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ΕΠΣΔΑ: Η πρεμιέρα του
πρωταθλήματος

στην Δυτική Αττική

ΠΠρροοσσθθήήκκηη  ττααλλέέννττοουυ  
σσττοο  ρρόόσσττεερρ  ττηηςς  γγυυννααιικκεείίααςς  οομμάάδδοοςς  

ττοουυ  ΠΠααννεελλεευυσσιιννιιαακκοούύ

Εντός Οκτωβρίου 
η απόφαση του ΣτΕ για τα

αναδρομικά, τα ποσά
και οι δικαιούχοι

Άδ. Γεωργιάδης:
""""ΦΦΦΦρρρρέέέέννννοοοο""""    σσσσττττιιιιςςςς    ααααυυυυξξξξήήήήσσσσεεεειιιιςςςς    ττττιιιιμμμμώώώώνννν    ττττωωωωνννν

ππππρρρρώώώώττττωωωωνννν    υυυυλλλλώώώώνννν
----    ΘΘΘΘαααα    ππππάάάάρρρροοοουυυυμμμμεεεε    μμμμέέέέττττρρρραααα,,,,    αααανννν    χχχχρρρρεεεειιιιαααασσσσττττεεεείίίί

Εγκρίνεται άμεσα το 50%
των προτάσεων-έργων των
δήμων για το «Α. Τρίτσης»

σσεελλ..  77

σσεελλ..  88

ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΗΧΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 

Παράταση έξι μηνών για
την online και δέσμευσης
θέσης, στη γραμμή Δάσος

– Κέντρο Χαϊδαρίου

σσεελλ..    1100--1111

ΑΑννααττρροοππήή  μμεε  ττηη
ΜΜεεττάάλλλλααξξηη  ΔΔέέλλτταα::
Καμία σημαντική διαφορά

στο ιικό φορτίο μεταξύ
ανεμβολίαστων 

και εμβολιασμένων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΚΙΝΕΤΑΣ

ΑΓΩΝΙΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΜΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΚΑΙ 2 ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 

σσεελλ..    33

σσεελλ..  77

σσεελλ..  99  

Υπηρετεί σε Αστυνομικό Τμήμα της Δυτικής Αττικής 
και ήταν γνωστός με το όνομα «Τηλέμαχος»

ΣΣεε  δδιιααθθεεσσιιμμόόττηητταα  αασσττυυννοομμιικκόόςς  πποουυ
ααννααρρττοούύσσεε  ααννττιιεεμμββοολλιιαασσττιικκάά  ββίίννττεεοο

σσεελλ..  22

ΝΝέέαα  ΠΠέέρρααμμοοςς::  

ΒΒρρέέθθηηκκαανν  
χχεειιρροοββοομμββίίδδεεςς

σσεε  χχωωρράάφφιι  
σσεελλ..  33--44σσεελλ..22
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300 

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν:
6908604269,6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Νεφώσεις  

Θερμοκρασία: Από 15  έως 24 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Πελαγής, Πελάγιος, Πελαγία, Πελαγούλα, Πελαγίνα,

Πελαγίτσα, Πελαγιώ 

Οσίας Πελαγίας της από εταιρίδων

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Χατζή Μαρία Ι.Θεμιστοκλέους 49,  
2105575331

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Παππά Ιωάννα Κ., Νέζη Νικολάου 44, 

2105547707

MANΔΡΑ
Γιάννου Γεώργιος Ι.

Κοροπούλη Βαγγέλη 25,2105555844

Άνω Λιόσια
Κυριακοπούλου Θεοδώρα Κ.

Λεωφόρος Φυλής 110, 2130990064

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΟΕ, Δημοκρατίας 222, 

2102312615

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε έν ας αν τιεμβολιαστής
αστυν ομικός, ο οποίος κατηγορείται ότι αν αρτούσε
βίν τεο με αν τιεμβολιαστικό περιεχ όμεν ο και κατά του
κράτους και της αστυν ομίας, με αφορμή τα εμβόλια και
την  υποχ ρεωτικότητα των  τεστ για τον  κορων οϊό.

Τα επίμαχ α βίν τεο, τα οποία έχ ουν  μπει στο μικρ-
οσκόπιο των  Αρχ ών , τα αν έβαζε τόσο στο YouTube
όπου έχ ει δικό του καν άλι, όσο και σε άλλα Μέσα Κοι-
ν ων ικής Δικτύωσης.

Λόγω αυτής της δράσης του αστυν ομικού, ο οποίος
υπηρετεί σε Αστυν ομικό Τμήμα της Δυτικής Αττικής και
εμφαν ίζεται με το όν ομα «Τηλέμαχ ος», έχ ουν  διεξαχ θ-
εί, μέχ ρι στιγμής, τέσσερις Έν ορκες Διοικητικές Εξετά-
σεις (ΕΔΕ).

Με βάση το πόρισμα μίας από τις ΕΔΕ, με απόφαση
του Αρχ ηγείου της Ελλην ικής Αστυν ομίας, επιβλήθηκε
σε βάρος του το διοικητικό μέτρο της διαθεσιμότητας.

Όπως αν ακοιν ώθηκε από το Αρχηγείο, το συγκεκρ-
ιμέν ο υλικό υποβλήθηκε στην  αρμόδια εισαγγελική
Αρχ ή και παραγγέλθηκε η διεν έργεια προκαταρκτικής 

εξέτασης από την  Υπηρεσία Εσωτερικών  Υποθέ-
σεων  Σωμάτων  Ασφαλείας.

Αν αλυτικά, η αν ακοίν ωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Σχ ετικά με αν άρτηση - βίν τεο που δημοσιεύθηκε
από αστυν ομικό σε μέσα κοιν ων ικής δικτύωσης και
αν απαράγεται στο διαδίκτυο και σε Μέσα Μαζικής
Εν ημέρωσης, γν ωρίζεται ότι, στο πλαίσιο Έν ορκης
Διοικητικής Εξέτασης, με απόφαση του Αρχ ηγείου της
Ελλην ικής Αστυν ομίας, σε βάρος του αστυν ομικού
επιβλήθηκε το διοικητικό μέτρο της διαθεσιμότητας.

Το συγκεκριμέν ο υλικό υποβλήθηκε στην  αρμόδια
εισαγγελική Αρχ ή και παραγγέλθηκε η διεν έργεια προ-
καταρκτικής εξέτασης από την  Υπηρεσία Εσωτερικών
Υποθέσεων  Σωμάτων  Ασφαλείας.

Επιπλέον , για λοιπά βίν τεο – αν αρτήσεις του εν
λόγω αστυν ομικού έχ ουν  ήδη διαταχ θεί και διεν ερ-
γούν ται Έν ορκες Διοικητικές Εξετάσεις».

Υπηρετεί σε Αστυνομικό Τμήμα της Δυτικής Αττικής 
και ήταν γνωστός με το όνομα «Τηλέμαχος»

ΣΣεε  δδιιααθθεεσσιιμμόόττηητταα  αασσττυυννοομμιικκόόςς  
πποουυ  ααννααρρττοούύσσεε  

ααννττιιεεμμββοολλιιαασσττιικκάά  ββίίννττεεοο

ΝΝέέαα  ΠΠέέρρααμμοοςς::  
ΒΒρρέέθθηηκκαανν  χχεειιρροοββοομμββίίδδεεςς

σσεε  χχωωρράάφφιι  
Έν ας άν δρας παρέδωσε  στο Τμήμα Ασφαλείας Μεγάρων
δύο χ ειροβομβίδες μέσα στις θήκες τους. Ο άν δρας είπε
στους αστυν ομικούς βρήκε τις χ ειροβομβίδες μέσα σε έν α
χ ωράφι στη Νέα Πέραμο Αττικής, όπου και βρισκόταν  ο
ίδιος.
«Βρήκα τις χ ειροβομβίδες και σας τις έφερα. Ήταν  μέσα στο
χ ωράφι. Δεν  ξέρω κάτι άλλο», φέρεται ν α είπε στους
αστυν ομικούς ο άν δρας. Αρμόδιο κλιμάκιο του Τάγματος
Υλικών  Πυρομαχ ικών  μετέβη στο σημείο αρκετά γρήγορα

για ν α κάν ει τη σχ ετική έρευν α για την  υπόθεση.Τα πολεμικά υλικά που φυλάσσον ται στο Τμήμα Ασφαλείας
Μεγάρων  θα εξουδετερωθούν . Οι αστυν ομικοί πήραν  κατάθεση από τον  άν δρα που άφησε τις χ ειροβομβίδες
και ψάχ ν ουν  περισσότερες λεπτομέρειες για την  υπόθεση προκειμέν ου ν α διαπιστώσουν  ποιος μπορεί ν α τις
παράτησε στο χ ωράφι αλλά και γιατί.
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Η online επιλογή δρομολογίου και
δέσμευσης θέσης, στη γραμμή Δάσος –
Κέντρο Χαϊδαρίου, που ξεκίνησε πιλοτικά
τον περασμένη Άνοιξη από τον ΟΑΣΑ σε
συνεργασία με τον Δήμο Χαϊδαρίου βρήκε
απήχηση στο επιβατικό κοινό, που με ένα
κλικ κλείνει θέση. Έτσι αποφασίστηκε η
εξάμηνη παράτασή του. Ταυτόχρονα ο
Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών
Αθήνας βάζει τις βάσεις για επέκταση του
προγράμματος και σε άλλους δήμους.

Δυόμισι χιλιάδες (2.500) online κρατή-
σεις θέσεων έγιναν μέσα σε διάστημα δυο
μηνών από επιβάτες στην πιλοτική λεωφ-
ορειακή δημοτική γραμμή «Δάσος-Κέντρο
Χαϊδαρίου» μέσω του προγράμματος του
ευφυούς συστήματος «SmartBUS».
Συγκεκριμένα, τους δύο μήνες πιλοτικής
λειτουργίας δημιουργήθηκαν 400 λογαρ-
ιασμοί ενεργών χρηστών, πραγματοποιήθηκαν 2.500
κρατήσεις θέσεων, εκτελέστηκαν 730 δρομολόγια ενώ
εξασφαλίστηκε έλεγχος τήρησης μέγιστης επιτρεπτής
πληρότητας οχήματος στο 100% των δρομολογίων του
SmartBUS.

«Το γεγονός ότι το πρόγραμμα προσφέρει τη
δυνατότητα στους επιβάτες να κυκλοφορούν με λεωφο-
ρείο, το οποίο δεν ξεπερνά ποτέ τη μέγιστη χωρητικότ-
ητά του, δίνει ένα αίσθημα ασφαλείας σε υγειονομικό
επίπεδο. Οσο αυξανόταν η κινητικότητα τόσο ενισχυό-
ταν η ζήτηση για την υπηρεσία. 

Η επιτυχία μάλιστα που σημειώθηκε δίνει
παράταση έξι μηνών στο πρόγραμμα,
καθώς ο αρχικός προγραμματισμός ήθελε τη
λήξη του μέσα στο φθινόπωρο», δήλωσε
στην «Καθημερινή» ο Γεώργιος Βεργόπου-
λος, εκπρόσωπος του Δήμου Χαϊδαρίου.

Πρόκειται για το πιλοτικό πρόγραμμα
εφαρμογής του ευφυούς συστήματος
«SmartBUS» για τη λειτουργία μιας «On-
Demand» λεωφορειακής γραμμής σε δημο-
τική συγκοινωνία, με δυνατότητα επιλογής
δρομολογίου και δέσμευσης θέσης βάσει
διαθεσιμότητας του οχήματος. 

Η δράση εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο
ψηφιακού μετασχηματισμού των Συγκοινω-
νιών Αθηνών και υιοθέτησης σύγχρονων
τάσεων αστικής κινητικότητας.

Η εφαρμογή «SmartBUS» η οποία ανα-
πτύχθηκε σε περιβάλλον Android και iOS,

ειδικά για το πιλοτικό πρόγραμμα, εισήγαγε μια σειρά
καινοτομιών σε σχέση με το παραδοσιακό μοντέλο
συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης καθώς μέσα από την
εφαρμογή ο χρήστης είχε τη δυνατότητα: 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΚΙΝΕΤΑΣ

ΑΓΩΝΙΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 

ΚΑΙ 2 ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 
Ανακοίνωση προς κάθε αρμόδιο φορέα του κράτους

Η Γενική Γραμματεία Πολιτι-
κής Προστασίας στο
πλαίσιο της επικείμενης
κακοκαιρίας Αθηνά καλεί
τους πολίτες να μεριμνή-
σουν για τη λήψη μέτρων
αυτοπροστασίας καθώς
και τις περιφέρειες και
τους δήμους της χώρας,
να βρίσκονται  σε
αυξημένη ετοιμότητα πολι-
τικής προστασίας.

Κι αυτό πλέον δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά τη νέα κανο-
νικότητα.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα όμως δεν είναι κάτι και-
νούριο. Το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής δεν μπορεί να
αξιοποιείται ως δικαιολογία για την εμφανή έλλειψη αντιπ-
λημμυρικής θωράκισης της χώρας. Οι ευθύνες που
βαρύνουν όλα τα επίπεδα της κρατικής εξουσίας για ό,τι
μπορεί να συμβεί, είναι βαρύτατες.

Στη Κινέτα που έχει πληγεί από μία πυρκαγιά και δύο
πλημμύρες, κανένα έργο δεν έχει υλοποιηθεί αφήνοντας
απροστάτευτους τους κατοίκους να αγωνιούν. 

Απαιτούμε αλλαγή πορείας για την υλοποίηση, μέσα σε
ένα σαφές χρονοδιάγραμμα, όλων των απαραίτητων υπο-
δομών, για να μη θρηνήσουμε θύματα και κατεστραμμένες
περιουσίες τόσο στην περιοχή μας όσο και σε όλη τη χώρα.

Νέες προϋποθέσεις προβλέ-
πονται για την εφαρμογή του
μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ 

παρατάθηκε μέχρι 31 Δεκεμ-
βρίου 2021.

Ειδικότερα οι επιχειρήσεις-
εργοδότες μπορούν να ενταχθ-
ούν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑ» για τους μήνες
Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμ-
βριο 2021, εφόσον πληρούν τα
απαραίτητα οικονομικά κριτήρ-
ια, τα οποία είναι τα ίδια με
αυτά που ισχύουν για την έντα-
ξή τους κατά τους μήνες Ιούλιο-
Αύγουστο-Σεπτέμβριο 2021.

Για τους μήνες Οκτώβριο 2021 έως και
Δεκέμβριο 2021 στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑ» εντάσσονται οι εργαζόμενοι, που
έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας, πλήρους
απασχόλησης κατά την 30η Σεπτεμβρίου
2021.

Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα υποβο-
λής στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ των δηλώσεων
«ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α' - ΦΑΣΗ)» και
«ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Ά  - ΦΑΣΗ) -
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» από επιχειρήσεις –
εργοδότες που επιθυμούν να ενταχθούν 

στον Μηχανισμό για τον μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟ
2021 από σήμερα μέχρι 31 Οκτωβρίου.

Σε κάθε περίπτωση παραμένει η
υποχρέωση γνωστοποίησης εκ των προ-
τέρων κάθε αλλαγής ή τροποποίησης της
οργάνωσης του χρόνου εργασίας μέσω του
εντύπου Ε4: Πίνακας Προσωπικού –
Συμπληρωματικός Ωραρίου των εργαζομέ-
νων που εντάσσονται στον ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ, για
τον μήνα Οκτώβριο.

Για τον μήνα Σεπτέμβριο δίνεται η
δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων
«ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β'- ΦΑΣΗ)»
μέχρι 11 Οκτωβρίου.

ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΗΧΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 
Παράταση έξι μηνών για την online επιλογή δρομολογίου 

και δέσμευσης θέσης, στη γραμμή Δάσος – Κέντρο Χαϊδαρίου

Συν εχ ίζεται στη σελ. 4

Νέες προϋποθέσεις για την εφαρμογή
του μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ 

Παρατάθηκε μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021
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Συν εχ ίζεται από τη σελ. 3

Κράτησης θέσης με δυνατότητα επιλογής αφετηρίας, προορισμού και ώρας αναχώρησης και αυτόματο έλεγχο
διαθεσιμότητας θέσης και δέσμευσης του δρομολογίου ή και πρότασης εναλλακτικού δρομολογίου σε περίπτωση μη
διαθεσιμότητας.

– Ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο για τη θέση του λεωφορείου που έχει πραγματοποιηθεί η κράτ-
ηση και την ακριβή ώρα που θα βρίσκεται στη στάση και

– Προβολής ιστορικού δρομολογίων/κρατήσεων και επαναδέσμευσης δρομολογίου.

Παράλληλα, το σύστημα παρείχε τη δυνατότητα διαχείρισης τηλεφωνικών αιτήσεων κράτησης θέσης για
τα άτομα χωρίς πρόσβαση στην «έξυπνη» εφαρμογή.

To «SmartBUS» μεταξύ άλλων αποτελεί και μία καινοτόμα λύση για τον περιορισμό της διασποράς του
Covid-19 στα ΜΜΜ καθώς παρέχει τη δυνατότητα:

– Παρακολούθησης επιβιβάσεων, αποβιβάσεων και αριθμού επιβαινόντων στο όχημα σε πραγματικό
χρόνο.

– Εφαρμογής και ελέγχου τήρησης των μέτρων περιορισμού του μέγιστου αριθμού επιβατών ανά όχημα
στο πλαίσιο του Covid-19, μέσω του αυτόματου συστήματος κράτησης θέσης, βάσει του ανώτατου κάθε
φορά επιτρεπτού αριθμού επιβατών ανά όχημα.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΟΑΣΑ, μετά την επιτυχή λειτουργία της «On-Demand» λεωφορειακής
γραμμής, ο Οργανισμός στοχεύει:

– Στην επέκταση του συγκεκριμένου εγχειρήματος και σε επιπλέον ενδοδημοτικές γραμμές και γραμμές
τοπικού χαρακτήρα.

– Στην ενσωμάτωση νέων καινοτόμων λειτουργιών στο σύστημα, όπως πχ. η βελτιστοποίηση δρομο-
λογίων βάσει των κρατήσεων στο σύστημα, με στόχο την κάλυψη της ζήτησης με βελτιωμένες χρονοα-
ποστάσεις, μικρότερο κόστος (λιγότερα χιλιόμετρα) και φυσικά μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα
λόγω χαμηλότερων εκπομπών CΟ2.

– την περαιτέρω συνεργασία με τους δήμους στο πρότυπο της συνεργασίας με τον Δήμο Χαϊδαρίου για
την αξιοποίηση του SmartBUS και τη βελτίωση του επιπέδου συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης σε τοπικό
επίπεδο.

“Ψηφιοποίηση της
αστικής κ ινητικότητας”

Ο γενικός γραμματέας
Με τα φορών, Γ ιά ννης
Ξιφαράς, σε  δήλωσή του
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, τόνισε
πως έ να ς α πό τους
βα σικούς στόχους του
Υπουργε ίου ε ίνα ι  οι
ολοκληρωμέ νε ς κα ι
α π ρ ό σ κ ο π τ ε ς
με τα κινήσε ις των
πολι τών με  τα  μέ σα
μα ζ ικής με τα φορά ς,
σημε ιώνοντα ς πως
ε στιά ζοντα ς στις
δυνατότητες που δίνουν η
τεχνολογία  κα ι τα  ευφυή
συστήμα τα  με τα φορών,
οι αστικές συγκοινωνίες
μπορούν κα ι πρέπε ι να
π ρ ω τ α γ ω ν ι σ τ ή σ ο υ ν
στην ψηφιοποίηση της
αστικής κινητικότητας.

«Ο σχεδιασμός μας για
τον με τασχηματισμό των
αστικών συγκοινωνιών,
προσέθεσε  ο κ.Ξιφαράς,
«προσβλέ πε ι  στη
δ η μ ι ο υ ρ γ ί α
ε ξ υ π ν ό τ ε ρ ω ν ,
φιλικότε ρων κα ι  με
μηδε νικό α ποτύπωμα
με τα φορών. Η
ε φα ρμογή κα ι
υποστήρ ιξη α πό τον
ΟΑΣΑ ε νός τέ τοιου
ευφυούς συστήματος για
τη λε ι τουργία  ”On-
Demand”  λεωφορε ιακής
γρα μμής στη δημοτική
συγκοινωνία , μπορε ί να
συνε ισφέ ρε ι  σημαντικά
σ τ η ν
α π οτ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ ε ρ η
ε ξυπηρέ τηση του

ε πιβα τικού κοινού κα ι
την ορθολογική
δια χε ίρ ιση των μέ σων
μεταφοράς».

“Ο ΟΑΣΑ θέτει τις
βάσεις για
εξυπνότερες κ αι
φ ι λ ι κ ό τ ε ρ ε ς
μεταφορές”

Από την πλευρά του, ο
διε υθύνων σύμβουλος
του ΟΑΣΑ, Νικόλα ος
Αθανασόπουλος, τόνισε
ότι  «ο ρόλος των
α στικών συγκοινωνιών
της Αθήνας στη β ιώσιμη
κινητικότητα  ε ίνα ι
καθορ ιστικός κα ι με  την
ε ισα γωγή κα ινοτόμων
ε φα ρμογών στις
με τα κινήσε ις των
επιβατών, ο ΟΑΣΑ θέτε ι
τ ις βά σε ις για
ε ξυπνότε ρε ς κα ι
φιλικότερες με ταφορές»
κα ι προσέθεσε :

«Ανα μφίβολα , η
εφαρμογή ενός τέ τοιου
”ε υφυούς”  συστήμα τος
με τα φορών μπορε ί  να
συνε ισφέ ρε ι  σημαντικά
στη β ε λτίωση του
ε π ι π έ δ ο υ
σ υ γ κ ο ι ν ω ν ι α κ ή ς
εξυπηρέτησης σε  τοπικό
επίπεδο κα ι για  τον λόγο
α υτό ο Οργα νισμός
στοχε ύε ι  στη
συνε ργα σία  κα ι  με
άλλους δήμους για  την
ε πέ κτα ση του
ε γχε ιρήμα τος κα ι  σε
ά λλε ς ε νδοδημοτικέ ς
γραμμές».

Το πιλοτικό σύστημα στοΤο πιλοτικό σύστημα στο
Χαϊδάρι πέτυχε και τώραΧαϊδάρι πέτυχε και τώρα
συζητείται η επέκταση συζητείται η επέκταση 
του προγράμματος και σετου προγράμματος και σε
άλλους δήμουςάλλους δήμους
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Σε μια προσφυγική κατοικία χτισμένη στο τέλος της δεκαετίας του
1920 στην οδό Λαμψάκου 13, είναι στεγασμένο το Μουσείο ιστο-
ρίας και λαογραφίας του συλλόγου Μικρασιατών Ελευσίνας . Η

κατοικία που δωρίστηκε στο σύλλογο από τους κληρονόμους της κ.
Καλλιόπης Φαγαδέα, το γένος Κοντρογάννη από τη Σμύρνη, επισκευά-
στηκε με αγάπη και ζήλο, έτσι ώστε να παραμείνει αυτούσια, ως ήταν,
για να αποτελεί κοιτίδα διαφύλαξης της μνήμης , ίχνος ανεξίτηλο του
πολιτισμού, του ήθους, της υλικής ζωής και καθημερινότητας μιας γενιάς
που ξεριζώθηκε βίαια από τις Εστίες της. Όπως μας είπε η κ Γεωργία
Γιαντζόγλου, πρόεδρος και ψυχή του συλλόγου, εγκαινιάστηκε στις 15-
12-2013 δίνοντας στα μέλη του συλλόγου, στους κατοίκους του συνοικι-
σμού, στην περιοχή της Άνω Ελευσίνας και στην πόλη της Ελευσίνας τη
χαρά της πραγμάτωσης ενός ονείρου, ενός αγώνα ετών.

Μέσα στο σπίτι με τη σάλα, την
κάμαρη, το μαγεριό, την πίσω
αυλή και το πορτάκι που οδηγεί
στο πίσω σοκάκι, ομιλούντα τα
εκθέματα. Σαφώς, έμψυχα
χαρίσματα των ανθρώπων του
συλλόγου, κληρονομιά από τα
πολύτιμα κειμήλια της καρδιάς
τους που διαφύλαξαν οι γονείς,
οι παππούδες και τα προγονικά
τους, με τάξη τοποθετημένα,
όπου πραγματικά ταιριάζουν και
δίνουν ιστορική ταυτότητα σε
κάθε γωνιά του σπιτιού.

Περνώντας την πόρτα, η
απλότητα, η νοικοκυροσύνη και
η πάστρα εμφανής σε όλες τις
αισθήσεις… -«Ακόμα μυρίζει το
λουλάκι τριγύρω »,λέει χαμο-
γελώντας ο κ. Μιχάλης Πολυβός
που ήταν κοντά μας στην ξενάγ-
ηση.

Η κ. Γεωργία, όμορφα ,με γλυκύτητα και με πραγματικό σεβασμό μας επέτρεψε να
γνωρίσουμε τα αντικείμενα του σπιτιού, μιλώντας μας γι αυτά σαν να ήταν τα «παιδιά
της». Εκεί, η ραπτομηχανή, το κρεβάτι με τα ασπροκέντια, το κόκκινο κεντημένο μικρ-
ασιάτικο καφτάνι ,το ψυγείο πάγου, τα υφαντά πασούμια ,οι παλιές φωτογραφίες, οι
επιστολές ,το κλειδί ,η ντουλάπα με τον καθρέφτη και η φουφού. Ένα σπιτικό φιλόξε-
νο, ένα μουσείο συγκίνησης, μνήμης, θεματοφύλακας της ιστορίας που διδάσκει ,εξι-
στορεί και καταθέτει στους νέους στοιχεία για τη ζωή των Ελλήνων Μικρασιατών που
ήρθαν στην πόλη της Ελευσίνας το 1922.

Ως αποτέλεσμα της μετακίνησης των Ελλήνων προσφύγων από τη Μ. Ασία στην
πόλη της Ελευσίνας από το 1922 και την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1923-24
,ιδρύθηκε ο σύλλογος Μικρασιατών Ελευσίνας το 1932.Ένας σύλλογος που μέχρι

σήμερα έχει αποδείξει
με όραμα και αγώνα
μέσα από την πλούσια
δράση του, ότι η δια-
τήρηση και η διάδοση
της πολιτιστικής κληρ-
ονομιάς των αξέχα-
στων πατρίδων της
καρδιάς τους είναι
παρακαταθήκη για τη
νέα γενιά ,για την
πόλη ,για κάθε άνθρ-
ωπο που σκύβει
ταπεινά στις ρίζες του
και στην αναζήτηση
της ταυτότητας του.
Σήμερα αριθμεί πάνω
από 850 μέλη, διαθέ-
τει 35 μελή χορωδία,
χορευτικά τμήματα
παιδιών ,εφήβων κι
ενήλικων καθώς και
θεατρική ομάδα. Η
δημιουργία του μου-
σείου είναι το στολίδι
,η κυψέλη όπου οι
άνθρωποι του συλλό-
γου και όχι μόνο
βρίσκουν τόπο και
τρόπο να ακουμπή-
σουν και να αγγίξουν
την ιστορία των πρό-
γονων τους.

Στη διεύθυνση Ικονίου και Ελευθ-
έριου Βενιζέλου στην πόλη της
Ελευσίνας μπορεί κανείς να επισκε-
φτεί το σύλλογο [τηλ: 210.5546328-
2105542379]και στην οδό Λαμψά-
κου 13 μπορεί να ξεναγηθεί στο
μουσείο και να θαυμάσει την αξιό-
λογη την έκθεση με τις Μινιατούρες
του Γεωργίου Ευστρατιάδη που
ανοίγει για το κοινό από τις 26-09-
2021 έως το τέλος του έτους.

τηλ: 210 5561091 – e-mail
:mikrasiateselefinas@gmail.com

Κοιτίδα διαφύλαξης της μνήμης και της κληρονομιάς των Ελλήνων προσφύγων από τη Μ. Ασία 

Σπουδαία κειμήλια  στο Μουσείο ιστορίας και λαογραφίας των Μικρασιατών Ελευσίνας
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ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 

Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

Τ
ην Παρασκευή 29 Οκτωβρίου
πληρώνονται χιλιάδες δικαιούχοι τα
επιδόματα του ΟΠΕΚΑ ενώ η πέμπτη

δόση του επιδόματος παιδιού Α21 θα καταβ-
ληθεί 30 Νοεμβρίου.

Ωστόσο ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο ο
ΟΠΕΚΑ να πληρώσει νωρίτερα τα επιδόματα
καθώς  η 28η Οκτωβρίου, η οποία για πρώτη
φορά θεσμοθετήθηκε φέτος ως επίσημη αργία,
μπορεί να οδηγήσει στην πίστωση των χρημά-
των μια μέρα νωρίτερα.

Ως γνωστόν, τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ
πληρώνονται την τελευταία ημέρα του μήνα
ωστόσο, οι πληρωμές ξεκινούν μία μέρα
νωρίτερα.

Δεδομένου ότι η αμέσως προηγούμενη είναι
αργία (28η Οκτωβρίου), το πιθανότερο
σενάριο είναι οι δικαιούχοι να δουν τα πρώτα
χρήματα από τις 27 Οκτωβρίου Τετάρτη, το
μεσημέρι.

Αναλυτικότερα οι  δικαιούχοι  που
πληρώνονται στις 29 Οκτωβρίου είναι οι
εξής:

Επίδομα Στέγασης: Δικαιούχοι 281.494
Επίδομα Γέννας: Δικαιούχοι 12.000
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Δικαιούχοι

275.754
Αναπηρικά: Δικαιούχοι 171.248
Στεγαστική Συνδρομή: Δικαιούχοι 900
Επίδομα Ομογενών: Δικαιούχοι 6.682
Ανασφάλιστοι Υπερήλικες σύνταξη του ν.

1296/1982: Δικαιούχοι 19.993
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερ-

ηλίκων: Δικαιούχοι 15.115

Έτσι όσοι πληρωθούν στις 29 Οκτωβρίου
την πρώτη δόση θα πληρωθούν την δεύτερη
δόση στις 28 Φεβρουαρίου 2022.

Η αίτηση υποβάλλεται εντός προθεσμίας
τριών μηνών από τη γέννηση του παιδιού.

Μία νέα αίθουσα απέκτησε ο 1ος
Παιδικός Σταθμός Ζεφυρίου, προ-
κειμένου να καλύψει τις ανάγκες
που προέκυψαν με τη δημιουργία
Βρεφικού Τμήματος από τη φετινή
σχολική χρονιά.

Πρόκειται  για προκατασκευα-
σμένη αίθουσα υψηλών προδιαγρ-
αφών με πλήρη αυτονομία ως
προς τις λειτουργίες και τη χρήση
της, που καλύπτει  πλήρως τις
ανάγκες λειτουργίας ενός τμήμα-
τος. Η νέα αίθουσα, συνολικού
εμβαδού 42 τ.μ., διαθέτει χώρο
κουζίνας και τουαλέτες και είναι
πλήρως εξοπλισμένη με αυτόνομο
σύστημα ψύξης – θέρμανσης (air-
condi tion), θερμομόνωση,
σύστημα συναγερμού, πυρασφά-
λεια, αυτόματο σύστημα πυρόσβε-
σης και αλεξικέραυνο. 

Με τη νέα αίθουσα και τη δημιουργία του Βρεφ-
ικού Τμήματος, ο 1ος Παιδικός Σταθμός εξυπηρ-
ετεί καλύτερα τους γονείς της γύρω περιοχής, οι
οποίοι πλέον δεν χρειάζεται να μεταφέρουν τα
βρέφη τους στον 2ο Παιδικό Σταθμό που βρίσκε-
ται μακριά. Παράλληλα, συνεχίζεται κανονικά η λει-
τουργία του Βρεφικού Τμήματος του 2ου Παιδι-
κού Σταθμού.

Η μελέτη για την προμήθεια της νέας αίθουσας
έγινε με μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας υπό τον
Αντιδήμαρχο Θανάση Σχίζα, ο οποίος παρέστη

και στην τοποθέτηση, και η αίθουσα αγοράστηκε
με πόρους του ΝΠΔΔ Παιδικών και Βρεφον-
ηπιακών Σταθμών Ζεφυρίου.

«Η προσθήκη νέας αίθουσας κρίθηκε απαρ-
αίτητη προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες
ανάγκες του 1ου Παιδικού Σταθμού, που προέκ-
υψαν μετά τη δημιουργία του Βρεφικού Τμήμα-
τος, το οποίο έχει λάβει όλες τις εγκρίσεις και
άδειες κι έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του φιλο-
ξενώντας 28 βρέφη», υπογραμμίζει ο Πρόεδρος
των Παιδικών Σταθμών Ζεφυρίου Γιώργος Κούρ-
κουλος ο οποίος ευχαρίστησε τον Θανάση Σχίζα
για τη διαχρονικά άψογη συνεργασία του. 

«Η διαρκής αναβάθμιση και ενίσχυση των υπο-
δομών της προσχολικής αγωγής αποτελεί για μας
σημαντική προτεραιότητα προκειμένου να
παρέχουμε ασφαλές και λειτουργικό περιβάλλον
για την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη
των παιδιών στα πρώτα τους βήματα στην κοι-
νωνία. 

Ταυτόχρονα στεκόμαστε αρωγοί στην ελληνική
οικογένεια απαλλάσσοντας τους γονείς τους από
το άγχος και το κόστος της διαπαιδαγώγησης των
παιδιών της προσχολικής ηλικίας, ενώ διευ-
κολύνουμε και όσους γονείς εργάζονται, να
ασχοληθούν με την εργασία τους χωρίς αγωνία
για τα παιδιά», τόνισε ο Δήμαρχος Φυλής Χρή-
στος Παππούς.

Ενισχύθηκε με νέα αίθουσα και Βρεφικό
Τμήμα ο 1ος Παιδικός Σταθμός Ζεφυρίου

ΟΠΕΚΑ: Η 28η Οκτωβρίου
στέλνει νωρίτερα στα ΑΤΜ τους
δικαιούχους των επιδομάτων



Σε μια σημαντική ανακοίνω-
ση –προαναγγελία προέβη ο
πρόεδρος της Κεντρικής Ένω-
σης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ),
Δημήτρης Παπαστεργίου , στη
συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της (7/10/21).

Απαντώντας στον προβ-
ληματισμό και την κριτική
μελών του ΔΣ της ΚΕΔΕ για τις
μέχρι τώρα καθυστερήσεις στο
« Τρίτσης» , ανακοίνωσε ότι εντός
των επόμενων ημερών θα εκδοθεί
νέα ΚΥΑ.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της
ΚΕΔΕ , η ΚΥΑ αυτή θα ορίζει ότι η 

Επιτροπή Αξιολόγησης θα έχει
εντάξει έργα δήμων που δεν μέχρι 

ώρα δεν έχουν ένταξη , ή έχουν
ενταχθεί και ο προυπολογισμός
είναι μικρός.

Ο κ. Παπαστεργίου τόνισε ότι
στόχος είναι εντός του Νοεμβρίου
να έχει ενταχθεί για κάθε δήμο το
50% των έργων « που αντέχει το
πλαφόν μας», όπως είπε χαρακ-
τηριστικά.

Επίσης ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ
ενημέρωσε ότι έχουν ενταχθεί 300
έργα , συνολικού προυπολογισμού
800 εκατομμυρίων ευρώ .
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Ο
Υ π ο υ ρ γ ό ς
Εργασίας και
Κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν

Υποθέσεων Κωστής Χατ-
ζηδάκης συναντήθηκε
σήμερα με Έλληνες Παρ-
αολυμπιονίκες. Κατά τη
συνάντηση που έγινε στο
ΟΑΚΑ,  ο κ. Χατζηδάκης
εξέφρασε τα συγχαρητήρ-
ιά του στους αθλητές για
τις επιτυχίες τους στους
Π α ρ α ο λ υ μ π ι α κ ο ύ ς
Αγώνες του Τόκιο. Οι
Παραολυμπιονίκες από
την πλευρά τους, δια του
προέδρου του Συλλόγου
τους, Γρηγόρη Πολυχρ-
ονίδη, εξέφρασαν τη στήριξή τους για την εισαγωγή του
θεσμού του Προσωπικού Βοηθού για άτομα με αναπηρία
που περιλαμβάνεται στο νόμο για την ενίσχυση της Κοι-
νωνικής Προστασίας που ψηφίστηκε πρόσφατα.

Μέσω του Προσωπικού Βοηθού υποστηρίζονται τα
άτομα με αναπηρία με στόχο τη διευκόλυνσή τους στις
καθημερινές δραστηριότητές τους και τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των ιδίων και των οικογενειών τους.  Το
πρόγραμμα θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται πιλοτικά από το
επόμενο έτος και χρηματοδοτηθεί με 42 εκατ. ευρώ από
το Ταμείο Ανάκαμψης. Σε πρώτη φάση αφορά 1.000
άτομα με αναπηρία, ιδίως βαριές περιπτώσεις και τους
βοηθούς τους. Μετά την αξιολόγηση των δεδομένων
που θα προκύψουν από την πιλοτική εφαρμογή του
Προσωπικού Βοηθού, σχεδιάζεται η επέκταση του προ-
γράμματος. Όπως δήλωσε ο κ. Χατζηδάκης, «Ο Προ-
σωπικός Βοηθός είναι ένα καινοτόμο μέτρο με προο-
δευτικό χαρακτήρα που θα κάνει λιγότερο δύσκολη την
καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία. Πρόκειται για
ένα μέτρο που ήδη εφαρμόζεται σε πιο προηγμένες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα εφαρμοστεί για
πρώτη φορά στην Ελλάδα πιλοτικά από το 2022. Θα
χρηματοδοτηθεί με  πόρους 42 εκατ. ευρώ από το
Ταμείο Ανάκαμψης. Θα αφορά σε πρώτη φάση σε 1.000
άτομα με αναπηρία  με τους αντίστοιχους βοηθούς τους.
Σε πολλούς μπορεί ο αριθμός να φαίνεται μικρός αλλά
θέλω να σημειώσω ότι σε ολόκληρη τη Γερμανία
υπάρχουν 2.000 προσωπικοί βοηθοί. Μιλάμε για μια

χώρα που είναι πολύ πιο
προηγμένη, αλλά κυρίως
8-9 φορές μεγαλύτερη
πληθυσμιακά από την
Ελλάδα.  Έχουμε πολλά
να κάνουμε, δεν υπάρχει
καμιά αμφιβολία. Βούλησή
μας όμως είναι να επι-
ταχύνουμε τον βηματισμό
προς την στήριξη των ανα-
πήρων. Και θέλω το αναπ-
ηρικό κίνημα να μας λογα-
ριάζει όλους εμάς στην
Κυβέρνηση ως συμμάχους
του. Και φυσικά εμένα
προσωπικά !».

Ο Γενικός Γραμματέας
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της
Φτώχειας Γιώργος Σταμάτης δήλωσε: «Όταν μιλάμε για
τον Προσωπικό Βοηθό μιλάμε για υπηρεσία Προσωπι-
κού Βοηθού προς το άτομο με αναπηρία. Ενισχύουμε
την κοινωνική πολιτική του κράτους με έναν νέο θεσμό
που θα βοηθήσει τα ΑμεΑ στο κομμάτι της κοινωνικής
τους ένταξης και της ορατότητάς τους μέσα στην κοι-
νωνία.  Προσβλέπουμε στη συνεργασία του αναπηρικού
κινήματος, ώστε οι Προσωπικοί Βοηθοί να πάνε στους
ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη την προ-
σωπική βοήθεια.  Όλες οι δράσεις που υλοποιούμε
συνδέονται με την προσβασιμότητα και αυτό είναι το επό-
μενο μεγάλο στοίχημα που έχουμε ως κοινωνία, ως
Πολιτεία και ως κυβέρνηση».

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Παραολυμπιο-
νικών Γρηγόρης Πολυχρονίδης δήλωσε:«Ως άτομα με
αναπηρία, ένα από τα πρωταρχικά μας μελήματα είναι
να αποδείξουμε ότι είμαστε παραγωγικά μέλη της κοι-
νωνίας. Μέσω του αθλητισμού, επιδιώκουμε να στείλο-
υμε μήνυμα ότι όσα προβλήματα και να αντιμετωπίζει
ένα άτομο με αναπηρία. δεν μπορούν να τον
εμποδίσουν να κατακτήσει τα όνειρά του. Σε αυτή την
προσπάθεια, ο Προσωπικός Βοηθός είναι πολύτιμο
στήριγμα. Αισθάνομαι υπερήφανος που είμαστε από τις
πρώτες χώρες που εισάγουμε αυτόν το θεσμό που έρχε-
ται να ελαφρύνει κάποια βάρη, κάποια εμπόδια που μας
παρουσιάζονται λόγω της αναπηρίας, για να είμαστε
ακόμα πιο παραγωγικοί  στην καθημερινότητά μας».

Κ. Χατζηδάκης: Καινοτόμο μέτρο 
ο Προσωπικός Βοηθός για ΑμεΑ

Στηρίζουν τον Προσωπικό Βοηθό οι Παραολυμπιονίκες

Εγκρίνεται άμεσα το 50% των προτάσεων-έργων των δήμων για το «Α. Τρίτσης»

ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ
ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ/ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΑ ΣΤΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ''ΠΡΟΣΦΕΡΩ''

ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ.....

Όποιος επιθυμεί να γίνει ενεργό μέλος εγγράφ-
ονται  άνδρες και  γυναίκες που έχουν
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Η παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής, ιατροφαρ-
μακευτικής, επισιτιστικής, και αναπτυξιακής βοήθ-
ειας προς κοινωνικά και οικονομικά ευπαθείς
ομάδες, όπως ανέργους, αστέγους, ΑΜΕΑ, ηλι-
κιωμένους και παιδιά, καθώς και η συνδρομή σε
περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όπως σει-
σμοί, πλημμύρες, φωτιές κ.λπ

Να συμμετάσχει και να προσφέρει στο σύλλογο
Κοινωνικό Έργο ''Προσφέρω'' Ομάδα Εθελοντών
Πολιτών - Αχαρναί, ας επικοινωνήσει με τα ΤΗΛ:
6937191968 - 6971724357 Κος ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ.
facebook: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ''ΠΡΟΣΦΕΡΩ''
email: koinonikoergoprosfero@yahoo.gr
blog: wwwprosfero.blogspot.com

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ''ΠΡΟΣΦΕΡΩ''
ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΑΧΑΡΝΑΙ
Ενταγμένος στην Γ.Γ.Π.Π. ( Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας ) με αριθμό Μητρώου ΑΜ
16/2016
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Εντός Οκτωβρίου η απόφαση 
του ΣτΕ για τα αναδρομικά, τα ποσά

και οι δικαιούχοι

Σ
υν εχ ίζεται η
αγων ία για
σχ εδόν  δύο

εκατομμύρια συν τα-
ξιούχ ους, καθώς εκκρ-
εμεί η έκδοση της
δικαστικής απόφασης
για τα αν αδρομικά σε
επικουρικές συν τάξεις
και Δώρα (από τις
περικοπές στη
μν ημον ιακή περίοδο).

Ειδικότερα, στην
Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας έχ ει ήδη δικαστεί η προσφυγή
συν ταξιουχ ικών  αποφάσεων  και εκκρ-
εμεί η σχ ετική απόφαση που θα βγει
μέσα στον  μήν α. Από το Συμβούλιο
της Επ ικρατείας αν αμέν εται ν έα
απόφαση, αυτή τη φορά για τις περι-
κοπές των  δώρων  επιδομάτων  σε κύρ-
ιες και επικουρικές συν τάξεις καθώς
και τις περικοπές των  επικουρικών
την  περίοδο των  Μν ημον ίων .

Δικαιούχ οι των  αν αδρομικών  σε
περίπτωση θετικής απόφασης του ΣτΕ
είν αι μόν ο όσοι έχ ουν  προσφύγει,
εν ώ η απόφαση αφορά την  επιστροφή
των  δώρων  του εν τεκαμήν ου Ιούν ιος
2015 – Μάιος 2016, όπως και τις
αν τίστοιχ ες περικοπές στις επικουρι-
κές συν τάξεις.

Το επίμαχ ο εν τεκάμην ο των  επιστρ-
οφών  ξεκιν ά στις 11 Ιουν ίου 2015,
όταν  το ΣτΕ έκριν ε αν τισυν ταγματικές
τις μειώσεις του 2012, και φθάν ει έως
τις 12 Μαΐου 2016, όταν  άρχ ισε η
ισχ ύς του ν όμου Κατρούγκαλου με τον
επαν υπολογισμό των  συν τάξεων .

Από το συγκεκριμέν ο εν τεκάμην ο –
οι περικοπές του οποίου κρίθηκαν
αν τισυν ταγματικές – επεστράφησαν
αν αδρομικά τον  Οκτώβριο του 2020,
μόν ο οι μειώσεις που αφορούσαν  τις
κύριες συν τάξεις.

Η κυβέρν ηση δεν  κατέβαλε και τα
δώρα, όπως ρητά προέβλεπε η απόφ-
αση του ΣτΕ του 2019, με αποτέλεσμα
ν α ακολουθήσουν  ν έες προσφυγές
στο ΣτΕ από συν ταξιουχ ικές
οργαν ώσεις. Εν τός Οκτωβρίου αν αμέ-
ν εται ν α δημοσιευτεί η απόφαση της
πιλοτικής δίκης του προηγούμεν ου
Ιαν ουαρίου που θα κρίν ει τον  ν έο
γύρο αν αδρομικών .

Δυν ητικά τα ν έα αν αδρομικά του
εν τεκαμήν ου Ιούν ιος 2015 – Μάιος
2016 θα μπορούσαν  ν α φτάσουν  σε
ύψος τα 2,5 δισ. ευρώ, αν άλογα με το
εύρος της απόφασης και τις παραγρα-
φές. Οι διεκδικήσεις αφορούν  723
εκατ. ευρώ για τα αν αδρομικά των  επι-
κουρικών  και 1,875 δισ. ευρώ για τα
δώρα δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Σωρευτικά, εάν  τα δύο αν ώτατα δικα-
στήρια δικαιώσουν  τους συν ταξιούχ ο-

υς, το δημοσιον ομικό κόστος εκτιμάται
σε πάν ω από 4 δισ. ευρώ. Σε αυτό το
ποσό θα πρέπει ν α προστεθεί
περίπου 1 δισ. ευρώ από την  επιστρ-
οφή και κατάργηση της εισφοράς
αλληλεγγύης.

Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συν ε-
δρίου έχ ει εκδώσει απόφαση που
δικαιών ει τους συν ταξιούχ ους του
Δημοσίου από το 2017, αλλά το Δημό-
σιο μέχ ρι σήμερα δεν  την  έχ ει εφα-
ρμόσει.

Πάν τως, σε περίπτωση θετικής έκβα-
σης η καταβολή των  χ ρημάτων  αν αμέ-
ν εται ν α πάει για το 2022, καθώς πρό-
κειται για έν α ποσό που προσεγγίζει
τα 2.5 δισ. Υπεν θυμίζεται εδώ πως
πριν  από έν α χ ρόν ο είχ αν  καταβληθ-
εί τα αν αδρομικά στις κύριες συν τά-
ξεις, μετά από θετική δικαστική απόφ-
αση.

Ποσά
Τα δικαιούμεν α αν αδρομικά στις επι-

κουρικές και στα Δώρα, αν ά Ταμείο και
αν ά ποσό σύν ταξης, διαμορφών ον ται
ως εξής:

Για συν ταξιούχ ους ΙΚΑ που λαμβά-
ν ουν  σήμερα επικουρική σύν ταξη 312
ευρώ πριν  το φόρο, τα αν αδρομικά 11
μην ών  είν αι 2.197 ευρώ, εν ώ με επι-
κουρικές των  170 ευρώ βγαίν ουν  αν α-
δρομικά 710 ευρώ.

Για συν ταξιούχ ους Δημοσίου με επι-
κουρική σύν ταξη 379 ευρώ τα αν αδρο-
μικά 11μήν ου φτάν ουν  στα 3.052
ευρώ, εν ώ με επικουρικές των  228
ευρώ βγαίν ουν  αν αδρομικά 1.606
ευρώ.

Για συν ταξιούχ ους Ταμείων  ΔΕΚΟ-
τραπεζών  με επικουρική σύν ταξη 370
ευρώ τα αν αδρομικά φτάν ουν  στα
3.396 ευρώ, εν ώ με επικουρικές στα
213 ευρώ αν αδρομικά 1.499 ευρώ.

Για συν ταξιούχ ους ΝΑΤ με επικουρι-
κές στα 481 ευρώ πριν  το φόρο τα
αν αδρομικά είν αι 2.565 ευρώ, εν ώ για
επικουρικές των  173 ευρώ βγαίν ουν
αν αδρομικά 500 ευρώ.

Για συν ταξιούχ ους άλλων  Ταμείων
(Επικουρικό Εμποροϋπαλλήλων , Δικ-
ηγόρων , Αρτοποιών  κ.ά.) που λαμβά-
ν ουν  σήμερα επικουρική σύν ταξη 371
ευρώ πριν  το φόρο τα αν αδρομικά
φτάν ουν  ως 2.987 ευρώ, εν ώ για επι-
κουρικές των  185 ευρώ τα αν αδρομικά
βγαίν ουν  στα 453 ευρώ.

O
ν όμος για τις
π ο ρ ε ί ε ς
εφαρμόζεται κατά

γράμμα, διασφαλίζον τας
με αυτόν  τον  τρόπο την
ομαλότητα στις
μετακιν ήσεις των
πολιτών  και την
ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ή
δραστηριότητα στην
Αθήν α, διαβεβαίωσε ο
υπουργός Προστασίας
του Πολίτη, Τάκης
Θεοδωρικάκος, τους
εκπροσώπους του
εμπορικού κόσμου της
πρωτεύουσας, με τους
οποίους είχ ε συν άν τηση
σήμερα στο γραφείο του
και συζήτησαν  θέματα
ασφαλείας στο εμπορικό
κέν τρο της
πρωτεύουσας.

Επίσης ο υπουργός
αν ακοίν ωσε στους
συν ομιλητές του ότι για
ν α αν τιμετωπιστεί η

εγκληματικότητα στην  

περιοχ ή του κέν τρου
εν ισχ ύεται με 30
αστυν ομικούς το Α.Τ.
Ομόν οιας. Ειδικότερα ο
κ. Θεοδωρικάκος είχ ε
συν άν τηση με τον
πρόεδρο του Εμπορικού
Συλλόγου Αθην ών ,
Σταύρο Καφούν η, τον
γεν ικό γραμματέα,
Αθαν άσιο Τσαγκάρη και
τον  διευθυν τή, Σωτήρη
Αν των ίου, η οποία
διεξήχ θη σε θετικό κλίμα.

«Ασφάλεια παν τού,
ασφάλεια για όλους»
τόν ισε ο υπουργός στους
συν ομιλητές του και
πρόσθεσε: 

«Συμβάλλουμε με όλες
μας τις δυν άμεις με
σκοπό ν α διευκολύν ουμε
τον  εμπορικό κόσμο ν α
πάρει αν άσα μετά από
μια δύσκολη περίοδο. 

Δημιουργούμε τις κατάλ

ληλες συν θήκες για ν α 
αυξηθεί το αίσθημα

ασφάλειας των  εμπόρων
της πρωτεύουσας και
των  καταν αλωτών ».

Ο υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη ζήτ-
ησε από τον  κ. Καφούν η
την  αν αβάθμιση της
συν εργασίας τους με τη
συν δρομή και του Δήμου
Αθην αίων . 

«Είχ αμε μια εποικοδομ-
ητική συζήτηση με τον
υπουργό. Μιλήσαμε για
θέματα ασφάλειας στο
εμπορικό κέν τρο της
Αθήν ας και την
εν ίσχ υση της συν ερ-
γασίας μας σε θέματα
που αφορούν  την  απρ-
όσκοπτη λειτουργία της
πόλης και της αγοράς»
δήλωσε ο πρόεδρος του
Εμπορικού Συλλόγου,
Σταύρος Καφούν ης.

Τ. Θεοδωρικάκος: 
«Το πρόγραμμα για τις πορείες 
θα εφαρμόζεται κατά γράμμα»

Σχολικά γεύματα: Πότε ξεκινούν, περισσότερα
σχολεία φέτος στο πρόγραμμα

Μ
ε αυξημένο προϋπολογισμό, 90,1 εκατ. έναντι 73.5 εκατ. ευρώ το
2020-2021, ξεκινά το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για το 2021-2022.

Από το πρόγραμμα θα ωφεληθούν πάνω από 224.300 μαθητές σε 1.621
σχολικές μονάδες.
Όπως τονίζεται από το Υπουργείο Εργασίας, φέτος εντάχθηκαν 268 περισ-

σότερες σχολικές μονάδες στο πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων και θα
μοιραστούν 40.000 περισσότερες μερίδες φαγητού σε σύγκριση με την
προηγούμενη σχολική χρονιά. 
Η διανομή αναμένεται να ξεκινήσει σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας
από τα μέσα Οκτωβρίου 2021.
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Για το κύμα αν α-
τιμήσεων  που
πλήττει την  παγ-
κόσμια οικον ομία
μίλησε στον  ΣΚΑΪ
ο υπουργός Αν ά-
πτυξης και Επεν -
δύσεων , Άδων ις
Γ ε ω ρ γ ι ά δ η ς
σημειών ον τας ότι
η κυβέρν ηση θα
λάβει μέτρα αν
χ ρειαστεί. Τόν ισε
δε ότι η ελλην ική
αγορά λειτουργεί
"ρολόι" και δε χ ρει-
άζεται παν ικός, καθώς δεν  υπάρχ ει
καν έν ας κίν δυν ος ελλείψεων  στα
ράφια, όπως παρατηρείται σε άλλες
χ ώρες. 

Όπως επισήμαν ε "σύμφων α με τη
Eurostat και ο Σεπτέμβριος κατέταξε
την  Ελλάδα σε μια από τις τελευταίες σε
πληθωρισμό χ ώρες της Ευρώπης και
συγκεκριμέν α στην  τρίτη από το τέλος.
Έχ ουμε σε μέσο όρο πληθωρισμού και
τον  Σεπτέμβριο τα 2/3 του μέσου ευρω-
παϊκού όρου. Αυτό σημαίν ει ότι η αγορά
μας λειτουργεί σωστά και ακόμα η επι-
βάρυν ση του καταν αλωτή δεν  είν αι
τόσο μεγάλη. Ο πληθωρισμός παραμέ-
ν ει αρν ητικός" και πρόσθεσε ότι σύμφ-
ων α με τα τελευταία στοιχ εία  της
ΕΛΣΤΑΤ, το διαθέσιμο εισόδημα του

ελλην ικού ν οικοκυριού το 2021 έχ ει
αυξηθεί. 

"Αν  χ ρειαστεί θα πάρουμε επιπλέον
μέτρα, δε χ ρειάζεται παν ικός", υπο-
γράμμισε ο κ. Γεωργιάδης.

Μάλιστα, εμφαν ίστηκε καθησυχ α-
στικός επισημαίν ον τας ότι υπάρχ ει έν α
"φρεν άρισμα" στις αυξήσεις των  τιμών
των  πρώτων  υλών  και των  αγαθών .

Ως προς την  εν έργεια, δήλωσε ότι
δεδομέν ου λόγω της παγκόσμιας κρίσης
που λαμβάν ει σχ εδόν  αν εξέλεγκτη
μορφή η καθημεριν ή αύξηση των  τιμών ,
η κυβέρν ηση έχ ει φτιάξει ειδικότερα
μέτρα για ν α μην  επιβαρυν θεί ο κατα-
ν αλωτής. 

Άδ. Γεωργιάδης: "Φρένο" στις 
αυξήσεις τιμών των πρώτων υλών

- Θα πάρουμε μέτρα, αν χρειαστεί

Αν ατροπή με την  Μετάλλαξη
Δέλτα: Καμία σημαν τική διαφο-
ρά στο ιικό φορτίο μεταξύ
αν εμβολίαστων  και εμβολιασμέ-
ν ων

Δεν  παρατηρείται σημαν τική
διαφορά στο ιικό φορτίο της
μετάλλαξης Δέλτα του κορον ο-
ϊού μεταξύ των  εμβολιασμέν ων
και των  αν εμβολίαστων  που
έχ ουν  μολυν θεί από τον  ιό,

ούτε μεταξύ των  συμπτωμα-
τικών  και των  ασυμπτωμα-
τικών , σύμφων α με μια ν έα
αμερικαν ική επιστημον ική
μελέτη.

Οι ερευν ητές, με επικεφαλής
τον  δρα Ρίτσαρν τ Μίτσελμορ
του Παν επιστημίου της Καλιφ-
όρν ια-Ντέηβις, οι οποίοι έκα-
ν αν  τη σχ ετική προδημοσίευ-

ση στο medRxiv  (δεν  έχ ει
υπάρξει ακόμη καν ον ική
δημοσίευση σε επιστημον ικό
περιοδικό), σύμφων α με το
πρακτορείο Ρόιτερς, αν έλυσαν
στοιχ εία για 869 ασθεν είς που
είχ αν  διαγν ωστεί με κορον οϊό
και από τους οποίους οι 632
ήταν  ασυμπτωματικοί. Οι περ-
ισσότεροι είχ αν  μολυν θεί από
την  μετάλλαξη Δέλτα του ιού.

Η μελέτη των  ιικών  φορτίων
καθεν ός ατόμου δεν  βρήκε
κάποια σημαν τική διαφορο-
ποίηση στο μέσο ιικό φορτίο
των  εμβολιασμέν ων  και των
αν εμβολίαστων , ούτε αν άμεσα
σε εκείν ους με συμπτώματα και
χ ωρίς συμπτώματα, ούτε με
βάση άλλα κριτήρια (ηλικία,
φύλο, είδος εμβολίου).

Περίπου έν ας στους πέν τε
(20%) εμβολιασμέν ους θετικούς
στον  κορον οϊό βρέθηκε με
υψηλό ιικό φορτίο και, από
αυτούς, ο έν ας στους τρεις
ήταν  ασυμπτωματικός. Κάτι

τέτοιο παρατηρήθηκε και σε
παιδιά κάτω των  12 ετών , άρα
ήταν  πιθαν ώς μεταδοτικά, κάτι
που, κατά τους ερευν ητές,
δικαιολογεί τη διεν έργεια τεστ
στους μαθητές.

Η μεταδοτικότητα παρουσιά-
ζεται και από άλλους παράγον -
τες

«Η μελέτη μας δεν  παρέχ ει
πληροφορίες σχ ετικά με τη
μεταδοτικότητα», τόν ισε ο
Μίτσελμορ, διευκριν ίζον τας ότι
η μετάδοση του κορον οϊού
επηρεάζεται από διάφορους
παράγον τες, όχ ι μόν ο από το
ιικό φορτίο ή από το αν  κάποι-
ος έχ ει εμβολιαστεί. «Δεν  είν αι
πάν τως σωστό ν α υποθέτει
κάποιος ότι επειδή έχ ει εμβο-
λιαστεί, δεν  μπορεί ν α μολυν θ-
εί ο ίδιος ή ν α μολύν ει άλλους,
ακόμη κι αν  είν αι ασυμπτωμα-
τικός», πρόσθεσε.

Όπως έχ ουν  δείξει και άλλες
μελέτες, τα εμβόλια Cov id-19

μειών ουν  την  πιθαν ότητα μόλ-
υν σης ακόμη και των  άλλων  με
τους οποίους έρχ εται σε επαφή
έν ας εμβολιασμέν ος, όμως
υπάρχ ει πάν τα πιθαν ότητα ο
τελευταίος είτε ν α μολυν θεί
από τον  κορον αϊό (οι λεγόμε-
ν ες λοιμώξεις breakthrough),
είτε και ν α τον  μεταδώσει σε
τρίτους.

Μέτρα προστασίας και για
τους εμβολιασμέν ους

Γι’ αυτό το λόγο, οι ερευν ητές
αν έφεραν  ότι, μολον ότι ο εμβο-
λιασμός αποτελεί την  καλύτερη
προστασία, αν  ληφθεί υπόψη
το όχ ι αμελητέο ποσοστό
ασυμπτωματικών  λοιμώξεων
breakthrough μεταξύ των  εμβο-
λιασμέν ων , θα πρέπει πιθαν ώς
και οι εμβολιασμέν οι ν α
συν εχ ίσουν  ν α φοράν ε μάσκα
σε ορισμέν ους χ ώρους και ν α
τηρούν  άλλα μέτρα προφύλαξ-
ης, κάτι που αφορά κυρίως
τους άλλους που είν αι αν εμ-
βολίαστοι.

ΑΑννααττρροοππήή  μμεε  ττηηνν  ΜΜεεττάάλλλλααξξηη  ΔΔέέλλτταα::
Καμία σημαντική διαφορά στο ιικό φορτίο μεταξύ ανεμβολίαστων και εμβολιασμένων

«Η επιδείνωση θα συνεχιστεί...»
Τούντας – Τρίτη δόση και για τους κάτω των 60 ετών
εάν υπάρχει η δυνατότητα

Για τη χ ορήγηση της τρίτης δόσης εμβολίου
μίλησε, μεταξύ άλλων , ο καθηγητής Κοιν ων ι-

κής και Προληπτικής Ιατρικής ΕΚΠΑ, Γιάν ν ης
Τούν τας. Όπως αν έφερε, εάν  υπάρχ ει η
δυν ατότητα από άποψη διαθεσιμότητας θα
έπρεπε ν α εμβολιαστούν  με την  τρίτη δόση
και οι κάτω των  60 ετών . Σε σχ έση με τις

ευπαθείς ομάδες ο κ. Τούν τας συν έστησε ν α
εμβολιαστούν  και πριν  την  πάροδο του εξαμή-

ν ου από την  δεύτερη δόση.

Τρίτη δόση σε όλους

Σε συν έν τευξή του στο Πρώτο Πρόγραμμα ο κ. Τούν τας, σχ ολίασε τις τελευταίες
αποφάσεις για τους εμβολιασμέν ους πολίτες εκτιμών τας ότι ο κίν δυν ος για διασπο-
ρά είν αι μεν  υπαρκτός αλλά δεν  είν αι μεγάλος. Αν τιθέτως ο κίν δυν ος αυξάν εται,
εάν  τα ποσοστά των  αν εμβολίαστων  ν έων  και γεν ικότερα του αν εμβολίαστου
πληθυσμού παραμείν ουν  στα επίπεδα που είν αι σήμερα.
Εκτίμησε ότι έχ ουμε μείν ει πίσω σε σχ έση με την  εμβολιαστική κάλυψη από τις
περισσότερες ή όλες τις δυτικοευρωπαϊκές χ ώρες και αυτό το πληρών ουμε καθημε-
ριν ά. Μαζί με τη Βουλγαρία κατέχ ουμε τις δύο τελευταίες θέσεις σε ό,τι αφορά τις
τελευταίες 40 ημέρες που αποτυπών ουν  την  επιστροφή από τις θεριν ές διακοπές,
το άν οιγμα των  σχ ολείων , τις κοιν ων ικές εκδηλώσεις και κάθε άλλη δραστηριότητα.

Ετήσιο εμβόλιο ή φάρμακο στα πρώιμα στάδια της μόλυν σης

Όπως είπε ο κ Τούν τας, η επιδείν ωση θα συν εχ ιστεί μέχ ρι ν α φτάσουμε το επιθ-
υμητό ποσοστό του 80% των  εμβολιασμών .
Σημείωσε ότι δεν  πρόκειται ποτέ ν α απαλλαγούμε από τον  κορον αϊό, καθώς στην
καλύτερη περίπτωση θα εξελιχ θεί σε μια πιο βαριά μορφής γρίπη. Ωστόσο ή θα
έχ ουμε έν α εμβόλιο που θα παρέχ ει απόλυτη κάλυψη 100% που θα χ ρειάζεται ν α
κάν ουμε κάθε χ ρόν ο ή έν α φάρμακο το οποίο σε πρώιμα στάδια της μόλυν σης ν α
μπορεί ν α αποτρέπει την  επιβάρυν σή της.
Τους επόμεν ους μήν ες θα κάμψουμε την  επιδημία, πρόσθεσε, από τον  Νοέμβριο
και μετά θα αρχ ίσει ν α μειών εται το επιδημικό κύμα, αλλά θα περάσουμε έν αν
χ ειμών α με κρούσματα και θύματα.
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✨ Έν αρξη εγγραφών  στα τμήματα ακαδημιών  από
την  Δευτέρα 04 Οκτωβρίου τηρών τας αυστηρά όλα τα
υγειον ομικά πρωτόκολλα ΕΟΔΥ ΓΓΑ ,

Δεδομέν ης της ιδιαίτερης κατάστασης με τον  Cov id -
19, ξεκιν άμε την  ν έα χ ρον ιά με υπευθυν ότητα,
οργάν ωση και πάν ω από όλα με αισιοδοξία !!!

Έλα ν α μας γν ωρίσεις!
�Δωρεάν  προπον ήσεις για αγόρια και κορίτσια που

θέλουν  ν α γν ωρίσουν  το άθλημα έν α (1) μην ά..
�� Από την  Δευτέρα 04 Οκτωβρίου σας περιμέν ουμε

όλες και όλους στο κλειστό Γυμν αστήριο του
Ασπροπύργου “Γεώργιος Θ. Τσόκας” ν α γν ωριστούμε
από κον τά και ν α γίν ουμε όλοι μαζί μία μεγάλη
οικογέν εια στο σύλλογο που έκαν ε γν ωστό τον
Ασπρόπυργο στο άθλημα του Handball με τις επιτυχ ίες
του το 8o Κύπελλο Ελλάδος στους Άν δρες στο Beach
Handball για την  περίοδο 2020-2021!!

Οι προπον ήσεις θα διεξάγον ται στο Κλειστό
Γυμν αστήριο “Γεώργιος Θ. Τσόκας” και στο Κλειστό
Γυμν αστήριο του 1ου Γυμν ασίου, υπό την  επίβλεψη
του έμπειρου και ειδικευμέν ου προπον ητή Στέλιο
Αλεπουδέα ,  Εκπαιδευτικό, Προπον ητή ΤΕΦΑΑ.

� Στόχ ος μας ν α τους μυήσουμε στο μαγικό κόσμο
του Handball και τα μυστικά του, ν α δοκιμάσουν , ν α
προπον ηθούν  και ν α τους γίν ει στάση ζωής!

�Γν ωρίστε το πιο όμορφο άθλημα σε έν α σύγχ ρον ο
και ασφαλές περιβάλλον !!!

Σκοπός της προσπάθειάς μας είν αι ν α προσφέρουμε 

στα παιδιά τις κατάλληλες συν θήκες και τα
ερεθίσματα για ν α αν απτύξουν  και ν α εκφράσουν  τα
σωματικά και ψυχ ικά τους χ αρίσματα.

Η ευγέν εια και ο σεβασμός, αξίες τις οποίες
πρεσβεύουμε, αποτελούν  τη βάση για την  αθλητική
παιδεία και έν αν  ασφαλή δρόμο για μια καλύτερη
κοιν ων ία.

��⚕� Για ν α έχ ουν  την  κατάλληλη σωματική
αν άπτυξη και διάπλαση καθώς επίσης και τη
διατήρηση της υγείας τους και για ν α πετύχ ουν  τις
καλύτερες δυν ατές επιδόσεις οι αθλητές και οι
αθλήτριές μας είν αι υπό την  διατροφική καθοδήγηση
και παρέμβαση από το Διαιτολογικό Γραφείο
Χριστόπουλος Νικ. Ηλίας .

� Τμήματα αγοριών  και κοριτσιών .
Θα υπάρχ ει έκπτωση - 25％ για εγγραφές για

γεν ν ηθέν τες και γεν ν ηθείσες το έτος 2014-2017 Σας
περιμέν ουμε!

�Κάν ε την  εγγραφή σου τώρα! Έν αρξη εγγραφών
από 4/10 Πληροφορίες:
☎� 6984235760 Κος Ματθαίου Νικόλαος

6983595142 Κα Χριστοφιλοπούλου Χρύσα.
� as.oly mpiosdias@gmail.com
Ακολουθήστε μας στο:
Facebook: https://www.f acebook.com/Α.Σ.Ο.Δ

Ασπροπύργου
I n s t a g r a m :

https://www.instagram.com/asod_aspropy rgu/

Α.Σ.Ο.Δ Ασπροπύργου Handball
ΟΟΛΛΗΗ  ΗΗ  ΠΠΟΟΛΛΗΗ  ΠΠΑΑΙΙΖΖΕΕΙΙ  HHAANNDDBBAALLLL!!!!!!!!
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Aκαδημία ΠΑΟΚ Μάνδρας:  Είμαστε δίπλα 
στα παιδιά και τους γονείς...

Πρωταρχικός μας στόχος είναι η
υγεία των παιδιών της Ακαδημίας

μας! Στο πλήρως εξοπλισμένο
ιατρείο της Ακαδημίας με όλα τα

μέτρα προστασίας , μας
επισκέφθηκε ο Καρδιολόγος μας

και ενέκρινε με τον απαραίτητο
έλεγχο τις κάρτες των αθλητών για
την συμμετοχή τους σε όλους τους

αγώνες που θα έρθουν στην
πορεία ! Είμαστε δίπλα στα παιδιά

και τους γονείς για ότι
χρειαστούν…

Σήμερα  η
κλήρωση της

Γ΄Εθνικής

Σήμερα 08/10/2021
στις 11:00 θα πραγμα-
τοποιηθεί στα γραφεία
της Ε.Π.Ο. η κλήρωση

για το πρόγραμμα
αγώνων της Γ’ Εθνικής
Κατηγορίας 2021-22,
χωρίς την παρουσία

κοινού και εκπρ-
οσώπων των ΜΜΕ,

λόγω των μέτρων προ-
στασίας από τον Covid-

19.

ΠΠρροοσσθθήήκκηη  ττααλλέέννττοουυ  
σσττοο  ρρόόσσττεερρ  
ττηηςς  γγυυννααιικκεείίααςς  οομμάάδδοοςς  
ττοουυ  ΠΠααννεελλεευυσσιιννιιαακκοούύ

Η Ξάνθη Τσιούνη γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Καρπε-
νήσι, όπου έκανε σε ηλικία 10 ετών τα πρώτα της
βήματα στον τοπικό Άτλαντα.
Τη σεζόν 2018-2019 αγωνίστηκε στην ομάδα νεανίδων
της Ολύμπιας Λάρισας, ενώ συμμετείχε και στο Γυναι-
κείο Τμήμα που αγωνίζεται στην Α2.
Μετά από εκείνη τη σεζόν και μέχρι το Μάιο του 2021
συμμετείχε στην ομάδα νεανίδων του Ολυμπιακού.
Παράλληλα σπουδάζει Sports Management.
Ξανθή, καλώς όρισες στην ομάδα μας!

Aκαδημία Δύναμης
Ασπροπύργου: 
Οι εγγραφές
συνεχίζονται

Οι εγγραφές στην ακαδημία της
Δύναμης Ασπροπύργου
συνεχίζονται! Δωρεάν Εγγραφή &
Εκπτώσεις έως και  70% για
αδέλφια.
Σε κάθε παιδί κάνουμε ΔΩΡΕΑΝ
εγγραφή, έκπτωση κάθε μήνα -
50% στο 2ο αδερφάκι του & -70%
στο 3ο!
Δύναμη Ασπροπύργου | Μαζί ,
παίζουμε καλύτερα
Μέλος του Δικτύου σχολών του
Ατρόμητου Αθηνών.
697 2606571  Θέση Γκορυτσά
Ασπροπύργου

Σκορπιός Φυλής: Μία ομάδα μία οικογένεια…

Δεν  αρκεί για μια ομάδα ν α έχ ει απλώς καλούς ποιοτι-
κά παίκτες και έν αν  καλό προπον ητή. Είν αι σημαν τι-
κά αυτά εν ν οείται, αλλά δε φτάν ουν .
Σε μια ομάδα, σε έν α σύλλογο, πρέπει ν α υπάρχ ει
χ ημεία, καλό κλίμα, υγιής αν ταγων ισμός και άριστες
σχ έσεις.
Αν  όλα τα παραπάν ω συν δυάζον ται, τότε δημιουρ-
γείται μία ομάδα για κάθε αν τίπαλο, η οποία έχ ει τη
δυν ατότητα ν α πετύχ ει τα πάν τα.
Ο Σκορπιός φυλής τα έχ ει όλα τα παραπάν ω και αυτό
φαίν εται. Ο Γιώργος Σύρος, ο Δημήτρης Πουλιάσης και
όλη η ομάδα του Play  Park έχ ουν  δημιουργήσει μια
οικογέν εια, η οποία αποτελείται από ταλαν τούχ ους

ποδοσφαιριστές που προέρχ ον ται από την  ακαδημία του συλλόγου και εκπαιδε-
υον ται σύμφων α με τις αξίες και αρχ ές της,τα τελευταία 15 χ ρόν ια.
Ευχ αριστούμε πολύ το Άν ευ Όρων  για την  ευγεν ική χ ορηγία στην  ομάδα μας ,το
υπέροχ ο γεύμα των  αθλητών  μας & τον  εκλεκτό καλεσμέν ο μας Αλέξαν δρος Τσου-
βέλας

ΕΠΣΔΑ:  Η πρεμιέρα του
πρωταθλήματος στην
Δυτική Αττική
ΣΑΒΒΑΤΟ(17:00)
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(1η αγων ιστική)

ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ –
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ)
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ)

ΚΥΡΙΑΚΗ(17:00)
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ – ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
(ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ –
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΦΡΑΓΚΕΙΟ)
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΑΓΣ –

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ)
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ – Α.Ο.
ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ (ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ)
ΡΕΠΟ: ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ(17:00)
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(1η αγων ιστική)
ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΕΡΜΗΣ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΥΝΑΜΗΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ – Α.Ο.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ – ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΦΡΑΓΚΕΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. – ΑΣΤΕΡΑΣ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ (13:30)
Α.Σ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ – ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΣΠΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ)
17:00
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ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΟ  ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.  ΘΕΣΗ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. 

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

ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

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

Παραλαβή και έλεγχος των εμπορευμάτων από τις
αποθήκες της εταιρείας

Παράδοση των εμπορευμάτων στους πελάτες της ε-
ταιρείας

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

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

ΘΕΣΗ  ΓΙΑ  ΠΡΑΤΗΡΙΟ  ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (ΑΝΤΛΙΕΣ)

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

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

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ :

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

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

ΘΕΣΗ ΒΑΡΗ ΝΕΡΟ ΜΑΝΔΡΑ        
ΤΗΛ.: 210 5551055    

AUTOGAS 2 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΕΞΟΔΟΣ 2                                

ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΘΕΣΗ ΛΑΚΑ ΣΤΑΜΟΥ

ΒΙ.ΠΕ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΤΗΛ.: 210 5556926  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
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Sputnik V: Θέμα χρόνου να προχωρήσει 
η διαδικασία έγκρισης, λέει ο ΠΟΥ

Ο
ΠΟΥ λέει ότι η διαδικασία έγκρισης
του Sputnik V αν αμέν εται ν α
προχ ωρήσει καθώς ζήτημα που

υπήρχ ε, πρόκειται ν α λυθεί σύν τομα.
«Τελειών ουν  οι ν ομικές διαδικασίες και
είμαστε σε θέση ν α ξεκιν ήσουμε εκ
ν έου τη διαδικασία».
Η διαδικασία έγκρισης του ρωσικού
εμβολίου Sputnik V από τον  Παγκόσμιο
Οργαν ισμό Υγείας (ΠΟΥ) αν αμέν εται ν α
διευθετηθεί σύν τομα, έπειτα από διαπρ-
αγματεύσεις με τη Μόσχ α, δήλωσε την
Πέμπτη η αν απληρώτρια γεν ική διε-
υθύν τρια του Παγκόσμιου Οργαν ισμού
Υγείας.
«Η διαδικασία για το εμβόλιο Sputnik V
ξεκίν ησε ν ωρίτερα φέτος και τέθηκε σε
αν αμον ή λόγω της έλλειψης ορισμέν ων
ν ομικών  διαδικασιών . Είμαι χ αρούμεν η
που μπορώ ν α πω ότι από τις διαπραγ-
ματεύσεις που έγιν αν  με τη ρωσική
κυβέρν ηση φαίν εται πως αυτό το πρόβλημα πρόκειται ν α λυθεί σύν τομα καθώς τελειών ουν  οι ν ομικές διαδι-
κασίες και είμαστε σε θέση ν α ξεκιν ήσουμε εκ ν έου τη διαδικασία», δήλωσε η Μαριάν τζελα Σιμάο.
Την  περασμέν η εβδομάδα, ο Ρώσος υπουργός Υγείας Μιχ αήλ Μουράσκο δήλωσε ότι το εμβόλιο Sputnik V είν αι
σε καλό δρόμο όσον  αφορά στην  έγκριση από τον  Παγκόσμιο Οργαν ισμό Υγείας.

«Πιστεύω ότι θα συμβεί μέσα στους επόμεν ους μήν ες, τον  Οκτώβριο ή τον  Νοέμβριο. Νομίζω ότι θα τελειώσο-
υμε αυτόν  τον  χ ρόν ο και το εμβόλιο θα αν αγν ωριστεί τελικά πλήρως από τον  ΠΟΥ» είπε συγκεκριμέν α ο
Βλαν τίμιρ Γκούσκιν , ερευν ητής του Ιν στιτούτου Γκαμαλέγια.
Σημειών εται πως το Sputnik V έχ ει λάβει έγκριση για χ ρήση σε 70 χώρες, με συν ολικό πληθυσμό τεσσάρων
δισεκατομμυρίων  πολιτών .

ΓΑΜΟΣ

Ο  ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΑΡΘΕΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΚΟΡΩΝΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ

ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΓΑΜΟΣ

Ο ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΡΧΑΡΙΔΗ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ Η ΓΟΥΡΖΟΥΛΙΔΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ
ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ
ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ   
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

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

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

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)

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

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

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

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6
946288952

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

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

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή κα-
τάσταση, τιμή 
60.000€, συζητήσιμη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκα-
τοικία 100 τ.μ., ισόγεια,
προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό, α-
νοικτό πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση
'00, τιμή 35.000€
6986257643

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

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

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

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

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
ΕΤΩΝ 43 ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ
ΠΡΟΥΠΥΡΕΣΙΑ ΣΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΡΕΦΩΝ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΒΡΕΦΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ.
ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΙΝΟ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-
ΜΑΓΟΥΛΑ- ΜΑΝΔΡΑ.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΚΙΝ 6947882562

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

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

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

ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά

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

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
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