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Α
πό τον  περασμέν ο
Μάιο είχ ε ζητήσει με
έγγραφό του ο

Δήμαρχ ος Ελευσίν ας την
ίδρυση σταθμού ΕΚΑΒ
στην  περιοχ ή 

Με αφορμή το θλιβερό
εργατικό ατύχ ημα που
στοίχ ησε τη ζωή σ’ έν αν
συν άν θρωπό μας, ο Δήμος
Ελευσίν ας εκφράζον τας τα
θερμά του συλλυπητήρια
του, επισημαίν ει πως: 

To Eθν ικό Κέν τρο Άμε-
σης Βοήθειας (ΕKAB) είν αι
το μόν ο αρμόδιο για τον
συν τον ισμό της παροχ ής
σε έκτακτες περιπτώσεις
άμεσης βοήθειας και
επείγουσας ιατρικής φρον -
τίδας στους πολίτες. 

Το ΕΚΑΒ είν αι το μόν ο
αρμόδιο για τη μεταφορά
πολιτών  σε μον άδες παροχ ής υπηρεσιών  υγείας και
τον  συν τον ισμό ν οσοκομειακής και προν οσοκομεια-
κής φρον τίδας σε καταστάσεις εκτάκτων  αν αγκών  και
κρίσεων . 

Το ΕΚΑΒ είν αι το μόν ο αρμόδιο για την  παρακο-
λούθηση και τον  συν τον ισμό των  συστημάτων  εφημε-
ρίας των  ν οσοκομείων  του Ε.Σ.Υ.

Ωστόσο, ο Δήμαρχ ος Ελευσίν ας, Αργύρης Οικον ό-
μου, αν τιλαμβαν όμεν ος την  αν άγκη η Ελευσίν α και η

Μαγούλα, καθώς και η ευρύτερη περιοχ ή ν α έχ ουν
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, ήδη από τον  περ-
ασμέν ο Μάιο με επίσημο έγγραφό του και απευθυν ό-
μεν ος τόσο στην  πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Υγείας όσο και στην  Διοίκηση του ΕΚΑΒ, διεκδικούσε
την  ίδρυση σταθμού ΕΚΑΒ στην  περιοχ ή. 

Την  ικαν οποίηση του αιτήματος αυτού, ο Δήμος
Ελευσίν ας θα συν εχ ίσει ν α διεκδικεί ακόμη πιο πιε-
στικά. (Δείτε το έγγραφο στη σελ.ιδα 4).

ΝΝΕΕΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΑΑΤΤΥΥΧΧΗΗΜΜΑΑ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ
--  ΠΙΕΖΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΕΚΑΒ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Από τον περασμένο Μάιο είχε αποστείλει εγγράφως
σχετικό αίτημα ο Δήμαρχος Ελευσίνας 

Μ
ε απόφαση τους
οι Υπουργοί
Οικ ον ομικ ών ,

Αν άπτυξης και Επεν -
δύσεων , Υποδομών
και Μεταφορών  και
Επικράτειας εν έκριν αν
τη χ ορήγηση επιδότ-
ησης προσωριν ής στέ-
γασης με τη μορφή
επιδότησης εν οικίου/

συγκατοίκησης στους
ιδιοκτήτες ή εν οικια-
στές κατοικιών  που
επλήγησαν  από τις
π υ ρ κ α γ ι έ ς
( Ι ουλίου/ Αυγούσ τ ου
2021) κι έχ ουν  χ αρακ-
τηρισθεί με Δελτίο Δευ-
τεροβάθμιου Ελέγχ ου ή
Έκθεση Αυτοψίας,
προσωριν ά ακατάλ-
ληλες ή επικίν δυν ες για
χ ρήση.

Μπορείτε ν α βρείτε
πληροφορίες για την
υποβολή αίτησης στη διαδικτυακή πλατφόρμα

arogi.gov .gr, χ ωρίς την  απαίτηση υποβολής άλλων
δικαιολογητικών .

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας

Επιδότηση προσωρινής στέγασης κατοίκων που 
επλήγησαν από τις πυρκαγιές Ιουλίου/Αυγούστου 2021



Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 θριάσιο-3

Μ
ία άκρως θετική και σημαν τική πρωτοβουλία για την  περιοχ ή της Δυτικής
Αττικής, αποτελεί η γν ωστοποίηση της είδησης σχ ετικά με τη διεξαγωγή
στα Μέγαρα της 6ης Συν διάσκεψης για τη ν έα Κοιν ή Αγροτική Πολιτική

(ΚΑΠ), για την  Περιφέρεια Αττικής.
Σημειών εται ότι τις εργασίες της συν διάσκεψης, στις 7 Οκτωβρίου, θα αν οίξει ο

Υπουργός Αγροτικής Αν άπτυξης και Τροφίμων , κ. Σπήλιος Λιβαν ός, εν ώ θα παρ-
αστεί και ο Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Αν άπτυξης της Ε.Ε., Γιάν ους Βοϊ-
τσεχ όφκσι.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που γίν ε-
ται από το Υπουργείο Αγροτικής Αν άπτυξης και Τροφίμων  και στις 13 Περιφέρειες
της χ ώρας.

Σε δήλωσή του, μετά τη γν ωστοποίηση της παραπάν ω εξέλιξης, ο Υφυπουργός
Δικαιοσύν ης και Βουλευτής Δυτικής Αττικής της Ν.Δ., κ. Γιώργος Κώτσηρας, αν έφ-
ερε:

«Κατόπιν  επικοιν ων ίας που είχ α με τον  Υπουργό Αγροτικής Αν άπτυξης και
Τροφίμων , κ. Σπήλιο Λιβαν ό, στις 7 Οκτωβρίου θα φιλοξεν ηθεί στα Μέγαρα η 6η
Συν διάσκεψη για τη ν έα Κοιν ή Αγροτική Πολιτική, για την  Περιφέρεια Αττικής.

Η συγκεκριμέν η είδηση αποτελεί μία ακόμα σημαν τική αν απτυξιακή πρωτοβου-
λία για την  πόλη των  Μεγάρων , η οποία διαθέτει σημαν τική αγροτική παραγωγή και
μπορεί ν α καταστεί μοχ λός αν άπτυξης, αλλά και για  την  ευρύτερη περιοχ ή της
Δυτικής Αττικής, καθώς θα συμβάλει στην  περαιτέρω αν άπτυξη της αγροτικής παρ-
αγωγής επιτυγχ άν ον τας παράλληλα και την  περιβαλλον τική συμβατότητα της γεω-
ργικής δραστηριότητας, στη διακίν ηση αγροτικών  προϊόν των , με στόχο την  επι-
λογή και την  υψηλή ποιότητα των  προϊόν των , τη χ ρήση του εδάφους και την
απασχ όληση στον  αγροτικό τομέα.

Θα ήθελα ν α ευχ αριστήσω προσωπικά τον  αρμόδιο Υπουργό κ. Λιβαν ό, για τη
διαρκή συν εργασία που έχ ουμε και το έμπρακτο εν διαφέρον  που επιδεικν ύει για
την  περιοχ ή μας».

Ναυπηγεία Ελευσίνας: Στροφή εκτός στρατιωτικού τομέα 
και γενναίο κούρεμα χρέους

Ο
ριστικός είναι, πλέον, ο αποκλεισμός των
Ναυπηγείων Ελευσίνας, όπως και συνο-
λικότερα της εγχώριας ναυπηγικής βιομ-

ηχανίας από το μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα του
Πολεμικού Ναυτικού.

Όμως, παρότι η κυβέρνηση ως τώρα συνέδεε
ευθέως την επιβίωση των Ναυπηγείων Ελευσίνας
με τη συμμετοχή τους στην κατασκευή των νέων
φρεγατών, η Onex δεν αλλάζει το σχεδιασμό της για
την υποβολή σχεδίου εξυγίανσης στο δικαστήριο,
διατηρώντας την αμερικανική υποστήριξη, μέσω
της δημόσιας αναπτυξιακής τράπεζας DFC.

Οι  ανακοινώσεις του πρωθυπουργού από το
Παρίσι έδωσαν οριστικό τέλος σε όποιες προσ-
δοκίες υπήρχαν ότι το πρόγραμμα ανανέωσης του
στόλου του Πολεμικού Ναυτικού θα μπορούσε να
αξιοποιηθεί για την αναγέννηση της εγχώριας ναυ-
πηγικής βιομηχανίας, μέσω μιας συμφωνίας
συμπαραγωγής των νέων φρεγατών και εκσυγχρ-
ονισμού των υφιστάμενων.

Όπως φαίνεται, κορυφαία προτεραιότητα της
κυβέρνησης ήταν η εξασφάλιση μιας ευρύτερης
συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας με τη Γαλλία,
προς χάριν της οποίας θυσιάστηκε η στήριξη της
ναυπηγικής βιομηχανίας, καθώς η «αγορά του
αιώνα» για το Πολεμικό Ναυτικό προβλέπει ότι «τα
πλοία αυτά θα χτιστούν σε γαλλικά ναυπηγεία»,
όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Χωρίς τις φρεγάτες σε εκκαθάριση

Η απώλεια μιας μεγάλης σύμβασης, όπως θα
ήταν η συμπαραγωγή φρεγατών (την πιο ολοκληρ-
ωμένη σχετική πρόταση είχε καταθέσει η αμερικα-
νική Lockheed) γέννησε πολλά ερωτήματα για την
τύχη των Ναυπηγείων Ελευσίνας και των σχεδίων
διάσωσής τους από την Onex, καθώς μέχρι πρόσφ

ατα ο αρμόδιος υπουργός Ανάπτυξης, Α. Γεωρ-
γιάδης, υποστήριζε ότι χωρίς τις φρεγάτες τα ναυ-
πηγεία θα οδηγούνταν σε εκκαθάριση.

«Αν δεν εμπλακούν στις φρεγάτες τα Ναυπηγεία
Ελευσίνας, θα αναγκασθούμε να τα οδηγήσουμε σε
εκκαθάριση», δήλωνε τον Ιούνιο ο κ. Γεωργιάδης
(στο powergame.gr). «Δεν υπάρχει κανένας ιδιώτης
επενδυτής που θα έρθει να τοποθετήσει τα κεφά-
λαια που απαιτούνται για τη διάσωση και να επω-
μισθεί χρέη ύψους άνω των 400 εκατ. ευρώ, χωρίς
να λάβει μια σοβαρή παραγγελία από το ελληνικό
κράτος», τόνιζε. «Τα χρέη τελικά είναι διπλάσια
απ’ ότι αρχικά υπολογίζαμε και είναι προφανές ότι
αυτό δυσχεραίνει την εξεύρεση στρατηγικού επεν-
δυτή. Θέλουμε οι εργαζόμενοι να πληρωθούν τα
χρήματα που τους οφείλει η εταιρεία και επιδιώκο-
υμε να δημιουργήσουμε μια ισχυρή ναυπηγική βιομ-
ηχανία στην Ελλάδα. Οι φρεγάτες είναι μια μεγάλη
ευκαιρία για γίνει αυτό».

Το νέο σχέδιο διάσωσης

Παρ’ όλα αυτά, η διαδικασία διάσωσης των ναυ-
πηγείων δεν σταματά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η
προσπάθεια διάσωσης εξακολουθεί να έχει τη σθε-
ναρή υποστήριξη της Ουάσιγκτον, καθώς η Ελλάδα
θεωρείται χώρα στρατηγικής σημασίας στα θέμα-
τα της ενέργειας και στην πολιτική των Αμερικανών
για δημιουργία αντίβαρου στη ρωσική κυριαρχία
στο φυσικό αέριο (με αμερικανικό LNG), ενώ απο-
τελεί προτεραιότητα η ανάσχεση των φιλοδοξιών
της κινεζικής Cosco για τη δημιουργία μιας ισχυρής
ναυπηγοεπισκευαστικής μονάδας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η DFC εξακολουθεί να υπο-
στηρίζει χρηματοδοτικά το σχέδιο εξυγίανσης των
ναυπηγείων, χωρίς να αποκλείεται και η συνδρομή
ενός ακόμη επενδυτή πέραν της Onex. Το σχέδιο
εξυγίανσης πατάει σε δύο πυλώνες:

Όσον αφορά τις εργασίες που θα αναλάβει το
Ναυπηγείο Ελευσίνας, ο σχεδιασμός επανέρχεται
στην αρχική πρόταση της Onex, για την οποία είχε
μιλήσει ένθερμα και ο Αμερικανός πρεσβευτής,
Τζέφρι Πάιτ. 

Δηλαδή, να εξελιχθεί το ναυπηγείο σε βασικό
«παίκτη» στην επισκευή των πλοίων μεταφοράς
υγροποιημένου αερίου, που θα κατευθύνονται στο
τερματικό αεριοποίησης της Αλεξανδρούπολης.
Παράλληλα θα εξυπηρετεί τις επισκευές σε μονά-
δες αεριοποίησης LNG, καθώς και εμπορικά πλοία
ελληνικών και αμερικανικών συμφερόντων που
κινούνται στην Ανατολική Μεσόγειο. Επιπλέον, θα
γίνει το ναυπηγείο πρώτης επιλογής για επισκευές
σε μονάδες του 6ου Στόλου. 

Όσον αφορά τις δραστηριότητες εκτός στρατιω-
τικού τομέα, επικρατεί αισιοδοξία για τον όγκο των
εργασιών που θα αναλάβει το ναυπηγείο, καθώς τα
Ναυπηγεία του Νεωρίου, που ήδη διαχειρίζεται η
Onex, έχουν τεράστιο και αυξανόμενο φόρτο
εργασίας και ένα μέρος αυτών των εργασιών θα
κατευθυνθεί προς την Ελευσίνα.

Σχετικά με την οικονομική εξυγίανση του ναυ-
πηγείου, την οποία οι Αμερικανοί έχουν ξεκαθαρίσει
εξ αρχής ότι θεωρούν απολύτως αναγκαία για να
προσφέρει χρηματοδοτήσεις η DFC, το σχέδιο της
Onex, επί του οποίου φαίνεται ότι υπάρχει συμφωνία
όλων των πιστωτών, προβλέπει ότι θα υπάρξει
γενναίο «κούρεμα» υποχρεώσεων, οι οποίες ξεπε-
ρνούν τα 400 εκατ. ευρώ. 

Οι μόνες υποχρεώσεις που δεν θα κουρευτούν
είναι οι οφειλές προς τους εργαζόμενους.

Το ποσοστό της διαγραφής χρέους θα ξεπερά-
σει το 50%, επιτρέποντας στην εταιρεία να
συνεχίσει την πορεία της με «ελεγχόμενη» δανεια-
κή επιβάρυνση, που θα μπορεί να εξυπηρετηθεί με
βάση τα μελλοντικά έσοδα.

Στα Μέγαρα η 6η Συνδιάσκεψη για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική
Γ. Κώτσηρας: «Μία ακόμα σημαντική πρωτοβουλία για τα Μέγαρα και τη Δυτική Αττική»
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Ανεμβολίαστο το 60 με 70% των ιερέων και έως το
90% των μοναχών – Σοκάρουν τα στοιχεία Τζανάκη

Τ
ην  επισήμαν ση ότι οι ιερείς και οι
μον αχ οί στην  πλειοψηφία τους είν αι
αν εμβολίαστοι έκαν ε ο καθηγητής

Πν ευμον ολογίας Νίκος Τζαν άκης. Ταυ-
τόχ ρον α, στην  εκτίμηση ότι ο χ ειμών ας
στα ν οσοκομεία της Θεσσαλον ίκης θα
είν αι δύσκολος συγκλίν ουν  ο ίδιος και ο
διευθυν τής ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παπα-
ν ικολάου, Νίκος Καπραβέλος.
Μιλών τας στην  τηλεόραση του ΣΚΑΪ και

την  εκπομπή «Σήμερα», ο κ. Καπραβέλος
τόν ισε ότι η προχ θεσιν ή εφημερία στο
ν οσοκομείο έκλεισε όχ ι μόν ο με εισαγωγές ασθεν ών  από τη Θεσσαλον ίκη αλλά
και από ν οσοκομεία των  γύρω περιφερειών  «τα οποία γεμίζουν  σιγά –σιγά».

«Είμαστε σχ εδόν  στο 100% της διαθεσιμότητας» τόν ισε ο κ. Καπραβέλος και
πρόσθεσε ότι τα χ αμηλά ποσοστά εμβολιασμού στη Βόρεια Ελλάδα δημιουργούν
την  αν ησυχ ία για έν αν  πολύ δύσκολο χ ειμών α στα ν οσοκομεία.

O ΕΟΔΥ να ενημερώσει για τα ποσοστά εμβολιασμού σε ιερείς
και μοναχούς
Ο καθηγητής Πν ευμον ολογίας, εκτιμά ότι το 60%, 70%, «ίσως και παραπάν ω»
των  ιερέων  είν αι αν εμβολίαστοι με βάση τοπικές μετρήσεις που ο ίδιος πραγματο-
ποιεί. Στους μον αχ ούς και τις μον αχ ές στα μον αστήρια, υπολογίζει το ποσοστό
των  αν εμβολίαστων  στο 80% με 90%.

«Μόλις την  περασμέν η εβδομάδα, πέθαν ε ο μον αχ ός ηγούμεν ος της Κρουσταλλέ-
ν ιας, Δαμιαν ός, μόλις 54 ετών  από κορον αϊό, εδώ στη μον άδα της Κρήτης», τόν ι-
σε ο κ. Τζαν άκης και πρόσθεσε ότι ο ΕΟΔΥ θα πρέπει ν α εν ημερώσει για τον
ακριβή αριθμό των  εμβολιασμέν ων  ιερέων , όπως γν ωρίζουμε για τους γιατρούς ή
για τα παιδιά.
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ΟΟ  κκίίννδδυυννοοςς  δδεενν  έέχχεειι  ππεερράάσσεειι

Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων- Χωρίς αλλαγές 
παραμένει η αριθμητική της σύσταση 
Χωρίς αλλαγές παραμέν ει -σύμφων α με ν εότερες πληροφορίες- η αριθμητική

σύσταση της Επιτροπής Εμπειρογν ωμόν ων  του υπουργείου Υγείας, παρά τις δια-
ρροές που κυκλοφόρησαν  την  Πέμπτη, πως επίκειται ο περιορισμός των  μελών
που την  απαρτίζουν , από τα 33 στα 7.

Ο λόγος που συζητήθηκε το εν δεχ όμεν ο μιας ολιγουμελούς Επιτροπής, ήταν  πως
η εικόν α της παν δημίας έχ ει μεταβληθεί λόγω των  εμβολιασμών , με την  κυβέρν ηση
ν α έχ ει απορρίψει έν α ν έο γεν ικευμέν ο lockdown. Οι παρεμβάσεις γίν ον ται πλέον
σε τοπικό επίπεδο και η συμμετοχ ή τόσω πολλών  προσώπων  στην  επιτροπή την
καθιστούσε δυσλειτουργική.

Ο κίν δυν ος δεν  έχ ει  περάσει

Η μείωση των  μελών  ωστόσο
φαίν εται πως δεν  προχ ώρησε,
καθώς υπήρχ αν  φων ές που έλεγαν
πως ο κίν δυν ος δεν  έχ ει ακόμη
περάσει και όσο μπαίν ουμε στον
χ ειμών α υπάρχ ει περίπτωση τα
επιδημιολογικά δεδομέν α ν α επιδει-
ν ωθούν . Εν δεχ ομέν ως όσοι έκαν αν
την  διαρροή για τον  περιορισμό των  μελών  της ν α υπολόγισαν  και τις αν τιδράσεις
και τελικά έκαν αν  πίσω.

Σύμφων α μα τις διαρροές που προγήθηκαν , οι 7 επιστήμον ες θα συν εδρίαζαν  σε
πιο αραιά χ ρον ικά διαστήματα, παρατηρών τας την  πορεία της παν δημίας, και θα
διατηρούσαν  τον  συμβουλευτικότους ρόλο προς την  κυβέρν ηση, με παρεμβάσεις
για μέτρα, όταν  κρίν εται απαραίτητο.

Τ
ην εξάρθρωση μιας διεθν ικού χαρακ-
τήρα εγκληματικής οργάνωσης, κατά-
φερε το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της

Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης
Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της
Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Τα μέλη της εν  λόγω εγκληματικής ομάδας
διέπρατταν συστηματικά διαρρήξεις σε οικίες
και αποθήκες, σε διάφορες περιοχές της
Αττικής, της Χαλκίδας και του Λουτρακίου.

Σε βάρος των  συλληφθέντων ,
σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα
δικογραφία, για τα κατά περίπτωση αδικήμα-
τα της εγκληματικής οργάνωσης που διέπρ-
αττε διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτο-
υργία και κατ’ εξακολούθηση και απόπειρες
αυτών, του νόμου για την πρόληψη και
καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες, για απείθεια,
πλαστογραφία καθώς και των νόμων περί
όπλων και περί ναρκωτικών.

Στην αστυνομική επιχείρηση που πραγ-
ματοποιήθηκε  30 Σεπτεμβρίου 2021, τους
άνδρες της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής,
συνέδραμε και σύνδεσμος ΕUROPOL,
λόγω του διεθν ικού χαρακτήρα δράσης της
εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και της
συμμετοχής σε αυτή στελέχους της Μαφίας.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε,
προέκυψε ότι οι συλληφθέντες, τουλάχιστον
από το καλοκαίρι του 2020, είχαν συστήσει
και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση που
επιδίωκε τη διάπραξη κακουργημάτων και
κυρίως διακεκριμένων κλοπών - διαρρήξεων
σε οικίες και αποθήκες.

Συγκεκριμένα, η οργάνωση ήταν δομ-
ημένη στα πλαίσια των διεθν ικών εγκλημα-
τικών ομάδων και οργανώσεων του ευρα-
σιατικού οργανωμένου εγκλήματος.

Ο αρχηγός της οργάνωσης, ο οποίος
σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των διε-
θνών αστυνομιών φέρει και τον τίτλο του
«VOR», ήταν φυσικός αυτουργός σε ορι-
σμένες διαρρήξεις, κυρίως στην επαρχία.
Ήταν αυτός που λάμβανε ενημέρωση σχε-
τικά με την δραστηριότητα της ομάδας, τόσο
σε επίπεδο εγκληματικής δραστηριότητας
όσο και στο επίπεδο της μετέπειτα διαδι-
κασίας διοχέτευσης των κλοπιμαίων στην
αγορά.

Σημαντικό ρόλο στην ομάδα κατείχε έτε-
ρος συλληφθείς, ο οποίος είχε τον ρόλο του
«επιχειρησιακού αρχηγού» ειδικά στις περι-
πτώσεις που η ομάδα δρούσε σε οικίες.
Ήταν αυτός που έδινε τις σχετικές εντολές
στους υπολοίπους και επιπλέον ήταν το
άτομο το οποίο λάμβανε τις σχετικές πληρ-

οφορίες για τις οικίες-στόχους, πολλές φορές
ακόμα και από οικιακές βοηθούς, τις οποίες
στη συνέχεια διοχέτευε στην ομάδα.

Τα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής οργά-
νωσης δρούσαν με διακριτούς μεταξύ τους
ρόλους, όπως φυσικοί αυτουργοί, τσιλιαδόρ-
οι και κατοπτεύοντες.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους στις δια-
ρρήξεις των οικιών, τα μέλη της οργάνωσης
χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένη μεθοδο-
λογία, η οποία σπάνια διαφοροποιούνταν
και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου
οι συνθήκες το απαιτούσαν.

Επέλεγαν αρχικά περιοχές στην Αττική ή
στην επαρχία, όπου μετέβαιναν χρησιμο-
ποιώντας πάντα τα «επιχειρησιακά»
αυτοκίνητα της οργάνωσης. Για να
εντοπίσουν τους μελλοντικούς στόχους
τους, μετέβαιναν στην περιοχή σε διάφορ-
ες χρον ικές στιγμές, όταν οι ένοικοι έλειπαν,
και κατόπτευαν τις οικίες. Ακολούθως επιτ-
ηρούσαν τις κινήσεις των ενοίκων, ώστε να
είναι σε θέση να καταστρώσουν το καλύτε-
ρο δυνατό σχέδιο για την επίτευξη τους
στόχου τους.

Όταν τα μέλη της οργάνωσης, επέλεγαν
την περιοχή στην οποία θα δρούσαν και
αποφάσιζαν να προχωρήσουν στην διάρρ-

ηξη των οικιών, στάθμευαν τα επιχειρησια-
κά οχήματα σε κοντινά των στόχων σημεία
και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας διάφορ-
ους τρόπους (πχ κλειστά παντζούρια)
έλεγχαν εξωτερικά τα διαμερίσματα προκει-
μένου να καταλάβουν αν απουσίαζαν οι
ένοικοί τους.

Ακολούθως, με διαφόρους τρόπους και
τεχνάσματα προσπαθούσαν να αποκτή-
σουν πρόσβαση στην κεντρική είσοδο των
πολυκατοικιών. Τουλάχιστον ένα μέλος της
ομάδας παρέμενε σε κατάλληλο σημείο και
επιτηρούσε εξωτερικά την πολυκατοικία,
ώστε να βεβαιωθεί ότι αφενός μεν δεν θα
προσεγγίσουν το σημείο αστυνομικές δυνά-
μεις και αφετέρου ότι δεν θα επιστρέψουν οι
ένοικοι. Επιπλέον  έδιναν  ιδιαίτερη
βαρύτητα στις κάμερες που υπήρχαν στην
περιοχή προκειμένου να μην τους κατα-
γράψουν.

Η δράση της ομάδας δεν περιοριζόταν
μόνο σε διαρρήξεις στην περιφέρεια της
Αττικής.

Χρησιμοποιώντας τα επιχειρησιακά
αυτοκίνητα της ομάδας και σχεδόν πάντα
με την  αυτοπρόσωπη παρουσία του
αρχηγού μετέβαιναν σε διάφορες πόλεις της
επαρχίας όπως στο Λουτράκι και στη Χαλ-
κίδα και πραγματοποιούσαν και εκεί κλοπές
και διαρρήξεις με τον ως άνω αναφερόμενο
τρόπο δράσης.

Μάλιστα ήταν τέτοιο το επίπεδο οργάνω-
σής τους ως προς τα μέτρα προφύλαξης,
που στις περιπτώσεις που μετέβαιναν στην
επαρχία απέφευγαν να μιλάνε στη μητρική
τους γλώσσα μεταξύ τους προκειμένου να
μην κινήσουν τις υποψίες λαμβάνοντας υπ΄
όψιν  τις μικρές κοινωνίες των επαρχιακών
πόλεων.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθη-
καν , μεταξύ άλλων  βρέθηκαν  και
κατασχέθηκαν:

• πλήθος ηλεκτρικών και διαρρηκτικών
εργαλείων,

• κάνη μακρύκαννου όπλου, 2 αεροβόλα
όπλα, 2 διακοσμητικά πιστόλια και 2 μαχαίρ-
ια,

• 2 συσκευές αν ίχνευσης μετάλλων και
μπαλτάς,

• πλήθος διάφορων ασημικών και διακο-
σμητικών χώρου,

• πλήθος οικιακών συσκευών, τηλεορά-
σεις και παιχν ιδομηχανές,

• αναλογικός ασύρματος και 2 συσκευές
ενδοεπικοινωνίας,

• πλήθος κινητών τηλεφώνων, φωτογρα-
φικών μηχανών, ηλεκτρον ικών συσκευών
και tablet,

• πλήθος ρολογιών και πλήθος πορτοφο-
λιών,

• πλήθος αρωμάτων και γυαλιών ηλίου,

• χρυσά και ασημέν ια κοσμήματα,

• πλήθος γυναικείων τσαντών διαφόρων
σχεδίων και χρωμάτων,

• δερμάτινα είδη ένδυσης και υπόδησης,

• ζυγαριά ακριβείας,

• πλήθος αποδείξεων  ενεχυροδανει-
στηρίων,

• πλήθος αποδείξεων μεταφοράς χρημά-
των,

• 4 αυτοκίνητα,

• το χρηματικό ποσό των 7.863 ευρώ σε
διάφορα χαρτονομίσματα, ένα πλαστό χαρ-
τονόμισμα των πενήντα ευρώ, 2 συλλογές
διαφόρων νομισμάτων, 4 χρυσές λίρες
Αγγλίας, καθώς και κάρτες ανάληψης διαφόρ-
ων τραπεζών στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

• διαβατήρια,

• δελτία μεταφοράς κεφαλαίων εξερχόμε-
νων εμβασμάτων,

• τουλάχιστον δέκα (10) ενεχυριάσεις
χρυσών  κοσμημάτων , τα οποία και
κατασχέθηκαν και

• μικροποσότητα κάνναβης.

Από την γεν ικότερη έρευνα, προέκυψε
επίσης ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνω-
σης, επεδίωκαν και διέπρατταν συστηματι-
κά νομιμοποίηση των εσόδων που αποκό-
μιζαν από το σύνολο των εγκληματικών
τους πράξεων. Ήταν άεργοι, δεν είχαν
κανένα νόμιμο εισόδημα και μοναδική πηγή
εσόδων τους αποτελούσαν οι εγκληματικές
τους δραστηριότητες.

Εξάρθρωση διεθνικού χαρακτήρα εγκληματικής οργάνωσης 
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Λόγω της ιδιαίτερα
αυξημένης ζήτησης
των επιχειρήσεων για
την πρόσληψη 1.000
ανέργων 30 ετών και
άνω στις Περιφέρειες
Αττικής και Νοτίου
Αιγαίου σε νέες θέσεις
εργασίας πλήρους
απασχόλησης, που
ενεργοποιήθηκε στις
22 Σεπτεμβρίου, η
Διοίκηση αποφάσισε
την αναστολή υποβο-
λής νέων αιτήσεων τη
Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου
και ώρα 12:00. 

Δικαιούχοι είναι όλες
οι ιδιωτικές επιχειρή-
σεις που δραστηριο-
ποιούνται στις παρα-
πάνω περιφέρειες. Η
διάρκεια της επιδότ-
ησης είναι 12 μήνες και
η επιχορήγηση του
μισθολογικού και μη
μισθολογικού κόστους
ανέρχεται στα 450 €
μηνιαία για την πρό-
σληψη ανέργων και
550 € για την πρό-

σληψη μακροχρόνια
ανέργων (άνω των 12
μηνών). 

Ωφελούμενοι είναι
άνεργοι ηλικίας 30
ετών και άνω εγγεγρ-
αμμένοι στο μητρώο
του ΟΑΕΔ για χρονικό
διάστημα τουλάχιστον
ενός μήνα.

Για συμμετοχή στο
πρόγραμμα, οι ενδιαφ-
ερόμενες επιχειρήσεις
υποβάλουν ηλεκτρονι-
κά τις κενές θέσεις,
προσδιορίζοντας την
ειδικότητα και το επιθ-
υμητό εκπαιδευτικό
επίπεδο. Στη συνέχεια,
οι εργασιακοί σύμβου-
λοι του ΟΑΕΔ υποδεικ-
νύουν στην επιχείρηση
τους κατάλληλους
υποψηφίους, σύμφωνα
με τα απαιτούμενα
προσόντα της κενής
θέσης και κατόπιν η
επιχείρηση επιλέγει
μεταξύ των υποψηφίων
και προσλαμβάνει τον
άνεργο. 

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

ΟΑΕΔ: "Κλείνει" σήμερα
το συμπληρωματικό 

πρόγραμμα 1.000 νέων
θέσεων εργασίας 

για ανέργους 30 ετών
και άνω

Στα πλαίσια των φιλανθρωπικών δράσεων του
Συλλόγου "Άγιος Αλέξανδρος Γκορυτσάς"  ο
Πρόεδρος του σωματείου κ. Αντ. Κοναξής με την
βοήθεια εθελοντών φρόντισαν ώστε για άλλη μια
φορά να μαζευτούν και να προσφέρουν ρούχα και
υποδήματα σε παιδιά σχολείων της περιοχής μας
που έχουν ανάγκη .... αλλά και τετράδια, τσάντες και 

γραφική ύλη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του
Δήμου Ασπροπύργου. 
Θερμές ευχαριστίες στους Διευθυντές και εκπαι-
δευτικούς για την συνεργασία και τους εθελοντές
μας κ.κ. Α. Νικολά, Μ. Γαυγιώτακη, Κ. Κωνστάντη
& Κ. Καβαζίδη και τον οδηγό του Δήμου για την
βοήθεια...

Φιλανθρωπικές δράσεις του Συλλόγου "Άγιος Αλέξανδρος Γκορυτσάς"

Ελπίδες από χάπι σε πειραματικό στάδιο: 
Μειώνει δραστικά νοσηλείες και θανάτους από κορονοϊό

Κατά 50% μειωμέν οι θάν ατοι και ν οσηλείες ασθεν ών  που πήραν  το χ άπι μέσα
στις πρώτες πέν τε μέρες που εκδήλωσαν  συμπτώματα, σύμφων α με τη φαρ-
μακευτική εταιρεία Merck
Πειραματικό χ άπι που μειών ει κατά 50% ν οσηλείες και θαν άτους ασθεν ών  με
κορον οϊό αν ακοίν ωσε ότι δοκιμάζει η εταιρεία Merck. Σύμφων α με τις αν α-
κοιν ώσεις, η φαρμακευτική θα καταθέσει άμεσα αίτημα έγκρισης του φαρμάκου
ον όματι molnupirav ir στις υγειον ομικές υπηρεσίες των  ΗΠΑ αλλά και παγκο-
σμίως, ώστε ν α εγκριθεί η χ ρήση του.  Σύμφων α με το Associated Press η
έγκριση του χ απιού θα αποτελέσει ιστορική στιγμή στην  πορεία της παν δημίας
καθώς αυτό θα είν αι το πρώτο φάρμακο που θα κυκλοφορήσει ευρέως ως θερ-
απεία για τον  κορον οϊό. Μέχ ρι στιγμής, όλες οι θεραπείες εν άν τια στον  Cov id

χ ορηγούν ται εν δοφλέβια ή με έν εση. Για την  ώρα δεν  έχ ουν  αξιολογηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα αποτε-
λέσματα της έρευν ας, τα οποία δόθηκαν  στη δημοσιότητα από την  ίδια τη φαρμακευτική εταιρεία.

Στο μισό μειωμέν ες ν οσηλείες και θάν ατοι
Σύμφων α με τη Merck και την  Ridgeback Biotherapeutics, οι ν οσηλείες και οι θάν ατοι ασθεν ών  που έλαβαν  το
χ άπι μέσα στις πρώτες πέν τε μέρες από τότε που εκδήλωσαν  συμπτώματα, μειώθηκαν  κατά περίπου το ήμισυ,
σε σχ έση με τους ασθεν είς που έλαβαν  εικον ικό φάρμακο (placebo). Η δοκιμή έγιν ε μεταξύ 775 εν ήλικων  ασθ-
εν ών  που εκδήλωσαν  ήπια έως μέτρια συμπτώματα κορον οϊού και αν ήκαν  σε ομάδες υψηλού κιν δύν ου εξαιτίας
προβλημάτων  υγείας όπως η παχ υσαρκία, ο διαβήτης και τα καρδιακά ν οσήματα.



Μπορεί η πανδημία να έχει αναστείλει την κανονι-
κή λειτουργία των ΚΑΠΗ, όμως οι εργαζόμενοι του
ΠΑΚΠΠΑ μένουν κοντά στους ηλικιωμένους και
τους προσκαλούν σε εξ αποστάσεως δράσεις. Μία
από αυτές ήταν και το κάλεσμα για συμμετοχή στην
πραγματοποίηση ετούτης της έκδοσης. Τα μέλη μοι-
ράστηκαν μαζί μας παραδοσιακές συνταγές που
αγαπούν! 

Την έκδοση πλαισίωσαν έργα των μελών του τμή-
ματος ζωγραφικής εμπνευσμένα από τη μαγειρική.

Το συγκεκριμένο εγχείρημα αποτελεί
δείγμα της δημιουργικότητας της τρίτης
ηλικίας. Έτσι, ευχόμαστε στα μέλη των
ΚΑΠΗ μας και σε όλους τους ηλικιωμένους
να παραμένουν πάντα τόσο δημιουργικοί και
να μοιράζονται μαζί μας τις γνώσεις τους!

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα ακολο-
υθήσει ανακοίνωση σχετικά με το πού μπορ-
είτε να προμηθευτείτε το βιβλίο, το οποίο θα
διατεθεί δωρεάν και κατά προτεραιότητα σε
μέλη των ΚΑΠΗ.
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Ο
μαλά και με τήρη-
ση όλων των
μέτρων προ-

στασίας κατά της εξάπλω-
σης της πανδημίας, ολοκ-
ληρώθηκε, την Παρασκε-
υή 1η Οκτωβρίου 2021, η
νέα διανομή τροφίμων
προς τους δικαιούχους
του ευρωπαϊκού προ-
γράμματος ΤΕΒΑ, από
την Κοινωνική Υπηρεσία
του Δήμου Φυλής.

Η διανομή ξεκίνησε την
Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου και οι δικαιούχοι προσήλθαν
στην Κοινωνική Υπηρεσία με καθορισμένο ραντεβού,
προκειμένου να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός και να
τηρηθούν οι αποστάσεις, ενώ φορούσαν υποχρεωτικά
μάσκα προστασίας και θερμομετρούνταν κατά την προ-
σέλευσή τους. 

Δικαιούχοι της νέας διανομής τροφίμων του ΤΕΒΑ,
στο Δήμο Φυλής, ήταν 1.059 οικογένειες, με τα μέλη
τους να ανέρχονται συνολικά σε 2.623 άτομα. Οι δικαι-
ούχοι έλαβαν συνολικά περισσότερα από 17 είδη παν-
τοπωλείου (ελαιόλαδο, φακές, ρύζι, μακαρόνι κοφτό,
αλεύρι, γάλα εβαπορέ, συμπυκνωμένο χυμό τομάτας
κ.ά.), είδη μαναβικής (καρότα, πατάτες), τυροκομικά
προϊόντα (φέτα, ημίσκληρο κίτρινο τυρί), νωπό κρέας

(χοιρινό) και είδη καθαρι-
σμού και προσωπικής υγι-
εινής (σαμπουάν, κρεμοσά-
πουνο, καθαριστικό υγρό
γενικής χρήσης κ.ά.), σε
ποσότητες ανάλογες του
αριθμού των μελών της
κάθε οικογένειας.

«Μία ακόμη διανομή
προϊόντων ολοκληρώθηκε
με αυστηρά μέτρα προ-
στασίας και άρτια οργάνωση
από την Κοινωνική Υπηρ-

εσία. 
Συνεχίζουμε το κοινωνικό μας έργο με ασφάλεια,

ακόμη και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, και βρισκό-
μαστε δίπλα στους οικονομικά αδύναμους συνδημότες
μας σε κάθε περίσταση», υπογράμμισε ο Αναπληρωτής
Δήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολι-
τισμού, Γιώργος Αντωνόπουλος.

Στη νέα αυτή διανομή του ΤΕΒΑ οι δικαιούχοι της
«Κοινωνικής Σύμπραξης Δυτικής Αττικής» της οποίας
επικεφαλής είναι ο Δήμος Φυλής, ήταν συνολικά 3.519
οικογένειες (7.135 άτομα) από τους Δήμους Φυλής,
Μεγαρέων, Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Μάνδρας –
Ειδυλλίας και την Ιερά Μητρόπολη Ιλίου, Αχαρνών και
Πετρουπόλεως. 

Ομαλά και με ασφάλεια ολοκληρώθηκε 
η διανομή τροφίμων του ΤΕΒΑ 

από την Κοινωνική Υπηρεσία Φυλής

48

Γιορτάζοντας την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων
“Παραδοσιακές Συνταγές από τα μέλη των ΚΑΠΗ Ελευσίνας-Μαγούλας & 14 εικαστικά έργα

από τα μέλη του τμήματος ζωγραφικής του ΠΑΚΠΠΑ Ελευσίνας”!

Δήμος Ιλίου: Συγκεντρώνει 
είδη πρώτης ανάγκης για τους
σεισμοπαθείς στην Κρήτη

Ο
Δήμος Ιλίου,
με τα μάτια
σ τρ αμ μ έ ν α

στις πληγείσες
περιοχές από τον
καταστροφικό σει-
σμό στην Κρήτη,
εκφράζει την έμπρ-
ακτη συμπαράστα-

σή του στους σεισμοπαθείς και διοργανώνει
εκστρατεία αλληλεγγύης για τη στήριξη των δοκι-
μαζόμενων συνανθρώπων μας.
Οι πολίτες που επιθυμούν να συνεισφέρουν στην
προσπάθεια συγκέντρωσης τροφίμων και ειδών
πρώτης ανάγκης μπορούν να προσφέρουν τα
παρακάτω είδη:

Πτυσσόμενα κρεβάτια
Εμφιαλωμένα νερά
Τρόφιμα μακράς διαρκείας (κονσέρβες, μπισκότα,
γάλα εβαπορέ ή σε σκόνη, παξιμάδια, ρύζι, όσπρ-
ια, ζυμαρικά κλπ.)
Είδη ατομικής υγιεινής  
Κλινοσκεπάσματα (πετσέτες, σεντόνια, κουβέρτες
κλπ.)
Η συγκέντρωση των ειδών πραγματοποιείται καθ-
ημερινά στο Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48 – 50)
έως την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021, ώρες
08:00 – 19:00.



8-θριάσιο Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021

Επιτυχής ολοκλήρωση του
αν οιχτού διαγων ισμού, με
αν άδοχο την  Space Hellas

και προμηθευτή τεχν ολογίας
την  Huawei

Η
Grid Telecom, 100% θυγα-
τρική εταιρεία του ΑΔΜΗΕ,
αν ακοιν ών ει την  επιτυχ ή

ολοκλήρωση αν οιχ τού διαγων ι-
σμού για την  αν άπτυξη του ιδιόκ-
τητου δικτύου κορμού οπτικών
ιν ών  DWDM, με αν άδοχ ο την
Space Hellas και προμηθευτή
τεχ ν ολογίας την  Huawei. 

Στο πλαίσιο του τηλεπικοιν ω-
ν ιακού έργου με προϋπολογισμό 9
εκατ. ευρώ και ορίζον τα ολοκλήρω-
σης έξι έτη, η Grid Telecom θα
αξιοποιήσει την  πλούσια εμπειρία
της Space Hellas για την  αν ά-
πτυξη του παν ελλαδικού δικτύου
DWDM καθώς και εξοπλισμό
τεχ ν ολογίας state-of -the-art από
τη Huawei. 

Ο εξοπλισμός τύπου DWDM
OSN 9800 που θα χ ρησιμοποιηθ-
εί, αποτελεί τη ν αυαρχ ίδα της 

Huawei αν αφορικά με τις υπηρ-
εσίες δικτύων  κορμού (DWDM
backbone networks), με στόχ ο τη
βέλτιστη εξυπηρέτηση των
πελατών  της Grid Telecom.

Το ν έο, υψηλής διαθεσιμότητας
οπτικό δίκτυο της Grid Telecom
αν αμέν εται ν α παρέχ ει μεγάλες
ταχ ύτητες διασύν δεσης (10 Tbps),
tarif f  plans με βάση τις αν άγκες
των  πελατών , εξαιρετικά χ αμηλή
υστέρηση μεταγωγής δεδομέν ων
(Latency  Guarantee), άμεση εν ερ-
γοποίηση υπηρεσιών  και υπηρ-

εσίες Metro Ethernet. 
Η Grid Telecom έχ ει ήδη συν ά-

ψει σημαν τικές συμφων ίες για την
εμπορική εκμετάλλευση του οπτι-
κού δικτύου της και εν τός του
2021 προχ ωρά στη διάθεση υπηρ-
εσιών  υπερυψηλών  χ ωρητικοτή-
των  μεταξύ μεγάλων  αστικών  κέν -
τρων  της χ ώρας. 

Το δίκτυο οπτικών  ιν ών  της
Grid Telecom υπερβαίν ει σήμερα
τα 4.000 χ λμ. και αν αμέν εται ν α
διπλασιαστεί τα επόμεν α χ ρόν ια
συμβάλλον τας εν εργά στον  ψηφ-
ιακό μετασχ ηματισμό της χ ώρας.

Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Ε.: Χωρίς τους δήμους, δεν προχωρά 
κανένα σχέδιο πράσινης ανάκαμψης

Τ
ις θέσεις της Κεν τρικής Ένωσης Δήμων  Ελλάδος,
όσον  αφορά τις στρατηγικές για μια ανθεκτική και
βιώσιμη ανάκαμψη σε όλη την  Ευρώπη, καθώς και

το ρόλο που καλούν ται να διαδραματίσουν  οι Εθν ικές
Ενώσεις στα Εθν ικά Σχέδια Ανάκαμψης, παρουσίασε ο
Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. και Δήμαρχος Τρικκαίων  Δ. Παπα-
στεργίου, κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάν τησης των
Προέδρων  των  Ενώσεων , που συμμετέχουν  στην  Ευρ-
ωπαϊκή Επιτροπή Δήμων  και Περιφερειών . Εργαλείο ανά-
καμψης για όλη την  Ευρώπη, το Next Generation EU.

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε τόν ισε ότι το Next Generation
EU κιν ητοποιεί κονδύλια 1,8 τρισεκατομμυρίων  ευρώ,
που αν τιστοιχούν  στο 13% του συνολικού εθν ικού εισο-
δήματος των  κρατών  - μελών  της Ε.Ε.

To πρόγραμμα αυτό δίν ει μια δίκαιη ευκαιρία σε όλα τα
κράτη - μέλη, αφενός να αν τιμετωπίσουν  τις επιπτώσεις
της πανδημίας, αφετέρου να εκσυγχρον ιστούν , ώστε να
προσαρμοστούν  έγκαιρα στο ν έο περιβάλλον  που διαμο-
ρφώνουν  οι τεκτον ικές γεωπολιτικές αλλαγές που συν τε-
λούν ται παγκοσμίως.

Οι πολίτες εμπιστεύονται τις τοπικές αρχές

Όπως επισήμανε ο Δ. Παπαστεργίου, «κατά τη διάρκεια
της πρόσφατης πανδημίας, αποδείχθηκε για μια ακόμη
φορά ότι οι πολίτες εμπιστεύον ται περισσότερο από κάθε
άλλο κρατικό θεσμό, τις τοπικές τους αρχές. Οι πολίτες
των  τοπικών  μας κοινων ιών  1 είδαν  από πρώτο χέρι τι
έκαναν  για αυτούς οι Δήμαρχοι και οι Περιφερειάρχες αλλά
και οι εργαζόμενοι στους Δήμους μας. Είναι βέβαιο ότι μετά
την  πανδημία ο κόσμος μας δεν  θα είναι ίδιος. Την  επό-
μενη μέρα καλούμαστε να αξιοποιήσουμε με τον  καλύτε-
ρο δυνατόν  τρόπο τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης,
για να εν ισχύσουμε ακόμη περισσότερο τα συστήματα
υγείας, να διασώσουμε τις χ ιλιάδες επιχειρήσεις που
επλήγησαν  από την  πανδημία και μαζί, πολύτιμες θέσεις
εργασίας, να εν ισχύσουμε το δίκτυ κοινων ικής προ-
στασίας όσων  έχουν  πραγματική ανάγκη από στήριξη.
Αλλά το κυριότερο, να προωθήσουμε πολιτικές για την
πράσινη ανάπτυξη και την  ψηφιακή αναβάθμιση της

οικονομίας και της λειτουργίας των  κρατών  μας. Να δώσο-
υμε ώθηση στην  επιχειρηματικότητα που αποτελεί τον
μόνο ασφαλή δρόμο για τη δημιουργία θέσεων  εργασίας
και στο μέλλον . Σε αυτή την  προσπάθεια, η Τοπική Αυτο-
διοίκηση θα πρέπει να βρίσκεται στην  πρώτη γραμμή. Με
ρόλο και λόγο».

Το καθαρό μήνυμα της Κομισιόν: Δεν μπορεί να
υπάρξει ανάκαμψη χωρίς την Αυτοδιοίκηση

Η Κομισιόν  έστειλε από την  πρώτη στιγμή ένα πολύ
σαφές μήνυμα στις κυβερνήσεις των  κρατών  - μελών .
Επισήμανε ότι οι Περιφέρειες και οι Δήμοι θα πρέπει να
συμπεριληφθούν  στην  κατάρτιση των  εθν ικών  ανα-
πτυξιακών  σχεδίων , για την  επόμενη μέρα. Από την
αρχή και με ισότιμο ρόλο, κι όχ ι εκ των  υστέρων , σε ρόλο
κομπάρσων , όπως συνέβη δυστυχώς στο παρελθόν
στην  Ελλάδα.

Οι Δήμοι μπορούν. Χωρίς εμάς, δεν προχωρά
κανένα σχέδιο ανάκαμψης

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ είπε: «Έχουμε αποδείξει ότι διαθ-
έτουμε τις γνώσεις και την  ικανότητα που μας επιτρέπει
να ισχυριζόμαστε πως η συνεισφορά μας στην  προσπά-
θεια αυτή, θα είναι και χρήσιμη και πολύτιμη. Αλλά ακόμη
κι αν  κάποιοι αμφισβητούν  τη δυνατότητά μας αυτή,

Πώς μπορεί να υπάρξει πράσινη ανάπτυξη, που απο-
τελεί προτεραιότητα για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης,
αν  δεν  ληφθούν  υπόψη τα πράσινα σχέδια των  Δήμων ;

Το πρόγραμμα της ηλεκτροκίνησης και της δημιουργίας
σημείων  φόρτισης ηλεκτροκίνητων  οχημάτων , δεν  μπορ-
εί να γίν ει χωρίς τους Δήμους.

Η εν εργειακή αναβάθμιση σχολείων , δημόσιων  και ιδιω-
τικών  κτιρίων , δομών  υγείας, που θα αποτελέσουν  το
πρώτο κύμα αυτής της προσπάθειας, δεν  μπορεί να υλο-
ποιηθεί χωρίς τις δημοτικές αρχές.

Δεν  μπορεί να μην  συμμετέχει η αυτοδιοίκηση στην
Ψηφιακή Μετάβαση και στην  προσπάθεια να εξασφ-
αλίσουμε την  απαραίτητη πρόσβαση στο διαδίκτυο στις

επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά της Περιφέρειας.
Η μετάβαση στο μον τέλο της κυκλικής οικονομίας, δεν

μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την  εμπλοκή των  Δήμων .  
Η ψηφιοποίηση των  Δήμων  και των  δημοτικών  υπηρε-

σιών  πρέπει να είναι προτεραιότητα σε κάθε εθν ικό σχέ-
διο, αφού αποτελούμε καθημερινά υποδοχείς εκατομ-
μυρίων  αιτημάτων  και παρέχουμε αν τίστοιχες υπηρεσίες.

Καν έν ας δεν  γν ωρίζει καλύτερα τον  παλμό των
πολιτών , από την  αυτοδιοίκηση.

Ο σχεδιασμός θα γίνει από τα κάτω προς τα πάνω

«Δεν  μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί, αν  σχε-
διάζουμε πολιτικές από τα πάνω προς τα κάτω, όπως
γίν εται μέχρι σήμερα. Αυτό πρέπει να αλλάξει, ο σχεδια-
σμός πρέπει να γίν εται από τα κάτω προς τα πάνω. Αυτό
στην  πράξη σημαίν ει πως στην  Ελλάδα οι Δήμοι θα πρέ-
πει να αποκτήσουν  από το Κεν τρικό Κράτος περισσότε-
ρες ευθύνες κι αρμοδιότητες, αλλά και πόρους για να μπο-
ρούν  να αν ταποκριθούν  σε αυτές. Κι όλοι μαζί, κυβερνή-
σεις, περιφέρειες και δήμοι, θα αναλάβουμε από κοινού
την  ευθύνη της ανάκαμψης της Ευρώπης», είπε ο κ.
Παπαστεργίου.

Η GRID TELECOM αναπτύσσει το 
ιδιόκτητο οπτικό δίκτυο κορμού DWDM

Νίκη Κεραμέως:
Δεν τίθεται θέμα απόλυσης 
εκπαιδευτικών με την αξιολόγηση

Δ
εν  τίθεται θέμα
απόλυσης εκπαιδευ-
τικών  με την

αξιολόγηση, διαβεβαίωσε
η υπουργός Παιδείας .
κ. Κεραμέως σημείωσε ότι
«πρόκειται για ψηφισμέ-
ν ο ν όμο του κράτους
που εφαρμόζεται στις
περισσότερες χ ώρες της
Ε.Ε και που στοχ εύει στην  αξιολόγηση του ίδιου του
σχ ολειού, προς όφελος της εκπαιδευτικής κοιν ότ-
ητας».
Υπεν θυμίζεται ότι κρίθηκε παράν ομη απεργία –

αποχ ή που είχ αν  κηρύξει οι ΔΟΕ, ΟΛΜΕ,
ΠΟΣΕΕΠΕΑ, ΟΙΕΛΕ κατά της αξιολόγησης.Προηγήθη-
κε η κατάθεση της υπουργού Παιδείας κατεπείγουσας
αγωγής κατά  των  συν δικαλιστικών  οργαν ώσεων  των
εκπαιδευτικών  ζητών τας ν α κριθεί παράν ομη και
καταχ ρηστική η «απεργία-αποχ ή».
Σε αν ακοίν ωσή της  η ΔΟΕ έκαν ε λόγο για «κιν ήσεις

δείχ ν ουν  τον  παν ικό της κυβέρν ησης απέν αν τι
στην  ομόθυμη καταδίκη της πολιτικής της από τον
κλάδο».
Αν αφερόμεν η στις αν τιδράσεις, σχ ολίασε ότι «επί 40

χ ρόν ια συν δικαλιστικές ηγεσίες απεργούν  γιατί δεν
τους αρέσει η αξιολόγηση».
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Ε
πιτυγχάνοντας την περιβαλλοντική εξοι-
κονόμηση όσο και την κτιριακή αναβάθμιση
μιας δομής που φιλοξενεί βρέφη και νήπια,

εγκρίθηκε σε αγαστή συνεργασία με τον Δήμο
Ασπροπύργου την ενεργειακή αναβάθμιση του
Βρεφονηπιακού Σταθμού Ασπροπύργου.

Το έργο ύψους συνολικού προϋπολογισμού
644.109€ και επιλέξιμης δαπάνης 341.345€,
εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
της Περιφέρειας Αττικής, με ενέργειες του Περιφ-
ερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη και του Αντι-
περιφερειάρχη Δυτικής Αττικής Λευτέρη Κοσμό-
πουλου, ώστε να υλοποιηθεί με πόρους του
ΕΣΠΑ.

Η ενεργειακή αναβάθμιση του Βρεφονηπιακού
Σταθμού Ασπροπύργου που βρίσκεται  επί των
οδών Αγίου Γεωργίου και Σαχτούρη, αναμένεται
να αλλάξει την καθημερινότητα των παιδιών που
φιλοξενεί, αλλά και να μην επιβαρύνει το περιβάλ-
λον, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες.

Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής
Λευτέρης Κοσμόπουλος ανέφερε: «Με έργα απο-
δεικνύουμε ότι μεριμνούμε και εργαζόμαστε για
τον τόπο μας. Η καθημερινότητα ξεκινά από τις

υποδομές των σχολείων όπου φοιτούν τα παιδιά
μας και η ενεργειακή αναβάθμιση του βρεφον-
ηπιακού σταθμού Ασπροπύργου, που χρηματο-

δοτείται από ευρωπαϊκά προγράμματα, αναμένεται
να αποδώσει τόσο στο περιβάλλον όσο και στην
υγεία».

Ο
ι πρώτοι 30 οικίσκοι
για την στέγαση των
σεισμόπληκτων του

Αρκαλοχωρίου, έφθασαν  στην
Κρήτη το Σάββατο  2 Οκτω-
βρίου, ενώ οι πληγέντες περ-
νούν δύσκολες βραδιές στις
σκηνές ή στα αυτοκίνητά τους.
Εκτός από τη συνεχή μετασει-
σμική δραστηριότητα, έχουν να
αντιμετωπίσουν και το κρύο.

Οι δύσκολες συν θήκες οδήγ-
ησαν  πολλούς  ν α αν αζητήσουν
προσωριν ή στέγη εκτός των
σκην ών  που έχ ουν  στηθεί στο
Εκθεσιακό Κέν τρο Αρκαλοχ ωρίου,
όπου τη ν ύχ τα έμειν αν  180 άτομα, 100 λιγότερα από
τα πρώτα 24ωρα, αν αφέρει η ertnews.

Τοπικοί φορείς και κυβερν ητικά στελέχ η λέν ε πως
υπάρχ ει άρν ηση των  περισσότερων  κατοίκων  ν α
μετακιν ηθούν  μακριά από τα χ ωριά τους, σε σπίτια
του προγράμματος “Εστία” ή σε ξεν οδοχ εία, προσα-
ν ατολίζον ται στη λύση της τοποθέτησης οικίσκων .

Όπως δήλωσε στην  ΕΡΤ Ηρακλείου ο δήμαρχ ος
Μιν ώα Πεδιάδος, Μαν όλης Φραγκάκης, ελάχ ιστοι
άν θρωποι που έχ ουν  σοβαρά προβλήματα υγείας
έχ ουν  εκφράσει το εν διαφέρον  τους ν α στεγαστούν
στα σπίτια αυτά, παρ’ όλο που η διαδικασία εκδήλω-
σης εν διαφέρον τος μετρά μόλις λίγες ώρες και παρα-
μέν ει σε εξέλιξη.

Στο μεταξύ,  προετοιμάζον ται πυρετωδώς οι χ ώροι
στους οποίους θα τοποθετηθούν  οι οικίσκοι. Είκοσι
από αυτούς θα διατεθούν  για την  στέγαση σεισμοπ-
λήκτων  που παραμέν ουν  σε σκην ές σε μικρούς οικι-
σμούς του δήμου και οι υπόλοιποι δέκα σε έκταση
απέν αν τι από τον  καταυλισμό του Εκθεσιακού Κέν -
τρου Αρκαλοχ ωρίου. Σε αυτούς τους οικίσκους υπο-
λογίζεται ότι θα στεγαστούν  περί τους 100-120 σει-
σμοπαθείς

Ωστόσο, οι αν άγκες είν αι πολύ μεγαλύτερες και γι’
αυτό η δημοτική αρχ ή ζητά σημαν τικά μεγαλύτερο
αριθμό τέτοιων  οικίσκων . Σύμφων α με τον  κ. Φραγ-
κάκη, σε σύσκεψη σήμερα με τους προέδρους των
τοπικών  κοιν οτήτων  θα καταγραφούν  τα ον όματα
όσων  επιθυμούν  ν α στεγαστούν  σε οικίσκους,
καθώς και οι χ ώροι στους οποίους αυτοί θα τοποθετ-
ηθούν . Ως το τέλος της ημέρας, πρόσθεσε ο δήμα-
ρχ ος Μιν ώα Πεδιάδος, θα είν αι σε θέση ν α εν ημε-
ρώσει εκ ν έου εγγράφως τα αρμόδια κυβερν ητικά
όργαν α, σχ ετικά με τον  ακριβή αριθμό των  οικίσκων
που θα απαιτηθεί για την  προσωριν ή κάλυψη των
στεγαστικών  αν αγκών  των  πληγέν των .

100 σχολικές αίθουσες

Τεράστιες είναι οι ανάγκες και για σχολική στέγη,
καθώς πολλά από τα σχολικά συγκροτήματα της περ-
ιοχής έχουν υποστεί μεγάλες ζημίες ή έχουν κριθεί
ακατάλληλα. Για την κάλυψη των αναγκών, όπως είπε
ο κ. Φραγκάκης, είναι έτοιμες προς παράδοση 100
μεγάλες προκατασκευασμένες αίθουσες, οι οποίες θα
παραδοθούν μόλις είναι έτοιμες οι υποδομές τους  

Έ
να μεγάλο πρόβλημα βρίσκει την λύση
του και πλέον οι μαθητές του Δήμου
Μεγαρέων δεν θα χρειάζεται  να

πηγαίνουν στο κέντρο υγείας Ελευσίνας όσον
αφορά την διενέργεια rapid test μετά από θετικό
self test με βάση το υγειονομικό πρωτόκολλο για
την προστασία από τον COVID-19.Άμεσα ξεκινά
η εκτέλεση των rapid tests στο κέντρο υγείας
Μεγάρων. 

Ο κος Κώστας Καράμπελας ως υπεύθυνος
δημόσιας υγείας του Δήμου Μεγαρέων ευχαρι-
στεί θερμά τον διοικητή της 2ης ΥΠΕ κο Ροϊλό
καθώς και τον υποδιοικητή κο Αλεβίζο που
πάντα μεριμνούν ώστε να βρεθούν λύσεις που
σκοπό έχουν την προστασία της  υγείας των
συμπολιτών μας!

ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥΣ 
Διανυκτερεύουν σε σκηνές ή αυτοκίνητα - Μεγάλες οι ανάγκες σε οικίσκους 

ΒΡΕΘΗΚΕ ΛΥΣΗ 
Οι μαθητές του Δήμου Μεγαρέων 

δεν θα πηγαίνουν στο Κέντρο Υγείας
Ελευσίνας για rapid test 

Ενεργειακή αναβάθμιση Βρεφονηπιακού Σταθμού Ασπροπύργου 
προϋπολογισμού 644.000 ευρώ
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Η Μικρασιατική πήρε το
μάτς στα χαρτιά

Τ
ο παιχ ν ίδι του Παν λιοσιακού με τον  ΑΟ Μίμα-
Μικρασιατικής Μεγάρων  στο γήπεδο Παν οράμα-
τος δεν  διεξήχ θει αφού οι τυπικά γηπεδούχ οι

κατέβηκαν  στον  αγων ιστικό χ ώρο με μόλις επτά
ποδοσφαιριστές . Οι διαιτητές Χαμπιλάι, Σταμούλης,
Κορέστη, και ο παρατηρητής του αγών α έδωσαν
καν ον ικά το παρόν  και σημειώσε στο Φ.Α ότι η γηπε-
δούχ ος ομάδα είχ ε μόλις επτά ποδοσφαιριστές στην
αποστολή της.

Βάσει ΚΑΠ ο αγών ας κατακυρών εται  στους φιλοξε-
ν ούμεν ους με 0-3(α.α).

Σπουδαίο παιχνίδι στα
Μέγαρα. Ο Βύζας 1-0 τον

ΠΑΟΚ Μάνδρας

Ε
ν α πολύ δυν ατό τέστ και έν α σπουδαίο φιλικό
προετοιμασίας έγιν ε το απόγευμα του Σαββά-
του στο γήπεδο του Βύζα μία εβδομάδα πριν

την  έν αρξη του πρωταθλήματος και είχ αν  την  ευκαι-
ρία ν α παρακολουθήσουν  και αρκετοί φίλαθλοι στα
Μέγαρα όπου οι κιτριν όμαυροι επικράτησαν  με 1-0
του σκληροτράχ ηλου ΠΑΟΚ Μάν δρας που φάν ηκε
σκληρό καρύδι.

Οι δύο τεχ ν ικοί Λευτέρης Βασιλειάδης και Νίκος Τζα-
φέρης δοκίμασαν  διάφορα σχήματα και έβγαλαν  χ ρή-
σιμα συμπεράσματα.

Από τους κιτριν όμαυρους δεν  αγων ίστηκαν  ο Τάσος
Φλέγγας(άρρωστος)που ήταν  στο γήπεδο και ο τρα-
υματίας Καραγιάν ν ης.

Από την  ομάδα του ΠΑΟΚ απουσίαζαν  οι τρα-
υματίες Λαζαρίδης, Συμεων ίδης και οι Γκίν ης, Ζιώγας,
Παν αγιωτόπουλος(δικαιολογημέν οι).

Το τέρμα που έκριν ε την  φιλική αν αμέτρηση
σημείωσε ο Αργύρης Στρατιδάκης 20′ ύστερα απο
ωραία μεταβίβαση του Σελμαν άι.

Ο αγών ας έγιν ε χ ωρίς διαιτητές αφού δεν  προσήλθ-
αν  στο γήπεδο την  συγκεκριμέν η ώρα.

Χρέη διαιτητή έκαν ε ο Δημήτρης Κόκαλης που τα
πήγεπερίφημα.  Ιατρός του αγών α ήταν  ο Κώστας
Οικον όμοπουλος.

Αξίζει ν α σημειωθεί ότι στον  αγών α αγων ίστηκαν
σαν  αν τίπαλοι τα ξαδέλφια Αποστόλης και Γιωργής

Φυσαράκης.

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ: Ποραν ίδης, Λύγδας, Φουρν άρης,
Δρυμούσης,Φυσαράκης, Στρατιδάκης, Χατζημελετιάδης,
Κων σταν τιν ίδης, Παπαδάκης, Σαχ όλι, Σελμαν άι.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Χαμπηλάι, Σταύρε, Μαυρον ά-
σιος, Χριστόπουλος, Θεοδωρόπουλος, Κουφής, Χατ-
ζής, Σταφάι, Λεβεν τούρης, υποδοκιμή, Παπαν ικόλας.

ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ: Τσαμπούρν ης, Βλαχ όπουλος,
Χατζηαν των άκης, Μάχ λης, Τρουά, Φυσαράκης, Καλ-
ητσουν άκης, Δούκας, Κλογκερς,,Ράλλης,Ντάρβιν .

Αν απληρωματικοί: Ισαρης, Βάσης, Νομπέλης, Τσέ-
κας.

***Την  πρώτη αγων ιστική ο Βύζας αγων ίζεται στο
Καματερό με την  Ζωφριά εν ώ ο ΠΑΟΚ στην  Μάν δρα
με τον  Ηρακλή Ελευσίν ας.

Ρεπορτάζ-Φωτό:  ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ο Ακράτητος ανανέωσε με  τον
Νικόλαο Ρούμπο

Ο
Ακράτητος αν α-
κοίν ωσε την  αν α-
ν έωση της συν ερ-

γασίας του με τον  Νικόλαο
Ρούμπο, με την  οικογέν εια
του ΑΠΟ Ακράτητου.

Ο 24χ ρον ος σέν τερ
φορ, για μια ακόμη χ ρόν ια
είν αι εδώ για ν α εν ισχ ύσει
με το ταλέν το του την
ομάδα μας.

Νίκο, καλή αρχ ή με πολ-
λές επιτυχ ίες!
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Ο Σκορπιός Φυλής πήρε την
πρόκριση απέναντι από τον

Ακράτητο

Δ
εν  αν έδειξε ν ικητή ο επαν αληπτικός κυπέλλου
για την  1η φάση στο γήπεδο της Φυλής μεταξύ
του Ακράτητου και του Σκορπιού Φυλής στο

γειτον ικό ν τέρμπι αφού το σφύριγμα της λήξης του
διαιτητή Φώτη Ντάουλα βρήκε τις δύο ομάδες ισόπα-
λες χ ωρίς τέρματα με την  ομάδα του Γιώργου Σύρου
ν α παίρν ει την  πρόκριση αφού στον  πρώτο αγών α
είχ ε επικρατήσει με 2-1.

Αξίζει ν α σημειωθεί ότι η ομάδα του Σκορπιού κέρ-
δισε πέν αλτι στο 10′ αφού ο Ντόκα που το κτύπησε
αν άγκασε τον  τερματοφύλακα Καραμαλίγκα ν α αποκρ-
ούσει.

Ακόμα ο Ακράτητος ζήτησε πέν αλτι σε αν ατροπές
των  Πετσίτη και Μπραίλη.

Διαιτήτευσε ο Ντάουλας. Βοηθοί: Οικον όμου-Τόσιος.
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ: Καραμαλίγκας, Σουλτζής(80′ Κοκαβέ-

σης), Κων σταν τιν ίδης(80′ Τσομπαν ίδης), Πετσίτης,
Ζγούρι, Μπραΐλη, Φιλίππου(70′ Χριστοδούλου), Τσαλε-
ρίδης, Μυλοβάς(70′ Σοπίδης), Ρούμπος(70′ Κολέτσι),
Ρεμούν δος.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Αλεξόπουλος, Μπαλωμέν ος(80′
Αν των όπουλος), Μπραχ ίμ, Σκαμαν τζούρας, Σερέτης,
Αρκουμάν ης, Καραγιαν ν ίδης, Μπήκας, Γρίμας,
Δημητρόπουλος(75′ Κίτσας), Ντόκα(62′ Τσικρικάς).

Η Δύναμη Ασπροπύργου 
προκρίθηκε στην επόμενη

φάση κυπέλλου

Η
Δύν αμη Ασπροπύργου με δύο ν ίκες επικράτ-
ησε του Αίαν τα Παραλίας με 3-1(πρώτο μάτς
5-4) και προκρίθηκε στην  επόμεν η φάση του

κυπέλλου.
Τα τέρματα για την  ομάδα του Νίκου Λαμπριν άτου

σημείωσαν  οι:
Λαμπριν άτος Ι.(20′, 84′) και έν α ο Ντον τοβέτσι(30′).

Για λογαριασμό ττης ομάδας του Αίαν τα του Ηλία
Αμπαζάι το τέρμα σημείωσε ο Δρούγος Δ.(77′).

Διαιτήτευσε ο Χρέλιας. Βοηθοί: Σμαήλος-Μαυρομμάτ-
ης.

ΔΥΝΑΜΗ: Σιδηρόπουλος, Ορφαν ίδης, Σάλτας,
Παπαδόπουλος, Λαμπριν άτος Γ., Στυλίδης(61′ Τσισ-
κάκης), Ντον τοβέτσι(40′ Γκίν ης), Τριαν ταφύλλου, Λαμ-
πριν άτος Ι., Χαλιλόπουλος(72′ Μαυρίδης), Τσιρικ-
λός(85′ Δαμίγος).

ΑΙΑΣ: Γκούν ας, Αν δρουτσόπουλος(71′ Λαν άι),
Ματίγια, Δρούγος Μ., Ντερβισάι, Σουλέν ι, Καρόλι,
Βλάχ ος(78′ Αμπαζάι), Κόλα, Δρούγος Δ., Λύκα(80′
Ντούρος).

Επεσαν καμπάνες στην Δυτική
Αττική

Η
Πειθαρχ ική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.Δ.Α. αφού
έλαβε υπόψη της τις σχ ετικές διατάξεις του
άρθρου 10 και του άρθρου 15 του Πειθαρχ ι-

κού Κώδικα της Ε.Π.Ο., καθώς επίσης τα Φύλλα
Αγών ων  στις 25-26/09/2021 του Κυπέλλου Ερασι-
τεχ ν ικών  Ομάδων  της διοργάν ωσης της Ε.Π.Σ.Δ.Α.,
επιβάλλει ποιν ές σε ποδοσφαιριστές σωματείων , τους
παράγον τες και τους αξιωματούχ ους ως εξής:

ΜΑΡΓΑΡΗΣ Σ. Αρ.Δελτίου ΕΠΟ:1421069, Α.Σ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, 3(τρεις) Αγων ιστικές και 30€

ΣΤΡΑΤΟΥΡΗΣ Ν. Αρ.Δελτίου ΕΠΟ:1417226, Α.Σ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, 3(τρεις) Αγων ιστικές και 30€

ΚΡΥΑΔΑΣ Α. Αρ.Δελτίου ΕΠΟ:1384805, Α.Σ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, 3(τρεις) Αγων ιστικές και 30€

ΧΑΤΟΥΣΙΔΗΣ Ε. Αρ.Δελτίου ΕΠΟ:1387868, ΕΡΜΗΣ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, 3(τρεις) Αγων ιστικές και 30€

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ Κ. Αρ.Δελτίου ΕΠΟ:1331755,  ΕΡΜΗΣ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, 3(τρεις) Αγων ιστικές και 30€

Στο Σωματείο Α.Σ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ χ ρηματικό πρόστι-
μο 50€ για την  απρεπή συμπεριφορά των  3(τριών )
ποδοσφαιριστών  του.

Ο Αστέρας Μαγούλας 4-2 τον
Πυρρίχιο σε φιλικό προετοιμασίας

Ο
Αστέρας Μαγούλας στο τελευταίο του φιλικό
προετοιμασίας που έδωσε στο γήπεδο Γκορυ-
τσάς επικράτησε του Πυρρίχ ιου με 4-2. Οι

δύο προπον ητές Μιχ άλης Κάσδαγλης και Γιάν ν ης
Μπότσης χ ρησιμοποίησαν  όλους του παίκτες που

είχ αν  στην  διάθεσή τους και έβγαλαν  χ ρήσιμα
συμπεράσματα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ…
Ευχ αριστούμε θερμά την  ομάδα του Α.Σ. Πυρρίχ ιος

Ασπροπύργου για τη φιλοξεν ία & δίν ουμε τις καλύτερ-
ες μας ευχ ές για μια επιτυχ ημέν η χ ρον ιά, χ ωρίς τρα-
υματισμούς για τους αθλητές.

ΕΠΣΔΑ: Τα αποτελέσματα των
επαναληπτικών κυπέλλου στην

Δυτική Αττική

Σ
τους επαν αληπτικούς αγών ες της 1ης φάσης
του κυπέλλου στην  Δυτική Αττική σημειώθη-
καν  τα εξής αποτελέσματα.

ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ 3-0 α.α.

ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – Α.Σ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 5-
0(πρώτο μάτς 0-0)

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ 8-0

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
1-1(πρώτο μάτς 1-4)

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ – ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ ΔΗΜ. 0-
0(πρώτο ματς 1-2)

ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. – Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 0-3 α.α.(πρώτο μάτς 1-6)

ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΣΠΡ. 3-1(πρώτο ματς 5-4)

Αστερας Μαγούλας: Ο Αργύρης Παπα-
κωνσταντίνου τεχνικός διευθυντής

Ο
Αστέρας Μαγούλας αν α-
κοίν ωσε  την  έν αρξη της
συν εργασίας  με τον

Αργύρη Παπακων σταν τίν ου, ο
οποίος αν αλαμβάν ει τη θέση του
Τεχ ν ικού Διευθυν τή της ομάδας.

Έχ ει ιδιαίτερη σημασία για εμάς,
άν θρωποι που από μικρή ηλικία
συμμετέχ ουν  στην  ομάδα, ν α
στελεχ ών ουν  κρίσιμες θέσεις,
εκμεταλλευόμεν οι την  εμπειρία
που απέκτησαν  από την  έως τώρα πορεία τους.

Aργύρη καλή επιτυχ ία στα ν έα σου καθήκον τα!

Η ΑΕ Ζεφυρίου χωρίς αγώνα 3-0 στην
επόμενη φάση του κυέλλου

Ο
αγών ας της ΑΕ Ζεφυρίου και του ΠΑΟ Φυλής
δεν  έγιν ε. Οι φιλοξεν ούμεν οι δεν  παρουσιά-
στηκαν  στο γήπεδο και βάσει ΚΑΠ ο διαιτητής

έκλεισε το Φ.Α και  θα κατοχ υρωθεί στην  ΑΕΖ 3-
0(α.α).
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Ό
λοι γνωρίζουμε τα
προβλήματα που
αντιμετωπίζει το

Θριάσιο πεδίο και ιδιαίτερα
η περιοχή του
Ασπροπύργου. Αυτά
εντοπίζονται στις
εναποθέσεις παράνομων
υλικών ,εγκαταστάσεων
και δραστηριοτήτων που
έχουν σχέση με καύση
καρκινογόνων υλικών,
διέλευση βαρέων οχημάτων, λειτουργία μη
αδειοδοτούμενων δραστηριοτήτων και εν
γένει μια «άναρχη εικόνα δραστηριοτήτων
» που έχουν σχέση με την υποβάθμιση του
περιβάλλοντος.        Παρά τις προσπάθειες
ετών να παρέμβει η  κεντρική εξουσία και
όχι μόνο, για την αντιμετώπιση αυτών των
προβλημάτων, η κατάσταση οξύνεται
συνεχώς. Ιδιαίτερα η καύση δημιουργεί
καθημερινά, κυρίως στο δήμο
Ασπροπύργου, μια αποπνιχτική
ατμόσφαιρα άκρως επικίνδυνη για την
υγεία των κατοίκων.  Σε συνέχεια των
παρεμβάσεων των φορέων, των δήμων και
κυρίως του Δήμου Ασπροπύργου έρχεται
και η πρόταση –παρουσίαση επιστολής του
Αλέξη Μυλωνά, δημοτικού συμβούλου και
επικεφαλής του συνδυασμού
«ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ» και δόθηκε
στους εκπροσώπους του τύπου  την
Τετάρτη 29 του Σεπτέμβρη στο πνευματικό
κέντρο της πόλης.

Με θέμα : «Καύση καρκινογόνων υλικών
στο Δήμο Ασπροπύργου» έγινε  η
παρουσίαση του περιεχομένου της
επιστολής που απευθύνεται  σε τέσσερις
αποδέκτες:Tον Υπουργό Περιβάλλοντος κ.
Σκρέκα, τον Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη κ. Θεοδωρικάκο ,τον Υπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γεωργιάδη
και τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας κ. Αμυρά.

Κατά την παρουσίαση, τοποθετήθηκε
επιγραμματικά ο Γεώργιος Τσίγκος,

απόστρατος αξιωματικός του ναυτικού,
αναφέροντας τον Ασπρόπυργο σαν μία
αγαπημένη πόλη με πολύ θόρυβο και
ρύπους αλλά και μια πόλη με βουνό και
θάλασσα που αξίζουν να αναδειχτούν
μειώνοντας  τους ρυπογόνους παράγοντες
τόσο την ηχορύπανση όσο και την
ατμοσφαιρική ρύπανση. 

Στη συνέχεια ο κ. Μυλωνάς που  μίλησε
και απάντησε σε ερωτήσεις των
δημοσιογράφων τόνισε  ότι, η ανάγκη που
οδήγησε τη σύνταξη της επιστολής ήταν η
εξεύρεση επιπλέον λύσεων  των καίριων
αυτών προβλημάτων προτείνοντας  ότι οι
προσπάθειες επιβάλλεται να είναι
πολυεπίπεδες και στοχευμένες προς
όφελος των μελλοντικών γενεών της πόλης
και των όμορων δήμων. Τόνισε επίσης, ότι η
επιστολή πρέπει να κοινωνηθεί  ανάμεσα
σε όλους τους ανθρώπους της πόλης, του
Θριασίου πεδίου και εν γένει . «Ζούμε σε
μία βιομηχανική περιοχή με προβλήματα
γι αυτό η προσπάθεια και το κάλεσμα
πρέπει  και θα είναι συλλογικό» είπε ο κ
Μυλωνάς που κλείνοντας διάβασε την
επιστολή στους εκπροσώπους του τύπου.

Ευχόμαστε έστω και την ύστατη στιγμή,
η κεντρική εξουσία να ανταποκριθεί
δίνοντας λύσεις  που θα αναδείξουν την
περιοχή μας, όχι σαν  την «πίσω αυλή της
Αττικής», αλλά μια περιοχή  με προοπτική
«βιομηχανικής ανάπτυξης» με όρους  και
κανόνες  τέτοιους που θα αναδεικνύουν την
προστασία του περιβάλλοντος, ως το

πρώτο μέλημα όλων των εμπλεκομένων
φορέων.

Η επιστολή που είναι στη διάθεση όλων
για υπογραφή, είναι η εξής:

Κάλεσμα  των κατοίκωντου Ασπροπύργου με συλλογή υπογράφων
για τις καύσεις ελαστικών και άλλων υλικών στην περιοχή μας. 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ   ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της με αριθμ.

8ης/2019 συν εδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφ .:267  
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφ ασης για

την  τροποποίηση στο Ο.Τ. 57
του εγκεκριμέν ου ρυμοτομικού
σχεδίου του Δήμου Ασπροπύρ-
γου.

Στον  Ασπρόπυργο και στο
Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα
την  10η  Απριλίου 2019, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 19.30 μ.μ.,
συν ήλθε σε τακτική δημόσια
συν εδρίαση το Δημοτικό
Συμβούλιο Ασπροπύργου ύστε-
ρα από την  υπ’αριθμ. 7942/04-
04-2019 έγγραφ η πρόσκληση
του Πρόεδρου κου Αν τών ιου
Καραμπούλα,  η οποία δημο-
σιεύθηκε και επιδόθηκε με απο-
δεικτικό, σε όλα τα μέλη του
Συμβουλίου, και στον  Δήμαρχο,
κ. Νικόλαο Ι. Μελετίου,  σύμφ ω-

ν α με τις δ/ξεις  του άρθρου 67,
του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α΄87). 
Πριν  από την  έν αρξη της

συν εδρίασης ο Πρόεδρος
διαπίστωσε ότι, από τα 33 μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου,
παρόν τα ήταν  τα 25 και απόν τα
τα 8, και ον ομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
2 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
3)ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ         
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
8)ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
9)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11)ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
12)ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ    
13)ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 4 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
16)ΛΙΒΑΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
17)ΝΙΚΟΠΟΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
18)ΝΤΙΝΙΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
19)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21)ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
22)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
2 3 ) ΜΑ Υ Ρ Α Κ Η - ΤΣ Ι Γ Κ Ο Υ

ΕΛΕΝΗ
2 4 ) Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ             
25) ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΣΟΥΛΑ
2)ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     
3)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
4)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ  
5)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6)ΤΣΙΓΚΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

8)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ          

Ο  Δήμαρχος, κ. Νικόλαος Ι.
Μελετίου,  παρίσταται στη συν ε-
δρίαση. 
Στη συν εδρίαση παραβρέθηκε

και η κα Μαρία Καμπόλη, υπάλ-
ληλος του Δήμου, για την  τήρη-
ση των  πρακτικών .
Μετά τη διαπίστωση της ν όμιμ-

ης απαρτίας, ο Πρόεδρος κ.
Αν τών ιος Καραμπούλας, κήρ-
υξε την  έν αρξη της συν εδρία-
σης και εισηγούμεν ος το 19ο
θέμα της ημερησίας διάταξης  με
τίτλο: «Λήψη απόφ ασης για την
τροποποίηση στο Ο.Τ. 57 του
εγκεκριμέν ου ρυμοτομικού
σχεδίου του Δήμου Ασπροπύρ-
γου», έθεσε υπόψη των  μελών
του συμβουλίου την  υπ’ αριθ.
Δ.Υ./05-04-2019 εισήγηση του
Διευθυν τή Πολεοδομίας και
Τεχν ικών  Υπηρεσιών , κ.
Παν αγιώτη Καραγιαν ν ίδη, η
οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Πρόταση τροπο-
ποίησης στο Ο.Τ. 57 του εγκεκρ-
ιμένου ρυμοτομικού σχεδίου του
Δήμου Ασπροπύργου

Σας διαβιβάζουμε τα παρακάτω
:
1. Αίτηση ιδιοκτήτη
2. Τεχνική έκθεση Μηχανικού
3. ΤοπογραφικόΔιάγραμμα

Που αφορούν την πρόταση για
τροποποίηση στο Ο.Τ. 57 του
εγκεκριμένου ρυμοτομικού
σχεδίου Ασπροπύργου.
Παρακαλούμε για δικές σας

ενέργειες»,

καθώς και την από Απριλίου
2019, Τεχνική Έκθεση Μηχανι-
κού, η οποία έχει ως εξής:

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΑΙΊΉΜΑ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Πρόκειται για τροποποίηση του

εγκεκριμένου ρυμοτομικού
σχεδίου του Δήμου Ασπροπύρ-
γου στο Ο.Τ. 57
Αφορά την ιδιοκτησία του Νικο-

λάου Τσίγκου του Ιωάννου, η
οποία βρίσκεται επί των οδών
Αθανασίου Τσίγκου και Ιωάννου
Προδρόμου, στο Ο.Τ. 57, εντός
του εγκεκριμένου σχεδίου της
πόλης του Ασπροπύργου και
στον Τομέα Α.
Με βάση το εγκεκριμένο σχέδιο

στον Τομέα Α η οικοδομική και η
ρυμοτομική γραμμή ταυτίζονται
και δεν υπάρχει προκήπιο. Το
προκήπιο είναι χαρακτηριστικό
του Τομέα Β.
Στην ιδιοκτησία όμως του Νικο-

λάου Τσίγκου τόσο επί της οδού
Αθ. Τσίγκου, όσο και επί της
οδού Ιωάννου Προδρόμου η
οικοδομική και η ρυμοτομική
γραμμή δεν ταυτίζονται και έχει
δημιουργηθεί προκήπιο πλάτο-
υς 4,00 μέτρων.
Με την παρούσα ζητάμε την

τροποποίηση του εγκεκριμένου
ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.
57 και την κατάργηση του προκ-
ηπίου με απόφαση από το Δημο-
τικό Συμβούλιο.
Απρίλιος 2019»
Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το

Δημοτικό Συμβούλιο, να αποφ-
ασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά

την προαναφερόμενη διαδι-
κασία και αφού έλαβε υπόψη:
Την εισήγηση του Προέδρου,

κου Αντώνιου Καραμπούλα,
Την υπ’ αριθ.  Δ.Υ./05-04-2019

εισήγηση του Διευθυντή Πολεο-

δομίας και Τεχνικών Υπηρε-
σιών, κ. Παναγιώτη Καραγιαν-
νίδη,
Την από Απριλίου 2019 Τεχνι-

κή Έκθεση Μηχανικού,
πέρασε σε ψηφοφορία, στην

οποία, ΥΠΕΡ της Τροποποίησης
στο Ο.Τ. 57 του εγκεκριμένου
ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου
Ασπροπύργου, τάχθηκαν είκοσι
τρία (23) μέλη του συμβουλίου,
και ονομαστικά οι κ.κ.:

1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
2 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
3)ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ         
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
8)ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
9)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11)ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
12)ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ    
13)ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 4 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
16)ΛΙΒΑΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
17)ΝΙΚΟΠΟΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
18)ΝΤΙΝΙΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
19)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
2 2 ) Μ Α Υ Ρ Α Κ Η - Τ Σ Ι Γ Κ ΟΥ

ΕΛΕΝΗ
2 3 ) Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ             

ΑΠΟΝΤΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ δύο
(2) μέλη του συμβουλίου, και
ονομαστικά οι κ.κ.:
1)ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

και αποφ ασίζει
ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίν ει την  τροποποίηση και

την  κατάργηση προκηπίου στο
Ο.Τ. 57 του εγκεκριμέν ου ρυμο-
τομικού σχεδίου του Δήμου
Ασπροπύργου που αφ ορά την
ιδιοκτησία του Νικολάου
Τσίγκου του Ιωάν ν ου, η οποία
βρίσκεται επί των  οδών  Αθα-
ν ασίου Τσίγκου και Ιωάν ν ου
Προδρόμου, εν τός του εγκεκρι-
μέν ου σχεδίου της πόλης του
Ασπροπύργου και στον  Τομέα
Α.
Με βάση το εγκεκριμέν ο σχέδιο

στον  Τομέα Α η οικοδομική και
η ρυμοτομική γραμμή ταυτίζον -
ται και δεν  υπάρχει προκήπιο.
Το προκήπιο είν αι χαρακτηρι-
στικό του Τομέα Β.
Στην  ιδιοκτησία όμως του

Νικολάου Τσίγκου τόσο επί της
οδού Αθ. Τσίγκου, όσο και επί
της οδού Ιωάν ν ου Προδρόμου
η οικοδομική και η ρυμοτομική
γραμμή δεν  ταυτίζον ται και έχει
δημιουργηθεί προκήπιο πλάτο-
υς 4,00 μέτρων , το οποίο με
την  παρούσα, θα καταργηθεί.

Αφ ού  συν τάχθηκε  και  αν αγ-
ν ώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό,
υπογράφ εται  ως  κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα  αριθμό
267/2019.    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν.
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της με αριθμ.

23ης/ 2020  Συν εδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. απόφ .: 184/2020

ΘΕΜΑ: Πρόταση τροπο-
ποίησης στο Ο.Τ. 58 του εγκεκρ-
ιμέν ου ρυμοτομικού σχεδίου
του Δήμου Ασπροπύργου.
Στον  Ασπρόπυργο σήμερα,

την  2η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ.,
συν ήλθε σε τακτική δημόσια
συν εδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψ-
ης, σύμφ ων α με την  υπ  ́αριθμ.
429/12-03-2020 Κοιν ή Υπουργι-
κή Απόφ αση Υπουργών  Οικο-
ν ομικών , Εσωτερικών  και
Επικρατείας (Β’ 850/13-03-
2020), η οποία αν τικατέστησε

την  υπ’ άριθμ. πρωτ.
ΔΙΑΔΠ/Α/7841 /19 -04 -2 005
Κοιν ή Υπουργική Απόφ αση (Β’
539), το Δημοτικό Συμβούλιο
Ασπροπύργου, ύστερα από την
υπ’αριθμ. 16674/28-08-2020,
έγγραφ η πρόσκληση του
Προέδρου Δημοτικού Συμβου-
λίου, κου ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ  Γ.
ΤΣΟΚΑ,  σύμφ ων α με την  διαδι-
κασία των  διατάξεων  των  άρθ-
ρων  67,  της παρ. 51  (όπως
έχουν  τροποποιηθεί με τις δια-
τάξεις του άρθρου 184, παρ.1
του Ν.4635/2019), και 167,
παρ.12  του Ν. 3852/2010,
(όπως έχουν  τροποποιηθεί με
τις διατάξεις του άρθρου 184,
παρ.2 του Ν.4635/2019).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
ν όμιμη απαρτία, δεδομέν ου ότι,
σε σύν ολο 33 μελών , συμμε-
τείχαν  στην  τηλεδιάσκεψη,  31
μέλη και ον ομαστικά :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΤΣΟΚΑΣ  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2. ΜΑΥΡΙΔΗ  ΣΟΦΙΑ
3 . Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5. ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΨΩΜΙΑΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
7. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
8. ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
9. ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
10. ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΚΑΓΙΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

12. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
13.ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15.ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
16. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17. ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18. ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
19. ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
20. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ

ΕΛΕΝΗ
21.ΧΙΟΝΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
22.ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
23.ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
24.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΜΥΛΩΝΑΣ 
25.ΧΑΤΖΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
26.ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
27.ΜΟΥΖΑΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
28.ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
29. ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
30.ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
31. ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

2. ΜΠΑΚΑΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε
ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κος
Νικόλαος Ι. Μελετίου.
Μετά τη διαπίστωση της νόμιμ-

ης απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ.
Θεμιστοκλής Γ. Τσόκας, κήρυξε
την έναρξη της Συνεδρίασης.
Εισηγούμενος το 6ο θέμα της
Ημερήσιας διάταξης με τίτλο:
«Πρόταση τροποποίησης στο
Ο.Τ. 58 του εγκεκριμένου ρυμο-
τομικού σχεδίου του Δήμου
Ασπροπύργου», έθεσε υπόψη
των μελών,  την από 13.07.2020

Δ.Υ. εισήγηση του Διευθυντή
Πολεοδομίας και Τ.Υ. του Δ.Α.,
κου Παναγιώτη Καραγιαννίδη,
η οποία έχει ως εξής :

«Σας διαβιβάζουμε τα παρακά-
τω :
1. Αίτηση ιδιοκτήτη
2. Τεχνική έκθεση Μηχανικού
3. ΤοπογραφικόΔιάγραμμα
Που αφορούν την πρόταση για

τροποποίηση στο Ο.Τ. 58του
εγκεκριμένου ρυμοτομικού
σχεδίου Ασπροπύργου.
Παρακαλούμε για δικές σας

ενέργειες».

Ακολούθησε διαλογική συζήτ-
ηση μεταξύ των μελών του Δημο-
τικού Συμβουλίου, των οποίων
οι απόψεις και τοποθετήσεις
τους αναλυτικά, είναι καταγεγρ-
αμμένες στα απομαγνητοφων-
ημένα πρακτικά της συνεδρία-
σης. 

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το
Δημοτικό Συμβούλιο να  αποφ-
ασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά

την προαναφερόμενη διαδι-
κασία, και αφού έλαβε υπόψη :

1. Την εισήγηση  του Προέδρου,
κου Θεμιστοκλή Γ. Τσόκα,
2. Την από 13.07.2020 Δ.Υ

εισήγηση του Διευθυντή Πολεο-
δομίας και Τ.Υ. του Δ.Α.,,
3. Τις τοποθετήσεις των κ.κ.

επικεφαλής των δημοτικών παρ-
ατάξεων, και την διαλογική

συζήτηση μεταξύ των μελών του
Δ.Σ., όπως έχουν διατυπωθεί
στα πλήρη απομαγνητοφωνημέ-
να Πρακτικά της Συνεδριάσεως, 

πέρασε σε ψηφ οφ ορία στην
οποία ΥΠΕΡ, τάχθηκαν  τριάν τα
έν α (31) μέλη του συμβουλίου,
και ον ομαστικά οι κ.κ. :

1. ΤΣΟΚΑΣ  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2. ΜΑΥΡΙΔΗ  ΣΟΦΙΑ
3 . Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5. ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΨΩΜΙΑΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
7. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
8. ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
9. ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
10. ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΚΑΓΙΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
12. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
13.ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15.ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
16. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17. ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18. ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
19. ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
20. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ

ΕΛΕΝΗ
21.ΧΙΟΝΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
22.ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
23.ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
24.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΜΥΛΩΝΑΣ 
25.ΧΑΤΖΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
26.ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
27.ΜΟΥΖΑΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

28.ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
29. ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
30.ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
31. ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

και

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίν ει την   Τροποποίηση
στο Ο.Τ. 58 του εγκεκριμέν ου
ρυμοτομικού σχεδίου του Δ.Α.,
σύμφ ων α με την  από
13.07.2020 Δ.Υ. εισήγηση της
Διεύθυν σης Πολεοδομίας &
Τ.Υ., και αφ ορά τις ιδιοκτησίες
των  :  Νικολάου Τσίγκου του
Ιωάν ν ου, και Βρούβα
Αν τιογόν ης του Δημητρίου. 

Αφ ού  συν τάχθηκε  και  αν αγ-
ν ώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό,
υπογράφ εται  ως  κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα  αριθμό
184/2020.    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αν τίγραφ ο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Γ. ΤΣΟΚΑΣ



14-θριάσιο Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021

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

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  
«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  

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΛΑΜ ΑΡΙΝΑΣ, Μ Ε ΒΑΣΙΚΕΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
ARGON, AΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Μ ΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μ Ε ΕΔΡΑ 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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ΟΔΗΓΟΙ Β,Γ, Δ, Ε ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ 
Επιθυμητά προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι Διπλώματος 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 ΑΔΕΙΑ) 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  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 Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
213 200640
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
210 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
ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  ΟΟΡΡΦΦΕΕΥΥΣΣ  ΒΒΕΕΪΪΝΝΟΟΓΓΛΛΟΟΥΥ

ΔΔΙΙΕΕΘΘΝΝΗΗΣΣ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΦΦΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΑΑ..ΕΕ
((ππάάρροοχχοοςς  υυππηηρρεεσσιιώώνν  llooggiissttiiccss))  

μμεε  έέδδρραα  ττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  ΑΑττττιικκήήςς
ααννααζζηηττάά

Υπάλληλο αποθήκης

Περιγραφή θέσης

Picking και ταξιν όμηση 
παραγγελιών
Διαχ 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)



16-θριάσιο Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021


