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Πανελλήνια συγκίνηση για την
απώλεια της Φώφης Γεννηματά

Την Τετάρτη η κηδεία της – Θα προηγηθεί λαϊκό προσκύνημα
στη Μητρόπολη Αθηνών

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.000
ΡΟΖ ΦΑΝΑΡΑΚΙΑ
ΦΩΤΙΣΑΝ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Ηχηρό μήνυμα για την
Πρόληψη Κατά του Καρκίνου
του Μαστού

σελ. 8

ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Αύξηση από 13 έως και 195 ευρώ για
περίπου 700.000 εργαζόμενους

σελ. 2-13

σελ. 3

«Κινητά Πράσινα Σημεία»
για την Ανακύκλωση
τώρα και έξω από τα σχολεία
του Δήμου Ελευσίνας

σελ. 5

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ 45ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΣΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ
Παρενόχλησε σεξουαλικά 12χρονη
μαθήτρια

σελ. 9

Κ 2239

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

2η Διαβούλευση για το Σχέδιο
Αστικής Κινητικότητας
Δήμου Φυλής
Ο Δήμος απευθύνει πρόσκληση

συμμετοχής σε πολίτες και φορείς

σελ. 2

Εντάχθηκε για χρηματοδότηση
στο «Αντώνης Τρίτσης»
Η ανακατασκευή του υδρευτικού
συστήματος της Βαρυμπόμπης

σελ. 3

Ο Ατρόμητος Ελευσίνας
με ολική ανατροπή 2-1 εκτός τον
Αστέρα Άνω Λιοσίων

Η Νέα Πέραμος 2-1 τον Πυρρίχιο
Ασπροπύργου

O BYZAΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΣΑΝ
ΣΕ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ 5-0

σελ. 10-11

2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Γκιόκα ΆνναΛεωφόρος Δημοκρατίας 20,
2105573243
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΜΗΛΙΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Κοντούλη 79, 2105544250

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

ΚΕΧΑΓΙΑ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑ, Λεωφόρος Φυλής 75,
Κεντρική Πλατεία Χασιάς, 08:00 - 22:00
ΑΧΑΡΝΕΣ

Σφακιανάκη Φωτεινή Α.

Λεωφόρος Θρακομακεδόνων 2102434055

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Δημήτριος, Δημήτρης, Μίμης, Τζίμης, Μήτσος,
Δημητράκης, Τζιμάκος, Μητσάκος, Μήτρος,
Δήμητρα, Μιμή, Δήμος, Λέπτινος, Λεπτίνα,
Λούππος, Λούππης, Κυπαρισσία, Παρεσίνα

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

ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021

Αύξηση από 13 έως και 195 ευρώ
για περίπου 700.000 εργαζόμενους

Α

ύξηση από 13 έως
και 195 ευρώ το
μήνα θα δουν στις
απολαβές τους με την έλευση της νέας χρονιάς
περίπου 700.000 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που
αμείβονται με τον κατώτατο
μισθό ανάλογα με τα έτη της
προϋπηρεσίας τους και την
λήψη επιδομάτων Πρόκειται
για εργαζόμενους που
αμείβονται είτε με τον
κατώτατο μισθό των 650 ευρώ που θα διαμορφωθεί στα
663 ευρώ, αύξηση 2%, με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης είτε με συμβάσεις μερικής ή εκ περιτροπής
απασχόλησης και αποδοχές κάτω από 500 ευρώ το
μήνα σε συνάρτηση πάντα με το ύψος του κατώτατου
μισθού.
Επίσης με τα μέτρα που διατηρούνται, όπως το πάγωμα της εισφοράς αλληλεγγύης και της διατήρησης των
μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες παρατείνεται η αύξηση των αποδοχών
των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από 8 έως 112
ευρώ τον μήνα για μισθούς από 800 έως 3.000 ευρώ
αντίστοιχα, με τους εργαζόμενους με μεικτές αποδοχές

περί τα 2.000 ευρώ να είναι οι
περισσότερο κερδισμένοι.

Ουσιαστικά, οι εργαζόμενοι
στον ιδιωτικό τομέα με μικτές
μηνιαίες αποδοχές από 663 ευρώ
έως 6.500 ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν σήμερα σε καθαρές
μηνιαίες αποδοχές από 569,39
έως 3.354,67 ευρώ (μετά την
αφαίρεση των μηνιαίων κρατήσεων ασφαλιστικών εισφορών,
φόρου εισοδήματος και ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης), θα λάβουν επί των καθαρών
μηνιαίων αποδοχών τους αυξήσεις που θα κυμαίνονται
σε ποσοστά από 2 % έως και 10,43%

Τα οφέλη για τους εργαζομένους προκύπτουν από
την εφαρμογή-παράταση τριών μέτρων, που είναι:
Η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 2% από την 1η
Ιανουαρίου του 2022.
Η διατήρηση της μείωσης εισφορών κατά 1,1% στους
εργαζομένους (και 3% συνολικά με τη μείωση κατά 1,9%
που αφορά τους εργοδότες).
Η απαλλαγή των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα από
την εισφορά αλληλεγγύης.
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2η Διαβούλευση για Σχέδιο Αστικής
Κινητικότητας Δήμου Φυλής

Ο Δήμος απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής σε πολίτες και φορείς

Ο

Δήμος Φυλής, υπακούοντας στις προσταγές της Εθνικής και Ευρωπαϊκής πολιτικής
για την επιδίωξη της βιωσιμότητας στις
μεταφορές, συνεχίζει με επιτυχία την εκπόνηση
Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για
την πόλη σε συνεργασία με την εταιρία LEVER
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε, προχωρώντας
στην ανάπτυξη στρατηγικής για την κινητικότητα.
Στο δεύτερο στάδιο εκπόνησης του ΣΒΑΚ, βάσει
της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης, η
Ομάδα Εργασίας σε συνεργασία με την ομάδα
μελέτης του Αναδόχου, προχώρησε στην διαμόρφωση στρατηγικών στόχων και την διατύπωση ενός
πρωταρχικού οράματος για την κινητικότητα.
Επίσης,
προς
διερεύνηση
της
κατεύθυνσης/έμφασης που πρέπει να δοθεί στον σχεδιασμό,
αναπτύχθηκαν 2 εναλλακτικά σενάρια-στρατηγικές
κατευθύνσεις τα οποία και τίθενται προς διαβούλευση μαζί με τον οραματικό στόχο και τις προτεραιότητες που θα εξυπηρετήσει το ΣΒΑΚ στην τελική του
μορφή. Οι φορείς, στην δεύτερη φάση συμμετοχικού σχεδιασμού, καλούνται μέσα από συζήτηση να αξιολογήσουν
και να επιλέξουν ανάμεσα στα σενάρια κινητικότητας που
παρουσιάζονται όπως επίσης και να τοποθετηθούν επί
του οράματος και των προτεραιοτήτων του ΣΒΑΚ.
Το ΣΒΑΚ θα οργανώσει το πλαίσιο πάνω στο οποίο ο
Δήμος θα αναπτύξει, στη διάρκεια των επόμενων ετών,
μια σειρά από παρεμβάσεις προς βελτίωση των συνθηκών των αστικών μετακινήσεων, με όρους της βιώσιμης
κινητικότητας. Στόχος είναι να οργανωθεί ένα σύστημα
μεταφορών για τον Δήμο που θα δίνει, κατά το δυνατόν,
προτεραιότητα στις ήπιες μορφές μετακίνησης, προσφέροντας περισσότερο χώρο στον πεζό, στο ποδήλατο και
στα μέσα μαζικής μεταφοράς με γνώμονα την βελτίωση
της οδικής ασφάλειας για όλους τους μετακινούμενους.

Βασικός σκοπός της Διαβούλευσης είναι η τοποθέτηση
των φορέων ως προς την κατεύθυνση που πρέπει να
ακολουθήσει ο σχεδιασμός, τις προτεραιότητες που πρέπει να δοθούν και τον οραματικό στόχο για τον Δήμο, με
σκοπό τη δημιουργία ενός βιώσιμου συστήματος αστικής
κινητικότητας.
Στο πλαίσιο του παραπάνω θέματος, ο Δήμος σε συνεργασία με τον Ανάδοχο προβαίνει στη διεξαγωγή μίας τηλεδιάσκεψης, αντί δια-ζώσης συνάντησης λόγω των
πρωτόγνωρων συνθηκών που διαμόρφωσε η πανδημία
του COVID-19. Η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, την Τρίτη 09 Νοεμβρίου 2021 στις 10:00 πμ.
μέσω του συνδέσμου:
https://lever.webex.com/lever/j.php?MTID=m7bbb000b
6239ca677e0680e22c4e5578
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θριάσιο-3

ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δήμοι: 34 εκατ. ευρώ για τις σχολικές καθαρίστριες
Υπογράφτηκε
η
κατανομή
ποσού
ύψους
33.980.172,00 € σε Δήμους της Χώρας για την κάλυψη
δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
στις σχολικές μονάδες της χώρας, για το διδακτικό έτος
2021-2022.
Το ποσό κατανέμεται από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», σε όλους τους δήμους και
προορίζεται για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας
προσωπικού σε θέσεις προσωπικού καθαριότητας με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος 2021-22, σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων και των μειονοτικών σχολείων, αρμοδιότητας των οικείων Δήμων, για
το χρονικό διάστημα έως και τον Δεκέμβριο του 2021.

ΡΟΖ ΦΑΝΑΡΑΚΙΑ
ΦΩΤΙΣΑΝ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ηχηρό μήνυμα Πρόληψ ης
Κατά του Καρκίνου του Μαστού

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 72.468,
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 169.092,00
ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 51.972,00
ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 198.372,00
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 155.916,00
ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 344.040,00

Εντάχθηκε για χρηματοδότηση
στο «Αντώνης Τρίτσης»

η ανακατασκευή του υδρευτικού συστήματος
της Βαρυμπόμπης

Ε

ν τάχθηκε για χ ρηματοδότηση στο «Αν τών ης Τρίτσης»
η αν ακατασκευή του υδρευτικού συστήματος της Βαρυμπόμπης
Έν α έργο αιχ μής, το πρώτο από
τις 15 προτάσεις του Δήμου Αχ αρν ών στο πρόγραμμα «Αν τών ης
Τρίτσης», θα πραγματοποιηθεί
στην πληγείσα περιοχ ή της Βαρυμπόμπης καθώς εν τάχ θηκε
προς χ ρηματοδότηση στο Αν απτυξιακό Πρόγραμμα για την
Τοπική Αυτοδιοίκησης με απόφαση του Αν απληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών , Στέλιου Πέτσα.
Το έργο αφορά στην αν ακατασκευή και εξυγίαν ση του υδρευτικού δικτύου στην ευρύτερη περιοχ ή της Βαρυμπόμπης, προϋπολογισμού 2.544.000 ευρώ και από
την υλοποίησή του αν αμέν εται ν α
ωφεληθεί το σύν ολο του οικισμού
αλλά και των κατοικιών εκτός
σχ εδίου στην ευρύτερη περιοχ ή.

Από την πλευρά του, ο Δήμος
Αχ αρν ών θα επιτύχ ει:ν α παρέχ ει
την αδιάκοπη τροφοδοσία ν ερού,
με προβλεπόμεν ες προδιαγραφές
ποιότητας, με απαραίτητη πίεση
που θα επιτρέπει την τροφοδοσία όλων των κατοικιών
ακόμα και εκείν ων σε μεγαλύτερο υψόμετρο,
ν α ελαχ ιστοποιήσει την ποσότητα του κατασπαταλούμεν ου ν ερού και της εν έργειας που καταν αλών εται
από την κακή λειτουργία του δικτύου και
ν α μειώσει το κόστος συν τήρησης/ επισκευής του
δικτύου.Ο Δήμαρχ ος Αχ αρν ών Σπύρος Βρεττός, μετά
την αν ακοίν ωση της χ ρηματοδότησης του έργου, δήλωσε:
«Έν α σπουδαίο έργο για τον Δήμο μας, η εξυγίαν ση
του υδρευτικού δικτύου της Βαρυμπόμπης, έφτασε
στην αρχ ή της υλοποίησής του μετά την έν ταξή του για
χ ρηματοδότηση στο εμβληματικό πρόγραμμα «Αν τών ης

Γ

Τρίτσης». Έν α έργο που θα αν αβαθμίσει το δίκτυο ύδρευσης , θα ελαχ ιστοποιήσει τις απώλειες και θα συμβάλλει στην ορθολογική διαχ είριση του υδάτιν ου δυν αμικού. Θέλω ν α ευχ αριστήσω την ηγεσία του Υπουργείου
Εσωτερικών και ιδιαίτερα τον αν απληρωτή υπουργό
Στέλιο Πέτσα για την καταλυτική του συν εργασία και
την αν αγν ώριση της σημασίας του έργου για την περιοχ ή μας. Παράλληλα, θέλω ν α ευχ αριστήσω τους συν εργάτες μου, Αν τιδημάρχ ους Παν αγιώτη Αν αγν ωστόπουλο, Νικόλαο Δαμάσκο και Χρύσαν θο Κόν ταρη
καθώς και την τεχ ν ική υπηρεσία του δήμου Αχ αρν ών
υπό την επίβλεψη των οποίων εκπον ήθηκε η συγκεκριμέν η πρόταση».

ια δεύτερη συν εχ όμεν η χ ρον ιά, το Πν ευματικό
Κέν τρο του Δήμου Ασπροπύργου σε συν εργασία με τον Σύλλογο Γυν αικών «Κροκων ίς»,
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης Κατά του
Καρκίν ου του Μαστού, 25η Οκτωβρίου, έστειλαν το
δικό τους μήν υμα για την ημέρα , στέλν ον τας έν α ροζ
φαν αράκι στον ουραν ό.
Η συμμετοχ ή στη δράση ξεπέρασε κάθε προσδοκία, αφού πάν ω από 2.000 χ ιλιάδες φαν αράκια, το
απόγευμα της Κυριακής φώτισαν τον ουραν ό του
Ασπρόπυργου, λαμβάν ον τας το εν αρκτήριο σύν θημα
από την Πλατεία Δημαρχ είου και τον Δήμαρχ ο της
πόλης, κ. Νικόλαο Μελετίου. Μαζί του, στη συμβολική
αυτή κίν ηση βρέθηκε η Πρόεδρος του Συλλόγου
Γυν αικών «Κροκων ίς», κ. Μαρία Ρηγάτου, οι Αν τιδήμαρχ οι, κ.κ. Αν αστάσιος Παπ αδόπ ουλος και
Αν τών ιος Καραμπούλας, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΑ, κ.
Παν τελής Σαββίδης και
ο
Πρόεδρος του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Ιωάν ν ης Κατσαρός. Παράλληλα, με
ροζ χ ρώμα φωταγωγήθηκαν , το Δημαρχ είο, το Ρολόισύμβολο της πόλης και το κτίριο της Αλων ίστρας.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης Κατά
του Καρκίν ου του Μαστού, ο Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου δήλωσε:
«Σήμερα, τιμάμε όλους τους συν αν θρώπους μας
που δίν ουν τη δική τους μάχ η κατά του καρκίν ου του
μαστού, ο οποίος αποτελεί τη συχ ν ότερη μορφή
καρκίν ου στις γυν αίκες παγκοσμίως. Με σύμμαχ ο τις
σύγχ ρον ες ιατρικές μεθόδους, τον τακτικό έλεγχ ο και
την έγκαιρη διάγν ωση, η εν λόγω ν όσος μπορεί ν α
αν τιμετωπιστεί και ν α θεραπευτεί. Ο Δήμος μας,
κάθε χ ρόν ο προωθεί δράσεις εν ημέρωσης και πρόληψης κατά του καρκίν ου του μαστού, πραγματοποιών τας τόσο εν ημερωτικές διαλέξεις με καταξιωμέν ους επιστήμον ες όσο και μαστογραφίες στις οικον ομικά ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες. Δεν πρέπει
λοιπόν , ν α αμελούμε την Υ γεία μας γιατί η Πρόληψη
Σώζει Ζωές».
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4-θριάσιο
Συνεχίζεται από τη σελ. 2

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Φυλής:
δημοσκόπηση στο πλαίσιο της 2ης διαβούλευσης - Ανάπτυξη στρατηγικής για την κινητικότητα

Στο προηγούμενο στάδιο του ΣΒΑΚ Δήμου Φυλής, αναδείχθηκαν μέσω ερευνών, μετρήσεων και συναντήσεων
με εκπροσώπους φορέων, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος σχετικά με τις μετακινήσεις ανθρώπων
και αγαθών.
Σε αυτό το στάδιο, πολίτες και φορείς καλούνται να
συνδιαμορφώσουν την στρατηγική για την κινητικότητα
στην περιοχή. Η διαδικασία γίνεται μέσω ειδικού ερωτηματολόγιου που λειτουργεί σαν φόρμα ενημέρωσης και
τοποθέτησης, αρκετά γρήγορα και εύκολα.
Επιλέγετε τον ακόλουθο σύνδεσμο…
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJRgZC
8 2 F T W mQ Z _ M w ml I P T mU 1 x X b H z G ZMTzCONX9gGMX1Yg/viewform
…ο οποίος περιλαμβάνει
1)
Παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων κινητικότητας - σας παρουσιάζονται 2 εναλλακτικά σενάρια
διαχείρισης της κινητικότητας. Για κάθε σενάριο καλείστε

να σημειώσετε κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί στον
Δήμο και τι αποτελέσματα θεωρείτε ότι θα φέρει, ενώ
στην συνέχεια επιλέγετε το καλύτερο σενάριο κατά την
άποψή σας.
2)
Ιεράρχηση χαρακτηριστικών-αναγκών και προτεραιοτήτων - αρχικά σας ζητείται να ιεραρχήσετε 7 χαρακτηριστικά-κριτήρια βάσει του τι πιστεύτε ότι έχει σημασία
να βελτιωθεί και μετά καλείστε να ιεραρχήσετε 7 πολιτικές-προτεραιότητες βάσει του πως πιστεύετε ότι μπορούν
να ικανοποιηθούν τα χαρακτηριστικά.
3)
Σχολιασμός πρωταρχικού οράματος. Σας παρουσιάζεται το πρωταρχικό όραμα για την κινητικότητα
στον Δήμο. Καλείστε να το σχολιάσετε και πείτε την
άποψή σας
Πρόγραμμα 2ης Θεματικής Διαβούλευσης - Σχέδιο
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δ. Φυλής
Συμμετέχοντες

Δήμος Φυλής – Ομάδα Έργου ΣΒΑΚ
Δίκτυο Εμπλεκομένων Φορέων ΣΒΑΚ Φυλής
Lever Α.Ε. – Σύμβουλος του Δήμου

Θέμα
Εισηγητές
Χαιρετισμός – καλωσόρισμα
Δήμος Φυλής

Συνοπτική αναφορά στα αποτελέσματα της Ά Φάσης του
ΣΒΑΚ (ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης)
Lever Α.Ε.
Ανάπτυξη στρατηγικής για την κινητικότητα στον Δήμο
Φυλής
Πρωταρχικό όραμα
Εναλλακτικά σενάρια-κατευθύνσεις
Ιεράρχηση πολιτικών προτεραιοτήτων και κριτηρίων
αξιολόγησης
Παρουσίαση από Lever Α.Ε.
και συζήτηση με το σύνολο των συμμετεχόντων
Ολοκλήρωση της Διαβούλευσης
Διάθεση του Συμφώνου Συμμετοχής στο ΣΒΑΚ του Δ.
Φυλής στο Δικτύου Φορέων για τη συμμετοχή τους στην
ανάπτυξη του ΣΒΑΚ
Το Σύνολο των συμμετεχόντων
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θριάσιο-5

Τα «Κινητά Πράσινα Σημεία» για την Ανακύκλωση

Ο

τώρα και έξω από τα σχολεία του Δήμου Ελευσίνας

Δήμος Ελευσίνας συνεχίζοντας
το Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης και Ανακύκλωσης
«The Green City», που υλοποιείται σε
συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής,
τον ΕΔΣΝΑ και την εταιρεία Citipost.
Με κεντρικό μήνυμα «Ανακυκλώνω –
Συμμετέχω – Κερδίζω», το πρόγραμμα
«The Green City» ξεκινά την προσπάθεια ουσιαστικής αύξησης του όγκου των
υλικών
που
προωθούνται
προς
ανακύκλωση, μειώνοντας σημαντικά την
περιβαλλοντική επιβάρυνση που επιφέρουν τα οικιακά μας απορρίμματα.
Μέσω του THE GREEN CITY, τα «Κινητά Πράσινα Σημεία» θα πραγματοποιούν προκαθορισμένα δρομολόγια, θα
σταθμεύουν και θα λειτουργούν, μεταφέροντας την αξία της ανακύκλωσης και
της προστασίας του περιβάλλοντος, αξίες
που είναι πιο επίκαιρες από ποτέ.
Έτσι με πρόταση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Ελευσίνας, Ιωάννη Παναγιωτούλια, τα Κινητά Πράσινα Σημεία
βρίσκονται, ήδη, στον Δήμο Ελευσίνας
και θα παραμείνουν έως τις 29 Νοεμβρίου, με 2 δρομολόγια την εβδομάδα.
Ενώ, ιδιαίτερη μέριμνα έχει δοθεί, ώστε
τα Σημεία να σταθμεύουν έξω από σχολικά συγκροτήματα, ώστε να ευαισθητοποιούν και να εκπαιδεύουν τις νέες γενιές στα οφέλη της Ανακύκλωσης.

Τρόποι ενημέρωσης
Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται,
είτε μέσω της mobile εφαρμογής THE
GREEN CITY (διαθέσιμη στα AppStore
και GooglePlay) για τα σημεία στα οποία
θα λειτουργούν τα Κινητά Πράσινα
Σημεία, είτε από το πρόγραμμα που
ακολουθεί για τον Δήμο Ελευσίνας και
φυσικά
από
την
ιστοσελίδα www.thegreencity.gr
Τι ανακυκλώνουμε στα Κινητά Πράσινα
Σημεία
Οι κατηγορίες των υλικών που μπορούν
να συλλεχθούν – ανακυκλωθούν στα Κιν-

ητά Πράσινα Σημεία είναι οι κάτωθι:
1. Χαρτί / χαρτόνι
2. Πλαστικά
3. Αλουμίνιο
4. Ανοξείδωτα αντικείμενα
5. Μεταλλικά αντικείμενα
6. Γυαλί
7. Βρώσιμα έλαια
8.
Ρούχα (ένδυση/υπόδηση), Υφάσματα

Πως κερδίζουν οι συμμετέχοντες
Οι πολίτες αποκτούν άμεσα επιβράβευση μέσω του προγράμματος, αφού πραγ-

Αποκλεισμός του Σταθμού
Μεταμόρφωσης
Απορριμμάτων στο Σχιστό

Με αυτό τον τρόπο η δημοτική αρχ ή καταδεικν ύει την
πλήρη αν τίθεση της στους κυβερν ητικούς σχ εδιασμούς που υποβαθμίζουν την πόλη και κατ’ επέκταση την ποιότητα ζωής των αν θρώπων της εξηγεί ο
δήμαρχ ος και συμπληρών ει:

Σ

ε αποκλεισμό του Σταθμού Μεταμόρφωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στο Σχ ιστό προχ ώρησε χ θες
το πρωί η δημοτική αρχ ή Κερατσιν ίου-Δραπετσών ας, με σύν θημα « 60 χ ρόν ια ήταν αρκετά φτάν ει
πια» καλεί τους κατοίκους της περιοχ ής ν α είν αι όλοι
εκεί για το «παρόν και το μέλλον το δικό μας και των
παιδιών μας».
Στο πλαίσιο των κιν ητοποιήσεων που ξεκιν ούν
σήμερα με τον αποκλεισμό του ΣΜΑ, όπως έκαν ε
γν ωστό ο δήμαρχ ος Κερατσιν ίου-Δραπετσών ας Χρήστος Βρεττάκος, ξεκιν ούν μια καμπάν ια συλλογής

48

ματοποιήσουν εγγραφή είτε online, μέσω
του app του Προγράμματος ή μέσω του
www.thegreencity.gr, είτε συμπληρώνοντας τις έντυπες φόρμες εγγραφής, στα
σημεία λειτουργίας των Κινητών Πράσινων Σημείων Ανακύκλωσης.
Στη συνέχεια, κάθε φορά που παραδίδουν στα σημεία συλλογής διαχωρισμένα είδη προς ανακύκλωση, λαμβάνουν πόντους που υπολογίζονται βάσει
του τύπου υλικού και του βάρους του. Οι
πόντοι αυτοί «εξαργυρώνονται» μέσω
συνεργαζόμενων στο Πρόγραμμα επιχειρήσεων υπό τη μορφή δώρων ή
εκπτώσεων.
Ήδη, με την εκκίνηση του προγράμματος, έχουν ενταχθεί και συμμετέχουν
μεγάλες εταιρείες, όπως SAMSUNG,
JYSK, ΚΡΗΤΙΚΟΣ Super Market, COSMOSSPORT, Sneaker10, CITYZEN
Parking & Services, thebabycity, flask.gr,
ENTOS by SATO, TSOUDEROS, ενώ
σύντομα αναμένεται να προστεθούν
αρκετές ακόμα, όπως, Eurobank-€πιστροφή, ΔΕΗ, Everest, Pizza Fan, κ.ά.
Ο τύπος και το βάρος των υλικών που
προσκομίζονται προς ανακύκλωση, μετατρέπονται σε πόντους και οι πολίτες
κερδίζουν οφέλη µέσω των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων του προγράμματος,
οι οποίες παρουσιάζονται στην mobile
εφαρμογή THE GREEN CITY.

υπογραφών κάτω από έν α κείμεν ο που περιγράφει τα
ΟΧΙ της πόλης. «Θα περάσουμε από όλα τα σπίτια,
τους χ ώρους δουλειάς, τα σχ ολεία, τους πολιτιστικούς
και αθλητικούς συλλόγους, τους βουλευτές όλων των
κομμάτων ζητών τας ν α συν υπογράψουν ».

«Υ πεν θυμίζουμε σε όλους τους αρμόδιους ότι το Κερατσίν ι και η Δραπετσών α είν αι γειτον ιές της Β’ Πειραιά που κατοικούν ται από αν θρώπους περήφαν ους,
αγων ιστές του μόχ θου και της ζωής που προσπαθούν
ν α ζήσουν τις οικογέν ειές τους με αξιοπρέπεια. Δεν
πρόκειται ν α συν αιν έσουμε στο προτετελεσμέν ο περιβαλλον τικό έγκλημα που εν ορχ ηστρών εται.
Αν τιθέτως με όσες δυν άμεις και μέσα διαθέτουμε θα
κλιμακώσουμε την δράση μας και θα είμαστε εκεί ν α
αγων ιστούμε για το παρόν και το μέλλον μας».

6-θριάσιο

Μ ίν ι β ρ εφ ον η π ια κ ο ί σ τα θ μ ο ί
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μέσα σε μεγάλες επιχειρήσεις

Τη δημιουργία κέντρων
φύλαξης παιδιών μέσα σε
μεγάλες επιχειρήσεις με
χρηματοδότηση από το
Ταμείο Ανάκαμψης, προανήγγειλε ο Υπουργός Εργασίας
Κωστής Χατζηδάκης, έρχονται οι μίνι βρεφονηπιακοί.

Το πρόγραμμα είναι πιλοτικό και προβλέπει τη δημιουργία «μίνι βρεφονηπιακών
σταθμών» με υποδομές που
θα είναι ανάλογες με την
ηλικία του παιδιού εντός των
επιχειρήσεων και εκπαιδευμένο προσωπικό.

Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης πρόκειται για ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό μέτρο που εφαρμόζεται για πρώτη φορά
στην Ελλάδα και θα μπορούσε να δώσει και μια απάντηση στο δημογραφικό πρόβλημα.
Αλλαγές στον ΕΦΚΑ

Ο υπουργός Εργασίας ανακοίνωσε επίσης ότι θα κατατεθεί νέος νόμος για την αναδιάρθρωση του ΕΦΚΑ ώστε

να προχωρήσει πάνω σε καινούριες βάσεις, να γίνει
πιο γρήγορος οργανισμός προς όφελος των ασφαλισμένων αλλά και των υπαλλήλων.
«Πρέπει να χτυπήσουμε το τέρας του μπάχαλου και τις
γραφειοκρατίας», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης λέγοντας μάλιστα ότι στη διαδρομή του δεν έχει ξανασυναντήσει τόσο
τεράστιο διοικητικό θέμα όπως αυτό που βρήκε στον
ΕΦΚΑ.

Δ. ΜΕΓΑΡΕΩΝ: Από 27/10 επιτρέπεται το μάζεμα
της ελιάς λόγω ψεκασμών δακοκτονίας

Α

πό τι ς 27 Οκτωβρί ου
μπορούν οι ελαιοπαραγωγοί των Μεγάρων να
ξεκινήσουν το μάζεμα της ελιάς.Η
26η Οκτωβρίου είναι η τελευταία
ημέρα της περιόδου δράσης του
εντομοκτόνου με το οποίο ψεκάστηκαν τα δέντρα από την Περιφέρεια Αττικής.
Η Διεύθυνση Γεωργίας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι το
μάζεμα πριν την 27/10 αποτελεί
παράβαση και τιμωρείται με πρόστιμο από €300 έως €30.000.
Δηλώνει επίσης ότι θα ξεκινήσει δειγματοληπτκούς ελέγχους
στα ελαιοτριβεία και στις λαϊκές
αγορές.
Επισημαίνεται ότι σε ελαιοκομικές περιοχές του
Δήμου Μεγαρέων όπου υπάρχει εκτεταμένη
συγκαλλιέργεια με κηπευτικά και ως εκ τούτου
εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη
πληθυσμών δάκου, η εφαρμογή των ψεκασμών
υπήρξε περιορισμένη λόγω τεχνικών δυσκολιών
αλλά και για λόγους δημόσιας υγείας.

Στις περιοχές αυτές, εφόσον κρίνουν απαραίτητο, οι ιδιοκτήτες ελαιόδεντρων μπορούν να
προστατέψουν την παραγωγή τους με ψεκασμούς
καλύψεως για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα,
τηρώντας αυστηρά τα αναγραφόμενα επί της συσκευασίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που
θα χρησιμοποιήσουν και πάντα σε συνεργασία και

Με επιτυχία και πολλές συμμετοχές
το 2ο Πανελλήνιο mountain bike
Dowhill 2021 στη Πάρνηθα

Μ

ε επιτυχία και
πολλές
συμμετοχές
από όλη την Ελλάδα
πραγματοποιήθηκε
το 2ο Πανελλήνιο
κύπελλο mountain
bike Dowhill 2021
στο Μετόχι της
Πάρνηθας.

Ο Δήμος Αχαρνών
έδειξε για άλλη μια
φορά ότι στηρίζει
εμπράκτως τον αθλητισμό με την ορεινή
ποδηλασία να έχει
σήμερα την τιμητική της. Αναβάτες κάθε ηλικίας συμμετείχαν
σε 4 διαφορετικές κατηγορίες και πρόσφεραν πλούσιο θέαμα
με άκρως εντυπωσιακά άλματα.

συνεννόηση με τους συγκαλλιεργητές τους.
Για την παραγωγή αρίστης ποιότητας ελαιολάδου
συνιστάται:
Έγκαιρη συγκομιδή ελαιοκάρπου μετά την 26η
Οκτωβρίου 2021 και έκθλιψή του χωρίς καθυστερήσεις.
Τονίζεται ότι η τήρηση των προβλεπόμενων
ημερομηνιών προστατεύει τους καλλιεργητές,
τους καταναλωτές και βεβαίως την ποιότητα και την
φήμη του παραγόμενου προϊόντος
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους
Γεωπόνους της Υπηρεσίας (τηλ. 2131600813,
2131600817).

Στο Roz Parnithas Trail, παρευρέθηκε πλήθος κόσμου και στελέχη της Δημοτικής Αρχής, όπου όλοι εξέφρασαν την απόλυτη
ικανοποίησή τους, τόσο για τη συμμετοχή, όσο και για το
εντυπωσιακό αποτέλεσμα.
Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός δήλωσε μετά το
τέλος των αγώνων:“Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε
σήμερα το Πανελλήνιο Κύπελλο Mountain Bike Downhill 2021
στο Μετόχι της Πάρνηθας, με τον Δήμο Αχαρνών να στηρίζει
έμπρακτα την ορεινή ποδηλασία και τον αθλητισμό των νέων
παιδιών που με θέληση και σκληρή προπόνηση μας εξέπληξαν με τις ωραίες φιγούρες και τα άλματα τους.

Οι Αχαρνές εκτός από μια ιστορική πόλη στους πρόποδες της
Πάρνηθας αναδεικνύεται και ως ένας προορισμός με μαγευτικά τοπία έτοιμα για αθλητικές δραστηριότητές.

Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές, μικρούς και μεγάλους
που έλαβαν μέρος καθώς και στην πρόεδρο της ΔΗΦΑ Αγγελική Ζαχαριάδη, στους Gravity freaks και όλους όσους συνέβαλαν
στην άρτια οργάνωση της σημερινής εκδήλωσης.”
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Δράσεις της Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Πρόληψ ης
του Καρκίνου του Μαστού

Με σύνθημα «Δε φοβάμαι να το ψάξω» και
με την προτροπή «Κάνε τον προληπτικό έλεγχο
τρόπο ζωής», η Περιφέρεια Αττικής και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών οργανώνουν ενημερωτικές δράσεις με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα Πρόληψης του Καρκίνου του Μαστού.
Οι δράσεις, που ξεκίνησαν σήμερα από την
Ερμού στο κέντρο της Αθήνας, θα συνεχιστούν
το επόμενο 15ημερο σε κεντρικά σημεία, όπως
σταθμούς Μετρό, μεγάλες αγορές κ.α.

Πρώτη ημέρα της ενημερωτικής καμπάνιας
στο σημείο που πραγματοποιείται η δράση
βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, συνοδευόμενος από
τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας και μέλος του
Δ.Σ. του ΙΣΑ Γ. Κεχρή, την Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλο και Μέλος του Δ.Σ. του ΙΣΑ
Π. Λεονάρδου, τον Α’ Αντιπρόεδρο του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών Φ. Πατσουράκο και τη συνεργάτιδά του Α. Ρόντου.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης τα στελέχη της Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ
εκτός από το υλικό που διανέμουν στις ενδιαφερόμενες, παρέχουν πληροφορίες προκειμένου να πραγματοποιήσουν δωρεάν εξετάσεις
στο Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας Νίκος
Κούρκουλος. Ήδη η Περιφέρεια Αττικής έχει
συνάψει σχετικό Σύμφωνο Συνεργασίας με το
Νοσοκομείο Αγ. Σάββας, ενώ από το Μάιο που
έχει ξεκινήσει η δράση μέχρι σήμερα έχουν
εξεταστεί πάνω από 600 γυναίκες.

Με αφορμή τη σημερινή ημέρα ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης προχώρησε στην παρακάτω δήλωση:

«Η Περιφέρεια Αττικής και ο ΙΣΑ δίνουμε
ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόληψη και στη διατήρηση της υγείας του Πολίτη μέσα από τον
προσυμπτωματικό έλεγχο. Ήδη έχουμε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα
στις γυναίκες να πραγματοποιήσουν δωρεάν
μαστογραφία με συνεργαζόμενα νοσοκομεία.
Η 25 Οκτωβρίου αποτελεί μία ευκαιρία προκειμένου να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα
ελπίδας και αισιοδοξίας σε όλες τις γυναίκες
που δίνουν καθημερινό αγώνα για να νικήσουν
τον καρκίνο του Μαστού. Μία ασθένεια που
μπορεί να νικηθεί. Κλειδί σε αυτή τη μάχη είναι
η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση. Στηρίζουμε και συμβάλλουμε ενεργά με συγκεκριμένες πολιτικές και παρεμβάσεις, στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης και προαγωγής της
πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του
Καρκίνου του Μαστού. Στόχος μας είναι μέσα
από τη γόνιμη συνεργασία του επιστημονικού
κόσμου με την Αυτοδιοίκηση, να εφαρμόσουμε
πρακτικές που ακολουθούνται εδώ και χρόνια
σε όλη την Ευρώπη, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Οι γυναίκες που
δίνουν τη μάχη τους με τον καρκίνο του μαστού,
αξίζουν το θαυμασμό μας για το θάρρος και το
κουράγιο τους. Αποτελούν πρότυπο ζωής και
αγωνιστικότητας. Θα είμαστε δίπλα τους με
όλες μας τις δυνάμεις».
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Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γ. Κώτσηρας στην
Ολομέλεια της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης
«Καλώ τους Έλληνες πολίτες
να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτή τη διαδικασία
συμμετοχικής δημοκρατίας»

Ο

Υφυπουργός Δικαιοσύνης κ.
Γιώργος Κώτσηρας συμμετείχε
στις 22 & 23 Οκτωβρίου στις
εργασίες της Ολομέλειας της Διάσκεψης
για το Μέλλον της Ευρώπης, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.
Η Διάσκεψη για το Μέλλον της
Ευρώπης αποτελεί μοναδική και ιστορική
ευκαιρία για τους Ευρωπαίους πολίτες
να συζητήσουν τις προκλήσεις της
Ευρώπης και τις προτεραιότητές της.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
θα ακούσουν τους Ευρωπαίους πολίτες
και, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους,
θα δώσουν συνέχεια στις συστάσεις που
διατυπώνονται.
Η
ψηφιακή
πλατφόρμα
futureu.europa.eu είναι ο κεντρικός κόμβος της Διάσκεψης, μέσω της οποίας
συμμετέχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες.
Έως την άνοιξη του 2022 η Διάσκεψη
αναμένεται να καταλήξει σε συμπεράσματα και να παράσχει καθοδήγηση σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης.
Ο κ. Κώτσηρας, σε σχετική δήλωσή
του, ανέφερε: «Είχα την τιμή να συμμετάσχω στην Ολομέλεια της Διάσκεψης
για το Μέλλον της Ευρώπης.
Μιας αναμφίβολα ιστορικής διαδικασίας

για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικογένειας που βρίσκεται σε εξέλιξη και στην
οποία η χώρα μας συμμετέχει ενεργά!
Στη μεγάλη τους πλειοψηφία, οι ιδέες
που έχουν κατατεθεί, κινούνται προς την
κατεύθυνση της «περισσότερης

Ευρώπης». Σήμερα χρειαζόμαστε μια
Ευρώπη με μηχανισμούς και εργαλεία
για την αντιμετώπιση των μειζόνων
προκλήσεων της εποχής μας.
Μια Ευρώπη με σημαντικό γεωστρατηγικό αποτύπωμα.
Μια Ευρώπη που θα συνεχίσει να αποτελεί φάρο και σημείο αναφοράς, με τις
αξίες και την ιστορία της, που συνιστούν
άλλωστε και βασικό στοιχείο της ταυτότητάς της.
Μια Ευρώπη με απόλυτη και απαρέγκλιτη προσήλωση στην προστασία των
θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων
με έμφαση στα δικαιώματα των ευάλωτων πολιτών.
Μια Ευρώπη πρωτοπόρο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Οφείλουμε να παραμείνουμε προσηλωμένοι στη δέσμευση να ακούσουμε τους
Ευρωπαίους, και ειδικότερα τη νέα γενιά,
να τους ενθαρρύνουμε να καταθέσουν τις
δικές τους ανησυχίες μέσω αυτής της
πρωτόγνωρης οριζόντιας διαβούλευσης
και να δώσουμε συνέχεια στις προτάσεις

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ

Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,
210 5570337, 210 5580816
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EΔΩΣΕ ΓΕΝΝΑΙΑ ΜΑΧΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ

Βαθιά θλίψη στο πανελλήνιο σκόρπισε ο
θάνατος της Φώφης Γεννηματά
Β

αθιά θλίψη στο παν ελλήν ιο έχ ει
π ροκαλέσει ο θάν ατος της
προέδρου του Κιν ήματος Αλλαγής Φώφης Γεν ν ηματά, η οποία έχ ασε
τη μάχ η με τον καρκίν ο.

Η τελευταία περιπέτεια της υγείας της
ήταν σύντομη καθώς η ασθένεια ήταν
επιθετική μην αφήνοντας στους γιατρούς
περιθώρια αντιμετώπισής της. Η Φώφη
Γεννηματά αφήνει πίσω της τρία παιδιά.

Η αν ακοίν ωση του ν οσοκομείου:

Συμμετοχή της Βουλής στο δημόσιο
πένθος για τη Φώφη Γεννηματά
- Αναστέλλονται οι εργασίες

«Σήμερα 25/10/2021 και 12:04 μμ στο
Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, απεβίωσε η
Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεν ν ηματά
μετά από πολυετή μάχ η και παρά τις
προσπάθειες των θεραπόν των ιατρών .
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλληπητήρια στους οικείους της».

«Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είν αι η
ζωή μου και η μάχ η για την υγεία μου,
θα βγω ν ικήτρια» είπε σε στεν ούς της
συν εργάτες πριν από δύο εβδομάδες
λίγο μετά την εισαγωγή της στο ν οσοκομείο.

Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ έχ ει μιλήσει πολλές φορές
στο παρελθόν δημόσια για τον καρκίν ο. Χαρακτηριστικά, πριν από δυο χ ρόν ια, μιλών τας στην εκπομπ ή «Το Πρωιν ό» του ΑΝΤ1, π ροσπ άθησε ν α
μεταδώσει τις συμβουλές της σε αν θρώπους που τις
έχ ουν αν άγκη:

«Η πρώτη αν τίδραση όλων των αν θρώπων είν αι
"γιατί σ’ μέν α;". Είν αι απόλυτα φυσιολογικό. Αλλά αν
μείν εις σε αυτή την αν τίδραση, δεν θα τη βγάλεις
καθαρή στο τέλος. Πρέπει ν α κάν εις το επόμεν ο
βήμα, ν α φύγεις γρήγορα από αυτή τη λογική.

Το θέμα είν αι ν α μπορείς ν α ζεις, ν α μη ζεις
συν έχ εια κάτω από τη σκιά και την αγων ία και τον
φόβο. Αν ζεις με τον φόβο, αυτή δεν είν αι ζωή, έχ ει
ν ικηθεί στην πραγματικότητα, στην καθημεριν ότητά
σου».
Ο πολιτικός κόσμος έχ ει συγκλον ιστεί, με τα μέλη
του ΚΙΝΑΛ θρην ούν ν α αποχ αιρετούν την πρόεδρο
τους.
Μαχ ήτρια στη ζωή, δυν αμική γυν αίκα και μητέρα,
πολιτικός με όραμα, αυτοί οι τρεις χ αρακτηρισμοί, θα
μπορούσαν ν α «φωτογραφίσουν » τη Φώφη Γεν ν ηματά, που κατάφερε ν α αφήσει αν εξίτηλο το
αποτύπωμά της στην πολιτική ζωή της χ ώρας.

Η πολιτικός

Η κυρία Γεννηματά εδώ και περίπου 20 χρόνια πρωταγωνιστεί στην Ελληνική πολιτική ζωή. Ακολουθώντας τα χνάρια
και την παρακαταθήκη του πατέρα της εισήλθε για πρώτη
φορά το μακρινό 2000 στην Ελληνική Βουλή. Άμεσα μεταπήδησε μεταπήδησε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και έτσι το 2003
έγινε υπερνομάρχης Αθηνών – Πειραιώς. Εκείνη, μάλιστα, την
περίοδο ανέβηκε για δεύτερη φορά τα σκαλιά της εκκλησίας
(έχοντας ήδη αποκτήσει ένα παιδί, την Αμαλία, από τον πρώτο
γάμο της).
Στις 13 Ιουνίου παντρεύτηκε με τον οδοντίατρο Ανδρέα
Τσούνη, με τον οποίο απέκτησε άλλα δύο παιδιά, τον Γιώργο
και την Κατερίνα. Το 2007 παραιτείται από τη θέση της
προέδρου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών – Πειραιώς για να τεθεί επικεφαλής του ψηφοδελτίου για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές που θα λάμβαναν χώρα τον
Σεπτέμβριο του 2007. Ήταν περίοδος που διαγνώστηκε με
καρκίνο μαστού. «Βλέπεις ποιοι είναι πραγματικά δίπλα σου
από αγάπη, με πραγματική διάθεση να σε στηρίξουν» έλεγε
εκείνη την περίοδο και αφού τελικά υπεβλήθη στις κατάλληλες

Αν αστέλλον ται οι εργασίες της Βουλής μετά
τον θάν ατο της Φώφης Γεν ν ηματά.

Στην απώλεια της Φώφης Γεν ν ηματά αν αφέρθηκε ο Πρόεδρος της Βουλής Κων σταν τίν ος
Τασούλας.

Η Φώφη Γεννηματά μπήκε στον στίβο της πολιτικής φέροντας στις πλάτες της ένα πολύ βαρύ
όνομα, εκείνο του Γεωργίου Γεννηματά, ο
οποίος υπήρξε ηγετικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ τη
δεκαετία του ’80. Ο πατέρας της έφυγε από τη
ζωή χτυπημένος από τον καρκίνο τον Απρίλιο
του 1995, επτά μόλις μήνες μετά τον θάνατο της
συζύγου του και μητέρας της νυν προέδρου του
ΠΑΣΟΚ, Κάκιας Βέργου.

«Παλεύαμε μέχρι την τελευταία στιγμή. Με επτά
μήνες διαφορά έφυγαν οι γονείς μου από τη ζωή.
Πρώτα η μητέρα μου και μετά ο πατέρας μου.
Μόνο αυτό μπορούσε να συμβεί με αυτούς τους
ανθρώπους. Ήταν μαζί από δεκατριών χρόνων»
έλεγε πριν από ενάμιση χρόνο η Φώφη Γεννηματά.

Το 2008, στα 43 της ήρθε αντιμέτωπη για
πρώτη φορά με τον καρκίνο. Κάνοντας τακτικές
εξετάσεις λόγω κληρονομικού ιστορικού

εντοπίστηκε καρκίνος στον δεξιό μαστό. Στη
συνέχεια υποβλήθηκε σε επιτυχή χειρουργική
επέμβαση στο Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν.
Αμέσως μετά ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη και εισήχθη
στο Νοσοκομείο Μεμόριαλ για να ακολουθήσει
την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.
(για την εποχή θεραπείες) ο Γιώργος Παπανδρέου την
τοποθετεί το 2009 στη θέση της υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εν συνεχεία την τοποθέτησε σε άλλα
κυβερνητικά πόστα. Η κυρία Γεννηματά, στη συνέχει, επί προεδρίας Ευάγγελου Βενιζέλου) στο ΠΑΣΟΚ εκτελεί χρέη εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ και, τελικά το 2013 στη συγκυβέρνηση ΝΔ- ΠΑΣΟΚ αναλαμβάνει με επιτυχία το χαρτοφυλάκιο
της αναπληρώτριας υπουργού Άμυνας.

Ηγέτης

Η πτώση του Ευάγγελου Βενιζέλου το 2015 έφερε την κυρία
Γεννηματά στην προεδρία του ΠΑΣΟΚ, η οποία κέρδισε τις
εσωκομματικές εκλογές με ποσοστό 51,7%. Είχε μπροστά της
να ανέβει ένα γογλοθά, καθώς στις εκλογές του Ιανουαρίου
του 2015 το ΠΑΣΟΚ είχε συγκεντρώσει μόλις 289.469 ψήφους,
ένα βήμα δηλαδή πριν την διάλυση. Η μετατροπή του ΠΑΣΟΚ
σε ΚΙΝΑΛ κράτησε ουσιαστικά εν ζωή το κόμμα και τελικά στις
εκλογές του 2019 διπλασιάστηκαν οι ψήφοι, φτάνοντας σχεδόν
του 458.000.

«Αποφασίζουμε την αν αστολή των εργασιών του Κοιν οβουλίου για αυτήν την εβδομάδα, ως ελάχ ιστο φόρο τιμής στη μν ήμη της
Φώφης Γεν ν ηματά», δήλωσε ο κ. Τασούλας. «Συμφων ήσαμε με τον πρωθυπουργό ώστε ν α παγώσει το
ν ομοθετικό έργο αυτήν την εβδομάδα, και με τα
λοιπά κόμματα συμφων ήσαμε ν α παγώσει το έργο
του κοιν οβουλευτικού ελέγχ ου».

Στην Ολομέλεια επρόκειτο σήμερα ν α συζητηθεί το
ν ομοσχ έδιο για το υπαίθριο εμπόριο, ωστόσο το πιθαν ότερο είν αι ν α αν ακοιν ωθεί αν αστολή των εργασιών και συμμετοχ ή της Βουλής στο δημόσιο πέν θος
για την απώλεια της Φώφης Γεν ν ηματά.

Η τελευταία ομιλία της προέδρου του ΚΙΝΑΛ στη
Βουλή ήταν στις 7/10 στο πλαίσιο της συζήτησης για
την ελλην ογαλλική συμφων ία.
Ο κ. Τασούλας άφησε λουλούδια στο έδραν ο της
Φώφης Γεν ν ηματά στη Βουλή. Μετά την ομιλία του
τηρήθηκε εν ός λεπτού σιγή.

Την Τετάρτη η κηδεία της
Όπως έγιν ε γν ωστό, η σορός της Φώφης Γεν ν ηματά,
θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύν ημα την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου και ώρα 10:00 πμ στην Μητρόπολη Αθην ών .

Στις 14:00 θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία στη Μητρόπολη Αθην ών και αμέσως μετά η ταφή της στο Α' Νεκροταφείο Αθην ών .
Για να φτάσει όμως μέχρι είχε περάσει κυριολεκτικά από…
συμπληγάδες. Τον Ιούλιο του 2017 ανακοίνωσε, από το βήμα
του συνεδρίου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης τη δημιουργία
ενός νέου ενιαίου κεντροαριστερού φορέα. Το καλοκαίρι του
2017, ο Σταύρος Θεοδωράκης επικεφαλής τότε του «Ποταμιού», αποφάσισε επίσης να συμμετάσχει στη δημιουργία του
κόμματος για να φτάσουμε τελικά στον Νοέμβριο του 2017
όπου πραγματοποιήθηκε ο πρώτος γύρος των εσωκομματικών
εκλογών για την ανάδειξη του επικεφαλής του νέου κόμματος,
μεταξύ εννέα υποψηφίων. Επειδή κανένας από τους υποψηφίους δεν κέρδισε την απαιτούμενη πλειοψηφία, διεξήχθη και
δεύτερος γύρος μεταξύ της Φώφης Γεννηματά και του Νίκου
Ανδρουλάκη, με την κυρία Γεννηματά να αναδεικνύεται
νικήτρια με 56,75% των ψήφων. «Όταν ανέλαβα το ΠΑΣΟΚ το
2015 ανέλαβα μία παράταξη σε παρακμή, βαθιά διχασμένη,
με ποσοστά που άφηναν το κόμμα εκτός βουλής και κατάφερα
να ενώσω τις δυνάμεις τις προοδευτικές με διαρκείς πολιτικές
πρωτοβουλίες. Δεν έγινε στον αυτόματο πιλότο αυτό», έλεγε η
κυρία Γεννημάτα, παραδεχόμενη ότι «αν κάναμε λάθη, θα το
κρίνει η ιστορία»…
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Συνωστισμός στη Θεσσαλονίκη για τον εορτασμό του Αγ. Δημήτριο:
Κατεβάζουν τις μάσκες για να φιλήσουν την εικόνα

Χ

αμός και συνωστισμός
επικράτησε
από νωρίς
χθες το πρωί στον Ιερό
Ναό του Αγίου Δημητρίου για τη
λιτάνευση της εικόνας της
Παναγίας της Πορταΐτισσας,
καθώς και των λειψάνων της
εικόνας του Πολιούχου, με τη
συμμετοχή εκατοντάδων των
πιστών.

Αν και όποιος μπαίνει μέσα στην
εκκλησία πρέπει να φοράει μάσκα
και ενώ αστυνομικοί μοιράζουν
μάσκες στην είσοδο σε όσους δεν
έχουν, αρκετοί είναι αυτοί που για
να προσκυνήσουν τις εικόνες έξω
από τον Ναό τις κατεβάζουν, όπως
βλέπετε στο βίντεο και τις φωτογραφίες.
Λίγο πριν τις 11 το πρωί εκατοντάδες άτομα συνωστίστηκαν κατά την
είσοδό τους στον Ιερό Ναό Αγίου
Δημητρίου, όπου συγκεντρώθηκαν
για τη λιτανεία της εικόνας της
Παναγίας της Πορταΐτισσας καθώς
και των λειψάνων και της εικόνας
του Πολιούχου, ξυπνώντας μνήμες
από τις περσινές εικόνες που σημάδεψαν το εορταστικό τριήμερο της
πόλης και οδήγησαν στη ραγδαία
αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων.
Σημειώνεται ότι οι λατρευτικές
εκδηλώσεις για τον Πολιούχο κορυφώνονται σήμερα Τρίτη, με την
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Πλεύρης: Σύντομα οι πολίτες θα
καλούνται με SMS για προληπτικές
εξετάσεις καρκίνου

Δέσμευση Υπουργών Υγείας Ελλάδας και Κύπρου για στήριξη της πρόληψης και της πρόσβασης
σε νέες θεραπείες για τον καρκίνο στο πενθήμερο συνέδριο Cancer Week.

Μ

τέλεση του αρχιερατικού συλλείτουργου, στο οποίο θα πρωτοστατήσει ο
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Άνθι-

μος, παρουσία της Προέδρου της
Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Έγλημα Αιγάλεω:

Προφυλακιστέος ο 20χρονος - Δεν έχει
κατανοήσει την πράξη του λέει ο
δικηγόρος του
Στη φυλακή οδηγείται ο
20χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε την
53χρονη μητέρα του
την περασμένη
Τετάρτη στο σπίτι του
θύματος στο Αιγάλεω,
που χθες το πρωί
βρέθηκε ενώπιον του
27ου τακτικού ανακριτή.
Ο κατηγορούμενος δεν απολογήθηκε, τηρώντας το δικαίωμα σιωπής καθώς
σύμφωνα με τους δικηγόρους του, βρίσκεται σε πολύ άσχημη ψυχική κατάσταση. Σύμφωνα με τους συνηγόρους του κατηγορούμενου, για τον εντολέα
τους πρέπει να διενεργηθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, αίτημα που
υπέβαλαν ενώπιον του δικαστικού λειτουργού.
Ο 20χρονος , όπως επισημαίνουν, δεν έχει κατανοήσει την πράξη του και
δεν είναι σε θέση να δώσει εξηγήσεις για όσα συνέβησαν.

ε τη δέσμευση της ηγεσίας
των Υπουργείων Ελλάδας
και Κύπρου ότι θα στηρίξουν
την πρόληψη, την πρόσβαση σε
νέες θεραπείες και την ανάπτυξη
των κλινικών μελετών για τον
καρκίνο, ολοκληρώθηκε μια πλήρης συνεδριακή ψηφιακή εβδομάδα
για τον καρκίνο, το Cancer Week
2021, που διοργανώθηκε και φέτος
από το Health Daily και τη BOUSSIAS, από τις 18-22 Οκτωβρίου.

Στις πέντε ημέρες του συνεδρίου 94 εξέχοντες επιστήμονες
από τον διεθνή, ελληνικό και κυπριακό χώρο, εκπρόσωποι της
ιατρικής κοινότητας, του ακαδημαϊκού και ερευνητικού χώρου,
εκπρόσωποι των υπουργείων, δημοσίων και ιδιωτικών φορέων,
εκπρόσωποι ασθενών, συνομίλησαν για τα πλέον επίκαιρα
θέματα που αφορούν την πρόληψη και θεραπεία του καρκίνου.
Ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, ανοίγοντας τις εργασίες
του συνεδρίου, ανέφερε ότι σύντομα οι πολίτες θα καλούνται με
ένα sms για να κάνουν τις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις, έτσι ώστε οποιοδήποτε πρόβλημα να διαγιγνώσκεται σε
πρώιμο στάδιο και έτσι να έχει περισσότερες πιθανότητες για
θεραπεία.
Τόνισε ότι, παρά τους κλειστούς προϋπολογισμούς και το clawback η κυβέρνηση έχει στόχο να βελτιώσει την πρόσβαση των
ασθενών σε καινοτόμα φάρμακα. Οι διαπραγματεύσεις των
τιμών για τα καινοτόμα σκευάσματα είναι μια στρατηγική προς
τη σωστή κατεύθυνση που έχει φέρει ήδη καλά αποτελέσματα
σε αγαστή συνεργασία με τις φαρμακευτικές εταιρείες,
σημείωσε ο Υπουργός Υγείας.
Επιπλέον, ο κ. Πλεύρης έκανε λόγο για επενδυτικά κίνητρα
που θα δοθούν για την ανάπτυξη κλινικών δοκιμών στη χώρα
μας, οι οποίες πέρα από τα οικονομικά οφέλη θα δώσουν τη
δυνατότητα σε περισσότερους ασθενείς να συμμετέχουν σε
αυτές, γεγονός που συμβάλλει στο να έχουν καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα

Σάλος με καθηγητή στο Μοσχάτο:
12χρονη μαθήτρια κατήγγειλε ότι την
παρενόχλησε σεξουαλικά

Α

ποτροπιασμό προκαλεί η καταγγελία ότι
έν ας
καθηγητής
Γυμν ασίου στο Μοσχ άτο
π αρεν όχ λησε σεξουαλικά
μια 12χ ρον η μαθήτρια μέσα
στην τάξη!

Το περιστατικό φέρεται ν α
έγιν ε
την
Παρασκευή
(22/10) όταν το 12χ ρον ο κορίτσι έμειν ε τελευταίο μέσα στην αίθουσα
μαζεύον τας τα πράγματά του.
Τότε -σύμφων α πάν τα με όσα έχ ουν
καταγγελθεί από την πλευρά της μαθήτριας- ο 45χ ρον ος καθηγητής πλησίασε το κορίτσι και άρχ ισε ν α το χ αϊδεύει
στο λαιμό και την πλάτη. Μάλιστα, φέρεται ν α του είπε «βγάλε τη μπλούζα
σου και ξάπλωσε στο θραν ίο»!

Η μαθήτρια αν τέδρασε, άρχ ισε ν α
ουρλιάζει και βγήκε τρομαγμέν η από
την αίθουσα με κατεύθυν ση το γραφείο
του διευθυν τή, όπου και φέρεται ν α
περιέγραψε όλα όσα είχ αν γίν ει. Οι
γον είς του κοριτσιού ειδοποιήθηκαν και
προχ ώρησαν σε καταγγελία.

Αστυν ομικοί του τμήματος Αν ηλίκων
συν έλαβαν τον 45χ ρον ο καθηγητή και
απ ό την έρευν α π ου ακολούθησε
προέκυψε ότι ο συγκεκριμέν ος εκπαιδευτικός, σύμφων α με τις καταγγελίες
στην αστυν ομία, είχ ε π ροκαλέσει
παράπον α με τη συμπεριφορά του.

Όπ ως λέγεται, τουλάχ ιστον τρεις
ακόμα μαθήτριες από το ίδιο σχ ολείο
είχ αν εκφράσει π αράπ ον α για τη
συμπ εριφορά του καθηγητή τους,
καθώς φέρεται ν α τις κοιτούσε επίμον α
σε επίμαχ α σημεία όταν τις αν έβαζε
στον πίν ακα.
Ο 45χ ρον ος συν ελήφθη απ ό
αστυν ομικούς και σε βάρος του
σχ ηματίστηκε δικογραφία
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O BYZAΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΣΑΝ ΣΕ
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ 5-0

Εύκολο απόγευμα Κυριακής για τον Βύζαντα Μεγάρων
συνεχίζοντας το σερί των επιτυχιών επικράτησε στο Γιώργος
Ρουμελιώτης της Λαμπερής Ελευσίνας με 5-0(ημίχρον 4-0)
κάνοντας το 3Χ3. Οι παίκτες του Λευτέρη Βασιελιάδη
κυριάρχησαν σε όλο το γήπεδο και επικράτησαν δίκαια. Αντίθετα
η ομάδα της φιλότιμης Λαμπερής προσπάθησε όσο μπορούσε
αλλά μάταια. Υπέκυψε στην ανωτερότητα του αντιπάλου της.
ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ:

6′ ΓΚΟΛΛΛΛΛ
Ο Σελμανάι με πλασέ από ασίστ του
Κωνσταντινίδη 0-1.
8′ ΓΚΟΛΛΛΛΛ Ο Αμαραντίδης έδωσε στον Σαχόλι που με σούτ 02.

Ολα μηδέν στο Μεγαρικός
-Αστέρας Μαγούλας
Δεν αν έδειξε ν ικητή η συν άν τηση για
την 3η αγων ιστική στο γήπεδο του
Βύζα στα Μέγαρα αφού ο Μεγαρικός και
ο Αστέρας Μαγούλας αν αδείχ θηκαν ισόπαλοι χ ωρίς γκόλ.
Αξίζει ν α σημειωθεί ότι η ομάδα του
Μεγαρικού είχ ε έν α δοκάρι στο 89′ με
τον Σερταρίδη.
Διαιτήτευσε ο Λάμπρου. Βοηθοί: Χαμπιλάι-Πλάκας Σ. Παρατηρητής αγών α

13′ Ακυρώθηκε γκόλ του Σταύρε σαν οφσάιντ από τον πρώτο
βοηθό Φούρκα.
18′ ΓΚΟΛΛΛΛΛΛ Σέντρα του Λύγδα ο Σταύρε με κεφαλιά έκανε το
0-3.
23′ Ο Σαχόλι βρέθηκε σε καλή θέση σούταρε άουτ.
26′ Ο Σταύρε έγινε κάτοχος της μπάλας το σούτ πέρασε ξυστά
άουτ.
27′ Δυνατό σουτ του Κακούσιου έξω από την περιοχή πάνω από τα
δοκάρια του Πορανίδη.
33′ Κόρνερ Αμαραντίδη κεφαλιά Φυσαράκη άουτ.
44′ ΓΚΟΛΛΛΛΛ ο Μανώλης έδωσε την κάθετη πάσα στον
Κωνσταντινίδη ο τελευταίος έστρωσε στον Λύγδα που έκανε το 04.
62′ ΓΚΟΛΛΛΛΛ Ο Μαυρονάσιος με προβολή πέτυχε το 0-5.
75′ Ο Σταύρε έστρωσε στον Μαυρονάσιο το σούτ του τελευταίου
απέκρουσε ο τερματοφύλακας Γκούνας.
***Πρώτη του εμφάνιση με τα χρώματα του Βύζα το νέο
μεταγραφικό απόκτημα ο Γκανέζος Μισέλ Κόμπε.
Χωρίς προβλήματα η διαιτησία του Κώστα Οικονόμου. Βοηθοί:
Φούρκας-Νάκος.
Παρατηρητής αγώνα Βασίλης Ζώης. Γιατρός αγώνα Παναγιώτης
Ζαμπάκας.
ΛΑΜΠΕΡΗ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ(Σάκης
Αναστασόπουλος-Ακης
Χριστοφής):
Γκούνας,
Κακλαγάνης,
Λαμπράκος,
Ρέρρας(46΄Αναστασόπουλος),
Μποφίλιος,
Κακούσιος,
Δαούλας(68’Κόρμπης),
Χατζής,
Χιονίδης,
Τσάνος(46′
Χαιναταρτζής), Χότζα(73’Σιτσάνης).
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ(Λευτέρης Βασιλειάδης): Πορανίδης, Λύγδας,
Αμαραντίδης,
Φλέγγας,
Φυσαράκης,
Μανώλης(46′
Μαυρονάσιος), Κωνσταντινίδης(46′ Μισέλ Κόμπε), Σταύρε,
Σελμανάι(58′ Χατζημελετιάδης), Σαχόλι(74′ Χαμπιλάι),

Κώστας Βαλσαράς.

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ(προπον ητής Ζήσης
Ζήκος): Σκλιάς, Ελέζι(71′ Τσολιάκος),
Χριστοδουλίδης, Χιώτης, Μαυρίδης, Πέππας, Παν τελίδης, Βασιλειάδης, Σερταρίδης, Κόρμαλης(71′ Δέσκος), Δρυσμούσης(60′ Κών στας).
ΑΣΤΕΡΑΣ(προπον ητής Γιάν ν ης Μπότσης): Μικρός, Μυρσιν ιάς, Κέσοβ,
Λογοθέτης, Χωραβάτης, Τσιαν άκας,
Μπέχ λης, Χιον ίδης(89′ Κουσιορής),
Παπακων σταν τίν ου(83′ Αραπάκης),
Χαλκίδης(35′ Τεπέτοβ), Απαζίδης.

Ο Σκορπιός Φυλής 1-0 τον Ηρακλή Ελε υσίνας
Με έν α τέρμα που σημείωσε στο 72΄ο
Χωματιαν ός ο Σκορπιός Φυλής έκαμψε
την αν τίσταση του Ηρακλή Ελευσίν ας
με 1-0 στα πλαίσια της 3ης αγων ιστικής στην Α΄κατηγορία.
Διαιτητής ο Φώτης Ντάουλας. Βοηθοί:
Πλάκας-Καργάκος.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ(προπον ητής Γιώργος
Σύρος): Αλεξόπουλος, Μπαρχ ίμ(75′
Αν των όπουλος), Σερέτης, Αρκουμάν ης, Σκαμαν τζούρας(69′ Μπαλωμέν ος),
Καραγιαν ν ίδης, Μπήκας, Γρίμας,
Δημητρόπουλος(69′ Τσικρικάς),
Ντόκα(81′ Καρτέρης), Χωματιαν ός(81′
Μαυρίδης).

ΗΡΑΚΛΗΣ(προπον ητής Μιχ άλης Κατσάφαρος): Κλαδάς, Αξιώτης, Τσακουρίδης,
Χότζα, Ρήγος(78′ λ.τρ. Μαριν όπουλος), Πούρης, Ζίου, Γκόρος, Άλκια(71′
Ρούσσος), Κατσάφαρος, Λιόλιος.

Η Νέα Πέραμος 2-1 τον Πυρρίχιο
Ασπροπύργου
Η Νέα Πέραμος
για την 3η αγων ιστική του πρωταθλήματος της
Α΄κατηγορίας επικράτησε του
Πυρρίχ ιου Ασπροπύργου με 2-1.

Τα τέρματα για
τους γηπεδούχ ους σημείωσαν οι: Τζελάι(11′ φάουλ)
και Δουκάκης(20′). Για λογαριασμό του Πυρρίχ ιου
σκόραρε ο Αγγελιδάκης 70′.
Διατήτευσε ο Μιχ άλης Δημόπουλος. Βοηθοί:
Παπαδόπουλος-Θωμόπουλος.

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ(προπον ητής Χάρης Κοπιτσής):
Κεχ αγιάς, Πν ευματικάκης, Λημν ιάτης, Πατσιον ίδης,
Γεωργιάδης, Τζελάι, Καμπόλης(72′ Νάκος), Δουκάκης, Τοπτίδης(87′ Ζουμπλιός), Τσακάι(57′ Λουκίδης),
Σεβαστής(87′ Μιχ αήλης).

ΠΥ ΡΡΙΧΙΟΣ(προπον ητής Μιχ άλης Κάσδαγλης):
Τσέπερης, Μουστάκας, Λαουτάρης, Τσιριγώτης,
Βασιλειάδης, Πιπερίδης Σ., Λάσκος(61′ Βαλμάς),
Αν θόπουλος(75′ Γιαν ν ούσης), Τσούλφας(46′ Γκαλέτι), Παπαδόπουλος, Αγγελιδάκης.

Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021

ΕΠΣΔΑ: Τα αποτελέσματα
και η βαθμολογία στην Α΄και
Β΄κατηγορία
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(3η αγωνιστική)

ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ
–
ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 0-2
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ –
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
0-2
Δ.Α.Ο
ΖΩΦΡΙΑΣ
–
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 1-2
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ –
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 0-5
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ – ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟY 2-1
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ 0-0

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
ΦΥΛΗΣ
–
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1-0
H BΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 9β. 120 τέρματα
2. ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΑΓΣ 9
3.
ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 9
4. ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 9
5.
Α.Ο.
ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 6
6. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 5
7. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΑΠΟ 4
8. ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 3
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9. ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ
3
10. ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ 1
11. ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1
12. ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 1
13. Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 0
14. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ
0
15.
ΛΑΜΠΕΡΗ
ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0
Η ΕΠΟΜΕΝΗ (4η Αγωνιστική)

ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ – Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ – ΛΑΜΠΕΡΗ
ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ –
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ
ΒΥΖΑΣ
–
ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ

ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ –
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ –
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ –
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ
Ρεπό: ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(3η αγωνιστική)

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ –
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 3-1
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ –
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 0-0
ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ –
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 1-3
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ – ΑΠΣ Ο
ΛΕΩΝ 3-2
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ –
Α.Ο.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1-2

Ο Ατρόμητος Ελευσίνας
με ολική ανατροπή 2-1 εκτός τον
Αστέρα Ανω Λιοσίων
Ο Ατρόμητος Ελευσίν ας επικράτησε για την 3η αγων ιστική του πρωταθλήματος της Β΄κατηγορίας στο γήπεο
Παν οράματος στα Αν ω Λιόσια του Αστέρα με 2-1
κάν ον τας ολική αν ατροπή.
Ο Αστέρας άν οιξε το σκορ στο 25΄με τον Ντάν ο για ν α
φέρει το μάτς στα ίσια ο Σιδηρόπουλος 52′ Ο τελευταίος
έκαν ε το 1-2 στο 84′.
Διαιτητής ήταν ο Φούρκας. Βοηθοί: Σμαήλος-Αρβαν ιτάκης.
ΑΣΤΕΡΑΣ: Καμπόλης, Καλαμιώτης Σ., Σερέπας, Ρουσσάκης, Κυρίτσης, Χατζόβολος, Καλαμιώτης Ε.(60′ Αλεπούς), Παλαβός, Ντάν ος, Καλαμιώτης Α., Αξής.

Ένα ηχηρό μήνυμα σε

του μαστού οι Γυναίκες

την Κυριακή 24 Οκτω-

με την αφίσα αναγγελίας

όλες τις γυναίκες έστειλε

βρίου η μπασκετική Γυναι-

κεία Ομάδα του Πανελευ-

σινιακού ΑΟΚ στο πλαίσιο
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Παλημέρης, Μίχ ας, Τσιφρίκας(65′ Κον τολαιμάκης), Γκαραγκούν ης, Αν των ίου, Τσουμάν ης,
Τσάλος, Κορων αίος, Σιδηρόπουλος, Καρεμφυλάκης,
Φιλιππής(75΄Μήτσος).

Δράστης και των δύο γκόλ για τους σταχυοφόρους ο Δημήτρης Βεζυρτζόγλου 55΄με
πέναλτι και 66’΄Για λογαριασμό της ομάδος
του Πειραιά σκόραρε ο Διάκος 73΄με εκτέλεση φάουλ. Οι πειραιώτες είχαν δοκάρι με
τον Κώστα στο 77′.

Ο Εθνικός τελείωσε το παιχνίδι με δέκα ποδοσφαιριστές λόγω αποβολής του Νικολόπουλου 88′.

Διαιτήτευσε ο Παναγιωτάρας. Βοηθοί:
Καρφίτσας(Αθήνας)

Γκούντας-

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (Μουράτ Σεροπιάν) Κορουπάκης, Μανδαμαδιώτης, Λάμπρου (80′ Μουσκάι), Συριόπουλος,Παπατζίκος, Μαρής Αντωνακόπουλος (90′ Ανδριόπουλος), Μπούσης (90+2 Ξενοπανάγος), Βεζυρτζόγλου (80′ Σεκούμπα), Ερέρα, Λαζαρίδης (63′
Μακρίδης).
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (Θεόφιλος Καλύβας) Μπαντίκος, Πάππος, Αποστόλου, Νικολόπουλος, Παπαγεωργίου (69′ Νταούλιας),
Στάμος, Διάκος, Μπέλερης, Λύγκος, Ντάφλας (69′ Κώστας), Διάκος.

μπουκέτο μπαλόνια, που

δόθηκαν στις παίκτριες της

αντίπαλης ομάδας έδωσαν

πρωτάθλημα της Α' Κατ-

ηψη σώζει ζωές" αφού η

Προφήτη

Ηλία

για

το

ηγορίας ΕΣΚΑΝΑ.

Με αφορμή τη σημερινή
ηψης κατά του καρκίνου

Στην πρεμιέρα του 6ου ομίλου της ΓΈθνικής ο Πανελευσινιακός επικράτησε στο δημοτικό στάδιο
<Κοσμάς Παπανικολάου> του Εθνικού Πειραιά με
2-1 και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του
στο πρωτάθλημα.

του αγώνα όσο και με ένα

του αγώνα της με τον Α.Ο.

Παγκόσμια Ημέρα Πρόλ-

Καθάρισε με τον Δημήτρη Βεζυρτζόγλου ο Πανελευσινιακός 2-1 τον Εθνικό

του Πανελευσινιακού τόσο

το σύνθημα ότι "Η πρόλ-

πρόληψη

καλύτερη

παραμένει

η

θεραπεία,

καθώς η ασθένεια είναι

σήμερα ιάσιμη εάν ανιχνευθεί έγκαιρα.

ΕΠΣΔΑ: Τα ζευγάρια της
2ης φάσης κυπέλλου

Αγώνες για την 2η φάση του κυπέλλου θα γίνου
Τετάρτη και Πέμπτη στην Δυτική Αττική.
ΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ:

1. Απόλλων Ποντίων- Εθνικός Πανοράματος
2. Ηρακλής Ελευσίνας- Νέα Πέραμος
3. Πανελευσινιακός- Μεγαρικός
4. ΑΕ Ζεφυρίου- Μικρασιατική
5. Λαμπερή Ελευσίνας- Δύναμη Ασπροπύργου
6. Ζωφριά- ΠΑΟΚ Μάνδρας
7. Ερμής Άνω Λιοσίων- Βύζας Μεγάρων
***Ο Σκορπιός Φυλής πέρασε χωρίς αγώνα
στην επόμενη φάση.
Οι αγώνες είναι διπλοί και θα διεξαχθούν την
προσεχή Τετάρτη και Πέμπτη 27-28/10 με ώρα
έναρξης στις 16.00.
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12-θριάσιο

Την Κυριακή 31 Οκτωβρίου οι Εκλογές του Συλλόγου
Τριτέκνων Φυλής - Έως την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου
η κατάθεση υποψηφιοτήτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΒΥΡΩΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Βύρων ας , 25/10/2021
Αριθ. Πρωτ.: 19129
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Βύρωνα προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό
«άνω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια «Γάλακτος για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς και το
εργατοτεχν ικό προσωπικό του
Δήμου Βύρων α 2022-2023» . Η

εκτιμώμεν η αξία της σύμβασης
αν έρχεται στο ποσό των
299.466,44 € μη συμπ/ν ου ΦΠΑ
13 % ήτοι 38.930,64 € (συν ολικός
προϋπολογισμός
338.397,08 €). Το προς προμήθεια
είδος κατατάσσεται υπό CPV :
15511000-3.

Ο διαγ ων ισμός θα διεξαχθεί με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων
Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακ ής
πύλ ης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (Α/Α: 141040 ).
Καταληκτική ημερομην ία υποβολής προσφ ορών ορίζεται η 24η
μην ός Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 π.μ..
Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν
μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να

ΓΑΜΟΣ

καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής
ίση με το 2% της εκτιμώμενης αξίας
της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, ποσού
5.989,33 €.
Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε
όλα τα τεύχη – στοιχεία του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr,
δια της οποίας υποβάλ λ ον ται
ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
μπορούν να απευθύνονται στο
Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες (αρμόδιος υπάλλ ηλ ος: Ζαφ είρη Ελ έν η,email:
promitheies@dimosbyrona.gr
τηλ.: 213-2008668).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

Ο ΚΑΣΣΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΣΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΙΚΗΤΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΝΑΣΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΖΟΓΚΑ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΝΑΡΤΑ ΑΥΛΩΝΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
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Συν εχ ίζεται από τη σελ. 2
Κατώτατος μισθός
Έως και 195 ευρώ είναι το κέρδος από την αύξηση του κατώτατου μισθού από την
1η Ιανουαρίου 2022 αν συνυπολογισθούν και οι τριετίες σε εργαζόμενους με πολυετή
εμπειρία. Ο κατώτατος μισθός από τα 650 ευρώ που είναι σήμερα θα διαμορφωθεί σε
663 ευρώ το μήνα, ή 773,5 ευρώ αν συνυπολογισθεί το γεγονός ότι καταβάλλονται 14
μισθοί το χρόνο και το νέο κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών θα διαμορφωθεί από 29,04 σε 29,62 ευρώ.

Ο νέος κατώτατος μισθός για τον εργαζόμενο του ιδιωτικού τομέα με 0 έως 3
χρόνια προϋπηρεσία διαμορφώνεται στα 663 ευρώ και με το επίδομα γάμου στα
729,30. Για το μισθωτό με προϋπηρεσία από 3 έως 6 χρόνια διαμορφώνεται σε
729,3 ευρώ και με το επίδομα γάμου στα 795,60.
Για τον μισθωτό με προϋπηρεσία από 6 έως 9 χρόνια διαμορφώνεται σε 795,6
ευρώ και με το επίδομα γάμου στα 861,60. Για το μισθωτό με προϋπηρεσία άνω
των 9 ετών διαμορφώνεται στα 861,9 ευρώ και με το επίδομα γάμου στα 928,20.
Επίσης η αύξηση του κατώτατου μισθού θα συμπαρασύρει τα επιδόματα του
ΟΑΕΔ με το σημαντικότερο το επίδομα ανεργίας που θα αυξηθεί κατά 9 ευρώ.
Μείωση εισφορών
Η διατήρηση της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες
θεωρείται σημαντική κίνηση, καθώς εκτιμάται ότι θα δώσει ισχυρά κίνητρα στους
εργοδότες να προχωρήσουν σε προσλήψεις και να δημιουργήσουν νέες θέσεις
εργασίας, σε μια δύσκολη περίοδο, καθώς η αγορά εργασίας έχει πληγεί βαρύτατα από
τις συνέπειες των παρατεταμένων lockdown.
Το όφελος σε μεικτούς μισθούς της τάξης των 2.000 ευρώ θα είναι 23 ευρώ τον μήνα,
τα οποία θα «χάνονταν» αν η ελάφρυνση δεν διατηρούνταν και το 2022. Το όφελος
παραμένει ισχυρό και για τους εργοδότες το 2022, καθώς ξεπερνά τα 12 ευρώ για τον
κατώτατο μισθό και τα 35 ευρώ εάν ο μισθός είναι άνω των 2.000 ευρώ.
Το κονδύλι για την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ανέρχεται σε περίπου 245
εκατ. ευρώ τον χρόνο και θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η μείωση επιμερίζεται σε -1,79 ποσοστιαίες μονάδες για τον εργοδότη και -1,21 ποσοστιαίες μονάδες για τους εργαζομένους, τονώνοντας ταυτόχρονα την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.
Οι ασφαλιστικές εισφορές, στο βασικό πακέτο κάλυψης μισθωτού, ανέρχονταν σε
39,66% το 2020. Τα ασφάλιστρα επιμερίζονταν κατά 15,33% στον εργαζόμενο και κατά
24,33% στον εργοδότη. Με την μείωση κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες το συνολικό ασφάλιστρο διαμορφώθηκε το 2021 στα 36,66%. Τα ασφάλιστρα επιμερίζονται κατά
14,12% στον εργαζόμενο και κατά 22,54% στον εργοδότη.

θριάσιο-13

Σεισμός στην
Αττική

– Στο Μαρούσι το
επίκεντρο

Σεισμός έγιν ε το μεσημέρι
της Δευτέρας στην Αττική.
Σύμφων α με το Γεωδυν αμικό
Ιν στιτούτο, η σεισμική δόν ηση ήταν της τάξης των 2,9
Ρίχ τερ. Ο σεισμός ήταν
ιδιαίτερα αισθητός σε όλη την
Αττική επειδή το εστιακό
βάθος ήταν στα 9,2 χ ιλιόμετρα.
Σύμφων α με τη μέτρηση του
Γεωδυν αμικού Ιν στιτούτου,
το επίκεν τρο του σεισμού
ήταν στα 10 χ ιλιόμετρα βορειαν ατολικά της Αθήν ας.

Η πρώτη εκτίμηση του Ευθύμη Λέκκα
Ο Ευθύμης Λέκκας, πρόεδρος του ΟΑΣΠ τόν ισε ότι ο σεισμός ήταν μέσα στον
αστικό ιστό, στη βόρεια πλευρά του ΟΑΚΑ περίπου. Γι’ αυτό έγιν ε ιδιαίτερα αισθητός. Πρόκειται για επιφαν ειακό σεισμό, όπως χ αρακτηριστικά είπε.

Στην περιοχ ή Κηφισιάς και Αμαρουσίου δεν υπάρχ ει αυτό που λέμε ρήγμα, αυτό
που εξετάζουν οι σεισμολόγοι, όπως είπε, είν αι αν ο σεισμός συν δέεται με το
ρήγμα της Πάρν ηθας ή της Πεν τέλης.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ σημείωσε ότι είν αι περισσότερο επιστημον ικό το εν διαφέρον για αυτό το ζήτημα και πρόσθεσε ότι λόγος ιδιαίτερης αν ησυχ ίας δεν
υπάρχ ει.

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

Τρίτη 26 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
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