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Ζευγάρι από τη Δυτική Αττική εξαπατούσε
ανυποψίαστους πολίτες με πρόσχημα
ένα «βαριά άρρωστο» παιδί

Συνελήφθησαν οι απατεώνες ενώ
η συνολική λεία τους υπολογίζεται σε
πάνω από 6.000 ευρώ. σελ.2-4

Γ. Κώτσηρας: «Μέσα σε
μία διετία στη Δυτική Αττική
προωθούνται αναπτυξιακά
έργα εθνικής σημασίας»

Ζωτικής σημαίας το έργο σύνδεσης της
Δυτικής Περιφερειακής Λεωφ. Αιγάλεω με την
Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου
και ολοκλήρωση του Κόμβου Σκαραμαγκά

Κορωνοϊός: 6565 νέα κρούσματα - 78 νεκροί και
621 διασωληνωμένοι
σελ. 3

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ ΘΑ ΚΡΙΝΟΥΝ ΤΟΝ ΝΕΟ
«ΚΟΦΤΗ» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ

Τake away στην εστίαση
& click away στα εμπορικά
στη φαρέτρα της κυβέρνησης

σελ. 8

«Κανείς Μόνος Απέναντι
στον Covid 19»
Συνάντηση Δικτύωσης του Κέντρου
Κοινότητας Ασπροπύργου με το Κέντρο
Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού

σελ. 2

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις ενίσχυσης
πυρόπληκτων κατοίκων από τον
Δήμο Αχαρνών και την
Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

σελ. 3

Pfizer – Πράσινο φως του ΕΜΑ για
εμβολιασμό παιδιών 5-11 ετών

σελ. 9

σελ. 5

ΝΕΑ ΣΦΟΔΡΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ:
Έρχονται ισχυρές καταιγίδες
- Ποιες περιοχές θα πληγούν

σελ. 7

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΠΣΔΑ:
Πέρασαν στην επόμενη φάση
ΠΑΟΚ Μάνδρας, Εθνικός
Πανοράματος και Νέα Πέραμος

Oι αγώνες μπάσκετ στην Β΄
Εθνική την Κυριακή

σελ. 11
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2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Συμεωνίδου Νίνα Κ.Θρασυβούλου & Αγίου
Σπυρίδωνος,2155453833
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Λουκοπούλου Σοφία Σ.
Ελευθερίου Βενιζέλου 39, 2105560390
MANΔΡΑ
Ασημάκης Γρηγόριος Κ.Στρατηγού Ρόκκα
Νικολάου 114,2105550323
Άνω Λιόσια

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΟΕΤσακάλωφ Αθανασίου 14 & Λεβέντη, Έναντι
ΙΚΑ, 2102484070
ΑΧΑΡΝΕΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Φιλαδελφείας 237-239, Κόκκινος Μύλος,
2102316737

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

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6
μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Στυλιανός, Στέργιος, Στέλιος, Στελής, Τέλης,
Τέλιος, Στέλα, Στεργιανή, Στεργιούλα, Στυλιανή,
Στέλλα, Τέλα, Τελία, Τελίτσα, Στελίνα
Νίκων, Στυλιανού Παφλαγώνος, Νίκωνος
προστάτη Λακωνίας

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

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ ΘΑ ΚΡΙΝΟΥΝ ΤΟΝ ΝΕΟ
‘’ΚΟΦΤΗ’’ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ

Τake away στην εστίαση & click
away στα εμπορικά στη φαρέτρα
της κυβέρνησης

Ε

βδομάδα αποφάσεων για το
αν χ ρειάζον ται ν έα μέτρα ή
όχ ι θα είν αι η επόμεν η κι
έτσι θα φαν εί πως θα πάμε μέχ ρι
τα Χριστούγεν ν α.
Πληροφορίες
λέν ε ότι αν χ ρειαστούν ν έα μέτρα
θα αρχ ίσουν ν α λαμβάν ον ται
μέσα στο πρώτο δεκαπεν θήμερο
του Δεκεμβρίου.
Τα μέτρα που φαίν εται ν α είν αι
στο επίκεν τρο - χ ωρίς ν α αποκλείον ται εκπλήξεις - είν αι για αν εμβολίαστους, αλλά και για εμβολιασμέν ους. Ειδικά αν αποφασιστεί
διπλή μάσκα. :
Έν α ακόμη σκληρό μέτρο που
δεν αποκλείεται ν α συζητηθεί είν αι
ο οριστικός απ οκλεισμός των
αν εμβολίαστων από την εστίαση.
Η απαγόρευση δηλαδή ν α κάθον ται και στους εξωτερικούς χ ώρους ουσιαστικά θα οδηγεί και στον πλήρη
αποκλεισμό τους. Ωστόσο το μέτρο αυτό είν αι και το
τελευταίο στη λίστα.

Συγκεκριμέν α:
Σε πρώτη φάση θα συζητηθεί ο αποκλεισμός των
αν εμβολίαστων και από τους μεικτούς χ ώρους εστίασης, δηλαδή θα τους επιτρέπεται μόν ο το take
away .Επιπλέον , συζητείται ο αποκλεισμός των αν εμβολίαστων από τα εμπορικά καταστήματα. Θα μπορούν ν α κάν ουν ψών ια μόν ο με click away .
Τέλος, ως ύστατο μέτρο θεωρείται το rapid test για
αν εμβολίαστους στα σούπερ μάρκετ.
Σημειών εται ότι το Ευρωπαϊκό Κέν τρο Πρόληψης και
Ελέγχ ου Νοσημάτων (ECDC) έχ ει ήδη καλεσει τα

κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Εν ωσης ν α λάβουν
επειγόν τως μέτρα για το 4ο κύμα κορον οϊού, αλλά στην
Ελλάδα η απόφαση είν αι ν α μείν ουμε για μερικές μέρες
ακόμη όπως σήμερα και την επόμεν η εβδομάδα ν α εξεταστούν τα ν έα μέτρα.
Σε κάθε περίπτωση οι ανεμβολίαστοι είναι στο
επίκεντρο και μαζί και τα σούπερ μάρκετ.

Ορόσημο είν αι η 13η Δεκεμβρίου, οπότε συν ολικά η
ΕΕ θα δει τις επόμεν ες κιν ήσεις.Η απερχ όμεν η Γερμαν ίδα Καγκελάριος Άν γκελα Μέρκελ πάν τως ήθελε
γεν ικό lockdown, αλλά το αίτημα της απορρίφθηκε από
τον κυβερν ητικό σχ ηματισμό, δηλαδή τη συγκυβέρν ηση Σοσιαλδημοκρατών- Πρασίνων- Φιλελεύθερ-

ων, που συγκροτήθηκε μόλις προχθες.

Ζευγάρι από τη Δυτική Αττική εξαπατούσε
ανυποψίαστους πολίτες με πρόσχημα ένα «βαριά
άρρωστο» παιδί

Συνελήφθησαν οι απατεώνες ενώ η συνολική λεία υπολογίζεται σε πάνω από 6.000 ευρώ

Μεγάλα
χ ρηματικά
π οσά, με π ρόσχ ημα
έν α «βαριά άρρωστο»
παιδί, αποσπούσε από
εκκλησίες, αλλά και από
αν υποψίαστους πολίτες
έν α ζευγάρι από τη Δυτική Αττική.
Σύμφων α μάλιστα με
την ΕΡΤ Χαν ίων , η
44χ ρον η γυν αίκα, η
οπ οία
δρούσε
σε
συν εν ν όηση με τον
43χ ρον ο σύζυγό της,
όταν κατάφερν ε ν α
π άρει χ ρήματα την
πρώτη φορά, δεν δίσταζε ν α… επιστρέψει για
περισσότερα. Συγκεκριμέν α, έκλαιγε υποστηρίζον τας
ότι το παιδί τελικά πέθαν ε και ζητούσε έν α ποσό
προκειμέν ου ν α φέρει τη σορό του πίσω στην Ελλάδα.
Η δράση του ζευγαριού που δεν είχ ε ούτε ιερό ούτε
όσιο, εξαπλων όταν σε ολόκληρη την Ελλάδα. Φλώρι-

ν α, Ξάν θη, Θεσσαλον ίκη, Κέρκυρα, Ελευσίν α, Ηράκλειο, Χαν ιά και Κίσσαμος είν αι μερικές μόν ο από τις
περιοχ ές που είχ ε «χ τυπήσει».
Η τελευταία ωστόσο προσπάθειά του στην Κίσσαμο, αποδείχ θηκε και… φαρμακερή, καθώς οι απατεών ες πιάστηκαν στη φάκα.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4
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Κορωνοϊός – 6.565 νέα
κρούσματα και 78 θάνατοι
– 621 οι διασωληνωμένοι

Ο Εθνικός Οργανισμός
Δημόσιας
Υγείας ανακοίνωσε
το απόγευμα της
Πέμπτης (25/11) ότι
τα εργαστηριακά
επιβεβαιωμένα νέα
κρούσματα
του
κορονοϊού
είναι
6.565, εκ των οποίων 8 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων
στις πύλες εισόδου της χώρας.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε
908.222 (ημερήσια μεταβολή +0.7%), εκ των οποίων
50.6% άνδρες.1 Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα
των τελευταίων 7 ημερών, 96θεωρούνται σχετιζόμενα με
ταξίδι από το εξωτερικό και 2.412 είναι σχετιζόμενα με ήδη
γνωστό κρούσμα.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 78, ενώ από
την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά
17.693 θάνατοι.2Το 95.4% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και
ηλικία 70 ετών και άνω.Ο αριθμός των ασθενών που
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 621 (58.8% άνδρες).
Η διάμεση ηλικία τους είναι 65 έτη. To 80.7% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των
ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 503 (81%)
είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 118
(19%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από την αρχή της
πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.474 ασθενείς..Το
τελευταίο 24ωρο πραγματοποιήθηκαν 19.125 μοριακά
τεστ και 323.582 rapid test. Σε σύνολο 342.707 η θετικότητα υπολογίζεται σε 1,92%.
Τα κρούσματα στην Αττική
Στην Αττική χθες 25/11/2021 εντοπίστηκαν 1750 νέα
κρούσματα σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ.Η κατανομή των κρουσμάτων στην Αττική σήμερα είναι εξής:

Ανατολική Αττική 205
Βόρειος Τομέας Αθηνών 230
Δυτικής Αττικής 83
Δυτικός Τομέας Αθηνών 242
Κεντρικός Τομέας Αθηνών 494
Νήσων 28
Νότιος Τομέας Αθηνών 220
Πειραιώς 2248

θριάσιο-3

Δέσμευση Βορίδη για τη στελέχωση των Περιφερειών
‘’ Οι προκηρύξεις θα έχουν εκδοθεί έως τις αρχές Δεκεμβρίου και τα
προσωρινά αποτελέσματα έως τις αρχές Απριλίου’’

Ο

Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης
συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής στο Τακτικό Συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών
Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε στην Αιδηψό της
Βόρειας Εύβοιας, το διήμερο 23/24 Νοεμβρίου, με
θέμα: «Περιφερειακή Διακυβέρνηση, Οι Περιφέρειες
στην Πρώτη Γραμμή».

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο κ. Βορίδης απαρίθμησε τις σημαντικές πρωτοβουλίες που ανέλαβε
το Υπουργείο Εσωτερικών κατά το τρέχον έτος στην
κατεύθυνση ενίσχυσης του έργου των Περιφερειών.

Στο πλαίσιο αυτό ο Υπουργός προέταξε το ζήτημα
της στελέχωσης των υπηρεσιών των Περιφερειών μέσω της πλήρους εφαρμογής, για πρώτη φορά, του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων με τον οποίο

επιτυγχάνεται η απαραίτητη ισορροπία στο θέμα του ανθρώπινου δυναμικού.

Επ’ αυτού, ο κ. Βορίδης ανέλαβε τη δέσμευση οι
προκηρύξεις για την κάλυψη των αναγκαίων θέσεων
να έχουν εκδοθεί έως τις αρχές Δεκεμβρίου και τα
προσωρινά αποτελέσματα έως τις αρχές Απριλίου,
οπότε και θα καταστεί δυνατή η στελέχωση των Περιφερειών.
Παράλληλα, ο Υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην προσπάθεια που καταβάλλει το Υπουργείο Εσωτερικών
για την επιτάχυνση των διαδικασιών πρόσληψης του
Ανώτατου Συμβουλί ου Επι λογής Προσωπι κού
(Α.Σ.Ε.Π.) που θα επιλύσει το κρίσιμο ζήτημα της πρόσληψης τακτικού προσωπικού και τοποθέτησε τη
διεξαγωγή του πρώτου πανελλαδικού διαγωνισμού
τον Οκτώβριο του 2022.
Συν εχ ίζεται στη σελ. 13

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις ενίσχυσης πυρόπληκτων κατοίκων
από τον Δήμο Αχαρνών και την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

O Δήμαρχ ος Αχ αρν ών Σπ υρίδων Βρεττός σε
συν εργασία
με
την
Απ οστολή
της
Ιεράς
Αρχ ιεπισκοπής Αθην ών , με χ ρηματοδότηση από τον
International Orthodox Christian Charities-IOCC, καλεί
τις πυρόπληκτες οικογέν ειες που η μόν ιμη κατοικία
τους έχ ει χ αρακτηριστεί κόκκιν η ή κίτριν η ν α κάν ουν
αίτηση για ν α λάβουν εν ίσχ υση με δωροεπιταγή αξίας
1.000 Ευρώ για προμήθεια οικιακού εξοπλισμού από
πολυκατάστημα της Αττικής.
Η αν ωτέρω δράση θα υλοποιηθεί υπό την εποπτεία
του Αν τιδημάρχ ου της Διεύθυν σης Κοιν ων ικής
Πολιτικής Γεώργιου Πετάκου και την Διεύθυν ση
Κοιν ων ικής Πολιτικής. Για πληροφορίες σχ ετικά με τα
δικαιολογητικά και τα κριτήρια έν ταξης υπεύθυν η είν αι
η κα. Λάκκα Αδαμαν τία 213-2123104 και η κα. Μέγα
Βασιλική 213-2123111.
Τα δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση θα κατατίθεν ται
από τις 23/11/2021 έως και την Παρασκευή 10/12/2021
στο πρωτόκολλο του Δήμου Αχ αρν ών .

Η π ρόσκληση αφορά π υρόπ ληκτους μόν ιμους
κατοίκους Δήμου Αχ αρν ών από τις πυρκαγιές του
Αυγούστου 2021 που η κύρια κατοικία τους έχ ει
χ αρακτηριστεί κόκκιν η ή κίτριν η.
Και το οικογεν ειακό εισοδήματά τους δεν ξεπερν ά
α. για έν α άτομο τις 14.000 Ευρώ,
β. για δύο άτομα τις 19.800 Ευρώ,
γ. για 3-4 άτομα τις 28.500 Ευρώ,
δ. για 5-6 άτομα τις 33.200 Ευρώ
Εφόσον π ληρείται το κριτήριο π υρόπ ληκτου,
προτεραιότητα θα δοθεί στις ασθεν έστερες οικον ομικά
οικογέν ειες (άν εργους/άπορους).
Δικαιολογητικά:

Α. Αίτηση
Β. Δελτίο αυτοψίας π ληγείσας κατοικίας π ου
χ αρακτηρίζει το οίκημα κίτριν ο ή κόκκιν ο (κατοικία που
έχ ει υποστεί μερική ή ολική καταστροφή)
Συν εχ ίζεται στη σελ. 10
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4-θριάσιο
Συνεχίζεται απο σελ 2

Προσποιούμενη κοινωνική λειτουργό του
Δήμου Κισσάμου, η 44χρονη πήρε τηλέφωνο σε ένα μοναστήρι της περιοχής και ζήτησε
500 ευρώ για να ταξιδέψει στην Αγγλία ένα
«άρρωστο παιδάκι».
Παράλληλα, κάλεσε και μια γυναίκα που
επισκεπτόταν συχνά το μοναστήρι, ζητώντας
της, για τον ίδιο λόγο, 300 ευρώ, μόνο που
αυτή δεν την πίστεψε και απευθύνθηκε στις
Αρχές, σημαίνοντας την αρχή του… τέλους
της δράσης τους.
Οι καταγγελίες έπεσαν «βροχή» και το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται.
Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως σε βάρος
του ζευγαριού υπήρχαν ήδη καταδικαστικές
αποφάσεις και για άλλες απάτες που είχαν
κάνει στο παρελθόν.
Η 44χρονη εμφανι ζόταν εί τε ως ει ρηνοδίκης είτε ως υπάλληλος περιφέρειας του
Δήμου ζητώντας χρήματα πάντα με πρόφαση
ένα «άρρωστο παιδί». Είτε για την υποτιθέμενη μεταφορά της σορού του είτε για να
γλιτώσει την έξωση η οικογένειά του!
Το ζευγάρι φρόντιζε επίσης να αλλάζει
συχνά τραπεζικούς λογαριασμούς και αριθμούς κινητού τηλεφώνου, ενώ δήλωνε και
διαφορετικές διευθύνσεις κατοικίας ώστε να
καλύπτει τα ίχνη του.
Ωστόσο η 44χρονη και ο 43χρονος πιάστηκαν στη φάκα και πλέον αντιμετωπίζουν τις
κατηγορίες της απάτης από κοινού κατ’ εξακολούθηση και της αντιποίησης αρχής.
Το συνολικό, δε, ποσό το οποίο έχουν
αποσπάσει, εκτιμάται ότι είναι κατά πολύ
μεγαλύτερο των 6.000 ευρώ που αφορά μόνο
τους τελευταίους τρεις μήνες, σύμφωνα με
την έρευνα του ΑΤ Κισσάμου.
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Σήμερα τα αναδρομικά σε
12.100 συνταξιούχους

Οι συνταξιούχοι αυτοί εντάσσονται στο πλήθος των 29.032 εξαιρετικά
σύνθετων περιπτώσεων που εκκρεμούσε ο επανυπολογισμός τους.

Σήμερα 26 Νοεμβρίου 2021 με
εμβόλιμη πληρωμή πρόκειται να
καταβληθούν αναδρομικά ποσά σε
12.173 συνταξιούχους που υπέβαλαν αί τημα συνταξι οδότησης,
μετά τον Μάιο του 2016 και είχαν
πάνω από 30 έτη ασφάλι σης,
καθώς ολοκληρώθηκε ο επανυπολογισμός των συντάξεών τους με
βάση τα βελτι ωμένα ποσοστά
αναπλήρωσης του ν. 4670/2020.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση
του e-ΕΦΚΑ, οι 12.173 συνταξιούχοι εντάσσονται στο πλήθος των 29.032 εξαιρετικά σύνθετων περιπτώσεων που εκκρεμούσε ο
επανυπολογισμός τους. Οι δικαιούχοι, που θα πληρωθούν στις 26 Νοεμβρίου, επιμερίζονται ως
εξής:
Συνταξιούχοι του ΝΑΤ: 742
Συνταξιούχοι με αναδρομικά ποσά άνω των 2.500 ευρώ που έχρηζαν περαιτέρω ελέγχου: 2.133
Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: 6.236
Αναδρομικά κληρονόμων συντάξεων γήρατος και χηρείας: 1.262
Αναδρομικά συνταξιούχων γήρατος και χηρείας-ειδικές περιπτώσεις: 547
Συνταξιούχοι ΤΣΜΕΔΕ: 1.003
Συνταξιούχοι ΟΓΑ: 250
Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, οι παραπάνω συνταξιούχοι, εκτός από τα αναδρομικά, θα δουν μόνιμες
αυξήσεις στις συντάξεις τους από τον επόμενο μήνα της τάξεως του 5,1% κατά μέσο όρο. Τέλος, για τις
υπόλοιπες 16.859 περιπτώσεις, ο επανυπολογισμός τους πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός Δεκεμβρίου.
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θριάσιο-5

«Κανείς Μόνος Απέναντι στον Covid 19»

Συνάντηση Δικτύωσης του Κέντρου Κοινότητας Ασπροπύργου με το Κέντρο
Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού

Η

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και το Κέντρο Κοινότητας
του
Δήμου
Ασπροπύργου, σε συνεργασία με το
Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού – ΚΜΟΠ-, πραγματοποίησαν
συνάντηση δικτύωσης την Δευτέρα,
22 Νοεμβρίου, στις εγκαταστάσεις της
Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας
του Δήμου, στην οδό Δοϊράνης και
Θεοτοκοπούλου, Γερμανικά, στον
Ασπρόπυργο.
Αναλυτικά, στην συνάντηση συμμετείχαν η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας του Δήμου Ασπροπύργου, κα.
Σοφία Μαυρίδη, καθώς και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Ασπροπύργου, κα.
Ιωάννα Μαλιάτση. Ως εκπρόσωποι του
φορέα του ΚΜΟΠ, συμμετείχαν η κοινωνική λειτουργός, κα. Ζωή Ιωσηφίδου, και
οι ψυχολόγοι κος. Αλέξανδρος Μοροχλιάδης και κα. Κυριακή Τσίγκου. Την
ημερίδα δικτύωσης πλαισίωσαν τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου,
οι δύο κοινωνικοί λειτουργοί, κα. Αιμιλία
Κουφοκώστα και κα. Ελένη Σιδέρη
καθώς και η ψυχολόγος κα. Κλειώ Καραμπούλα.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η αμοι-

βαία ενημέρωση και πληροφόρηση σχετικά με τις
παρεχόμενες υπηρεσίες
των φορέων, η ανταλλαγή
απόψεων και η συζήτηση
για ενδεχόμενη μελλοντική
συνεργασία μέσω παραπομπών και δράσεων ευαισθητοποίησης στα πλαίσια
της κοινότητας.
Κατά την διάρκεια της
επίσκεψης,
τονίστηκε
ιδιαίτερα η σημασία της
συμβολής της λειτουργείας
του προγράμματος του
Υπουργείου Υγείας «Κανείς
Μόνος Απέναντι στον
Covid 19».

Το πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ασθενών με Covid 19, απευθύνεται τόσο στους ίδιους
τους νοσούντες, όσο και σε
συγγενείς τους και ευπαθείς ομάδες. Υλοποιείται πανελλαδικά με
την υποστήριξη και τον συντονισμό του
Υπουργείου Υγείας και στοχεύει στην
παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και
ενδυνάμωσης από απόσταση σε άτομα
που δεν έχουν πρόσβαση σε ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες από κοντά.

Η επικοινωνία γίνεται είτε τηλεφωνικά,
είτε ηλεκτρονικά. Ακολουθεί διαδικτυακή/
τηλεφωνική συνάντηση με επαγγελματία
ψυχικής υγείας, με την τήρηση πλήρους
ανωνυμίας και απορρήτου.
Τέλος, τα στελέχη του ΚΜΟΠ, αναφέρθηκαν και στην εφαρμογή και τον σχεδια

σμό και άλλων επιπρόσθετων προγραμ
μάτων που απευθύνονται στην ευρύτερη κοινότητα, καθώς και σε μαθητικό
πληθυσμό πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την προοπτική
μελλοντικής υλοποίησης τους και στα
πλαίσια του Δήμου μας.

Απόλυτη η Κεραμέως:

Δεν τίθεται θέμα να ξανακλείσουν
τα σχολεία

Δ

εν τίθεται θέμα να κλείσουν ξανά τα σχολεία
δήλωσε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως.
Η υπουργός ανέφερε πως στα σχολεία έχει
εμβολιαστεί το 84% των καθηγητών ενώ ο εμβολιασμός
στα λύκεια προσεγγίζει το 50%. Το ποσοστό των καθηγητών στα πανεπιστήμια που έχει εμβολιαστεί είναι στο
93% και των φοιτητών στο 82%, πρόσθεσε η κ. Κεραμέως, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1.
Επίσης είπε πως το πρωτόκολλο τηρείται αυστηρά και
πως 15 τμήματα είναι κλειστά σε σύνολο περισσότερων
από 85.000 τμημάτων.
Όταν υπάρξει κρούσμα, τόνισε, ο μαθητής απομονώνεται και οι στενές επαφές του υποβάλλονται σε
έως και 7 τεστ την εβδομάδα.
Όσον αφορά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών η κ.
Κεραμέως είπε πως έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση.
Για τους γονείς που δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο
σχολείο επειδή είναι αρνητές της πανδημίας και των
μέτρων προστασίας από αυτή η υπουργός δήλωσε πως
είναι πιθανό να τους αφαιρείται η γονική μέριμνα ενώ θα
επιβάλεται ποινή φυλάκισης έως 2 χρόνια.

Ίλιον: Αποκαταστάθηκε η θέρμανση στα Ειδικά
Σχολεία που στεγάζονται στο ΕΚΑ

Τ

ην άμεση αντίδραση του Δήμου Ιλίου προκάλεσε ο ορατός κίνδυνος να μείνουν χωρίς θέρμανση τα Ειδικά Σχολεία που στεγάζονται στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης (ΕΚΑ), εξαιτίας βλάβης στο κεντρικό λεβητοστάσιο.

Με κατεπείγουσες διαδικασίες, το αρμόδιο τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου προχώρησε,
μέσα σε διάστημα τεσσάρων ημερών, στη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων, την τοποθέτηση των
απαραίτητων μηχανημάτων λεβητοστασίου (καυστήρα και λέβητα περί των 300.000 cal, δεξαμενή,
απαραίτητες σωληνώσεις, κυκλοφορητές κ.λπ.) και την αποκατάσταση της θέρμανσης, ώστε για κάθε
σχολική μονάδα να είναι αυτόνομη και ανεξάρτητη.

«Ήταν παραπάνω από αυτονόητη για εμάς η έμπρακτη στήριξη στο πρόβλημα που ανέκυψε στο ΕΚΑ,
όπως και η άμεση ανταπόκριση στην ανάγκη των μαθητών και των δασκάλων τους να βρίσκονται μέσα
σε σχολεία ζεστά, ασφαλή και προστατευμένα. Μέλημά μας είναι να λειτουργούμε πάντα ως ασπίδα
στα παιδιά μας και θέτουμε σε αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα τη σχολική κοινότητα. Είμαστε παρόντες σε ό,τι μας ζητηθεί», δήλωσε ο δήμαρχος Ιλίου.

6 - θριάσιο
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ΜΙΛΑ! ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ Η ΜΟΝΗ. ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΗ.
Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
στον Δήμο Φυλής για τις γυναίκες θύματα βίας
και πολλαπλών διακρίσεων

Μ

ε αφορμήτην 25ηΝοεμβρίουπουέχει
ανακηρυχθείαπότονΟ.Η.Ε.ωςηΠαγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψητης
Βίας κατά των Γυναικών, το Συμβουλευτικό Κέντρο
ΓυναικώνΔήμουΦυλήςσεσυνεργασίαμετη νεοσ υ σ τ α θ ε ί σ α
Επιτροπή
Ισότητας
του Δήμου Φυλής πραγματοποίησαν
σημαντική
ενημερωτική
δράση,
«streetwork»,καθώςλόγωτηςπανδημίαςδενέγινε
ανοιχτήεκδήλωσηόπωςταπροηγούμεναχρόνια.

Έτσι τις πρωινές ώρες της 25ης
Νοεμβρίου με τις αφίσες και τα
φυλλάδια της Δομής, μπροστά στην
κεντρική είσοδο του Δημαρχείου Άνω Λιοσίων στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου και της Επιτροπής Ισότητας, ενημέρωσαν τους Πολίτες για τις
υπηρεσίες που παρέχουν σε γυναίκες θύματα
βίας και πολλαπλών διακρίσεων και μοίρασαν
σχετικά φυλλάδια.
Επίσης κατά την διάρκεια της ενημερωτικής δράσης, αλλά και όλη την ημέρα, προβλήθηκε στο
μεγάλο videowall του Δημαρχείου το ενημερωτικό
διαφημιστικό βίντεο του Συμβουλευτικού Κέντρου
Γυναικών Δήμου Φυλής , το βίντεο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας για το Δίκτυο των Δομών μαζί με
το βίντεο της νέας καμπάνιας που δημιούργησε το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Το μήνυμα της καμπάνιας είναι «Λέξεις μαχαιριές», λέξεις που οι γυναίκες ακούν συχνά είτε από
τον σύντροφό τους είτε από το οικογενειακό/ φιλικό
τους περιβάλλον και τις κρατούν εγκλωβισμένες
σε ένα τοξικό και κακοποιητικό περιβάλλον. Το
μήνυμα μας τις προτρέπει να «ακούν» τις πράξεις
και όχι τα λόγια, γιατί μετά από ένα σημείο κάποιες λέξεις γίνονται μαχαιριές.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, η 25η Νοεμβρίου έχει
ανακηρυχθεί από τον Ο.Η.Ε. ως η Παγκόσμια
Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των
Γυναικών, υπενθυμίζοντας μας ότι η βία κατά των
γυναικών συνιστά παγκόσμιο φαινόμενο, που
απαντάται στον ιδιωτικό και τον δημόσιο χώρο όλων
των κοινωνιών. Ασκείται μέσα στην οικογένεια
(ενδοιοκογενειακή βία) και μέσα στην κοινωνία
(βιασμός, σεξουαλική κακοποίηση, σεξουαλική
παρενόχληση
στην
εργασία,
trafficking/σωματεμπορία).

Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση του 2020 της Γενικής Γραμματείας Ισότητας οι πολιτικές απομόνωσης και περιορισμού που εφαρμόστηκαν για την
αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού, είχε ως
συνέπεια την περεταίρω αύξηση του κινδύνου για
τα για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας λόγω του
περιορισμού μετακίνησης και της συγκατοίκησης
συνεχώς με τον δράστη. Ακόμη ο οικονομικός
αντίκτυπος της πανδημίας επηρέασε δυσμενώς

Δήλωση Αθανασίου Μπούρα για τη Διεθνή Ημέρα
για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών

Αθ. Μπούρας: «Καμία δικαιολογία στην
έμφυλη βία – Καμία ανοχή στη βία»

τις γυναίκες οι οποίες πλήττονται από την ανεργία
ή συχνά εργάζονται σε αδήλωτη εργασία.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου
Φυλής, παρά τις όποιες δυσκολίες έχει προκαλέσει η πανδημία, συνεχίζει και παρέχει τις υπηρεσίες του σε γυναίκες που έχουν υποστεί σωματική, λεκτική, ψυχολογική ή/και σεξουαλική κακοποίηση (ενδοοικογενειακή/συντροφική βία), βιασμό ή απόπειρα βιασμού, σεξουαλική ή ηθική
παρενόχληση στην εργασία, σε κοινωνικό χώρο
κ.λπ.

Επίσης δέχεται γυναίκες που αντιμετωπίζουν
πολλαπλές διακρίσεις (άνεργες, μονογονείς,
ΑΜΕΑ, μετανάστριες, προσφύγισσες κ.α). Συγκεκριμένα το Συμβουλευτικό Κέντρο στελεχώνεται
από εξειδικευμένο προσωπικό (Κοινωνιολόγο, Κοινωνική Λειτουργό και Ψυχολόγο) και παρέχει δωρεάν υπηρεσίες που αφορούν:
•
Ενημέρωση και εξειδικευμένη πληροφόρηση
•
Κοινωνική και ψυχολογική συμβουλευτική (εξειδικευμένη στήριξη με την οπτική του φύλου)
•
Εργασιακή συμβουλευτική
•
Συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και
παραπομπή των γυναικών σε ξενώνες, στις
αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, στο δικαστήριο, σε νοσοκομεία, σε φορείς αρμόδιους για
προνοιακά ή άλλα επιδόματα, σε φορείς
απασχόλησης, προστασίας και υποστήριξης παιδιών κ.ο.κ.

Στα 8 χρόνια λειτουργίας του Συμβουλευτικού
Κέντρου έχουν εξυπηρετηθεί 650 γυναίκες κυρίως
θύματα βίας, με αίτημα κυρίως ψυχολογική/κοινωνική ή εργασιακή συμβουλευτική, ενώ ένας
μεγάλος αριθμός γυναικών έχουν παραπεμφθεί
και διαμένουν ασφαλείς μαζί με τα παιδιά τους σε
Ξενώνες Φιλοξενίας του Δικτύου.

Ο

αντιπρόεδρο
ς της Βουλής
και βουλευτής Δυτικής Αττικής,
Θανάσης Μπούρας,
μετά την ολοκλήρωση
της ειδικής συνεδρίασης στην Ολομέλεια
της Βουλής, τιμώντας
και φέτος τη Διεθνή
Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά
των Γυναικών, έκανε
την ακόλουθη δήλωση:

«Η βία κατά των
γυναικών
αποτελεί
σοβαρή παραβίαση
των
ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Σύμφωνα με

τον ΟΗΕ μία στις
τρεις γυναίκες παγκοσμίως έχει υποστεί

κάποια μορφή κακοποίησης. Απότοκος της
βίας δεν είναι μόνο η
γυναίκα-θύμα αλλά και
το στενό οικογενειακό
περιβάλλον και δει τα
παιδιά, καθώς και το
ευρύτερο οικογενειακό
και κοινωνικό περιβάλλον.
Η βία απομακρύνει
τις γυναίκες από την
εκπαίδευση,
την
απασχόληση, την κοινωνική και πολιτική
ζωή.
Είναι καθήκον όλων
μας, και πρωτίστως
όσων από εμάς έχουμε
και το θεσμικό ρόλο να
το πράξουμε, να προστατεύσουμε
τα
κορίτσια
και
τις
γυναίκες από τέτοια
φαινόμενα, να δουλέψουμε για την κατάρριψη των κοινωνικών
στερεοτύπων,
να
φροντίσουμε για την
τιμωρία των θυτών, για
την προστασία των
θυμάτων και την κοινωνική τους επανένταξη.
Το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε τη
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης,
κάνοντας νόμο του
κράτους την πρώτη
διεθνή συνθήκη που
ορίζει και κατονομάζει
την έμφυλη βία, δηλαδή τη βία με βάση το
φύλο.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει θέσει την εξάλειψη της βίας κατά
των γυναικών σε προτεραιότητα.
Στο πλαίσιο αυτό,
μεταξύ πολλών δράσεων, η κυβέρνηση:

–
υιοθέτησε
το
Εθνικό Σχέδιο Δράσης
2021-2025 προβλέποντας μια συνολική
δέσμη μέτρων για την
ισότητα των φύλων

– λειτουργεί ένα
σταθερό δίκτυο δομών
φιλοξενίας και εξειδικευμένων νομικών, και
ψυχολογικών υπηρεσιών
– αυστηροποίησε τις
ποινές για τα βίαια
εγκλήματα κατά των
γυναικών μέσω του
νέου ποινικού κώδικα

–
λειτουργεί
73
υπηρεσίες στην ΕΛ.ΑΣ
για την αντιμετώπιση
των φαινομένων βίας,
ενώ 910 αστυνομικοί
έχουν λάβει ειδική
εκπαίδευση
και
επιμόρφωση

Το μήνυμα της ημέρας είναι ένα: Καμία
δικαιολογία στην έμφυλη βία, καμία ανοχή
στη βία!»
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θριάσιο-7

ΟΣΕ: Εργασίες αναβάθμισης στον προαστιακό
σιδηρόδρομο - Ποια δρομολόγια επηρεάζονται

ΝΕΑ ΣΦΟΔΡΗ
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ:
Έρχονται ισχυρές
καταιγίδες
- Ποιες περιοχές θα πληγούν

Ε

ργασίες στην υποδομή στην περιοχ ή του
ΣΚΑ και τη σηματοδότηση που διαχ ειρίζεται
η ΕΡΓΟΣΕ θα εκτελεστούν απ ό 29
Νοεμβρίου έως 16 Δεκεμβρίου, εν ημέρωσε ο ΟΣΕ.

Σύμφων α με τον Οργαν ισμό, οι εργασίες αυτές
απ οτελούν
το
τελευταίο
κατασκευαστικό
αν τικείμεν ο μίας εκ των μακροβιότερων
σιδηροδρομικών συμβάσεων με αν τικείμεν ο «την
κατασκευή έργων υπ οδομής του τετραπ λού
σιδηροδρομικού διαδρόμου στο τμήμα μεταξύ Τριών
Γεφυρών και Σιδηροδρομικού Κέν τρου Αχ αρν ών
(ΣΚΑ)». Η σύμβαση αυτή υπεγράφη το 2002 και
πλέον με συν τον ισμέν ες προσπάθειες αν αδόχ ων
και σιδηροδρομικών φορέων οριστικοποιείται με τις
τελευταίες αυτές εργασίες π ρος όφελος του
επιβατικού κοιν ού.
Δεν επηρεάζον ται οι απευθείας συν δέσεις της
Αθήν ας και του Πειραιά με το Κιάτο, τη Χαλκίδα και

τη Θεσσαλον ίκη. Ωστόσο, θα καταστεί για το
διάστημα που θα διαρκέσουν οι εργασίες αδύν ατη
η απευθείας σύν δεση του Πειραιά και της Αθήν ας
με το Αεροδρόμιο, όπως επίσης και η σύν δεση των
Λιοσίων με το Αεροδρόμιο.
Επίσης δεν υπάρχ ουν επιπτώσεις στη σύν δεση
του Αεροδρομίου με τους σταθμούς της
Νεραν τζιώτισσας και της Δ. Πλακεν τίας, σταθμούς
στους οποίους - μαζί με το Στ. Λαρίσης και τον
Πειραιά - παρέχ εται η εν αλλακτική δυν ατότητα
μετεπιβιβάσεων από το δίκτυο του Προαστιακού
στο σύστημα μέσων σταθερής τροχ ιάς της ΣΤΑΣΥ
(Μετρό).

Ο ΟΣΕ ζητεί την καταν όηση του επιβατικού
κοιν ού για τυχ όν τροποποιήσεις δρομολογίων από
29/11 έως 16/12 και υπόσχ εται ότι θα καταβάλει
κάθε δυν ατή προσπάθεια ώστε ν α ολοκληρωθούν

ΠANIKOΣ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ
– Κάηκαν πέντε αυτοκίνητα σε πυλωτή

Οι φλόγες έφτασαν μέχρι τον 2o όροφο

Έκτακτο δελτίο επιδείν ωσης του καιρού
εξέδωσε η ΕΜΥ. Όπως
αν αφέρει, το έκτακτο
δελτίο καιρού διαδοχικά συστήματα κακοκαιρίας θα επηρεάσουν τη
χώρα μας από σήμερα
Παρασκευή
(26-112021) και από τα δυτικά, με κύρια χαρακτηριστικά
τις
ισχυρές
βροχές και καταιγίδες
και τους θυελλώδεις
ν ότιους ν οτιοδυτικούς
αν έμους που θα φτάν ουν τα 8 μποφόρ.
Πιο αν αλυτικά:
1. Ισχυρές βροχές και
καταιγίδες θα εκδηλωθούν :

Π Αττικής, σπέρν ον τας τον

έν τε αυτοκίν ητα καταστράφηκαν από φωτιά που ξέσπασε σε πυλωτή πολυκατοικίας στις Αχ αρν ές
παν ικό στους εν οίκους, καθώς οι φλόγες έφτασαν μέχ ρι τον δεύτερο
όροφο του κτιρίου.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε, από άγν ωστη μέχ ρι στιγμής αιτία, μισή ώρα μετά τα μεσάν υχ τα της Πέμπτης
(25/11) στη συμβολή των οδών Σουλίου και Αθαν ασίου Διάκου.
Οι κάτοικοι κατέβηκαν στον δρόμο χ ωρίς ν α υπάρξει τραυματισμός, εν ώ στον τόπο της πυρκαγιάς μετέβησαν 18 πυροσβέστες με 5 οχ ήματα, οι οποίοι κατάφεραν ν α σβήσουν τις φλόγες στις 04:30,
Εκτός από τα πέν τε αυτοκίν ητα, προκλήθηκαν φθορές και στην πρόσοψη της πολυκατοικίας μέχ ρι και
τον δεύτερο όροφο. Για τα αίτια της πυρκαγιάς διεξάγει έρευν α το Αν ακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.

α. Παρασκευή (26-112021) από τις πρώτες
πρωιν ές ώρες στο
Ιόν ιο, βαθμιαία στην
Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόν ν ησο και σταδιακά
στην αν ατολική Μακεδον ία, τη Θράκη και το
βόρειο Αιγαίο.
Τα φαιν όμεν α που
δεν αποκλείεται στη
δυτική Ελλάδα ν α
συν οδεύον ται
κατά
τόπους από χαλαζοπτώσεις, σταδιακά από
το απόγευμα στα δυτι

κά θα εξασθεν ήσουν
και το βράδυ θα περιοριστούν

στο βορειοαν ατολικό
Αιγαίο και στη Θράκη.
β. Το Σάββατο (27-112021) ν έο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές
βροχές και καταιγίδες
θα επηρεάσει από το
απόγευμα το Ιόν ιο, τα
δυτικά ηπειρωτικά και
το βράδυ το βόρειο και
αν ατολικό Αιγαίο και
τη Θράκη.

2. Θυελλώδεις ν ότιοι
άν εμοι θα πν έουν την
Παρασκευή
(26-112021) που θα φτάν ουν
στα πελάγη τα 8 μποφόρ, βαθμιαία όμως από
το μεσημέρι στα δυτικά
και από αργά το βράδυ
στα αν ατολικά θα στραφούν
σε
δυτικούς
ν οτιοδυτικούς και θα
εξασθεν ήσουν .

Με τα μέχρι στιγμής
προγν ωστικά στοιχεία,
οι βροχές και οι
καταιγίδες θα συν εχιστούν την Κυριακή (2811-2021) και τη Δευτέρα (29-11-2021) κατά
διαστήματα στη δυτική
Ελλάδα και στο βόρειο
και αν ατολικό Αιγαίο.

Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021

8-θριάσιο

Γ. Κώτσηρας: «Μέσα σε μία διετία στη Δυτική Αττική
προωθούνται αναπτυξιακά έργα εθνικής σημασίας»

Ζωτικής σημαίας το έργο σύνδεσης της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφ. Αιγάλεω με την Εθνική Οδό
Αθηνών – Κορίνθου και ολοκλήρωση του Κόμβου Σκαραμαγκά

Ε

πισπεύδονται οι διαδικασίες για την
προώθηση του έργου «Σύνδεση της
Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω με την Εθνική Οδό (Ε.Ο.) Αθηνών - Κορίνθου και ολοκλήρωση του Κόμβου Σκαραμαγκά».
Ένα έργο εθνικής σημασίας, το οποίο μαζί με
τις υπόλοιπες υποδομές που θα αναπτυχθούν
το επόμενο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή, θα

αναβαθμίσει πλήρως την εικόνα της Δυτικής
Αττικής.
Το συγκεκριμένο έργο μπαίνει και επίσημα
στον προγραμματικό σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις
17/11/2021 (τεύχος Β’ αρ. φύλλου 5333) και θα
αποτελέσει ένα έργο ζωτικής σημασίας για τη

Δυτική Αττική, και την Δυτική Αθήνα, καθώς με
την ολοκλήρωσή του αναμένεται να αποσυμφορηθεί η κίνηση των οχημάτων στη Λεωφόρο Σχιστού και τη Λεωφόρο Αθηνών. Η κυκλοφοριακή
αναβάθμιση του ανισόπεδου κόμβου Σκαραμαγκά, θα βελτιώσει θεαματικά την κυκλοφορία στην
Εθνική Οδό.
Σχετικά με τη θετική αυτή εξέλιξη, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης και Βουλευτής Δυτικής Αττικής της Ν.Δ., κ. Γιώργος Κώτσηρας, ανέφερε:
«Η γνωστοποίηση της απόφασης για την
άμεση προώθηση του έργου που αφορά τη
σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου
Αιγάλεω με την Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου
και την ολοκλήρωση του Κόμβου Σκαραμαγκά,
μας προκαλεί απόλυτη ικανοποίηση, καθώς
πρόκειται για ένα έργο εθνικής σημασίας και με
ξεκάθαρο αναπτυξιακό πρόσημο.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την ηγεσία
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για
το έμπρακτο ενδιαφέρον που επιδεικνύει προκειμένου μέσα σε μια διετία να προωθηθούν έργα
εμβληματικού χαρακτήρα, τόσο για την περιοχή
της Δυτικής Αττικής, όσο και για ολόκληρη τη
χώρα.
Η εικόνα της Δυτικής Αττικής αλλάζει μέρα με
τη μέρα, μέσω αναπτυξιακών έργων και υποδομών, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της
καθημερινότητας των κατοίκων της περιοχής».

Πρόεδρος Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά: Ικανοποιείται το πάγιο αίτημα του
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά για την υλοποίηση του έργου στον κόμβο Σκαραμαγκά

Ο

Πρόεδρος του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Πειραιά, κ.
Γεώργιος Παπαμανώλης –
Ντόζας εξέφρασε την ικανοποίησή
του για την απόφαση του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή, να «ανασύρει
από το συρτάρι» την υλοποίηση του
νέου μεγάλου οδικού έργου της
Δυτικής Αττικής, που προβλέπει
την ένωση δύο σημαντικών οδικών
αξόνων και την ολοκλήρωση του
κόμβου Σκαραμαγκά στη συμβολή
τους και να χαρακτηρισθεί επίσημα
το έργο, ως έργο Εθνικού Επιπέδου.
Στη δήλωσή του ο Πρόεδρος
Β.Ε.Π. αναφέρει:
«Η επίλυση του μεγάλου
κυκλοφοριακού προβλήματος που
δημιουργείται στον κόμβο Σκαραμαγκά, υπήρξε πάγιο αίτημα του
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Η κυκλοφοριακή συμφόρηση
είναι καθημερινό φαινόμενο που
κοστίζει σε ανθρωποώρες, καύσιμα, καθυστερήσεις στις επιχειρήσεις, αλλά και ταλαιπωρεί χιλιάδες
πολί τες που κι νούνται από και
προς την ευρύτερη περιοχή του

Πειραιά και από και προς τη Δυτική
Αττι κή, όπου δραστηρι οποι εί ται
μεγάλος αρι θμός επι χει ρήσεων
μελών του Επιμελητηρίου μας.

Επιτέλους η ένταξη του έργου
στον προγραμματικό σχεδιασμό του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προς υλοποίηση θα οδηγή-

σει στην σημαντική αποσυμφόρηση
της κίνησης των οχημάτων και θα
αναβαθμιστεί και η ευρύτερη περιοχή»

«Πρά σινο φως»
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για την τροποποιημένη σύμβαση
παραχώρησης του Εμπορευματικού Θριασίου

Τ

ο «πράσινο φως» για την
τροποποιημένη σύμβαση παραχώρησης του
Θριασίου Εμπορευματικού Κέντρου δόθηκε
από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ, όπως αποκάλυψε
χθες ο γενικός γραμματέας Μεταφορών Γιάννης Ξιφαράς στο 2ο Forum
Καινοτομίας, που συνδιοργάνωσε
το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο και η
Πρεσβεί α της Ομοσπονδι ακής
Δημοκρατίας της Γερμανίας στην
Αθήνα.
Στην ενότητα για τα logistics, με
κεντρικό συντονιστή του πάνελ τον
δημοσιογράφο Φ. Φωτεινό, ο Γ.Γ.
Μεταφορών τόνισε ότι «καταφέραμε
να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις για την τροποποίηση της
σύμβασης για το Θριάσιο Ι, ήταν μια
δύσκολη διαδικασία, αλλά σήμερα,
είμαστε στην ευχάριστη θέση να
ανακοινώσουμε ότι, τις επόμενες
ημέρες, θα κατατεθεί η σύμβαση
στο Ελεγκτικό Συνέδριο».
Σημειών εται ότι, σε σχέση με
την αρχική σύμβαση παραχώρησης, η ΕΕ ζήτησε την τροποποίηση περί των 12 σημείων .

Ανάδοχος του έργου, των 600
περίπου στρεμμάτων, έχει ανακηρυχθεί η κοινοπραξία ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ
– Goldair. Ο αρχικός προϋπολογισμός φτάνει τα 158,4 εκατ. ευρώ.
Το σύνολο των φορτηγών που θα
εξυπηρετούνται ημερησί ως, στη
πλήρη λειτουργία του Θριασίου
Ε/Κ, είναι 400 και των βαγονιών 50,
ενώ θα δημιουργηθούν 250.000
παλετοθέσει ς και 210.000 τ.μ.
αποθηκών.
Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο
κ. Ξιφαράς τόνισε ότι, τις επόμενες
ημέρες, θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για το Θριάσιο ΙΙ, υπογραμ

μίζοντας ότι κεντρική στόχευση
του υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών αποτελεί η μετατροπή
της Ελλάδας σε ένα σύγχρονο διεθνές διαμετακομιστικό κέντρο, με τον
σι δηρόδρομο να δι αδραματί ζει
πρωταγωνιστικό ρόλο.
Ωστόσο, όπως σημείωσε, είναι
εμφανές το έλλειμμα στις σιδηροδρομικές υποδομές και στο πλαίσιο
βελτί ωσης και εκσυγχρονι σμού
τους, η ΕΡΓΟΣΕ προκήρυξε ένα
νέο πακέτο έργων, ύψους 3,5 δις.
ευρώ.
Για την εφοδιαστική αλυσίδα, ο
Γ.Γ. Μεταφορών σημείωσε ότι,

εντός του έτους, θα κατατεθεί η
Εθνική Στρατηγική για την Εφοδιαστι κή Αλυσί δα, με στόχο την
ενίσχυση της αποδοτικότητάς της
και με τη χρησιμοποίηση «Ψηφιακής Πλατφόρμας» για την επίτευξη
και σύνθεση επιμέρους στόχων.
«Η εφοδιαστική αλυσίδα στηρίζει
την οικονομία με σταθερό τρόπο,
φάνηκε αυτό και την περίοδο της
πανδημίας. Θα θέλαμε η Ελλάδα να
φτάσει στο σημείο που βρίσκονται
και άλλες χώρες», ανέφερε ενδεικτικά.
Mε πληροφορίες απο το metaforespress.gr

Pfizer – Πράσινο φως του ΕΜΑ για
εμβολιασμό παιδιών 5-11 ετών

Δ

εκτό από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Φαρμάκων έγινε την Πέμπτη το αίτημα
της Pfizer για χρήση του εμβολίου της
κατά της Covid-19 σε παιδιά 5-11 ετών.

H γνωμοδότηση του EMA τίθεται τώρα στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θα λάβει
την τελική απόφαση για έγκριση στην ΕΕ.
«Η σημερινή σύσταση του ΕΜΑ είναι σαφής: το
εμβόλιο των Pfizer/BioNTech είναι ασφαλές και
αποτελεσματικό σε μικρά παιδιά και μπορεί να
τους προσφέρει επιπλέον προστασία» δήλωσε η
επίτροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδου, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά την αδειοδότηση.
Υψηλή αποτελεσματικότητα
Στην κύρια κλινική δοκιμή, το παιδιατρικό εμβό-

Κοντά στο 90% η αποτελεσματικότητα έναντι της
συμπτωματικής λοίμωξης.

λιο έδωσε αποτελεσματικότητα 90,7% στην πρόληψη συμπτωματικής λοίμωξης, αν και ο ΕΜΑ
σημειώνει ότι το πραγματικό νούμερο μπορεί να
κυμαίνεται από το 66,7 έως το 98,3 τοις εκατό.

Όπως και το εμβόλιο για ενήλικες, χορηγείται σε
δύο δόσεις με μεσοδιάστημα τριών εβδομάδων.

Στις ΗΠΑ όμως χρησιμοποιείται από τον
Οκτώβριο στις ηλικίες 5-11.

Οι παρενέργειες είναι παρόμοιες με αυτές που
αναφέρονται για τις ηλικίες 12 ετών και άνω:
πόνος και πρήξιμο στο σημείο της ένεσης, κόπωση, πονοκέφαλος, μυαλγίες και ρήγη.
Η γνωμοδότηση του ΕΜΑ έρχεται την ώρα που
η Ευρώπη σαρώνεται από νέο πανδημικό κύμα
που φέρνει σε πολλές χώρες ρεκόρ σε κρούσματα
και θανάτους.

Μέχρι σήμερα, το εμβόλιο Comirnaty των
BioNTech/Pfizer είχε λάβει άδεια κατεπείγουσας
χρήσης για τις ηλικίες 12 ετών και άνω.

Μειωμένη δόση, ίδιες παρενέργειες

Η παιδιατρική βερσιόν του εμβολίου περιέχει 10
αντί για 30 μικρογραμμάρια RNA λόγω του μειωμένου σωματικού βάρους των παιδιών.

Συνολικά 2.000 παιδιά συμμετείχαν στην κλινική
δοκιμή του εμβολίου, η οποία έδειξε ότι το παιδιατρικό εμβόλιο προκαλεί συγκρίσιμη ανοσιακή απόκριση με αυτή που καταγράφεται στους ενήλικες
μετά τον εμβολιασμό.

10 -θριάσιο
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Από τέλη Μαρτίου οι πληρωμές για τον νέο ΕΝΦΙΑ
Η εξόφληση του φόρου θα γίνει σε 10 ή 12 δόσεις

Χ

αμηλότερο ΕΝΦΙΑ θα
κληθεί να πληρώσει η
συντριπτική πλειονότητα
των ιδιοκτητών ακινήτων
για το 2022, παρά το
γεγονός ότι θα υπάρξει ενσωμάτωση
των νέων αντικειμενικών αξιών για τον
υπολογισμό του φόρου, αξίες οι οποίες
σε μεγάλο βαθμό είναι αυξημένες σε
σχέση με αυτές που ισχύουν σήμερα.
Η μείωση αυτή, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα,
που εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης του
2,5%-3%, έρχεται να προστεθεί στη
μεσοσταθμική μείωση 22% που ισχύει
από το 2019.
Για να βγει αυτή η άσκηση, για τη

H συνέχεια από σελ. 3

Γ. Εκκαθαριστικό εισοδήματος
2020
Δ. Ε1 φορολογική δήλωση 2020 (η
π ληγείσα κατοικία π ρέπ ει ν α
αν αφέρεται ως κύρια κατοικίας του
αιτούν τος)
Ε. Βεβαίωση χ ρόν ου αν εργίας
από ΟΑΕΔ (εάν υπάρχ ει αν εργία
αιτούν τος ή συζύγου)
ΣΤ.
Αστυν ομική
ταυτότητα
αιτούν τος
και
συζύγου
(για
έγγαμους)
☎Για πληροφορίες σχ ετικά με τα
δικαιολογητικά και τα κριτήρια
έν ταξης υπ εύθυν η είν αι η κα.
Λάκκα Αδαμαν τία 213-2123104 και
η κα. Μέγα Βασιλική 213-2123111.

διαμόρφωση της νέας κλίμακας του
ΕΝΦΙΑ στην οποία θα έχει ενσωματωθεί
και ο συμπληρωματικός φόρος, πάνω
στην οποία εργάζεται η ομάδα που έχει
συσταθεί στο υπουργείο Οικονομικών
υπό τον υφυπουργό Απόστολο Βεσυρόπουλο, θα συνεισφέρουν και τα σημαντικά αυξημένα έσοδα που θα προκύψουν
για τον ΕΝΦΙΑ και από την επέκταση του
συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού των τιμών των ακινήτων σε 3.643
ζώνες.
Επίσης να σημειωθεί ότι για το 2022 η
πρόβλεψη που περιλαμβάνεται στον
προϋπολογισμό του επόμενου έτους
είναι χαμηλότερη, αναφορικά με τα
έσοδα από τον ΕΝΦΙΑ, κατά 60 εκατ.
ευρώ σε σχέση με αυτά που εκτιμάται

Τα δικαιολογητικά μαζί με την
αίτηση θα κατατίθεν ται από τις
23/11/2021 έως και την Παρασκευή
10/12/2021 στο πρωτόκολλο του
Δήμου Αχ αρν ών .
Για περισσότερες πληροφορίες,
δικαιολογητικά και την αίτηση
μπ ορείτε ν α επ ισκεφτείτε τον
παρακάτω σύν δεσμο ⤵

https://www.acharnes.gr/.../prosklis
i_enisxisis_piropliktwnΗ αν ωτέρω
δράση θα υλοπ οιηθεί υπ ό την
εποπτεία του Αν τιδημάρχ ου της
Διεύθυν σης Κοιν ων ικής Πολιτικής
κ. Giorgos Petakos και την
Διεύθυν ση Κοιν ων ικής Πολιτικής.

ότι θα εισπραχθούν από τον φόρο του
2021. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι θα
εισπραχθούν του χρόνου 2,503 δισ.
ευρώ, από 2,563 δισ. ευρώ που εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν φέτος.
Σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινωθεί από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, τον επόμενο μήνα θα
γίνουν αποκαλυπτήρια του νέου φόρου
και η νομοθέτησή του εκτιμάται ότι θα
πραγματοποιηθεί μέσα στον Ιανουάριο
του 2022. Η εξόφληση του φόρου θα
γίνει σε 10 ή 12 δόσεις, αρχής γενομένης
από το τέλος Μαρτίου και η τελευταία θα
είναι στο τέλος Δεκεμβρίου του 2022 ή
στις 28 Φεβρουαρίου του 2023.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στα σχέδια
που εξετάζει η ειδική ομάδα εργασίας η
οποία έχει αναλάβει να χαρτογραφήσει
τον νέο ΕΝΦΙΑ είναι η νέα κλίμακα του
ενιαίου φόρου ακινήτων να έχει περισσότερα κλιμάκια και συντελεστές, ώστε να
αποτραπούν οι επιβαρύνσεις για όσους
κατέχουν μικρή και μεσαία περιουσία
μετά τη μεγάλη αύξηση των αντικειμενικών αξιών στις περισσότερες περιοχές
της χώρας.
Η κατάργηση του συμπληρωματικού
φόρου και η ενσωμάτωσή του στον κύριο
φόρο θα αφορά μόνο τα φυσικά πρόσωπα. Για τα Νομικά Πρόσωπα, ο
συμπληρωματικός φόρος θα εξακολουθεί να επιβάλλεται ξεχωριστά από τον
κύριο φόρο και πιθανότατα θα υπάρξουν

παρεμβάσεις στον συντελεστή υπολογισμού του.
Σήμερα, για κάθε νομικό πρόσωπο ή
νομική οντότητα, ο συμπληρωματικός
ΕΝΦΙΑ επιβάλλεται και υπολογίζεται
στην αξία των δικαιωμάτων με συντελεστή 5,5‰. Ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ
για τα ακίνητα τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση
κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών, υπολογίζεται με συντελεστή 1‰.
Ειδικά για τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ. μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ ισούται με 3,5‰ επί της
συνολικής αξίας των δικαιωμάτων για τα
ακίνητα που δεν ιδιοχρησιμοποιούν.
Για το 2021, όπως αναφέρεται στα
στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί,
68.542 επιχειρήσεις και νομικές οντότητες καλούνται να πληρώσουν για τα
ακίνητά τους 216,2 εκατ. ευρώ κύριο
φόρο και 278,01 εκατ. ευρώ για
συμπληρωματικό φόρο. Κατά συνέπεια,
ο συνολικός φόρος για τα νομικά πρόσωπα εφέτος ανέρχεται σε 494,2 εκατ.
ευρώ.
Από την άλλη πλευρά, 7.180.009
φυσικά πρόσωπα καλούνται να καταβάλουν ΕΝΦΙΑ ύψους 2,09 δισ. ευρώ, εκ
των οποίων ο συμπληρωματικός φόρος
που επιβάλλεται σε ιδιοκτήτες με ακίνητα
άνω των 250.000 ευρώ να φτάνει τα
368,4 εκατ. ευρώ.

☎Για πληροφορίες σχ ετικά με τα
δικαιολογητικά και τα κριτήρια
έν ταξης υπ εύθυν η είν αι η κα.
Λάκκα Αδαμαν τία 213-2123104 και
η κα. Μέγα Βασιλική 213-2123111.
Τα δικαιολογητικά μαζί με την
αίτηση θα κατατίθεν ται από τις
23/11/2021 έως και την Παρασκευή
10/12/2021 στο πρωτόκολλο του
Δήμου Αχ αρν ών .
Για περισσότερες πληροφορίες,
δικαιολογητικά και την αίτηση
μπ ορείτε ν α επ ισκεφτείτε τον
παρακάτω σύν δεσμο ⤵
https://www.acharnes.gr/.../prosklis
i_enisxisis_piropliktwn

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,
210 5570337, 210 5580816
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ΕΠΣΔΑ: Oι αγώνες στην
Α΄και Β΄κατηγορία
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(8η αγωνιστική)

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ – Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Σάββατο
27/11/21 15:00
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΦΥΛΉΣ Σάββατο
27/11/21 15:00

ΒΥΖΑΣ – ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟY
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ) Σάββατο 27/11/21 15:00

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ –
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ Κυριακή
28/11/21 15:00

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ – Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ Κυριακή 28/11/21 15:00
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ –
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Κυριακή 28/11/21
15:00

θριάσιο-11

ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ –
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΦΡΑΓΚΕΙΟ Κυριακή 28/11/21 15:00

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ –
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Κυριακή 28/11/21
15:00
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(8η αγωνιστική)
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ ΦΡΑΓΚΕΙΟ Σάββατο
27/11/21 15:00

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΑΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ Σάββατο
27/11/21 15:00

ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
Κυριακή 28/11/21 10:00
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ – ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ Κυριακή 28/11/21 11:30
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. – Α.Ο.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Κυριακή 28/11/21
12:30

Πέρασαν ΠΑΟΚ Μάνδρας, Εθνικός
Πανοράματος, και Νέα Πέραμος
Στους αγώνες κυπέλλου για την επαναληπτική 2η φάση στην
Δυτική Αττική
σημειώθηκαν τα εξής
αποτελέσματα.

Oι αγώνες μπάσκετ στην Β΄
Εθνική την Κυριακή
ΒΈΘΝΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤ 1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (7Η - 28/11, 17:00)

Παν ελευσιν ιακός - ΚΑΟ Κορίν θου
Εθν ικός - ΝΕΟΛ
Έσπερος Καλλιθέας - Αργον αύτης Ραφ ήν ας
Έν ωση Ιλίου - Πεν τέλη
ΑΕΝΚ - Φαν άρια Νάξου

Οι αγώνες του Σαββατοκύριακου
5η αγωνιστική στην Super League 2

Οι αγώνες του Σαββατοκύριακου 5η
αγωνιστική στην
Super League 2

Το πρόγραμμα της
5ης αγωνιστικής
του Πρωταθλήματος Betsson Super
League 2, αγωνιστικής περιόδου
2021-2022.
Α ΟΜΙΛΟΣ

Σ Α Β Β Α Τ Ο
27.11.2021 (14:45)

Δημοτικό Σερρών, Πανσερραϊκός –
Απόλλων Λάρισας ERTFLIX
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.11.2021 (14:45)

Καυταντζόγλειο, Ηρακλής – ΑΕΛ EΡT3
Μακεδονικού,
ΠΑΟΚ Β΄

Η φωτό είν αι από το παιχ ν ίδι της Νέας Περάμου με τον Ηρακλή Ελευσίν ας.

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Β'ΕΘΝΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (7Η - 28/11, 17:00)

Δούκας - Αιγάλεω
Άρης Νίκαιας - Παλαιό Φάληρο
ΟΦΗ - Παν ιών ιος
NE Mεγαρίδας - Μαν δραϊκός
Μελίσσια - Πρωτέας Βούλας
ΑΟΚ Χαν ιά - Κρόν ος Αγίου Δημητρίου
Ηλυσιακός - ΕΦΑΟΖ

Βέροιας, ΝΠΣ Βέροια – ΑΟ Τρίκαλα

ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ –
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ 4-2 στα πέναλτι. κανονικός αγώνας 2-3 (πρώτο ματς
4-3).
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ – Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 1-1 (πρώτο μάτς 2-1)
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2-1 ( πρώτο μάτς 1-1)

ΦΕΑ Ν.Φ./Ν.Χ. - Αχαγιά '82
Ρεπό: Παπάγος

Απόλλων Πόντου –

Δημοτικό Καρδίτσας, Αναγέννηση
Καρδίτσας – Ολυμπιακός Βόλου

Α ΔΑΚ Κατερίνης, Πιερικός – Νίκη
Βόλου

Ξάνθη Arena, ΑΟ Ξάνθη – Αλμωπός
Αριδαίας
Ηγουμενίτσας,
Καβάλα
Β ΟΜΙΛΟΣ

Θεσπρωτός

–

ΑΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.11.2021 (14:45)
Δημοτικό Ασπροπύργου, Παναθηναϊκός Β΄- Καραϊσκάκης Άρτας ΕΡΤ3
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.11.2021 (17:00)

Δημοτικό Μεσσήνης, Καλαμάτα –
Εργοτέλης ΕΡΤ 3
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.11.2021 (14:45)

Παγκρήτιο, Ηρόδοτος – Καλλιθέα

Δημοτικό Λιβαδειάς, Λεβαδειακός –
ΟΦ Ιεράπετρας
ΔΑΚ Γάλλου, Επισκοπή – Χανιά

Δημοτικό Καισαριανής, Κηφισιά –
Διαγόρας ERTFLIX
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.11.2021 (17:00)
Δημοτικό Σπάτων, ΑΕΚ Β΄-Αστέρας
Βλαχιώτη ΕΡΤ 3
S L 2.jpg
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12-θριάσιο

Ζητούνται εργάτες παραγωγής απο την εταιρία
ΕΤΕΜ στη Μαγούλα

την εύρυθμη λειτουργία των μηχ αν ών .
Οι υποψήφιοι, πρέπει ν α διαθέτουν τα
ακόλουθα προσόν τα:

Η ΕΤΕΜ ζητεί:

Εργάτες Παραγωγής για το εργοστάσιο της,
που βρίσκεται στη Μαγούλα Αττικής.

Οι κύριες αρμοδιότητες και τα καθήκον τα
είν αι:
Εκτέλεση των εργασιών σύμφων α με τις
οδηγίες που έχ ουν δοθεί για τη θέση.
Τήρηση των ισχ υόν των καν ον ισμών και
προτύπων ασφαλείας.
Τήρηση του προγράμματος παραγωγής.
Διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμεν ων προϊόν των .
Αν αφορά στον προϊστάμεν ο βάρδιας των
τεχ ν ικών π αρατηρήσεων σχ ετικών με

Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομηχ αν ικές
και παραγωγικές μον άδες.
Συν έπεια, ομαδικότητα, προσαρμοστικότητα.
Οργάν ωση, ταχ ύτητα και διάθεση για εργασία.
Δυν ατότητα εργασίας σε βάρδιες.
Η θέση προσφέρει δυν αμικό περιβάλλον
εργασίας, διαρκή εκπαίδευση, βελτίωση και
αν άπτυξη προσόν των , πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη και ευκαιρίες εξέλιξης σε έν αν δυν αμικό και συν εχ ώς αν απτυσσόμεν ο διεθν ή όμιλο.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2104898644 –
2104898520, 6974402644 – 6974402520
Email: HumanResources@etem.com
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Γεωδυναμικό
Ινστιτούτο:
Νέα εφαρμογή για
τους σεισμούς στα
κινητά τηλέφωνα

Μια ν έα εφαρμογή για κιν ητά
τηλέφων α με την ον ομασία
"ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ - Ε.Α.Α" παρουσίασε το Γεωδυν αμικό Ιν στιτούτο
του Εθν ικού Αστεροσκοπείου
Αθην ών (ΕΑΑ), με σκοπό την
έγκαιρη και αξιόπιστη εν ημέρωση των πολιτών σχετικά με τα
σεισμικά γεγον ότα στον ελλαδικό χώρο.
Η εφαρμογή αποτελεί έν α άμεσο
σημείο επαφής του κοιν ού, του
έν τυπου και ηλεκτρον ικού Τύπου
και της επιστημον ικής κοιν ότητας
γύρω από τα σεισμικά φαιν όμεν α
στη χώρα μας. Χάρη στη συμμετοχική δράση των χρηστών , η
εφαρμογή προβάλλει μια συν ολική εικόν α του μεγέθους και των
επιπτώσεων εν ός σεισμού.
Κύρια χαρακτηριστικά της εφαρμογής, που είν αι διαθέσιμη στα
ελλην ικά και στα αγγλικά, είν αι:
* Εν ημέρωση για σεισμικά
γεγον ότα σε πραγματικό χρόν ο.

* Δυν ατότητα προβολής των σει-

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

θριάσιο-13

«33 ώρες για το περιβάλλον»

Επιμορφωτικό πρόγραμμα περιβαλλοντικού
περιεχομένου σε 12 σχολεία του Δήμου Χαιδαρίου

σμικών γεγον ότων σε χάρτη και
παρατήρηση της γεωγραφικής
τους θέσης.

* Εξατομικευμέν η προβολή
συμβάν των (μέγεθος σεισμού,
ημερομην ία, απόσταση από τη
θέση του χρήστη).

* Δυν ατότητα διαμοιρασμού σεισμικών γεγον ότων μέσω ηλεκτρον ικού ταχυδρομείου, κοιν ων ικών δικτύων κλπ.
* Λειτουργία «έν ιωσα έν α σεισμό» όπου οι χρήστες καταχωρούν τις εμπειρίες τους αλλά και
προβάλλεται η περιοχή που έχει
γίν ει αισθητός έν ας σεισμός,
σύμφων α με καταχωρήσεις των
χρηστών .

Μπορεί καν είς ν α "κατεβάσει"
την εφαρμογή σε συσκευές
Android μέσω του Google Play
και σε συσκευές iOS μέσω του
Apple Store.

Ξ

εκίν ησε την Τετάρτη 24/11 το επιμορφωτικό πρόγραμμα περιβαλλον τικού
περιεχ ομέν ου για μαθητές Γυμν ασίου και Λυκείου «33 ώρες για το περιβάλλον ». Το πρόγραμμα διοργαν ών εται για πρώτη φορά φέτος από τον Δήμο
Χαϊδαρίου και αποτελείται από 33 ωριαία βιωματικά εργαστήρια, τα οποία θα πραγματοποιηθούν σε 12 σχ ολεία του Δήμου.
Η υλοπ οίηση του π ρογράμματος
γίν εται από τον μη κερδοσκοπικό
οργαν ισμό Άγον η Γραμμή Γόν ιμη.
Συμμετέχ ουν : περιβαλλον τικοί φορείς,
ο Σύλλογος Ελλήν ων Ωκεαν ογράφων ,
η οργάν ωση The Bee Camp και το
Γεωπ ον ικό
Παν επ ιστήμιο,
στο
πλαίσιο του Μν ημον ίου Συν εργασίας
που έχ ει υπογράψει με τον Δήμο για
ν α γίν ει το Χαϊδάρι μια πραγματικά
Πράσιν η Πόλη.
Την Τετάρτη 24/11 πραγματοποιήθηκαν τα 6 πρώτα εργαστήρια, με
θέμα «Οι μέλισσες του κόσμου» στο 2ο
και στο 3ο Γυμν άσιο Χαϊδαρίου.
Στην έν αρξη των βιωματικών εργαστηρίων παρευρέθησαν ο Δήμαρχ ος Χαϊδαρίου
Βαγγέλης Ντην ιακός, ο Αν τιδήμαρχ ος Παιδείας και Πολιτισμού Μάν ος Πετούσης, ο
Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας Βαγγέλης Ζεβόλης και ο Πρόεδρος του οργαν ισμού «Άγον η γραμμή Γόν ιμη» Στέφαν ος Νόλλας.
Ο Δήμαρχ ος Βαγγέλης Ντην ιακός έκαν ε την ακόλουθη δήλωση για την έν αρξη
του προγράμματος: «Η περιβαλλον τική επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση της ν έας
γεν ιάς παίζει αποφασιστικό ρόλο στη δημιουργία μιας κοιν ων ίας προσαν ατολισμέν ης στην αρμον ική σχ έση του αν θρώπου με τη φύση και στην προστασία του
περιβάλλον τος από τις αρν ητικές συν έπειες της αν θρώπιν ης δραστηριότητας. Η
ευαισθητοποίηση αυτή των ν έων επιδιώκουμε ν α γίν ει και πράξη, με τη συμμετοχ ή
τους στις δράσεις αν ακύκλωσης που υλοποιεί ο Δήμος μας. Στην προσπάθεια για
έν αν περιβαλλον τικά βιώσιμο κόσμο, το Χαϊδάρι πρωτοπορεί!»
Επίσης, ο Πρόεδρος της «Άγον ης Γραμμής Γόν ιμης» Στέφαν ος Νόλλας δήλωσε:
"Είν αι μεγάλη μας χ αρά που στηρίζουμε τα σχ ολεία του Δήμου Χαϊδαρίου μέσα
απότο πρόγραμμα 33 ώρες για το περιβάλλον που έχ ει σχ εδιαστεί αποκλειστικά για
τους μαθητές των σχ ολείων . Όπως κάν ουμε τα τελευταία 15 χ ρόν ια, έτσι και φέτος
δίν ουμε την ευκαιρία στα παιδιά ν α εν ημερωθούν αλλά και ν α ευαισθητοποιηθούν
πάν ω σε οικολογικά ζητήματα μέσω βιωματικών εργαστηρίων με σκοπό ν α
εν δυν αμώσουμε τους πολίτες του αύριο".

Επιπροσθέτως, ο κ. Βορίδης αποκάλυψε τις νομοθετικές πρωτοβουλίες πάνω στις οποίες εργάζεται με εντατικούς ρυθμούς το Υπουργείο Εσωτερικών, προαναγγέλοντας ότι εντός του 2022 θα έχει ξεκαθαριστεί το ζήτημα των αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων της διακυβέρνησης, θέτοντας στον πυρήνα αυτής της μεταρρύθμισης τις δομικές αλλαγές που σχεδιάζονται στη λειτουργία των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Ταυτόχρονα, προανήγγειλε και την
αλλαγή του πλαισίου αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, θέτοντας στο επίκεντρο της διαδικασίας τους προϊσταμένους.
Τέλος, ο κ. Βορίδης έκανε εκτενή αναφορά και στα πρωτοφανή φυσικά φαινόμενα που δοκίμασαν την πατρίδα μας, τονίζοντας ότι η
Κυβέρνηση αφενός κινήθηκε με ταχύτατους ρυθμούς για την αποζημίωση των πληγέντων και αφετέρου συγκρότησε τις απαραίτητες εκείνες υποδομές που θα της επιτρέψουν να απαμβλύνει τις μελλοντικές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Μάλιστα, εξήρε την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να θέσει τη χώρα
μας στην προμετωπίδα της παγκόσμιας προσπάθειας που συντελείται
για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσω της μεταστροφής
της χώρας μας στην «πράσινη» οικονομία.

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
γκαρσονιέρα
στον
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Κυρία ζητά μικρό
διαμέρισμα ή γκαρσονιέρα
για ενοικίαση στην περιοχή του Ασπροπύργου
Τηλ. επικοινωνίας
6977616480

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, από εταιρία με έδρα τον
Ασπρόπυργο. Απαραίτητα οι εκπληρωμένες
στρατιωτικές υποχρεώσεις.
Τηλ. Επικοινωνίας 2105579069
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

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

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

213 2140410
210 55 46
Αντιστάσεως
930
42 454

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

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

θριάσιο-15

ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

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

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

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

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ ΑΔΕΙΑ) Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45 ετών
Κάτοχοι Ι.Χ.
Απαραίτητα Προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης η ΤΕΙ Λογιστικής
Προηγούμενη Εμπειρία
Εξαιρετική Γνώση MS Office και ERP

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

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

16-θριάσιο

Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284

