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«Έκρηξη» στα ραντεβού
για το εμβόλιο στους
άνω των 60

17.500 το
τελευταίο 24ωρο

σελ. 9

ΨΗΦΟΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
ΣΤΟ ΝΕΟ MASTER PLAN
TOY OΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Ο Επικεφαλής Θεματικού
Τομέα Ναυτιλίας
της ΝΔ Κ. Τρομπούκης
στον Ο.Λ.Ε. ΑΕ

σελ. 9

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Πρόστιμο 100 ευρώ:

Ποιοι εξαιρούνται και πότε θα
μειώνεται στα 50 ευρώ

σελ. 2

Προγραμματική σύμβαση
ΥΠΕΝ - Δ. Φυλής
για την προστασία
της Πάρνηθας
σελ. 7

Κορωνοϊός: 6.196 νέα κρούσματα
75 θάνατοι & 690 διασωληνωμένοι

σελ. 3

ΞΕΣΚΕΠΑΣΤΗΚΕ ΜΕΓΑΛΟ ΚΥΚΛΩΜΑ
ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

320.000 ευρώ σε χρηματοκιβώτιο Διοικητή τμήματος
Ασφαλείας στην Δυτική Αττική

Τ. Θεοδωρικάκος:
Είμαστε με τον
αστυνομικό του
καθήκοντος, όχι με
τους επίορκους - Δεν
θα υπάρξει επιείκεια
για όποιον παραβαίνει
τον όρκο του

Επίσκεψη του
Γιώργου Παπανδρέου
στην Ελευσίνα

Στο πλαίσιο της περιοδείας του προς τις
κάλπες της 5ης Δεκεμβρίου σελ. 9

Πρόσθετη χρηματοδότηση στο Δήμο
Μεγαρέων από την Περιφέρεια
και το Ε.Π. «Αττική 2014-2020» για την
κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων
αποχέτευσης
σελ. 7

σελ. 3-16

ΕΠΣΔΑ:

Το αγωνιστικό πρόγραμμα
του Σαββατοκύριακου
στην Δυτική Αττική

Ο Απόλλωνας Ποντίων 3-1 την
Ένωση Ασπροπύργου
σελ. 11
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2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ- ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ , Αχαρνών 7, 2105576029

- 17.500 το τελευταίο 24ωρο
«Έκρηξη» στα ραντεβού για το εμβόλιο στους άνω των 60

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Βιλλιώτης Νικόλαος Ε.

Δήμητρας 17, 2105560049
MANΔΡΑ

Γιάννου Γεώργιος Ι.

Κοροπούλη Βαγγέλη 25, 2105555844
Άνω Λιόσια

Καραΐσκος Θεόδωρος Θ.Πηνειού 81,
2102481114
ΑΧΑΡΝΕΣ

Μητροκώτσα Δήμητρα - Μαρία
Αριστοτέλους 132, 2102462255

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

Μερόπη, Μυρόπη, Σολομών, Σολομώντας,
Σόλων, Σόλωνας, Σολομωντία
Πορφύριος, Πορφυρός, Πορφύρης, Πορφυρή,
Πορφυρία, Πορφύρα, Πορφυρώ, Πορφυρούλα

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

Ισχυρή αύξηση των νέων ραντεβού εμβολιασμών, στον
απόηχο της ανακοίνωσης των μέτρων υποχρεωτικότητας από τον πρωθυπουργό, καταγράφεται τις τελευταίες ώρες.
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το τελευταίο 24ωρο,
κλείστηκαν 17.500 ραντεβού για πρώτη δόση στην ηλικιακή ομάδα των 60 και άνω.
Όπως τονίζεται, ο εν λόγω αριθμός κινείτο κοντά στα
2.600 ημερησίως, δηλαδή τα νέα δεδομένα αποτυπώνουν σχεδόν επταπλασιασμό των ραντεβού.
Η κατακόρυφη αύξηση δημιουργεί νέες προσδοκίες για
την ενίσχυση του λεγόμενου «τείχους ανοσίας» και
«οχύρωση» της χώρας, ενόψει των γιορτών των Χριστουγέννων, αλλά και εν μέσω ανησυχιών για τη γενικότερη πορεία της πανδημίας μετά την εμφάνιση της νέας
παραλλαγής Όμικρον.
Σύμφωνα με την κυβέρνηση, τα επιστημονικά και
επιχειρησιακά δεδομένα που οδήγησαν στην απόφαση
της υποχρεωτικότητας είναι τα εξής:
1) 9 στους 10 θανάτους από COVID αφορούν πολίτες
60+
2) 7 στους 10 διασωληνωμένοι ασθενείς είναι 60+

3) 8 στους 10 διασωληνωμένοι είναι ανεμβολίαστοι
4) τον τελευταίο μήνα, η αύξηση των νέων ραντεβού
στην πληθυσμιακή ομάδα 60+ είναι μόλις 3% έναντι 515% στις υπόλοιπες ηλικίες, ενώ ο κίνδυνος είναι αντιστρόφως ανάλογος για αυτή την ομάδα πληθυσμού.
5) σε χώρες όπως η Πορτογαλία και η Δανία που έχουν
πετύχει 99% εμβολιασμό σε αυτή την ομάδα η πίεση στο
σύστημα υγείας και η απώλεια ζωών είναι έως 10 φορές
μικρότερη από ό,τι στην Ελλάδα.
Υποχρεωτικότητα και ειδικό ταμείο

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την υποχρεωτικότητα του
εμβολιασμού για τις ηλικίες άνω των 60 ετών. Όσοι δεν
έχουν εμβολιαστεί στη συγκεκριμένη ηλιακή ομάδα θα
πρέπει έως τις 16 Ιανουαρίου να έχουν κλείσει το ραντεβού για την πρώτη δόση. Διαφορετικά, κάθε μήνα θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ το οποίο
θα βεβαιώνεται άμεσα από την ΑΑΔΕ και τα χρήματα
αυτά θα συγκεντρώνονται σε ειδικό ταμείο το οποίο θα
χρηματοδοτεί τα νοσοκομεία.

- ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Πρόστιμο 100 ευρώ: Ποιοι εξαιρούνται
και πότε θα μειώνεται στα 50 ευρώ
Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για τον
υποχρεωτικό εμβολιασμό που που προβλέπει
πρόστιμο 100 ευρώ στους ανεμβολίαστους άνω
των 60 στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας
με τί τλο "Σύσταση και Οργάνωση νομι κού
προσώπου ιδιωτικού δικαίου επωνυμία "Εθνική
Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας”, στρατηγική
κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας".
Όπως σημειώνεται, "για επιτακτικούς λόγους
προστασί ας δημόσι ας υγεί ας, εμβολι άζονται
υποχρεωτικά κατά του κορονοϊού όλα τα φυσικά
πρόσωπα που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη
διαμονή τους εντός της ελληνικής επικράτειας και
έχουν γεννηθεί έως και 31η Δεκεμβρίου 1961.
Τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου πρέπει να
έχουν λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως
και την 16η Ιανουαρίου 2022, η δε ολοκλήρωση
του εμβολιαοτικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον
προβλεπόμενο χρόνο".

Συνεχίζεται στη σελ. 4
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Κορωνοϊός: 6.196 νέα
κρούσματα 75 θάνατοι &
690 διασωληνωμένοι

Τα
ν έα
κρούσματα κορον οϊού σήμερα
Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου αν ακοίν ωσε ο ΕΟΔΥ .
Σύμφων α με την
ε ν η μ έ ρ ωσ η ,
κατά το τελευταίο
24ωρο
στην
Ελλάδα καταγράφον ται 75 ν έοι
θάν ατοι εν ώ στις
ΜΕΘ της χ ώρας ν οσηλεύον ται 690 διασωλην ωμέν οι
ασθεν είς. Καταγράφον ται συν ολικά 6.196 ν έα
κρούσματα.
To Rt για την επικράτεια βάσει των κρουσμάτων
εκτιμάται σε 1.04 (95% ΔΕ: 0.96 - 1.12)
Οι ν έοι θάν ατοι ασθεν ών με COVID-19 είν αι 75,
εν ώ από την έν αρξη της επιδημίας έχ ουν καταγραφεί συν ολικά 18.234 θάν ατοι. Το 95.4% είχ ε υποκείμεν ο ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άν ω.
Ο αριθμός των ασθεν ών που ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι είν αι 690 (61.0% άν δρες). Η διάμεση
ηλικία τους είν αι 64 έτη.
To 79.9% έχ ει υποκείμεν ο ν όσημα ή/και ηλικία 70
ετών και άν ω.
Μεταξύ των ασθεν ών που ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι, 550 (79.71%) είν αι αν εμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμέν οι και 140 (20.29%) είν αι πλήρως
εμβολιασμέν οι.
Από την αρχ ή της παν δημίας έχ ουν εξέλθει από
τις ΜΕΘ 3.530 ασθεν είς.
Οι εισαγωγές ν έων ασθεν ών Cov id-19 στα ν οσοκομεία της επικράτειας είν αι 507 (ημερήσια μεταβολή
+28.68%).
Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είν αι 466
ασθεν είς.
Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είν αι 38 έτη
(εύρος 0.2 έως 106 έτη), εν ώ η διάμεση ηλικία των
θαν όν των είν αι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).

θριάσιο-3

Ξεσκεπάστηκε μεγάλο κύκλωμα παράνομων ελληνοποιήσεων

320.000 ευρώ σε χρηματοκιβώτιο διοικητή
τμήματος Ασφαλείας στην Δυτική Αττική

«Ξέπλυμα» ποινικών με βαρύ παρελθόν έκανε το κύκλωμα των παράνομων ελληνοποιήσεων, στο οποίο εμπλέκονται και δεκάδες αστυνομικοί

Μ

ία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις που έχ ει χ ειριστεί μέχ ρι σήμερα η Υ π ηρεσία Εσωτερικών
Υποθέσεων χ αρακτηρίζεται -από πηγές του υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη- η υπόθεση των π αράν ομων ελλην οπ οιήσεων από κύκλωμα
επ ίορκων αστυν ομικών , που εξιχ ν ιάστηκε μετά απ ό
πολύμην ες έρευν ες.
Σύμφων α με έγκυρες πληροφορίες, εκτός απ ό τις συλλήψεις π ου έχ ουν
γίν ει,
βρέθηκαν
320.000 ευρώ στο
χ ρηματοκιβώτιο διοικητή
τμήματος
Ασφαλείας
στην
Δυτική Αττική, ο οποίος θεωρείται από
τα βασικά στελέχ η του κυκλώματος.
Οι αστυν ομικοί που εισέβαλαν χ θες στο γραφείο του τον
πίεσαν ν α τους το δείξει και το άν οιξαν με τροχ ό, καθώς
ισχ υρίστηκε ότι δεν θυμόταν τον συν δυασμό, εν ώ για το
ποσό ισχ υρίστηκε ότι ήταν συγγεν ικού προσώπου του και
το είχ ε εκεί για ασφάλεια.
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, επισκέφθηκε το πρωί τη Διεύθυν ση Εσωτερικών
Υποθέσεων προκειμέν ου ν α εν ημερωθεί για την πορεία
της δικογραφίας, εν ώ σήμερα αν αμέν εται ν α γίν ουν αν α-

κοιν ώσεις.
Όπως αν αφέρουν αστυν ομικές πηγές, πρόκειται για μία
ογκωδέστατη δικογραφία που περιλαμβάν ει δεκάδες άτομα,
εκ των οποίων τουλάχ ιστον 30 είν αι αστυν ομικοί.

Μέχ ρι στιγμής έχ ουν συλληφθεί 20 άτομα, εκ των οποίων 10 είν αι αστυν ομικοί που υπηρετούν ως επί το
πλείστον σε τμήματα ασφαλείας ή γραφεία διαβατηρίων
κυρίως της Δυτικής Αττικής, αλλά έχ ουν γίν ει έφοδοι και σε
άλλα τμήματα της Αττικής.
Στους υπόλοιπους συλληφθέν τες συμπεριλαμβάν ον ται
έν ας δικηγόρος, δύο υπάλληλοι τοπικής αυτοδιοίκησης και
οι άλλοι ιδιώτες
«Ξέπλυμα» ποινικών ΣΥ ΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 16

Προγραμματική σύμβαση ΥΠΕΝ - Δ. Φυλής
για την προστασία της Πάρνηθας

Προγραμματική Σύμβαση με αντικείμενο την προστασία, αναβάθμιση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις του
Δήμου Φυλής υπέγραψε, το πρωί της Τετάρτης 1ης Δεκεμβρίου 2021, με τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) Κώστα Σκρέκα, ο Δήμαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς.

Η σύμβαση προβλέπει τη σύνταξη μελετών και την εκτέλεση έργων, συνολικού προϋπολογισμού 8,57 εκατ. Ευρώ, που αποβλέπουν:
Στην αντιπυρική προστασία με τη βελτίωση των δασικών δρόμων, του δικτύου
υδροδότησης των επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών μέσων, την πύκνωση
των πυροφυλακείων και τη χρήση νέων τεχνολογιών.
Στην απομάκρυνση των μπάζων, των απορριμμάτων και των ξερών δέντρων
από το δάσος, στην αξιοποίηση των ξερών ξύλων, στη δεντροφύτευση στα
σημεία που χρειάζεται και στην μετατροπή του πυροφυλακείου στην Πηγή
Φυλής σε Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Στη συντήρηση και τη δημιουργία νέων χώρων αναψυχής στο βουνό, στη
συντήρηση των μονοπατιών, στην κατασκευή πέτρινων βρυσών, στην τοποθέτηση πινακίδων με πληροφορίες στην είσοδο του δάσους και σε κεντρικά σημεία
του και στη δημιουργία εφαρμογών για την ψηφιακή διευκόλυνση των επισκεπτών.
Την ικανοποίησή του για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης εξέφρασε ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς.

« Η Προγραμματική Σύμβαση προστατεύει τον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας
και τις δασικές εκτάσεις του Δήμου Φυλής. Προστατεύει, αναβαθμίζει και αναδεικνύει την πολύτιμη, για όλο το Λεκανοπέδιο χλωρίδα και πανίδα του δάσους.
Παράλληλα, στηρίζει την Πάρνηθα ως αναπτυξιακή προτεραιότητα του Δήμου
Φυλής, ενισχύοντας την επισκεψιμότητα της περιοχής. Ευχαριστώ τον Υπουργό
Κωνσταντίνο Σκρέκα που με την υπογραφή της σύμβασης έδειξε το έμπρακτο
ενδιαφέρον της Κυβέρνησης και του ίδιου για το σημαντικότερο πνεύμονα
πρασίνου της Αττικής», τόνισε ο Δήμαρχος Φυλής.
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Νέα δρομολόγια λεωφορείων ανάμεσα σε Άνω Λιόσια
και Νερατζιώτισσα από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ 2.

Μάλιστα, σημειώνεται πως "δεν υπέχουν υποχρέωση εμβολιασμού" όσοι:

(α) έχουν νοσήσει και για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από τη
νόσηση και

(β) έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια
του εμβολίου.

Η

ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ενημερώνει
ότι, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού από
1/12/2021 έως 15/12/2021 θα
υπάρχει λεωφορει ακή σύνδεση
μεταξύ του Σ.Σ. Άνω Λιοσίων & του
Σ.Σ. Νερατζιώτισσας.
Συγκεκριμένα θα υπάρχει ανταπόκριση με τους συρμούς του προαστιακού του Κιάτο προς Αθήνα.
Τα δρομολόγια των λεωφορείων:

06:02 – 2 Λεωφορεία Άνω Λιόσια
προς Νερατζιώτισσα και επιστροφή
στις 06:30
07:02 – 3 Λεωφορεία Άνω Λιόσια
προς Νερατζιώτισσα και επιστροφή
στις 07:30

08:02 – 3 Λεωφορεία Άνω Λιόσια
προς Νερατζιώτισσα και επιστροφή
στις 08:30
09:02 – 3 Λεωφορεία Άνω Λιόσια

προς Νερατζιώτισσα και επιστροφή
στις 09:30
10:02 – 2 Λεωφορεία Άνω Λιόσια
προς Νερατζιώτισσα και επιστροφή
στις 10:30

11:02 – 2 Λεωφορεία Άνω Λιόσια
προς Νερατζιώτισσα και επιστροφή
στις 11:30

12:02 – 2 Λεωφορεία Άνω Λιόσια
προς Νερατζιώτισσα και επιστροφή
στις 12:30

13:02 – 2 Λεωφορεία Άνω Λιόσια
προς Νερατζιώτισσα και επιστροφή
στις 13:30

14:02 – 2 Λεωφορεία Άνω Λιόσια
προς Νερατζιώτισσα και επιστροφή
στις 14:30

15:02 – 3 Λεωφορεία Άνω Λιόσια
προς Νερατζιώτισσα και επιστροφή
στις 15:30

Ειδικώς τα άτομα αναπηρία που αδυνατούν να υποβληθούν σε διαδικασία
του εμβολιασμού για αντικειμενικούς λόγους, που σχετίζονται με την πραγματική τους κατάσταση, ως συνέπεια των παθήσεών τους, όπως οι βαριές
περιπτώσεις αυτισμού και επιληψίας, δύνανται να εξαιρούνται από την
υποχρέωση εμβολιασμού, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του θεράποντος ιατρού τους και κατόπιν έγκρισης από τις επιτροπές ανά υγειονομική περιφέρεια της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης. Δεν εμπίπτουν,
επίσης, εψαρμογής του παρόντος οι κατηγορίες εργαζομένων που υποχρεούνται εμβολιασμό κατ’ εψαρμογή του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’
130).
Πρόστιμο: Πότε πέφτει στα 50 ευρώ

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης παρ. 1 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ μηνιαίως. Στην
περίπτωση διενέργειας της πρώτης έως και τη 15η μέρα του μήνα και ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού κύκλου σύμφωνα τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο, ειδικώς για μήνα αυτό, επιβάλλεται
διοικητικό πρόστιμο 50 ευρώ.

Εάν η πρώτη δόση γίνει από την 16η μέρα του μήνα και εντεύθεν, επιβάλλεται σύνολο κύρωσης ύψους 100 ευρώ. Ειδικώς για τον μήνα Ιανουάριο
του 2022, για παραβίαση της υποχρέωσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο
50 ευρώ.

Οι κυρώσεις αίρονται από πρώτη μέρα του επόμενου μήνα από την πραγματοποίηση της πρώτης δόσης. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού κύκλου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο, οι κυρώσεις επιβάλλονται από το χρονικό θεμελίωσης της
σχετικής υποχρέωσης.

«Πρόσβαση Παντού»
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3η Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Τ

Κ. Χατζηδάκης: Εντός του 2022 θεσμοθετείται η κάρτα αναπηρίας

ο χώρο όπου θα μεταστεγαστούν τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)
στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, από
τις σημερινές εγκαταστάσεις της Πειραιώς, επισκέφθηκε χθες ο Υπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης.
Ο κ. Χατζηδάκης συναντήθηκε με
την πρόεδρο του Δ.Σ. του ΣΕΦ, Χριστίνα Τσιλιγκίρη, τον συντονιστή διευθυντή του ΣΕΦ, Παναγιώτη Κουτσογιάννη και τον αναπληρωτή συντονιστή διευθυντή, Δημήτρη Μπαρδάκα,
καθώς και με τεχνικούς που χειρίζονται το θέμα και συζήτησαν τρόπους
επίσπευσης των έργων μεταστέγασης των ΚΕΠΑ από την Πειραιώς στα
νέα κτίρια που θα κατασκευαστούν
στο ΣΕΦ. Η Διοίκηση δεσμεύτηκε ότι
θα καταβάλει κάθε προσπάθεια, ώστε
τα έργα να προχωρήσουν χωρίς
καθυστέρηση.
Η κατεδάφιση των υφιστάμενων
κατασκευών θα γίνει τις αμέσως επόμενες μέρες προκειμένου να κατασκευαστεί ο νέος χώρος 1.200 τ.μ. των
ΚΕΠΑ, με 26 αίθουσες, αποθήκες
κ.λπ. Οι νέες εγκαταστάσεις θα είναι
σύγχρονες και θα διαθέτουν θέρμανση, κλιματισμό και χώρους πάρκινγκ.
Στη συνέχεια ο Υπουργός Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής
Χατζηδάκης, απηύθυνε χαιρετισμό σε

ημερίδα για την προσβασιμότητα
ΑμεΑ σε δημόσιους χώρους και χώρους δημόσιας χρήσης, με τίτλο «Πρόσβαση Παντού», που πραγματοποιήθηκε στο ΣΕΦ, με αφορμή την 3η
Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.

Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε πως η
μεταστέγαση των ΚΕΠΑ είναι μόνο
ένα από τα έργα που προωθεί η
Κυβέρνηση για τα άτομα με αναπηρία. Ειδικά για τα μέτρα προσβασιμότητας, ο Υπουργός υπενθύμισε
πως «διασφαλίσαμε χρηματοδότηση
μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης για την
προσβασιμότητα των συνανθρώπων
μας με αναπηρία σε: 4.000 ιδιωτικές
κατοικίες, 700 ιδιωτικούς χώρους
εργασίας, 300 δημόσιους χώρους
εργασίας και 17 κέντρα κοινωνικής
πρόνοιας».
Οι πρωτοβουλίες αυτές συνδυάζονται, όπως τόνισε ο κ. Χατζηδάκης, και
με μέτρα που αποτελούν πλέον νόμο
του κράτους, μετά την ψήφιση του
νόμου για τον εκσυγχρονισμό της
χωροταξικής-πολεοδομικής νομοθεσίας, κατά τη θητεία του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Αυτά είναι:
· Η υποχρέωση τόσο το υφιστάμενα
όσο και τα νέα κτίρια να καταθέτουν
μελέτη προσβασιμότητας και να προ-

σαρμόζονται από το
ισόγειο μέχρι και τον
τελευταίο όροφο, σε μία
νέα κάθετη προσβασιμότητα.

· Τα κίνητρα για την ενίσχυση της
προσβασιμότητας των κτιρίων, με τη
δυνατότητα εγκατάστασης κατασκευών, όπως ειδικές ράμπες εκτός
της ρυμοτομικής γραμμής, η προσθήκη ανελκυστήρων σε κτίρια, όπου
δεν υπήρχε σχετική πρόβλεψη στην
αρχική οικοδομική άδεια.

· Οι κατασκευές που εξυπηρετούν
άτομα με ειδικές ανάγκες (πλατύσκαλα, ανελκυστήρες) να μην προσμετρώνται πλέον στον συντελεστή δόμησης. Και να μπορούν να προστίθενται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του
συνόλου των συνιδιοκτητών.

· Η υποχρέωση προσβασιμότητας
ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων στους κοινόχρηστους
χώρους του κτιρίου, σε κάθε
περίπτωση μεταβολής της χρήσης
κτιρίου ή χώρου κτιρίου. Σε αντίθετη
περίπτωση η κατασκευή θεωρείται
αυθαίρετη!
Επιπλέον, στο Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης, «αναπτύσσουμε

ΣΥΜΦΩΝΙΑ GRID TELECOM ΚΑΙ ISLALINK ΓΙΑ ΝΕΟ
∆ΙΑ∆ΡΟΜΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Η Grid Telecom και η
Islalink ανακοινώνουν
την υπογραφή συµφωνίας 25ετούς διάρκειας
µε αντικείµενο την
επέκταση του επίγειου
οπτικού δικτύου κορµού
του
υποβρυχίου
καλωδίου IONIAN που
συνδέει την Ιταλία και
την
Ελλάδα.
Στην
ελληνική πλευρά, το
καλώδιο µήκους 320
χιλιοµέτρων της Islalink
θα συµπληρωθεί από
δίκτυο οπτικών ινών
1.000 χλµ. της Grid
Telecom, το οποίο συνδέει την Πρέβεζα µε την
Αθήνα και στη συνέχεια
µε τη Θεσσαλονίκη.
Η συνεργασία της
θυγατρικής του Α∆ΜΗΕ
και της Islalink σηµατοδοτεί την επέκταση
κρίσιµων ευρυζωνικών
υποδοµών στη Μεσόγειο
που ενισχύουν σηµαντικά τη διασυνδεσιµότητα
των δύο χωρών µε επιπ-

λέον χωρητικότητα 360
Tbps.
Το καλώδιο IONIAN
αναµένεται να συµβάλλει καθοριστικά στην
ανάδειξη
των
δύο
µεγαλύτερων αστικών
κέντρων της Ελλάδας ως
περιφερειακών κόµβων
για υπηρεσίες νέφους,
περιεχοµένου και τηλεπικοινωνιών, δίνοντας
έναυσµα για νέες επενδύσεις σε ψηφιακές υποδοµές.
Η συµφωνία είναι
συνεπής µε τη στρατηγική της Grid Telecom που
έχει ως στόχο να εδραιώσει τη θέση της ως
βασικός ουδέτερος πάροχος υπηρεσιών χονδρικής στην ευρύτερη περιοχή,
προσφέροντας
στους πελάτες της εναλλακτικές διαδροµές µε
τα γειτονικά κράτη.
Ο ∆ιευθυντής της Grid
Telecom, κ. Γιώργος
Ψυρρής, δήλωσε σχετι-

κά: «Είµαστε περήφανοιπου βοηθάµε στην υλοποίηση του έργου IONIAN που θα φέρει µια νέα
και εναλλακτική διεθνή
διαδροµή, η οποία θα
βοηθήσει την Ελλάδα να
γίνει ένας από τους βασικούς κόµβους δεδοµένων
της Μεσογείου.
Είµαστε, επίσης, ενθουσιασµένοι που µπορούµε να υπολογίζουµε
την Islalink ως έναν
σηµαντικό εταίρο για
την ανάπτυξη της διεθνούς στρατηγικής µας».
Η CEO της Islalink, κ.
Esther Garcés, δήλωσε:
«Το να έχουµε την Grid

Telecom ως προµηθευτή
επίγειων οπτικών ινών
στην Ελλάδα µας δίνει
µεγάλη αυτοπεποίθηση.
Το οπτικό δίκτυο που
διαχειρίζεται η Grid
Telecom είναι αποδεδειγµένα υψηλής αξιοπιστίας και καλύπτει
πλήρως τις απαιτήσεις
του
συστήµατος
ΙΟΝΙΑΝ.
Επιπλέον, η Grid
Telecom και η Islalink
είναι πλήρως ευθυγραµµισµένες από στρατηγική άποψη, αφού και οι
δύο εταιρείες είµαστε
ουδέτεροι πάροχοι υπηρεσιών χονδρικής».

πρωτοβουλίες και προωθούμε δράσεις που έχουν στόχο τη διευκόλυνση
της καθημερινότητας των συνανθρώπων μας με αναπηρία και την
προάσπιση των δικαιωμάτων τους».

Σε αυτό το πλαίσιο:
· Εντός του 2022, θα τεθεί σε εφαρμογή, η κάρτα αναπηρίας.
· Θεσμοθετήθηκε ο προσωπικός
βοηθός, για 1.000 άτομα με αναπηρία
(και τους αντίστοιχους βοηθούς τους)
σε πρώτη φάση, ικανοποιώντας ένα
πάγιο αίτημα του αναπηρικού κινήματος.
· Μπήκε τέλος στην ταλαιπωρία των
αναπήρων συμπολιτών μας με ακρωτηριασμούς και άλλες μη αναστρέψιμες παθήσεις, καθώς πλέον δεν θα
χρειάζεται να περνούν από επιτροπές
ξανά και ξανά για την πιστοποίηση
της ίδιας αναπηρίας.
«Ημέρα για τα άτομα με αναπηρία
είναι κάθε μέρα του χρόνου. Κάθε
μέρα πρέπει να είμαστε δίπλα σε
αυτούς τους συνανθρώπους μας,
καθώς όσα και να κάνουμε γι’ αυτούς
δεν είναι αρκετά», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην
εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πραγματοποιούνται
στην εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου, λόγω εργασιών....

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την
Τροχαία Αττικής, κατά το χρονικό διάστημα από
29.11.2021 έως την 04.12.2021 και καθ' όλο το
24ωρο θα πραγματοποιείται αποκλεισμός της
κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα και
στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) της Ν.Ε.Ο.
Αθηνών - Κορίνθου, περιοχής Δήμου Μεγαρέων,
στο τμήμα της μεταξύ των χ/θ 35,476 και 31,863,
στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
Από την Τροχαία παρακαλούνται οι οδηγοί των
οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη
διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και
να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

6 - θριάσιο
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Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα
Ρομά του Δήμου Μεγαρέων

ΕΦΚΑ: νέες τοπικές δομές σε Ίλιον,
Αχαρνές και Πετρούπολη

Ενημέρωση – παρουσίαση στις 6 Δεκεμβρίου με θέμα «Σεξουαλική
Αγωγή» στο πλαίσιο του μαθήματος «Εργαστήρια Δεξιοτήτων».

Τ

ο Κέντρο Κοινότητας με
Παράρτημα Ρομά του Δήμου
Μεγαρέων σε συνεργασία με
το 3ο Γυμνάσιο Μεγάρων, κατόπιν
πρόσκλησης που έλαβε από τη Διεύθυνση του Σχολείου, θα πραγματοποιήσει
ενημέρωση – παρουσίαση στις 6 Δεκεμβρίου 2021 με θέμα «Σεξουαλική
Αγωγή» στο πλαίσιο του μαθήματος
«Εργαστήρια Δεξιοτήτων». Την ενημέρωση θα την πραγματοποιήσει η Επισκέπτρια Υγείας του Κέντρου κυρία Ρήγα
Μαρία.
Τονίζεται ότι κατά τη διάρκεια της
ενημέρωσης θα τηρηθούν αυστηρά όλα
τα μέτρα προστασίας για την πρόληψη
της διασποράς της νόσου Covid-19.
Προς ενημέρωση, το Παράρτημα
Ρομά έχει ως στόχο την ενίσχυση της
κοινωνικής ένταξης και προώθησης
στην απασχόληση της συγκεκριμένης
ομάδας πληθυσμού, η οποία βιώνει
πολλαπλό κοινωνικό αποκλεισμό και ζει
υπό συνθήκες διαβίωσης μη αποδεκτές.
Το Παράρτημα συνδέεται με Υπηρεσίες του Δήμου, της Περιφέρειας ή
ακόμα και κρατικές Υπηρεσίες που
συμβάλλουν στην κοινωνική προστασία,
την κοινωνική ένταξη και την προώθηση
στην απασχόληση των ωφελουμένων.

Επίσης αναπτύσσει διαδικασίες συνεργασίας οι οποίες αποβλέπουν στην
επίτευξη της συνέργειας και συμπληρωματικότητας μεταξύ συναφών δράσεων
και υπηρεσιών καθώς και την δημιουργία δικτύων με φορείς οι οποίοι α)
έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες που
σχετίζονται με θέματα που αφορούν
τους Ρομά, ή/και β) υλοποιούν δράσεις
ή ενέργειες σχετικές με το αντικείμενο.
Για την επίτευξη των παραπάνω, το
Παράρτημα δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών μέσω εξατομικευμένης
και μακροπρόθεσμης προσέγγισης στα
ωφελούμενα άτομα.
Αρχικά πραγματοποιείται καταγραφή
των κοινωνικο-οικονομικών προβλημάτων του πληθυσμού, η υγειονομική
κατάσταση των ωφελουμένων και τα
προβλήματα στη σχολική ένταξη των
παιδιών της ομάδας στόχου.
Παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικού και υποστηρικτικού χαρακτήρα,
διευκόλυνση της πρόσβασης της ομάδας
στόχου σε δημόσια αγαθά και υπηρεσίες, δράσεις για την προώθηση στην
εκπαίδευση, επίλυση εκκρεμοτήτων για
την εγγραφή των παιδιών στο σχολείο,
ανάπτυξη δράσεων για την προαγωγή
της υγείας των ωφελουμένων, πραγματοποίηση προληπτικών εξετάσεων και
προγραμματισμός ραντεβού υγείας κ.α.
Οι υπηρεσίες είναι τα απαραίτητα βήματα για την πορεία τους προς την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση.
Τέλος, υποστηρίζει τα ωφελούμενα
άτομα Ρομά ως προς τις διαδικασίες διανομής του Κοινωνικού Εισοδήματος
Αλληλεγγύης.

Σ

τη σύσταση νέων
τοπικών
διευθύνσεων, με την
κατάργηση των παλαιών
δομών και την ενσωμάτωσή τους στις νέες τοπικές,
προχωρά η διοίκηση του
e-ΕΦΚΑ, με στόχο τη
βελτίωση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων,
των συνταξιούχων και των
εργοδοτών, την ταχύτερη
διεκπεραίωση των υποθέσεών τους και την επιτάχυνση της έκδοσης
συνταξιοδοτικών αιτημάτων.
Έτσι από την Τρίτη 30
Νοεμβρίου 2021, άρχισαν
να λειτουργούν οι νέες
τοπικές διευθύνσεις του eΕΦΚΑ ως εξής:
Της τοπικής διεύθυνσης
e-ΕΦΚΑ Γ΄ Δυτικού Τομέα
Αθήνας, με έδρα το Ίλιον
(οδός Μπίμπιζα 18, ΤΚ
13122, Ίλιον). Στην εν
λόγω οργανική μονάδα θα
εξυπηρετείται το σύνολο
των ασφαλισμένων του e-

ΕΦΚΑ εντός των ορίων
των Δήμων Ιλίου και Αγίων
Αναργύρων-Καματερού
της περιφερειακής ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών.
Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επικοινωνούν με
την τοπική διεύθυνση
μέσω του ηλεκτρονικού
τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ο υ
(td.cdtath@efka.gov.gr) ή
μέσω της τηλεφωνικής
γραμμής (2102649603).

Της τοπικής διεύθυνσης
e-ΕΦΚΑ Δ΄ Δυτικού Τομέα
Αθήνας, με έδρα την Πετρούπολη (οδός Κονίτσης
47-49, ΤΚ , 13232, Πετρούπολη). Στην εν λόγω
οργανική
μονάδα
θα
εξυπηρετείται το σύνολο
των ασφαλισμένων του eΕΦΚΑ εντός των ορίων
του Δήμου Πετρούπολης
της περιφερειακής ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών. Οι ασφαλισμένοι
μπορούν να επικοινωνούν

με την τοπική διεύθυνση
μέσω του ηλεκτρονικού
τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ο υ
(td.ddtath@efka.gov.gr) ή
μέσω των τηλεφωνικών
γραμμών
(21050689372105068961).

Της τοπικής διεύθυνσης
e-ΕΦΚΑ Α΄ Ανατολικής
Αττικής, με έδρα τις Αχαρνές (οδός Λ. Κύμης &
Επταλόφου, ΤΚ 13677,
Αχαρνές). Στην εν λόγω
οργανική
μονάδα
θα
εξυπηρετείται το σύνολο
των ασφαλισμένων του eΕΦΚΑ εντός των ορίων
του Δήμου Αχαρνών της
περιφερειακής ενότητας
Ανατολικής Αττικής. Οι
ασφαλισμένοι μπορούν να
επικοινωνούν με την τοπική διεύθυνση μέσω του
ηλεκτρονικού
ταχυδρομ
ε
ί
ο
υ
(td.aanattik@efka.gov.gr)
ή μέσω των τηλεφωνικών
γραμμών
(21024108022102410803).

Σε ρυθμούς Χριστουγέννων μπαίνει η αγορά

Α

2 Κυριακές με ανοιχτά τα
εμπορικά καταστήματα
τον Δεκέμβριο

πό τις 12 Δεκεμβρίου ξεκιν ά το
εορταστικό ωράριο 2021. Οι δύο
Κυριακές που θα είν αι αν οιχ τά
τα μαγαζιά.
Σε ρυθμούς Χριστουγέν ν ων μπαίν ει
η αγορά, εν ώ στις 12 Δεκεμβρίου ξεκιν ά το εορταστικό ωράριο. Τα καταστήματα θα είν αι αν οιχ τά τις Κυριακές 12
και 19 Δεκεμβρίου για ν α κάν ουν τις
χ ριστουγεν ν ιάτικες αγορές τους οι
καταν αλωτές.
Ο Εμπ ορικός Σύλλογος Αθην ών
έδωσε το εορταστικό ωράριο:
Κυριακή 12/12/2021 11.00 – 18.00
Δευτέρα 13/12/2021 10.00 – 21.00
Τρίτη 14/12/2021 10.00 – 21.00

Τετάρτη 15/12/2021 10.00 – 21.00

Πέμπτη 16/12/2021 10.00 – 21.00

Παρασκευή
21.00

17/12/2021

10.00

–

Σάββατο 18/12/2021 10.00 – 18.00

Κυριακή 19/12/2021 11.00 – 18.00

Δευτέρα 20/12/2021 10.00 – 21.00
Τρίτη 21/12/2021 10.00 – 21.00

Τετάρτη 22/12/2021 10.00 – 21.00
Πέμπτη 23/12/2021 10.00 – 21.00

Παρασκευή
18.00

24/12/2021

Σάββατο 25/12/2021 ΑΡΓΙΑ

10.00

Κυριακή 26/12/2021 ΑΡΓΙΑ
–

Δευτέρα 27/12/2021 10.00 – 21.00
Τρίτη 28/12/2021 10.00 – 21.00

Τετάρτη 29/12/2021 10.00 – 21.00

Πέμπτη 30/12/2021 10.00 – 21.00

Παρασκευή
18.00

31/21/2021

Σάββατο 1/1/2022 ΑΡΓΙΑ
Κυριακή 2/1/2022 ΚΛΕΙΣΤΑ

10.00

–
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Αλλαγή σκυτάλης στον Σύνδεσμο της Πάρνηθας
με παμψηφεί νέο Πρόεδρο τον Βασίλη Λαζάρου

“Αλλαγή
σκυτάλης”
στο Σύνδεσμο της
Πάρνηθας (ΣΥΝΠΑ) με
νέο Πρόεδρο τον, επί
σειρά ετών δραστήριο
μέλος του και Δημοτικό
Σύμβουλο
Αχαρνών
Βασίλη Λαζάρου, που
το πρωί της Τρίτης 1η
Δεκεμβρί ου
2021
εκλέχθηκε παμψηφεί,
από τα μέλη των Δήμων
που συμμετέχουν στον
Σύνδεσμο.
Πιο συγκεκριμένα στις
εκλογές συμμετεί χαν,
ο
για δύο συνεχείς
θητείες Πρόεδρος του
ΣΥΝΠΑ, Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, , ο
Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, ο Δήμα-

Δαμάσκος και οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι
Αχαρνών
Βασί λης Λαζάρου, Φυλής
Γιώργος Σονίδης, Διονύσου
Δημήτρης Χιώτης και Ωρωπού Νικόλαος Τζεβελέκος.

ρχος Απροπύργου Νίκος Μελετίου. οι Αντιδήμαρχοι Αχαρνών, Μιχάλης Βρεττός και Νικόλαος

Όπως προέκυψε από την
διαδικασία, εκλέχθηκαν οι
εξής:
Πρόεδρος: Βασίλης Λαζάρου
Αντιπρόεδρος: Δημήτρης
Χιώτης
Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής:
Βασίλης Λαζάρου - Δημήτρης Χιώτης - Νικόλαος Τζεβελέκος και αναπληρωματι κά μέλη Νι κόλαος
Δαμάσκος και Γιώργος Σονίδης.

Πρόσθετη χρηματοδότηση στο Δήμο Μεγαρέων από την Περιφέρεια Αττικής και το Ε.Π.
«Αττική 2014-2020» για την κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων

Π

ρόσθετη χ ρηματοδότηση ύψους 579 χ ιλ. €
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Αν άπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του ΕΣΠΑ 20142020 εξασφάλισε η Περιφέρεια Αττικής για τη χ ρηματοδότηση της κατασκευής ιδιωτικών συν δέσεων
(διακλαδώσεων ) αποχ έτευσης στον Δήμο Μεγαρέων .
Ειδικότερα το ν έο αυτό υποέργο εν τάχ θηκε στο
Επιχ ειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», μέσω
τροποποίησης της Πράξης «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων της πόλης των Μεγάρων - έργα Β΄ φάσης»,
προϋπολογισμού 6 εκ. €.
Με το ν έο αυτό υποέργο χ ρηματοδοτείται η κατασκευή 1.400 ιδιωτικών συν δέσεων (διακλαδώσεις)
αποχ έτευσης στον Δήμο Μεγάρων και εξασφαλίζεται η
σύν δεση περισσότερων από 5.000 πολιτών στο κεν τρικό δίκτυο αποχ έτευσης της πόλης.
Αξίζει ν α σημειωθεί ότι τον Ιούν ιο του 2021, το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων αιτήθηκε ν α
μην χ ρεωθούν οι ιδιοκτήτες των ακιν ήτων τη δαπάν η
διακλάδωσης των συν δέσεων , ν α επιστραφούν τα
καταβληθέν τα ποσά, καθώς και ν α διαγραφεί το υπόλοιπο χ ρεωστικό ποσό, εφόσον το έργο θα χ ρηματο-

δοτηθεί απ ό
το ΕΣΠΑ.
Με
την
έν ταξη
του
υποέργου στο
Ε.Π. Αττική
2014-2020,
επιτυγχ άν εται
η μη χ ρέωση
των
ιδιοκτητών
των
ακιν ήτων με
τη
δαπ άν η
διακλάδωσης των συν δέσεων , καθώς και η επιστροφή
τυχ όν ποσών που έχ ουν ήδη καταβληθεί από τους
πολίτες στο πλαίσιο της σύν δεσης με το δίκτυο
αποχ έτευσης.

Ο Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ. Πατούλης δήλωσε σχ ετικά:
«Διαρκής στόχ ος μας είν αι η βελτίωση της ποιότητας
ζωής των κατοίκων με σύγχ ρον α έργα και υποδομές
προς όφελος της υγείας και του περιβάλλον τος. Είμα-

στε πολύ ικαν οποιημέν οι
π ου, αξιοπ οιών τας την
κείμεν η ν ομοθεσία και τους
πόρους του ΕΣΠΑ 20142020, καταφέραμε ν α εξασφαλίσουμε στους πολίτες
των Μεγάρων την κατασκευή ιδιωτικών συν δέσεων
αποχ έτευσης στον Δήμο
τους, χ ωρίς οι ίδιοι ν α επιβαρυν θούν οικον ομικά. Με
τον τρόπο αυτό, λύν εται
έν α χ ρόν ιο πρόβλημα της
πόλης, οι υποδομές θωρακίζον ται και αν αβαθμίζον ται,
ώστε ν α μην αν τιμετωπίσουμε στο μέλλον προβλήματα με τα λύματα της περιοχ ής.
Στον σχ εδιασμό της Περιφέρειας έχ ουν πάν τα τον
κύριο ρόλο οι πολίτες, εν ώ μέγιστο μέλημά μας αποτελεί το ν α καλυτερεύσουμε την καθημεριν ότητά τους.
Θέλω ν α ευχ αριστήσω το Δήμαρχ ο Μεγαρέων Γ. Σταμούλη για τη συν εργασία και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας για την εξασφάλιση αυτής της πρόσθετης
χ ρηματοδότησης».
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Κατατέθηκε η τροπολογία για το έκτακτο βοήθημα των 250 ευρώ σε ευάλωτες ομάδες

Οι όροι και η διαδικασία για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ
στους χαμηλοσυνταξιούχους, τους δικαιούχους αναπηρικού επιδόματος ΟΠΕΚΑ και τους ανασφάλιστους υπερήλικες, πριν από το τέλος του έτους,καθορίζονται με τροπολογία του υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας

2. Προκειμέν ου ν α προσδιοριστούν οι τελικοί δικαιούχοι,
θα εξεταστεί ότι συν τρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

– Το ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα για το φορολογικό έτος 2021 δεν υπερβαίν ει τις 7.200 ευρώ.

Σε συν έχεια των εξαγγελιών του πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη, την περασμέν η εβδομάδα, καθορίζον ται με τροπολογία του υπουργείου Εργασίας και Κοιν ων ικών Υποθέσεων που κατατέθηκε στο σχέδιο ν όμου του υπουργείου
Υγείας «Σύσταση και οργάν ωση ΝΠΙΔ, με την επων υμία
“Εθν ική Κεν τρική Αρχή Προμηθειών Υγείας”, στρατηγική
κεν τρικών προμηθειών προϊόν των και υπηρεσιών υγείας»,
καθορίζον ται οι προυποθέσεις όσον αφορά στην έκτακτη
οικον ομική εν ίσχυση προς τους χαμηλοσυν ταξιούχους
προβλέπεται ότι:
1. Δυν ητικοί δικαιούχοι του βοηθήματος είν αι όσοι κατά
τον Νοέμβριο 2021 έλαβαν :

– οριστική ή προσωριν ή σύν ταξη ή προκαταβολή κύριας
σύν ταξης, λόγω γήρατος, αν απηρίας ή θαν άτου,
– προσυν ταξιοδοτική παροχή,

– αν απηρικά συν ταξιοδοτικά επιδόματα (όσα καταβάλλον ται από τον e-ΕΦΚΑ),

– καταλαμβάν ον ται επίσης και οι συν ταξιούχοι εκείν οι
που λαμβάν ουν σύν ταξη από το Γεν ικό Λογιστήριο του Κράτους, σύμφων α με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του
ν . 4387/2016 (αν άπηροι πολέμου, καλλιτέχν ες, κλπ).

– Το ετήσιο οικογεν ειακό φορολογητέο εισόδημά τους (το
άθροισμα των φορολογητέων εισοδημάτων του υπόχρεου
και του/της συζύγου/μέρους συμφών ου συμβίωσης) δεν υπερβαίν ει τις 14.400 ευρώ.

– Η συν ολική αξία της ακίν ητης περιουσίας του ν οικοκυριού, η οποία προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ έτους 2021 (φορολογικού έτους 2020), δεν
υπερβαίν ει το ποσό των 200.000 ευρώ.
– Είν αι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και έχουν υποβάλει
δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος
2020.3.
Το ύψος της εν ίσχυσης αν ά δικαιούχο είν αι 250 ευρώ,
προσαυξημέν ο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμεν ο μέλος του
φορολογούμεν ου, σύμφων α με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020. Εάν σε έν α ν οικοκυριό
είν αι και οι δύο συν ταξιούχοι και δικαιούχοι της εν ίσχυσης,
τότε η προσαύξηση για τα εξαρτώμεν α μέλη μοιράζεται ισόποσα.
4. Εάν έν ας συν ταξιούχος καταστεί δικαιούχος από τον
ΕΦΚΑ και ταυτόχρον α λαμβάν ει κάποια αν απηρική παροχή
του ΟΠΕΚΑ και άρα καταστεί δικαιούχος της προσαύξησης
των 250 ευρώ από αυτήν την αιτία, θα λάβει μόν ο την
εν ίσχυση των χαμηλοσυν ταξιούχων .

5. Η εν ίσχυση θα καταβληθεί στους δικαιούχους έως τις
31.12.2021. Θα είν αι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν
συμψηφίζεται με τυχόν χρέη του συν ταξιούχου. Ο τρόπος
καταβολής, (αν θα γίν ει σε μία καταβολή μαζί με τη σύν ταξη
Ιαν ουαρίου ή με εμβόλιμη πληρωμή), θα αν ακοιν ωθεί στις
επόμεν ες ημέρες.

Έως την Παρασκευή οι αιτήσεις με 100%
επιδότηση για νέους ανέργους
Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 10,5 εκατ. ευρώ, διαρκεί 7 μήνες

Τ

ην Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2021, λήγει η
προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρον ικών αιτήσεων επιχ ειρήσεων για τις εν απομείν αν τες
θέσεις του προγράμματος απόκτησης 7μην ης εργασιακής εμπειρίας αν έργων 18-30 ετών με 100%
επιδότηση μισθού και ασφαλιστικών εισφορών στις
Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας (250 θέσεις) και Ηπείρου
(150 θέσεις), αν αφέρει αν ακοίν ωση του ΟΑΕΔ.

Συγκεκριμέν α, όπως έχ ει ήδη καλυφθεί το 75% από
τις συν ολικά 1.600 θέσεις που προκηρύχ τηκαν ,
δίν ον τας την ευκαιρία σε ν έους ν α αποκτήσουν
πολύτιμη εμπειρία, ν α αν αβαθμίσουν τα προσόν τα
τους και ν α προετοιμαστούν για έν ταξη στην αγορά
εργασίας.
Ωφελούμεν οι είν αι εγγεγραμμέν οι στα μητρώα αν έργων των Κέν τρων Προώθησης Απασχ όλησης (ΚΠΑ2)
του ΟΑΕΔ που εδρεύουν σε περιοχ ές αρμοδιότητας
των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου,
ηλικίας 18-30 ετών , απόφοιτοι οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας. Στόχ ος της δράσης είν αι η
εν ίσχ υση της πρόσβασης των ν έων στην αγορά
εργασίας και η αν άσχ εση της διαρροής επιστημον ικού
εργατικού δυν αμικού.

Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 10,5 εκ. €, διαρκεί
7 μήν ες και ο ΟΑΕΔ καταβάλλει στους ωφελουμέν ους
μην ιαία αποζημίωση ίση με τον κατώτατο καθαρό
μισθό (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές), καθώς και
αν αλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.
Απαραίτητη προϋπόθεση είν αι ν α μην έχ ει προβεί
η επιχ είρηση σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας στο 3μην ο πριν από την
υποβολή της αίτησης.
Οι επιχ ειρήσεις που εν διαφέρον ται ν α συμμετάσχ ουν υποβάλλουν ηλεκτρον ική αίτηση μέσω της
ιστοσελίδας
του
Οργαν ισμού:
https://www.oaed.gr/proghrammata-anoikhta.

6. Προκειμέν ου ν α προσδιοριστούν οι τελικοί δικαιούχοι
της έκτακτης οικον ομικής εν ίσχυσης, ο e-ΕΦΚΑ και το ΓΛΚ
θα αποστείλουν στην Αν εξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ) αρχείο με τους ΑΦΜ και τους ΑΜΚΑ του συν όλου
των δυν ητικών δικαιούχων , ώστε ν α πραγματοποιηθούν
διασταυρώσεις με τα στοιχεία που τηρεί η ΑΑΔΕ και ν α βεβαιωθεί ότι πληρούν ται σωρευτικά όλες οι προϋποθέσεις που
έχουν τεθεί. Η ΑΑΔΕ θα παράξει το αρχείο με τους τελικούς
δικαιούχους, το οποίο θα αποσταλεί στον e-ΕΦΚΑ και το
ΓΛΚ, που θα προβούν στην καταβολή.
Όσον αφορά στη χ ορήγηση έκτακτης οικον ομικής
εν ίσχυσης προς τους δικαιούχους αν απηρικού επιδόματος
του ΟΠΕΚΑ, προβλέπεται ότι για τον Δεκέμβριο οι προν οιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αν απηρία προσαυξάν ον ται κατά 250 ευρώ. Η προσαύξηση καταβάλλεται άπαξ
και θα πραγματοποιηθεί κατά την τακτική καταβολή της
μην ιαίας προν οιακής παροχής του Δεκεμβρίου 2021.
Τέλος, προβλέπεται ότι η μην ιαία σύν ταξη αν ασφάλιστων υπ ερηλίκων και το επ ίδομα κοιν ων ικής
αλληλεγγύης αν ασφάλιστων υπερήλικων χ ορηγούν ται
προσαυξημέν α κατά 250 ευρώ στους δικαιούχ ους
πληρωμής του Δεκεμβρίου 2021. Και σε αυτή την
περίπτωση η προσαύξηση καταβάλλεται άπαξ, κατά
την τακτική καταβολή της σύν ταξης και του επιδόματος Δεκεμβρίου.
Όπως αν αφέρεται σε αν ακοίν ωση του υπουργείου
Εργασίας και Κοιν ων ικών Υ ποθέσεων , τα μέτρα
εν τάσσον ται σε έν α πλέγμα εν εργειών που προβλέπουν την εν ίσχ υση ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων (χ αμηλοσυν ταξιούχ ων , ΑΜΕΑ, αν ασφάλιστων
υπερηλίκων , δικαιούχ ων ΚΕΑ) και τη στήριξη του
διαθέσιμου εισοδήματός τους. Στο πλαίσιο αυτό, υπεν θυμίζεται ότι έχ ει ήδη ν ομοθετηθεί η προσαύξηση
στο διπλάσιο για τον Δεκέμβριο της μην ιαίας εισοδηματικής εν ίσχ υσης για τους δικαιούχ ους του Ελάχ ιστου Εγγυημέν ου Εισοδήματος (ΕΕΕ). Η καταβολή της
προσαύξησης θα πραγματοποιηθεί στις 15 Δεκεμβρίου 2021.

Ένωση Επαγγελματιών, Βιοτεχνών
και Εμπόρων Ασπροπύργου
ΔΩΣΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΣΟΥ- ΨΗΦΙΣΕ ΜΑΖΙΚΑ

Η προσωριν ή Διοικούσα Επιτροπή
της Έν ωσης Επαγγελματιών , Βιοτεχν ών και
Εμπόρων Ασπροπύργου, προσκαλεί όλους
τους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμεν ους της περιοχής σε μαζική συμμετοχή
στις εκλογές της Έν ωσης μας, που θα πραγματοποιηθούν στις 3, 4 και 5 Δεκέμβρη επι
της οδού Αγίου Δημητρίου και
Αίγλης 1 στον Ασπρόπυργο.

Το ωράριο της διαδικασίας θα είν αι:
Παρασκευή 3 Δεκέμβρη και ώρες 17.00 με
21.00,
Σάββατο 4 Δεκέμβρη και ώρες 10.00 με 16.00,
Κυριακή 5 Δεκέμβρη και ώρες 10.00 με 16.00.
Εκ της εφορευτικής επιτροπής
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Επίσκεψη του Γιώργου Παπανδρέου στην Ελευσίνα

θριάσιο-9

Στο πλαίσιο της περιοδείας του προς τις κάλπες της 5ης Δεκεμβρίου

Θ

έρμης υποδοχής
έτυχε το απόγευμα
της Τρίτης στην
Ελευσίνα, συνεχίζοντας την
περιοδεία του προς τις κάλπες της 5ης Δεκεμβρίου ο
Γιώργος Παπανδρέου.
Ερχόμενος από
την
Πάτρα, στο Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας όπου τον
περίμεναν περίπου 200
άτομα, ο πρώην πρωθυπουργός αγκαλιάστηκε από
τους Ελευσίνιους με τον
κόσμο να βρίσκεται από
νωρίς στην τοποθεσία.

“Κύριο θέμα συζήτησής μας, φυσικά, η
διοργάνωση της ΠΠ23, καθώς επίσης
και οι υποδομές που έχουμε ήδη δρομολογήσει.
Παρουσία και της Διοίκησης του
ΕΚΕΔΑ, εξέφρασα μια σειρά από
αγωνίες μου που αφορούν στη βιωσιμότητα των Ναυπηγείων Ελευσίνας
και την συμβολή τους στην τοπικη ανάπτυξη της Ελευσίνας και της Μαγούλας.
Από την ατζέντα δεν θα μπορούσαν
να λείψουν θέματα που αφορούν στο
περιβάλλον, την πανδημία και τις επιπτώσεις της σε όλα τα επίπεδα.
Εύχομαι η νέα μέρα για το ΚΙΝΑΛ, να
συμβάλλει εποικοδομητικά και να προσδώσει περαιτέρω αξία στον πολιτικό
χώρο.”

Μεταξύ άλλων, μίλησε για την επόμενη ημέρα του Κινήματος Αλλαγής, για
την πράσινη ανάπτυξη που ο ίδιος είχε
εισάγει ως ορο από το 2010, ενώ δεν
παρέλειψε να εξαπολύσει τα πυρα του
προς κυβέρνηση κι αντιπολίτευση
Στη συνέχεια ο κος Παπανδρέου
επισκέφθηκε το δημαρχείο ελευσίνας
οπου και είχε συνάντηση με τον δήμαρχο κο Αργύρη Οικονόμου.
Παρόντες στη συνάντηση, ο Αντιπεριφερειάρχης Λ. Κοσμόπουλος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γιώργος Ηλιόπουλος και
οι Αντιδήμαρχοι, Φώτης Τατάκης και
Νίκος Βιλλιώτης.
Ο κος Οικονόμου μετά το πέρας της
συνάντησης δήλωσε σχετικά:

Τ

ΨΗΦΟΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ MASTER PLAN TOY OΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Ο Επικεφαλής Θεματικού Τομέα Ναυτιλίας της ΝΔ Κ. Τρομπούκης στον Ο.Λ.Ε. ΑΕ

ονΟργανισμόΛιμένοςΕλευσίνας(Ο.Λ.Ε.)ΑΕεπισκέη
φκθεοΕπικεφαλήςΘεματικούΤομέα
Ναυτιλίας και ΝησιωτικήςΠικ
ολήςιττηςΝΔκ.Κωνστ/νοςΤρομπούκης,όπουείχε
ενημερωτική συνάντησημετονΔιευθύνονταΣύμβουλοΟ.Λ.Ε.ΑΕκ.Απόστολο
Καμαρινάκηκαι στελέχητουΟργανισμού,γιαταθέματατουλιμένα.
Κατά την συνάντηση εργασίας, ο Διευθύνων Σύμβουλος του
Ο.Λ.Ε. ΑΕ ενημέρωσε τον κ. Τρομπούκη για το πολύπλευρο
έργο που υλοποιείται τα τελευταία δύο χρόνια στον Οργανισμό
με στόχο τον εκσυγχρονισμό των λιμενικών υποδομών της περιοχής, καθώς και το νέο, με ορίζοντα 25ετίας, μάστερ πλαν του
λιμένα Ελευσίνας.
Αναφερόμενος στην δυναμική και τον ρόλο της Ελευσίνας
στην ανάπτυξη του τομέα των συνδυασμένων εμπορευματικών
μεταφορών, ο κ. Καμαρινάκης υπογράμμισε ότι “ο Λιμένας
Ελευσίνας είναι το μεγαλύτερο δημόσιο εμπορικό λιμάνι για την
διακίνηση χύδην φορτίων στην Αττική και λειτουργεί συμπληρωματικά στον Πειραιά, όπου δεν διακινείται χύδην φορτίο”
σημειώνοντας ότι “παρά τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει
η πανδημία στο χώρο της ναυτιλίας, η Ελευσίνα συνεχίζει απρόσκοπτα να προσφέρει λιμενικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση της αγοράς”. Πρόσθεσε ότι στην δικαιοδοσία του Ο.Λ.Ε. ΑΕ
εντάσσεται μία εκτεταμένη γεωγραφικά ακτογραμμή περίπου
65 χλμ, από τον Σκαραμαγκά στο Χαϊδάρι μέχρι και την Πάχη
Μεγάρων, κατά μήκος της οποίας δραστηριοποιούνται μεγάλες
βιομηχανικές μονάδες, διυλιστήρια, ναυπηγεία, ενώ υπάρχουν
και πολλοί λιμενίσκοι. Όπως τόνισε ο ίδιος, το έργο που υλοποιεί
ο Οργανισμός έχει ως βασικές κατευθύνσεις:
τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του λιμένα Ελευσίνας
προς ενίσχυση της εμπορικής του δραστηριότητας καθώς και
την οργάνωση των λιμενίσκων
την στήριξη πολιτιστικών δράσεων σε συνεργασία με την
Ελευσίνα 2023- Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης,
την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος σύμφωνα με
τους διεθνείς κανονισμούς της σύγχρονης ναυτιλίας,
την τουριστική προώθηση της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αττικής με την χάραξη της νέας θαλάσσιας σύνδεσης
“Θαλάσσια Ιερά Οδός”.

Από την πλευρά του ο κ.
Τρομπούκης δήλωσε:
“Επισκέπτομαι τον Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας
προκειμένου αφενός να
ενημερωθώ για την πορεία
του σχεδιασμό του Master
Plan του Λιμένα και αφετέρου να τονίσω το ενδιαφέρον
της Νέας Δημοκρατίας για
την πορεία αυτού του σχεδιασμού.
Επιπλέον
διαπίστωσα τις προοπτικές
του Λιμένα Ελευσίνας στον
τομέα του χύδην φορτίου
αλλά και τις σημαντικές πολιτιστικές πρωτοβουλίες και
δράσεις κοινωνικής ευθύνης στις οποίες ο Οργανισμός πρωτοστατεί. Ο Τομέας Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Νέας
Δημοκρατίας είναι πρόθυμος να συνδράμει στις πρωτοβουλίες
αυτές."
Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούν:
Εκπόνηση του νέου μάστερ πλαν του λιμένα Ελευσίνας.
Μνημόνιο
Συνεργασίας
Ο.Λ.Ε.
ΑΕ
ΔΕΣΦΑ ΑΕ για την μεταφορά Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου
(LNG) μέσω των λιμενικών υποδομών Ελευσίνας.
Μνημόνιο Συνεργασίας Ο.Λ.Ε. ΑΕ με την Ελευσίνα 2023Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, για την φιλοξενία
εκδηλώσεων σε χώρους της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα (ΧΖΛ),
αρμοδιότητας Ο.Λ.Ε. ΑΕ.
Χάραξη της νέας θαλάσσιας σύνδεσης Πειραιά- Ελευσίνα, η
λεγόμενη “Θαλάσσια Ιερά Οδός, που αποτελεί έναν νέο τουριστικό-πολιτιστικό προορισμό και βάση ανάπτυξης και προβολής της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αττικής.
Απομάκρυνση ναυαγίων που επιβαρύνουν επί σειρά ετών

τον κόλπο της Ελευσίνας. Ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ έχει πετύχει την οριστική απομάκρυνση εννέα ναυαγίων , από τον Απρίλιο του 2020
μέχρι σήμερα.
Συνεργασία Ο.Λ.Ε. ΑΕ με βιομηχανικές μονάδες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Ολοκλήρωση διαδικασίας παραχώρησης μεγάλων εκτάσεων της ΧΖΛ στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Πρωτοβουλίες για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και συμμετοχή σε προγράμματα ηλεκτροδότησης με
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και cold ironing.
Μνημόνιο Συνεργασίας Ο.Λ.Ε. ΑΕ με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, που δίνει την δυνατότητα σε σπουδαστές να
κάνουν την πρακτική τους εξάσκηση στον λιμένα Ελευσίνας.
Η συνάντηση εργασίας ολοκληρώθηκε με περιήγηση στη
χερσαία ζώνη λιμένος Ελευσίνας, όπου ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ έχει υλοποιήσει σειρά τεχνικών έργων ανάπλασης εξωραΐζοντας την
εικόνα του παραλιακού μετώπου της πόλης.

10 -θριάσιο
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Εθελοντική αιμοδοσία από τον “A.E.
ΑΧΙΛΛΕΥΣ” Κάτω Αχαρνών

Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει ο “Α.Ε. ΑΧΙΛΛΕΥΣ” Κάτω
Αχαρνών την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021, από τις 9:30 π.μ.
έως 13:00 μ.μ. στο κλειστό Γυμναστήριο Κόκκινου Μύλου
από Μονάδα Κινητής Αιμοληψίας.
Η Εθελοντική Αιμοδοσία είναι μία πηγαία πράξη προσφορά
και ευθύνης, που βοηθά ουσιαστικά στην αντιμετώπισης ενός
τεράστιου κοινωνικού προβλήματος, την ανεπάρκεια αίματος,
που θέτει καθημερινά σε κίνδυνο τις ζωές χιλιάδων συμπολιτών μας.
Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί το ύψιστο δώρο αγάπης για
τον συνάνθρωπό μας.
Ας το παρέχουμε.Σας περιμένουμε.

48

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,
210 5570337, 210 5580816
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θριάσιο-11

ΕΠΣΔΑ: Το αγωνιστικό πρόγραμμα
του Σαββατοκύριακου στην Δυτική Αττική

ΕΠΣΔΑ: Ο Απόλλωνας Ποντίων
3-1 την Ενωση Ασπροπύργου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(9η αγωνιστική)

Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ
ΦΥΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ) Σάββατο 04/12/21 15:00
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΦΥΛΉΣ Σάββατο 04/12/21 15:00
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ - ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΑΓΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
Σάββατο
04/12/21
15:00
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ
ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Σάββατο 04/12/21 15:00
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
Σάββατο 04/12/21 15:15
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ - ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
ΓΗΠΕΔΟ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Κυριακή 05/12/21 15:00
ΒΥΖΑΣ
- ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤ ΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ)
Κυριακή
05/12/21 15:00

ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟY - ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ Κυριακή 05/12/21 17:00
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(9η αγωνιστική)

ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ
Σάββατο 04/12/21 15:00

ΑΣ

ΔΥΝΑ.

ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΤ ΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤ ΟΣ
Σάββατο
04/12/21 15:00
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ - Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Κυριακή 05/12/21 15:00
Α.Ο. ΑΤ ΡΟΜΗΤ ΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

Κυριακή 05/12/21 15:00
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΤ ΙΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
Κυριακή
05/12/21 15:00

Σε αγών α για την 3η αγων ιστική στην
Α΄κατηγορία που έγιν ε στο γήπεδο Γκορυτσάς
ο Απόλλων ας Πον τίων επέστρεψε στις επιτυχίες και επικράτησε της Εν ωσης Ασπροπύργου με 3-1.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ΒΥΖΑΣ
22
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 19
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 18
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
18
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ
17
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ
17
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ
15
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
13
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
8
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ
8
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
7
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ
7
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
4
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ
3
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ
1

ΓΙΑΝΝΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ:
Έτοιμο για έκδοση! Η
κατάθεση μιας πορείας
18 περίπου χρόν ων ,
που σημάδεψ ε τα Αθλητικά
δρώμεν α
της
πόλης "
Το βιβλιο περιγράφει αν αλυτικά για κάθε
αγων ιστική περίοδο:
1) To περιβάλλον και τα γεγον ότα που
σχ ετίζον ται με τον Αθλητισμό της πόλης
2) Όλο τον αγων ιστικό σχ εδιασμό, τα
αποτελέσματα και τη δραστηριότητα των
τμημάτων της ομάδας μας
3) Την προσπάθεια αν άπτυξης των
ακαδημιών μας σε αγόρια και κορίτσια.
4) Τα παραλειπόμεν α και τις εκδηλώσεις
μιας διαδρομής που ξεκίν ησε σχ εδόν

απο το μηδεν και έφτασε στην κορυφή
του αθλήματος.
5) Την μεγάλη Κοιν ων ική προσφορά
προς την πόλη.
6) Πλούσιο φωτογραφικό υλικό (περίπου
900 φωτογραφίες) με εκατον τάδες Αθλητές, Αθήτριες, Προπον ητές, Παράγον τες και Προσωπικοτήτες του Αθλητισμου
και όχ ι μόν ο.
7) Περιγραφή των Οικον ομικών δεδομέν ων έκαστης περιόδου και

Τις μαρτυρίες των βασικότερων και
μακροβιότερων συν εργατών και συν τελεστών αυτής της τεράστιας προσπάθειας.
Πιστεύω ότι η καταγραφή όλων των Ιστορικών αυτών Γεγον ότων με τη μεγαλύτερη δυν ατή ακρίβεια, θα μείν ει παρακαταθήκη για τις επόμεν ες γεν ιές. Γιά
Γν ώση, Εμπειρία, ακόμα και φιλολογικό
εν διαφέρον .
Ο Παν ελευσιν ιακός είν αι η ομάδα με την

2
ΑΝ.ΤΣ.

πιό τραν ή Ιστορία, τις πιό βαριές φαν έλες,, το πιο βαρύ Ον ομά. Είν αι η Ομάδα
π ου βρίσκεται εν συν είδητα η υπ οσυν είδητα στη καρδιά κάθε συμπολίτη
μας.
Είν αι η Ομάδα, που γν ωρίζουν σε κάθε
γων ιά της Ελλάδας.! Το σύν θημα που
υιοθετήσαμε από τη πρώτη στιγμή εκφράζει, αυτό που για 90 χ ρόν ια σηματοδοτεί τα αθλητικα δρώμεν α της Ελευσίν ας. "ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ, ΜΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΠΟΛΗ"!!
Η έκδοση θα συζητηθει στο Δημοτικό
Συμβούλιο και προς τιμή του, ο Δήμαρχ ος έκαν ε δεκτό το αίτημά μου ν α απευθυν θώ προς το πιο σημαν τικό Οργαν ο
Διοίκησης του Δήμου! Μετά από 47 χ ρόν ια εν εργό μέλος της πόλης μας, 10 χ ρόν ια Δημοτικός Συμβουλος και 17 χ ρόν ια
επικεφαλής της Ομάδας Μπάσκετ του
Παν ελευσιν ιακου, ν ομίζω ότι δικαιούμαι
ν α ζητήσω την ακρόασή του στο αίτημά
μου.
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021 η «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ»

Ζητούνται εργάτες παραγωγής απο την εταιρία
ΕΤΕΜ στη Μαγούλα

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

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

Erasmus+ “Let's Go Cultural”
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θριάσιο-13

Το 10ο Δημοτικό Σχολείο Ελευσίνας στο Wildbach
του Deutschlandsberg της Αυστρίας

Σ

το π λαίσιο του π ρογράμματος Erasmus+ με
τίτλο: “Let’s go cultural”,
στο οπ οίο συνεργάζονται
δημοτικά σχολεία π έντε χωρών
(Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο,
Τουρκία, Αυστρία και Ισπ ανία),
τέσσερις εκπ αιδευτικοί του
10ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας, η Κωνσταντίνα Βόιτσιου,
η Λένα Πραμαντιώτη, η Σταυρούλα Ηλιοπ ούλου και ο
Δημήτρης Ανδρώνης, επ ισκέφθηκαν το δημοτικό σχολείο του
Wildbach
στο
Deutschlandsberg
της
Αυστρίας.
Η 3η διακρατική συνάντηση π ραγματοπ οιήθηκε απ ό τις 15 Νοεμβρίου έως τις 19 Νοεμβρίου
2021 και κατά την διάρκειά της οι εκπ αιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να
εργαστούν με τους μαθητές του σχολείου, να συνεργαστούν με τους
εκπ αιδευτικούς όλων των εμπ λεκόμενων χωρών, να ανταλλάξουν
καλές εκπ αιδευτικές π ρακτικές και να γνωρίσουν στοιχεία του π ολιτι

σμού της Αυστρίας και ειδικότερα του
Wildbach
στο
Deutschlandsberg.
Η ομάδα των τεσσάρων
εκπ αιδευτικών του 10ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας π αρουσίασε τις καλές π ρακτικές
π ου π ροηγήθηκαν της συνάντησης και π ραγματοπ οίησε
δράσεις με τους μαθητές της
Αυστρίας π ου είχαν σχέση με
τις Ελληνικές Γιορτές, την υλική
και άυλη π ολιτιστική κληρονομιά, (Ακρόπ ολη, Φεστιβάλ
Αισχυλείων), τα Ελληνικά
π αραδοσιακά ομαδικά π αιδι-

κά π αιχνίδια και τους π αραδοσιακούς μας χορούς.

Αξιοσημείωτη υπήρξε η αγάπη και ο ενθουσιασμός των μαθητών της
Αυστρίας όπως αυτά εκδηλώθηκαν μέσα από τις ζωγραφιές και τα χαμόγελά
τους, στοιχεία που αποτελούν μια ουσιαστική απόδειξη για την αποτελεσματικότητα της συνάντησης.
Υπενθυμίζουμε ότι το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στην Ελευσίνα τον
Μάιο του 2022.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο blog και στο
Facebook του προγράμματος. (Erasmus+ “Let's Go Cultural”)

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

ΓΑΜ ΟΣ

Ο ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΙΓΝΑΤΙΕΒΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΣΟΥΧΟΥΜΙ ΑΣΣΔ ΑΜΠΧΑΖΙΑΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΣΒΕΤΛΑΝΑ ΡΟΥΜΠΤΣΟΒΑ ΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΕΛΙΟΥΜΠΟΒΑ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΡΩΣΊΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΌΣΧΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ

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
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Τ. Θεοδωρικάκος: Είμαστε με τον αστυνομικό του καθήκοντος, όχι με τους επίορκους - Δεν θα υπάρξει επιείκεια
για όποιον παραβαίνει τον όρκο του

με βαρύ παρελθόν έκανε το κύκλωμα των παράνομων
ελληνοποιήσεων, στο οποίο εμπλέκονται και δεκάδες
αστυνομικοί

«Ξέπλυμα» κακοποιών έκαν ε κατά κύριο λόγο το κύκλωμα
παράν ομων ελλην οποιήσεων , με εμπλεκόμεν ους δεκάδες
αστυν ομικούς, που αποκαλύφθηκε ύστερα από πολύμην η
έρευν α της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων , σύμφων α
με πηγές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Όπως αν αφέρουν οι πληροφορίες, οι επίορκοι αστυν ομικοί χ ορηγούσαν ν όμιμα δελτία ταυτότητας, διαβατήρια και
άλλα έγγραφα σε ποιν ικούς, προκειμέν ου ν α «σβήσουν » με
αυτό τον τρόπο το εγκληματικό τους παρελθόν και ν α μπορούν ν α κιν ούν ται ελεύθερα.
Για το λόγο αυτό ήταν και τόσο υψηλή η τιμή του κάθε εγγράφου. Όπως αν ακοιν ώθηκε ν ωρίτερα, οι εν διαφερόμεν οι
πλήρων αν 30.000 ευρώ για κάθε έγγραφο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, «πελάτες» του κυκλώματος ήταν στην πλειοψηφία τους Αλβαν οί με «αν οιχ τούς λογαριασμούς» με το ν όμο, στους οποίους τα μέλη του κυκλώματος
χ ορηγούσαν δικαιολογητικά με τα οποία φαίν ον ταν κυρίως
ως ομογεν είς απ ό την π ρώην Σοβιετική Έν ωση, διευκολύν ον τας έτσι την παράν ομη παραμον ή στη χ ώρα, με όλα τα δικαιώματα, όπως ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και άλλα και ταυτόχ ρον α την άν ετη έξοδό τους από την Ελλάδα προς άλλες χ ώρες, ιδιαιτέρως της Ευρωπαϊκής Έν ωσης και ζών ης Σέν γκεν ,
όπου και ορισμέν οι κάτοχ οι των εγγράφων αυτών έχ ουν
συλληφθεί.
Επισήμως έχ ει αν ακοιν ωθεί η συμμετοχ ή 34 αστυν ομικών στο κύκλωμα, τα ον όματα των οποίων περιλαμβάν ον ται και στη δικογραφία. Σύμφων α ωστόσο με τις ίδιες

πηγές, εκτιμάται ότι στο κύκλωμα εμπλέκον ται ακόμα περισσότεροι αστυν ομικοί και ότι απ ' την έρευν α π ου
συν εχ ίζεται, θα προκύψουν και άλλα στοιχ εία, ακόμα και για
βρώμικο χ ρήμα που αποκτήθηκε με αυτό τον τρόπο. Γι' αυτό ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, έκαν ε σαφές στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων
το αίτημά του ν α διαλευκαν θεί πλήρως η υπόθεση και ν α
οδηγηθούν όλοι οι εμπλεκόμεν οι στην Δικαιοσύν η..
Τ. Θεοδωρικάκος: Είμαστε με τον αστυνομικό του
καθήκοντος, όχι με τους επίορκους - Δεν θα υπάρξει
επιείκεια για όποιον παραβαίνει τον όρκο του

«Δεν πρόκειται ν α υπάρξει επιείκεια απέν αν τι σε όποιον
παραβαίν ει τον όρκο του... Η Αστυν ομία για ν α κερδίσει
την εμπιστοσύν η της κοιν ων ίας πρέπει πρώτα εκείν η ν α
τηρεί τους ν όμους», δήλωσε πριν από λίγο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, σχ ολιάζον τας
την εξιχ ν ίαση της μεγάλης υπόθεσης παράν ομων ελλην οποιήσεων , από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων ,
στην οποία εμπλέκον ται 34 αστυν ομικοί.
Από το 2013 η δράση του κυκλώματος παράν ομων ελλην οποιήσεων - 30.000 ευρώ η ταρίφα για κάθε έγγραφο Εμπλέκον ται 34 αστυν ομικοί
Σωρεία αδικημάτων περιλαμβάν ον ται στην ποιν ική δίωξη
στους συλληφθέν τες ως μέλη κυκλώματος που εξέδιδε πλαστά έγγραφα σε αλλοδαπούς τρίτων χ ωρών
«Ξέπλυμα» ποιν ικών με βαρύ παρελθόν έκαν ε το κύκλωμα των παράν ομων ελλην οποιήσεων , στο οποίο εμπλέκον ται και δεκάδες αστυν ομικοί
Ο υπουργός υπογράμμισε ότι από πρώτη στιγμή που του
αν ατέθηκε αυτή η θέση ζήτησε διαφάν εια και πάταξη της
διαφθοράς και τόν ισε ότι «οι πολίτες ζητούν ασφάλεια, θέ-

λουν κον τά τους τον αστυν ομικό, ν α τους προστατεύει και όχ ι ν α
παραν ομεί», εν ώ στην
Υπηρεσία Εσωτερικών
Υποθέσεων έθεσε επιτακτικά το αίτημα η έρευν α ν α πάει μέχ ρι τέλους και όλοι οι εμπλεκόμεν οι ν α λογοδοτήσουν στη δικαιοσύν η.

Ολόκληρη η δήλωση του κ. Θεοδωρικάκου είν αι η εξής:

«Ύστερα από πολύμην η έρευν α η Υπηρεσία Εσωτερικών
Υποθέσεων με εν ημέρωσε για την εξάρθρωση εγκληματικής
οργάν ωσης με τη συμμετοχ ή δυστυχ ώς επίορκων αστυν ομικών .
Από την πρώτη στιγμή που ο πρωθυπουργός μου εμπιστεύτηκε αυτό το κρίσιμο υπουργείο ζήτησα διαφάν εια και
πάταξη της διαφθοράς.
Η Αστυν ομία για ν α κερδίσει την εμπιστοσύν η της κοιν ων ίας πρέπει πρώτα εκείν η ν α τηρεί τους ν όμους. Οι
πολίτες ζητούν ασφάλεια. Θέλουν κον τά τους τον αστυν ομικό, ν α τους προστατεύει και όχ ι ν α παραν ομεί.
Δεν πρόκειται ν α υπάρξει επιείκεια απέν αν τι σε όποιον
παραβαίν ει τον όρκο του. Στηρίζουμε με όλες μας τις δυν άμεις τους αστυν ομικούς του καθήκον τος, που εργάζον ται
σκληρά και συν ειδητά για την ασφάλεια των πολιτών και της
πατρίδας μας. Και αυτοί είν αι η συν τριπτική πλειοψηφία των
Ελλήν ων αστυν ομικών .
Είμαστε απέν αν τι σε αστυν ομικούς, που αποδεικν ύον ται
επίορκοι. Ζήτησα από τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων , η έρευν α ν α πάει μέχ ρι τέλους και όλοι οι εμπλεκόμεν οι ν α λογοδοτήσουν στη δικαιοσύν η.
Μόν ο έτσι, θα ν ιώσουν οι πολίτες ότι η ΕΛ.ΑΣ. λειτουργεί
με διαφάν εια και αποτελεσματικότητα εν άν τια στο έγκλημα
όπου και αν βρίσκεται αυτό, για το καλό των πολιτών και της
Δημοκρατίας μας».

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284

