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Κλειστά όλα τα σχολεία σήμερα

Κ 2239

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

και στη Δυτική Αττική

λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας

Σε 48ωρη
επιχειρησιακή
ετοιμότητα ο
Δήμος Φύλής
Δ. Ελευσίνας :

σελ. 3

Δύο τηλεφωνικές γραμμές
ανάγκης σε 24ωρη
λειτουργία για τις ανάγκες των
δημοτών
Ιδιωτικά λεωφορεία
θα διατεθούν για μεταφορά κόσμου,
εφόσον προκύψει ανάγκη

σελ. 3

ΣΕ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ
Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Στήθηκαν ειδικά
μηχανήματα
άμεσης
επέμβασης σε
ρέματα υψηλής
επικινδυνότητας
στο Θριάσιο Πεδίο

Παράθυρο για νέες παρεμβάσεις
κατά της ακρίβειας

Συζητείται η αποπληρωμή σε δόσεις για
τους λογαριασμούς θέρμαν σης
για την προστασία των οικογεν ειακών
προϋπολογισμών
σελ. 9

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝ
ΜΕΣΩ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ
Αποφάσισε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής
Προστασίας Δυτικής Αττικής
σελ. 3

σελ. 3

σελ. 2

ΕΠΣΔΑ: Οι αγώ νες
του Σαββατοκύριακου στη
Δυτική Αττική

ΜΠΑΣΚΕΤ:
Στα ημιτελικά οι γυναίκες του
Πανελευσινιακού ΑΟΚ

σελ. 11

Παρασκευτή 15 Οκτωβρίου 2021

2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΛΙΟΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Σαλαμίνος 17Α & Τσίγκου Α.,2105576927
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ηρώων Πολυτεχνείου 63,
2105546250

MANΔΡΑ
Ροκάς Δημήτριος Π.Σαλαμίνος 7
- Εργατικές Κατοικίες,
2105541344
Άνω Λιόσια

Παππού Γεωργία Ι.
Λεωφόρος Φυλής 186, 2102474995
ΑΧΑΡΝΕΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Πάρνηθος 170, 2102406400

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2,6,10,14,18,22,26,30
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Συννεφια και ισχυρές καταιγίδες
Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Λουκιαν ός, Λουκιαν ή
Διεθν ής Ημέρα του Λευκού Μπαστουν ιού
Παγκόσμια Ημέρα Πλυσίματος Χεριών
Αγίου Λουκιαν ού πρεσβυτέρου Αν τιοχ είας

ΘΡΙΑΣΙΟ

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 επιστρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΣΕ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ο

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δήμαρχ ος
Ασπ ροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου και η
Πολιτική Προστασία του
Δήμου Ασπροπύργου, εν όψει της κακοκαιρίας «Μπάλλος», καλεί όλους τους δημότες ν α είν αι ιδιαίτερα προσεκτικοί και ν α ακολουθούν
πιστά τις παρακάτω βασικές
οδηγίες:
•
Απ οφύγετε
κάθε
περιττή μετακίν ηση, κατά τη
διάρκεια των έν τον ων καιρικών φαιν ομέν ων και ασφαλίστε τις π όρτες και τα
π αράθυρά σας ερμητικά,
έχ ον τας πάν τα υπόψη σας,
σε π ερίπ τωση δημιουργίας
χ ειμάρρων , ν α μετακιν ηθείτε
στα ψηλότερα σημεία του σπιτιού.
•
Αποφεύγετε την παραμον ή σας σε υπόγειους,
ημιυπόγειους και ισόγειους χ ώρους.
•
Αποφεύγετε την παραμον ή σας σε υπόγειους,
ημιυπ όγειους και ισόγειους χ ώρους, ιδιαίτερα αν
βρίσκεστε σε περιοχ ές, που έχ ουν πλημμυρίσει στο
παρελθόν (πχ παραρεμάτιες περιοχ ές κ.λπ.)
•
Μη διασχ ίζετε για καν έν α λόγο χ είμαρρους,
ρέματα ή δρόμους, που έχ ουν πλημμυρίσει, πεζοί ή με
όχ ημα. Για καν έν α λόγο.
•
Ασφαλίστε αν τικείμεν α, τα οποία, αν παρασυρθούν από τα έν τον α καιρικά φαιν όμεν α, εν δέχ εται ν α προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς
•
Βεβαιωθείτε ότι, τα λούκια και οι υδρορροές
των κατοικιών σας δεν είν αι φραγμέν α και λειτουργούν
καν ον ικά
•
Αποφεύγετε τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχ ές,
κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έν τον ων καιρικών
φαιν ομέν ων (κίν δυν ος από πτώσεις κεραυν ών ).

•
Προφυλαχ τείτε, αμέσως, κατά τη διάρκεια μιας
χ αλαζόπ τωσης. Να καταφύγετε σε κτίριο ή σε
αυτοκίν ητο και ν α μην εγκαταλείπετε τον ασφαλή
χ ώρο, παρά μόν ο όταν βεβαιωθείτε ότι, η καταιγίδα
πέρασε. Η χ αλαζόπτωση μπορεί ν α είν αι πολύ
επικίν δυν η και για τα ζώα.
•
Αποφύγετε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέν τρα, κάτω από αν αρτημέν ες πιν ακίδες και γεν ικά από
περιοχ ές, όπου ελαφρά αν τικείμεν α (π.χ . γλάστρες,
σπασμέν α τζάμια κλπ.) μπορεί ν α αποκολληθούν και
ν α πέσουν στο έδαφος (π.χ . κάτω από μπαλκόν ια).
•
Παρακολουθείτε τις σχ ετικές αν ακοιν ώσεις
στα μέσα εν ημέρωσης και ακολουθείτε πιστά τις
οδηγίες των Αρχ ών .
Σε περίπτωση έκτακτης αν άγκης μπορείτε ν α επικοιν ων είτε με τα τηλέφων α 2132006459, 6942010111
και 6944959562.
«Μέν ουμε σε εγρήγορση! Μέν ουμε σε επιφυλακή!
Ακολουθούμε τις οδηγίες»

ΣΕ ΜΑΝΔΡΑ -ΜΑΓΟΥΛΑ Ν. ΠΕΡΑΜΟ - ΚΙΝΕΤΑ ΚΑΙ ΜΕΝΙΔΙ
Στήθηκαν Ειδικά μηχανήματα
άμεσης επέμβασης σε ρέματα
υψηλής επικινδυνότητας
Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται όλος ο μηχαν ισμός Πολιτικής
Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν σχετικής εν τολής του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη, με αφορμή τα έν τον α καιρικά φαιν όμεν α που πλήττουν όλη την Αττική. και αύριο
Παρασκευή 15 Οκτωβρίου.
Στο πλαίσιο αυτό και για προληπτικούς λόγους απο εχθές
Πέμπτη14 Οκτωβρίου αλλά και σήμερα Παρασκευή 15 του
μην ός θα βρίσκον ται σε επιφυλακή ειδικά μηχαν ήματα της
Περιφέρειας Αττικής σε ρέματα και περιοχές υψηλού κιν δύν ου
σε όλο το εύρος της Περιφέρειας, προκειμέν ου ν α επέμβουν
άμεσα, όπου και αν απαιτηθεί.
Ειδικότερα θα υπάρχουν μηχαν ήματα σε επιφυλακή στα
εξής σημεία:
1 τσάπα στο ρέμα Σαπφούς του Δήμου Αμαρουσίου.
1 τσάπα και 1 jcb στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αγίων
Αν αργύρων -Καματερού
1 τσάπα στο ρεμα Πικροδαφν ης του Δήμου Παλαιού Φαλήρου
1 τσάπα στα ρέματα του Δήμου Κηφισιάς
1 jcb στο Δήμο Χαιδαρίου (Καραισκάκη και Ευπάλεως)

1 μπουλν τόζα, 3 φορτωτές και 2 jcb στο Δήμο Μάν δρας-Ειδυλλίας
2 μεγάλες τσάπες και 4 jcb στο Δήμο Αγίων Αν αργύρων
1 τσάπα στο φαν άρι της Μαγούλας στη Μάν δρα
1 τσάπα στο ρέμα Γιώργη στη Ν. Πέραμο
1 τσάπα στην περιοχή Πίκα στην Κιν έτα
1 τσάπα στο ρέμα Σαραν ταπόταμου στο ύψος της γέφυρας
της Εθν ικής
1 τσάπα στο ρέμα Αγ. Αικατερίν ης στη Μάν δρα
1 jcb στις οδούς Αγ. Διον υσίου και Εθν ικής Αν τιστάσεως
στο Μεν ίδι
1 φορτωτής στην πλατεία Αχαιών και Δοριέων στη Ραφήν α
Παράλληλα συν εχίζον ται με εν τατικούς ρυθμούς και σε
καθημεριν ή και επαν αλαμβαν όμεν η βάση οι καθαρισμοί των
ρεμάτων σε όλο το εύρος της Περιφέρειας Αττικής, με έμφαση τις περιοχές υψηλής επικιν δυν ότητας.
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θριάσιο-3

ΣΕ 48ΩΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Σ

Οδηγίες για την ασφάλεια των κατοίκων
εξαιτίας της κακοκαιρίας “Μπάλλος”

ε 48 επιφυλακή
έθεσε ο Δήμαρχος
Φυλής Χρήστος
Παππούς όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες λόγω των
έκτακτων καιρικών φαινομένων.
Ο Δήμαρχος απευθύνει
έκκληση
προς
τους
συμπολίτες για περιορισμό
των μετακινήσεων τις επόμενες ώρες καθώς και την
πιστή τήρηση των οδηγιών
της Πολιτικής Προστασίας.
Οι συνδημότες που θα
αντιμετωπίσουν
τυχόν
προβλήματα λόγω της
κακοκαιρίας μπορούν να απευθύνονται όλο το 24ωρο στον πενταψήφιο 15691 και στο 2132042700

Για την ασφάλεια όλων των δημοτών ,
εν όψει της κακοκαιρίας “Μπάλλος”,
που επηρεάζει το Δήμο Φυλης την Πέμπτη 14 και την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021, παρακαλούνται οι συνδημότες μας:
1. να περιορίσουν τις μετακινήσεις
τους στις απολύτως αναγκαίες.
2. να μην εγκαταλείπουν ογκώδη απορρίμματα και κλαδέματα στα σημεία
περισυλλογής των απορριμμάτων για
να αποφευχθεί η απόφραξη των φρεατίων.
3. να εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες
της Πολιτικής Προστασίας.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ώρες.*Η πλημμύρα ενδέχεται
να έχει μεταβάλει τα χαρακτηριστικά γνώριμων περιοχών
και τα νερά να έχουν παρασύρει μέρη του δρόμου, των
πεζοδρομίων κλπ.*Εγκυμονούν
κίνδυνοι από σπασμένα οδοστρώματα,
περιοχές
με
επικίνδυνη κλίση, λασποροές
κλπ.*Τα νερά ενδέχεται να
είναι μολυσμένα αν έχουν παρασύρει μαζί τους απορρίμματα,
αντικείμενα και νεκρά ζώα.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

Αν είστε μέσα σε κτίριο
*Εγκαταλείψτε υπόγειους χώρους και
μετακινηθείτε σε ασφαλές υψηλό
σημείο.
Αν βρίσκεστε σε ανοικτό χώρο
*Μην διασχίσετε χείμαρρο πεζή ή με
αυτοκίνητο.
*Μείνετε μακριά από ηλεκτροφόρα
καλώδια.
*Εγκαταλείψτε το αυτοκίνητό σας αν
έχει ακινητοποιηθεί καθώς ενδέχεται να
παρασυρθεί ή να πλημμυρίσει.
*Μην πλησιάζετε σε περιοχές όπου
έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις.
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ
Αν βρίσκεστε σε ανοικτό χώρο
*Μείνετε μακριά από περιοχές που
έχουν πλημμυρίσει ή είναι επικίνδυνες
να ξαναπλημμυρίσουν τις επόμενες

*Προσέξτε να μην εμποδίζετε
τα συνεργεία διάσωσης.
*Μην πλησιάζετε σε περιοχές που έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις και πτώσεις βράχων.
*Ελέγξτε αν το σπίτι ή ο χώρος
εργασίας σας κινδυνεύει από πτώση
βράχων.
Αν πρέπει οπωσδήποτε να βαδίσετε
ή να οδηγήσετε σε περιοχές που έχουν
πλημμυρίσει
*Προσπαθήστε να βρείτε σταθερό
έδαφος.
*Αποφύγετε νερά που ρέουν.
*Αν βρεθείτε μπροστά σε δρόμο που
έχει πλημμυρίσει σταματήστε και αλλάξτε κατεύθυνση.
*Αποφύγετε τα λιμνάζοντα νερά.
Ενδέχεται να αποτελέσουν καλούς
αγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος καθώς
κρύβουν υπόγεια καλώδια ή διαρροές
από εγκαταστάσεις.
*Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες των
αρμόδιων Αρχών.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ
ΔΡΟΜΟΥΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ

Αποφάσισε το Συντονιστικό Πολιτικής
Προστασίας Δυτικής Αττικής

Λ. Κοσμόπουλος: «Αναμένονται μεγάλοι
όγκοι νερού ως τo Σάββατο»

Έκτακτη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής συγκάλεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής
Λευτέρης Κοσμόπουλος, το πρωί της Πέμπτης 14 Οκτωβρίου, για το βέλτιστο συντονισμό όλων των συναρμόδιων φορέων και την καλύτερη αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει και την
Δυτική Αττική.
Με εισηγήσεις και προτάσεις των εκπροσώπων των
Δήμων και των σωμάτων ασφαλείας της Δυτ. Αττικής,
λαμβάνονται αποφάσεις για τις ώρες εξέλιξης των καιρικών φαινομένων:
Απαγόρευση κυκλοφορίας από την Πέμπτη
14/10/2021 έως και τις πρώτες μεσημβρινές ώρες της
16ης/10/2021 ημέρα Σάββατο στους παρακάτω δρόμους:
Συν εχ ίζεται στη σελ.12

Κλειστά όλα τα σχολεία σήμερα με απόφαση Περιφερειάρχη

Δ. Ελευσίνας: Δύο τηλεφωνικές γραμμές ανάγκης σε 24ωρη λειτουργία για τις ανάγκες των δημοτών
Θέτει σε ετοιμότητα ιδιωτικά λεωφορεία για μεταφορά
κόσμου, εφόσον προκύψει αν άγκη.

Σε ετοιμότητα, ανοιχτά και διαθέσιμα είναι και
τα 3 ΚΑΠΗ σε Ελευσίνα και Μαγούλα.

Μετά τη συν εδρίαση το πρωί της Πέμπτης της
έκτακτης Συν εδρίασης του Συν τον ιστικού Πολιτικής
Προστασίας της Αν τιπεριφέρειας Δυτικής Αττικής και
της έκτακτης συν εδρίασης του Συν τον ιστικού Τοπικού Οργάν ου του Δήμου Ελευσίν ας, τίθεν ται σε ισχ ύ
έκτακτα μέτρα για την αν τιμετώπιση της κακοκαιρίας
«Μπάλλος».

Κατόπιν αυτών , ο Δήμος Ελευσίν ας:
Έχ ει σε επιχ ειρησιακή ετοιμότητα μηχ αν ήματα
διασκορπισμέν α σε όλο το εύρος της πόλης.
Θέτει σε ετοιμότητα αποφρακτικά, απαν τλητικά
μηχ αν ήματα και μηχ αν ήματα έργου για ν α συν δράμουν την Πυροσβεστική Υ πηρεσία και την εκκέν ωση
σπιτιών που βρίσκον ται κον τά σε ρέματα.

Για όποιον πολίτη βρίσκεται σε αν άγκη, θα υπάρχ ει
δωρεάν διαμον ή σε ξεν οδοχ είο με φρον τίδα του
Δήμου.
Επ ίσης, με απ όφαση του Δημάρχ ου, Αργύρη
Οικον όμου, την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου, κλειστά
θα παραμείν ουν όλες οι σχ ολικές μον άδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί σε όλο τον Δήμο Ελευσίν ας.
Η απόφαση λαμβάν εται προληπτικά και με γν ώμον α την ασφάλεια των μαθητών , των γον έων και του
εκπαιδευτικού προσωπικού.
Στους πολίτες συν ίσταται ν α αποφύγουν τις άσκοπες μετακιν ήσεις, ν α ασφαλίσουν αν τικείμεν α στα
μπαλκόν ια των σπιτιών τους, ν α αποφύγουν τη στάθμευση κάτω από δέν δρα ή επικίν δυν α σημεία.
Για κάθε επιπλέον πληροφορία ή διευκόλυν ση τα
τηλέφων α 210 5541359 και 210 5543506 είν αι στη
διάθεση των δημοτών επί 24ωρης βάσεως.
Στο μεταξύ λόγω έν τασης των καιρικών φαιν ομέν ων το επόμεν ο 24ωρο, σήμερα 15 Οκτωβρίου, κλειστά θα παραμείν ουν τα σχ ολεία Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη την Αττική.
Η διακοπή της λειτουργίας τους αποφασίστηκε για
προληπτικούς λόγους ασφάλειας των μαθητών και
εξαιτίας των δυσκολιών μετακίν ησης που πιθαν όν
προκύψουν εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021

4-θριάσιο
ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Εσωτερικών

"Πενιχρή επιχορήγηση του Δ. Μεγαρέων για τις καταστροφικές πυρκαγιές στα Γεράνεια Όρη και τα Βίλια’’

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών

Θέμα: "Πεν ιχ ρή
επιχ ορήγηση του
Δήμου Μεγαρέων
για τις καταστροφικές πυρκαγιές στα Γεράν εια Όρη και στα Βίλια. Αν αν τιστοιχ ία της πρόσφατης χ ρηματοδότησης του σε σχ έση με
τις παρελθούσες και σε σχ έση με άλλες πληγείσες περιοχ ές"
Σε πλείστες όσες περιπτώσεις θεομην ιών στο παρελθόν
έχ ουν παρασχ εθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών
(ΥΠΕΣ) γεν ν αίες χ ρηματοδοτήσεις ή επιχ ορηγήσεις σε
Δήμους με το πρόγραμμα "Πρόληψης και Αν τιμετώπισης
Θεομην ιών ", που αν ήκει στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επεν δύσεων (ΣΑΕ055).
Οι παρακάτω αποφάσεις ακολούθησαν τις αλλεπάλληλες
θεομην ίες ή καταστροφές (πλημμύρες και πυρκαγιές) που
υπέστη η περιοχ ή και όλες αφορούσαν τη χ ρηματοδότηση εκ του προγράμματος "Πρόληψης και Αν τιμετώπισης
Θεομην ιών " (ΣΑΕ055) :
1) Με την Απόφαση του ΥΠΕΣ της 27/12/18 με ΑΠ. 237
αποδόθηκαν 250.000 € στον Δήμο Μεγάρων (ΑΔΑ:
6ΡΚΔ465ΧΘ7-ΜΓ7)
2) Με την Απόφαση του ΥΠΕΣ της 11/4/19 με ΑΠ.
28345 αποδόθηκαν επιπρόσθετα 300.000 € στον Δήμο
Μεγάρων (ΑΔΑ: Ω493465ΧΘ7 -8ΑΣ)
3) Με την Απόφαση της 6/12/19 με ΑΠ. 86893 αποδόθηκαν 300.000 € στον Δήμο Μεγάρων , ύστερα από την

πλημμύρα της Κιν έτας την 25/11/19 (ΑΔΑ: ΩΓΜ846ΜΤΛ6
-ΥΓΥ)
Μετά την καταστροφική πυρκαγιά των Γεραν είων στα
τέλη Μαΐου του 2021 , που σύμφων α με το Εθν ικό Αστεροσκοπείο Αθην ών κατέκαψε πάν ω από 70 χ ιλιάδες
στρέμματα, ο Δήμος Μεγαρέων ζήτησε με την ίδια διαδικασία τις επιχ ορηγήσεις του ΥΠΕΣ. Με βραδείες διαδικασίες σε δύο φάσεις:
με την απόφαση της 9/6/21 του ΥΠΕΣ με ΑΠ. 42967
(ΑΔΑ 608Δ46ΜΤΛ6 - ΚΨΠ), εγκρίθηκαν άμεσα μόλις
48.000 ευρώ για τον Δήμο Μεγαρέων
και με την Απόφαση της 17/9/21 του ΥΠΕΣ με ΑΠ.
67690 ( ΑΔΑ: 9ΚΤΕ46ΜΤΛ6-Π7Ψ) εγκρίθηκαν εξαιρετικά
καθυστερημέν α 100.000 ευρώ για τον Δήμο Μεγαρέων ,
έχ ουν εγκριθεί συν ολικά 148.000 ευρώ για τον Δήμο
Μεγαρέων .
Έκτοτε δεν έχ ει υπάρξει συμπληρωματική χ ρηματοδότηση παρά το γεγον ός ότι στα όρια ευθύν ης του Δήμου
Μεγαρέων , πέραν της καταστροφής στα Γεράν εια Όρη,
στο δεύτερο μισό του Αυγούστου του 2021 υπήρξε και
δεύτερη πολυήμερη καταστροφική πυρκαγιά στα Βίλια και
στο Όρος Πατέρα.

Στα μέσα του Σεπτεμβρίου, άλλες περιπτώσεις διαφόρων φορέων Α Βαθμού ΟΤΑ (Δήμων ), που ουδεμία σχ έση
είχ αν με τις εκτεταμέν ες καταστροφές του καλοκαιριού
που έχ ρηζαν επείγουσας αποκατάστασης, εξασφάλιζαν
περίπου ίσα ή μεγαλύτερα ποσά από το ίδιο πρόγραμμα.
Στις περισσότερες έκτακτες περιπτώσεις και ειδικά για
την Εύβοια η πολιτεία, στο διάστημα μεταξύ 7/8/21 και
23/8/21, αποφάσιζε τάχ ιστα για χ ρηματοδότηση 970. 000
ευρώ. Το ίδιο δεν ίσχ υσε για τη Δυτική Αττική.

Ερωτάται ο αρμόδιοςΥπουργός
1) Γιατί οι επιχ ορηγήσεις της περιόδου του Β Εξαμήν ου
του 2021 που χ ρηματοδοτούν τον Δήμο Μεγαρέων μόλις
με 148.000 ευρώ, είν αι χ αμηλότερου ύψους σε σύγκριση
με τις αν τίστοιχ ες αποφάσεις με αποδέκτη τον ίδιο Δήμο
για τις αλλεπάλληλες θεομην ίες και καταστροφές του 2018
και του 2019, όταν η ίδια περιοχ ή φέτος επλήγη από
φαιν όμεν α της ίδιας έν τασης και μεγάλης έκτασης;
2) Το χ ρηματικά ποσά που αποδίδον ται σήμερα στον
Δήμο Μεγάρων βρίσκον ται στο μισό της αξίας του μέσου
όρου των τριών παραπάν ω αποφάσεων της περιόδου
2018-2019 (οι οποίες εν έκριν αν συγκεν τρωτικά χ ρηματοδοτήσεις 850 χ ιλιάδες ευρώ). Με ποια κριτήρια αποφασίστηκε ν α αποδοθούν στον Δήμο Μεγαρέων αυτά τα
αν επαρκή ποσά; Θεωρεί το ποσόν των 148.000 ευρώ,
του οποίου τα δύο τρίτα εγκρίθηκαν καθυστερημέν α,
ικαν ό ν α υποστηρίξει, έστω προσωριν ά, έργα πρόληψης
και αν τιμετώπισης θεομην ιών αυτής της έκτασης;
3) Η περιοχ ή ευθύν ης του Δήμου Μεγαρέων επλήγη και
από ν έα καταστροφική πυρκαγιά στο δεύτερο μισό του
Αυγούστου του 2021. Με τί ύψους κον δύλια θα επιχ ορηγηθεί ο Δήμος Μεγαρέων για τη ν έα καταστροφή, τη δεύτερη συν εχ όμεν η που υπέστη εν τός του τρέχ ον τος έτους;
Οι Ερωτών τες Βουλευτές,
Τσίπρας Γιώργος
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αλεξιάδης Τρύφων ας
Αν αγν ωστοπούλου Αθαν ασία (Σία)
Βέττα Καλλιόπη
Δραγασάκης Γιάν ν ης
Κασιμάτη Ειρήν η (Νίν α)
Καφαν τάρη Χαρούλα (Χαρά)
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θριάσιο-5

Ξανά πάνω από 400 κρούσματα στη Θεσσαλονίκη

Κορωνοιός: Τάσεις ελαφριάς αύξησης της διάδοσης στην Αττική

Π

αγιώνεται η επιδημιολογική εικόνα του κορωνοϊού στη χώρα, με τη Θεσσαλονίκη να καταγράφει σταθερά υψηλό αριθμό νέων διαγνώσεων και
την Αττική να δείχνει τάσεις ελαφριάς αύξησης της διάδοσης.Συγκεκριμένα, στην Αττική καταγράφονται 548
νέα κρούσματα κορωνοϊού, εκ των οποίων 166 στο κέντρο της Αθήνας, 73 στα βόρεια προάστια και 70 στον
δυτικό τομέα Αθηνών. Επιπλέον, 50 διαγνώσεις κατέγραψε ο νότιος τομέας και 66 η ΠΕ Πειραιά.
Αυξημένη η διάδοση σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα

Την ίδια ώρα, στη Θεσσαλονίκη ο αριθμός νέων κρουσμάτων ξεπέρασε τα 400, με 404 μολύνσεις σε ένα
24ωρο.
Η ΠΕ συμπρωτεύουσας σημειώνει 312 νέα κρούσματα
κορωνοϊού κατά μέσο όρο την τελευταία εβδομάδα.Δύσκολη είναι η επιδημιολογική εικόνα και στη Λάρισα, η οποία την τελευταία ημέρα κατέγραψε 207 νέα
κρούσματα κορωνοϊού. Σε εβδομαδιαία βάση, η ΠΕ Λάρισας προσεγγίζει τα 147 κρούσματα κατά μέσο όρο την
ημέρα.
Η κατανομή κρουσμάτων κορωνοϊού την Πέμπτη 14
Οκτωβρίου

Από το σύνολο των 2.601 νέων κρουσμάτων του νέου
ιού στη χώρα 7 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 5
εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της
χώρας. Η κατανομή των 2.594 νέων εγχώριων κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα παρουσιάζεται στον
κατωτέρω πίνακα:

Ελλάδα και ΗΠΑ υπέγραψαν τη νέα αμυντική συμφωνία
- Τι σηματοδοτεί για την προστασία της ελληνικής εδαφικής ακεραιότητας

Ν

ίκος Δένδιας και Άντονι Μπλίνκεν
υπέγραψαν το Δεύτερο Τροποποιητικό Πρωτόκολλο της Συμφωνίας
Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA)
Ελλάδας - ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον, σε ειδική
τελετή στην αίθουσα Benjamin Franklin
Η νέα Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας
επιβεβαιώνει τον στρατηγικό και σταθεροποιητικό
ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα από την περιοχή
των Βαλκανίων μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο.
Η συμφωνία θα έχει πενταετή διάρκεια και, μεταξύ
άλλων, προβλέπει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα
επεκτείνουν την παρουσία τους σε Αλεξανδρούπολη,
Λιτόχωρο, Στεφανοβίκειο και Σούδα.

Στις κοινές δηλώσεις των δύο ΥΠΕΞ ο Ν. Δένδιας
ανέφερε ότι η στρατηγική σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ
βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, ενώ ανέφερε πως η
χώρα μας αντιμετωπίζει διαρκώς ένα casus belli
στην περιοχή της, ωστόσο επιδίωξή της είναι να
επιλύει τις διαφορές της μέσω του διαλόγου.
Από την πλευρά του ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Α.
Μπλίνκεν τόνισε πως η Ελλάδα είναι αξιόπιστος
σύμμαχος των ΗΠΑ και πυλώνας σταθερότητας στην
Ανατολική Μεσόγειο.
Ψήφος εμπιστοσύνης στον γεωπολιτικό ρόλο
της Ελλάδας
Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η MDCA αποτελεί
μια ψήφο εμπιστοσύνης που αναγνωρίζει έμπρακτα τον διευρυμένο γεωπολιτικό ρόλο που καλείται να
παίξει η Ελλάδα. Όπως μάλιστα επισημαίνουν, οι
ΗΠΑ επιλέγουν να ενισχύσουν το γεωπολιτικό και
στρατηγικό τους αποτύπωμα στη χώρα μας, την ίδια
ώρα που απομακρύνονται από την Ευρώπη και
στρέφουν το στρατηγικό τους ενδιαφέρον στον Ειρηνικό. Ως εκ τούτου, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στο γκρουπ των ελάχιστων ευρωπαϊκών χωρών στις οποίες
οι ΗΠΑ επενδύουν για το μέλλον. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για συμβατική δέσμευση που θα
συνεχίσει να ακολουθείται ανεξαρτήτως του ποιος θα
είναι ο ένοικος στον Λευκό Οίκο.
Υπό αυτό το πρίσμα, ένα άλλο στοιχείο που αποτιμάται θετικά είναι η πενταετής χρονική παράταση,
με δεδομένο ότι προσδίδει μακροπρόθεσμο χαρακ-

τήρα
στην
αμυντική σχέση
και επιτρέπει
στην Ουάσινγκτον να επενδύσει γεωπολιτικά και στρατηγικά
στην
Ελλάδα.
Οι διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι
η
μ ε γ α λ ύτ ε ρ η
χρονική διάρκεια θα επιτρέψει στη συμφωνία να απαλλαγεί από
τη συγκυρία της στιγμής, η οποία διαμορφώνεται από
τις σχέσεις που έχουν οι ΗΠΑ με άλλα κράτη της
περιοχής.

Ένα άλλο θετικό γεγονός που καταδεικνύει την αυτοτελή στρατηγική αξία της Ελλάδας είναι ότι σε αντιδιαστολή με το παρελθόν οι ΗΠΑ δεν επιχείρησαν να
κάνουν ένα αντίστοιχο άνοιγμα προς την Τουρκία.
Διπλωματικές πηγές παρατήρησαν ότι είναι η
πρώτη φορά που οι ΗΠΑ δεν βάζουν την Ελλάδα και
την Τουρκία στο ίδιο καλάθι. Αντιθέτως, η Ουάσιγκτον
φαίνεται ότι δεν πτοείται από την προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας και δεν διστάζει να αναπτύξει
τις δυνάμεις της στην Ελλάδα.
Η επιλογή της Αλεξανδρούπολης θεωρείται ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που υποδηλώνει την αμερικανική βούληση για την ενίσχυση της ασφάλειας στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Προστασία της ελληνικής εδαφικής ακεραιότητας
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η κυριαρχία και
εδαφική ακεραιότητα της χώρας θωρακίζεται περαιτέρω, τόσο μέσω της ρητής αναφοράς που υπάρχει
στο κείμενο της συμφωνίας, όσο και μέσω της παρουσίας αμερικανικών δυνάμεων σε περιοχές κλειδιά, όπως ο Έβρος και η Κρήτη. Τρεις δεκαετίες μετά
την αρχική συμφωνία και μέσα σε ένα εντελώς διαφορετικό γεωπολιτικό περιβάλλον οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν την προστασία της εδαφικής ακεραιότητας
της Ελλάδας.

Αμερικαν ική
καταδίκη του
Casus Belli
Για
πρώτη
φορά
σε
σ υμ β α τι κό
κείμενο που
αφορά τη χώρα
μας, οι ΗΠΑ
ξεκαθαρίζουν
ότι η απειλή
χρήσης βίας
είναι μη αποδεκτή πρακτική.
Η συγκεκριμένη αναφορά ερμηνεύεται από την
ελληνική πλευρά ως μια έμμεση καταδίκη του τουρκικού casus belli. Η συγκεκριμένη διατύπωση θεωρείται, λοιπόν, ότι φωτογραφίζει εμμέσως πλην
σαφώς το casus belli, κάτι που κρινόταν απαραίτητο,
καθώς όταν είχε υπογραφεί η συμφωνία η Τουρκία
δεν είχε βάλει ακόμα την απειλή χρήσης βίας στο
τραπέζι.Σε αυτό το πλαίσιο, επιβεβαιώνεται η
απόφαση για αμοιβαία προστασία της κυριαρχίας
και της εδαφικής ακεραιότητας απέναντι σε ενέργειες που απειλούν την ειρήνη και στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ένοπλες επιθέσεις. Μάλιστα οι δύο
πλευρές δεσμεύονται να αποτρέψουν τέτοιες ενέργειες αλλά και να αντιταχθούν σε αυτές.
Ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας
Η νέα συμφωνία ενισχύει το αμερικανικό αποτύπωμα σε περιοχές καίριας στρατηγικής σημασίας για
την χώρα μας. Η επιλογή στρατοπέδου πλησίον της
Αλεξανδρούπολης και του Ναύσταθμου της Σούδας
αποτελούν δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα,
καθώς πρόκειται για περιοχές όπου εμφανίζεται
έντονη τουρκική παραβατικότητα. Όσον αφορά την
Αλεξανδρούπολη, οι μνήμες από τα γεγονότα του
Έβρου παραμένουν νωπές, ενώ η Κρήτη συνδέεται
με το παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο, το οποίο
εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό πλαίσιο του
τουρκικού αναθεωρητισμού.
Επιπλέον, η χρονική παράταση της συμφωνίας
ανοίγει πλέον τον δρόμο για την εκταμίευση κονδυλίων από το αμερικανικό Κογκρέσο, τα οποία θα

επιτρέψουν τη πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων σε έργα στρατιωτικών υποδομών. Η συμφωνία επιτρέπει στη χώρα μας τη χρήση αυτών των
εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων και συνεπώς θα
λειτουργήσει και προς όφελος των Ελληνικών Ένοπλων Δυνάμεων.
Με τα νέα δεδομένα, η συμφωνία είναι πενταετής και
προβλέπει μια περίοδο χάριτος δύο ετών στην
περίπτωση που μια από τις δύο πλευρές αποφασίσει να την καταγγείλει.

Ανοιχτό παράθυρο για μελλοντική επέκταση
του αμερικανικού στρατιωτικού αποτυπώματος
σε ελληνικά νησιά
Η νέα συμφωνία όχι μόνο δεν αποκλείει την μελλοντική αμερικανική παρουσία στα Ελληνικά νησιά
πέραν της Κρήτης, αλλά περιλαμβάνει και ρητή
πρόβλεψη για την επέκταση και σε άλλες εγκαταστάσεις. Διπλωματικές πηγές υπογραμμίζουν ότι η
αμερικανική πλευρά δεν επιθυμούσε στην παρούσα
τουλάχιστον συγκυρία να δεσμευτεί άμεσα για άλλες
περιοχές. Ερμηνεύοντας, λοιπόν, τη συγκεκριμένη
απόφαση, εκτίμησαν ότι έχει να κάνει με γεωγραφικές επιλογές αλλά και οικονομικούς λόγους. Ωστόσο,
η συμφωνία βάζει τα θεμέλια για τη μελλοντική
αύξηση των τοποθεσιών εφόσον το επιβάλουν οι
συνθήκες.

Οι διμερείς συμφωνίες δημιουργούν ασπίδα
προστασίας
Υπό το φως των νέων συμφωνιών με τις ΗΠΑ και την
Γαλλία, διπλωματικές πηγές υπογράμμισαν το
γεγονός ότι στρατηγικοί σύμμαχοι της Ελλάδας αποφασίζουν να επενδύουν διμερώς στην χώρα μας και
συνεπώς να ενισχύσουν περαιτέρω τις υπάρχουσες
δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει εντός του ΝΑΤΟ και
της ΕΕ. Όπως σημείωσαν το συγκεκριμένο γεγονός
υποδηλώνει την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδουν
στην προστασία και την ευημερία της χώρας μας.
Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι στρατηγικοί
εταίροι όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι
οποίοι βρίσκονται εκτός των πολυμερών σχημάτων,
επενδύουν στην ελληνική άμυνα.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη εκτιμάται ότι ανοίγει τον
δρόμο για την ενίσχυση των δεσμών και με άλλους
εταίρους.

6-θριάσιο

Σ
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το πλαίσιο της δράσης “Ακροβατώντας
στην
Ελευσίνα”
πραγματοποιείται, από τις
18 έως τις 22 Οκτωβρίου, το
πρότυπο πλανόδιο εργαστήριο πολεοδομίας “Αναθεωρώντας τα τοπία της
Ελευσίνας” με τον σπουδαίο
Γάλλο αρχιτέκτονα και πολεοδόμο, Patrick Bouchain και
την καλλιτεχνική κι επιστημονική
του
ομάδα.
Δηλώσεις συμμετοχής στα
εργαστήρια για μία ή περισσότερες μέρες .
Παράλληλη δράση I Αναθεωρώντας τα τοπία της
Ελευσίνας
Πλανόδια
εργαστήρια
πολεοδομίας
Διάρκεια: 18 – 22 Οκτωβρίου – Δηλώσεις συμμε-

τοχής έως την Παρασκευή
15 Οκτωβρίου εδώ
Παρουσίαση αποτελεσμάτων εργαστηρίων: 22 Οκτωβρίου στις 18.00 I Είσοδος
ελεύθερη με προκράτηση
δελτίων εισόδου.

-18.00
Παρασκευή 22/10 | Δημόσια
παρουσίαση
και
συζήτηση αποτελεσμάτων των εργαστηρίων
18:00-20:00
Παράσταση έργου σε
εξέλιξη
Ακροβατώντας
στην Ελευσίνα | 20:00 –
22:00
Μια παραγωγή της 2023
Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Προμηθευτείτε έγκαιρα το
δελτίο εισόδου σας εδώ
Πληροφορίες εδώ:
nus@2023eleusis.eu

joi-

Πρόγραμμα Εργαστηρίων
Πολεοδομίας
Αναθεωρώντας τα τοπία της Ελευσίνας

Δευτέρα 18/10 | Εργαστήρια Πολεοδομίας |
10.00-13.00 & 15.00-18.00
Παρουσίαση του έργου

Επίδομα γέννας: Πράσινο φως για
την πληρωμή του από το ΟΠΕΚΑ

Τ

ην έγκριση της δαπάνης ύψους 13,2 εκ. ευρώ
για την καταβολή του επιδόματος γέννας στις 29
Οκτωβρίου στους δικαιούχους των οποίων οι
αιτήσεις εγκρίθηκαν έως 30 /9/2021 προβλέπει υπουργική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη.

Ειδικότερα το επίδομα γέννας του ΟΠΕΚΑ καταβάλλεται
σε δύο ισόποσες δόσεις των 1.000 ευρώ.
Η πρώτη δόση καταβάλλεται τον επόμενο μήνα από την
γέννηση του παιδιού, εφόσον η αίτηση υποβληθεί και εγκριθεί μέσα στον μήνα της γέννησης του παιδιού και η δεύτερη
δόση μετά από πέντε μήνες από το μήνα της γέννηση του
παιδιού.
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.
Το παιδί πρέπει να έχει γεννηθεί εν ζωή στην Ελλάδα
από 1-1-2021, το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα να μην
υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 40.000,00 ευρώ, η μητέρα
του παιδιού ή το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του να
μένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και να έχει την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη ή του ομογενούς αλλοδαπού ή του
Ευρωπαίου πολίτη ή του πολίτη κράτους του ΕΟΧ ή πολίτη
τρίτης χώρας που διαμένει στην Ελλάδα συνεχώς από το
2012 και εντεύθεν καθώς και να υποβληθεί αίτηση για τη
χορήγηση του εντός τριμήνου από τη γέννηση.

Σε συμπαραγωγή με την
PPCM Productions.

του Patrick Bouchain
18.00-19.30
Τρίτη 19/10 και Τετάρτη
20/10 | Εργαστήρια Πολεοδομίας | 10.00-13.00 &

15.00-18.00
Πέμπτη 21/10 | Εργαστήρια Πολεοδομίας με
συμμετοχή των ακροβατών 10.00-13.00 & 15.00

Με την υποστήριξη της
Πρεσβείας της Γαλλίας στην
Ελλάδα και του Γαλλικού
Ινστιτούτου.

Πολ ύτιμη προσφ ορά του
Συλ λ όγ ου Ποντίω ν Φ υλ ής
‘’Η ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ’’
σε ευάλ ω τες οικογ ένειες

Πρωτοπορεί γι α μι α
ακόμη φορά ο Σύλλογος Ποντίων Φυλής “η
Τραπεζούντα” ο οποίος
διένειμε σε ευάλωτες
οι κογένει ες και μέλη
του με χαμηλό εισόδημα, 4 τόνους πατάτες
σε συνολικά 400 δεκάκιλες σακούλες.
Η επιχείρηση στήθηκε
με όλα τα μέτρα προστασί ας προκει μένου
να μην δημιουργηθεί
συγχρωτισμός.

“Η πανδημία και η απόσταση που δημιούργησε μας έχει πάει
πίσω, καθώς σκοπός

μας είναι να εντείνουμε
τις δράσεις αλληλοβοήθειας και προσφοράς
προς τους συνανθρώπους μας που χρήζουν στήριξης και να
γί νονται δι ανομές σε
διάφορα είδη, ανά τακτά
χρονι κά δι αστήματα”,
τόνισε ο Πρόεδρος των
Ποντίων Φυλής Ιωάννης Παπαδόπουλος, ο
οποίος δεν παρέλειψε
να ευχαριστήσει όλα τα
δραστήρια παιδιά του
Δι οι κητι κού Συμβουλίου , μέλη αλλά και
ανθρώπους του Συλλόγου που στηρίζουν σε
αυτόν τον τομέα, το
πολύτιμο έργο του.

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ

Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,
210 5570337, 210 5580816
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ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
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Για την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης κατά του
Καρκίνου του Μαστού

«Στέλνω ένα Φαναράκι στον Ουρανό»

Παγκόσμια

Ημέρα

Πρόληψης

κατά

του

Καρκίνου του Μαστού«Στέλνω ένα Φαναράκι
στον Ουρανό»
Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ασπροπύργου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γυναικών
Ασπροπύργου «Κροκωνίς», με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης κατά του Καρκίνου
του Μαστού, διοργανώνουν για μια ακόμη χρονιά δράση, αποδεικνύοντας έμπρακτα την ευαισθησία τους σε όσες και όσους αντιμετωπίζουν
αυτή τη νόσο αλλά και για να υπενθυμίσουν, ότι
η πρόληψη σώζει ζωές.

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα όλα
τα σχολεία του Δ. Αχαρνών

Με το μήνυμα «Στέλνω ένα Φαναράκι στον Ουρ-

ανό -Μένοντας Σπίτι» προσκαλούν όλους να
συμμετάσχουν στη δράση, δίνοντας έτσι το δικό
τους μήνυμα.

Την Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 19:30,
θα δοθεί το σύνθημα για την έναρξη της δράσης
από το Δημαρχείο Ασπροπύργου.
Για δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενες/οι
μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα
2105577191 – 2105577593, με σκοπό να παραλάβουν τα φαναράκια τους.

Διεξαγωγή Rapid Test την Τρίτη 19

Οκτωβρίου στο Γ’ ΚΑΠΗ Ασπροπύργου

Ο

Δήμος Αχαρνών ανακοίνωσε τη διακοπή λειτουργίας
όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που βρίσκονται στη Διοικητική Περιφέρεια του Δήμου Αχαρνών την Παρασκευή 15
Οκτωβρίου , λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν
και οι οποίες καθιστούν την πρόσβαση αλλά και τη λειτουργία των σχολικών μονάδων δύσκολη.
*Κλειστοί θα παραμείνουν επίσης, οι παιδικοί σταθμοί όπως
και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ «Αρωγή».
*Επιπλέον, το απόγευμα της Πέμπτης 14/10/2021 δεν θα λειτουργήσουν τόσο η Αρωγή όσο και τα εσπερινά σχολεία του
Δήμου Αχαρνών.

* Παράλληλα, και τις δύο μέρες δεν θα διεξαχθούν τα απογευματινά προγράμματα της ΔΗΚΕΑ.

Ο

Πρόεδρος
του
Οργαν ισμού Άθλησης και Φρον τίδας, Νεολαίας και Τρίτης
Ηλικίας του Δήμου Ασπροπ ύργου, κ. Ιωάν ν ης
Κατσαρός
εν ημερών ει
τους Δημότες ότι, την
Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021,
θα π ραγματοπ οιηθούν
δωρεάν rapid test στο
χ ώρο του Γ’ ΚΑΠΗ στη

Γκορυτσά επί της οδού
Γεν οκτον ίας απ ό τις
09:00 έως τις 14:00. Για
π ερισσότερες π ληροφορίες μπορείτε ν α επικοιν ων είτε στο τηλέφων ο
2105598125.

Υ πεν θυμίζουμε στα προς
εξέταση άτομα ότι:
*Θα πρέπει υποχ ρεωτικά
ν α έχ ουν μαζί τους

ΑΜΚΑ, αστυν ομική ταυτότητα και απ οδεικτικό
διαμον ής
(λογαριασμό
τηλεφών ου, ΔΕΚΟ, τράπεζας κ.ά.)

*Θα πρέπει ν α ακολουθούν πιστά τις οδηγίες που
π ροβλέπ ον ται απ ό τα
υγειον ομικά πρωτόκολλα
(μάσκες,
απ οστάσεις
ασφαλείας κ.λπ.)
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Πώς θα λειτουργήσει η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας
Στόχος η πάταξη της αδήλωτης εργασίας

Σ

τημάχηκατάτηςαδήλωτηςκαιτηςυποδηλωμένηςαπασχόλησηςμπαίνειαπό
το νέο έτοςη Ψηφιακή ΚάρταΕργασίας. Πρόθεση του αρμόδιου υπουργείου
είναιναείναιέτοιμηηπιλοτικήεφαρμογήτηςκατάτοα’εξάμηνοτου2022, ώστε
ναλειτουργήσεισεκλάδουςόπωςείναιοιτράπεζεςκαιτασούπερμάρκετ. Θα εν σωματωθεί, σε πρώτη φάση, στο σημερινό μοντέλο του συστήματος «Εργάνη», με
στόχομόλιςολοκληρωθείτο«Εργάνη2»ναμεταφερθείεκεί. Βασικόχαρακτηριστικότης
Ψηφιακής Κάρτας είναι ότι θα μπορεί να φαίνεται «σε πραγματικό χρόνο» το ωράριο
εργασίαςγια κάθε εργαζόμενο. Έτσι, εκτιμάται ότι θα περιοριστούν φαινόμενα καταστρατήγησης ωραρίων και εκμετάλλευσης των εργαζομένων, χωρίς το ανάλογο
αντίτιμο.
Ήδη στο υπουργείο Εργασίας ετοιμάζον ται πυρετωδώς ώστε
το επόμεν ο χρον ικό διάστημα ν α παρουσιαστεί και επίσημα
η ψηφιακή εφαρμογή της κάρτας, που θα εν σωματωθεί στο
σύστημα «Εργάν η». Εκεί οι εργαζόμεν οι θα έχουν πρόσβαση στα στοιχεία που δηλών ουν οι εργοδότες για την
απασχόλησή τους.
Με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας εκτιμάται ότι θα μπει τέλος
στον βραχν ά του ωραρίου εργασίας, αλλά και της αμοιβής των
υπερωριών για δεκάδες χιλιάδες εργαζόμεν ους. Βέβαια, θα
πρέπει ν α γίν ον ται και οι απαραίτητοι έλεγχοι, τόσο ηλεκτρον ικά όσο και απευθείας από την Επιθεώρηση Εργασίας.
Έτσι, θα περιοριστούν φαιν όμεν α αθέμιτου αν ταγων ισμού σε
βάρος επιχειρήσεων που τηρούν τη ν ομοθεσία από εκείν ες
που εφαρμόζουν πρακτικές «μαύρης» ή υποδηλωμέν ης
εργασίας. Παράλληλα, θα πάψει και η απώλεια σημαν τικών
πόρων από εισφορές που δεν καταβάλλον ται, με συν έπεια
ν α επιβαρύν εται το ασφαλιστικό σύστημα και ο προϋπολογισμός.
Και στην τηλεργασία

Τα θύματα

Η συγκεκριμέν η κάρτα θα χρησιμοποιείται και για τους
εργαζόμεν ους που δουλεύουν με όρους τηλεργασίας. Μάλιστα,
στις περιπτώσεις αυτές θα αποτελεί καθοριστικό παράγον τα
για ν α λειτουργήσει το «δικαίωμα της αποσύν δεσης» με τη
συμπλήρωση του συμφων ημέν ου ωραρίου. Το ίδιο ισχύει και
για τις περιπτώσεις διευθέτησης χρόν ου εργασίας, αλλά και για
τυχόν εξίσωση υπερωριών σε βιομηχαν ία και υπηρεσίες.
Η επέν δυση για την ψηφιακή κάρτα στην πλήρη της μορφή
θα εν ταχθεί για χρηματοδότηση στο Ταμείο Αν άκαμψης. Ο
προϋπολογισμός για την εφαρμογή της ορίστηκε στα 8 εκατ.
ευρώ. Η επιλογή του κλάδου των τραπεζών και των σούπερ
μάρκετ για ν α ξεκιν ήσει η πιλοτική εφαρμογή της Κάρτας έγιν ε
επειδή εκεί ήδη χρησιμοποιούν ται συστήματα ωρομέτρησης
για τους εργαζόμεν ους, τα οποία συν ήθως είν αι ηλεκτρον ικά.
Σε τρία βήματα

Το σύστημα θα υλοποιηθεί σε τρία βήματα που έχουν ως
εξής:
Α. Σε πρώτη φάση, εν τός του έτους οι εργαζόμεν οι θα αποκτήσουν ηλεκτρον ικά πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που
καταχωρίζον ται στο σύστημα «Εργάν η» σχετικά με τον εργασιακό τους βίο.

Β. Έως τις αρχές του 2022 θα είν αι έτοιμη η «μήτρα» της
κάρτας εργασίας, δηλαδή το ηλεκτρον ικό σύστημα το οποίο
θα υποδέχεται τις πληροφορίες που θα καταχωρούν ψηφιακά εργαζόμεν οι και εργοδότες.
Παράλληλα, καταργείται μια σειρά γραφειοκρατικών διαδικα

H ΕΚΟ στηρίζει τους καταναλωτές
με έκπτωση 5% και 12 άτοκες δόσεις
στο πετρέλαιο θέρμανσης

ανθρώπων στα

προγράμματα του

ΟΑΕΔ

Τ

Το πρόγραμμα επιχορηγεί για 12-24
μήνες το 90% του συνολικού κόστους
(μισθολογικού και μη μισθολογικού),
έως στα 800 € μηνιαία για θέση πλήρους απασχόλησης και 400 € για θέση
μερικής απασχόλησης, για την πρόσληψη ανέργων από ιδιωτικές και
δημόσιες επιχειρήσεις, φορείς και
οργανισμούς που ασκούν οικονομική
δραστηριότητα, καθώς και από επιχειρήσεων των Δήμων και των Περιφερειών.

(πηγή:naftemporiki.gr)

σιών με στόχο τη διευκόλυν ση εργαζομέν ων και επιχειρήσεων .

εμπορίας

ην ένταξη των θυμάτων
της εμπορίας ανθρώπων
στο Πρόγραμμα
Απασχόλησης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων του ΟΑΕΔ
αποφάσισε το ΔΣ του Οργανισμού στο πλαίσιο της στοχευμένης στήριξης των πιο ευάλωτων ανέργων και της
συνεχούς βελτίωσης των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.

Γ. Εν τός του πρώτου εξαμήν ου του 2022 θα ξεκιν ήσει η
εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας με παρακολούθηση
της πραγματικής απασχόλησης σε συγκεκριμέν ους κλάδους
της οικον ομίας.
Στόχος είν αι οι όποιες παράτυπες δηλώσεις που τυχόν θα
υποβληθούν ν α αποκλείον ται εν τη γεν έσει τους με «κόφτες»
που θα εμπεριέχον ται στη συγκεκριμέν η ψηφιακή εφαρμογή.
Η Ψηφιακή Κάρτα δεν θα είν αι απαραίτητα μια κάρτα σε
φυσική μορφή όπως αυτές που διαθέτουν ήδη σήμερα πολλές επιχειρήσεις που εφαρμόζουν συστήματα ωρομέτρησης
του χρόν ου εργασίας. Μπορεί ν α είν αι μια εφαρμογή στο κιν ητό και έν α πρόγραμμα στους υπολογιστές της επιχείρησης,
διασυν δεδεμέν α αμφότερα με το «Εργάν η». Φυσικά τα
συστήματα ωρομέτρησης όπου υπάρχουν θα διατηρηθούν
και θα διασυν δεθούν με το ν έο σύστημα, προκειμέν ου ν α
λειτουργήσουν με ψηφιακό τρόπο.

Το τελευταίο διάστημα έχουν ενταχθεί
τα θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και τα διεμφυλικά
άτομα, στις κατηγορίες ωφελούμενων
του συγκεκριμένου προγράμματος.

Ο Διοικητής του ΟΑΕΔ, Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε ότι «η ουσιαστική
και έμπρακτη στήριξη όλων των ανέργων, χωρίς αποκλεισμούς, αποτελεί
κεντρικό σκοπό του Οργανισμού, με
στόχο την ταχύτερη δυνατή ένταξη και
επανένταξή τους στην αγορά
εργασίας.

Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης
των δράσεων μας, διευρύναμε το
πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων
που ανήκουν στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες για να προωθήσουμε
την επαγγελματική αποκατάσταση
των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και την ομαλή κοινωνική επανένταξή τους».

Για ακόμη μία χρονι ά, η ΕΚΟ κατανοώντας τις ανάγκες
της εποχής, παραμένει έμπρακτα δίπλα
στους Έλληνες καταναλωτές,
δί νοντάς
τους τη δυνατότητα
να
προμηθευτούν
πετρέλαιο θέρμανσης
με έκπτωση 5% και
εξόφληση σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτικές κάρτες ελληνικών
τραπεζών1.
Έτσι, από 15 Οκτωβρί ου έως και 15
Νοεμβρίου, όλοι οι
καταναλωτές μπορούν να κάνουν την
παραγγελία τους για
το φετι νό χει μώνα,
και να επωφεληθούν
από έκπτωση 5% με
χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες. Επιπλέον,
για όσους επιλέξουν
να χρησιμοποιήσουν
πιστωτική κάρτα δίνεται η δυνατότητα

εξόφλησης από 2 έως
12 άτοκες δόσεις.
Κάθε ενδι αφερόμενος μπορεί εί τε να
τηλεφωνεί στην αποκλειστική γραμμή για
το πετρέλαιο θέρμανσης 18198 ή στο 2107725555 (για Αττική,
Θεσσαλονίκη, Πάτρα)
είτε να απευθυνθεί σε
ένα από τα επιλεγμένα
πρατήρια ΕΚΟ, και
να ενημερώνεται για
την τρέχουσα τι μή
ανά λίτρο και για την
έκπτωση 5%. Στη
συνέχεια, μπορεί να

θέσει την παραγγελία
του με χρήση οποιασδήποτε πιστωτικής ή
χρεωστι κής κάρτας
που έχει εκδοθεί από
μία από τις παρακάτω ελληνικές Τράπεζες: Eurobank, Alpha
Bank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πει ραιώς. Το τελικό ποσό
που θα χρεωθεί, θα
είναι 5% χαμηλότερο
από ότι θα ήταν βάση
της τιμής λίτρου που
ανακοινώνει το εκάστοτε πρατήριο εκείνη
τη μέρα.
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Παράθυρο για νέες παρεμβάσεις κατά της ακρίβειας
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Συζητείται η αποπληρωμή σε δόσεις για τους λογαριασμούς θέρμανσης
για την προστασία των οικογενειακών προϋπολογισμών

Έ

των 500 εκατ. Ευρώ. Το οικον ομικό επιτελείο παρακολουθεί στεν ά την πορεία των
αν ατιμήσεων - μετά και την εκτόξευση των
διεθν ών τιμών εν έργειας- επαν εκτιμών τας
την κατάσταση σε έν αν με δύο μήν ες.
Διαμην ύεται η προτεραιότητα στην κοιν ων ική πολιτική και παρέχ εται η διαβεβαίωση
για επιπλέον βοήθεια εφόσον χ ρειαστεί,
πόσω μάλλον όταν ο προβλέψεις
δείχ ν ουν πως η εν εργειακή κρίση εν δεχ ομέν ως ν α διαρκέσει περισσότερο των
αρχ ικών εκτιμήσεων , έως το δεύτερο
τρίμην ο του 2022.

ρχεται κυβερνητικό σχέδιο αποπληρωμής
σε δόσεις για τους λογαριασμούς θέρμαν σης στο πλαίσιο των βραχυπρόθεσμων
μέτρων για την προστασία των οικογενειακών
προϋπολογισμών από την ενεργειακή κρίση.
Σύμφωνα με πληροφορίες του in.gr το πλάνο
βρίσκεται στα σκαριά και ενδεχομένως να αν ακοιν ωθεί πριν το τέλος του έτους. Μέχρι στιγμής,
είναι σε αρχικό στάδιο και είναι υπό επεξεργασία το
πως και σε ποιους λογαριασμούς θα γίνονται
ρυθμίσεις.
Την ίδια ώρα είν αι αν οιχ τό το εν δεχ όμεν ο επέκτασης των μέτρων που ήδη
έχ ουν αν ακοιν ωθεί και μετά το 2022- που
περιλαμβάν ουν επιδότηση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, διπλασιασμό
του επιδόματος θέρμαν σης και έκπτωση
15% για τους οικιακούς καταν αλωτές φυσικού αερίου.

Η εργαλειοθήκη κατά της εν εργειακής
κρίσης που αν ακοίν ωσε η Κομισιόν λύν ει
τα χ έρια της κυβέρν ησης καθότι μεταξύ
των μέτρων για τη στήριξη του εισοδήματος
των ν οικοκυριών προτείν εται μορατόριουμ
για την πληρωμή λογαριασμών εν έργειας
για ευάλωτους πελάτες και μικρές επιχ ειρήσεις που αν τιμετωπίζουν σοβαρές
δυσκολίες, ν α επιτρέπεται στα ν οικοκυριά
ν α εξοφλήσουν τις ήδη υπάρχ ουσες και
ν έες οφειλές σε δόσεις και επείγουσες
συμπληρώσεις για ν οικοκυριά με μετρητές

πληρωμής, ώστε ν α επιτρέπεται ν α εξοφλήσουν τη συμπλήρωση σε δόσεις.

Όπως δήλωσε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης -κατά τη συν άν τηση με
τον αν τιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη Σχ οιν ά στο Μέγαρο
Μαξίμου- “κρατώ από τις παρατηρήσεις της
Επιτροπής κάτι το οποίο το θεωρώ ιδιαίτερα σημαν τικό και θα το υιοθετήσουμε και
εμείς: Τη δυν ατότητα ν α μπορέσουν οι
συμπολίτες μας, οι οποίοι θα δουν εν δεχ ομέν ως μία απότομη αύξηση στο κόστος

θέρμαν σης, ν α αποπληρώσουν τις
υποχ ρεώσεις τους εν τός εύλογου χ ρον ικού διαστήματος, μέσω εν ός συστήματος
ρυθμίσεων , έτσι ώστε ν α μην είν αι πολύ
μεγάλη η οικον ομική επιβάρυν ση κατά τη
διάρκεια του χ ειμών α».

Παράθυρο για ν έες παρεμβάσεις κατά της
ακρίβειας
Από το κυβερν ητικό και οικον ομικό επιτελείο εξάλλου έχ ουν αφήσει αν οιχ τό
παράθυρο για μελλον τική αύξηση του εν εργειακού κον δυλίου προστασίας πέραν

Οι διεθν είς εξελίξεις στις τιμές δρομολόγησαν τον υπερδιπλασιασμό του εν εργειακού πακέτου στα 500 εκατ. Ευρώ σε
σχ έση με τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες
στη ΔΕΘ στις αρχ ές Σεπτεμβρίου και οι
πληθωριστικές πιέσεις αποτελούν πον οκέφαλο για το οικον ομικό επιτελείο καθότι
αποτελούν απειλή τόσο για τα εισοδήματα
των πολιτών , όσο και για την αν άκαμψη
της οικον ομίας. Τα μέχ ρι τώρα στοιχ εία
δείχ ν ουν ότι το 2021 θα κλείσει με έν αν
ρυθμό αν άπτυξης της τάξεως του 6,1%. Το
πρωτογεν ές έλλειμμα όμως αγγίζει τα 13
δισεκατομμύρια ευρώ ή περί τα 7% του
ΑΕΠ.

ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ «ΜΠΑΛΛΟΣ»:: Τηλεφωνική επικοινωνία
Χρήστου Στάθη με τον Υπουργό Κλιματικής
Κρίσης & Π.Π. Χρήστο Στυλιανίδη

Τ

Τι ζήτησε ο Δήμαρχος Μάνδρας- Ειδυλλίας για την ενίσχυση των μηχανημάτων αντιμετώπισης

ηλεφων ική επικοιν ων ία,
εν όψει της επικείμεν ης
κακοκαιρίας «Μπάλλος»,
με τον Υ πουργό Κλιματικής
Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας
Χρήστο Στυλιαν ίδη είχ ε ο
Δήμαρχ ος Χρήστος Ε. Στάθης
εν ώ ακολούθησε συν άν τηση
με τον Αν τιστράτηγο – Υ παρχ ηγό του Πυροσβεστικού
Σώματος Ιάκωβο Κλεφτοσπύρο
στην οποία συμμετείχ ε και ο
Αν τιδήμαρχ ος Πολιτικής Προστασίας Παν αγιώτης Κολοβέν τζος.
Ο Δήμος επίσης συμμετείχ ε
χ θες στην Έκτακτη Συν εδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης του
Συν τον ιστικού Οργάν ου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.)
της Περιφερειακής Εν ότητας
Δυτικής Αττικής, για την
ετοιμότητα των μηχ αν ισμών
λόγω του Έκτακτου Δελτίου
Επικίν δυν ων Καιρικών Φαιν ο-

μέν ων για τα επόμεν α 24ωρα.
Οι Υ πηρεσίες της Περιφέρειας
και του Δήμου έχ ουν τεθεί σε
κατάσταση αυξημέν ης ετοιμότητας για την αν τιμετώπ ιση
εν δεχ όμεν ων π ροβλημάτων
από την έν ταση της κακοκαιρίας.
Στο π λαίσιο της π ροετοιμασίας και των μέτρων πρόληψης:
Ο Δήμος ζήτησε από την
Περιφέρεια την εν ίσχ υση του
για τις αν άγκες της Πολιτικής
Προστασίας με μηχ αν ήματα
έργου και συγκεκριμέν α:
Μία (1) μπουλν τόζα
Τρεις (φορτωτές)
2 JCB

Το τηλεφωνικό κέντρο του
Δήμου (213 2014 900) θα
παραμείνει στη διάθεση των
πολιτών επί 24ωρου βάσης

μέχρι την παύση των φαινομένων ενώ με έγγραφο της
Περιφέρειας απαγορεύεται η
κυκλοφορία
μέχρι
το
μεσημέρι του Σαββάτου:

1. Από Δίστρατα έως Παραλία
Αλεποχ ωρίου μέσω Αγίας Παρασκευής και μέσω Αγίου Ιωάν ν η Μακριν ού.

2. Από Λούμπα Αλεποχ ωρίου
έως Ντουράκο.
3. Απ ό Αλεπ οχ ώρι έως
Σχ ίν ο.
4. Από διασταύρωση Αγίου
Γεωργίου Μάν δρας έως Κρύο
Πηγάδι
Βιλλίων
(μέσω
Παν αγίτσας).
5. Από Αλεποχ ώρι έως Ψάθα.
Εφιστάται η προσοχ ή για την

απ οφυγή κυκλοφορίας στις
καμέν ες εκτάσεις, εν ώ σε όλες
τις Εν ότητες του Δήμου ο
χ ώρος των ΚΑΠΗ είν αι έτοιμος
ν α φιλοξεν ήσει π ολίτες σε
π ερίπ τωση π ου π ροκύψει
πρόβλημα στις οικείες τους.
Για τη μεταφορά τους θα
υπάρχ ει πούλμαν του Δήμου.

θριάσιο-10
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Συστήνεται ομάδα εργασίας για την αναδιοργάνωση των
«Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» (ΦΕΚ)

Σ

υστήνεται ομάδα εργασίας για την αναδιοργάνωση των
«Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» (ΦΕΚ), τα
οποία είχαν ιδιαίτερη απήχηση στους πολίτες των
δήμων .
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Απόφαση του Υφυπουργού
Πολιτισμού & Αθλητισμού για τη σύσταση Ομάδας Εργασίας
για την αναδιοργάνωση των Προγραμμάτων “Άθλησης για
Όλους”.
Έργο της αποτελεί « η εκπόνηση πλήρους σχεδίου ανανέωσης και λειτουργικότερου πλαισίου των ΠΑγΟ, με κανόνες ελέγχου, διαφάνειας και αξιολόγησής τους, ώστε να
βελτι ώνουν ουσι αστι κά την ποι ότητα ζωής όλων των
πολιτών, παντού στη Χώρα ».
Τα μέλη της Ομάδας « ξεκινούν άμεσα, με αποστολή να
επεξεργαστούν, να επαναοριοθετήσουν και να καταθέσουν το
συντομότερο δυνατό πλήρες αναμορφωμένο σχέδιο των
ΠΑγΟ, καθώς και να εισηγηθούν “πακέτο” προτάσεων
εκσυγχρονισμού και ενίσχυσής τους, για να ολοκληρωθεί,
ταχύτατα, το ανανεωμένο και λειτουργικότερο πλαίσιό τους,
με κανόνες ελέγχου, διαφάνειας και αξιολόγησής τους,
προωθώντας στην πράξη τον μαζικό αθλητισμό ».
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Η ακαδημία του Μανδραικού ΑΟ
με τον Αία Σαλαμίνας

ΕΠΣΔΑ: Οι αγών ες του
Σαβ β ατο κύριακο υ
στην Δυτική Αττική
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
(2η αγων ιστική)

ΠΥ Ρ Ρ ΙΧ ΙΟΣ
ΑΣΠ/Ρ ΓΟΥ
–
ΠΑΟ
ΑΣ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΩ Ν ΜΑΝΔΡΑΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ
Σάββατο 16/10/21 15: 00
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ
ΓΕΩ ΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩ ΤΗΣ
Σάββατο
16/10/21
16: 30
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΑΠΟΛΛΩ Ν ΠΟΝΤΙΩ Ν
ΑΠΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
Σάββατο 16/10/21 16: 30
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΦΥΛΉΣ
Σάββατο 16/10/21 16: 30

Η Ακ αδημία Ποδοσφαίρου
του Μανδραϊκ ός Αθλητικ ός
Όμιλος φιλοξενεί στο Φραγκειο
Γήπεδο την Κυριακή

17 Οκτωβρίου την Ακαδημία
Ποδοσφαίρου του φίλου και
ιστορικού συλλόγου ΑΙΑΣ 1931
/ Αίαντας Σαλαμίνας

Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ – ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩ Ν (ΒΥΖΑ)
Σάββατο 16/10/21 16: 30

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – Δ.Α.Ο ΖΩ ΦΡΙΑΣ
ΓΗΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
Κυριακή 17/10/21 16: 30
ΒΥΖΑΣ – ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩ Ν (ΒΥΖΑ)
Κυριακή 17/10/21 16: 30

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
(2η αγων ιστική)

ΑΣΤΕ Ρ ΑΣ
ΑΝΩ
Λ ΙΟΣΙΩ Ν
–
ΚΡ ΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΓΗΠΕ ΔΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
Σάββατο 16/10/21
16: 30
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩ Ν – ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.
ΓΗΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
Κυριακή
17/10/21 13: 30
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. – ΑΠΣ Ο ΛΕΩ Ν
ΔΥΝΑΜΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Κυριακή
17/10/21 13: 30

Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ
ΜΑΝΔΡ ΑΙΚΟΣ
ΓΕΩ ΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩ ΤΗΣ
Κυριακή
17/10/21 16: 30
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ – ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
ΔΥΝΑΜΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Κυριακή
17/10/21 16: 30

ΜΠΑΣΚΕΤ: Στα ημιτελικά οι γυναίκες του
Πανελευσινιακού ΑΟΚ

Μεγάλη νίκη για τη γυναικεία ομάδα του Πανελευσινιακού ΑΟΚ και πρόκριση στα ημιτελικά του
Κυπέλλου! με ολική ανατροπή.

Πανελευσινιακός - Εσπερίδες Καλλιθέας (Νεάνιδες)
Διαιτητές: Πέππας Γ. - Πέππας Δ.

Δεκάλεπτα: 12-11, 23-35, 35-39, 53-46

Πανελευσινιακός (ΚοσμάΒούλγαρης):
Μεγαλούδη Κων/να 22
(5), Τσίρμπα 12, Οικονόμου 9, Κασάμπα, Χαραλαμποπουλου, Πολυζώτη
6, Κοντού 3, Ευαγγελάτου, Αναστασοπούλου ,
Καλογρίδη,
Λιώρη,
Τσιούνη 2
Εσπερίδες (Δήμου): Μέτσο, Ντακα 13 (3), Μαργέλου 8,
Σταμούλου 11, Κοσκινά 10, Αναστασάκου 1, Τσούρντου, Αγραφιωτη

12-θριάσιο

Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΣΕΛ. 3

1. Από Δίστρατα έως Παραλία Αλεποχωρίου μέσω Αγίας Παρασκευής και μέσω
Αγίου Ιωάννη Μακρινού.

2. Από Λούμπα Αλεποχωρίου έως Ντουράκο.
3. Από Αλεποχώρι έως Σχίνο.
4. Από διασταύρωση Αγίου Γεωργίου Μάνδρας έως Κρύο Πηγάδι Βιλλίων (μέσω
Παναγίτσας).
5. Από Αλεποχώρι έως Ψάθα.
Μηχανήματα της Περιφέρειας Αττικής βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

1
1
1
1
1
1

μπουλντόζα, 3 φορτωτές και 2 jcb στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας
τσάπα στο φανάρι της Μαγούλας στη Μάνδρα
τσάπα στο ρέμα Γιώργη στη Ν. Πέραμο
τσάπα στην περιοχή Πίκα στην Κινέτα
τσάπα στο ρέμα Σαρανταπόταμου στο ύψος της γέφυρας της Εθνικής
τσάπα στο ρέμα Αγ. Αικατερίνης στη Μάνδρα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εν όψει της κακοκαιρίας, καλούμε όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν πιστά τις παρακάτω βασικές οδηγίες. Αυτές είναι συγκεκριμένες:
1) Αποφεύγουμε κάθε περιττή μετακίνηση.

2) Μετακινούμαστε στα ψηλότερα σημεία του σπιτιού και αποφεύγουμε την παραμονή μας σε υπόγειους, ημιυπόγειους και ισόγειους χώρους, όταν βλέπουμε να
υπάρχει ενδεχόμενο πλημμύρας.
3) Για κανέναν λόγο δεν διασχίζουμε χειμάρρους, ρέματα ή δρόμους που έχουν πλημμυρίσει, είτε πεζή, είτε με όχημα
4) Αποφεύγουμε τη διέλευση γύρω και μέσα σε δάση και καμένες από τις πυρκαγιές εκτάσεις.

Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος ανέφερε: «Είμαστε σε επιφυλακή. Δυστυχώς οι προβλέψεις δείχνουν μεγάλο όγκο νερού
στην περιοχή μας. Από πλευράς μας έχουμε προβεί σε ευρείας κλίμακας καθαρισμούς ρεμάτων και φρεατίων. Είμαστε σε συντονισμό με τα σώματα ασφαλείας και
τους δήμους και συνιστώ στους συμπολίτες μου να αποφεύγουν επικίνδυνα για πλημμύρες σημεία.»
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ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ''ΠΡΟΣΦΕΡΩ''

Όποιος επιθυμεί να γίνει ενεργό μέλος εγγράφονται άνδρες και γυναίκες που έχουν συμπληρώσει
το 18ο έτος της ηλικίας τους. Η παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής, ιατροφαρμακευτικής, επισιτιστικής, και αναπτυξιακής βοήθειας προς κοινωνικά και οικονομικά ευπαθείς ομάδες, όπως ανέργους, αστέγους, ΑΜΕΑ, ηλικιωμένους και παιδιά, καθώς και η συνδρομή σε περιπτώσεις φυσικών
καταστροφών όπως σεισμοί, 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

48

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ''ΠΡΟΣΦΕΡΩ''
ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΑΧΑΡΝΑΙΕνταγμένος στην Γ.Γ.Π.Π. ( Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας ) με αριθμό Μητρώου ΑΜ 16/2016

14-θριάσιο
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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 εντος σχεδίου
1573τ.μ.,προς ενοικιαση
ή πώληση στα Νεόκτιστα
Ασπροπύργου,τριφατσο
με εύκολη πρόσβαση προς όλες τις εθνικές οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύργου (πλησίον ΙΚΑ και στάσης λεοφωρείου), 126 τεραγωνικά μέτρα, κατάλληλο για φαρμακείο.Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945106860
Ενοικιάζεται οικία (1ος
οροφος) στη διασταύρωση Ασπροπύργου κοντά
στο ΙΚΑ 86 τετραγωνικά
μέτρα, σε οικογένεια που
να έχει σταθερή εργασία
Διατίθεται και για επαγγελματικός χώρος

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 105
τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπροπύργου (Σαλαμίνος &
Κολοκοτρώνη).
Δεν
διατίθεται για χώρο
εστίασης
(προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικία 60 τμ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση Δεμερτζή πίσω
από το Δημοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και
τον κόλπο του καραμαγκά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC, AIRCONDITION, 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 επικοινωνίας 6987305649
Πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύργου!Πληροφορίες
κ.σοφια
τηλ.6909156985

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή κατάσταση, τιμή
60.000€, συζητήσιμη.
6953058205
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκατοικία 100 τ.μ., ισόγεια,
προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό, ανοικτό πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση
'00, τιμή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα, μονοκατοικία 90
τ.μ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.μ.,
καρποφόρα δέντρα, πωλείται 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., πάρκιν, 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 περιοχές 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-

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.

‘’GYM WAY’’ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ stamatia.vasilopoulou@hotmail.com
ή τηλεφωνικά στο 210 5571160

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ
ΔΙΑΜΕΤΑΦ ΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ . ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1000-1200 ΕΥΡΩ
ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ .

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

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 αποκλειστική με πείρα ζητά εργασία για φροντίδα ηλικιωμένων 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: 2105573042.
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 γαλακτοκομικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττικής. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε ex-van πώληση.
Επικοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email: info@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 –email: ifonitonamea@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΛΑΜ ΑΡΙΝΑΣ, Μ Ε ΒΑΣΙΚΕΣ
ΓΝΩΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥ ΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
ARGON, AΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΗΣ Μ ΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μ Ε ΕΔΡΑ ΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟ
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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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

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
Αστυνομικό Τμήμα
674 - 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν.
210 55 46 579 - 210 55 46
Λιμεναρχείο
210 55

213 2140410
210 55 46
Αντιστάσεως
930
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 ) Κ υ π ρ α ί ο υ
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

θριάσιο-15

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

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

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

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης Δήμου Ασπροπύργου, Σαλαμίνος 20, Όπισθεν Δημαρχείου.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489 & 2105576704 Email για αποστολή Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

16-θριάσιο

Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021

