∆ροσούπολη, 2102470650

ΑΧΑΡΝΕΣ
Παπανικολάου Γεώργιος ∆.

Θρακοµακεδόνων 117, 2102430204

Τ
α νέα µέτρα
που τίθενται
σε ισχύ από τη

∆ευτέρα 27 Σεπτεµ-
βρίου για την προ-
στασία της δηµόσιας
υγείας από τον
κίνδυνο περαιτέρω
εξάπλωσης του κορ-
ωνοϊού καθορίζονται
στην Κοινή Υπουργι-
κή Απόφαση που
δηµοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ.

Με την ΚΥΑ  αλλά-
ζει ο τρόπος µε τον
οποίο οι  ασθενείς
προσέρχονται  στα
οδοντιατρεία, εξέλιξη που είχε προαναγγείλει το
Σάββατο ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης
µετά τη σύγχυση που επικράτησε αναφορικά µε το
αν χρειάζεται διεξαγωγή rapid test τόσο για τους
εµβολιασµένους όσο και για τους ανεµβολίαστους
ασθενείς. 

«Ασθενείς που προσέρχονται σε δηµόσια ή
ιδιωτική δοµή υγείας για επεµβατική εξέταση ή

για εξέταση που ενδέχεται να προκαλέσει αερόλ-
υµα, υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο µε τη
χρήση ταχέως αντιγονικών δοκιµασιών (rapid
test) εντός 48 ωρών πριν την εξέταση. Ο τρόπος
εφαρµογής του παρόντος, εξειδικεύεται, αντι-
στοίχως, από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και
την Ελληνική Οδοντιατρική Οµοσπονδία», αναφ-
έρεται. 

AΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΙΣΧΥ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ 
Οι γιατροί καθορίζουν για ποιες ιατρικές 

πράξεις απαιτείται rapid test

Γ. Πατούλης: «Μετά από πολλά χρόνια 
αναβαθµίζεται το οδικό δίκτυο στο Μενίδι-

Συµβάλλουµε στην αποκατάσταση
περιοχών που επλήγησαν από τις φωτιές»

Το πράσινο φως για την έναρξη έργων ανακα-
τασκευής και ασφαλτοστρώσεων σε τµήµα του
οδικού δικτύου στο ∆ήµο Αχαρνών µε χρηµα-
τοδότηση της Περιφέρειας Αττικής συνολικού
προϋπολογισµού 3.1 εκ. ευρώ, δόθηκε µετά την
υπογραφή της σχετικής προγραµµατικής σύµβα-
σης από τον Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη και τον
∆ήµαρχο Αχαρνών Σ. Βρεττό.

Στην τελετή υπογραφής που πραγµατοποιήθηκε
στα γραφεία της Περιφέρειας, παραβρέθηκαν
επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης Αν. Αττικής Θ.
Αυγερινός, η εντεταλµένη περιφερειακή σύµβου-

λος τεχνικών έργων Ε. Κοσµίδη και η ∆ιευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Μ. Μίσκα.

Το έργο προβλέπει την κατασκευή δρόµων στις ΠΕ Αγ. Παρασκευής-Πανοράµατος-Μπόσκιζας του ∆ήµου Αχα-
ρνών µε στόχο την οδική αναβάθµιση προς εξυπηρέτηση των κατοίκων, την βελτίωση και συµπλήρωση του εσωτε-
ρικού οδικού δικτύου των εν λόγω περιοχών του ∆ήµου. Επισηµαίνεται πως πολλοί δρόµοι είναι  χωµατόδροµοι,
άλλοι είναι διανοιγµένοι µε κράσπεδα και άλλοι χωρίς κράσπεδα.

Ειδικότερα στα έργα περιλαµβάνονται εργασίες κατασκευής βάσης,  υπόβασης, κρασπεδορείθρων, όπου απαι-
τούνται, καθώς και εργασίες ασφαλτόστρωσης. Επίσης περιλαµβάνονται  εργασίες διανοίξεων (καθαίρεση και ανα-
κατασκευή µαντρών) καθώς και η  πλακόστρωση των πεζοδροµίων.

Το συνολικό µήκος των δρόµων προς κατασκευή είναι 9.275,00 µ.
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης αφού επισήµανε πως όλοι οι ∆ήµοι της Αττικής είναι «διψασµένοι» και

έχουν µεγάλες ανάγκες για ασφαλτοστρώσεις, υπογράµµισε πως η Περιφέρεια έχοντας κάνει προτεραιοποίηση
αναγκών αλλά και µε δεδοµένο ότι ο ∆ήµος Αχαρνών έχει πληγεί σηµαντικά από τις πρόσφατες πυρκαγιές,
προχωρά σ΄αυτό το σηµαντικό έργο έχοντας ως πάγια προτεραιότητα την προάσπιση της οδικής ασφάλειας.

Συνολικού προϋπολογισµού 3.1 εκ. ευρώ

Ξεκινούν έργα ασφαλτόστρωσης και αναβάθµισης
οδικού δικτύου στο ∆ήµο Αχαρνών

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 13
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Έν α ακόµη βήµα προς την  εν εργειακή αυτοτέλεια
του ∆ήµου από Αν αν εώσιµες Πηγές Εν έργειας (ΑΠΕ)
, όραµα του ∆ηµάρχ ου Φυλής Χρήστου Παππού και
πρωταρχ ικός στόχ ος της ∆ιοίκησής του, ολοκληρώθη-
κε, µε τη σύν δεση των  µετρητών  εν έργειας για εν ερ-
γειακό συµψηφισµό της εν έργειας των  φωτοβολταϊκών
συστηµάτων  του ∆ήµου, µε το δίκτυο του ∆Ε∆∆ΗΕ.

Συγκεκριµέν α, συν δέθηκαν  µε το δίκτυο του
∆Ε∆∆ΗΕ τέσσερις µετρητές (ρολόγια) που, µε τη
χ ρήση του µηχ αν ισµού net metering, συµψηφίζουν
την  εν έργεια που παράγουν  τα φωτοβολταϊκά συστή-
µατα που έχ ουν  τοποθετηθεί σε ισάριθµα δηµοτικά
κτήρια και σχ ολεία, µε την  καταλισκόµεν η εν έργεια
των  κτηρίων  αυτών . Έτσι, καλύπτεται ποσοστό ή το
σύν ολο των  εν εργειακών  αν αγκών  των  κτηρίων
αυτών , µειών εται το εν εργειακό αποτύπωµα CO2 και
µειών εται αν τίστοιχ α σηµαν τικά η δαπάν η του ∆ήµου
για ηλεκτρικό ρεύµα.

Φωτοβολταϊκά συστήµατα έχ ουν  τοποθετηθεί και
τεθεί σε λειτουργία στο σχ ολικό συγκρότηµα του Αγίου
Νικολάου (1ο Γυµν άσιο και 1ο Λύκειο Άν ω Λιοσίων ),
στο ∆ηµαρχ είο στα Άν ω Λιόσια και στο κτήριο όπου
στεγάζον ται η Τεχ ν ική Υπηρεσία, η Πολεοδοµία και η

∆ιεύθυν ση Περιβάλλον τος και Πρασίν ου (κτήριο
πρώην  Εφορίας). Σύµφων α µε το πιο ευρέως διαδεδο-
µέν ο πρόγραµµα PVSYST, τα φωτοβολταϊκά αυτά
εκτιµάται ότι θα παράγουν  ετησίως περίπου 15.400
kwh (κιλοβατώρες), οι οποίες θα εξασφαλίσουν  στο
∆ήµο για την  επόµεν η 20ετία, σηµαν τική εξοικον όµ-
ηση πόρων .

«Κανένα Παιδί Χωρίς Σχολικά Είδη στον Ασπρόπυργο»
Μεγάλη η ανταπόκριση των κατοίκων στη συγκέντρωση σχολικών ειδών 

Γ
ια δεύτερη συνεχή χρονιά οι Κοινωνικές ∆οµές  του ∆ήµου Ασπροπύργου σε συνεργασία µε το
«Όλοι Μαζί Μπορούµε»  πραγµατοποίησαν δράση, το Σάββατο 18 Σεπτεµβρίου,
στο Ρολόι της Πόλης, µε στόχο την συγκέντρωση ποικίλης ύλης σχολικών ειδών για

τους µαθητές της πόλης που το έχουν ανάγκη.  Με βασικό σύνθηµα, «Κανένα Παιδί Χωρίς
Σχολικά  Είδη στον Ασπρόπυργο», οι δηµότες του Ασπροπύργου έδωσαν ηχηρό παρόν,
συγκεντρώνοντας όσο το δυνατόν περισσότερα σχολικά. Αποτέλεσµα της συντονισµένης
αυτής προσπάθειας είναι η νέα µαθητική χρονιά να υποδεχθεί τους µαθητές µε  τον επα-
ρκή υλικό εξοπλισµό, δίνοντας τους κατάλληλα κίνητρα για καλές επιδόσεις. 

Ο ∆ήµαρχος της πόλης, κ. Νικόλαος Μελετίου µαζί µε την Εντεταλµένη ∆ηµοτική
Σύµβουλο Νέων Κοινωνικών ∆οµών, κ. Γεωργία Πηλιχού, εξέφρασαν από κοινού την ικα-
νοποίηση τους για το επαρκές υλικό που συλλέχθηκε και ευχαρίστησαν θερµά τους δηµό-
τες για την προσφορά τους.  

Στην συγκεκριµένη πρωτοβουλία, πανελλαδικής εµβέλειας του «Όλοι Μαζί Μπορούµε» συνέβαλαν και ο Πρόεδρος του Πνευµατικού Κέντρου, κ. ∆ηµήτρ-
ης Καγιάς και ο Αντιπρόεδρος του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ, Αντώνιος Κοναξής.  Όλες οι προσφορές των σχολικών ειδών ταξινοµήθηκαν από το προσωπικό των
δοµών  και επρόκειτο να διανεµηθούν στους µαθητές τις προσεχείς µέρες.

– Τεράστια η εξοικονόµηση πόρων
Συνδέθηκαν µε το δίκτυο του ∆Ε∆∆ΗΕ τέσσερα
φωτοβολταϊκά συστήµατα του ∆ήµου Φυλής

ΚΚααττάάσσχχεεσσηη  λλααθθρρααίίωωνν
ττσσιιγγάάρρωωνν  

σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο    

ΑΑσσττυυννοοµµιικκοοίί  ττηηςς  οοµµάάδδααςς  ∆∆ΙΙΑΑΣΣ,,  έέκκρριινναανν
ύύπποοππττοο  ττοο  φφοορρττηηγγόό  κκααιι  ττοο  σσττααµµάάττηησσαανν

γγιιαα  έέλλεεγγχχοο,,  ββγγάάζζοοννττααςς  ««λλααββρράάκκιι»»

Φορτηγό µε φορτίο
165.000 πακέτα λαθρ-
αίων τσιγάρων,
εντοπίστηκε στην περ-
ιοχή του Ασπρόπυργου,
από αστυνοµικούς της
Οµάδας ∆ΙΑΣ.
Σύµφωνα µε την ΕΛΑΣ,
οι αστυνοµικοί έκριναν
ύποπτο το φορτηγό και
προχώρησαν σε εξονυχι-
στικό έλεγχό του. Όπως
διαπιστώθηκε, έφερε
πλαστή πινακίδα κυκλοφ-
ορίας και είχε διαφορετικό αριθµό πλαισίου από αυτόν
της άδειας κυκλοφορίας.
Στη συνέχεια, το φορτηγό µεταφέρθηκε στο Τµήµα Ασφ-
αλείας Ασπροπύργου, όπου κατασχέθηκε και
σχηµατίστηκε δικογραφία σε βάρος αγνώστων δραστών,
για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.Συν εχ ίζετα στη σελ. 4
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Στη συνέντευξη που έδωσε ο πρωθυπο-
υργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Bloomberg
έδωσε το δεύτερο στίγµα της δεύτερης αναθ-
εώρησης του ρυθµού ανάπτυξης για το 2021
λέγοντας ότι η πρόβλεψη για ανάπτυξη κατά
5,9%... συντηρητική.

Η οριστικοποίηση της τελικής πρόβλεψης για
το ΑΕΠ θα γίνει όταν θα υπάρχουν και τα τελι-
κά στοιχεία για την φετινή τουριστική περίοδο
και γίνει και η τελική αναθεώρηση για την
Ελλαδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Εποµένως τα νέα θετικά µέτρα αναµένονται
µε την κατάθεση του τελικού σχεδίου για τον
προϋπολογισµό τον Νοέµβριο που θα
κλειδώνει και τον ρυθµό ανάπτυξης της
Ελληνικής Οικονοµίας και θα αποτυπώνει τα
δηµοσιονοµικά περιθώρια για έξτρα θετικά
µέτρα.

Ένα από τα σενάρια που κερδίζουν πόντους
λόγω του κοινωνικού χαρακτήρα, είναι και η
απόδοση ενός µερίσµατος σε χαµηλοσυντα-
ξιούχους που δεν πήραν αναδροµικά αλλά
και στους υγειονοµικούς οι οποίοι συνεχίζουν
να υπερβάλουν εαυτούς λόγω της πανδηµίας.

Ωστόσο, η βασική ιδέα δεν θα προχωρήσει
αν δεν κλειδώσει η ανάπτυξη για φέτος .

Χαµηλοσυνταξιούχοι
Σε ότι αφορά τους συνταξιούχους η αρχική

σκέψη είναι να πάρουν αυτό το έκτακτο βοήθ-
ηµα όσοι δεν έλαβαν αναδροµικά στο τέλος του
2020 και τις αρχές του 2021. ∆ηλαδή πάνω
από 1 εκατ. συνταξιούχοι. Όλοι αυτοί θα πρέ-
πει να αντιµετωπίσουν το κύµα ακρίβειας σε
βασικά αγαθά τους επόµενους µήνες.

Εφόσον προχωρήσει το εν λόγω µέτρο θα
οριστεί µία βασική οικονοµική ενίσχυση -
τύπου κοινωνικού µερίσµατος- (τύπου 500
ευρώ) και θα µοιραστεί αναλογικά ανάλογα µε
το ύψος της σύνταξης του δικαιούχου.

Υγειονοµικοί

Σε ότι αφορά το δώρο στους υγειονοµικούς
θα δοθεί, επίσης, µέσα στο ∆εκέµβριο.
Αντίστοιχο δώρο πήρε το υγειονοµικό προσω-
πικό των δηµόσιων νοσοκοµείων το περασµέ-
νο Πάσχα, όταν βρισκόµασταν στην αρχή της
πανδηµίας. 

Το φετινό Πάσχα λόγω της υποχωρησης των
κρουσµάτων και του ανοίγµατος της αγοράς
δεν δόθηκε τέτοιο επίδοµα. Σε µία προσπάθεια
να διορθώσει την κατάσταση το ΥΠΟΙΚ σχεδιά-
ζει να δώσει αυτή τη βοήθεια ώς ένδειξη αναγ-
νώρισης της προσφοράς των ανθρώπων της
υγείας. Τέλος, είναι άγνωστο τι θα γίνει µε τα
σώµατα ασφαλείας τα οποία επίσης επιβα-
ρύνθηκαν περισσότερο µε ελέγχους κατά την
διάρκεια της πανδηµίας. Αν δοθεί και σε
αυτούς χρηµατικό βοήθηµα, το κονδύλι θα
είναι αρκετά υψηλότερο.

ΣΣττοο  ‘‘’’ττρρααππέέζζιι’’’’  κκααιι  ννέέοοςς  µµπποοννααµµάάςς  µµεε  κκοοιιννωωννιικκόό
µµέέρριισσµµαα  σσεε  σσυυννττααξξιιοούύχχοουυςς  κκααιι  υυγγεειιοοννοοµµιικκοούύςς

ΗΗ  ααππόόδδοοσσηη  εεννόόςς  µµεερρίίσσµµααττοοςς  ααννάάππττυυξξηηςς  όόππωωςς  ττοο  κκοοιιννωωννιικκόό  µµέέρριισσµµαα  πποουυ
δδιιννόότταανν  τταα  ππρροοηηγγοούύµµεενναα  χχρρόόννιιαα,,  γγιιαα  κκοοιιννωωννιικκέέςς  οοµµάάδδεεςς  µµεε  εειιδδιικκάά  χχααρρ--
αακκττηηρριισσττιικκάά  όόππωωςς  εείίννααιι  οοιι  χχααµµηηλλοοσσυυννττααξξιιοούύχχοοιι  πποουυ  δδεενν  ππήήρραανν  ααννααδδρροο--
µµιικκάά  ααλλλλάά  κκααιι  οοιι  υυγγεειιοοννοοµµιικκοοίί  πποουυ  σσυυννεεχχίίζζοουυνν  νναα  ββάάζζοουυνν  ππλλάάττηη  γγιιαα  ττηηνν

ππααννδδηηµµίίαα,,  σσκκέέφφττεεττααιι  ττοο  οοιικκοοννοοµµιικκόό  εεππιιττεελλεείίοο..
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Συν εχίζεται από τη σελ. 3
«Είναι τα πρώτα φωτοβολταϊκά συστήµατα που

συνδέονται µε το δίκτυο του ∆Ε∆∆ΗΕ και έπεται
και συνέχεια, καθώς περιµένουµε τις εγκρίσεις
για τη σύνδεση του συστήµατος και του 1ου
∆ηµοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων, ενώ σε εξέ-
λιξη είναι ο διαγωνισµός για την τοποθέτηση
φωτοβολταϊκών και στα αντλιοστάσια», υπογράµ-
µισε ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Θανάσης Σχίζας.

«Παραµένουµε προσηλωµένοι στο στόχο µας
για ενεργειακή αυτοτέλεια του ∆ήµου και

προχωράµε σταθερά τα έργα που θα µας την
εξασφαλίσουν. Με τις ενέργειες που έχο-
υµε ήδη ολοκληρώσει  (φυσικό αέριο,
φωτοβολταϊκά συστήµατα, λαµπτήρες led)
έχουµε περάσει πλέον στην τροχιά υλο-
ποίησης του οράµατός µας και µε κάθε έργο
βρισκόµαστε όλο και πιο κοντά στο στόχο
της ενεργειακής αυτοτέλειας. 

Στόχος, που θεωρούταν φιλόδοξος και
αποδεικνύουµε ότι είναι και εφικτός!», υπο-
γράµµισε ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παπ-
πούς.
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Θερµή υποδοχή του ∆ήµου Φυλής σε 
ευαισθητοποιηµένους Καθηγητές που συµµετέχουν 
στο Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα Erasmus 

Ανάµεσα τους και το 3ο Γενικό Λύκειο Άνω Λιοσίων

Θ
ερµή υποδοχ ή σε Καθηγητές από Κύπρο, Γερ-
µαν ία, Σουηδία και Πορτογαλία επιφύλαξε ο
∆ήµος Φυλής, στηρίζον τας την  ευαίσθητη πρω-

τοβουλία του 3ου Γεν ικού Λυκείου Άν ω Λιοσίων , ν α
συµµετέχ ει σε Περιβαλλον τικό Πρόγραµµα Erasmus. 

Πρόκειται για έν α φιλόδοξο και καιν οτόµο περιβαλ-
λον τικό πρόγραµµα, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη για
το χ ρον ικό διάστηµα από τον  Σεπτέµβριο του 2020
µέχ ρι τον  Αύγουστο του 2022. 

Το Λύκειο Λιν όπετρας Κύπρου είν αι το συν τον ιστικό
σχ ολείο της σύµπραξης µε εταίρους τέσσερα σχ ολεία
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από τη Γερµαν ία, Ελλάδα,
Σουηδία και Πορτογαλία. 

Τα περιβαλλον τικά αδιέξοδα του πλαν ήτη και η ευαι-
σθητοποίηση σε αυτά, ο µον όδροµος της αν ακύκλωσης
και επαν άχ ρησης αν τικειµέν ων  και ο ρόλος της επι-
στήµης, της τεχ ν ολογίας στην  επίλυση των  προβληµά-
των  είν αι οι κύριες στοχ εύσεις της δράσης σε συν δυα-
σµό µε την  παροχ ή κιν ήτρων  για δηµιουργική/καλλι-
τεχ ν ική αξιοποίηση των  απορριµµάτων . 

Στο πλαίσιο αυτό το µεσηµέρι της Πέµπτης 23
Σεπτεµβρίου κι αφού είχ ε προηγηθεί η υποδοχ ή των
συµµετεχ όν των  καθηγητών  στο 3ο ΓΕΛ Άν ω Λιοσίων ,
η “Οµάδα” του Περιβαλλον τικού Προγράµµατος
Erasmus, επισκέφθηκε το ∆ηµαρχ είο Άν ω Λιοσίων . 

Οι καθηγητές στη συν έχ εια φιλοξεν ήθηκαν  στα έδρα-
ν α της αίθουσας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όπου και
δέχ θηκαν  το θερµό καλωσόρισµα του ∆ήµου Φυλής και
του ∆ηµάρχ ου Χρήστου Παππού, από  τον  Αν τιδήµα-
ρχ ο Γιώργο Αβράµη και τον   Πρόεδρο της ∆ευτεροβάθ-
µιας Σχ ολικής Επιτροπής Νίκο Χατζητρακόσια. 

Για τις δράσεις και τους στόχ ους στον  ευαίσθητο
τοµέα του Περιβάλλον τος τους καθηγητές εν ηµέρωσε µε
σαφήν εια, η ∆ιευθύν τρια Πολεοδοµίας και Τεχ ν ική
Σύµβουλος Ευρωπαϊκών  Προγραµµάτων  του ∆ήµου
Φυλής, Έλλη Κασταν ού. 

Η κα Κατσαν ού αν έφερε ότι µόλις την  προηγούµεν η
µέρα ο ∆ήµαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς συµµετείχ ε
στην  επίσηµη τελετή υπογραφής για τις “Πράσιν ες
Πόλεις” , στην  διαδικασία της οποίας υπήρξε πρωτο-
ποριακός. Επεσήµαν ε επίσης ότι ο ∆ήµος Φυλής που
βρίσκεται στο Βορειοδυτικό Τµήµα της Πάρν ηθας του

πν εύµον α οξυγόν ου για όλη την  Αττική,  η χ ωροθέτ-
ηση του από µόν η της αποτελεί προϋπόθεση,  ώστε ν α
επιταχ ύν ει στην  κατεύθυν ση της “Πράσιν ης Πόλης”
και αυτό ακριβώς κάν ει. 

“Από το 2015 ο Χρήστος Παππούς εν εργοποίησε τα
στελέχ η του ώστε ν α αξιοποιήσουν  όλα τα Ευρωπαϊκά
Προγράµµατα και τα χ ρηµατοδοτικά εργαλεία για τη
βιώσιµη αν άπτυξη του ∆ήµου.” τόν ισε µεταξύ άλλων  και
πρόσθεσε ότι: 

Εκτός από το Σύµφων ο ∆ηµάρχ ων  για τις πράσιν ες
πόλεις σε επίπεδο ελλην ικών  ευρωπαϊκών  εργαλείων  ο
∆ήµος Φυλής έχ ει αν απτύξει προγράµµατα αν αν εώσι-
µων  πηγών  εν έργειας όπως: 

Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών  σε όλα τα ∆ηµοτικά Κτίρ-
ια και Σχ ολεία του τόπου. 

Τα τελευταία 5 χ ρόν ια ο ∆ηµοτικός Φωτισµός έχ ει
αποκατασταθεί από λάµπες Led που µε µικρότερο
κόστος, προσφέρουν  µεγαλύτερη φωτειν ότητα και ασφ-
άλεια. 

Η Αστική Κιν ητικότητα µε πεζοδρόµους, δρόµους
ήπιας κυκλοφορίας, χ ώρους πρασίν ου και η ασφαλής
µετακίν ηση των  µαθητών  στα σχ ολεία αν ήκει επίσης
στον  καθηµεριν ό προγραµµατισµό έργων  του ∆ήµου
Φυλής 

Οι µεγάλες προκλήσεις είν αι αυτές της “Κυκλικής Οικο-
ν οµίας”  που η Ευρώπη χ ρηµατοδοτεί. Σε αυτές αν ή-
κουν  η αποκατάσταση µεγάλου τµήµατος του ΧΥΤΑ
στην  οποία βάσει της συµφων ίας των  Ευρωπαϊκών
Πόλεων  θα τοποθετηθούν  φωτοβολταϊκά 10 MW , για
την  παροχ ή σε πρώτη φάση δωρεάν  ρεύµατος σε
5.000 οικογέν ειες µε χ αµηλό εισόδηµα. 

Βασικό πυλών α επίσης των  πρωτοβουλιών  προς αυτή
την  κατεύθυν ση αποτελεί η µεγάλη προσπάθεια που
έχ ει ξεκιν ήσει και βρίσκεται σε εξέλιξη,  για την  αξιο-
ποίηση των  υδάτιν ων  πόρων  του ∆ήµου Φυλής ώστε
ν α αποκτήσει υδρολογική αυτάρκεια προς όφελος των
∆ηµοτών  του. 

Στην  ερώτηση εξάλλου,  ποια είν αι η µεγαλύτερη
πρόκληση για τον  ∆ήµο Φυλής η Έλλη Κατσαν ού
απάν τησε καταλήγον τας την  εµπεριστατωµέν η τοποθ-
έτησή της,  πως είν αι η Εν εργειακή και Υδρολογική αν ε-
ξαρτησία του ∆ήµου. 

Ο ∆ιευθυν τής του 3ου Γεν ικού Λυκείου Άν ω Λιοσίων
κος Γεώργιος Γερον τίδης από την  πλευρά του ευχ α-
ρίστησε µε θερµά λόγια τους συµµετέχ ον τες  συν αδέ-
λφους του στο Περιβαλλον τικό Πρόγραµµα επι-
σηµαίν ον τας ότι “Το σπίτι µας είν αι η γη γι' αυτό και
κάθε προσπάθεια και πρωτοβουλία για την  προστασία
του περιβάλλον τος είν αι σηµαν τική. 

Υπογράµµισε επίσης ότι αποδέκτες αυτών  των  προ-
σπαθειών  είν αι τα παιδιά, που αποτελούν  το µέλλον
και στα οποία σίγουρα αξίζει, έν α καλύτερο αύριο.  

Κατά τη λήξη της συν άν τησης ο Αν τιδήµαρχ ος  Γιώρ-
γος Αβράµης και ο Πρόεδρος της ∆ευτεροβάθµιας Σχ ο-
λικής Επιτροπής Νίκος Χατζητρακόσιας πρόσφεραν
στους καθηγητές από µια τσάν τα µε  παραδοσιακά
προϊόν τα της Ελλην ικής γης. 

Η Οµάδα των  καθηγητών  επισκέφθηκε στη συν έχ εια
όπως προέβλεπε το Πρόγραµµα το Αρχ αίο Φρούριο της
Φυλής  απ΄ όπου το 403 Π.Χ εξόρµησε ο Στρατηγός
Θρασύβουλος για την  αποκατάσταση της ∆ηµοκρατίας
από το καθεστώς των  Τριάκον τα Τυράν ν ων .

Επισκέφθηκαν  επίσης τον  υδραύλακα του  Ρέµατος
της Γιαν ν ούλας, που αποτελεί κοµµάτι της χ αρακτηρι-
σµέν ης από το Υπουργείο Πολιτισµού “Πράσιν ης Πολι-
τιστικής ∆ιαδροµής” της Πάρν ηθας 

Αξίζει ν α σηµειωθεί ότι η διαδροµή ξεκιν άει από τη
Φυλή, κιν είται µακριά από τα πολυσύχ ν αστα µον οπά-
τια της Κεν τρικής Πάρν ηθας, ακολουθεί το ρέµα της
Γιαν ν ούλας και το φαράγγι της Θοδώρας και καταλήγει
στο φρούριο της Φυλής. Η διαδροµή κιν είται σε καλο-
γραµµέν α µον οπάτια µε σήµαν ση και  χ ωµατόδροµους
και για λίγο, πριν  την  τελική αν ηφόρα για το φρούριο,
κιν είται πάν ω σε αρχ αίο δρόµο.

Η Οµάδα των  Καθηγητών  τέλος, απόλαυσε τη ζεστή
φιλοξεν ία του δήµου Φυλής σε παραδοσιακή ταβέρν α
µε εκλεκτούς παραδοσιακούς τοπικού µεζέδες και εδέ-
σµατα. 

Αθ. Μπούρας: Παράταση επιδότησης ενοικίου πυρόπληκτων και πληµµυροπαθών

Ο
αν τιπρόεδρος της Βουλής και βου-
λευτής ∆υτικής Αττικής Θαν άσης
Μπούρας, είχ ε καταθέσει αν αφορά

προς τους Υπουργούς α. Αν άπτυξης και
Επεν δύσεων , β. Οικον οµικών  και γ.
Υποδοµών  και Μεταφορών , µε αφορµή
επιστολή του ∆ηµάρχ ου Μεγαρέων , Γρη-
γόρη Σταµούλη, σχ ετικά µε το θέµα της
παράτασης της επιδότησης εν οικίου
στους πυρόπληκτους και πληµµυροπαθ-
είς κατοίκους της περιοχ ής της Κιν έτας.
Ο αρµόδιος Υπουργός, για ν α απαν τήσει
στην  κατατεθείσα αν αφορά, Υποδοµών
και Μεταφορών , Κώστας Καραµαν λής,
παραπέµπει στο µε αρ. πρωτ.
Γ.∆.Α.Ε.Φ.Κ. /1426/Γ∆η2/05.08.2021
σχ ετικό έγγραφο της Γεν ικής ∆ιεύθυν σης
Αποκατάστασης Επιπτώσεων  Φυσικών
Καταστροφών .

3498_Γ∆ΑΕΦΚ.pdf
Στην  απάν τησή της η Γεν ική ∆ιεύθυν ση
εν ηµερών ει ότι εκδόθηκε το ΦΕΚ Β’
3575/04-08-2021, στο οποίο υπάρχ ει η
απόφαση για «παράταση κατά έν α (1)

χ ρόν ο της προβλεπόµεν ης µε την  υπό
στοιχ εία ∆ΑΕΦΚ –
ΚΕ/5226/Α36/27.07.2020 κοιν ής υπουρ-
γικής απόφασης (Β’ 3220) χ ορήγησης
της επιδότησης εν οικίου/συγκατοίκησης
στους δικαιούχ ους ιδιοκτήτες ή µε δωρε-

άν  παραχ ώρηση χ ρήστες, κατοικιών
που επλήγησαν  από τις πυρκαγιές της
23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχ ές
της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρ-
ειας Πελοπον ν ήσου, συµπεριλαµβαν ο-
µέν ων  και των  πληγέν των  περιοχ ών

του ∆ήµου Μεγαρέων ».

ΦΕΚ Β’ 3575-04.08.2021

Ο κ. Μπούρας καθηµεριν ά βρίσκεται στο
πλευρό των  κατοίκων  της εκλογικής του
Περιφέρειας και µε προσωπικές παρεµ-
βάσεις δίν ει λύσεις στα θέµατα που τους
απασχ ολούν .
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Οι εξαιρετικές θεατρικές
παραστάσεις και οι ξεχωρι-
στές συναυλίες έχουν επι-
λεγεί από την Περιφέρεια -
µε πρωτοβουλία του Περιφ-
ερειάρχη, Γιώργου
Πατούλη και αρωγούς την
Αντιπεριφερειάρχη Πολιτι-
σµού, Μαίρη Βιδάλη και τον
Τοµεάρχη Πολιτισµού-Περ-
ιφερειακό Σύµβουλο, αρµό-
διο για τις θεατρικές και
µουσικές εκδηλώσεις, Χάρη
Ρώµα- στο πλαίσιο των
δηµοτικών φεστιβάλ και εν
γένει πολιτιστικών
εκδηλώσεων των ∆ήµων
της Αττικής.

Στις 26 Σεπτεµβρίου έγινε  

η Αναπαράσταση της
Ναυµαχίας της Σαλαµίνας
στο Ευριπίδειο θέατρο του
∆ήµου Σαλαµίνας, στις
19:00.

Το Μουσικοχορευτικό
φεστιβάλ «Παραδοσιακό
µουσικό και χορευτικό
πανόραµα» πραγµατοποι-
είται στις 27 Σεπτεµβρίου
στο θέατρο πάρκου
«Αντώνης Τρίτσης» στις
20:30 και το πολιτιστικό
καλοκαίρι της Περιφέρειας
Αττικής ολοκληρώνεται την
1η ηµέρα του Οκτωβρίου
στο θέατρο πάρκου
«Αντώνης Τρίτσης» στις
20:00 µε τη συναυλία του
Γιώργου Τσαλίκη.

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

Ολοκληρώνεται το 
πολιτιστικό πρόγραµµα της 
Περιφέρειας Αττικής για το

καλοκαίρι 2021

Παράθυρο για κατάργηση έκτακτης
εισφοράς και τέλους επιτηδεύµατος 

«Η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι
λιγότεροι φόροι», είπε ο Στέλιος Πέτσας

Παράθυρο για την κατάργηση της έκτακτης
εισφοράς σε όλους τους εργαζοµένους και του
τέλους επιτηδεύµατος, αλλά και την αύξηση
του κατώτατου µισθού, εφόσον επιβεβαιωθούν
οι προβλέψεις για την ανάπτυξη της ελληνικής
οικονοµίας, άφησε ανοιχτό ο αναπληρωτής
υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας,
µιλώντας στον ΣΚΑΪ.
«Η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι
λιγότεροι φόροι. Περισσότερες επενδύσεις,
περισσότερες δουλειές, λιγότεροι φόροι γιατί
πρώτον µένει περισσότερο εισόδηµα στις τσέ-
πες όλων και δεύτερον δίνει το σήµα στην
οικονοµία ότι αν αποδώσει το επενδυτικό
ρίσκο που έχεις αναλάβει, θα µένουν περισσό-
τερα χρήµατα για εσένα και να αναπτύξεις περ-
ισσότερο την επιχείρηση σου», σηµείωσε χαρ-
ακτηριστικά.

Επίδοµα παιδιού Α21: Πότε
αρχίζουν οι πληρωµές
– Η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ

Την ερχόµενη Πέµπτη, 30
Σεπτεµβρίου 2021 αναµένε-
ται η πληρωµή των επιδο-
µάτων παιδιού Α21. Τα
χρήµατα θα φανούν στους
λογαριασµούς των δικαι-
ούχων την προηγούµενη το απόγευµα, από την
Τετάρτη 29 Σεπτεµβρίου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ:
«Σε περίπτωση που το εισόδηµα του φορολογικού
έτους 2020 είναι µικρότερο από εκείνο του 2019, το
καταβαλλόµενο επίδοµα µπορεί να αυξηθεί εφόσον
προκύψει αλλαγή στην κατηγορία ισοδύναµου οικογε-
νειακού εισοδήµατος. Αν όµως το εισόδηµα του 2020
είναι υψηλότερο εκείνου του 2019, τότε εφόσον
προκύψει αλλαγή στην κατηγορία ισοδύναµου οικογε-
νειακού εισοδήµατος, το καταβαλλόµενο επίδοµα µπο-
ρεί να µειωθεί και να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι
απαιτούµενοι συµψηφισµοί έως την εξόφληση της
διαφοράς.

ΞΞΞΞεεεεκκκκιιιι ννννοοοούύύύνννν    ττττηηηη    λλλλεεεειιιι ττττοοοουυυυρρρργγγγίίίίαααα
ττττοοοουυυυςςςς    τττταααα    ΤΤΤΤµµµµήήήήµµµµαααατττταααα    ττττοοοουυυυ    
ΧΧΧΧοοοορρρροοοοθθθθεεεεάάάάττττρρρροοοουυυυ    ““““ΑΑΑΑΜΜΜΜΥΥΥΥΝΝΝΝΑΑΑΑ””””
ττττοοοουυυυ    ∆∆∆∆ήήήήµµµµοοοουυυυ    ΦΦΦΦυυυυλλλλήήήήςςςς    

Με αγάπη ,αλλά ...χωρίς αγκαλίτσες , 
υποδέχονται τα παιδιά η ηθοποιός 

Βίνα Ασίκη και ο χορογράφος Ορέστης
∆ηµητρίου - υπεύθυνοι του Χοροθεάτρου

ΑΜΥΝΑ του ∆ήµου Φυλής. 
Τα ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ

ξεκινούν τη λειτουργία τους, τηρώντας
αυστηρά το πρωτόκολλο υγείας. 

Μαθήµατα καθηµερινά Σωτήρη Πετρουλα 38
(πλατεία Ηρώων) ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΩΣ,
προς αποφυγή συνωστισµού, στα τηλέφωνα

6985652100 και 6978601966. 

Σας περιµένουµε µε χαρά
Βίνα Ασίκη-Ορέστης ∆ηµητρίου 



∆οκιµαστι -
κή ενεργο-
ποίηση του
σ υ ν ό λ ο υ
των σειρή-
νων συναγε-
ρµού Πολιτι-
κής Άµυνας,
σε όλη την
επι κράτε ι α,
θα πραγµα-
το π ο ι η θ ε ί
την Τρίτη,
στο πλαίσιο
της µεγάλης
στρατιωτικής
ά σ κ η σ η ς
«Παρµενίων 21»,

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη, η δοκιµή γίνεται σε δύο φάσεις, σε
διάστηµα πέντε λεπτών.

Συγκεκριµένα:
-στις 11:00 η έναρξη του συναγερµού, για χρο-

νική διάρκεια 60 δευτερολέπτων (διακοπτόµενος

ήχος διαφορε-
τικής έντασης),
και

-στις 11:05
θα ηχήσει  η
σήµανση λήξης
συ ναγε ρ µο ύ ,
για χρονική
διάρκεια 60
δευτερολέπτων
(συνεχής ήχος
σταθερής έντα-
σης).

Στην ίδια ανα-
κοίνωση επι-
σηµαίνεται ότι η
ενεργοποίηση

των σειρήνων συναγερµού Πολιτικής Άµυνας,
έχει καθαρά δοκιµαστικό σκοπό και εποµένως
δεν υπάρχει λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας.

Σηµειώνεται πως η εθνική διακλαδική άσκηση
µεγάλης κλίµακας «Παρµενίων 21» άρχισε την
Παρασκευή 24 Σεπτεµβρίου και θα ολοκληρωθεί
την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου.
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Με εντατικούς ρυθµούς τρέχουν από την Ανεξάρτ-
ητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων οι συµψηφισµοί
οφειλών µε επιστροφές και πιστώσεις φόρων. 

Ήδη, την Πέµπτη ολοκληρώθηκαν οι συµψηφι-
σµοί οφειλών από ΕΝΦΙΑ, φόρου εισοδήµατος και
άλλων υποχρεώσεων µε τις πάγιες δαπάνες.
Προχθες το βράδυ, έτρεξαν οι συµψηφισµοί αυτών
των οφειλών µε αποζηµιώσεις Covid. 

Μέσα στο Σαββατοκύριακο, θα ολοκληρώνονταν
οι συµψηφισµοί οφειλών ΕΝΦΙΑ µε επιστροφές
φόρου εισοδήµατος, ενώ έως το βράδυ της Τρίτης,
28 Σεπτεµβρίου, θα έχει ολοκληρωθεί το σύνολο
των συµψηφισµών, κλείνοντας µε τις υπερεισπρά-
ξεις.

Επιδότηση παγίων δαπανών:
Αντίστροφη µέτρηση για την 
υποβολή των δικαιολογητικών

Επιχειρήσεις και επαγγελµατίες που έχουν
ενταχθεί στο πρόγραµµα θα πρέπει

να υποβάλουν έως 30/9 τα δικαιολογητικά

Τ
ην πλατφόρµα myBusinessSupport για την υποβολή των δικαιολογ-
ητικών από τους δικαιούχους της επιδότησης των παγίων δαπανών
άνοιξε η ΑΑ∆Ε.  

Επιχειρήσεις και  επαγγελµατίες που έχουν ενταχθεί  στο πρόγραµµα
επιδότησης παγίων δαπανών θα πρέπει  µέχρι  και  την Πέµπτη 30
Σεπτεµβρίου να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει  ότι
η επιχείρηση την 31.12.2019 (ανάλογα µε την νοµική µορφή και  το είδος
βιβλίων της επιχείρησης):

– είτε δεν είχε απωλέσει  πάνω από το ήµισυ του εγγεγραµµένου της
κεφαλαίου λόγω συσσωρευµένων ζηµιών,

– είτε δεν είχε απωλέσει  πάνω από το ήµισυ του κεφαλαίου της, όπως
εµφαίνεται  στους λογαριασµούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευµένων
ζηµιών.

Το ανωτέρω δεν απαιτείται  στην περίπτωση ανεξάρτητων ατοµικών
επιχειρήσεων., καθώς και  στην περίπτωση των µικρών και  πολύ
µικρών επιχειρήσεων.

-Επιπλέον, εάν πρόκειται  για µεγάλη επιχείρηση, να βεβαιώνει  ότι  τα
τελευταία δύο έτη:

– ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης δεν ήταν
υψηλότερος του 7,5 και

– ο δείκτης κάλυψης χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων της επιχείρη-
σης (EBITDA interest coverage ratio) δεν ήταν κάτω του 1,0.

2. Ενιαίο Πιστοποιητικό ∆ικαστικής Φερεγγυότητας.

3. Ειδικά οι  επιχειρήσεις που λαµβάνουν την ενίσχυση µε βάση το
Τµήµα 3.12 του Προσωρινού Πλαισίου, υπόκεινται  σε υποχρέωση
ελέγχου οικονοµικών καταστάσεων αλλά οι  οικονοµικές καταστάσεις
τους που καλύπτουν την περίοδο ενίσχυσης δεν έχουν ελεγχθεί  µέχρι  την
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης του άρθρου 6, υποβάλλουν νεότερη
βεβαίωση λογιστή ή του νόµιµου εκπροσώπου στη βάση των ελεγµένων
οικονοµικών καταστάσεων, όπου βεβαιώνεται  ότι  η ληφθείσα δυνάµει
της παρούσας απόφασης ενίσχυση δεν υπερβαίνει  το 70% για τις
µεγάλες και  τις µεσαίες επιχειρήσεις και  το 90% για τις µικρές και
πολύ µικρές επιχειρήσεις, της ζηµίας της επιχείρησης για την περίο-
δο Απριλίου ως ∆εκεµβρίου 2020, συνυπολογιζόµενων των προσωρ-
ινών µέτρων ενίσχυσης από τα οποία έχει  επωφεληθεί  η επιχείρηση
δυνάµει  του Προσωρινού Πλαισίου.

Σηµειώνεται  ότι  η ενίσχυση χορηγείται  µε τη µορφή δικαιώµατος
έκπτωσης από τρέχουσες οφειλές έτους 2021 στη φορολογική αρχή που
καθίστανται  πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 µέχρι  31η ∆εκεµβρίου
2021 ή/και  µε τη µορφή πιστωτικού για την αποπληρωµή τρεχουσών
ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 που καθίστανται  πληρωτέες από
1η Ιουλίου 2021 µέχρι  31η ∆εκεµβρίου 2021.

Η ενίσχυση µπορεί  να χρησιµοποιηθεί  το αργότερο ως 31.12.2021.
Τυχόν υπόλοιπο της ενίσχυσης που παραµένει  µετά την 31.12.2021 δεν
δύναται  να χρησιµοποιηθεί , ακυρώνεται  αυτόµατα µετά την πάροδο της
ως άνω προθεσµίας και  το χορηγηθέν ύψος ενίσχυσης προσαρµόζεται
αναλόγως.  

Η ενίσχυση κατά το µέρος που αφορά δικαίωµα έκπτωσης από φορο-
λογικές οφειλές, εφαρµόζεται  ως έκπτωση από φορολογικές υποχρ-
εώσεις του έτους 2021, που καθίσταται  πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021
έως την 31 ∆εκεµβρίου 2021, µε την ακόλουθη σειρά:

Άσκηση Παρµενίων: Πότε θα ηχήσουν οι σειρήνες σε όλη την Ελλάδα
Πόση ώρα θα διαρκέσουν - Η επίσηµη ανακοίνωση

ΑΑ∆Ε: Με εντατικούς ρυθµούς 
προχωρούν οι συµψηφισµοί οφειλών

ΕΝΦΙΑ και φόρου εισοδήµατος
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Σ
υγκέν τρωση για
τα βιοµηχ αν ικά
ατυχ ήµατα διορ-

γαν ών ουν  την  Κυριακή
3 Οκτώβρη οι ΤΟ Βιοµ-
ηχ αν ίας και Βορειοδυτι-
κής Αττικής της ΚΟΑ του
ΚΚΕ. Η συγκέν τρωση
θα γίν ει στις 11 π.µ.
στην  Ελευσίν α και θα
µιλήσει η Εύη Γεωργιά-
δου, µέλος της Επιτρο-
πής Περιοχ ής της ΚΟΑ
και του Τµήµατος Περι-
βάλλον τος της ΚΕ του
ΚΚΕ.

Στο κάλεσµά τους
σηµειών ουν :

«∆υτική Αττική - Βιοµ-
ηχ αν ικό ατύχ ηµα

Φλεβάρης 2021:
µεγάλη έκρηξη υποσταθ-
µού της ∆ΕΗ στα Νεόκ-
τιστα Ασπροπύργου!

Ιούν ης 2021: έκρηξη
βυτιοφόρου προπαν ίου
στη Βιοµηχ αν ική Ζών η
Ασπροπύργου!

Ιούλης 2021: φωτιές σε
Ασπρόπυργο και Ελευ-
σίν α!

Τα παραπάν ω περι-
στατικά που συν έβησαν
µέσα σε λίγους µόν ο
µήν ες, απείχ αν  µόλις
µερικές εκατον τάδες
µέτρα από διυλιστήρια,
αποθήκες καυσίµων ,
µεγάλες βιοµηχ αν ίες, το
στρατιωτικό αεροδρόµιο,
αλλά και από αυλές σπι-
τιών  και σχ ολείων .
∆ικαιολογηµέν α έχ ουν
εν τείν ει την  αν ησυχ ία
των  εργατών  που δου-
λεύουν  και κατοικούν
στην  περιοχ ή, αφού
έρχ ον ται ν α επιβε-
βαιώσουν  πως το Θριά-
σιο Πεδίο αποτελεί µια

"βραδυφλεγή βόµβα".

Ο κίν δυν ος εν ός Βιοµ-
ηχ αν ικού Ατυχ ήµατος
Μεγάλης Έκτασης είν αι
κάτι παραπάν ω από
υ π α ρ κ τ ό ς ,
εγκυµον ών τας τεράστιο-
υς κιν δύν ους για τη
δηµόσια υγεία, τη ζωή
και την  ασφάλεια των
εργατών  και του λαού
της περιοχ ής. 

Οι κίν δυν οι πολλαπ-
λασιάζον ται από την
εγκληµατική αν υπαρξία
ουσιαστικών  µέτρων
πρόληψης στους χ ώρους
δουλειάς, από την  παν -
τελή έλλειψη εν ηµέρωσης
και εκπαίδευσης του
πληθυσµού για καταστά-
σεις έκτακτης αν άγκης,
από την  υποστελέχ ωση
του Θριάσιου Νοσοκο-
µείου - του µον αδικού
ν οσοκοµείου της περ-
ιοχ ής.

Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Αχαρνών 
Προχωρά η ανακατασκευή
όσων παιδικών χαρών παρουσιάζουν
λειτουργικά
προβλήµατα 
Προχωρά η ανακατασκευή όσων

παιδικών χαρών παρουσιάζουν
λειτουργικά προβλήµατα σύµφω-
να µε τις προδιαγραφές και τα
τελευταία πρότυπα ασφάλειας
που ορίζονται από την κείµενη
νοµοθεσία.
Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου

Αχαρνών µε τον αρµόδιο αντιδή-
µαρχο ∆αµάσκο Νικόλαο έχουν
θέσει ως στόχο την σταδιακή
αναβάθµιση όλων των παιδικών
χαρών της πόλης µας, ακολο-
υθώντας τον γενικότερο σχεδια-
σµό του ∆ηµάρχου Σπύρου
Βρεττού.  Σύντοµα κάθε γειτονιά
θα έχει την παιδική χαρά της,
προσφέροντας χαµόγελο και
ασφάλεια στα παιδιά .

Συγκέντρωση για τα βιοµηχανικά ατυχήµατα την
Κυριακή 3 Οκτώβρη στην Ελευσίνα
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Η
εξέλιξη της πανδηµίας
δείχνει να σταθεροποιείται,
όµως οι δείκτες στη βόρεια

Ελλάδα είναι ιδιαίτερα επιβαρυµέ-
νοι, καθώς το ποσοστό των εµβολια-
σµένων στον πληθυσµό είναι χαµηλό-
τερο. ∆ράµα, Ξάνθη και Καστοριά
έχουν µπει σε καθεστώς περιορι-
στικών µέτρων. Ο καθηγητής Σωτήρ-
ης Τσιόδρας εξήγησε παραστατικά
γιατί οι ανεµβολίαστοι κινδυνεύουν
πολύ περισσότερο.

Οι επιστήµονες µιλούν για παν-
δηµία των ανεµβολίαστων και απε-
υθύνουν έκκληση για την επιτάχυνση
των εµβολιασµών.

«Βλέπετε ότι άτοµα ηλικίας 18-59
ετών έχουν 22 φορές µεγαλύτερο
κίνδυνο να µπουν στη ΜΕΘ και 26
φορές να πεθάνουν, ενώ οι άνω των
60 ετών έχουν 20 φορές µεγαλύτερο
κίνδυνο να νοσηλευτούν στις ΜΕΘ
και 12 φορές να πεθάνουν, όπως
σηµείωσε ο καθηγητής Παθολογίας /
Λοιµωξιολογίας, Σωτήρης Τσιόδρ-
ας.

Η πίεση στο Εθνικό Σύστηµα
Υγείας όλο και εντείνεται µε τις

νοσηλείες να αυξάνονται.

«Έχουµε ένα ποσοστό
9% επιπλέον κόσµου
που νοσηλεύεται  στις
ΜΕΘ και γύρω στο 20%-
25% στις απλές κλίνες σε
σχέση µε τις προηγούµε-
νες εβδοµάδες& Ωστό-
σο, δεν υπάρχει κανένα
θέµα lockdown» δήλωσε
στον ΣΚΑΪ ο υπουργός
Υγείας, Θάνος Πλεύρης.

Ο ΕΟ∆Υ ανακοίνωσε
την Κυριακή 1.100 νέα
κρούσµατα, 24 θανατο-
υς και , 337 διασωληνω-
µένους σε ΜΕΘ, περισσότεροι δηλα-
δή από το Σάββατο που ήταν 333 .

Οι παιδίατροι εφιστούν προσοχή,
καθώς η µετάλλαξη ∆έλτα φαίνεται
να επηρεάζει περισσότερο τα παι-
διά σε σχέση µε τα προηγούµενα
στελέχη, ενώ το τοπίο δυσχερ-
αίνουν και οι εποχικές λοιµώξεις.

«Η παραλλαγή ∆έλτα προσβάλλει
κυρίως παιδιά, νοσούν βαρύτερα
από ότι  νοσούσαν και  όσο ο
αριθµός αυτός αυξάνει θα αυξάνεται

και  η πιθανότητα, σε µικρότερο
βαθµό από τους ενήλικες, να µπουν
παιδιά στα νοσοκοµεία» ανέφερε ο
Κώστας Νταλούκας, πρόεδρος της
Ένωσης Ελευθ. Παιδιάτρων Αττικής.

Επαγρύπνηση και  όχι  πανικό
συνιστά ο Σωτήρης Τσιόδρας:
«Όταν συγκρίνει κανείς τα νούµερα
που έχουµε αυτή την στιγµή, σε παι-
διά, σε σχέση µε αυτά που είχαµε τον
Αύγουστο, εξακολουθούν να είναι
λιγότερα. Χρειάζεται επαγρύπνηση
και θα δούµε πως θα εξελιχθεί αυτή η
κατάσταση, έχουν εµβολιαστεί και

αρκετά παιδάκια 12-17».

Τα υγειονοµικά πρωτό-
κολλα στα σχολεία τηρ-
ούνται  και  δεν τίθεται
αλλαγή του µέτρου 50+1
για να κλείσει ένα τµήµα
επισήµανε ο κυβερν-
ητικός εκπρόσωπος.

«Πιστεύουµε ότι  είναι
ικανά τα µέτρα για να
συνεχιστεί η λειτουργία
των σχολείων δια ζώσης. 

Το πλαίσιο του εµβολια-
σµού, οι συχνοί διαγνω-

στικοί έλεγχοι, η χρήση µασκών και
η τήρηση αποστάσεων µπορούν να
κρατήσουν τους µαθητές στις αίθου-
σες» είπε ο Γιάννης Οικονόµου.

Για τα οδοντιατρεία, ο υπουργός
Υγείας προανήγγειλε αλλαγές, µε
την Οµοσπονδία οδοντιάτρων να
καθορίζει σε ποιες ιατρικές πράξεις
θα πρέπει και οι εµβολιασµένοι να
κάνουν rapid test.

Πηγή: ertnews.gr 

«Κοκκινίζουν» περιοχές µε χαµηλή εµβολιαστική κάλυψη
Ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας εξηγεί γιατί οι ανεµβολίαστοι κινδυνεύουν πολύ περισσότερο.

AYTOΨIA στην πυρόπληκτη ∆υτική Αττική 
από την ηγεσία του υπ. Κλιµατικής Κρίσης-Πολιτικής Προστασίας

Σ
ε Αλεποχώρι και Βίλια µετέβη το Σάββατο  ο
υπουργός Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης, µαζί µε τον

υφυπουργό, Ευάγγελο Τουρνά, και τον γενικό
γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειο Παπα-
γεωργίου. Την πολιτική ηγεσία του υπουργείου
συνόδευε ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώµα-
τος, αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης, ο διοικ-
ητής Περιφερειακής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Αττικής, αρχιπύραρχος Κωνσταντίνος Θεοφιλό-
πουλος, καθώς και ο γενικός διευθυντής Συντονι-
σµού της ΓΓΠΠ, Φοίβος Θεοδώρου.

Κατά την επίσκεψή τους στο Αλεποχώρι, ο υπο-
υργός κι ο υφυπουργός συναντήθηκαν µε τον
δήµαρχο Μεγάρων, Γρηγόρη Σταµούλη, τον προϊ-
στάµενο της ∆ιεύθυνσης ∆ασών Αττικής και τη
δασάρχη Μεγάρων κι ενηµερώθηκαν διεξοδικά για
τα αντιδιαβρωτικά έργα που έχουν ήδη δροµολογ-
ηθεί στην περιοχή (κορµοδέµατα, κορµοφράγµατα,
κορµοπλέγµατα).

Στην αυτοψία που έγινε, ο κ. Στυλιανίδης επισή-
µανε ιδιαίτερα την ανάγκη επίσπευσης των έργων
αντιπληµµυρικής προστασίας, καθώς η περιοχή
έχει καταστεί πιο ευάλωτη σε πληµµυρικά φαινό-
µενα εξαιτίας των πρόσφατων πυρκαγιών. Σε αυτό
το πλαίσιο, συµφωνήθηκε και η άµεση δροµολόγ-

ηση ενηµερωτικής καµ-
πάνιας για τους
κατοίκους από την
Τοπική Αυτοδιοίκηση,
σε συνεργασία µε την
τοπική Πυροσβεστική
Υπηρεσία, υπό την
καθοδήγηση του υπο-
υργείου.

Στη συνέχεια, ο υπο-
υργός κι  ο υφυπο-
υργός µετέβησαν στα
Βίλια, όπου επισκέφ-
θηκαν την Ακαδηµία
Πολιτικής Προστασίας,
η οποία βρίσκεται σε
διαδικασία κατασκευής
κι αναµένεται να ολοκ-
ληρωθεί  εντός του
έτους. Υπενθυµίζεται ότι η ανέγερση της Ακαδ-
ηµίας εντάσσεται στο πρόγραµµα ΑΙΓΙΣ για την ανα-
βάθµιση της Πολιτικής Προστασίας στη χώρα µας
και χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Ταµείο Ανάκαµψης
της ΕΕ. 

Η δηµιουργία της Ακαδηµίας αποτελεί µια επέν-

δυση µακράς πνοής που φιλοδοξεί να συµβάλλει
ουσιαστικά στην εκπαίδευση τόσο στελεχών της
Πολιτικής Προστασίας, όσο και εθελοντών.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου είχε, τέλος, την
ευκαιρία να επισκεφθεί το τοπικό Πυροσβεστικό
Κλιµάκιο Βιλίων και να συζητήσει µε τα στελέχη
του όλα τα τρέχοντα υπηρεσιακά ζητήµατα.
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ΚΥΠΕΛΛΟ: 
Ο Ηρακλής Ελευσίνας 
απέδρασε από την Μάνδρα

Μετά από έν α σπουδαίο παιχ ν ίδι µε πάθος δύν αµη
και αρκετές µον οµαχ ίες αλλά και σκληρά µαρκαρίσµατα
για τον  επαν αληπτικό της 1ης φάσης του κυπέλλου
στην  ∆υτική Αττική ο Ηρακλής Ελευσίν ας επικράτησε
στην  Μάν δρα του ν εαν ικού Μαν δραικού µε 2-1 και µε
δύο ν ίκες (πρώτο µάτς 1-0) προκρίθηκε στην  επό-
µεν η φάση του θεσµού.
Τον  αγών α παρακολούθησαν  αρκετοί φίλαθλοι εν ώ
δεν  έλλειψαν  και οι ωραίες παρουσίες.
Παρόν τες στον  αγών α ο αν τιπρόεδρος της ΕΠΣ∆Α κ.
Χρήστος Σοφιαν ίδης, ο γεν ικός γραµµατέας του συν δέ-
σµου διαιτητών  κ. Γιώργος Μπεγέτης, σύσσωµο το
∆.Σ και των  δύο οµάδων , ο προπον ητής του Ικάρου
Νεοκτίστων  Κώστας Λιν άρδος, ο Τάσος Γιώργας, ο
Βαγγέλης Μπέκας, ο Κλόν τι Βούκα, από τον  Παν ελευ-
σιν ιακό ο Κώστας Τούρτας o Γιώργος ∆ηµητρακόπου-
λος και άλλοι.

Η ν εαν ική οµάδα του Μαν δραικού αγων ίστηκε (84%
των  παικτών  κάτω από 21 ετών ) µε ταλέν τα από την
πόλη της Μάν δρας (61%) και γειτον ικούς δήµους
(31%). Και κυρίως µε πάθος και αγάπη για το όµορφο
ποδόσφαιρο.

ΤΑ ΓΚΟΛ:

Στο 28′ ο Τσακουρίδης έβγαλε από τα αριστερά την
κάθετη πάσα στον  Ζίου που µε αριστερό διαγών ιο
σούτ έστειλε την  µπάλα ν α κτυπήσε στο κάθεο
δοκάρι και ν α καταλήξει στα δίχ τυα. 0-1.
Στο 58′ ο REXHIN ALL. µε σούτ µέσα από την  περ-
ιοχ ή πέτυχ ε το 0-2.
Στο 77′ ο Θεοδωρίδης µε απευθείας φάουλ έξω από
την  περιοχ ή µείωσε σε 1-2.
∆ιαιτήτευσε ο Αριστείδης Αλιάγας. Βοηθοί: Χρήστος
Παύλου και Κώστας Οικον όµου.

Παρατηρητής αγών α ήταν  ο Κώστας Βαλσαράς. Ιατρός
αγών α η Αν θή Βαρν ακιώτη.
ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ ΑΟ(προπον ητής Γιώργος Σωτήρχ ος):
Κοπαλάς, Πετσίτης(66′ λόγω τραυµατισµού Πέτρου),
Βάσα Κριστιάν , Μπακατσέλος(73′ Ρούτης), Χαµηλάκης,
Βόγκας, Θεοδωρίδης, Κούρτι Αµαράν το, Παπαν ικολά-
ου(78′ Παλιγγίν ης), Βλαν τιµίρ Πρίφτι(78΄Καν άκης),
Μπεκας(76΄∆ιολέτης).

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ(προπον ητής Μιχ άλης Κατσά-
φαρος): Μικρός, Μαριν όπουλος(85′ Τουρλίδας Κ), Τσα-
κουρίδης(65΄Ρούσσης), Ρήγος, Αξιώτης, Πουρής,
Απαζίδης, Γκόρος, REXHIN ALL73′ Λιόλιος), Κατσάφα-
ρος(84′ Νικολά), Ζίου.

***Ο αγών ας στιγµατίστηκε στο τέλος της αν αµέτρη-
σης όταν  ο ποδοσφαιριστής του Ηρακλή Αλέξ. Τσακο-
υρίδης εν ώ κατευθυν όταν  στο αυτοκίν ητό του
δέχ τηκε επίθεση εκτός γηπέδου από άγν ωστους µε
αποτέλεσµα ν α κτυπηθεί στα πλευρά και στο χ έρι.
Ο παίκτης του Ηρακλή όταν  ρωτήθηκε ποιοι τον
κτύπησαν  ήταν  κατηγορηµατικός και είπε ότι δεν  είχ ε
πάρε -δώσε µε καν έν αν .

Ρεπορτάζ-Φωτό: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Η ΑΕ Ζεφυρίου πήρε το
µατς στα χαρτιά

H συνάντηση του ΠΑΟ
Φυλής µε την ΑΕ Ζεφ-
υρίου που ήταν προ-
γραµ-
µατισµένος να γίνει
στο δηµοτικό στάδιο
δεν διεξήχθει αφού η
τοπική οµάδα δεν
προσήλθε συο γήπε-
δο.
Ο διαιτητής Χρέλιας βάσει ΚΑΠ πραγµατοποιήσε όλες τις
διαδικασίσες και έκλεισε το φύλλο αγώνα.
Η οµάδα της ΑΕΖ παίρνει το παιχνίδι στα χαρτιά µε 0-3.

Ο Ηρακλής Ελευσίνας καταδικάζει την άνανδρη επίθεση

Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΟ ΗΡΑΚΛΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΝ∆ΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΠΟΥ ∆ΕΧΤΗΚΕ,
ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟ, Ο ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΜΑΣ
ΤΣΑΚΟΥΡΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ! ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΚΑΘΩΣ Ο
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΌΤΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΥΜΠΑΊΚΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ , ΧΟΥΛΙΓΚΑΝ
ΦΟΡΩΝΤΑΣ full face ΤΟΥ ΕΠΙΤΕΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΤΥΠΗΣΑΝ ΜΕ ΡΟΠΑΛΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ! ∆ΥΣΤΥΧΏΣ
ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΕΠΊΘΕΣΗ ΗΤΑΝ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΠΟΛΛΆ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΊΖΕΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΌ!

ΥΓ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α ΤΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ! ΠΟΛΛΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΉΡΙΑ
ΣΤΗΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ
ΠΑΡΑΣΙΤΑ!!!ΚΑΘΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΆΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΟΙ ∆ΙΟΙΚΟΎΝΤΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΝ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΝΑ ∆ΙΩΞΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο ΑΥΤΆ ΤΑ ΑΝΑΝ∆ΡΑ
ΑΝΘΡΩΠΑΚΙΑ!!!”

Ισόπαλοι 2-2 
Πανελευσινιακός- Veszprem

Στον  διεθν ή φιλικό αγών α που έδωσαν  µε αφορµή τη
συµπλήρωση 90 χ ρόν ων  από την  ίδρυση του Συλλό-
γου, στο δηµοτικό στάδιο Κοσµάς Παπαν ικολάου ο
Παν ελευσιν ιακός και η Ουγγρική Veszprem µετά από
έν α µέτριο παιχ ν ίδι αν αδείχ θηκαν  ισόπαλοι 2-
2(ηµίχ ρον ο 2-0).
Οι δύο οµάδες προσέφεραν  θέαµα, αλλά κυρίως µας
έδειξαν  ότι ο αθλητισµός εν ών ει και διδάσκει αξίες
όπως η αλληλεγγύη και η αν θρωπιά.
Τα τέρµατα των  σταχ υοφόρων  σηµείωσαν  οι: Αν τω-
ν ακόπουλος 11’ και Βεζυρτζόγλου 13’ µε κεφαλιά
ύστερα από σέν τρα του Αν των ακόπουλου .
Για λογαριασµό της Ουγγρικής οµάδας σκόραραν  οι:
Μάφορ(67′)µε πέν αλτι και ο Γκάλφι(76) µε απευθείας
φάουλ
Τον  αγών α διαιτήτευσε  ο Μάν ουρας Χ. Βοηθοί:
Μαν ούρας Ν-Οικον όµου Κ.
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ(προπον ητής Μουράτ Σερο-
πιάν ): Κουρουπάκης, Μαν δαµαδιώτης, Λάµπρου, Συρ-
ιόπουλος, Αν δριόπουλος, Ξεν οπαν άγος, Μαρής,
Αν των ακόπουλος, Βεζυρτζόγλου, Σεκούµπα, Ερέρα.
Έπαιξαν  και οι Μουσκάι, Βαγγέλης, Καραγιάν ν ης,
Μπούσης, Γκλώτσος, Παλιγγίν ης, Καραγιάν ν ης,
Παπατζίκος.

VESZPREM(προπον ητής Πέτου Τόµας): Χέν ιγκερ,
Ντόµπσα, Ζατσάν , Γκουν τέρ, Τάκατς, Κόβατς, Κρεβς,
Ισλαζάι, Ρέν τλιν γκ, Κερέστες, Γκάλφι.
Έπαιξαν  και οι Μπακν τάουφ, Βας, Ράπο, Μαφόρ,
Μπον άι, Βάργκα, Σέν ιν γκ.
***Παραβρέθηκε  ο ∆ήµαρχ ος Ελευσίν ας Αργύρης
Οικον όµου, η πρόεδρος της Κ.Ε.∆.Ε. Ζωή Στραιτούρη
η πρόεδρος του ΠΑΚΠΠΑ  Εύη Άν θη  ο πρόεδρος
της Ε.Π.Σ.∆.Α. Κλέαρχ ος Τζαφέρης κ.α.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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Η Μικρασιατική 6-1 τον Πανλιοσιακό

Νικητής µε άνεση αναδείχθηκε ο Μίµας επί του Πανλιο-
σιακού µε σκορ 6-1 (ηµίχρονο 5-0) για το Κύπελλο ΕΠΣ
∆υτικής Αττικής, το Σάββατο 25 Σεπτεµβρίου. Αυτό το σαβ-
βατοκύριακο διεξάγονται οι δεύτεροι αγώνες της Α φάσης
του Κυπέλλου ΕΠΣ∆Α αλλά γα το Μίµα και τον Πανλιοσιακό
ήταν το πρώτο µατς αφού το πρώτο, το περασµένο σαββα-
τοκύριακο, αναβλήθηκε. 

Η διαφορά δυναµικού των δύο οµάδων, Μίµας Α κατηγο-
ρία ΕΠΣ∆Α – Πανλιοσιακός Β κατηγορία, έδωσε χώρο για 

ένα µατς σε αθλητικά πλαίσια, όπου το φαβορί νίκησε. Να
προσθέσουµε επίσης ότι η οµάδα του Πανλιοσιακού κατέ-
βηκε στο γήπεδο χωρίς αναπληρωµατικούς και αυτό ήταν
µια αιτία να µην υπάρξει καθόλου αγωνιστική ένταση.

ΤΑ ΓΚΟΛ:

9’  1-0 ∆. Μήτσος 11’  2-0 Μπαγδάτογλου 16’  3-0 Γ.
Κουφής 20’  4-0 Τούσης 31’  5-0 ∆ροµούσης 60’  6-0 Μπαγ-
δάτογλου 81’  6-1 Λιατίφης το γκολ της τιµής για τους φιλο-
ξενουµένους Το µατς διαιτήτευσε ο Βασ. Λάµπρου Βοηθοί:
Θεοδ. Σµαήλος, Παύλος Μαυροµµάτης.

Παρατηρητής αγώνα: Χρήστος Κοντογιάννης Γιατρός:
Κώστας Οικονοµόπουλος

Οι συνθέσεις:

ΜΙΜΑΣ(Χαρ. Κουστέρης): Βανδώρος (63’  Στρατιώτης),
Γεωργακής, Κήττας, Γαλανός, Μήτσος Α.,Μήτσος ∆.,
Κουφής Γ. (63’  Αγγελακόπουλος), Μαζιώτης (56’  Χατζηάδ-
ης), Μπαγδάτογλου (63’  Κουφής Λ.), Τούσης, ∆ροµούσης
Αναπληρωµατικοί: Έβερετ, Παπανικόλας, Μάππας.

ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ(∆ηµ. Πλαβούκος): Νικολακόπουλος,
Σκύβαλος, Ζεϊµπέκης, Σερέπας, Γκουβόπουλος, Ράζος,
Καλαϊτζίδης, Φρέρης, Βίτσας, Ελευθεριάδης, Λιατίφης.

Ματσάρα µε ανατροπή Αίας-∆ύναµη 4-5

Μ
ατσάρα στο γήπεδο της ∆ύν αµης που αγων ίστκε σαν  γηπεδούχ ος ο
Αίας Παραλίας ο οποίος  βρέθηκε ν α προηγείται στο τέλος γν ώρισε την
ήττα µε 4-5 απο την  ∆ύν αµη Ασπροπύργου. Ετσι ο επαν αληπτικός

θα είν αι αν οιχ τός για κάθε αποτέλεσµα.
Τα  τέρµατα της ∆ύν αµης του Νίκου Λαµπριν άτου σηµείωσαν  οι Λαµπριν ά-
τος Γ. (28′), Τσιρικλός(18′), Χαλιλόπουλος(58′),  Τριαν ταφύλλου(87′) και
Παπαϊωάν ν ου(90′).

Ο Αίας του Ηλία Αµπαζάι τα τέρµατα σηµείωσαν  οι  Αν δρουτσόπουλο
Π.(43′), ∆ρούγο ∆.(7′, 14′) και Αµπαζάι(64′).
∆ιαιτήτευσε ο Φαρµάκης. Βοηθοί: Πλάκας Χ-Παπαδόπουλος.

ΑΙΑΣ: Γκούν ας, Αγγελόπουλος, Λαν άι, Ντερβισάι, Ντούρος, Σουλέν ι, Λύκα(31′ λ.τρ. ∆ρούγος Μ.), Βλάχ ος, Αν δρουτσό-
πουλος Π.(55′ Αµπαζάι), ∆ρούγος ∆., Αν δρουτσόπουλος Ν..

∆ΥΝΑΜΗ: Σιδηρόπουλος, Σταύρου, Σάλτας, Παπαϊωάν ν ου, Λαµπριν άτος Γ., Στυλίδης, Παπαδόπουλος(78′ Γκίν ης),
Τσιρικλός, Λαµπριν άτος Ι., Χαλιλόπουλος, ∆αµίγος(51′ Τριαν ταφύλλου).

Ο Μανδραικός καταδικάζει
το γεγονός που έγινε µε
τον παίκτη του Ηρακλή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

∆
ουλέψαµε πολύ σκληρά για ν α κάν ουµε
τον  Μαν δραϊκό Αθλητικό Όµιλο πρότυπο
και παράδειγµα αθλητικής αν άπτυξης.

∆ουλέψαµε πολύ σκληρά σε όλα τα επίπεδα για
ν α επιστρέψουµε στο ποδοσφαιρικό γήπεδο.
∆ουλέψαµε πολύ σκληρά για ν α κάν ουµε µια
οµάδα ν εαν ικότατη και στελεχ ωµέν η µε παιδιά
της πόλης µας και ταλέν τα της περιοχ ής µας.
Σήµερα απολαύσαµε έν αν  εκπληκτικό ποδο-
σφαιρικό αγών α µε κάθε είδους συγκιν ήσεις
αν άµεσα σε δύο από τα ιστορικότερα σωµατεία
της ∆υτικής Αττικής, αν άµεσα στην  οµάδα µας
και το φίλο σωµατείο του Ηρακλή Ελευσίν ας.
Μπράβο σε όλους, µπράβο στους τεχ ν ικούς,
στους ποδοσφαιριστές, στις διοικήσεις για την
παν έµορφη δουλειά που κάν ουν ! 

Η εξέδρα γέµισε από φιλάθλους που αγαπούν
το ερασιτεχ ν ικό ποδόσφαιρο, από συγγεν είς
και φίλους που ήρθαν  ν α θαυµάσουν  τα δικά
τους παιδιά. 

Ειδικότερα για όλους εµάς στη Μάν δρα ήταν
ιδιαίτερα συγκιν ητικό που ταυτόχ ρον α στο
γήπεδο και στην  εξέδρα, µετά από πολλά χ ρό-
ν ια, ήταν  συν τοπίτες µας, παππούδες, γον είς,
αδέρφια, γείτον ες!

∆υστυχ ώς όµως υπήρξε µια µικρή µερίδα
στην  εξέδρα που δεν  συµµερίζον ται και δεν
εκφράζουν  την  φιλοσοφία του συλλόγου και
είν αι παν τελώς ξέν α µε τις αρχ ές και τις αξίες
που υπηρετούµε. 

Γι αυτό ο Πρόεδρος και µέλη της ∆ιοίκησης,
κατ΄επαν άληψη αν αγκάστηκε ν α παρέµβει, ν α
ν ουθετήσει και ν α σταµατήσει επί τόπου κάθε
τέτοια εν έργεια. Ίσως και από τις ελάχ ιστες
φορές που βλέπουµε, σε γήπεδα και εξέδρες,
διοικήσεις ν α παρεµβαίν ουν  µε τέτοιο κάθετο
και άµεσο τρόπο για σε παρόµοιες αν τιαθλητι-
κές συµπεριφορές.

Καταδικάζουµε επίσης µε απερίφραστο και
κατηγορηµατικό τρόπο το επεισόδιο που όπως
πληροφορηθήκαµε εκ των  υστέρων , έγιν ε
εκτός του γηπέδου. ∆εν  θα µείν ουµε όµως στα
λόγια και στον  προφορικό αποτροπιασµό.
Στην  εξέδρα και στο γήπεδο, δηλών ουµε κατ-
ηγορηµατικά, καν είς από αυτούς δεν  θα έχ ει
θέση. Η ∆ιοίκηση και η συν τριπτική πλειοψ-
ηφία των  υγιών  φιλάθλων  θα τους αποµον ώσει,
θα τους αποκλείσει. 

Τελεία. Χτίζουµε κάτι καιν ούργιο. Χτίζουµε κάτι
πρότυπο. Επεν δύουµε στον  αθλητισµό και
στα παιδιά της πόλης. ∆εν  θα επιτρέψουµε σε
καν έν αν  ν α το αµαυρώσει. ∆ροµολογούµε όλες
τις απαιτούµεν ες εν έργειες προκειµέν ου ν α
µην  συµβούν  ξαν ά τέτοια γεγον ότα. Και έχ ο-
υµε αποδείξει ότι ξέρουµε ν α παλεύουµε στα
δύσκολα και ν α τα καταφέρν ουµε.

Συγχ αρητήρια για άλλη µια φορά στην  οµάδα
του Ηρακλή Ελευσίν ας για την  πρόκρισή τους
και τους ευχ όµαστε καλή επιτυχ ία στους
στόχ ους τους και µε υγεία όλοι οι αθλητές τους.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο Μαν δραϊκού ΑΟ

Επεισοδιακό φινάλε στην Ν.Πέραµο
µε πέντε αποβολές Ευκλείδης
Μεγάρων -Ερµής Ανω Λιοσίων

Επεισοδιακό ήταν  το πρώτο παιχ ν ίδι της 1ης φάσης
του κυπέλλου που διεξήχ θει στο ουδέτερο γήπεδο της
Νέας Περάµου αν άµεσα στον  Ευκλείδη Μεγάρων  και τον
Ερµή Αν ω Λιοσίων .

Το σφύριγµα της λήξης του διαιτητή Χαµπιλάι βρήκε τις
δύο οµάδες ισόπαλες χ ωρίς γκολ. Με τον  επαν αληπτικό
ν α έχ ουν  αν οιχ τούς λογαριασµούς.

Αξίζει ν α σηµειωθεί ότι στο τέλος της αν αµέτρησης ο
ρέφερι του αγών α απέβαλε µε κόκκιν η τον  γκολκήπερ
του Ευκλείδη Μάργαρη(γρον θοκόπησε αν τίπαλο). Μετά
τη απόφαση και την  αποβολή τα αίµατα άν αψαν  µε
αποτέλεσαµ ο εν  λόγω διαιτητής ν α αποβάλει τους Στρα-
τούρη(Ευκλείδη), Χατουτσίδη(Ερµή), Ιακωβίδη Κ(Ερµή),
και Κρυάδα(Ευκλείδη).

∆ιαιτητής Χαµπιλάι. Βοηθοί: Σταµούλης-Αν δρέου.
ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ: Μάργαρης, Αργυρίου, Ζεϊν άτι, Κόλα, Καρι-

όρης, Θεοχ άρης(68′ Αραπίου), Ισµαϊλι, Καραµπίν ος(63′

Στρατούρης), Πάχ ο(90′ Παρθέν ογλου), Παλούκα(63′
Κασιµάτης), Κρυάδας.

ΕΡΜΗΣ: Κυπαρίδης, Θάν ος, Χατζηιωαν ν ίδης, Κον το-
γιάν ν ης Γ., Κον τογιάν ν ης ∆.(43′ λ.τρ. Λακουµέν τας),
Σον ίδης(46′ Κόλα), Χατουτσίδης, Καπογιάν ν ης,
Αν των ίου(58′ Ιακωβίδης Α.), Κεχ ρής, Στάµο(68′
Ιακωβίδης Κ.).
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«Μετά από αρκετά χρόνια συµβάλλουµε στην
αναβάθµιση του οδικού δικτύου στο Μενίδι,
προς όφελος της βελτίωσης της λειτουργικότ-
ητας της πόλης και της καλύτερης εξυπηρέτησης
των πολιτών. 

Θα συνεχίσουµε και µε άλλους ∆ήµους της Αττι-
κής, χαρτογραφώντας και ιεραρχώντας τις ανάγ-
κες που υπάρχουν», σηµείωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σ.
Βρεττός ευχαρίστησε θερµά τον Περιφερειάρχη
για τη διαχρονική στήριξη, επισηµαίνοντας ότι
αυτή την περίοδο εκτός από τα οδικά έργα,
γίνονται στο Μενίδι και κρίσιµα αντιπληµµυρικά
έργα, που ήταν αιτήµατα χρόνων. 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
Ο∆Ο ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

∆ιατίθεται 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
∆ιατίθεται 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). ∆εν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρ-
ος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση ∆εµερτζή πίσω
από το ∆ηµοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολ-
υτεχνείου.
∆ιαθέτει 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 ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626

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

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
ΕΤΩΝ 43 ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ
ΠΡΟΥΠΥΡΕΣΙΑ ΣΤΗ
ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΒΡΕΦΩΝ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΒΡΕΦΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΩΝ.
ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΙΝΟ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-
ΜΑΓΟΥΛΑ- ΜΑΝ∆ΡΑ.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ 
ΚΙΝ 6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ
ΕΝΕΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ 
ΜΑΝ∆ΡΑ 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
∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.

ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά

Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-
5573042. 
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθαρίστρια
γραφείων εταιρείας για
µερική απασχόληση 
(παρέχεται ασφάλιση)  
Συστάσεις απαραίτητες.
Τηλ. επικοινωνίας  
2144029500

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο  
«Ο∆ΗΓΟΣ 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  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ /ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

16:30-22:00 ΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΤΑ ΒΑΡΗ, ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΟΜΑ∆ΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ,

CROSS TRAINING, FUNCTIONAL TRAINING Κ.ΛΠ.) ΚΑΙ ΕΜS KATA ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ.

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΕ Ό,ΤΙ ΖΗΤΗΘΕΙ. 

‘‘’’GGYYMM  WWAAYY’’’’    --  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ,,  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗ    
ΑΑΠΠΟΟΣΣΤΤΟΟΛΛΗΗ  ΒΒΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΟΟ  ssttaammaattiiaa..vvaassiillooppoouulloouu@@hhoottmmaaiill..ccoomm  

ήή  ττηηλλεεφφωωννιικκάά  σσττοο  221100  55557711116600

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ
∆ΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Ε∆ΡΑ ΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ . ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1000-1200 ΕΥΡΩ
ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ . 

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΛΑΜ ΑΡΙΝΑΣ, Μ Ε ΒΑΣΙΚΕΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
ARGON, AΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Μ ΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μ Ε Ε∆ΡΑ ΤΟΝ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6972807187

Ζητείται Υπάλληλος µε δίπλωµα για µηχανάκι 
για εξωτερικές εργασίες, για εταιρία

µε έδρα τον Ασπρόπυργο. 
Απαραίτητα οι εκπληρωµένες  στρατιωτικές 

υποχρεώσεις. Τηλ.  Επικοινωνίας 2105579069
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Ο∆ΗΓΟΙ Β,Γ, ∆, Ε ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ 
Επιθυµητά προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως µορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι ∆ιπλώµατος ADR
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα
Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας
Επιθυµητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Επιθυµητά Προσόντα

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

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυµητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως µορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαραίτητη Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ.  

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Α∆ΕΙΑ) Επιθυµητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως µορφωτικού επιπέδου 
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..  
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  &&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο
ΧΛΜ, 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣ Κοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
213 200640
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα 210 55 46
674 - 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & 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
∆ασονοµείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48
046
Ο. Α. Ε. ∆. 210 55 42
412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108
210 55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.∆.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 ∆ιανοµής ) Κυπραίου
146 210 55 62 769
Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19
776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46
019

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 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 ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213
20 47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58
11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ 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 ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
: 213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20
47 344 
∆/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 ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47
364 , 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-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
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 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
ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  ΟΟΡΡΦΦΕΕΥΥΣΣ  ΒΒΕΕΪΪΝΝΟΟΓΓΛΛΟΟΥΥ

∆∆ΙΙΕΕΘΘΝΝΗΗΣΣ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΦΦΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΑΑ..ΕΕ
((ππάάρροοχχοοςς  υυππηηρρεεσσιιώώνν  llooggiissttiiccss))  

µµεε  έέδδρραα  ττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  ΑΑττττιικκήήςς
ααννααζζηηττάά

Υπάλληλο αποθήκης

Περιγραφή θέσης

Picking και ταξιν όµηση 
παραγγελιών
∆ιαχ είριση µεγάλου
αριθµού κωδικών
Έλεγχ ος παραλαβών  / επιστροφών
Τακτοποίηση σε ράφια
Έλεγχ ος αποθέµατος

Απαραίτητα Προσόντα:

Απόφοιτος λυκείου
Προϋπηρεσία σε µηχ αν ογραφηµέν η αποθήκη µε 
σύστηµα διαχ είρισης 
αποθήκης WMS (Mantis, Aberon ή άλλο)
Γν ώση χ ειρισµού ασύρµατου φορητού τερµατικού  
(scanner)
Εφαρµογή και τήρηση των  καν όν ων  υγιειν ής και  
ασφάλειας της αποθήκης
Υπεύθυν ος, δυν αµικός µε διάθεση για εργασία
Οργαν ωτικός, συν επής, µε οµαδικό πν εύµα

Η εταιρεία προσφέρει:

Λεωφορείο µεταφοράς από κοµβικό σηµείο της 
Αθήν ας και τον  προαστιακό 
(στάση Μαγούλα)
Εξαιρετικές συν θήκες εργασίας σε σύγχ ρον η 
αποθήκη & αξιοκρατικό περιβάλλον
Προοπτικές εξέλιξης
Benef its αν άλογα µε την  παρουσία, την
απόδοση και την  παραµον ή  στην  Εταιρεία

Όλοι οι εν διαφερόµεν οι µπορούνΌλοι οι εν διαφερόµεν οι µπορούν
ν α αποστείλουν  βιογραφικό σηµείωµα στηνν α αποστείλουν  βιογραφικό σηµείωµα στην
ηλεκτρον ική διεύθυν ση:  ηλεκτρον ική διεύθυν ση: hr@beinoglou.grhr@beinoglou.gr

Ή στο τηλέφων ο 210-9466204 Ή στο τηλέφων ο 210-9466204 
(ΩΡΕΣ 09:00-17:00)(ΩΡΕΣ 09:00-17:00)
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