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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Στις αρχές 2022
διαθέσιμα τα πρώτα
φάρμακα κατά του
κορωνοϊού σελ. 3

ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΓΩΝΗ

ΘΑ ΔΥΣΚΟΛΕΨΕΙ ΠΟΛΥ Η
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ
«Γρίπη και COVID είναι 20 φορές
παραπάνω επικίνδυνη
για τους ανεμβολίαστους»

ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ
σελ. 3

Η ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΟ ΑΥΡΙΑΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γνωμοδότηση και
επί της Μελέτης
Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων
του έργου
«Φωτοβολταϊκός
Σταθμός
παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας
ισχύος 60 ΜW, στη θέση
“Πολλά Λιθάρια”
στις Ερυθρές

Αυτοκίνητο έπεσε
από ύψος 12
μέτρων στην Κινέτα
Σώθηκε από θαύμα ο
οδηγός

σελ. 2

ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

«COVID-19 & Εμβολιασμός
- οι Πολίτες ρωτού, οι Ειδικοί
Ιατροί απαντούν»
σελ. 3

ΣΕΒΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ
ΘΩΡΑΚΙΣΗ
Ζητά να έρθει προς συζήτηση
το θέμα στο Δημοτικό
Συμβούλιο Αχαρνών
σελ. 5

σελ. 8

Αυτοψία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας και του Δημάρχου
Ελευσίνας στον Σαρανταπόταμο
μετά τον «Μπάλλο»

Αργύρης Οικονόμου: «Να γίνουν τώρα, όσα δεν
έχουν γίνει για δεκαετίες ολόκληρες»
σελ. 2-4

Ο Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΝΑ
ΣΤΕΛΕΧΩΣΕΙ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕ ΤΟΥ Σ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ Σ ΕΚΠΑΙΔΕΥ ΤΕΣ

Παιχνίδια και Εκμάθηση Σκακιού στα
Δημοτικά Σχολεία του Ασπροπύργου

σελ. 7

Αγγλικό σκορ στον Ασπρόπυργο
Ο Ίκαρος 4-2 τον Ευκλείδη
Ο Μανδραϊκός 2-0 στην Ελευσίνα
τον Ατρόμητο

Λευκή ισοπαλία στην Ν. Αρτάκη
ο Πανελευσινιακός

σελ. 11-12
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2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Αυτοκίνητο έπεσε από ύψος 12 μέτρων
στην Κινέτα- Σώος απο θαύμα ο οδηγός

Κολιός Αντώνιος Ν.28ης Οκτωβρίου 17Α &
Θρασυβούλου,2105577744
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Σκανδάλη Ειρήνη Δ.Ηρώων Πολυτεχνείου 6,
Μαγούλα, 2105558491
MANΔΡΑ
Γιάννου Γεώργιος Ι.
Κοροπούλη Βαγγέλη 25, Μάνδρα, 2105555844
Άνω Λιόσια

Ρεσβάνης Νικόλαος Ι.Παναγίας Γρηγορούσης 50 &
Μπότσαρη, Ζεφύρι, 2102387965
ΑΧΑΡΝΕΣ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΕ Φιλαδελφείας 64,
2102467050

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2,6,10,14,18,22,26,30
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Νεφελώδης
Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Κλεοπάτρα, Κλειώ, Πάτρα, Πατρούλα,
Πατρίτσα ,Φήλιξ, Φίληξ, Φίλιξ,
Φίληκας, Φίληξα, Φιλήκη, Φηλικίτη

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

Σοβαρό τροχ αίο σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας
στην παλαιά Εθν ική οδό Αθην ών – Κορίν θου στο 57ο
χ λμ στην Κιν έτα με τον οδηγό ν α γλιτών ει αν και το
όχ ημα που οδηγούσε έπεσε μέσα σε ρέμα από ύψος
12 μέτρων , που βρίσκεται στο γεφύρι της Πίκας.
Στο σημείο έσπευσαν 4 οχ ήματα της πυροσβεστικής με 16 άν δρες, καθώς και όχ ημα της πυροσβεστι

κής Κορίν θου και ασθεν οφόρο του ΕΚΑΒ και
αστυν ομικοί της Τροχ αίας Μεγάρων , που απεγκλώβισαν τον οδηγό και στη συν έχ εια μεταφέρθηκε στο
ν οσοκομείο Κορίν θου ελαφρά τραυματισμέν ος.
Αυτό ήταν το έκτο κατά σειρά ΙΧ αυτοκίν ητο που
πέφτει στο σημείο.

Αυτοψία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας, και του Δημάρχου Ελευσίνας, στον Σαρανταπόταμο
μετά τον «Μπάλλο»
Αργύρης Οικονόμου: «Να γίνουν τώρα, όσα δεν έχουν γίνει για δεκαετίες ολόκληρες»

Κ

υβερνητικό κλιμάκιο
με επικεφαλής τον
Υπουργό Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,
κ.
Χρήστου
Στυλιανίδη και παρόντος του
Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας,
κ.
Ευάγγελο
Τουρνά, επισκέφτηκε την
Κυριακή την Ελευσίνα.

Είχε προηγηθεί πρόσκληση
του
Δημάρχου,
Αργύρη
Οι κονόμου,
να
υπάρξει
αυτοψία στον «δύσκολο» Σαρανταπόταμο, η υπερχεί λι ση
του οποίου κατά το παρελθόν
έχει προκαλέσει πολλές καταστροφές.
Κατά την αυτοψία, τόσο ο
Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι
που ήταν παρόντες, όσο και ο
Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής
Αττικής, κ. Λ. Κοσμόπουλος,
αναφέρθηκαν στις ενέργειες
που έγιναν από κοινού προκειμένου η κακοκαιρία «Μπάλλος» που χτύπησε
και την Ελευσίνα τις προηγούμενες ημέρες να
είναι διαχειρίσιμη.
Υπενθυμίζεται, πως τα συνεργεία του Δήμου
Ελευσίνας, με την καθοδήγηση κλιμακίου της
Πολιτικής Προστασίας, της Πυροσβεστικής και με
την βοήθεια μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Υπο-

υργείου Εθνικής Άμυνας και της Περιφέρειας,
κράτησαν τον Σαρανταπόταμο «καθαρό» από φερτά
υλικά.
Ωστόσο, όπως επεσήμανε ο Δήμαρχος και στον
Υπουργό «Η περιοχή μας απαιτεί ένα συνολικό
σχέδιο αντιμετώπισης. Οι λύσεις που θα δοθούν
πρέπει να είναι οριστικές, βιώσιμες, με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
ΣΥ ΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ 4
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Στις αρχές 2022 διαθέσιμα τα πρώτα
φάρμακα κατά του κορωνοϊού

Ο Θάνος Πλεύρης,
υπουργός Υγείας, μίλησε
αποκλειστικά
στην
εκπομπή
«Κοινωνία
Ώρα MEGA» για την
πορεία της πανδημίας
και των εμβολιασμών
αλλά και για το εάν θα
επιτραπούν φέτος οι
παρελάσεις. Τι είπε για
τα νέα φάρμακα κατά
του ιού.
«Στους εμβολιασμούς
τα νούμερα είναι πάνω
από 60% στον γενικό
πληθυσμό και πάνω από
70%
στον
ενήλικο
πληθυσμό. Υπάρχουν περιοχές με
πιο έντονη επιδημιολογική κατάσταση, που τα ποσοστά εμβολιασμού είναι κάτω από τον μέσο όρο.
Γίνεται προσπάθεια να πιεστούν
όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί, ιδιαίτερα για όσους είναι άνω των 60
ετών. Το 87% με 90% στις ΜΕΘ
προέρχεται από ανεμβολίαστους,
ενώ μόλις το 10% προέρχεται από
εμβολιασμένους».

«Εχθρός μας είναι ο κορωνοϊός»
Ο κ. Πλεύρης δήλωσε πως το
Υπουργείο Υγείας και η κυβέρνηση
δεν είναι εναντίον των ανεμβολίαστων, ενώ τόνισε πως τα στοιχεία
είναι εκείνα που δείχνουν την
αλήθεια.
«Δεν είμαστε εναντίον των ανεμβολίαστων. Εχθρός μας είναι ο
κοροναϊός. Τα στοιχεία είναι
αμείλικτα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι
κινδυνεύουμε λιγότερο να βρεθούμε σε ΜΕΘ εάν έχουμε εμβολιαστεί».
Όπως είπε ο ίδιος, ένας 60χρο
νος που έχει εμβολιαστεί έχει

94% λιγότερες πιθανότητες να
νοσήσει βαριά. «Προσπαθούμε με
τις κινητές μονάδες εκεί που έχει
χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη να
πείσουμε τον κόσμο να εμβολιαστεί», είπε ο υπουργός Υγείας και
πρόσθεσε ότι υπήρχε μεγάλη προσέλευση για την τρίτη αναμνηστική
δόση.

Πόσο πρέπει να φτάσει το ποσοστό εμβολιασμού
Ιδανικά για να κάνουμε λόγο για
ικανοποιητικό ποσοστό εμβολιασμού θα έπρεπε ο εμβολιασμός του
γενικού πληθυσμού να φτάσει το
70% και του ενήλικου πληθυσμού
το 80%.
Πλέον ο καθένας έχει πρόσβαση
στα εμβόλια και η σκυτάλη έχει
περάσει πια στην πειθώ, τόνισε ο
κ. Πλεύρης. Η τρίτη δόση εξαρτάται
από την ηλικία αλλά και τη
συμπλήρωση
του
εξαμήνου,
καθώς μπορεί κάποιος άνω των 60
ετών να μην εμβολιάστηκε τον
Φεβρουάριο, αλλά τον Ιούνιο, και
να μην μπορεί αυτό το διάστημα να
λάβει την αναμνηστική δόση.

Ο κ. Πλεύρης τόνισε
πως
έχουν
υπάρξει
κυρώσεις στο αντιεμβολιαστικό κίνημα, ενώ δήλωσε
πως το εμβόλιο είναι το
πιο αξιόπιστο όπλο που
έχουμε.
«Το υπουργείο είναι
αμείλικτο σε διαδικασίες
εκβιασμού σε γιατρούς
που προσπαθούν να
κάνουν και τη δουλειά του
και για παράδειγμα τους
εμποδίζουν να διασωληνώσουν», είπε.

Η ενημέρωση για τα φάρμακα
κατά του κορωνοϊού

Ιδιαίτερα, για τους επόμενους
μήνες εκτός από τα μέτρα ατομικής
προστασίας, καθοριστικό ρόλο θα
παίξει το εμβόλιο. Από τους πρώτους μήνες του 2022 αναμένονται τα
πρώτα φάρμακα κατά του κοροναϊού, ωστόσο στόχος είναι να μην
νοσήσει κανείς και να οδηγηθεί στο
νοσοκομείο.
«Πέρυσι δεν υπήρχε το εμβόλιο
και είχε γίνει επιλογή το ΕΣΥ να
είναι μονοθεματικό. Πλέον έχουμε
μοιράσει τις κλίνες, 50% για covid
και 50% για non covid. Από τότε
που ο καθένας μπορεί αν εμβολιαστεί δεν έχουμε επιλογή να κάνουμε το ΕΣΥ μονοθεματικό. Δικαίωμα στο ΕΣΥ έχουν για να εγχειριστούν και άλλοι άνθρωποι που
αντιμετωπίζουν άλλες νόσους.
Θωρακίζουμε το σύστημα υγείας,
αλλά δεν πρόκειται άνθρωποι που
νοσούν από άλλες αιτίες να μην
έχουν πρόσβαση στο σύστημα για
να υπάρξουν κενές κλίνες ΜΕΘ».

θριάσιο-3
ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΓΩΝΗ
ΘΑ ΔΥΣΚΟΛΕΨΕΙ ΠΟΛΥ Η
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ
«Γρίπη και COVID είναι 20 φορές
παραπάνω επικίνδυνη
για τους ανεμβολίαστους »

Τη σύμπραξη των μειωμένων εμβολιασμών κατά του Covid19 και της γρίπης τον Δεκέμβριο, φοβάται η πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας –Πειραιά.
Σύμφωνα με τη Ματίνα Παγώνη, τότε η κατάσταση θα δυσκολέψει πολύ γιατί θα ξεσπάσουν και άλλες ιώσεις όπως η γρίπη,
την ώρα που οι εμβολιασμοί έχουν χάσει τη δυναμική τους.
Όπως είπε χαρακτηριστικά, τα κέντρα εμβολιασμού έχουν
ερημώσει.
«Με το άνοιγμα αισθανόμαστε μια ελευθερία και ξεχάστηκε ο
εμβολιασμός δε φοράμε μάσκες», πρόσθεσε μιλώντας στην
τηλεόραση του ΣΚΑΪ.
«Ο καθένας πρέπει να σώσει τον εαυτό του, γιατί αν πάμε και
στο Δεκέμβρη και αρχίσουν και οι γρίπες, να ξέρουν οι ανεμβολίαστοι ότι τις μονάδες δεν υπάρχει περίπτωση να τις αποφύγουν», προειδοποίησε.
«Γρίπη και COVID είναι 20 φορές παραπάνω επικίνδυνη για
τους ανεμβολίαστους... », σημείωσε, προσθέτοντας ότι τα τακτικά χειρουργεία έχουν μείνει πίσω.
«Θα έχουμε όλο τον χειμώνα και διάφορες ιώσεις και θα
κυκλοφορούμε, αλλά πρέπει να κυκλοφορούμε με προσοχή»,
είπε η κ. Παγώνη.
Σχολιάζοντας τα επιδημιολογικά στοιχεία της χώρας, είπε ότι
συνεχίζουμε να έχουμε διψήφιο αριθμό θανάτων καθημερινά.
«Aν είχαμε κάνει το 80% (εμβολιασμούς), και την 3η δόση, ξέρετε πώς θα ήμασταν; Όπως η Δανία και οι άλλες χώρες»,
εκτίμησε.
Αναφερόμενη επίσης στις παρελάσεις, σχολίασε ότι όταν
υπάρχει μεγάλη κινητικότητα σημαίνει και αύξηση κρουσμάτων,
και στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχει μεγάλο ιικό φορτίο.Έτσι πρότεινε στις κόκκινες περιοχές οι να γίνουν μόνο στρατιωτικές παρελάσεις και όχι οι μαθητικές. «Θα υπάρχει κάθε δύο μέτρα χωροφύλακας που θα λέει εσύ εμβολιασμένος, εσύ ανεμβολίαστος;»,
διερωτήθηκε.

ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

«COVID-19 & Εμβολιασμός- οι Πολίτες ρωτούν, οι Ειδικοί Ιατροί απαντούν»

T

ο
ΚΕΠ
Υγεί ας
του
Δήμου
Ασπροπύργου σε συνεργασί α με
το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων, σας προσκαλεί να συμμετάσχετε, στη
νέα Καμπάνια Ενημέρωσης με τίτλο: “Covid-19 &
Εμβολιασμός - Οι πολίτες ρωτούν, οι Ειδικοί
Ιατροί απαντούν”, η οποία πραγματοποιείται με τη
συνεργασί α
της
Ελληνι κής
Εται ρεί ας
Χημει οθεραπεί ας και τον Ιατρι κό Σύλλογο
Αθηνών.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί
διαδικτυακά την Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου
2021 και ώρα 18:00 - 19:00

Η εκδήλωση έχει ως στόχο την ορθή
ενημέρωση γι α τον Εμβολι ασμό έναντι της
πανδημίας, μέσα από προσεκτικά επιλεγμένες
ερωτήσει ς, οι οποί ες θα απαντηθούν από

ειδικούς ιατρούς με σκοπό
να καλύψουν απορίες των
πολιτών σχετικά με το θέμα.
Στο πάνελ θα συμμετάσχουν
2 ιατροί μέλη της Εταιρείας
Χημει οθεραπεί ας, ενώ τη
συζήτηση θα συντονίζει η
δημοσι ογράφος κα Ελένη
Καμάρα,
η
οποί α
θα
απευθύνει και τις ερωτήσεις
στους ιατρούς.
Επι πλέον, όσοι πολί τες
συμμετάσχουν
στην
εκδήλωση θα έχουν τη
δυνατότητα να απευθύνουν
επι πλέον
ερωτήσει ς,
σχετικές με το θέμα.
Σύνδεσμος

Πλατφόρμας
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ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2

Θυμίζω ότι πολλές φορές στο παρελθόν, η Ελευσίνα και η Μαγούλα έχουν
αντιμετωπίσει δύσκολες καταστάσεις, και κάποιες φορές τραγικές, η πόλη
μας έχει τεθεί αρκετές φορές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ωστόσο τα
προβλήματα επιμένουν και θα επιμένουν αν δεν βρεθούν οριστικές και
συνολικές λύσεις».
Αυτή την πάγια θέση του, επανέλαβε ο Δήμαρχος στο κυβερνητικό κλιμάκιο, πολλώ περισσότερο τώρα που η κλιματική κρίση επιβάλλει να τρέξουν
όσα δεν έχουν τρέξει για δεκαετίες.
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ΣΕΒΑ ΓΙΑ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ
ΘΩΡΑΚΙΣΗ
Ζητά να έρθει προς
συζήτηση το θέμα
στο Δημοτικό
Συμβούλιο Αχαρνών

Παρανάλωμα του πυρός έγινε
αυτοκίνητο στις Αχαρνές

Το ακρως επίκαιρο και σημαντικό

Παρανάλωμα του πυρός έγινε τα ξημερώματα της
Κυριακής ένα όχημα που βρισκόταν στη συμβολή
των οδών Λαδά και Φιλίνου, στην περιοχή των
Αχαρνών
Για την πυρκαγιά, ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική
στις 02:45 τα ξημερώματα και στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν επτά πυροσβέστες με δύο
οχήματα.
Για το συμβάν, σε εξέλιξη είναι προανάκριση από
το αρμόδιο τμήμα Ασφαλείας της Αστυνομίας,
αφού διερευνάται και η περίπτωση του εμπρησμού.

θέμα της αντιπλημμυρικής θωράκι-

σης της πόλης των Αχαρνών επαναφέρει ο Σύνδεσμος Επαγγελμα-

τιών Εμπόρων και Βιοτεχνών Αχαρνών με αίτημά του προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο ΣΕΒΑ ζητά τη

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ

συζήτηση του θέματος στο Δ.Σ με

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε όχημα,στη συμβολή
των οδών Λαδά και Φιλίνου στο δήμο Αχαρνών
Αττικής. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.

τη συμμετοχή φορέων στη συζήτηση.

Επίδομα ανεργίας όπως στις σκανδιναβικές χώρες

Αλλαγές σε τρεις πυλώνες σχεδιάζει η κυβέρνηση στο σύστημα επιδομάτων ανεργίας του ΟΑΕΔ

Ο

πρώτος πυλών ας, σύμφων α με
έγκυρες
πληροφορίες
είν αι
η
απλούστευση, ο δεύτερος η επικαιροποίηση και ο τρίτος η ν έα στόχευση.

Στόχος της κυβέρν ησης είν αι ν α εξαλειφθούν αρκετά από τα υφιστάμεν α διοικητικά
βάρη, προκειμέν ου ν α διευκολυν θούν οι
δικαιούχοι ν α λάβουν το επίδομα τους.

Ο σχεδιασμός της κυβέρν ησης προβλέπει
κλιμακωτή καταβολή του επιδόματος αν εργίας και υποχρεωτική έν ταξη των δικαιούχων του σε πρόγραμμα κατάρτισης όπως
ισχύει στις Σκαν διν αβικές χώρες.

Αν τίθετα, έως τώρα, στην Ελλάδα το επίδομα αν εργίας είν αι σταθερό για έως 12 μήν ες,
εν ώ οι δικαιούχοι του δεν έχουν καμία
υποχρέωση ν α καταρτιστούν παράλληλα.

Τι σχεδιάζεται
Το βασικό σενάριο το οποίο δουλεύει αυτήν
την περίοδο το υπουργείο Εργασίας προβλέπει
πως το επίδομα ανεργίας θα είναι υψηλότερο
από τα 400 ευρώ που είναι σήμερα (κατ’ ελάχιστον) κατά τους πρώτους μήνες της ανεργίας
–προκειμένου να προσεγγίζει τον μισθό τον
οποίο έπαιρνε ο δικαιούχος πριν απολυθεί και
θα μειώνεται σταδιακά καθώς θα πλησιάζει προς
το τέλος ο χρόνος επιδότησης της ανεργίας.

Παράλληλα, προκει μένου ο ί δι ος
άνεργος να μπορεί
να εισπράττει το νέο
επί δομα ανεργί ας,
θα
πρέπει
να
συμμετάσχει
σε
κάποιο πρόγραμμα
κατάρτι σης
του
ΟΑΕΔ, προκει μένου να βελτιώσει τις
δεξιότητές του.

Αναλυτικά οι αλλαγές
-Α νασχε δ ι ασμ ό ς
του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, με απλοποίηση και συγχώνευση επιδομάτων και παροχών.

-Ανάπτυξη νέου πλαισίου υποχρεώσεων των
ανέργων, με την ενεργό αναζήτηση εργασίας να
αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα διατήρησης των προνομίων που απορρέουν από την ιδιότητα του ανέργου.
-Έμφαση στην αναβάθμιση των προσόντων και
κατάργηση πιθανών αντικινήτρων.

-Διασύνδεση του ύψους του επιδόματος ανε-

ργίας με τον μισθό, με ασφαλιστική δικλίδα τον
καθορισμό ανώτατου και κατώτατου ορίου (που
δεν θα είναι χαμηλότερο από αυτό που είναι σε
ισχύ με τις ισχύουσες διατάξεις). Δηλαδή, 400
ευρώ και από 1.1.2022 διαμορφώνεται στα 407
ευρώ.

-Εκσυγχρονισμό του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων.
Οι παρεμβάσεις αυτές αναμένεται να αποτελούν
τη βάση του νομοσχεδίου για την κατάρτιση, που
πρόκειται να θέσει σε δημόσια διαβούλευση το
Υπουργείο Εργασίας, το αργότερο έως για αρχές
Νοεμβρίου.
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Τέλη κυκλοφορίας 2022:

Μέσα στο α΄ 15ήμερο του Νοέμβρη στο Taxisnet,
για ποιους θα είναι μηδενικά

Μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου αναμένεται
να αναρτηθούν στο Taxisnet τα
τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων. Κερδισμένοι φέτος θα είναι
όσοι έχουν οχήματα τα οποία
ταξινομήθηκαν μετά την 1 Ιανουαρίου 2021. Τα τέλη για τα οχήματα τα οποία εκπέμπουν έως
122 γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο τα οποία έχουν ταξινομηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου
2021 θα είναι μηδενικά.
Για τα επιβατικά αυτοκίνητα
ταξινομούμενα για πρώτη φορά
σε κράτος μέλος της ΕΕ/ΕΟΧ,
από την 1η Ιανουαρίου 2021 και
εφεξής θα υπολογίζονται με
βάση τις τιμές εκπομπών CO2
ανά χιλιόμετρο, σύμφωνα με
την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (WLTP) όπως
αναγράφονται στη άδεια του
οχήματος.
Εκπομπές CO2 Ποσό (€)

Τέλη Κυκλοφορίας 2021

Εκπομπές CO2
(ευρώ)
0-122

- Tιμή
-0

123-139

- 0,64

140-166

- 0,70

209-224

- 1,87

167-208
225-240
241-260
261-280

Πάνω από 281

- 0,85
- 2,20
- 2,50

- 2,70

- 2,82

Οι
υπόλοιποι
ιδιοκτήτες
οχημάτων
αναμένεται
να
πληρώσουν τα ίδια τέλη κυκλοφορίας με την προηγούμενη
χρονιά.
Αναλυτικά, οι τιμές των τελών
κυκλοφορίας για οχήματα που
είναι αγορασμένα από το 2006

και μετά:
Από 1.072 κ.ε - 1.357 κ.ε ο
ιδιοκτήτης καλείται να πληρώσει
135 ευρώ
Από 1.358 κ.ε - 1548 κ.ε ο
ιδιοκτήτης καλείται να πληρώσει
255 ευρώ
Από 1.549 κ.ε - 1.738 κ.ε ο
ιδιοκτήτης καλείται να πληρώσει
280 ευρώ
Από 1.739 κ.ε - 1.928 κ.ε ο
ιδιοκτήτης καλείται να πληρώσει
320 ευρώ
Από 1.929 κ.ε - 2.357 κ.ε ο
ιδιοκτήτης καλείται να πληρώσει
690 ευρώ
Από 4.001 κ.ε και άνω ο ιδιοκτήτης καλείται να πληρώσει
1.380 ευρώ
Οι
υπόλοιποι
ιδιοκτήτες
οχημάτων
αναμένεται
να
πληρώσουν τα ίδια τέλη κυκλοφορίας με την προηγούμενη
χρονιά. Όσοι δεν επιθυμούν να
πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας
θα πρέπει να καταθέσουν
πινακίδες ηλεκτρονικά, μέσω
της ειδικής πλατφόρμας της
ΑΑΔΕ.

Σύλλογος Εθελοντών
Πολιτικής Προστασίας
Μάνδρας - Ειδυλλίας «Πατέρας»

Ανοιχτή Πρόσκληση
στην 1η Εκπαιδευτική
Ημερίδα εθελοντών

T

ην 1η εκπαιδευτική ημερίδα εθελοντών
δι οργανώνει ο Σύλλογος Εθελοντών
Μάνδρας «Πατέρας».
Με σύνθημα «Εκπαί δευση γι α όλους! Σας
περι μένουμε στην Κι άφα!», ο Σύλλογος σε
συνεργασία με τον Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας,
προσφέρει την ευκαι ρί α - σε όλους όσοι
επιθυμούν να συνδράμουν σε αυτήν την τιτάνια
προσπάθεια για την προστασία των δασών μας να εκπαιδευτούν από έμπειρους Εθελοντές.
Ο Σύλλογος Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας
Μάνδρας Ει δυλλί ας «Πατέρας» απαευθύνει
ανοικτή πρόσκληση σε όλους τους πολίτες που
ενδιαφέρονται να μάθουν να προστατεύουν τον
εαυτό τους, τον πλησίον αλλά και τη φύση.

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ

Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,
210 5570337, 210 5580816
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ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΛΙΩΝ

Μέσω του προγράμματος «Κids Αthletics» της

Ο Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΝΑ

ΣΤΕΛΕΧΩΣΕΙ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Πρόγραμμα Σκάκι
στα Δημοτικά Σχολεία του
Ασπροπύργου

Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου

Μ

ε το Δημοτικό Σχ ολείο Βιλίων
δόθηκε συν έχ εια στην προσπ άθεια του Δήμου μας ν α
προάγει τον αθλητισμό στους μαθητές,
με τη συν εργασία της Πρωταθλήτρια μας
Φλώρας Ρεν τούμη.

Η Φλώρα Ρεν τούμη βρέθηκε στο
Δημοτικό Σχ ολείο Βιλίων και γυμν άστηκε με τους μαθητές σύμφων α με το
πρόγραμμα «Κids Αthletics» της Παγκόσμιας Ομοσπον δίας Στίβου, τηρών τας
τα προβλεπόμεν α υγειον ομικά πρωτό-

κολλα και χ ρησιμοποιών τας τον απαραίτητο εξοπ λισμό π ου απ έκτησε ο
Δήμος για αυτό το σκοπό.

Η προσπάθεια γν ωριμίας των μικρών
μαθητών με τον αθλητισμό είχ ε αρχ ίσει
από τους παιδικούς σταθμούς στο τέλος
της προηγούμεν ης σχ ολικής χ ρον ιάς
και το εν λόγω πρόγραμμα θα ακολουθήσει σε όλα τα σχ ολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας.

θριάσιο-7

Ο Οργανισμός Άθλησης
και Φροντίδας, Νεολαίας
και Τρίτης Ηλικίας του
Δήμου Ασπροπύργου,
σύμφωνα με απόφαση
του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων, αναφορικά με την ένταξη του
Σκακιού στο υποχρεωτικό
πρόγραμμα των Δημοτικών Σχολείου και λαμβάνοντας υπόψη τα
οφέλη που προκύπτουν
από την ενασχόληση με
το άθλημα, ξεκίνησε πειρ-

αματικά τη λειτουργία του
προγράμματος στο 4ο
Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου.
Διαπιστώνοντας
την
επιτυχή διεξαγωγή του
προγράμματος αλλά και
την αποδοχή και το ενδιαφέρον που προκάλεσε
στους μαθητές, ο Πρόεδρος του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.,
κ. Ιωάννης Κατσαρός
απέστειλε επιστολές προς
όλες τις σχολικές μονάδες
πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-

σης, καλώντας τες να
εκφράσουν το ενδιαφέρον τους σχετικά με την
ένταξη του Σκακιού στο
υποχρεωτικό πρόγραμμα
των Δημοτικών Σχολείων.
Για την υλοποίηση του
προγράμματος, ο Οργανισμός διατίθεται να προσφέρει το απαραίτητο
προσωπικό – εκπαιδευτές Σκακιού, σε συνεργασία και με τους σκακιστικούς συλλόγους της
πόλης.
Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου εξέφρασε την
ικανοποίησή του για την
υλοποίηση του προγράμματος και την αποδοχή
του από τους νέους της
πόλης αναφέροντας χαρακτηριστικά:
«Ο
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. και ο Πρόεδρός του, έκαναν μια
ακόμη «κίνηση ΜΑΤ»,
στοχεύοντας στην ανάπτυξη αρχών και αξιών
των νέων μαθητών».

Ξεκίνησε ο εταιρικός μετασχηματισμός

Η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες ενισχύει διαρκώς το
χαρτοφυλάκιό της με νέα «πράσινα» έργα

Τ

ην ώρα που βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη το
εγχ είρημα του εταιρικού μετασχ ηματισμού του
Ομίλου ΕΛΠΕ, η ΕΛΠΕ Αν αν εώσιμες εν ισχ ύει
διαρκώς το χ αρτοφυλάκιό της με ν έα «πράσιν α» έργα.
Συγκεκριμέν α, την περασμέν η Πέμπτη 14 Οκτωβρίου εξασφάλισε από τη ΡΑΕ τρεις ν έες βεβαιώσεις
παραγωγού για ισάριθμα φωτοβολταϊκά πάρκα συν ολικής ισχ ύος 73 MW. Πρόκειται για τρία έργα 34,995
MW, 20,995 MW και 16,995 MW που θα αν απτυχ θούν στις θέσεις «Μεσιακο-Φουρν ιά», «Δέν δρα-Χωριό»
και «Παλιάμπελα» της Δημοτικής Εν ότητας Ναρθακίου
Φαρσάλων , εν ώ οι αν τίστοιχ ες αιτήσεις είχ αν υποβληθεί στον κύκλο του Ιουν ίου.
Αυτά έρχ ον ται ν α προστεθούν στο σημαν τικό
«οπλοστάσιο» έργων ΑΠΕ του Ομίλου, για το οποίο ο
στόχ ος είν αι ν α φτάσει τα 2 GW σε λειτουργία έως το
2030, μέσω ν έων έργων , αλλά και επιλεγμέν ων εξαγορών . Παράλληλα, ο Όμιλος έχ ει υποβάλει μέχ ρι σήμερα αιτήσεις για projects αποθήκευσης με μπαταρίες
ισχ ύος 300 MW.
Υ πεν θυμίζεται ότι στον κύκλο του περασμέν ου

Φεβρουαρίου, η ΕΛΠΕ Αν αν εώσιμες πέρασε φωτοβολταϊκά πάρκα συν ολικής ισχ ύος 143,4 MW για την
περιοχ ή των Τρικάλων , εν ώ στον κύκλο του Ιουν ίου
υπέβαλε αιτήσεις για 7 ακόμη φ/β, ισχ ύος 186 MW για
την περιοχ ή της Λάρισας. Στα σκαριά, όμως, βρίσκον ται σχ έδια για αν τίστοιχ α έργα και σε άλλες περιοχ ές,
όπως η Ξάν θη.
Ταυτόχ ρον α, όπ ως γράφει το newmoney .gr
εν ισχ ύει το δυν αμικό της και στην αιολική εν έργεια.
Έτσι, μόν ο τους τελευταίους μήν ες έχ ει εξασφαλίσει
ν έες άδειες παραγωγού για αιολικό πάρκο ισχ ύος
148,8 MW στην περιοχ ή του Ιάσμου Ροδόπης καθώς
και εν ός ακόμη αιολικού σταθμού εγκατεστημέν ης
ισχ ύος 34 MW στα Δερβεν οχ ώρια του Δήμου Ταν άγρας.
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκον ται οι εργασίες και για το
mega φωτοβολταϊκό πάρκο, ισχ ύος 204 MW στην
Kοζάν η, που κατασκευάζεται σε μια έκταση 4.000
στρεμμάτων με ορίζον τα ολοκλήρωσης τις αρχ ές της
επόμεν ης χ ρον ιάς.
Το έργο, το οποίο τοποθετείται σε μια υπό

απολιγν ιτοποίηση περιοχ ή (μεταξύ Κοζάν ης και
Πτολεμαΐ δας), προέκυψε μετά τη συμφων ία εξαγοράς
του από τη Juwi Hellas, εν ώ το κόστος της επέν δυσης μόν ο για αυτό αν έρχ εται σε 130 εκατ. ευρώ.
Με τη λειτουργία του θα παράγει 300 GWh ετησίως,
εν έργεια που εξασφαλίζει τις αν άγκες ηλεκτροδότησης
75.000 ν οικοκυριών , εν ώ το ετήσιο όφελος σε επίπεδο εκπομπών διοξειδίου του άν θρακα αν έρχ εται σε
300.000 τόν ους.
Ξεκίνησε ο εταιρικός μετασχηματισμός

Όλα αυτά συμβαίν ουν εν ώ έχ ει ήδη αρχ ίσει η υλοποίηση του σχ εδίου εταιρικού μετασχ ηματισμού του
ομίλου των Ελλην ικών Πετρελαίων στο πλαίσιο του
προγράμματος Vision 2025 με στρατηγικό στόχ ο τη
μετεξέλιξή του από έν αν όμιλο που εξαρτάται κυρίως
από τη δραστηριότητα της διύλισης, σε έν αν σύγχ ρον ο και ολοκληρωμέν ο εν εργειακό όμιλο με δραστηριότητες σε όλο το φάσμα της εν εργειακής αγοράς και με
πράσιν ο περιβαλλον τικό αποτὐπωμα.
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« Μα θ α ίνο υμε Π ρ ά σ ινε ς Σ υνήθ ε ιε ς »

Κάλεσμα του Δήμου Ασπροπύργου για συμμετοχή δημοτών σε βιωματικό εργαστήριο

Ο Δήμος Ασπροπύργου συμμετέχ ει
στο βιωματικό εργαστήριο με θέμα:
«Μαθαίν ουμε Πράσιν ες Συν ήθειες»
Ο Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου εν ημερών ει τους δημότες
για την πραγματοποίηση εν ός ξεχ ωριστού διαδικτυακού βιωματικού εργαστηρίου με θέμα: «Μαθαίν ουμε Πράσιν ες Συν ήθειες», που διοργαν ών ουν το
Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ Αττικής και το
Ελλην ικό Φόρουμ για τη Βιώσιμη Αν άπτυξη (ΕΛΦΟΒΑ), που αποτελεί από
κοιν ού πρωτοβουλία του ΕΛΙΑΜΕΠ και
του Foundation f or Global Gov ernance
and Sustainability (FOGGS) των
Βρυξελλών .
Σε συν εργασία με τη μη κυβερν ητική
οργάν ωση «Οργάν ωση Γη» και με τη
«WWF», σας καλούν ν α συμμετάσχ ετε
στο διαδικτυακό εργαστήριο, όπου θα
μάθουμε τι είν αι η Στρατηγική από το
Αγρόκτημα στο Πιάτο της Ευρωπαϊκής
Έν ωσης αλλά και συμβουλές για σωστή
αν ακύκλωση.
Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Πράσιν η
Συμφων ία:Γιώργος
Κωστάκος,
Επ ιστημον ικός
Συν εργάτης,

Ελλην ικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής και Συν ιδρυτής,
Global Gov ernance and Sustainability
(FOGGS).
Εισαγωγή στην Αστική ΓεωργίαΠαν αγιώτης Παπαδόπουλος, Γεωπόν ος MSc,
Οργάν ωση Γη.
Πρακτικές και Συμβουλές για Σωστή
Αν ακύκλωσηΑχ ιλλέας
Πληθάρας, Υ πεύθυν ος για τα προγράμματα
σχ ετικά με τη μείωση του αποτυπώματος, WWF Hellas.
Η
δράση
θα
π ραγματοπ οιηθεί
την Πέμπ τη 21 Οκτωβρίου και
ώρα 17:00-19:30, μέσω της ηλεκτρον ικής πλατφόρμας “ZOOM”. Οι εν διαφερόμεν οι/ες μπ ορούν ν α δηλώσουν
συμμετοχ ή συμπληρών ον τας τη φόρμα
που θα βρουν εδώ*. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : Τετάρτη 20 Οκτωβρίου.
Ο σύν δεσμος για το Facebook
ev ent
βρίσκεται
εδώ: https://f b.me/e/7zY kVmb9R. Για
περαιτέρω πληροφορίες ή/και απορίες,
παρακαλούμε επικοιν ων ήστε με την κα.
Τζίν α Αποστολάκη, στο τηλέφων ο: 210
7257110
ή
στο
e-

ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ Η ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΟ ΑΥΡΙΑΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γνωμοδότηση και επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 60 ΜW, στη θέση “Πολλά Λιθάρια” στις Ερυθρές

Τ

ο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν
πρόσκλησης του Προέδρου του, Χρ. Θεοδωρόπουλου, πρόκειται να συνεδριάσει την
Τετάρτη, 20-10-2021 και ώρα 15:30. Η συνεδρίαση
θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, μέσω της
υπηρεσίας e: Presence.gov.gr.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Συζήτηση επερώτησης των Περιφερειακών
Συμβούλων της παράταξης «Δύναμη Ζωής» κ.κ.:Χρ.
Καραμάνου, Σπ. Αγγέλη, Ε. Βασιλοπούλου, Ζ.
Κατωπόδη, Ζ. Βαρέλη-Στεφανίδημε θέμα τη μονομερή
διάλυση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ́ της ΠεριφέρειαςΑττικής και του Υπουργείου Πολιτισμού́ και Αθλητισμού́ με αντικείμενο “τη δωρεάν άθληση όλων των
πολιτών” στο Αττικό Άλσος.
2. Συζήτηση επερώτησης του ανεξάρτητου Περιφερειακού Συμβούλου κ. Π. Ασημακόπουλου με θέμα το κτίριο
που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής
στην οδό Αιγάλεω 5 & Κάστορος στον Πειραιά.
3. Συζήτηση επερώτησης των Περιφερειακών
Συμβούλων της παράταξης «Δύναμη Ζωής» κ.κ.: Π.
Παππά, Χρ. Καραμάνου, Θ. Σχινά με θέμα τα μέτρα
αντιπλημμυρικής προστασίας, λόγω της πυρκαγιάς της
20ης Μαΐου 2021, στην Δυτική Αττική – Γεράνεια Όρη.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ενημέρωση για τον οικονομικό απολογισμό έτους
2020 του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΠειραιάΠεριφέρειας Αττικής.
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Στ. Αντωνάκου)
2. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)για το έργο «Μελέτη – Κατασκευή Χρηματοδότηση - Λειτουργία - Συντήρηση και Εκμετάλ-

λευση του Έργου Μόνιμης Υποθαλάσσιας Οδικής
Ζεύξης Νήσου Σαλαμίνας».
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)
3. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)για τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 60 ΜW, στη θέση
“Πολλά Λιθάρια”, των Δήμων Μάνδρας – Ειδυλλίας και
Τανάγρας, Π.Ε. Δυτικής Αττικής και Βοιωτίας, Περιφέρειας Αττικής και Στερεάς Ελλάδας».
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)
4. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων για την υλοποίηση του έργου:
«Μελέτη διευθέτησης των ρεμάτων Μαύρης Ώρας και
Διυλιστηρίων Θριασίου Πεδίου».
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπα-

δάκης)
5. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τον υφιστάμενο κομβικό σταθμό
κινητής
τηλεφωνίας
της
WIND
ΕΛΛΑΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. με κωδικό θέσης
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 1200086, στη θέση ΄΄Κορυφή ΄΄του
Δήμου Χαϊδαρίου, Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)
6. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας
της
εταιρείας
COSMOTE
ΚΙΝΗΤΕΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με κωδική ονομασία θέσης:
«140-4838 – ΚOKINARAS», στη θέση ‘Καραβέλη’ στον
Κοκκιναρά, του Δήμου Κηφισιάς.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)
7. Έγκριση για τη λήψη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί
των επαρχιακών οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και
Λεωνίδα Στάμου στη Δ.Ε Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας, στο πλαίσιο της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΜΙΚΡΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ».
(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ.
Ε. Κοσμίδη)
8. Έγκριση για τη λήψη προσωρινών μέτρων ρύθμισης
κυκλοφορίας, στο πλαίσιο του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ “ΜΕΓΑΛΟ
ΠΟΤΑΜΙ” ΓΑΛΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ”, του
Δήμου
Τροιζηνίας-Μεθάνων,
προϋπολογισμού
125.806,45€ (πλέον Φ.Π.Α.).
(ΕισηγήτριαηΕντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε.
Κοσμίδη)
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Ένεση ρευστότητας περίπου 1,8 δισ. ευρώ στις επιχειρήσεις

Ν

έα ένεση ρευστότητας για χιλιάδες
επιχειρήσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση
μέσω
της
αποπληρωμής
του
μεγαλύτερου τμήματος των ληξιπρόθεσμων
οφειλών. Συγκεκριμένα
η κυβέρνηση
σχεδιάζει να ρίξει στην αγορά περί τα 1,8 δισ.
ευρώ μέχρι τα τέλη Μαΐου ποσό το οποίο
αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις
επιχειρήσεις μετά τις δυσκολίες που πέρασαν
την περίοδο 2020-2021 με την πανδημική
κρίση. Ο σημαντικότερος όμως λόγος για την
ενίσχυση αυτή έγκειται στη δέσμευση του
κράτους
προς
τους
θεσμούς
να
ελαχιστοποιήσει τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς
τρίτους. Στην προσπάθεια, λοιπόν, εξόδου τον
Ιούνιο από τη μεταμνημονιακή εποπτεία η
κυβέρνηση θα πρέπει να έχει δώσει λύση σε
ένα από τα αγκάθια που κουβαλάει από την
αρχή των Μνημονίων. Ο μοναδικός δρόμος,
όπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου
Οικονομικών, είναι να πληρωθούν τα
ληξιπρόθεσμα χρέη και να μείνει ένα μικρό
ποσό της τάξης των 350 εκατ. ευρώ ή
διαφορετικά 0,2% του ΑΕΠ. Σύμφωνα με τα
τελευταία διαθέσιμα στοιχεία αυτή τη στιγμή οι
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου
ανέρχονται στο ποσό 1,8 δισ. ευρώ, ενώ εάν
προστεθούν και οι εκκρεμείς επιστροφές
φόρων το ποσό φθάνει τα 2,129 δισ. ευρώ.
Η αλήθεια είναι ότι το υπουργείο
Οικονομικών κατέβαλε προσπάθειες να
μηδενίσει τα ληξιπρόθεσμα χρέη με
αποτέλεσμα στα τέλη Δεκεμβρίου να έχουν
πέσει στα 1,228 δισ. ευρώ, ωστόσο, η
πανδημική κρίση έστρεψε το ενδιαφέρον στην
τόνωση
των
επιχειρήσεων,
των
επαγγελματιών και των νοικοκυριών, με
αποτέλεσμα να διογκωθεί το ποσό. Μάλιστα

Στο πεδίο των ΟΤΑ, οι ληξιπρόθεσμες
υποχρεώσεις προς τρίτους ανήλθαν τον μήνα
Ιούλιο στο ποσό των 153 εκατ. ευρώ και
αφαιρουμένων των προσαρμογών (net) σε 107
εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο ποσό τον Ιούλιο του
2020 ήταν 252 εκατ. ευρώ, παρουσίασε δηλαδή
μείωση της τάξης του 40%.

στο προσχέδιο του
Π ρ οϋπ ολ ογ ι σ μ ού
αναφέρεται ότι "τα
περιοριστικά μέτρα
που επιβλήθηκαν
για
την
αντιμετώπιση της
πανδημίας COVID19, δημιούργησαν
κ α θυσ τε ρ ήσ ε ι ς
στους φορείς στην
π ρ οσπ ά θε ια
αποπληρωμής των
λ ηξ ι π ρ όθε σ μ ω ν
οφειλών κατά την
περίοδο
της
πανδημίας".
Από την άλλη
πλευρά όμως ο
επικεφαλής
του
ESM,
Κλάους
Ρέγκλινγκ,
σε
δηλώσεις του μετά
το Eurogroup της
π ε ρ α σμ έ νης
Δευτέρας, ζήτησε
από την Αθήνα να καταβάλει μεγαλύτερες
προσπάθειες
στον
περιορισμό
των
ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Όπως τονίζεται στο προσχέδιο, τον Απρίλιο
του 2021 καταρτίστηκε νέο σχέδιο εκκαθάρισης
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, λαμβάνοντας
υπόψη τις εποχιακές διακυμάνσεις που
παρατηρούνται
εντός
του έτους
σε
συγκεκριμένους φορείς και προβλέφθηκε ένα
ελάχιστο σταθερό ποσό ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεων για κάθε υποτομέα της Γενικής

Με πολλαπλό μυέλωμα, μια μορφή καρκίνου ,
διαγνώστηκε η Ντόρα Μπακογιάννη
Με ανάρτησή της η Ντόρα Μπακογιάννη αποκάλυψε ότι πάσχει
από καρκίνο.
Σ' αυτήν η βουλευτής της Νέας
Δημοκρατίας, Ν΄τόρα Μπακογιάννη αναφέρει ότι η ασθένεια
«παλε΄ύεται και νικιέται» και πως
το πολλαπλό μυέλωμα «είναι σε
πολύ αρχικό στάδιο».

Κυβέρνησης. Παράλληλα, με απαρέγκλιτο
στόχο
την
πλήρη
εκκαθάριση
των
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των Φορέων
προς τρίτους, συστάθηκε ομάδα εργασίας για
την αναμόρφωση, επικαιροποίηση και
απλούστευση του νομοθετικού πλαισίου που
διέπει τη δημοσιονομική διαχείριση στην
Κεντρική Διοίκηση, λαμβάνοντας υπόψη τις
βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθούνται
για τη διασφάλιση της δημοσιονομικής
πειθαρχίας.

Η εν λόγω μείωση απορρέει από την
εφαρμογή του προγράμματος ενίσχυσης των
ΟΤΑ από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, που για
το τρέχον οικονομικό έτος ανήλθε στο ποσό των
72 εκατ. ευρώ. Με βάση το ανωτέρω
πρόγραμμα, τα ποσά που έχουν διατεθεί
δύναται να μην επιστρέφονται από τους
δήμους που θα εκκαθαρίσουν πλήρως τις
ληξιπρόθεσμες οφειλές τους.
Επιπρόσθετα, αναμένεται περαιτέρω
αποκλιμάκωση του ύψους των υποχρεώσεων
και παράλληλα αποφυγή δημιουργίας νέων
στο μέλλον, με την εφαρμογή του νέου
θεσμικού πλαισίου, που προβλέπει την
υποχρέωση δέσμευσης από τους ΟΤΑ ποσού
ταμειακών διαθεσίμων ίσου με το σύνολο των
ληξιπρόθεσμων οφειλών τους σε τρίτους, σε
ειδικό λογαριασμό που θα τηρείται ανά φορέα
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Τα
προβλήματα
ρευστότητας
που
αντιμετώπισαν νομικά πρόσωπα που
ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, λόγω μη
είσπραξης των προβλεπόμενων εσόδων, ως
συνέπεια
της
πανδημίας
και
ιδίως
συγκοινωνιακοί φορείς, όπως οι εταιρείες
"Σταθερές Συγκοινωνίες ΑΕ" (ΣΤΑΣΥ ΑΕ),
"Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ" (ΟΣΥ ΑΕ),
"Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών
ΑΕ" (ΟΑΣΑ ΑΕ) κ.λπ., οδήγησαν σε σημαντική
αύξηση των απλήρωτων υποχρεώσεών τους,
κατά το προηγούμενο και το τρέχον οικονομικό

Πλεύρης: Νοέμβριο η προκήρυξη
ΑΣΕΠ για 4.910 θέσεις στο ΕΣΥ

«Πεντακόσιοι άνθρωποι τον
χρόνο διαγιγνώσκονται με Πολλαπλό Μυέλωμα στην Ελλάδα.

Ένας από αυτούς είμαι πλέον κι εγώ.Πολλαπλό Μυέλωμα σε πολύ αρχικό στάδιο και
με την καλύτερη δυνατή πρόγνωση για την πορεία της νόσου.Δεν είναι ποτέ εύκολο ν’
ακούς ότι έχεις καρκίνο.
Αυτό που δεν ελέγχεις, αυτό που σου ‘ρχεται ξαφνικά από το πουθενά, αυτό σε τρομάζει περισσότερο. Και σε τρομάζει, όχι μόνο για σένα, αλλά για όσους αγαπάς και σ’
αγαπούν.
Ωστόσο η ασθένεια αυτή παλεύεται και νικιέται.Κι αν ένα είναι σίγουρο, είναι πως δεν
έχω κάνει ποτέ πίσω από καμία μάχη στη ζωή μου.
Θα συνεχίσω να δουλεύω κανονικά και να παλεύω γι’ αυτόν τον τόπο που τόσο
αγαπώ, παράλληλα με τη θεραπεία μου.
Στους άλλους 499, ένα έχω να πω: αυτή είναι μια ασθένεια με την οποία μαθαίνεις να
ζεις. Παράλληλα. Ταυτόχρονα.
Είναι άλλη μια συνθήκη, άλλο ένα θέμα στην καθημερινότητα.
Δεν είναι κάτι παραπάνω. Δεν θα λιποψυχήσουμε. Δεν θ’ αλλάξουμε.
Πιστεύω ότι σας χρωστούσα την αλήθεια.. Δεν είμαι άλλωστε το είδος του ανθρώπου
που κρύβεται.
Είμαι στα χέρια εξαιρετικών γιατρών που έχει η χώρα μας και νιώθω αποφασισμένη
για αυτή τη νίκη και πολύ αισιόδοξη για το μέλλον».

Τ

ον Νοέμβριο τελικά αναμένεται
η μεγάλη προκήρυξη του ΑΣΕΠ
για 4.910 θέσεις στο ΕΣΥ, που
έπρεπε να είχε βγει ήδη από τον
Σεπτέμβριο
Τη νέα μεγάλη προκήρυξη του ΑΣΕΠ
που θα αφορά την μονιμοποίηση
4.000 Νοσηλευτών και 910 λοιπών
ειδικοτήτων στα Νοσοκομεία όλης
της χώρας έχει προαναγγείλει τόσο ο
νυν όσο και ο πρώην υπουργός
Υγείας, Βασίλης Κικίλιας.
Σύμφωνα με παλαιότερες δηλώσεις
των δύο υπουργών η νέα προκήρυξη
του ΑΣΕΠ αναμενόταν να «βγει» μέσα
στον Σεπτέμβριο που πέρασε. Ωστόσο, χθες ο υπουργός Υγείας, Θάνος

Πλεύρης, μιλώντας στην
τηλεοπτική εκπομπή «Κοινωνία
Ώρα MEGA», ανέφερε πως η έκδοση
της σχετικής προκήρυξης μετατίθεται για τον Νοέμβριο του 2021.
«Αυτή τη στιγμή, στο ΕΣΥ έχουμε
2.100 μόνιμους ιατρούς που μπήκαν
τα τελευταία δύο χρόνια και είναι
2.000 επικουρικοί και αντιστοίχως
είναι άλλοι 12.000 επικουρικοί
νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό»,
δήλωσε ο κ. Πλεύρης.
Και πρόσθεσε πως, «ενδεχομένως
μέσα στον Οκτώβριο, σίγουρα μέσα
στο Νοέμβριο, αναμένεται προκήρυξη για 4.000 νοσηλευτές και για 910
άτομα λοιπών ειδικοτήτων».

θριάσιο-10

ΕΠΣΔΑ:
Η Βαθμολογία και η
επόμενη αγωνιστική
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(2η αγων ιστική)

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥ ΛΑΣ –
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ 3-3
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ –
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 3-0
ΒΥ ΖΑΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ–
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 4-0
ΑΣ ΠΥ ΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟY –
ΠΑΟ
ΚΟΥ ΝΤΟΥ ΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ 2-0
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ –
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 1-3
ΘΡΑΣΥ ΒΟΥ ΛΟΣ ΦΥ ΛΗΣ –
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥ ΛΗΣ 0-1
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
– ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 3-0
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΒΥ ΖΑΣ 6
2. ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 6

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ:
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3.
ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 6
4. ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥ ΛΗΣ 6
5. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥ ΛΑΣ 4
6. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΑΠΟ 4
7.
Α.Ο.
ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 3
8.
ΑΣ
ΠΥ ΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 3
9. ΠΑΟ ΚΟΥ ΝΤΟΥ ΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ 1
10. ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ 1
11. ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 0
12.
ΛΑΜΠΕΡΗ
ΑΣ
ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ 0
13. ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 0
14. ΘΡΑΣΥ ΒΟΥ ΛΟΣ ΦΥ ΛΗΣ
0
15. Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 0
Η ΕΠΟΜΕΝΗ 3η Αγων ιστική

Δ.Α.Ο
ΖΩΦΡΙΑΣ
–
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ
ΠΑΟ
ΚΟΥ ΝΤΟΥ ΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ
–
ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ –
ΒΥ ΖΑΣ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ – ΑΣ

Ντέρμπι μόνο στα χαρτιά…

Σε επιθετικό μονόλογο εξελίχθηκε η αναμέτρηση του Βύζαντα Μεγάρων με τον
Ακράτητο για την 2η αγωνιστική της
Α΄κατηγορίας όπου οι γηπεδούχοι επικράτησαν του Ακράτητου με 4-0(ημίχρονο 2-0)
κάνοντας το 2Χ2.
Οι κιτρινόμαυροι του Λευτέρη Βασιλειάδη
κυριάρχησαν σε όλα τα μήκη και πλάτη του
γηπέδου πού εκτός από τα τέσσερα τέρματα που σημείωσαν έχασαν πολλές ευκαιρίες ενώ είχαν και δύο δοκάρια.
Κινητήριος μοχλός για άλλο ένα παιχνίδι ο
Αλέξανδρος Σαχόλι που έκανε ότι ήθελε
στον αγωνιστικό χώρο χωρίς να υστερήσουν
οι υπόλοιποι.
Στο τέλος οι φίλαθλοι που βρέθηκαν στο
γήπεδο πανηγύρισαν τη νίκη και χειροκρότησαν τους παίκτες.
Από την ομάδα του Βύζαντα αισθητή η
απουσία του Κώστα Χατζημελετιάδη που
ήταν τραυματίας και παρακολούθησε το
μάτς από την εξέδρα.
Ο Ακράτητος του Παναγιώτη Λουμάκη με
πολλές ελλείψεις προσπάθησε όσο μπορούσε αλλά μάταια όμως αφού βρέθηκε απέναντι σε ένα ανώτερο αντίπαλο που έκανε
ότι ήθελε μέσα στο γήπεδο.
ΤΑ ΓΚΟΛ:
Στο 10′ ο Κωνσταντινίδης έβγαλε την σέν

ΠΥ ΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
ΦΥ ΛΗΣ
–
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ
ΜΑΓΟΥ ΛΑΣ
ΘΡΑΣΥ ΒΟΥ ΛΟΣ ΦΥ ΛΗΣ –
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
Ρεπό: ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΑΠΟ
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(2η αγων ιστική)

ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ –
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο 8-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ –
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ 4-5
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. –
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 0-0
Α.Ο.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ – ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ
0-2
Α.Π.Σ
ΙΚΑΡΟΣ
–
ΑΣ
ΕΥ ΚΛΕΙΔΗΣ 4-2
Η ΒΑΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 6
2. ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ 6
3. ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 4

4. ΖΕΦΥ ΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 3
5. Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 3
6. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 3
7. ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 3
8. ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 1
9.
ΑΣ
ΔΥ ΝΑ.
ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ 0
10. ΑΣ ΕΥ ΚΛΕΙΔΗΣ 0
11.
Α.Ο.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ 0
12. ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. 0
Η ΕΠΟΜΕΝΗ(3η Αγων ιστική)
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ –

τρα από τα δεξιά και ο Αργύρης Στρατιδάκης με γυριστή κεφαλιά έκανε το 1-0.
38′ σέντρα του Σελμανάι ο Στρατιδάκης
έπιασε την κεφαλιά και απέκρουσε ο τερματοφύλακας του Ακράτητου.
Στο 44′ ο Θέμης Παπαδάκης με βολέ μέσα
από την περιοχή σημείωσε το 2-0.
Στο 60′ ξαφνικό σούτ του Σελμανάι η
μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι και στην
επαναφορά ο Στρατιδάκης σούταρε σε κενό
τέρμα άουτ.
Στο 74΄ο Σελμανάι έδωσε την ασίστ στον
Σρατιδάκη που σούταρε άουτ.
Στο 78′ ο Σουρτζής ανέτρεψε τον Σταύρε
μέσα στην περιοχή και ο διαιτητής έδειξε την
άσπρη βούλα. Την εσχάτη των ποινών εκτέλεσε ο Σταύρε και πέτυχε το 3-0.
Στο 83΄ο Σαχόλι έγινε κάτοχος της μπάλας
από τα δεξιά έδωσε την πάσα στον Φρυγανά που είχε μπεί παλλαγή και ο τελευταίος
έκανα το 4-0.
Στο 85΄δυνατό σουτ του Σαχόλι τράνταξε το
δοκαρι του τερματοφύλακα του Ακράτητου.
Πολύ καλή η διαιτησία του Γιώργου Χρόνη.
Βοηθοί: Παπαδόπουλος, Ζειμπέκης.

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ(προπονητής Λευτέρης
Βασιλειάδης): Πορανίδης, Κωνσταντινίδης,
Αμαραντίδης,
Φλέγγας,
Φυσαράκης,
Δρυμούσης(66΄Μανώλης), Στρατιδάκης(80′
Φρυγανάς), Καραγιάννης(80’Φουρνάρης),
Παπαδάκης(55΄Σταύρε),
Σεμανάι(80′
Λύγδας), Σαχόλι.
ΠΑΓΚΟΣ: Θεοδωρόπουλος, Μαυρονάσιος,
Λεβεντούρης, Χριστόπουλος.
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ(προπονητής Παναγιώτης
Λουμάκης): Καραμαλίγκας, Κοκαβέσης,
Κωνσταντινίδης, Πετσίτης, Μυλούλης,
Φιλίππου,
Σουρτζής,
Τσαλερίδης(63΄Σοπίδης), Ρεμούνδος, Μυλόβας(70’Κοραφλής).
Ρεπορτάζ-Φωτό:
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΑΝΕΣΤΗΣ

48

Α.Ο.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ –
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΖΕΦΥ ΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ –
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.
ΑΣ ΔΥ ΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ
– Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ
ΑΣ ΕΥ ΚΛΕΙΔΗΣ – ΑΠΣ Ο
ΛΕΩΝ
Ρεπό: ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.,
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ
Επιμέλεια-Φωτό : ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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Λευκή ισοπαλία στην Ν. Αρτάκη ο Πανελευσινιακός

ΣΟΚ!!! Ο Απόλλωνας Ποντίων Ασπροπύργου

πεν. 39′
Τ σι ανάκας(62′) και
Απαζίδης(84′).
Για τους φιλοξενούμενους σκόραραν
οι: Σιδηρόπουλος πέν 28′ Βουρνάζος 44′ Καραγιώργος 51′.

Διαιτήτευσε ο Αριστείδης
Αλιάγας.Βοηθοί: Μανούρας Ν.-Καντανολέων.

Ο Παν ελευσιν ιακός ΑΟ προετοιμαζόμεν ος για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος στην Ελευσίν α με τον Εθν ικό Πειραιά έδωσε φιλικό αγών α στη Νέα
Αρτάκη με την τοπική ομάδα. Το σφύριγμα της λήξης του διαιτητή βρήκε τις δύο
ομάδες ισόπαλες χ ωρίς γκόλ.
Οι δύο τεχ ν ικοί Αγγελος Διγκόζης και
Μουράτ Σερπιάν είχ αν μιας πρώτης
τάξης ευκαιρία ν α δοκιμάσουν διάφορα
σχ ήματα.
ΑΡΤΑΚΗ (Άγγελος Διγκόζης): Αραμπ ατζής, Στασιν όπ ουλος, Τσούπ ρος,
Καραμπάς, Αρκούδας, Παπαδάκης, Στα-

Ο Εθνικός
Πανοράματος
3-0 την Ζωφριά
Δύο στα δύο για τον Εθν ικό
Παν οράματος που επικράτησε για την 2η αγων ιστική
της Α΄κατηγορίας στην έδρα
του στο γειτον ικό ν τέρμπι
της Ζωφριάς με 3-0.
Τα τέρματα σημείωσαν οι
Τσουτσάν ης(44′),
Αν δριώτης(65′) και Κατσίκης(73′).
Διαιτήτευσε
ο
Ντάουλας.Βοηθοί: Παύλος-Πλάκας
Χ.

ΕΘΝ Ι ΚΟΣ (Γ. Αδάκ τ υλος):
Κολιάκης,
Καλαμούτσος,
Παν αϊλίδης, Πουλικίδης(82′
Βίγλας),
Γεωργαράς(72′
Μαν ασίδης
Δ.),
Αν δριώτης(78′ Πράσιν ος), Γεωργιάδης, Γεγές, Μαν ασίδης
Ι.(83′
Μαν ασίδης
Α.),
Κατσίκης, Τσουτσάν ης.
ΖΩΦΡΙΑ(Μαργαρίτης) Πλαταν ιάς, Σταύρου(71′ Σιδηρόπουλος), Καλαμάρας, Νίκα,
Λάβδας,
Κούρτης,
Αθαν ασίου(59′ Σπ υρόπ ουλος),
Χαλεπιάν (46′ Κάσσος), Νικολάου(46′ Μήν ος), Ρεφεν δάριος,
Σωτηρόπ ουλος(67′
Πυλαριν ός).

ματάκος, Ντελέκος, Κων σταν τίν ου,
Ζαχ αρόπουλος, Ζιγκερίδης. ΠΑΓΚΟΣ:
Μεγάλος, Χατζηστάμου, Τσατσαρών ης,
Ντουμάν ης, Αν αστόπουλος, Κατσαρής,
Λέκκας, Κουτρόπουλος, Μπασιν άς.

ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ (Μουράτ Σεροπιάν ): Κουρουπάκης, Μουσκάι, Παπατζίκος, Συριόπουλος, Λάμπρου, Ξεν οπαν αγός, Μπούση, Ερέρα, Αν των ακόπουλος, Λαζαρίδης, Βεζιρτζόγλου.
ΠΑΓΚΟΣ: Αν δριόπ ουλος, Λωλός,
Μακρίδης, Γκλώτσος, Σεκούμπα, Βαγγέλης, Καραγιάν ν ης.

Λευκή ισοπαλία Αίας
Παραλίας-Λέων

Δεν ανέδειξε νικητή η αναμέτρηση για
την 2η αγωνιστική στο γήπεδο της Δύναμης
Ασπροπύργου όπου ο Αίας Παραλίας και ο
Λέων αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα.
Αξίζει να σημειωθεό ότι στο 75′ τραυματίστηκε ο Παναγιώτης Ανδρουτσόπουλος του Αία με αποτέλεσμα να μεταφερθεί
στο Νοσοκομείο.Στο συγκεκριμένο λεπτό ο
προπονητής Ηλίας Αμπαζάι είχε πραγματοποιήσει τις αλλαγές του και συνέχισε για
τα υπόλοιπα 15′ με παίκτη λιγότερο.
Η ομάδα του Αία είχε ένα δοκάρι στο
80΄με τον Αμπαζάι.
Διαιτήτευσε ο Γιαπιτζόγλου.Βοηθοί:
Τσαμπούρας-Σμαήλος.
ΑΙΑΣ: Θωμάς, Λανάι(54′ Μπραχιμάι),
Βλάχος, Δρούγος Δ., Ντούρος, Σουλένι(67′ Ανδρουτσόπουλος Π.), Δρούγος Μ.,
Ντερβισάι Ε., Αμπαζάι, Σότα(67′ Ντερβισάι Τ.), Λύκας(38′ Καρόλι, 67′ Ανδρουτσόπουλος Ν.).

ΛΕΩΝ: Αβετίδης, Μήτρος, Δεληγιάννης,
Κατσαρός, Μάρκου, Καλαματίνης, Καρασαββίδης Χ.(57′ Αθανασίου), Ζαπουνίδης(76′ Γιαννακουδάκης), Κορδέρας,
Φλούδας, Καρασαββίδης .

Ο Απόλλωνας Ποντίων Ασπροπύργου αν και βρέθηκε να προηγείται με
3-1 στην Μαγούλα επί του Αστέρα
στο τέλος δέχτηκε την ισοφάριση από
τους γηπεδούχους πετώντας δύο
πολύτιμους βαθμούς.
Η ομάδα του Αστέρα του Γιάννη
Μπότση φάνηκε σκληρό καρύδι και
ψυχωμένη τα έδωσε όλα και πήρε
τον ένα βαθμό.
Τα τέρματα για τους γηπεδούχους
σημείωσαν οι: Παπακωνσταντίνου

Αγγλικό σκορ στον
Ασπρόπυργο ο Ικαρος
4-2 τον Ευκλείδη

Ο Ίκαρος Νεοκτίστων επικράτησε
του Ευκλείδη Μεγάρων με 4-2.
Τα τέρματα για την ομάδα του Κώστα
Λιν άρδου σημείωσαν οι Στασίν ης(5′,
44′) και από έν α οι Σούτα(12′) και
Κυριλίουκ(90′). Οι ν ικητές είχ αν και
δύο δοκάρια με τους Σύρο και Κάτσο
Γ..
Για λογαριασμό του Ευκλείδη σκόραραν οι Ερμάλ(71′) και Παλούκα(92′).
Διαιτητής ήταν ο Φαρμάκης. Βοηθοί:
Αν δρέου-Σμαήλος.

ΙΚΑΡΟΣ: Παπαθαν ασίου, Νταφόπουλος, Χυσολάρι Εν .(90′ Καρατζίδης), Μηλιώτης, Κάτσος Γ.,
Σύρος(46′ Σούτας), Στασίν ης(82′
Ρούσσος), Χυσολάρι Ερ.,(46′ Μάμμας), Σούτα(77′ Κυριλίουκ), Κάτσος
Χ., Αν ρεάδης.

ΕΥ ΚΛΕΙΔΗΣ: Σκληρός, Αργυρίου(80′
Αραπίου), Τσούτση, Καριόρης, Ζεϊν άτι, Θεοχ άρης, Καραμπίν ος(60′
Γιάχ ο), Κασιμάτης(71′ Ερμάλ), Κόλα,
Παλούκα, Ισμαΐ λι.

Α
Σ
Τ
Ε
Ρ
Α
Σ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ(προπονητής Γι άννης
Μπότσης): Μικρός, Σταλμπουτζής,
Χωραβάτης, Λογοθέτης, Χιονίδης,
Τεπέτοβ(90′ Μυρσινιάς), Τσιανάκας,
Μπέχλης, Απαζίδης, Χαλκίδης(61′
Κέσοβ), Παπακωνσταντίνου(79′ Αραπάκης).

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤ ΙΩΝ(προπονητής
Θοδωρής Παχατουρίδης): Ηλιάδης,
Ασλανίδης, Καραγιώργος, Βουρνάζος, Κομιώτης, Σιδηρόπουλος Λ.,
Νάκας, Αθανασιάδης, Κωσταράς(68′
Πουρουζίδης), Κουσίδης, Μπινιά-

Πολυβόλο ο Ερμής Ανω Λιοσίων…

Ο Ερμής Άνω Λιοσίων σωστό πολυβόλο συνέτριψε με
το εντυπωσιακό 8-0 τον Πανλιοσιακό κάνοντας το 2Χ2
και έδειξε ότι θα είναι το φαβορί για άνοδο.
Τα τέρματα για την ομάδα του Νίκου Παπακαλοδούκα
σημείωσαν οι Στέφου(5′, 21′) Κόλα(41′), Καπογιάννης(44′) Σαρσαρίδης(60′), Αντωνίου(70′), Πουμπουρίδης
Σ.(75′) και Θεοφανίδης(77′).
Διαιτητής ήταν ο Νάκος.Βοηθοί: Χαμπιλάι-Σταμούλης.
ΕΡΜΗΣ: Κυπαρίδης(46′ Μάμαλης), Ντούρος, Στέφου,
Κοντογιάννης Γ., Κοντογιάννης Δ.(46′ Πουμπουρίδης
Π.), Σαρσαρίδης, Θάνος(60′ Μπάσιο), Σονίδης(46′
Πουμπουρίδης Σ.), Κόλα, Καπογιάννης(46′ Αντωνίου),
Θεοφανίδης.
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ: Γεωργιάδης Θ.(74′ Θεοκτίστου), Γκιωνάκης(46′ Αρβανίτης), Ράζος, Γκοβόπουλος, Σερέπας,
Τσεβάς, Γεωργιάδης Φ., Καμίλης, Ζεϊμπέκης, Φέρρης,
Λιατίφης(32′ Σκύβαλος).

Ο Μανδραικός 2-0 στην Ελευσίνα
τον Ατρόμητο

Την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα στα πλαίσια της
2ης αγωνιστικής της Β΄κατηγορίας σημείωσε η νεανική
ομάδα του Μανδραικού στο γήπεδο Γιώργος Ρουμελιώτης επί του Ατρόμητου Ελευσίνας με 2-0.Τα τέρματα
για την ομάδα του Γιώργου Σωτήρχου σημείωσαν οι Βόγκας(25′) και Παλιγγίνης(86′).
Διαιτήτευσε ο Λάμπρου .Βοηθοί: Τερζόπουλος-Φούρκας.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Παλημέρης, Μίχας(65’Μήτσος), Τσιφρικάς, Γκαραγκούνης, Αντωνίου, Τσουμάνης(70′ Κοντολαιμάκης), Τσάλος, Κορωναίος, Σιδηρόπουλος, Καρεμφυλάκης, Φιλιππής.

ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ: Κοπαλάς, Μπέκας, Χαμηλάκης, Μπακατσέλος, Βάσα, Βόγκας, Μπασέτας, Κούρτι, Παπανικολάου(59′ Διολέτης), Θεοδωρίδης(89′ Κατσίκης), Βλάντιμιρ(78′ Παλιγγίνης).
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θριάσιο-13

Ξανά νέα μέτρα στο τραπέζι με ωράριο στη διασκέδαση
Αμφιβολίες για την επάρκεια των μέτρων
που αποφασίστηκαν για τη διασκέδαση από
μέλη της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων.
Αυτό είναι το plan B αν τεθεί θέμα νέων περιορισμών.

Σχεδόν 10 μέρες μετά την απελευθέρωση στη
διασκέδαση για τους εμβολιασμένους, μπαίνει
στο τραπέζι η αναζήτηση ενός plan B που θα
είναι έτοιμο για εφαρμογή εφόσον τα επιδημιολογικά δεδομένα δείξουν ότι κρίνεται απαραίτητο.

Σύμφωνα με πηγές της Επιτροπής του υπουργείου Υγείας που μίλησαν στο iEidiseis, το πρόβλημα της διασποράς εντοπίζεται στη νυχτερινή
διασκέδαση. Όπως εκτιμούν, ένα μέτρο που θα
είχε αποτέλεσμα θα ήταν να μπει και πάλι ωράριο
στα μπαρ και τα νυχτερινά κέντρα μέχρι τη 1 το
βράδυ. Απορρίπτουν δε το ενδεχόμενο -για
παράδειγμα- χρήσης διπλής μάσκας στην επαρχία, καθώς θεωρούν ότι κάτι τέτοιο δεν θα λειτουργούσε, ούτε θα τηρούνταν.
Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνουν οι ίδιες
πηγές πως δεν έχει έρθει ακόμα επίσημο αίτημα
για να συζητηθούν νέα μέτρα, και πως το παραπάνω θα γίνει εφόσον χρειαστεί και αν ανοίξει η
συζήτηση.

Από τις αρχές του φθινοπώρου, οι επιστήμονες
εξέφραζαν τους φόβους τους για τον χειμώνα που
έρχεται, το ρίσκο στη διασκέδαση και τις συνέπειες που ενδεχομένως να έχει.

Ήδη εξάλλου, οι ανεμβολίαστοι βρήκαν το κόλπο
να μπαίνουν στους κλειστούς χώρους και σε πολλές περιπτώσεις τα μέτρα δεν τηρούνται, αφού
δεν γίνεται έλεγχος ταυτοπροσωπίας και αρκετοί
είναι εκείνοι που χρησιμοποιούν πιστοποιητικά
συγγενών ή φίλων.
Πανδαιμόνιο από κόσμο επικρατεί ωστόσο και σε

στοές με μπαράκια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και
άλλες πόλεις, αλλά και στους δρόμους, με τους
νέους ειδικότερα να μαζεύονται έξω από τα μαγαζιά και να παίρνουν ένα ποτό σε πλαστικό μέχρι
τα ξημερώματα.

Παρά την κατάργηση ειδικών περιοριστικών μέτρων στις «κόκκινες» περιοχές τις προηγούμενες
μέρες, φαίνεται πως θα εισηγηθούν τελικά νέο…
χρώμα για τις επιβαρυμένες επιδημιολογικά περιοχές («μωβ») όπου θα εφαρμόζεται συγκεκριμένο ωράριο για τη νυχτερινή διασκέδαση.
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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

Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021

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

Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021

