Αρ. Φύλλου 4257 Tετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 Έτος 26ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

ΑΝΑΡΠΑΣΤΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΡΩΣΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Αργύρης Οικονόμου προς
Υπουργείο Παιδείας:

σελ. 3

«Να ανακληθεί η απόφαση
για συγχώνευση τμημάτων
στο 7ο Δημοτικό και 4ο
Γυμνάσιο Ελευσίνας»

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΗΣ:

Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΑΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

8ος Χρόνος λειτουργίας για τον
πρωτοποριακό θεσμό

Ν. Μελετίου: Επενδύουμε στη δια βίου
μάθηση και κατάρτιση των πολιτών σε θέματα
παιδείας και πολιτισμού

«Τελευταία ευκαιρία»
σελ. 3

για ένταξη στις 100 - 120 δόσεις

Προϋπόθεση
να πληρωθούν
οι τρεις
τελευταίες
οφειλές στο
τέλος
Οκτωβρίου

Χρηματοδότηση 5.762.249 € για
υποδομές Ύδρευσης εξασφάλισε
ο Δήμος Μάνδρας- Ειδυλλίας

σελ. 5

σελ. 2-13

Να γίνει υποχρεωτικό
το self test

και για τους εμβολιασμένους εργαζόμενους
ζητά ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης

σελ. 9

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

σελ. 8

Κ 2239

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΓΡΟΣ ΤΑΦΟΣ ΣΤΗ ΧΙΟ ΜΕ
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Γ. Πλακιωτάκης για ναυάγιο:
Τα κυκλώματα διακίνησης αφήσαν πάνω
από 20 ανθρώπους χωρίς σωσίβιο

σελ. 9

Μέγαρα: 4 τραυματίες αστυνομικοί από
σκάγια και πέτρες
Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τον θάνατο του
20χρονου Ρομά στο περιστατικό του Περάματος.

Σε διαρκή συναγερμό η ΕΛ.ΑΣ λόγω της έκρυθμης κατάστασης

σελ. 2

ΕΠΣΔΑ: Δεσπόζει το ντέρμπι στα Μέγαρα
Βύζας-Απόλλων Ποντίων Ασπροπύργου

Παραιτήσεις στον Ηρακλή
Ελευσίνας

Η ΕΠΣΔΑ καλεί σε προπόνηση προεπι λογής
γι α τι ς Εθνι κές ομάδες Κ15 και Κ14

σελ. 10-11
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2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Αντωνάρας Δημήτριος Γ., 28ης Οκτωβρίου 49,
2105571663
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Βιλλιώτης Νικόλαος Ε.

Δήμητρας 17, 2105560049

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΗΣ: Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Χρηματοδότηση ύψους 5.762.249 ευρώ
για την αναβάθμιση των Υποδομών Ύδρευσης εξασφάλισε
ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας

MANΔΡΑ
Μαρτζέλης Χρήστος Ι.
Στρατηγού Ρόκκα 56, 2105555550
Άνω Λιόσια

Σανιδά Χρυσούλα Δ.Λεωφόρος Φυλής 47, Φυλή Χασιά, 12102411522
ΑΧΑΡΝΕΣ

Ράπτη Σταματίνα Α.

Λεωφόρος Πάρνηθος 140, 2102446217

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Νέστορας, Νέστωρ, Νεστορία
Αγίου Νέστορος μάρτυρος

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

Στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» προς χρηματοδότηση ύψους 5.762.249 ευρώ εντάχθηκε το έργο
«Αναβάθμιση Υποδομών ύδρευσης του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης».
Στην Πράξη «Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης»
περιλαμβάνονται δύο Υποέργα:
α) «Προμήθεια κι εγκατάσταση συστήματος αυτόματου
ελέγχου καταναλώσεων του Δικτύου Ύδρευσης Ερυθρών», προϋπολογισμού 1.794.280 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Με την υλοποίηση του επιτυγχάνεται στη Δημοτική
Ενότητα Ερυθρών η σύνδεση με το νέο δίκτυο ύδρευσης
κι εκσυγχρονίζεται ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος
ύδρευσης.
β) «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης –
Προμήθεια κι εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών και
συστήματος αυτόματης ανάγνωσης ενδείξεων στους
οικισμούς Βίλια & Πόρτο Γερμενό» προϋπολογισμού
3.967.969 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
ΣΥ ΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 13

Μέγαρα: 4 τραυματίες αστυνομικοί από
σκάγια και πέτρες
Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τον θάνατο του 20χρονου Ρομά
στο περιστατικό του Περάματος

Τέ σ σ ε ρ ι ς
αστυνομικοί τραυματίστηκαν
κατά τη διάρκεια
επεισοδίων, τα
ξημερώματα της
Τρίτης , στα
Μέγαρα,
σε
συγκέντρωση
διαμαρτυρίας για
τον θάνατο του
20χρονου Ρομά
στο περιστατικό
του Περάματος.

Σύμφωνα με
την ενημέρωση
από την ΕΛΑΣ,
μισή ώρα μετά
τα μεσάνυχτα, οι
δύο αστυνομικοί δέχθηκαν σκάγια από καραμπίνα, ενώ οι άλλοι
δύο τραυματίστηκαν από πέτρες. Στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο διακομίστηκαν οι τρεις εκ των αστυνομικών.
Οι συγκεντρωμένοι έκαψαν λάστιχα και διέκοψαν την κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά εθνική Αθηνών-Κορίνθου, και στα

δύο ρεύματα, στο
ύψος των Μεγάρων.
Ακόμα, οι συγκεντρωμένοι επιδόθηκαν σε πετροπόλεμο, ενώ από τα
επεισόδια έκλεισε,
στο
ύψος
των
Μεγάρων, η Παλαιά
Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου και
στα δύο ρεύματα.
Ανάλογες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, με αποκλεισμό δρόμων έγιναν
και στο 95ο χιλιόμετρο στο ύψος του
Ζευγολατιού αλλά
και στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Καλαμάτας, στον κόμβο
των Αρφαρών, στην Μεσσηνία.
Από το Σάββατο, η ΕΛ.ΑΣ βρίσκεται σε διαρκή συναγερμό,
καθώς φοβούνται ότι θα υπάρξουν αντίποινα για το θάνατο του
20χρονου.
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θριάσιο-3

ΑΝΑΡΠΑΣΤΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
8ος Χρόνος λειτουργίας για τον πρωτοποριακό θεσμό
Ν. Μελετίου: Επενδύουμε στη δια βίου μάθηση και κατάρτιση των πολιτών σε θέματα παιδείας και πολιτισμού,
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

Μ

ε
επιτυχία
ξεκίνησαν και
φέτος, το Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2021, τα
μαθήματα στο Σχολείο της
Ρωσικής Γλώσσας του
Δήμου Ασπροπύργου, το
οποίο διανύει αισίως τον 8ο
χρόνο λειτουργίας του.
Παρούσης της Δημοτικής
Αστυνομίας, η οποία επέβλεπε την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων υγειονομικής προστασίας, λόγω
COVID-19, όλοι οι μαθητές
προσήλθαν στο 3ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου, άλλοι
ξεκινώντας για πρώτη
φορά, και άλλοι συνεχίζοντας το ταξίδι τους προς την
«κατάκτηση» της ρωσικής γλώσσας και του ρωσικού πολιτισμού, από κορυφαίες
καθηγήτριες, σε συνεργασία με το Ρωσικό Πολιτιστικό και Επιστημονικό Κέντρο της
Πρεσβείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, με ευθύνη του φημισμένου πανεπιστημίου της
Μόσχας «Λομονόσοβ» .
Στην έναρξη των μαθημάτων παραβρέθηκε και καλωσόρισε τους μαθητές ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου, αναφέροντας χαρακτηριστικά : «Χαίρομαι, που για μία ακόμα χρονιά δίνετε το παρών σας στην συγκεκριμένη πρωτοβουλία, βάση της οποίας ο Δήμος Ασπροπύργου υλοποιεί εμπράκτως το πρόγραμμά του,

για τη δια βίου μάθηση και
κατάρτιση των πολιτών σε
θέματα παιδείας και πολιτισμού, σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο.
Χαίρομαι ακόμα περισσότερο, που μας καλούν και από
άλλους Δήμους και μας
ζητούν περισσότερες πληροφορίες για το πώς στήσαμε
αυτόν τον θεσμό και τον κάναμε να λειτουργήσει.
Ένας νέος κύκλος μάθησης
αρχίζει με όνειρα και φιλοδοξίες, με προοπτικές προόδου και επιτυχίας, παρά τις
δυσκολίες εξαιτίας της πανδημίας.

Μαζί πρωτοπορήσαμε και
αυτό προσωπικά με τιμά ιδιαιτέρως. Σας ευχαριστώ όλες και όλους σας και σας εύχομαι καλή και εποικοδομητική χρονιά, πάνω απ’ όλα με ασφάλεια».
Παρούσα στην έναρξη των μαθημάτων ήταν και η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας, κ. Σοφία Μαυρίδη, η οποία κατά τη διάρκεια της σύντομης ομιλίας της προς τους μαθητές, έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην ανάγκη τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων ασφαλείας και ευχήθηκε τόσο προς
τους καθηγητές, όσο και προς τους μαθητές, μια ακόμη καλή σχολική χρονιά, γεμάτη
παραγωγικότητα και επιτυχίες.

Αργύρης Οικονόμου προς Υπουργείο Παιδείας:

«Να ανακληθεί η απόφαση για
συγχώνευση τμημάτων στο 7ο Δημοτικό
και 4ο Γυμνάσιο Ελευσίνας»

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ:
ΣΕ ΝΕΟ ΧΩΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η
ΕΚΘΕΣΗ - ΜΠΑΖΑΡ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΕΑ ‘’ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ’’

Ν

α αν ακληθεί η απόφαση για συγχών ευση τμημάτων
στο 7ο Δημοτικό και 4ο Γυμν άσιο Ελευσίν ας, ζητά
με επίσημο έγγραφό του ο Δήμαρχος Ελευσίν ας,
Αργύρης Οικον όμου. Είχε προηγηθεί συν άν τηση του
Δημάρχου και της Αν τιδημάρχου Παιδείας, Εύης Άν θη, με τα
μέλη του Συλλόγου Γον έων και Κηδεμόν ων του 7ου Δημοτικού Σχολείου, οι οποίοι

πολύ αν αλυτικά παρουσίασαν τους λόγους – εκπαιδευτικούς και υγειον ομικούς- για τους οποίους μία πιθαν ή συγχ ών ευση θα οδηγήσει σε απορρύθμιση ολόκληρες τάξεις.
Κατά τη συν άν τηση, ο Δήμαρχ ος δεσμεύθηκε πως θα
απευθυν θεί και επισήμως στο Υπουργείο μεταφέρον τας
το δίκαιο των αιτημάτων των Συλλόγων , όπως και έγιν ε.

Στο νέο ιδιόκτητο κτίριο που απέκτησε πρόσφατα
από δωρεά Το Εργαστήρι - Λίλιαν Βουδούρη
στεγάζει πλέον ο Σύλλογος Γονέων – Κηδεμόνων και Φίλων Α.μεΑ. την έκθεση- μπαζάρ χειροποίητων ειδών που παράγει όλη η ομάδα του
κέντρου.
Την έκθεση επισκέφθηκε ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Φυλής Διονύσης Βλάχος,
συνοδευόμενος από την κ. Λένα Κουλούρη
Ρόδη της Ομάδας Εθελοντών Δήμου Φυλής. Ο
κ. Βλάχος ενημερώθηκε από την πρόεδρο του
συλλόγου κ. Μαρία Τουρκοχωρίτη για τις πολυεπίπεδες δράσεις που έχει αναπτύξει τις τελευταίες τρεις και πλέον δεκαετίες “Το Εργαστήρι”
και ξεναγήθηκε στη νέα στέγη του συλλόγου που
είναι η πέμπτη που λειτουργεί.
Συν εχ ίζετα στη σελ. 4
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4-θριάσιο
Συνεχίζεται από τη σελ. 3

“Είναι άξιο θαυμασμού το έργο
που γίνεται στο Εργαστήρι. Οι
δυνατότητες που αποκτούν
μέσω της εκπαίδευσης οι ωφελούμενοι αποτυπώνονται
περίτρανα σε αυτό το πλούσιο
μπαζάρ. Όλα τα προϊόντα είναι
άριστης ποιότητας και είναι
φτιαγμένα από τα χέρια και με
τον κόπο των ανθρώπων που
φιλοξενούνται στις στέγες και το
Κέντρο. Αξίζει πραγματικά μια επίσκεψη στο χώρο της έκθεσης.
Πρέπει όλοι να την επισκεφθούμε και να στηρίξουμε με τις αγορές μας
την προσπάθεια των παιδιών” υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοτικής
Κοινότητας Φυλής Διονύσης Βλάχος.
“Παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες και εν μέσω πανδημίας καταφέραμε με βοήθεια των χορηγών μας να λειτουργήσουμε ακόμα μια στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης με όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές. Ο αγώνας
και η αγωνία μας για τα άτομα με νοητική αναπηρία είναι διαρκής, άοκνη
και χωρίς τέλος. Σας χρειαζόμαστε και σας θέλουμε όλους δίπλα μας για
να στηρίξουμε όλοι μαζί αυτούς τους Συνανθρώπους μας” υπογράμμισε η
πρόεδρος του συλλόγου Μαρία Τουρκοχωρίτη.

Το μήνυμα του
Δημάρχου Ελευσίνας,
για τον εορτασμό της
εθνικής επετείου της
28ης Οκτωβρίου

Το περήφαν ο και μεγαλειώδες ΟΧΙ του
λαού μας, αποτελεί μια διαρκής υπόμν ηση διδαγμάτων για όλους μας: για την
αποφασιστικότητα, την υπομον ή, την
πίστη. Είν αι, την ίδια ώρα, και έν ας
κορυφαίος σταθμός στη σύγχ ρον η
ελλην ική ιστορία: για την πάλη αν άμεσα στο δίκαιο και το άδικο, τη μάχ η του
φωτός έν αν τι του σκότους.
Όλες αυτές τις λέξεις, οι πρόγον οί μας
την έκαν αν σκληρό βίωμα και πραγματικότητα. Στις πόλεις και στα βουν ά,
στα σπίτια και στις γειτον ιές, στους
χ ώρους εργασίας.
Απέδειξαν έτσι, ότι οι ήρωες δεν γεν ν ιούν ται, γίν ον ται.
Αυτό κατά τη γν ώμη μου, είν αι και το

επίκαιρο μήν υμα της εθν ικής μας επετείου: η συν ειδητοποίηση πως είν αι η
πίστη μας σε αρχ ές και αξίες που μας
θωρακίζουν απέν αν τι στις δυσκολίες
της κάθε εποχ ής. Και στη δική μας
εποχ ή, είμαστε και εμείς αν τιμέτωποι με
μεγάλες και κάποιες φορές πρωτοφαν είς
δυσκολίες.
Εύχ ομαι στον κάθε Ελευσίν ιο, στον
κάθε συμπολίτη μου στη Μαγούλα μέσα
από τους εορτασμούς για την εθν ική
μας επέτειο, ν α αν τλήσει κουράγιο και
δύν αμη. Γν ώση και πίστη, για ν α ξεπεράσει τις προσωπικές του δυσκολίες και
όλοι μαζί ν α πορευθούμε στον δρόμο
της αν άπτυξης και της συλλογικής
ευημερίας.
Χρόν ια Πολλά Ελευσίν α
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θριάσιο-5

«Τελευταία ευκαιρία» για ένταξη στις 100 - 120 δόσεις
Προϋπόθεση να πληρωθούν οι τρεις τελευταίες οφειλές στο τέλος Οκτωβρίου

που ήταν ανεξόφλητες την ημέρα της
αναβίωσης.
Οι δικαιούχοι

Η

«τελευταία ευκαιρία» για τη ρύθμιση σε πολλές δόσεις των
χρεών εκπνέει την Παρασκευή,
οπότε είναι και η καταληκτική ημερομηνία
κατά την οποία οι δικαιούχοι μπορούν να
υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα
myBusinessSupport της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων και ταυτόχρονα να ξεκινήσουν να πληρώνουν.
Ειδικότερα, η διαδικασία επανένταξης
στις ρυθμίσεις των 100 και των 120
δόσεων οφειλετών πληγέντων οικονομικά από τα μέτρα κατά της εξάπλωσης του
κορονοϊού, προβλέπει ότι οι εν λόγω
ρυθμίσεις μπορούν να αναβιώσουν για
όσους είχαν ενταχθεί αλλά έχασαν τα
ευεργετήματα λόγω Covid-19 εφόσον
μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του
Οκτωβρίου καταβάλουν τις δόσεις των
μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου, αλλά
και αυτή του τρέχοντος μηνός.

Επισημαίνεται δε ότι η καταληκτική ημερομηνία της αναβιώσασας ρύθμισης
επεκτείνεται κατά το πλήθος των δόσεων

Όσον αφορά τους δικαιούχους επανένταξης στις ρυθμίσεις των 100 και 120
δόσεων, όπως υπογραμμίζεται και σε
νεότερη εγκύκλιο (υπ’ αριθμ. Ε.2194/
25.102021) της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων, με την οποία κοινοποιήθηκαν και διατάξεις του άρθρου 99
του ν. 4842/2021 «Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορονοϊού
COVID-19 στις ρυθμίσεις των άρθρων 1
έως και 17 του ν.4321/2015, των άρθρων
98 έως και 109 του ν.4611/2019 και στον
ν. 4469/2017-Τροποποίηση των παρ.1
και 2 του άρθρου 291 του ν. 4738/2020»,
είναι οι οφειλέτες που ανήκουν στις κατωτέρω κατηγορίες:
*φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες
πληγέντες λόγω COVID
*νομικά πρόσωπα /οντότητες πληγέντα/πληγείσες λόγω COVID
*φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες
με αναστολή σύμβασης εργασίας για
οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από
1.3.2020 έως 31.7.2021 λόγω COVID
*φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες
που έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού
με μονομερή δήλωση για οποιοδήποτε
χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως

31.7.2021 λόγω COVID

*φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες
που εντάχθηκαν στον μηχανισμό
ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020
έως 31.7.2021
*φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες
που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020
έως 31.7.2021 και έχουν αποζημιωθεί
κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων COVID

*φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες
που ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο
ανέργων του ΟΑΕΔ οποιοδήποτε διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021, οι
οποίοι απώλεσαν κατά το χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως και 31.7.2021
ρύθμιση τμηματικής καταβολής σύμφωνα
με: i) τα άρθρα 1 έως και 17 του ν.
4321/2015 (100 δόσεις), ii) τα άρθρα 98
έως και 109 του ν. 4611/2019 (120
δόσεις) ή iii) τον ν. 4469/2017 (εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών).

Είναι φανερό ότι η «τρίτη ευκαιρία»
παρέχεται μόνο σε πληττόμενους από
την πανδημία, δηλαδή σε επιχειρηματίες
που αναγκάστηκαν να κλείσουν τα καταστήματά τους ή υπέστησαν σημαντική
απώλεια τζίρου το 2020, καθώς και σε
εργαζόμενους σε κλειστές ή πληττόμενες
επιχειρήσεις που οι συμβάσεις τους τέθηκαν σε αναστολή το 2020.

ΕΛΣΤΑΤ – Αυξήθηκε το διαθέσιμο
εισόδημα των νοικοκυριών το 2ο
τρίμηνο του 2021

Άν οδος παρουσίασε τόσο το διαθέσιμο εισόδημα των
ελλην ικών ν οικοκυριών , όσο και η καταν αλωτική τους
δαπάν η, κατά το 2ο τρίμην ο του 2021
Ειδικότερα, σύμφων α με την ΕΛΣΤΑΤ, το διαθέσιμο
εισόδημα του τομέα των ν οικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν ν οικοκυριά
(ΜΚΙΕΝ) αυξήθηκε κατά 7,0% σε σύγκριση με το
αν τίστοιχ ο τρίμην ο του προηγούμεν ου έτους, από
30,89 δισ. ευρώ σε 33,04 δισ. ευρώ.
Την ίδια ώρα, η τελική καταν αλωτική δαπάν η των ν οικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που
εξυπηρετούν ν οικοκυριά, αυξήθηκε κατά 15,3%, το 2ο
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τρίμην ο 2021, σε σύγκριση με το αν τίστοιχ ο τρίμην ο
του προηγούμεν ου έτους, από 27,6 δισ. ευρώ σε 31,8
δισ. ευρώ.

Η διαδικασία

Με την υποβολή της αίτησης επανένταξης του οφειλέτη στις παλιές ρυθμίσεις
θα εμφανίζονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ οι δόσεις των ρυθμίσεων
που χάθηκαν κατά την περίοδο Μαρτίου
2020 - Ιουλίου 2021. Με την πληρωμή
των τριών δόσεων οι ρυθμίσεις
«ανοίγουν» και οι απλήρωτες δόσεις της
περιόδου Μαρτίου 2020 - Ιουλίου 2021
που έμειναν απλήρωτες θα προστεθούν
στο τέλος των ρυθμίσεων.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι με τη ρύθμιση των 100 δόσεων των άρθρων 1-17
του ν. 4321/2015 είχε δοθεί η δυνατότητα
τμηματικής εξόφλησης οφειλών που
είχαν βεβαιωθεί και είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι την 1η-3-2015.

Η ρύθμιση εκείνη έληξε το καλοκαίρι του
2015, αλλά υπάρχουν ακόμη και σήμερα
οφειλέτες που οφείλουν μηνιαίες δόσεις
της συγκεκριμένης ρύθμισης. Επίσης, η
ρύθμιση των «120 δόσεων» των άρθρων
98 έως 109 του ν. 4611/2019 προέβλεπε
την τμηματική εξόφληση οφειλών που
είχαν βεβαιωθεί και είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 31-12-2018 και η
οποία έληξε το φθινόπωρο του 2019.

Αν τίθετα, το ποσοστό αποταμίευσης των ν οικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ, που ορίζεται ως η ακαθάριστη απο
ταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα,
ήταν 3,8% κατά το 2ο τρίμην ο του 2021, σε σύγκριση
με 10,7% το 2 ο τρίμην ο του 2020
Κατά το 2ο τρίμην ο του 2021, οι ακαθάριστες επεν δύσεις παγίου κεφαλαίου του τομέα των μη χ ρηματοοικον ομικών εταιρειών (S.11), αν ήλθαν στο ποσό των
2,9 δισ. ευρώ.
Το ποσοστό των επεν δύσεων του τομέα που ορίζεται
ως οι ακαθάριστες επεν δύσεις παγίου κεφαλαίου προς
την ακαθάριστη προστιθέμεν η αξία, ήταν 20,3% το 2ο
τρίμην ο του 2021 σε σύγκριση με 19,7% το 2ο τρίμην ο
του 2020.
Ο τομέας της Γεν ικής Κυβέρν ησης (S.13) κατά το 2ο
τρίμην ο του 2021 παρουσίασε καθαρή λήψη δαν είων
4,0 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με το 2ο τρίμην ο του 2020
που η καθαρή λήψη δαν είων ήταν 5,7 δισ. ευρώ.

Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021

6-θριάσιο

Συμβολική λιτάνευση εντός του Ναού και λαμπρές τιμές
στον Εσπερινό του Αγίου Δημητρίου Άνω Λιοσίων

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Μ

ε μεγαλοπρέπεια
και
τη
συμμετοχή πλήθους
πιστών τελέστηκε ο
Εσπερινός του Αγίου
Δημητρίου
Άνω
Λιοσίων, την παραμονή της μεγάλης
γιορτής, το απόγευμα της Δευτέρας 25
Οκτωβρίου, χοροστατούντος
του
Μητροπολίτη
κ.κ.
Αθηναγόρα.
Στον λαμπρό Εσπερινό που συμμετείχε
μεγάλος
αριθμός
Ιερέων
εκπροσωπώντας όλες τις
ενορίες του Δήμου Φυλής, λόγω των μέτρων κατά
την πανδημίας τελέστηκε συμβολική λιτάνευση
εντός του Ναού.
Για τη ζωή και το έργο του Αγίου Δημητρίου
μίλησε με εμπνευσμένο λόγο ο Μητροπολίτης κ.κ
Αθηναγόρας, αμέσως μετά την κατανυκτική
ευλογία των άρτων.
Τον Εσπερινό τίμησαν με την παρουσία τους οι
Βουλευτές Δυτικής Αττικής Θανάσης Μπούρας και
Ευάγγελος Λιάκος ενώ τη Δημοτική Αρχή του

Αναβολή των Εορτασμών της 27ης
Οκτωβρίου Λόγω Πένθους

Δήμου Φυλής εκπροσώπησαν, ο Αντιδήμαρχος
Γιώργος Αβράμης, ο Πρόεδρος Αθλητισμού –
Πολιτισμού Γιώργος Μαυροειδής και οι αναπληρωτές Δημάρχου, Γιώργος Κρητικός και Γιώργος
Σονίδης.
Το πρωί της Τρίτης 26 Οκτωβρίου, ανήμερα της
γιορτής του Αγίου Δημητρίου, τελέσθηκε ί ο Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας και το απόγευμα έγινε η Παράκληση στον
Άγιο Δημήτριο.

Σας εν ημερών ουμε πως οι προγραμματισμέν οι εορτασμοί της 27ης Οκτωβρίου αν αβάλλον ται, λόγω εθν ικού πέν θους για τον θάν ατο της Φώφης Γεν ν ηματά.

Η Εθν ική Εορτή της 28ης Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί καν ον ικά.

ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ
Ανακοίνωση για το
Δημοτικό Στάδιο Ελευσίνας

Πάνω από 200 μερίδες έτοιμα γεύματα
μοίρασε ο Δήμος Αχαρνών
μ ας

Το ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ σας ενημερώνει ότι την
Πέμπτη 28/10/2021 το Δημοτικό Στάδιο
Ελευσίνας θα παραμείνει ΚΛΕΙΣΤΟ λόγω
του εορτασμού της Εθνικής Επετείου
της 28ης Οκτωβρίου 1940!
Ευχαριστούμε για την κατανόηση!
Επίσης την Πέμπτη δε θα πραγματοποιηθούν ούτε τα μαθήματα των κ αλλιτεχνικών & αθλητικών τμημάτων λόγω της
Εθνικής Επετείου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Π

άνω από 200 μερίδες έτοιμα γεύματα
διένειμε το απόγευμα της Δευτέρας, ο
Δήμος Αχαρνών. Συγκεκρι μένα, η
Δι εύθυνση Κοι νωνι κής Πολι τι κής και ο
Αντιδήμαρχος Γιώργος Πετάκος μοίρασαν έτοιμα
γεύματα, χαρίζοντας το χαμόγελο σε συμπολίτες

που ανήκουν σε

ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες.
Η ανάγκη στήριξης των οικογενειών αυτών είναι
οδηγός για παρόμοιες δράσεις στο άμεσο μέλλον,
σχηματίζοντας μια αλυσίδα αλληλεγγύης στον τόπο
μας.

Η σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας
στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής
Αττικής μεταφέρεται για τη 13:00.
Ευχαριστούμε
Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών &
Εμπόρων
Ελευσίνας- Μάνδρας
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Χωρις καθυστερήσεις συνεχίζονται οι καθαρισμοί
ρεμάτων σε Καματερό, Αχαρνές & Αγ. Βαρβάρα
από συνεργεία της Περιφέρειας

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζουν τα
συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής, σε
καθημερινή
βάση,
τους καθαρισμούς των
ρεμάτων με έμφαση σε
περιοχές υψηλής επικινδυνότητας, κατόπιν
και σχετικής εντολής
του Περιφερειάρχη
Αττικής Γ. Πατούλη.
Ειδικότερα έχουν
ολοκληρωθεί οι εξής
εργασίες:

ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

1. Καθαρισμός του ρέματος Προφήτη Δανιήλ
από τη Λεωφόρο Ειρήνης έως την οδό Αγίου
Πολυκάρπου των Δήμων Μοσχάτου - Ταύρου
και Αθηναίων
ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

1. Καθαρισμός του ρέματος Πικροδάφνης
από την οδό Πόρου έως την Λεωφόρο Θηβών
του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού

2. Καθαρισμός του ρέματος Παράρεμα
Εσχατιάς από την οδό Σωκράτους έως την οδό
Αττάλου του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού
3. Καθαρισμός του ρέματος Πάνθεον του
Δήμου Αγίας Βαρβάρας

4. Καθαρισμός του ρέματος από την οδό Ελ.
Βενιζέλου έως την οδό Αγίας Μαρίνας του
Δήμου Αγίας Βαρβάρας
5. Καθαρισμός του ρέματος Τσαλαβούτα
από την οδό Κροντήρη έως την οδό Ευρίπου του
Δήμου Περιστερίου
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

1. Καθαρισμός και απομάκρυνση 3 δέντρων
του ρέματος Ποδονίφτης από την οδό Ραιδεστού έως την οδό Χαλκίδος του Δήμου Νέας
Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας
ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

1. Καθαρισμός του ρέματος Λεύκης από την
Λεωφόρο Θησέως έως το Αρσάκειο του Δήμου
Κηφισιάς

θριάσιο-7

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΩΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ

Στο πλευρό του ΕΠΟΣ για τη διοργάνωση 2
μεγάλων αθλητικών γεγονότων ο Δ. Φυλής

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Το διάστημα 11 έως 22 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν εργασίες καθαρισμού σε τμήματα
ρεμάτων των Δήμων Αχαρνών, Διονύσου,
Ωρωπού, Ραφήνας-Πικερμίου, Σπάτων-Αρτέμιδος και Παλλήνης ως εξής:
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ:
ΡΕΜΑ ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ (ΟΔΟΣ ΙΩΝΙΑΣ)

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ:
ΡΕΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (ΟΔΟΣ
ΘΕΤΙΔΟΣ)

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ:
ΡΕΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΦΙΔΝΩΝ
ΡΕΜΑ ΑΣΩΠΟΣ (ΓΕΦΥΡΑ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ
ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΚΟΛΩΜΑ)
ΡΕΜΑ ΡΕΒΥΘΙΑΣ (ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ)
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ:
ΜΕΓΑ ΡΕΜΑ ΡΑΦΗΝΑΣ (ΕΚΒΟΛΗ)
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ:
ΜΕΓΑ ΡΕΜΑ ΡΑΦΗΝΑΣ
(ΦΟΙΝΙΚΑΣΠΕΤΡΕΖΑ)
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ:
ΡΕΜΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΙΑ
ΣΤΟ ΔΙΕΥΘΕΤΗΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ
ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΟΔΟ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΤΙ)

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισημαίνει σχετικά:
«Με στοχευμένες παρεμβάσεις και εντατικοποίηση των απαιτούμενων έργων, στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, επενδύουμε
στην πρόληψη για την αποτελεσματικότερη
προστασία των πολιτών και την όσο το δυνατόν
αποτελεσματικότερη θωράκιση της Αττικής
μας».

Δ

ύο μεγάλα αθλητικά γεγονότα
διοργάνωσε, το Σαββατοκύριακο
16 και 17 Οκτωβρίου 2021, με
τη στήριξη του Δήμου, ο Ελληνικός Πολιτιστικός Ορειβατικός Σύλλογος (ΕΠΟΣ)
Φυλής.
Ο πρώτος, σύμφωνα με την κατάταξη
της Ομοσπονδίας, σύλλογος της χώρας
έφερε σε πέρας, με επιτυχία και μάλιστα
ταυτόχρονα, το Αναρριχητικό Φεστιβάλ
και τον ορεινό αγώνα δρόμου ΑΡΜΑ
ΦΥΛΗΣ. Δύο διοργανώσεις οι οποίες,
πέραν της μεγάλης αθλητικής σημασίας
τους , συμβάλουν στην τουριστική προβολή και στην προσέλκυση αθλητών
και επισκεπτών στη Δυτική Πάρνηθα.
Κοντά στο σύλλογο βρέθηκαν οι
εκπρόσωποι του Δήμου Φυλής και
συγκεκριμένα ο Πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού Γιώργος Μαυροειδής, ο Αντιδήμαρχος Γιώργος
Αβράμης και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής Διονύσης
Βλάχος.
Εκ μέρους του ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ, η
Πρόεδρος του ΔΣ Πόπη Δηλαβεράκη
τους ευχαρίστησε για την παρουσία
τους και ιδίως για την συμβολή του

Δήμου στις προσπάθειες του Συλλόγου.
“Η βοήθεια και η αναγνώριση των προσπαθειών μας από το Δήμαρχο Χρήστο
Παππού και τα στελέχη του Δήμου,
εμψυχώνει τα μέλη και τους εθελοντές
μας και τους δίνει τη δύναμη να
συνεχίσουν, με ακόμα μεγαλύτερο ζήλο,
την προσπάθεια για την προστασία της
Πάρνηθας και την προβολή της Φυλής
ως προορισμού για θρησκευτικό και
αρχαιολογικό τουρισμό, πεζοπορία,
εναλλακτική άθληση και ψυχαγωγία”,
τόνισε, χαρακτηριστικά, η Πόπη Δηλαβεράκη.

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ

Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,
210 5570337, 210 5580816

Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021

8-θριάσιο

Ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο στα ΚΔΑΠ Δήμων

Στέλιος Πέτσας: Ευρύς ανασχεδιασμός των διαδικασιών, που θα μας επιτρέψει
οι μελλοντικές προσλήψεις στους ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού να είναι πιο στοχευμένες και να ανταποκρίνονται στις
ανάγκες της Αυτοδιοίκησης και των πολιτών»

Ο

Αν απληρωτής Υ πουργός Εσωτερικών , Στέλιος
Πέτσας, στο πλαίσιο της στεν ής και συν εχ ούς
συν εργασίας με την Ελλην ική Εταιρεία Τοπικής Αν άπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), πραγματοποίησε, χ θες επίσκεψη εργασίας στα γραφεία της
Εταιρείας, π ροκειμέν ου ν α εν ημερωθεί απ ό τη
Διοίκηση για τις άμεσες προτεραιότητες και την υλοποίηση των πρωτοβουλιών που αν αμέν ον ται το
προσεχ ές διάστημα, με βασικό γν ώμον α την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής και της καθημεριν ότητας των πολιτών .

Ο κ. Πέτσας εν ημερώθηκε για την πρόοδο του μεγάλου έργου που υλοποιεί η ΕΕΤΑΑ σχ ετικά με την
καταγραφή των διαδικασιών που ακολουθούν οι
Δήμοι και οι Περιφέρειες της χ ώρας, προκειμέν ου ν α
προσφέρουν στους πολίτες όλα όσα έχ ουν αν άγκη.
Πρόκειται για έν α έργο που -όπως επισήμαν ε ο
Αν απληρωτής Υ πουργός Εσωτερικών - αποτελεί το
«πρώτο σοβαρό βήμα για την αποτύπωση των υφιστάμεν ων διαδικασιών που χ ρησιμοποιούν ται στην
Αυτοδιοίκηση και το οπ οίο θα επ ιτρέψει την
απ λούστευση των π ροσφερόμεν ων υπ ηρεσιών
προς τους δημότες».
Συγκεκριμέν α, έχ ουν καταγραφεί 684 διαδικασίες
για τους Δήμους και περισσότερες από 699 για τις
Περιφέρειες. «Με την ολοκλήρωση της προσπάθειας
αυτής, θα είμαστε σε θέση ν α μιλήσουμε για έν αν
ευρύ αν ασχ εδιασμό των διαδικασιών , που θα επιτρέψει την εκπόν ηση σύγχ ρον ων οργαν ογραμμάτων
και περιγραφής θέσεων σε Δήμους και Περιφέρειες.
Με αυτόν τον αν ασχ εδιασμό, θα μπορέσουμε ν α
καταγράψουμε και τις αν άγκες της σύγχ ρον ης εποχ ής
σε αν θρώπιν ο δυν αμικό, γεγον ός που θα μας επιτρέψει οι μελλον τικές προσλήψεις στους ΟΤΑ α’ και β΄
βαθμού ν α είν αι πιο στοχ ευμέν ες και ν α αν ταποκρίν ον ται στις αν άγκες της Αυτοδιοίκησης και των

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ
ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ
ΤΕΒΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού
του Δήμου Ελευσί νας, ανακοι νώνει ότι στο πλαί σι ο υλοποίησης του προγράμματος Επισιτι στι κής και Βασι κής Υλι κής
Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ), θα
πραγματοποιηθεί αναδιανομή των
υπολοίπων τροφίμων και ειδών
πρώτης ανάγκης στους δικαιούχο-

πολιτών », σημείωσε ο κ.
Πέτσας.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών
ενημερώθηκε, επίσης,
για την κατανομή της
έκτακτης
πρόσθετης
οικονομικής στήριξης
–ύψους 10 εκατ. ευρώ–
για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(ΚΔΑΠ)
των
Δήμων.

Η καταν ομή έγιν ε σε
συν εν ν όηση με την ΚΕΔΕ
και αφορά στην πρόσθετη
χ ρηματοδότηση που είχ ε
εξαγγείλει ο Αν απληρωτής
Υ πουργός Εσωτερικών για
τα δημοτικά ΚΔΑΠ, απ αν τών τας σε επ ίκαιρη
ερώτηση στη Βουλή, στις 17 Σεπτεμβρίου 2021. «Τις
αμέσως επόμεν ες ημέρες, θα εκδοθεί η σχ ετική
απόφαση με τις λεπτομέρειες και τις προϋποθέσεις.
Σκοπός μας είν αι τα Κέν τρα Δημιουργικής Απασχ όλησης Παιδιών , σε όλους τους Δήμους της χ ώρας –στα
οποία δεκάδες παιδιά περν ούν δημιουργικά τα απογεύματά τους, έτσι ώστε οι γον είς τους ν α μπορούν
ν α είν αι στον χ ώρο εργασίας τους– ν α διαθέτουν
τους απαραίτητους πόρους για ν α συν εχ ίζουν απρόσκοπτα το έργο τους», υπογράμμισε ο κ. Πέτσας.
Ο Αν απληρωτής Υ πουργός Εσωτερικών εν ημερώθηκε, τέλος, για τα βήματα υλοποίησης του ψηφιακού ελέγχ ου λειτουργίας των ΚΔΑΠ, με τη δημιουργία
«ηλεκτρον ικού παρουσιολόγιου», μέσω ειδικής εφαρμογής (App) στο κιν ητό.

υς του ΤΕΒΑ σήμερα Τετάρτη 27
Οκτωβρίου, στο κτίριο της Υπηρεσίας επί των οδών Ελ. Βενιζέλου
& Εθν. Αντιστάσεως, Ελευσίνα.
Οι ωφελούμενοι θα ενημερωθούν
με SMS για την ακριβή ώρα και
μέρα προσέλευσής τους και τα
απαιτούμενα μέτρα που θα τηρηθούν για την αποφυγή της διάδο-

σης του κορωνοϊού, ενώ για να
παραλάβουν τα είδη θα πρέπει να
έχουν μαζί τους την Αστυνομική
Ταυτότητά τους και έγγραφο από
το οποίο να προκύπτει ο ΑΜΚΑ
τους.
Εάν δεν δύνανται να προσέλθουν αυτοπροσώπως μπορεί να
προσέλθει τρίτο άτομο που να έχει
εξουσι οδότηση του δι και ούχου
μετά γνησίου υπογραφής.

Η ηλεκτρον ική εφαρμογή –που εν τάσσεται στο ν έο
ρυθμιστικό πλαίσιο των ΚΔΑΠ– στόχ ο έχ ει ν α
δηλών εται, σε πραγματικό χ ρόν ο, τόσο η άφιξη και η
αποχ ώρηση του παιδιού από το ΚΔΑΠ, όσο και το
εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας της δομής. «Πρόκειται για μία βασική θεσμική παρέμβαση, προκειμέν ου ν α είμαστε σίγουροι ότι δεν δηλών ον ται εικον ικές παρουσίες και ότι τα χ ρήματα των φορολογούμεν ων πολιτών πιάν ουν τόπο και πηγαίν ουν για τον
σκοπό που πρέπει», τόν ισε ο κ. Πέτσας.
Στη συν άν τηση έλαβαν μέρος ο Πρόεδρος κ. Δ.
Μαραβέλιας, ο Διευθύν ων Σύμβουλος κ. Σ.
Σπυρίδων , η Αν τιπρόεδρος κα. Ε. Γκόγκου, το μέλος
του Δ.Σ. κ. Χ. Καούκης και υπηρεσιακά στελέχ η της
ΕΕΤΑΑ.

Σχολεία: Κατάργηση του Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης και ΦΠΑ στο πετρέλαιο
- Η έκκληση των διευθυντών

Η

τιμή του πετρελαίου φέτος, προκαλεί
επιπλέον αγων ία στους διευθυν τές των
σχ ολείων , καθώς η οικον ομική επιχ ορήγηση των σχ ολικών μον άδων είν αι μειωμέν η. Η αν άγκη προμήθειας πετρελαίου θέρμαν σης σε τιμή που ξεπερν ά το 1.15 ευρώ
το λίτρο αν ησυχ εί τη σχ ολική κοιν ότητα και
κυρίως τις ορειν ές περιοχ ές στις οποίες το
κρύο που επικρατεί, φέρν ει και την αν άγκη
της άμεσης αγοράς πετρελαίου προκειμέν ου
ν α ζεσταθούν μαθητές και προσωπικό.

Η έκκληση των διευθυν τών
Για το λόγο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο της Παν ελλήν ιας Επιστημον ικής Έν ωσης
Διευθυν τών Σχ ολικών Μον άδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εξέδωσε σχ ετική
αν ακοίν ωση, στην οποία τον ίζει ότι «με αφορμή την αν άγκη προμήθειας πετρελαίου θέρμαν σης από τις σχ ολικές μον άδες, σε τιμή, που ξεπερν ά το 1,15 ευρώ
αν ά λίτρο, και με δεδομέν η τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκον ται τα
οικον ομικά των σχ ολικών μον άδων , αφού η μείωση της επιχ ορήγησής τους από
το 2010 και μετά ξεπερν ά το 50%», καλούν τα συν αρμόδια υπουργεία ν α δώσουν
λύσεις. Συγκεκριμέν α οι διευθυν τές καλούν τα Υ πουργεία Παιδείας, Εσωτερικών
και Οικον ομικών , ν α προχ ωρήσουν στην άμεση λήψη των παρακάτω μέτρων
ώστε ν α διασφαλιστεί η στοιχ ειώδης λειτουργία των σχ ολικών μον άδων :
1. Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Καταν άλωσης αλλά και του Φ.Π.Α. στο πετρέλαιο θέρμαν σης και το φυσικό αέριο που προμηθεύον ται οι σχ ολικές μον άδες.
2. Πλήρης κατάργηση του Φ.Π.Α. για όλες τις δαπάν ες των Σχ ολικών Επιτροπών .
3. Εξασφάλιση πλήρους διαφάν ειας στη διαδικασία καταν ομής της οικον ομικής
επιχ ορήγησης στις σχ ολικές μον άδες από τις Σχ ολικές Επιτροπές.
4. Σταδιακή αύξηση της οικον ομικής επιχ ορήγησης των σχ ολικών μον άδων ,
ώστε ν α επαν έλθει στα επίπεδα που ήταν πριν το 2010.

Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021

Να γίνει υποχρεωτικό το self test

και για τους εμβολιασμένους εργαζόμενους ζητά
ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης

θριάσιο-9

Άσκηση «επί χάρτου» στον
Δήμο Μεγαρέων

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΟ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ

Όπου εξετάστηκαν τρόποι αντιμετώπισης
πλημμυρικών φαινομένων

Π

ροβληματίζει τους
επιστήμονες
η
αύξηση της διασποράς του κορονοϊού
ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα
με την Θεσσαλονίκη να
πλησιάζει τα κρούσματα
της Αθήνας.

Ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης μιλώντας στον
ΑΝΤ1 και την εκπομπή
«Καλημέρα Ελλάδα» πρότεινε την άμεσα αύξηση
των τεστ ,προκειμένου να
ελεγχθεί η διασπορά,
καλώντας την Πολιτεία να
θεσπίσει την υποχρεωτική
διενέργεια ενός self test

την εβδομάδα για όλους
τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως με το αν είναι εμβολιασμένοι ή όχι.

Αφορμή για την πρόταση
του στάθηκε η διαπίστωση
και οι εμβολιασμένοι μπορεί να κολλήσουν τον ιό
αλλά να μην εκδηλώσουν
συμπτώματα και έτσι να
αποτελέσουν εστία διασποράς.
«Η αλήθεια είναι ότι
υπάρχει ένα 10% με 12%
πιθανότητα να κολλήσει ο
εμβολιασμένος και στη
συνέχεια να επιμολύνει.

Και το πιθανότερο είναι να
μην
έχει
καθόλου
συμπτώματα.
Πέρα από το ότι πρέπει
να παίρνουμε μέτρα προστασίας και αποστάσεις
χρειάζεται να αυξήσουμε
τα τεστ. Θέλω να κάνω
στην Πολιτεία. Προκειμένου να ελεγχθεί η διασπορά πρέπει να διπλασιάσουμε τα τεστ που γίνονται.
Αυτό μπορεί να γίνει
άμεσα με το να γίνει
υποχρεωτικό ένα self test
την εβδομάδα σε όλους
τους εργαζόμενους εμβολιασμένους ή όχι» είπε.

Άγιοι Θεόδωροι: Χειροπέδες σε 63χρονο
για καλλιέργεια κάνναβης !

Μ

ε μεγάλη συμμετοχ ή διεξήχ θη προχ θες άσκηση «επί χ άρτου» στο Δήμο,
που εξέτασε τρόπους αν τιμετώπισης πλημμυρικών φαιν ομέν ων και η
οποία για πρώτη φορά γίν εται σε Δήμο. Συμμετείχ αν τα αρμόδια τμήματα
του Δήμου, Πυροσβεστική, Στρατός, Αστυν ομία, Τροχ αία, Λιμεν ικό, Πολιτική
Προστασία Περιφέρειας, και Εθελον τικές Ομάδες. Ως Παρατηρητές παρέστησαν στελέχ η της Γεν . Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Συν τον ιστής της άσκησης ήταν ο άμισθος ειδικός σύμβουλος Δημάρχ ου, Υ ποστράτηγος ε.α κ. Γκιών ης Ευαγγ. Το ερχ όμεν ο Σάββατο θα διεξαχ θεί
αν τίστοιχ η άσκηση επί του εδάφους στην περιοχ ή Αλεποχ ωρίου, με την
συμμετοχ ή και των προβλεπόμεν ων μέσων ( οχ ήματα κ.λ.π ).

ΥΓΡΟΣ ΤΑΦΟΣ ΣΤΗ ΧΙΟ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΝΕΚΡΟΥΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Πλακιωτάκης για ναυάγιο: Τα κυκλώματα διακίνησης
αφήσαν πάνω από 20 ανθρώπους χωρίς σωσίβιο

Τρία ανήλικα παιδιά και μία γυναίκα έχουν
ανασυρθεί νεκροί, μετά το ναυάγιο λέμβου με
αλλοδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά νοτιοανατολικά της Χίου.
Στο μεταξύ έχουν διασωθεί 22 άτομα (13 άνδρες, 7 γυναίκες και ένα παιδί), ενώ ένας ακόμη
παραμένει αγνοούμενος, με τις Αρχές να
συνεχίζουν τη μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού
και διάσωσης.

Ενας 63χρονος κάτοικος από τους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας βρέθηκε με χειροπέδες καθώς στον κήπο του εντοπίσθηκαν γλάστρες.με καλλιέργεια κάνναβης.
Ειδικότερα, συνελήφθη τη Δευτέρα 25.10.2021, το μεσημέρι στους Αγίους Θεοδώρους, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Κορίνθου, 63χρονος ημεδαπός, γιατί
σε έρευνα που διενεργήθηκε σε αποθήκη ιδιοκτησίας του, διαπιστώθηκε να καλλιεργεί σε γλάστρες, 2- δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως -50- εκατοστά περίπου, τα
οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Σήμα κινδύνου
Οι ναυαγοί εξέπεμψαν σήμα κινδύνου μέσω
του κλήσης στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112,
λέγοντας ότι βυθίζονται.
Αμέσως σήμανε συναγερμός στις Αρχές και
έγιναν σαρώσεις στις κεραίες κινητής τηλεφωνίας προκειμένου να βρεθεί το ακριβές στίγμα
της λέμβου προκειμένου να ξεκινήσει η
επιχείρηση διάσωσης.
Όπως αναφέρει η «Καθημερινή», η φουσκωτή βάρκα ήταν χωρητικότητας 10 ατόμων και σε
αυτή είχαν ανεβεί 27 με αποτέλεσμα να ξεκολλήσει εντελώς ο πάτος της και να βρεθούν όλοι
στη θάλασσα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στην επιχείρηση,
συμμετέχουν δύο πλωτά του λιμενικού, ένα
ελικόπτερο super puma, ένα ελικόπτερο του
ελληνικού στρατού, ένα πλοίο δύναμης του
ΝΑΤΟ, τρία αλιευτικά και τρία παραπλέοντα
πλοία.

«Ξεπέρασαν κάθε όριο»
«Έχουμε όλοι συγκλονιστεί από την τραγική
απώλεια τριών μικρών παιδιών και μιας
γυναίκας στο Αιγαίο. Η εγκληματική αδιαφορία,
των κυκλωμάτων διακίνησης, για την ανθρώπινη ζωή, ξεπέρασε κάθε όριο, αφού πάνω
από 20 άνθρωποι, ανάμεσα στους οποίους και
μικρά παιδιά, αφέθηκαν χωρίς σωσίβιο»,
τονίζει σε σημερινή δήλωσή του ο υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης
Πλακιωτάκης μετά τη βύθιση σκάφους με αλλοδαπούς νοτιοανατολικά της Χίου.
'Οπως αναφέρει ο υπουργός σε δήλωσή του
στην προσωπική του ιστοσελίδα, «το Λιμενικό
Σώμα έσπευσε για βοήθεια και διέσωσε 22
συνανθρώπους μας, δυστυχώς όμως τα τρία
παιδιά και η γυναίκα είχαν χαθεί, ενώ
συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ανεύρεση
ενός ακόμα ατόμου».
«Εκφράζω την οδύνη όλων μας για το τραγικό
αυτό γεγονός», τονίζει ο Γιάννης Πλακιωτάκης.

10 -θριάσιο

ΕΠΣΔΑ:

Οι διαιτητές του
διημέρου για το
κύπελλο στην
Δυτική Αττική

Σε αγωνιστική δράση
σήμερα και αύριο η
Δυτική Αττική με
αγώνες για την 2η
φάση κυπέλλου.
Συγκεκριμένα:

ΣΗΜΕΡΑ(16:00)
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΑΠΟ – ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ)
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ΑΛΙΑΓΑΣ Α.,
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ.,
ΠΑΥΛΟΣ Χ.

ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ
(ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ)
ΧΡΟΝΗΣ Γ., ΠΛΑΚΑΣ
Χ., ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Β.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ –
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
(ΣΤΑΔΙΟ
Κ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ)
ΦΑΡΜΑΚΗΣ Κ.,
ΠΛΑΚΑΣ Σ.,
ΛΑΜΠΡΟΥ Β.

ΒΥΖΑΣ – ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ) (16:30)
ΝΑΚΟΣ Π., ΣΜΑΗΛΟΣ
Θ., HABILAJ A.

ΠΕΜΠΤΗ(16:00)

ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
– Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΦΟΥΡΚΑΣ Γ.,
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Γ.,
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Κ.
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΑΣ
ΔΥΝΑ.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
HABILAJ A.,
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Π.,
ΚΑΡΓΑΚΟΣ Δ.

Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ –
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΝΤΑΟΥΛΑΣ Φ.,
ΜΑΝΟΥΡΑΣ Ν.,
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν.

Παραιτήσεις στον Ηρακλή Ελευσίνας

Ο γενικός αρχηγός του Ηρακλή Ελευσίνας Δημήτρης Αξιώτης υπέβαλε την παραίτησή του οι λόγοι ήταν προσωπικοί και κυρίως
ηθικοί…
Την παραίτησή του υπέβαλε στην διοίκηση και ο προπονητής της
ομάδος Μιχάλης Κατσάφαρος. Aναμένονται εξελίξεις στον ιστορικό σύλλογο.
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θριάσιο-11

Η ΕΠΣΔΑ καλεί σε προπόνηση προεπιλογής για τις Εθνικές ομάδες Κ15 και Κ14
Τη ΔΕΥΤΕΡΑ 01/11/2021 και ώρα
14.45 στο γή πεδο ΓΚ ΟΡΥΤΣΑΣ
καλούνται για προπόνηση οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές με αθλητική
περιβολή (άσπρη μπλούζα – μαύρο
σορτσάκι – άσπρες κάλτσες):
Κατηγορία Κ15
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ
ΒΥ ΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΑΛΑΜΑΝΟΣ
ΒΥ ΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΒΑΚΟΠΟΥ ΛΟΣ
ΕΡΜΗΣ
ΒΑΛΤΑΣ
ΒΥ ΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΒΑΣΙΛΟΠ ΟΥ ΛΟΣ
ΕΘΝ Ι ΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΓΚΙΝΗΣ
ΔΥ ΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ
ΓΚΙΟΛΙΑΣ
ΕΡΜΗΣ
ΔΟΒΡΗΣ
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥ ΡΟΙ
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥ ΡΟΙ
ΖΕΡΒΟΣ
ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΡΜΗΣ
ΚΟΡΡΕΣ
ΕΡΜΗΣ
ΚΟΡΩΝ ΑΙ ΟΣ
ΑΤΡΟΜΗ ΤΟΣ
ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝ ΤΟΠ ΟΥ ΛΟΣ
Ν ΕΑ
ΠΕΡΑΜΟΣ
ΜΑΖΓΑΣ
ΕΡΜΗΣ
ΜΑΛΛΙ ΑΡΑΚΗ Σ Α.
ΑΓΙ ΟΙ
ΑΝΑΡΓΥ ΡΟΙ
ΜΑΛΛΙ ΑΡΑΚΗ Σ Γ.
ΑΓΙ ΟΙ
ΑΝΑΡΓΥ ΡΟΙ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΕΡΜΗΣ
ΜΑΡΝΕΖΟΣ
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
ΜΑΥ ΡΙ ΔΗ Σ
ΔΥ Ν ΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ
Μ Π Ο Υ Μ Π Ο Υ Λ Ι Δ Η Σ

ΘΡΑΣΥ ΒΟΥ ΛΟΣ
ΜΠΡΙΑΝΑΣ
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
ΜΥ ΡΤΑΪ
ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΝΕΤΗΣ Κ.
ΕΡΜΗΣ
ΝΤΑΦΟΣ
ΕΡΜΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥ ΛΟΣ
ΔΥ ΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥ ΡΟΙ
ΡΗΓΑΣ
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
ΣΑΜΠ ΑΝΗΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ
ΣΤΑΥ ΡΑΚΗΣ
ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΤΣΑΛΑΒΡΕΤΑΣ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
ΤΣΙΓΚΟΛΑΣ
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥ ΡΟΙ
ΤΣΙΚΑΛΑΣ
ΒΥ ΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΦΟΛΕΡΟΣ
ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΧΙΩΤΗΣ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
ΚΛΗ ΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ
ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ Κ14

ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ Σ

Την ΤΕΤΑΡΤΗ 03/11/2021 και ώρα
14.45 στο γήπ εδο ΄΄ΓΚΟΡΥ ΤΣΑΣ΄΄
καλούν ται για π ροπ όν ηση οι ακόλουθοι π οδοσφαιριστές με αθλητική π εριβολή (άσπ ρη μπ λούζα – μαύρο σορτσάκι
– άσπ ρες κάλτσες):
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥ ΛΟΣ
ΕΡΜΗΣ
ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ
ΘΡΑΣΥ ΒΟΥ ΛΟΣ
ΒΟΥ ΛΓΑΡΗΣ
ΕΡΜΗΣ
ΓΕΡΟΛΥ ΜΟΣ
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥ ΡΟΙ
ΖΕΚΑ
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
ΚΑΛΙΟΝΙΔΗΣ
ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΚΑΜΕΝΙΔΗΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΚΑΝΔΥ ΛΑΝΑΠΤΗΣ
ΕΡΜΗΣ
ΚΟΥ ΚΟΥ ΛΗΣ
ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ
ΚΥ ΡΙΑΚΟΣ
ΘΡΑΣΥ ΒΟΥ ΛΟΣ
ΚΩΤΣΩΝΗΣ
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΥ
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
ΛΑΣΚΟΣ
ΠΥ ΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ
ΛΙΝΑΡΔΟΣ
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥ ΡΟΙ
ΜΑΡΟΥ ΓΚΑΣ
ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ
ΜΠΑΛΑΣΗΣ
ΕΡΜΗΣ
ΜΟΥ ΖΟΠΟΥ ΛΟΣ
ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ
ΜΠΟΥ ΝΑΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ
ΝΟΚΑ
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥ ΡΟΙ
ΝΤΑΟΥ ΛΙΑΣ
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥ ΛΟΣ
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ
ΠΥ ΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΒΥ ΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΠΑΠΑΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
ΠΑΤΣΗΣ
ΕΡΜΗΣ
ΠΕΓΙΣΟΣ
ΒΥ ΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΣΥ ΨΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΤΖΑΝΗΣ
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
ΤΖΟΜΑΚΗΣ
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥ ΡΟΙ
ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥ ΡΟΙ
ΤΣΟΥ ΡΑΜΑΝΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΤΥ ΡΙΑΚΙΔΗΣ
ΔΥ ΝΑΜΗ
ΦΑΝΤΗΣ
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
ΦΕΤΦΑΤΣΙΔΗΣ
ΠΥ ΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ
ΦΛΙΑΤΟΥ ΡΑΣ
ΕΡΜΗΣ
ΜΟΥ ΖΟΠΟΥ ΛΟΣ
ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ

ΣΗ ΜΕΙΩΣΗ: Στην π ροπ όν ηση θα
εφαρμοσθεί το υγειον ομικό π ρωτόκολλο του ερασιτεχ ν ικού π οδοσφαίρου,
όπ ως έχ ει καθορισθεί απ ό τον ΕΟΔΥ ,
την ΕΠΟ και την ΕΠΣΔΑ, με στόχ ο
ν α μειωθεί ο κίν δυν ος μόλυν σης απ ό
τον cov id-19.
Όλοι οι αθλητές, κατά την είσοδο και
την έξοδό τους απ ό την αθλητική
εγκατάσταση ν α φορούν μάσκα.
Να έχ ουν μαζί τους βεβαίωση αρν ητικού self test εν τός 24ώρου.
Η π αρουσία όλων είν αι υπ οχ ρεωτική.
Οι ομάδες ν α εν ημερώσουν τους αθλητές τους.
Σε π ερίπ τωση αδυν αμίας συμμετοχ ής
ο αθλητής ν α στείλε σε email τους
λόγους οι οπ οίοι καθιστούν αδύν ατη
τη συμμετοχ ή τους.
EMAIL επ ικοιν ων ίας: GIANNISFATOLIAS@GMAIL.COM

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ:
Εντυπωσιάζει ο Εθνικός Πανοράματος

ΕΠΣΔΑ: Δεσπόζει το ντέρμπι
στα Μέγαρα Βύζας-Απόλλων
Ποντίων Ασπροπύργου

Συνεχίζεται το Σαββατοκύριακο η (4η Αγωνιστική)
στην Α΄και Β΄κατηγορία στην Δυτική Αττική. Τα βλέμμματα στρέφονται την Κυριακή στα Μέγαρα όπου
αγωνίζονται στις 16:00 ο Βύζας με τον Απόλλωνα
Ποντίων Ασπροπύργου στο ντέρμπι. Ξεχωρίζει ακόμα
το άλλο μάτς στο Πανόραμα ανέμεσα στον Εθνικό και
τη Νέα Πέραμο.
Στην β κατηγορία ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναμέτρηση του Αίντα Παραλίας και του Μανδραικού.
Αναλυτικά τα παιχνίδια.

Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(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(4η Αγωνιστική)
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. – ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ – ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ – ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
Ρεπό: ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ , ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Για την 4η αγωνιστική
του τουρνουά παλαιμάχων ο Εθνικός
Πανοράματος
συνεχίζει τις καλές
του εμφανίσεις.
Η ομάδα έπαιξε με τα
Καλύβια μια πολύ
ποιοτική ομάδα με
καλούς παίκτες ,ωραίο παιχνίδι με πολλά γκολ το αποτέλεσμα θετικό για την ομάδα του Πανοράματος αλλά αυτό
που μετράει είναι να περνάνε καλά και να συναντάνε
παλιούς φίλους απο το χώρο του ποδοσφαίρου ,χωρίς
αντιπαλότητα και συγκρούσεις
Ο Εθνικός με αυτό το σκεπτικό παίζει πάντα με σεβασμό στον αντίπαλο.

Σύνθεση:ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ,ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ(46
ΚΑΜΙΛΗΣ),ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ.ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ(46
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ),ΦΟΥΣΕΚΗΣ(46
ΣΚΕΠΕΤΑΡΗΣ),ΜΠΙΡΠΑΝΑΓΟΣ(ΜΑΧΑΙΡΑΣ),ΑΔΑΚΤΥΛ
ΟΣ,ΓΙΑΓΤΖΗΣ,ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ(ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ),ΒΑΡΥΘ
ΥΜΙΑΔΗΣ(ΜΑΥΡΟΣ),ΜΑΜΑΛΗΣ(ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ)
ΣΚΟΡΕΡ ΑΔΑΚΤΥΛΟΣ,ΒΑΡΥΘΥΜΙΑΔΗΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,
ΜΑΥΡΟΣ,ΜΑΜΑΛΗΣ.
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12-θριάσιο

ΓΑΜΟΣ

Ο ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΞΕΝΙΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΒΕΤΛΑΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΡΟΟΤ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ
ΣΤΗ ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ
ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΓΑΜΟΣ

Ο ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΛΙΑΪΛΙΑ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΛΙΑΪΛΙΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΙΛΙΟΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΣΑΡΙΠΑΝΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
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Χειροπέδες σε σκληρή συμμορία ανηλίκων

θριάσιο-13

– Διέπρατταν άγριες ληστείες και έκαναν διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία

Ε

ξαρθρώθηκε από την Ελλην ική
Αστυν ομία συμμορία αν ηλίκων
που διέπραττε ληστείες σε βάρος
συν ομηλίκων τους με ιδιαίτερη σκληρότητα, εν ώ παράλληλα προέβαιν ε και σε
διακίν ηση ν αρκωτικών ουσιών σε χώρους όπου συχν άζουν αν ήλικοι
Συγκεκριμέν α από την Αστυν ομία αν ακοιν ώθηκε ότι συν ελήφθησαν δέκα αν ήλικοι και δύο εν ήλικοι ως μέλη της
συμμορίας

Επι πλέον, εξι χνι άστηκαν επτά περι πτώσει ς ληστει ών, επί θεση σε βάρος
αστυνομικών, επίθεση σε οχήματα δημοτικής συγκοινωνίας και δύο περιπτώσεις
διακίνησης ναρκωτικών ουσιών κοντά σε
σχολικά συγκροτήματα.
Επίσης κατασχέθηκαν ένα αεροβόλο όπλο,
ρόπαλο, τρεις πεταλούδες-σουγιάδες, ένας
θραύστης τζαμιών, δύο οχήματα, μία μοτοσυκλέτα, επτά κινητά τηλέφωνα και σημαντικό χρηματικό ποσό.
Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε
δι κογραφί α γι α εγκληματι κή οργάνωση,
ληστείες κατ’ εξακολούθηση, επικίνδυνη και
βαριά σωματική βλάβη κατ’ εξακολούθηση,
παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτ

ησιογόνων ουσιών και περί όπλων και για
παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη
ασθενειών.
Συγκατηγορούμενοι στην ίδια υπόθεση
τυγχάνουν ανήλικο μέλος που είναι προσωρινά κρατούμενος και δύο ακόμα άτομα
που ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, η
ομάδα, με την ονομασία «Strassenbande»
(συμμορία του δρόμου), είχε αναπτύξει την
εγκληματική της δράση στις περιοχές Καισαριανής-Ζωγράφου-Βύρωνα, στο χώρο της
Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου, αλλά και
πολύ κοντά στα σχολεία της Καισαριανής και
του Βύρωνα.
ΣΥΜΜΟΡΙΑ
Τ α μέλη της συμμορίας προέβαιναν σε
επιθέσεις σε βάρος ανηλίκων με σκοπό τη

Συν εχ ίζεται από τη σελ. 2

ληστεία αλλά και την πρόκληση σωματικών
βλαβών, σε επιθέσεις σε άλλες οργανωμένες ομάδες δι πλανών περι οχών, στην
πρόκληση φθορών σε ιδιωτικά κτίρια και
δημόσια μεταφορικά μέσα, ενώ παράλληλα
προέβαιναν και σε διακίνηση ναρκωτικών
ουσιών σε χώρους όπου συχνάζουν ανήλικοι.
Τ α μέλη της συμμορίας χαρακτηρίζονταν
από την ντύσιμο και τον τρόπο επίθεσης.
Συγκεκριμένα φορούσαν μαύρα ρούχα και
εί χαν καλυμμένα τα χαρακτηρι στι κά του
προσώπου τους με κουκούλες ή μπλούζες.

Ως προς τον τρόπο δράσης επιτίθονταν
κυρίως με ρόπαλα και μαχαίρια, αφαιρώντας
από τα θύματα προσωπικά τους αντικείμενα
και προκαλώντας τους σωματικές βλάβες.
Επίσης και με σκοπό την επίδειξη ισχύος
αφαιρούσαν από τα θύματά τους, τα ενδύματα.
Στο εύρος της εγκληματικής της δράσης, η
εν λόγω συμμορία είχε αντιπαλότητα με
έτερη ομάδα ανηλίκων που δραστηριοποιείται στην περιοχή του Ζωγράφου και συχνά
πραγματοποιούσαν συντονισμένες εφορμήσεις σε σημεία της περιοχής του Ζωγράφου, με σκοπό την πρόκληση και την
επίδειξη ισχύος.

Σε λειτουργία η ιστοσελίδα του «Νέου Εξοικονομώ»
Διαθέσιμη σε όλους τους
ενδιαφερόμενους είναι από
σήμερα η ιστοσελίδα του
«Νέου Εξοικονομώ»
(https://exoikonomo
2021.gov.gr), το οποίο αναμένεται να προκηρυχθεί τον
Νοέμβριο.

Στην ιστοσελίδα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες που
έχουν σχέση με το πρόγραμμα,
και συγκεκριμένα:
- Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα.

- Το ύψος της επιδότησης ανάλογα με τα κριτήρια που ισχύουν.

Με την υλοποίηση του προχωρά στη Δημοτική Ενότητα Βιλίων η ζωτικής σημασίας
αντικατάσταση των σωλήνων αμιάντου και των αγωγών του παλαιού δικτύου, ενώ
εκσυγχρονίζεται ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης.
Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης ήταν ήταν ένας από τους πρώτους
σε όλη την Ελλάδα που υπέβαλαν προτάσεις και στις δεκατρείς προσκλήσεις του προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης".
Την ίδια ώρα και αναφορικά με τη Δημοτική Ενότητα Μάνδρας, ο Δήμος έχει
υποβάλει στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
(ΕΠΠΕΡΑΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης πρόταση χρηματοδότησης για:
I) Την ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων λυμάτων
II) Την αντικατάσταση παλαιού δικτύου ύδρευσης
III) Έργα διαχείρισης ομβρίων υδάτων στην πόλη της Μάνδρας
IV) Σύνδεση αποχέτευσης και ύδρευσης
V) Σύστημα σύγχρονης διαχείρισης ύδρευσης
"Η προστασία του περιβάλλοντος, η εύρυθμη λειτουργία των πόλεων και των οικισμών μας, η αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των πολιτών μας συνεχίζουν να αποτελούν τη βάση της αναπτυξιακής στρατηγικής της Δημοτικής Αρχής", δήλωσε ο Δήμαρχος Χρήστος Ε. Στάθης.

- Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τον σχεδιασμό για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.

- Το ενεργειακό πλαίσιο στο οποίο πρέπει να
ανήκουν τα δυνητικά επωφελούμενα κτίρια,
σύμφωνα με τον «Κανονισμό Ενεργειακής
Απόδοσης Κτιρίων».
- Το είδος των επιλέξιμων παρεμβάσεων.

- Τα στάδια και τα κριτήρια για την αξιολόγηση
των αιτήσεων.
- Τις προθεσμίες που σχετίζονται με το πρόγραμμα σε όλα τα στάδια υλοποίησης του.

Υπενθυμίζεται ότι οι επιλέξιμες παρεμβάσεις
περιλαμβάνουν αντικατάσταση κουφωμάτων,
τοποθέτηση/ αναβάθμιση θερμομόνωσης, αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ ψύξης,
σύστημα ZNX με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (ΑΠΕ), λοιπές Παρεμβάσεις Εξοι-

κονόμησης (smart home, αναβάθμιση φωτισμού).

Όπως σημειώνει το ΥΠΕΝ, το «Νέο Εξοικονομώ» έχει σημαντικές διαφορές σε σχέση με
τα προηγούμενα προγράμματα ενεργειακής
αναβάθμισης κτιρίων, είναι πιο δίκαιο και πιο
αποδοτικό, δεδομένου ότι καταργείται η χρονική ιεράρχηση των αιτήσεων και δημιουργείται
λίστα επιλαχόντων, ενώ για πρώτη φορά θα
υπάρχει ξεχωριστός προϋπολογισμός ύψους
100 εκατ. ευρώ για ευάλωτα νοικοκυριά. Ειδική
μέριμνα θα ληφθεί για μονογονεϊκές οικογένειες, πολυτέκνους και νοικοκυριά με ΑμεΑ. Ως
σημαντικότερο κριτήριο, ορίζεται η εκτιμώμενη
ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας βάσει του
προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων.
Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από το
Ταμείο Ανάκαμψης με 632 εκατ. ευρώ και
μαζί με τη μόχλευση θα κινητοποιηθούν συνολικά πάνω από 1 δισ. ευρώ. Στο «Νέο Εξοικονομώ» προβλέπεται να ενταχθούν έως και
50.000 κατοικίες, 38% περισσότερες συγκριτικά με τον προηγούμενο κύκλο. Έτσι, το πρόγραμμα θα συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη
του στόχου που έχει τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο για
την Ενέργεια και το Κλίμα για την ενεργειακή
αναβάθμιση 600.000 κτιρίων έως το 2030.

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

ΓΑΜΟΣ

Ο ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΗΣ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΜΥΡΟΝΟΒΑ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΥΛΙΑΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΡΟΜΑΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΕΟ ΝΑΟ Αγίου Ελευθερίου στον Ασπρόπυργο
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο
ΧΛΜ, 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
213 200640
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
Αστυνομικό Τμήμα
674 - 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν.
210 55 46 579 - 210 55 46
Λιμεναρχείο
210 55

213 2140410
210 55 46
Αντιστάσεως
930
42 454

Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόμιο Ελευσίνας
210 55 05
000
Ειρηνοδικείο
210 55 46 055
Ο. Σ. Ε.
210 55 46 521
Τελωνείο
210 55 46 502
Δασονομείο
210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας
210 55 48
046
Ο. Α. Ε. Δ.
210 55 42
412
Δ. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108
210 55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες )
10507
Ε.Υ.Δ.ΑΠ. ( Βλάβες )
1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου
210 55 42
299 - 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14
210 55 46
564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο Διανομής ) Κ υ π ρ α ί ο υ
146
210 55 62 769
Εφορία Αρχαιοτήτων
210 32 19
776
Αρχαιολογικό Μουσείο
210 55 46
019
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

θριάσιο-15

ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47
215, FAX : 210 58 19 841, email :
gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263 , 213 20
47 262 , 213 20 47 269 FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253 , 213
20 47 254 , 213 20 47 258 FAX : 210 58
11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 ,
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268
, 213 20 47 269 , 213 20 47 270
ΤΜΗΜΑ
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
&
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
: 213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20
47 344
Δ/ΝΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
&
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47
364 , 213 20 47 367
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47
251 , 213 20 47 249 , 213 20 47 250
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ
1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι διπλώματος Ι.Χ
ΟΔΗΓΟΙ Β,Γ, Δ, Ε ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ
Επιθυμητά προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι Διπλώματος ADR
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα
Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ ΑΔΕΙΑ) Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45 ετών
Κάτοχοι Ι.Χ.
Απαραίτητα Προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης η ΤΕΙ Λογιστικής
Προηγούμενη Εμπειρία
Εξαιρετική Γνώση MS Office και ERP

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

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

16-θριάσιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου Ευάγγελος Ντηνιακός
και το Δημοτικό Συμβούλιο σας προσκαλούν να τιμήσετε
με την παρουσία σας τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου
της 28ης Οκτωβρίου 1940.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021

07:00 | Χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες όλων των Εκκλησιών
09:25 | Ολοκλήρωση της προσέλευσης των επισήμων προσκεκλημένων στον
Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαϊδαρίου
09:30 | Τέλεση Δοξολογίας στον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαϊδαρίου
10:30 | Επιμνημόσυνη δέση στο Ηρώο της πόλης (Πλατεία Ηρώων)
10:40 | Καταθέσεις στεφάνων
10:50 | Πανηγυρικός της ημέρας. Ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου
11:15 | Παρέλαση στην οδό Στρ. Καραϊσκάκη

Σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, είναι υποχρεωτική η χρήση
μάσκας από τους θεατές της παρέλασης. Οι παρελαύνοντες, μαθητές και άλλοι,
έχουν υποχρέωση να φορούν μάσκες πριν και μετά την παρέλασή τους αλλά όχι
κατά τη διάρκειά της.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ευάγγελος Ντηνιακός

Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021

