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Δ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ:

Ανακοινώθηκαν οι οριστικοί
Πίνακες Κατάταξης
Άνεργων ηλικίας 30-49 ετών
σε τεχνικές ειδικότητες
κλάδων αιχμής

ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ
ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Στη φυλακή
ο «εγκέφαλος»,
ο θετός του γιος
και άλλοι 4

Κορωνοϊός: 79 θάνατοι, 3.526 νέα κρούσματα,
715 διασωληνωμένοι
σελ. 9

ΖΗΤΗΣΗ ΡΕΚΟΡ
ΓΙΑ ΤΗΝ 3Η ΔΟΣΗ
σελ. 2

Βιάζονται να εμβολιαστούν με
«φόντο» τα Χριστούγεννα

σελ. 3

Έν α μικρό επίκαιρο σχόλιο

ΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

«ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ
ΕΜΠΝΕΥΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΤΗ ΓΕΝΝΑΙΟΔΩΡΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ»
σελ. 16

ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 855, 866 ΚΑΙ 879
σελ. 7

ΟΑΣΑ: Tροποποίηση
δρομολογίων στο Δήμο
Ασπροπύργου

Τελικά αποτέλεσμα Εκλογές ΚΙΝΑΛ: Πρώτος
ο ΑνδρουλάκηςΜε Παπανδρέου
στον δεύτερο γύρο σελ. 16

Ολοκληρώθηκε η μελέτη
για 5 ισόπεδους κόμβους
στη Λεωφόρο
Μεγάρων- Αλεποχωρίου

σελ. 3

σελ. 2

Αγγλικό σκορ ο Αίας Παραλίας
στο γειτονικό ντέρμπι
Η Ένωση Ασπροπύργου 3-2
τον ΠΑΟΚ Μάνδρας

H Nέα Πέραμος 2-1 απέδρασε
από την Μαγούλα

σελ. 11
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2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Αντωνάρας Δημήτριος Γ.

28ης Οκτωβρίου 49, 2105571663
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ηρώων Πολυτεχνείου 63, 2105546250
MANΔΡΑ

Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ.Εργατικές
Κατοικίες, 2105541721
Άνω Λιόσια

Κόκα Ιρένα Π.Αιγαίου Πελάγους 179,
Άνω Λιόσια, 2102475026
ΑΧΑΡΝΕΣ

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΕ, Φιλαδελφείας 64,
2102467050

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

Καιρός: 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

Νικόλαος, Νικόλας, Νίκος, Νικολός, Νικολής,
Νικολάκης, Νικολέττα, Νικολούδα,
Νικολίτσα, Νικολίνα, Νικολέτα, Νικόλ ,
Μυριαλλής

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

ΖΗΤΗΣΗ ΡΕΚΟΡ ΓΙΑ ΤΗΝ 3η ΔΟΣΗ

Τ

Βιάζονται να εμβολιαστούν με
«φόντο» τα Χριστούγεννα

εράστια είναι η ανταπόκριση του
κόσμου για να εμβολιαστεί πιο
νωρίς με την 3η δόση. Ήδη
πάνω από μισό εκατομμύριο ραντεβού
κλείστηκαν έως το πρωί της Κυριακής,
μόλις 36 ώρες μετά το άνοιγμα της πλατφόρμας.

Χαρακτηριστικό του ενδιαφέροντος
των πολιτών είναι ότι, μόνο από το
μεσημέρι του Σαββάτου έχουν κλειστεί
250.000 ραντεβού.
Για πολύ μεγάλη ανταπόκριση των
πολιτών στο άνοιγμα των ραντεβού για
την τρίτη δόση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού
στους τρεις μήνες, έκανε λόγο και ο γενικός γραμματέας πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας Μάριος
Θεμιστοκλέους το πρωί του Σαββάτου.
Ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε πως το άνοιγμα
της πλατφόρμας προσέλκυσε ισχυρή απήχηση,
μιλώντας για ρεκόρ με 2,2 εκατομμύρια νέους χρήστες.
Προτεραιότητα στα εμβόλια πάντως, υπάρχει για
όσους κλείνουν για την πρώτη δόση και στη
συνέχεια ανοίγουν ραντεβού για όσους θέλουν να
κάνουν την τρίτη δόση, όπως ανέφερε και ο Γενικός
Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Υγείας.
Ενόψει των εορτών, ειδικοί και κυβέρνηση προειδοποιούν για την τήρηση των μέτρων προστασίας,
ενώ εκτός από τη σημασία του εμβολίου τονίζουν
πόσο σημαντικό είναι το testing.
Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσεις ότι θα διαθέσει σε
όλους, εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους δύο
δωρεάν self test, ένα πριν τις γιορτές και ένα μετά,
με σκοπό να εντοπιστούν οι ασυμπτωματικοί και να
πάμε στις γιορτές με όσο μεγαλύτερη ασφάλεια.
Με το δεύτερο τεστ, μετά τις γιορτές θα επιχειρηθεί να εντοπιστούν τα κρούσματα που μπορεί να
προέκυψαν από τα τραπέζια που θα υπάρξουν τις

ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
Η διανομή των self tests θα ξεκινήσει από σήμερα Δευτέρα 6 ΔεκεμβρίουΚώδικα Δεοντολογίας για
την θωράκιση του θεσμού.
Ο κ. Πέτσας, διατύπωσε την βούληση στήριξης
του θεσμού προς όφελος της τοπικής ανάπτυξης
και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παραγωγική συνάντηση. Τόνισε ότι οι Αναπτυξιακοί
Οργανισμοί μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν
κοιτίδες τεχνογνωσίας για τους Ο.Τ.Α. καθώς και
μια ευκαιρία για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
για επιστημονικό προσωπικό, το οποίο έχει μεγάλη
ανάγκη η αυτοδιοίκηση σήμερα. Σε αυτό δε θα
συμβάλλει καθοριστικά η απλοποίηση του συστήματος προσλήψεων του προσωπικού των Αναπτυξιακών Οργανισμών, αλλά με κανόνες , χωρίς
καμία δημοσιονομική επιβάρυνση καθώς οι δαπάνες θα βαρύνουν τα χρηματοδοτικά προγράμματα.
Η Συντονιστική Επιτροπή δεσμεύτηκε να υποβάλει επεξεργασμένες προτάσεις εντός του 2021,
ευχαρίστησε τον κ. Υπουργό για την εποικοδομητική συνάντηση, διαβεβαιώνοντας ότι θα είναι σε διαρκή επικοινωνία για την περαιτέρω ενίσχυση και
λειτουργία του θεσμού.

Δ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: Ανακοινώθηκαν οι οριστικοί

Πίνακες Κατάταξης Άνεργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές
ειδικότητες κλάδων αιχμής»
Το Γραφείο Απασχ όλησης του Δήμου Ασπροπύργου
εν ημερών ει ότι, αν αρτήθηκαν στο site του Ο.Α.Ε.Δ. οι
Οριστικοί Πίν ακες Κατάταξης Αν έργων για τη δράση
«Συμβουλευτική, Υ π οστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχ όληση Άν εργων
ηλικίας 30-49 ετών σε τεχ ν ικές ειδικότητες κλάδων
αιχ μής» καθώς και ο Οριστικός Πίν ακας Αποκλειομέν ων στο πλαίσιο του αν ωτέρω Προγράμματος.
Οι ωφελούμεν οι παρακαλούν ται ν α προσέλθουν , το
συν τομότερο δυν ατό, στο Γραφείο Απασχ όλησης του
Δήμου Ασπροπύργου (Σαλαμίν ος 20, Ασπρόπυργος),
από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 09.00 π.μ. έως
τις 17.00 μ.μ., προκειμέν ου ν α εν ημερωθούν για την
περαιτέρω διαδικασία συμμετοχ ής τους στο πρόγραμμα.
Παράλληλα, οι ωφελούμεν οι μπορούν ν α επικοιν ων ήσουν με το Γραφείο Απασχ όλησης του Δήμου Ασπροπύργου στα τηλέφων α 2132006489 και 2105576704.

Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για 5 ισόπεδους κόμβους
στη Λεωφόρο Μεγάρων-Αλεποχωρίου

θριάσιο-3

Λ. Κοσμόπουλος: «Το έργο στοχεύει στην
βελτίωση της οδικής ασφάλειας
των διερχόμεν ων επισκεπτών
στο Αλεποχώρι αλλά και στην βελτίωση της
διέλευσης αγροτών και πρόσβασης
σε καλλιέργειες»

Ο

λοκληρώθηκε η σύνταξη οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής πέντε κόμβων
και παρόδων πεδινού τμήματος της Επαρχιακής οδού Μέγαρα-Αλεποχώρι, προϋπολογισμού 246.062,72 ευρώ, από την Περιφέρεια
Αττικής, με συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη
Δυτικής Αττικής Λευτέρη Κοσμόπουλου και τη
συμβολή του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου
Πατούλη.
Η μελέτη αφορά την διαμόρφωση πέντε μεγάλων κόμβων κατά μήκος της λεωφόρου Αλεποχωρίου στο πεδινό τμήμα της. Συγκεκριμένα,
η μελέτη περιλαμβάνει την διαμόρφωση και
κατασκευή ισόπεδων κόμβων στις θέσεις: Άγιος
Στέφανος, Δίστρατα, Άγιος Λουκάς, Βένιζα και
Πευκενέας. Το έργο στοχεύει τόσο στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας διερχόμενων επισκε

πτών προς Αλεποχώρι και Ψάθα, όσο και την
διευκόλυνση της πρόσβασης σε αγροτικές καλλιέργειες της περιοχής, καθώς οι κόμβοι προβλέπεται να ανοίγουν πρόσβαση σε σημεία του μεγαρικού κάμπου.
Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής
Λευτέρης Κοσμόπουλος ανέφερε ότι: «Με την
ολοκλήρωση της σύνταξης οριστικής μελέτης και
μελέτης εφαρμογής πέντε κόμβων και παρόδων

πεδινού τμήματος της Επαρχιακής οδού Μέγαρα-Αλεποχώρι, η Περιφέρεια Αττικής συνεχίζει
να δίνει προτεραιότητα στην οδική ασφάλεια των
πολιτών της περιοχής μας.

Το έργο στοχεύει στην βελτίωση της οδικής
ασφάλειας των διερχόμενων επισκεπτών στο
Αλεποχώρι αλλά και στην βελτίωση της διέλευσης αγροτών και πρόσβασης σε καλλιέργειες».

Στη φυλακή συνολικά 6 από τους 20 κατηγορουμένους

Δυτική Αττική: Στη φυλακή οδηγήθηκε
ο 61χρονος «εγκέφαλος» του κυκλώματος
ελληνοποιήσεων και ο θετός του γιος

Π

ροφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις
απολογίες τους τρεις ακόμη κατηγορούμενοι στην υπόθεση του
κυκλώματος των παράνομων ελληνοποιήσεων με πρωταγωνιστές επίορκους αστυνομικούς στη Δυτική Αττική.
Ο αδί στακτος εγκληματί ας εί ναι ο
61χρονος «εγκέφαλο» που φέρεται από
τις πράξεις του ότι αποφάσιζε μεθοδικά,
σχεδίαζε λεπτομερώς, συντόνιζε την
ομάδα και επόπτευε τη δράση της οργάνωσης μαζί με το θετό του γιο. Στην
φυλακή οδηγείται και ο διοικητής τμήματος ασφαλείας στη Δυτική Αττική, ο
οποίος φέρεται να είχε επικοινωνίες με
τον αρχηγό του κυκλώματος και να
συνεργάζονταν για την έκδοση των ταυτοτήτων.
Ποιοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους

Οι υπόλοιποι τέσσερις κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν στι ς 4/12
αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς
όρους μετά την ομολογία των πραξεών
τους. Από τους συνολικά 20 κατηγορούμενους έξι οδηγήθηκαν στις φυλακές
και οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους για τις
ειδεχθείς πράξεις τους.

Αχαρνές:

Σοβαρές ζημιές
προκάλεσε πυρκαγιά
σε κτήριο του υπ.
Περιβάλλοντος

Εκτεταμένες ζημιές π ροκλήθηκαν σε κτήριο
γραφείων του υπ ουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και συγκεκριμένα στην Ελληνική
Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, απ ό π υρκαγιά π ου ξέσπ ασε τα ξημερώματα επ ί της οδού Σπ ύρου Λούη, του δήμου
Αχαρνών Αττικής.
Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 17
π υροσβέστες με π έντε οχήματα.

Για τα αίτια της π υρκαγιάς, π ροανάκριση διενεργείται απ ό το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.
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4-θριάσιο

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ
ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΧΑΜΟ ΤΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΕΛΗ
Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΜΕΓΑΡΩΝ-Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ

εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της
για τον πρόωρο χαμό του σ.
Γιώργου Λέλη. Διετέλεσε επί
σειρά ετών πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο ΚΤΕΛ
Αττικής και ταμίας του Εργατικού
Κέντρου Μεγάρων. Έδωσε το
παρόν σε πολλές εκλογικές μάχες
ως υποψήφιος δημοτικός
σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπείρωση Μεγάρων.
Τίμιος και ειλικρινής αγωνιστής
μέχρι το τέλος, αγαπητός σε
όλους τους συντρόφους μα και σε
όλο το περιβάλλον γύρω του, δεν
έπαψε ποτέ να είναι αισιόδοξος
πως κάποια μέρα θα φτιάξουμε
την κοινωνία που μας αξίζει.
Γεια σου, σύντροφε Γιώργο, ο
ίσκιος σου θα είναι πάντα στους
αγώνες του λαού μας….

Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής των Αναπτυξιακών
Οργανισμών με τον Αν. ΥΠΕΣ Στ. Πέτσα

Τ

ις άμεσες πρωτοβουλίες, που πρέπει ν α ληφθούν
για τη βέλτιστη αξιοποίηση των αν απτυξιακών
εργαλείων που λέγον ται «Αν απτυξιακοί Οργαν ισμοί» και έχ ουν πλέον στη διάθεσή τους οι Ο.Τ.Α. α’ και
β’ βαθμού, συζήτησαν τα μέλη της προσωριν ής Συν τον ιστικής Επιτροπής της υπό σύστασης Έν ωσης Αν απτυξιακών Οργαν ισμών Ελλάδος με τον Αν απληρωτή
Υ πουργό Εσωτερικών κ. Στέλιο Πέτσα.
Η συν άν τηση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του
βουλευτή Κοζάν ης κου Γιώργου Αμαν ατίδη και έγιν ε σε
πολύ καλό κλίμα την Τετάρτη 1η Δεκεμβρίου 2021 στο
Υ πουργείο Εσωτερικών . Συμμετείχ αν οι εκπρόσωποι
των Αν απτυξιακών Οργαν ισμών κκ. Ευθύμιος Καραΐ σκος, Πέτρος Μαμαλάκης, Μαρίν ης Μπερέτσος, Παρασκευή Τατούλη, ο ν ομικός σύμβουλος κ. Ευάγγελος Πετρόπουλος.
Ο Αν απληρωτής Υ πουργός κ. Πέτσας κάλεσε τους εκπροσώπους της υπό σύσταση Έν ωσης Αν απτυξιακών Οργαν ισμών
Ελλάδος ν α καταθέσουν προτάσεις, που θα μπορούσαν ν α συμβάλλουν αποφασιστικά στη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας του θεσμού, καθώς και στο σχ εδιασμό μιας σειράς χ ρηματοδοτικών εργαλείων την επόμεν η περίοδο, προκειμέν ου ν α
υπηρετηθούν καλύτερα οι κυβερν ητικές πολιτικές για την τοπική και περιφερειακή αν άπτυξη.
Στη συζήτηση τέθηκε ως σημαν τικό ζήτημα η σύσταση και λειτουργία μιας Μον άδας Παρακολούθησης των δραστηριοτήτων
των Αν απτυξιακών Οργαν ισμών , μέσω εν ός Μητρώου που θα περιλαμβάν ει τα βασικά μεγέθη, όπως απασχ όληση, κύκλο
εργασιών , αποτελέσματα στην κατεύθυν ση της θωράκισης του θεσμού της διαφάν ειας και της αποφυγής αποκλιν ουσών
πρακτικών του παρελθόν τος.
Παράλληλα, οι συμμετέχ ον τες εν ημέρωσαν τον Υ πουργό για τις εν έργειες σύστασης Έν ωσης Αν απτυξιακών Οργαν ισμών
Ελλάδος με βασικούς στόχ ους την εν ίσχ υση του διαλόγου με τη διοίκηση, την αν ταλλαγή τεχ ν ογν ωσίας την εκπαίδευση του
προσωπικού, καθώς και την υιοθέτηση Κώδικα Δεον τολογίας για την θωράκιση του θεσμού.
Ο κ. Πέτσας, διατύπωσε την βούληση στήριξης του θεσμού προς όφελος της τοπικής αν άπτυξης και εξέφρασε την ικαν οποίησή του για την παραγωγική συν άν τηση. Τόν ισε ότι οι Αν απτυξιακοί Οργαν ισμοί μπορούν και πρέπει ν α αποτελέσουν
κοιτίδες τεχ ν ογν ωσίας για τους Ο.Τ.Α. καθώς και μια ευκαιρία για δημιουργία ν έων θέσεων εργασίας για επιστημον ικό προσωπικό, το οποίο έχ ει μεγάλη αν άγκη η αυτοδιοίκηση σήμερα. Σε αυτό δε θα συμβάλλει καθοριστικά η απλοποίηση του
συστήματος προσλήψεων του προσωπικού των Αν απτυξιακών Οργαν ισμών , αλλά με καν όν ες , χ ωρίς καμία δημοσιον ομική
επιβάρυν ση καθώς οι δαπάν ες θα βαρύν ουν τα χ ρηματοδοτικά προγράμματα.
Η Συν τον ιστική Επιτροπή δεσμεύτηκε ν α υποβάλει επεξεργασμέν ες προτάσεις εν τός του 2021, ευχ αρίστησε τον κ. Υ πουργό για την εποικοδομητική συν άν τηση, διαβεβαιών ον τας ότι θα είν αι σε διαρκή επικοιν ων ία για την περαιτέρω εν ίσχ υση
και λειτουργία του θεσμού.
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Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Βαρέας
Μεγάρων “Ο Άγιος Νικόλαος”

Σκηνικό καταστροφής με πεσμένα
πεζοδρόμια εξαιτίας των καταρρακτωδών
βροχοπτώσεων

Με αν ακοίν ωση – δημοσίευση στα κοιν ων ικά μέσα δικτύωσης ο Εξωραϊστικός
και Πολιτιστικός Σύλλογος Βαρέας Μεγάρων «Ο Άγιος Νικόλαος» αν αφέρει:
«Το σκην ικό της καταστροφής των
πεζοδρομίων εξαιτίας των καταρρακτωδών βροχ οπτώσεων και καταιγίδων
που είχ αμε συν εχ ίζεται στην περιοχ ή
μας με αμείωτους ρυθμούς.
Όλα τα πεζοδρόμια πλέον κρέμον ται
στον αέρα καθώς ακόμα και ο ποδηλατόδρομος σε έν α σημείο καθώς
κατέρρευσε έν α μεγάλο κομμάτι που τον
προστάτευε για πολλά χ ρόν ια.

Απευθύν ουμε έκκληση στους επισκέπτες της περιοχ ής ν α είν αι πολύ προσεκτικοί όταν περν ούν από το συγκεκριμέν ο σημείο γιατί κυριολεκτικά πλέον
ζούμε «άκρως επικίν δυν ες καταστάσεις»
και φοβόμαστε μην θρην ήσουμε αν θρώπιν ες ζωές.

Στα επικίν δυν α σημεία έχ ουν τοποθετηθεί πλαστικά πορτοκαλί κολων άκια
από την έξω μεριά του ποδηλατόδρομου
για «ασφάλεια των πολιτών » και παρακαλούμε ν α δείξετε τη δέουσα προσοχ ή
σας.

Μαζική εξόρμηση πραγματοποίησαν
Σωματεία και Σύλλογοι του Θριασίου Πεδίου
για το ζήτημα της ακρίβειας

Μέλη σωματείων και φορέων , όπως το σωματείο Ιδιωτικών Υ παλλήλων και εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής, το Συν δικάτο Μετάλλου, το Σωματείο Συν ταξιούχ ων
ΙΚΑ, ο Σύλλογος Γυν αικών Ελευσίν ας και η Έν ωση ΕΒΕ Ελευσίν ας Μάν δρας
βρέθηκαν έξω από τα σούπερ μάρκετ Σκλαβεν ίτης, ΑΒ, στα πολυκαταστήματα
jumbo και πρακτικερ, αλλά και σε εμπορικά καταστηματα και καταστήματα εστίασης στο κέν τρο της Ελευσίν ας .
Συν ομίλησαν με εργαζόμεν ους της περιοχ ής καλών τας σε αγων ιστική δράση για
την κάλυψη των σύγχ ρον ων αν αγκών του σε φθην ο ρεύμα, δημόσια δωρεάν παιδεία και υγεία.

Άσκηση της Πυροσβεστικής στον Ασπρόπυργο

Δήμος Αχαρνών: 3ος Διαγωνισμός
Χριστουγεννιάτικου στολισμού

Σ

3ος Διαγων ισμός Χριστουγεν ν ιάτικου στολισμού από
τη ΔΗΚΕΑ. Ζούμε τα Χριστούγεν ν α, Φωτίζουμε την
Πόλη μας.
Στολίστε εξωτερικά το σπίτι σας ή τις βιτρίν ες του
καταστήματός σας και στείλτε τις φωτογραφίες σας.
Αποστολή φωτογραφιών μέχ ρι τις 7 Ιαν ουαρίου 2022.

ε διαρροή υγραερίου,
στις
βιοµηχανικές
εγκαταστάσεις
της
CORAL GAS Α.Ε.Β.Ε.Υ., στον
Ασπρόπυργο
Αττικής,
επιχείρησε η Π.Υ. Ελευσίνας,

µε την ενίσχυση της 1ης
Ε.Μ.Α.Κ. και των ∆Ι.Π.Υ. ∆υτικής Αττικής, Αθηνών και Πειραιώς, ως άσκηση – CORAL
GAS 2021 – που πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε την

οµάδα πυρασφάλειας της εταιρίας, την Περιφέρεια Αττικής,
το δήµο Ασπροπύργου, την
ΕΛ.ΑΣ., το Ε.ΚΑ.Β. και τον
∆Ε∆∆ΗΕ, για την αντιµετώπιση περιστατικών, που εµπλέκονται επικίνδυνα υλικά.

ΣΥ ΜΜΕΤΟΧΕΣ: Μέσω email στο
dikeacharnon@y ahoo.gr, αν αγράφον τας τα προσωπικά στοιχ εία και την ακριβή διεύθυν ση της κατοικίας ή
του καταστήματος και επισυν άπτον τας τις φωτογραφίες.
Διοργάν ωση: Δήμος Αχ αρν ών – Δημοτική Κοιν ωφελής
Επιχ είρηση Δήμου Αχ αρν ών – ΔΗΚΕΑ.
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"Παράθυρο" για φθηνές αγορές και γονικές παροχές
ακινήτων και μετά την 1η Ιανουαρίου

Η κυβέρνηση δεν θέλει να μπλοκάρει το κύμα αυξημένης ζήτησης που έχει δημιουργήσει ο μηδενισμός του
φόρου γονικών παροχών μέχρι τις 800.000 ευρώ

Η

επικείμενη ενεργοποίηση των νέων αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, η υποχρεωτική έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας
κτηρίου για όλα τα ακίνητα που πρόκειται να μεταβιβαστούν με οποιονδήποτε τρόπο (ή να μπουν στο
πρόγραμμα εξοικονομώ) αλλά και η επιβολή υψηλών
προστίμων μετά την Πρωτοχρονιά σε όσους δεν
δηλώσουν τα "ξεχασμένα" τετραγωνικά στους δήμους,
δημιουργούν ήδη συνωστισμό στα συμβολαιογραφικά
γραφεία.
Συμβολαιογράφοι και ιδιοκτήτες ακινήτων
ζητούν παράταση

Συμβολαιογράφοι και ιδιοκτήτες ακινήτων, ζητούν
ήδη παράταση ειδικά σε ότι αφορά στην προθεσμία
ενεργοποίησης των νέων αντικειμενικών αξιών. Στο
υπουργείο Οικονομικών δεν βρίσκουν και τόσο…
καλή την ιδέα καθώς οι νέες αντικειμενικές αξίες
συνδέονται με τον νέο ΕΝΦΙΑ.
Φαίνεται όμως ότι ήδη υπάρχει εναλλακτική λύση
στο τραπέζι. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να δοθεί παρά

Σ

ταση μόνο για την υπογραφή των συμβολαίων (και
μάλιστα για δύο ή τρεις μήνες) αρκεί να έχει υποβληθεί η δήλωση μεταβίβασης (είτε αφορά σε γονική
παροχή είτε σε αγοραπωλησία) στην Δ.Ο.Υ. (σ.σ ειδικά για τις αγοραπωλησίες η δήλωση υποβάλλεται και
ηλεκτρονικά). Αυτό θα δώσει και ένα μεγάλο χρονικό
παράθυρο προκειμένου να συγκεντρωθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς τα πιστοποιητικά ΤΑΠ
ή άλλα δικαιολογητικά, είναι απαραίτητα για την υπογραφή των συμβολαίων και την τελική κατάθεση της
μεταβίβασης στο κτηματολόγιο ή στο υποθηκοφυλακείο, όχι όμως και για την υποβολή της δήλωσης στη
Δ.Ο.Υ.

Οι πιθανότητες να ανοίξει το συγκεκριμένο "παράθυρο" για φθηνές αγορές και γονικές παροχές και μετά
την 1/1/2022 είναι πολλές. Άλλωστε και στην κυβέρνηση δεν θέλουν να μπλοκάρουν το κύμα αυξημένης
ζήτησης που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας και της απόφασης για μηδενισμό του φόρου γονικών παροχών
μέχρι τα επίπεδα των 800.000 ευρώ αντικειμενικής
αξίας.
Προσοχή προς αποφυγή παρεξηγήσεων: οι γονικές παροχές είναι αφορολόγητες μέχρι τα 800.000
ευρώ δεν είναι όμως και δωρεάν. Τα έξοδα μεταβίβασης όπως και οι αμοιβές των συμβολαιογράφων πρέπει να πληρωθούν κανονικά και φτάνουν να αντιστοιχούν ακόμη και στο 2% της αντικειμενικής αξίας
του ακινήτου. Γι’ αυτό προσοχή: ιδιοκτήτες ακινήτων
σε περιοχές που θα επέλθει μεγάλη αύξηση των αντικειμενικών αξιών, θα πρέπει να σπεύσουν να
κάνουν τη δήλωση μεταβίβασης πριν από την
1/1/2022.

Προ των πυλών νέο κύμα
κακοκαιρίας
– Πότε θα επηρεάσει την Αττική

Έ

κτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η
ΕΜΥ με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους.

Συγκεκριμένα επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός το διήμερο της Δευτέρας (06-12-2021) και της Τρίτης (07-12-2021), με
κύρια χαρακτηριστικά τις κατά τόπους ισχυρές βροχές και
καταιγίδες και τους πολύ ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους.
Πιο αναλυτικά:
1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν:

α. Τη Δευτέρα στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική
Στερεά και από το απόγευμα και στη δυτική Πελοπόννησο.
Τοπικές χαλαζοπτώσεις θα
εκδηλωθούν κυρίως στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη
δυτική Στερεά.
β. Την Τρίτη στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, την
Κρήτη, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.
γ. Τα έντονα φαινόμενα πιθανώς να επηρεάσουν πρόσκαιρα
την Αττική και τη νότια Εύβοια τη νύχτα της Δευτέρας και τις
πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης.
2. Νότιοι άνεμοι που θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ στα
πελάγη: Θα πνέουν τη Δευτέρα, που την Τρίτη βαθμιαία από τα
δυτικά και βόρεια θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με την ίδια
ένταση.

Εξορθολογισμός των προστίμων σε πιο «ρεαλιστικά» επίπεδα για τις επιχειρήσεις

εμείωσητων προστίμων,έτσιώστεαυτάναμην είναι
εξοντωτικάκαιναμην οδηγούν την επιχείρησησε
«λουκέτο», προχώρησε η κυβέρνηση με διάταξη
που προστέθηκεστοσχέδιονόμου του υπουργείου Αν άπτυξης τοοποίοψηφίσθηκεπροχθες.
Με τη διάταξη εξορθολογίζεται το ύψος των
επιβαλλόμεν ων προστίμων , που είχαν φτάσει ν α είν αι εξον τωτικά, με αποτέλεσμα τις
περισσότερες φορές ν α μην εισπράττον ται,
γεμίζον τας με περισσότερα χρέη τη δεξαμεν ή των ληξιπρόθεσμων οφειλών .
Σύμφων α με ρεπορτάζ της εφημερίδας
«Καθημεριν ή», η ν έα ρύθμιση περιλαμβάν ει
και υποθέσεις για τις οποίες δεν έχουν
εκδοθεί οριστικές πράξεις επιβολής προστίμου μέχρι την 29η Νοεμβρίου 2021. Αυτό
πρακτικά σημαίν ει πως η μείωση των προστίμων αφορά και υποθέσεις που εκκρεμούν ή για τις οποίες έχει εκδοθεί οριστική
πράξη επιβολής προστίμου αλλά ο φορολογούμεν ος έχει προσφύγει κ.λπ.
Δεν υπάρχει προς το παρόν καμία διευκρίν ιση από το υπουργείο Οικον ομικών ,
αλλά ο ν όμος αν αμέν εται ν α αποσαφην ισθεί με την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου
εφαρμογής του.
Παράλληλα, δημιουργούν ται και άλλα
προβλήματα. Για παράδειγμα, υπάρχουν
εφορίες που, παρά το γεγον ός ότι έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος, η έκδοση της πράξης
καθυστερεί για μήν ες, εν ώ υπάρχουν και
εφορίες που εκδίδουν την οριστική πράξη
επιβολής προστίμου σε λίγες εβδομάδες.
Ετσι, για μια υπόθεση που καθυστέρησε η
έκδοση πράξης επιβολής, θα καταβληθεί το

μικρότερο πρόστιμο της ν έας διάταξης, εν ώ
για ίδια υπόθεση στην οποία η ΔΟΥ ήταν
«γρήγορη», θα καταβληθεί το παλαιότερο
υψηλότερο πρόστιμο.
Ειδικότερα, η τροπολογία αν ά είδος παράβασης προβλέπει τα εξής:

Πρόστιμα για μη τήρηση λογιστικών βιβλίων : Για παραβάσεις μη τήρησης λογιστικών
αρχείων και μη διαφύλαξης φορολογικών
ηλεκτρον ικών μηχαν ισμών (ΦΗΜ) και φορολογικών μν ημών και αρχείων που δημιουργούν οι ταμειακές μηχαν ές:
πρόστιμα που επιβάλλον ται δεν
πληρών ον ται, με αποτέλεσμα τα ληξιπρόθεσμα χρέη ν α αυξάν ον ται.
επιβάλλεται πρόστιμο 15% επί των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για
κάθε ελεγχ όμεν ο έτος, όπως αυτά
προκύπτουν από τον μέσο όρο των
δηλωθέν των εσόδων με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων
φορολογικών ετών .
το πρόστιμο δεν μπορεί ν α είν αι κατώτερο των 10.000 ευρώ αν ά ελεγχόμεν ο έτος
για απλογραφικά βιβλία και 30.000 ευρώ αν ά
ελεγχόμεν ο έτος για διπλογραφικά βιβλία.
Με τη ν έα διάταξη, τα πρόστιμα δεν μπορεί ν α είν αι αν ώτερα του τριπλάσιου του
κατά περίπτωση κατώτερου προστίμου.
Δηλαδή, για τα απλογραφικά το αν ώτατο
πρόστιμο φθάν ει στις 30.000 ευρώ και στα
διπλογραφικά στις 90.000 ευρώ.
Μέχρι τώρα το πρόστιμο αν ερχόταν στο
15% επί των εσόδων , τα οποία ωστόσο δεν

μπορούσαν ν α είν αι χαμηλότερα των 10.000 ευρώ για
απλογραφικά και 30.000 ευρώ
για διπλογραφικά. Επί της
ουσίας δεν υπήρχε αν ώτατο
όριο προστίμου.
Πρόστιμα για μη υποβολή
δηλώσεων (ν ομικές ον τότητες): Εστω και μία από τις
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων φορολογικών ετών ν α μην έχει υποβληθεί, το
πρόστιμο υπολογίζεται με βάση τον μέσο
όρο των εσόδων των υποβληθεισών
δηλώσεων και δεν μπορεί ν α είν αι κατώτερο
των 30.000 ευρώ αν ά ελεγχόμεν ο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικών βιβλίων , και των 50.000 ευρώ αν ά
ελεγχόμεν ο έτος, εφόσον πρόκειται για
υπόχρεο τήρησης διπλογραφικών βιβλίων .
Με τη ν έα διάταξη, το πρόστιμο δεν μπορεί
ν α είν αι αν ώτερο του τριπλάσιου του κατά
περίπτωση κατώτερου προστίμου, δηλαδή
90.000 για απλογραφικά και 150.000 για διπλογραφικά.
Μέχρι σήμερα το πρόστιμο υπολογιζόταν
επίσης με βάση τον μέσο όρο των εσόδων
των υποβληθεισών δηλώσεων και δεν μπορούσε ν α είν αι κατώτερο των 30.000 ευρώ
αν ά ελεγχόμεν ο έτος, εφόσον επρόκειτο για
υπόχρεο τήρησης απλογραφικών βιβλίων ,
και των 50.000 ευρώ για διπλογραφικά.
Ουσιαστικά και σε αυτή την περίπτωση
δεν υπήρχ ε αν ώτατο όριο.
Πρόστιμα για ταμειακές μηχ αν ές:

Οταν διαπιστών εται η παραβίαση ή
παραποίηση ή επέμβαση κατά οποιον δήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρον ικών μηχ αν ισμών
(ΦΗΜ) καθώς και η έκδοση στοιχ είων
λιαν ικής πώλησης από ΦΗΜ ο οποίος
δεν λειτουργεί με εγκεκριμέν ες προδιαγραφές, αν αστέλλεται η λειτουργία όλων
των επαγγελματικών εγκαταστάσεων
από 2 έως 12 μήν ες, εν ώ παράλληλα
επιβάλλεται πρόστιμο 100.000 ευρώ.
Με τη ν έα ρύθμιση, όταν ο υπαίτιος της
παράβασης είν αι ο κάτοχ ος – χ ρήστης
του φορολογικού ηλεκτρον ικού μηχ αν ισμού, επιβάλλεται αν αλόγως το ποσό
του προστίμου, χ ωρίς ν α εφαρμόζον ται
τα αν ώτατα όρια. Δηλαδή, επιβάλλεται
πρόστιμο 15% επί του τζίρου της
επιχ είρησης, το οποίο δεν μπορεί ν α
είν αι μικρότερο των 10.000 ευρώ για
απλογραφικά και 30.000 ευρώ για διπλογραφικά βιβλία. Στην π ερίπ τωση
αυτή διατηρούν ται τα πρόστιμα χ ωρίς
ν α ισχ ύουν τα αν ώτατα όρια.
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ΟΑΣΑ: Tροποποίηση δρομολογίων
λεωφορειακών γραμμών στο Δήμο
Ασπροπύργου

Με στόχο την ενημέρωση και την καλύτερη
εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ
ανακοινώνει τη μερική προσωρινή τροποποίηση
της διαδρομής των λεωφορειακών γραμμών 855
ΨΑΡΙ-ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ – ΛΟΦΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΥ,
866 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ – ΣΤ . ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ
(ΚΥΚΛΙΚΗ) και 879 ΑΧΑΡΝΑΙ – ΘΡΙΑΣΙΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΕΛΕΥΣΙΝΑ, λόγω τεχνι κών
έργων επί της οδού Γκορυτσάς, στο τμήμα μεταξύ
των οδών Θριασίου και Κων/νου Καραμανλή, στο
Ασπροπύργου, για το χρονικό διάστημα από τις
06/12/2021 έως και τις 12/12/2021, ως εξής:
Λεωφορειακή Γραμμή 855

Διαδρομή από αφετηρία προς τέρμα (Λόφο
Κυρίλλου)
Από Λ. ΝΑΤΟ, συνέχεια Λ. ΝΑΤΟ, δεξιά Κριεζή, συνέχεια Κριεζή και συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Διαδρομή από τέρμα προς αφετηρία
(Ψάρι)
Από Καποδιστρίου, δεξιά Θριασίου,
αριστερά Κριεζή, αριστερά Λ. ΝΑΤΟ,
συνέχεια Λ. ΝΑΤΟ και συνέχεια όπως η
εγκεκριμένη διαδρομή.

Λεωφορειακές Γραμμές 866 και 879
Διαδρομή προς αφετηρία (προς Ασπρόπυργο και Αχαρναί αντίστοιχα)
Από Λ. ΝΑΤΟ, συνέχεια Λ. ΝΑΤΟ,
δεξι ά Κρι εζή, συνέχει α Κρι εζή και
συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.
Λεωφορειακή Γραμμή 879
Διαδρομή από αφετηρία προς τέρμα (Ελευσίνα)

Από Καποδιστρίου, δεξιά Θριασίου, αριστερά
Κριεζή, αριστερά Λ. ΝΑΤΟ, συνέχεια Λ. ΝΑΤΟ
και συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Σημείωση:
Στην τροποποιημένη διαδρομή, η λεωφορειακές γραμμές θα πραγματοποιούν στάσεις, στις
υπάρχουσες άλλων γραμμών.

- Επίσκεψη στο Σύλλογο ΑμεΑ Μεγάρων απο τον Αντιπρόεδρο της Βουλής
και Βουλευτή Δυτικής Αττικής, Αθανάσιο Μπούρα
Διαχρονική και πολύπλευρη η στήριξή του σε κάθε θέμα που απασχολεί τον Σύλλογο

Τ

ην παγκόσμια ημέρα Ατόμων με
Αν απηρία επέλεξε ν α τιμήσει ο
Αν τιπρόεδρος της Βουλής και
Βουλευτής Δυτικής Αττικής, κ. Αθαν άσιος Μπούρας, με επίσκεψή του στο
Σύλλογο ΑμεΑ Μεγάρων .
Ο κ. Μπούρας είχ ε την ευκαιρία ν α
συν ομιλήσει με τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, τους εργαζόμεν ους και
εθελον τές του Συλλόγου, τους ωφελούμεν ους και τις οικογέν ειές τους.

O Πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Ιερόθεος Στρατούρης, ευχ αρίστησε τον κ.
Μπ ούρα για τη διαχ ρον ική και
π ολύπ λευρη
στήριξή
του,
επ ισημαίν ον τας πως στο πρόσωπό του
βρίσκουν έν αν άν θρωπο, ο οποίος
είν αι πάν τα δίπλα τους.
Ο κ. Μπούρας υποσχ έθηκε ότι όπως

μέχ ρι σήμερα, θα αν ταπ οκρίν εται
πάν τα σε κάθε θέμα που απασχ ολεί το
Σύλλογο και θα εργάζεται για την
επίλυσή του.
Η συμβολική, αλλά ταυτόχ ρον α
ουσιαστική, παρουσία του κ. Μπούρα,
στους χ ώρους του Συλλόγου Ημερήσιας
Φρον τίδας Ατόμων με Αν απ ηρία
σκοπό είχ ε ν α αν αδείξει το ρόλο των
φορέων ΑμεΑ, ν α ευαισθητοποιήσει
την κοιν ων ία για τις αν άγκες, τα
δικαιώματα αλλά και τις ικαν ότητες των
ΑμεΑ και ν α επιβεβαιώσει την υψηλή
σημασία που αποδίδει η πολιτεία στην
κοιν ων ική έν ταξη κάθε συμπολίτη μας
με ιδιαίτερες ικαν ότητες.
Το μήν υμα της 3ης Δεκεμβρίου, όπως
αυτό κοσμεί το χ ώρο του Συλλόγου
ΑμεΑ Μεγάρων είν αι ξεκάθαρο: «Όλοι
ίσοι όλοι διαφορετικοί».
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Ελληνική… «διάκριση» στους πιο συνωμοσιολόγους
λαούς της Ευρώπης

Π

άνωαπότον μέσοευρωπαϊκόόροβρίσκεται ο
δείκτης συνωμοσιολογίας στην Ελλάδα, όπως
προκύπτειαπόνέαμελέτη,ηοποίακαταλήγειστο
συμπέρασμα ότιοιπλατφόρμεςκοινωνικήςδικτύωσηςέχουν
μετατραπεί σε βασικά κανάλια παραπληροφόρησης,
διάχυσηςψευδώνειδήσεωνκαιπόλωσης.
Αυτό, μάλιστα, έγινε ιδιαίτερα αισθητό εν
μέσω πανδημίας, όταν ο κορωνοϊός και τα
εμβόλια συνδέθηκαν με κάθε είδους εξωφρενικές απόψεις (από ψευδο-επιστημονικές
έως τελείως αντι-επιστημονικές), καθώς και
με ποικίλες συνωμοσιολογικές θεωρίες.
Την ίδια ώρα, με βάση τα επιστημονικά
ευρήματα, το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το
οποίο επιδεικνύει τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αντίσταση στις θεωρίες συνωμοσίας
και στον ανορθολογισμό, είναι το Twitter.

Τα στοιχεία της έρευνας
Οι ερευνητές από 19 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, με επικεφαλής τον καθηγητή Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιάννη Θεοχάρη του
Τεχνικού Πανεπιστημίου του Μονάχου, οι
οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο
περιοδικό «New Media & Society«, ανέλυσαν
στοιχεία από 17 χώρες (16 της Ευρώπης
μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, καθώς και το
Ισραήλ), τόσο πριν όσο και στη διάρκεια της
πανδημίας.
Εξέτασαν δε, τον ρόλο διαφόρων social
media (Twitter, Facebook, YouTube κ.α.) και
εφαρμογών όπως το WhatsApp, όσον αφορά
τη διασπορά θεωριών συνωμοσίας.
Η μελέτη κατατάσσει την Ελλάδα -μαζί
με τη Ρουμανία, την Πολωνία, την Ουγγαρία
και το Ισραήλ- στις χώρες όπου ο «δείκτης
συνωμοσιολογίας« βρίσκεται πάνω από τον
μέσο ευρωπαϊκό όρο, σε αντίθεση με χώρες

που βρίσκονται κάτω από τον μέσο όρο
(Αυστρία, Δανία, Γερμανία, Ολλανδία, Νορ-

βηγία, Σουηδία, Ελβετία, Βρετανία), ενώ τέσσερις βρίσκονται στον μέσο όρο (Βέλγιο,
Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία).
Γενικά, οι χώρες της ανατολικής Ευρώπης
ρέπουν στη συνωμοσιολογία περισσότερο
από όλες, οι σκανδιναβικές λιγότερο από
όλες, ενώ οι μεσογειακές βρίσκονται κάπου
στη μέση (με την χώρα μας να είναι η πιο
επιρρεπής στη συνωμοσιολογία στον ευρωπαϊκό Νότο).
Από τις 17 χώρες που εξετάστηκαν με
βάση τρεις συνωμοσιολογικές ερωτήσεις
σχετικά με την Covid-19, έτσι ώστε να αξιολογηθεί ο βαθμός που είναι εξαπλωμένες
αυτές οι πεποιθήσεις σε κάθε χώρα, η
Ρουμανία ήταν με διαφορά «πρωταθλήτρια»
συνωμοσιολογίας, η Πολωνία ήταν δεύτερη, η
Ουγγαρία τρίτη και η Ελλάδα τέταρτη μαζί με
το Ισραήλ.
Ξεχωρίζει (θετικά) το Twitter

Η βασική διαπίστωση της έρευνας ήταν
ότι το Twitter έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά,
όπως το ότι είναι πιο εστιασμένο στην κατανάλωση ειδήσεων, άρα αντιμετωπίζει
αυξημένη κοινωνική πίεση αναφορικά με το
περιεχόμενο των αναρτήσεων του, πράγμα
που μειώνει τη συχνότητα διάχυσης αναληθών, ανακριβών, ανεπιβεβαίωτων και

«εναλλακτικών» (συνήθως ψευδών)
πληροφοριών.
Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι δεν
ενθαρρύνουν όλες οι πλατφόρμες
στον ίδιο βαθμό τις συνωμοσιολογικές
θεωρίες.
Στο Twitter π.χ. «το περιεχόμενο
που βασίζεται σε τέτοιες θεωρίες
μπορεί γρήγορα να απομυθοποιηθεί ή πιθανώς να “πνιγεί” από
πληροφορίες καλύτερης ποιότητας ή από τον μεγάλο αριθμό
ανθρώπων που είναι πρόθυμοι να
παρέμβουν για να διορθώσουν γρήγορα την παραπληροφόρηση».
Επιπλέον, σύμφωνα με τη μελέτη, οι
χρήστες του Twitter συνδυάζουν μορφωτικό επίπεδο άνω του μέσου όρου και
μεγαλύτερη τάση να ψάχνουν για πραγματικές ειδήσεις, σε σχέση με τις άλλες
πλατφόρμες.
Από την άλλη, στο Facebook ή στο
WhatsApp, όπου υπάρχουν στενότεροι
δεσμοί ανάμεσα στους χρήστες, όπως
οικογενειακοί ή φιλικοί, οι χρήστες δεν
ελέγχουν στον ίδιο βαθμό τις διακινούμενες πληροφορίες αμφιβόλου περιεχομένου, κάτι που έγινε αισθητό και στην
περίπτωση της Covid-19.
Μολονότι ψευδείς ειδήσεις (fake
news) κυκλοφορούν συνεχώς στο
διαδίκτυο από τότε που αυτό υπάρχει, η
πανδημία υπήρξε το κατάλληλο πεδίο
για μια εκρηκτική αύξηση τους, ιδίως στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γι’ αυτό ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χρησιμοποίησε τον όρο «infodemic» για να
περιγράψει αυτή την παράλληλη «επιδημία παραπληροφόρησης».

Δολοφονία Γρηγορόπουλου: Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις
στο κέντρο της Αθήνας λόγω συγκεντρώσεων

Λόγω των συγκεντρώσεων-πορειών, που έχουν εξαγγελθεί για σημερα 6 Δεκεμβρίου
2021 στο κέντρο της Αθήνας, κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, από τη
Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής έχουν προγραμματισθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
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Τροχ αίας Αττικής
έχ ουν π ρογραμματισθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις,
οι οποίες θα πραγματοποιούν ται σταδιακά και αν άλογα με τις παρουσιαζόμεν ες κυκλοφοριακές συν θήκες.βρίου 2021 στο
κέν τρο της Αθήν ας, κατά τις μεσημβριν ές και απογευματιν ές ώρες, από τη Διεύθυν ση Τροχ αίας Αττικής
έχ ουν προγραμματισθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι
οποίες θα πραγματοποιούν ται σταδιακά και αν άλογα
με τις παρουσιαζόμεν ες κυκλοφοριακές συν θήκες.
Από τη Διεύθυν ση Τροχ αίας Αττικής σχ εδιάστηκαν

και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυν σης της κυκλοφορίας
στην ευρύτερη περιοχ ή του κέν τρου της Αθήν ας.
Σε αν ακοίν ωσή της η ΕΛ.ΑΣ, παρακαλεί τους οδηγούς
ν α αποφύγουν την κίν ηση και στάθμευση των οχ ημάτων τους στους χ ώρους των εκδηλώσεων , καθώς
επίσης και στην ευρύτερη περιοχ ή του Κέν τρου, τόσο
για την εξυπηρέτησή τους, όσο και για την αποτροπή
πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων .

Λαμία: ΕΔΕ για τον θάνατο
της 14χρονης από
επιπλοκές του κορωνοϊού

O

Διοικητής της 5ης Υ ΠΕ Φώτης Σερέτης, σε
συν εν ν όηση με τον Διοικητή του ΓΝ Λαμίας
Αν δρέα Κολοκυθά, διέταξε ΕΔΕ για ν α διερευν ηθούν οι συν θήκες κάτω από τις οποίες χ άθηκε η
ζωή του 14χ ρον ου κοριτσιού που το Σάββατο άφησε
την τελευταία του πν οή στο Γεν ικό Νοσοκομείο Λαμίας
από επιπλοκές του κορων οϊού. Αύριο θα πραγματοποιηθεί η ν εκροψία – ν εκροτομή.
Προαν άκριση διεν εργεί και η ΕΛ.ΑΣ. με εν τολή της
Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λαμίας, σύμφων α με πληροφορίες του LamiaReport.
Μάλιστα την ΕΔΕ θα κάν ει αν ώτατος γιατρός, με βαθμό
Συν τον ιστή Διευθυν τή, ο οποίος θα είν αι από άλλο
ν οσοκομείο, εκτός Λαμίας, της 5ης Υ ΠΕ.
Υ πεν θυμίζεται ότι το 14χ ρον ο κορίτσι, που ν οσούσε
από κορων οϊό από 29/11, διακομίστηκε στα Επείγον τα του Νοσοκομείου Λαμίας στις 9:30΄ το πρωί του Σαββάτου και στις 5:30΄το απόγευμα άφησε την τελευταία
του πν οή μέσα στα Επείγον τα μετά από αν ακοπή
καρδιάς.

Προαν άκριση και από την ΕΛ.ΑΣ.
Οι αστυν ομικοί του Α.Τ. Λαμίας, μετά από εν τολή της
Εισαγγελίας, έχ ουν ξεκιν ήσει προαν άκριση και έχ ουν
πάρει τις πρώτες καταθέσεις για το τραγικό συμβάν .
Σύμφων α με πληροφορίες του Lamiareport, η ν εκροψία
– ν εκροτομή θα γίν ει σημερα Δευτέρα στην Ιατροδικαστική Υ πηρεσία του Πειραιά, αφού για μια ακόμη φορά
η Ιατροδικαστική της Λαμίας δεν λειτουργεί, κάν ον τας
ακόμη πιο δύσκολη τη ζωή της οικογέν ειας της 14χ ρον ης, που εκτός από τον πόν ο της έχ ει ν α αν τιμετωπίσει και τις παθογέν ειες του συστήματος.
Συγκλον ισμέν η η τοπική κοιν ων ία
Η είδηση έσκασε σαν βόμβα το απόγευμα του Σαββάτου σκορπών τας παν τού τη θλίψη και έν α γιατί στα
χ είλη όλων .
Οι δικοί της άν θρωποι είν αι συν τετριμμέν οι, όπως και
οι φίλες της και συμμαθήτριες – συμμαθητές στο 4ο
Γυμν άσιο, καθώς και όλη η εκπαιδευτική κοιν ότητα.
Βαρύ ήταν το κλίμα και στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου
Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό, ήταν επίσης
σοκαρισμέν ο από την απώλεια της 14χ ρον ης μαθήτριας.
Το θέμα θα απασχ ολήσει και τον Ιατρικό Σύλλογο
Φθιώτιδας τις επ όμεν ες ημέρες, όπ ως είπ ε στο
LamiaReport ο πρόεδρος του Ι.Σ.Φ. Χρήστος Γεωργίου,
όταν το Δ.Σ. θα έχ ει στη διάθεσή του, όλον τον ιατρικό φάκελο και το ιστορικό της άτυχ ης 14χ ρον ης.
Όλοι περιμέν ουν με αγων ία την ιατροδικαστική έκθεση
για ν α δουν ποια ήταν η αιτία θαν άτου της 14χ ρον ης,
που ταξίδεψε τόσο πρόωρα στην γειτον ιά των αγγέλων .
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ΕΦΚΑ: Έρχονται διαγραφές οφειλών -Ποιους αφορούν

2. Οι παραπάνω ασφαλισμένοι και
μετά την 1.1.2017, κατά παρέκκλιση
του άρθρου 2 του ν. 4554/2018, εφόσον συνεχίζουν να ασκούν την ίδια
δραστηριότητα (θεωρείται ότι καλώς
ασφαλίζονται στον π. ΟΓΑ και εξαιρούνται της ασφάλισης του π. ΟΑΕΕ).
3. Οι παραπάνω ασφαλισμένοι για
τους οποίους εκκρεμούν αιτήσεις
συνταξιοδότησης
4. Οι παραπάνω ασφαλισμένοι για
τους οποίους εκκρεμούν υποθέσεις
αμφισβητήσεων ενώπιον αρμοδίων
διοικητικών οργάνων.

Ρυθμίζεται εκ νέου το θέμα της
νομιμοποίησης χρόνου ασφάλισης των εγγεγραμμένων στα
Μητρώα Ασφαλισμένων των Κλάδων Πρόσθετης και Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ, για
τον οποίο πρόεκυπτε υποχρέωση
ασφάλισης στον π. ΟΑΕΕ.

Μ

ε εφαρμοστική εγκύκλιο
του ο e-EΦΚΑ ξεκαθαρίζεται ότι “χρόνος ασφάλισης
έως τις 31.12.2016 στον πρώην
Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης και
στον πρώην Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του πρώην ΟΓΑ, για
τον οποίο οι ασφαλισμένοι δεν πληρούσαν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9
του ν. 3050/2002 (Α’ 214), και βάσει
της ασκούμενης δραστηριότητας
πρόεκυπτε υποχρέωση ασφάλισης
στον πρώην ΟΑΕΕ, παραμένει ως
χρόνος ασφάλισης στον
πρώην ΟΓΑ.
Οι παραπάνω ασφαλισμένοι θεωρείται ότι καλώς ασφαλίζονται στον
πρώην ΟΓΑ και μετά την 1.1.2017,
κατά παρέκκλιση των διατάξεων του
άρθρου 2 του ν. 4554/2018 (Α’ 130),

Ο

εφόσον συνεχίζουν να ασκούν την
ίδια δραστηριότητα και εξαιρούνται
της ασφάλισης του πρώην ΟΑΕΕ.
Τυχόν οφειλές στον πρώην ΟΑΕΕ,
βεβαιωμένες ή μη, που έχουν
προκύψει για τις ανωτέρω περιπτώσεις ασφαλισμένων, διαγράφονται και δεν αναζητούνται.
Τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί έναντι των ανωτέρω οφειλών πριν
από την ισχύ του παρόντος δεν
αναζητούνται και προσμετρώνται
κατά τον υπολογισμό της σύνταξης
ως εισφορές στον πρώην ΟΓΑ.
Ειδικά για τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων εξακολουθεί να
ισχύει το άρθρο 35 του ν. 4670/2020.
Στο πεδίο εφαρμογής εμπίπτουν:

1.
Οι
εγγεγραμμένοι
έως
31.12.2016 στα Μητρώα Ασφαλισμένων των Κλάδων Πρόσθετης και
Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π.
ΟΓΑ, που δραστηριοποιούνται σε
περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά και
εισοδηματικά κριτήρια, και οι οποίοι
για την ασκούμενη δραστηριότητα
υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του π. ΟΑΕΕ, επειδή δεν πληρούν τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια,
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 9 του ν.3050/02.

Εξαιρούνται οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων, για τους οποίους εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο
35 του ν. 4670/2020 (Α’ 43).

Επισημάνσεις
– Τυχόν οφειλές στον π. ΟΑΕΕ,
βεβαιωμένες ή μη, που έχουν
προκύψει για τις ανωτέρω περιπτώσεις ασφαλισμένων, διαγράφονται και δεν αναζητούνται. Η διαγραφή των οφειλών γίνεται με τη διαγραφή του αντίστοιχου χρόνου ασφάλισης στον π. ΟΑΕΕ.
– Τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί έναντι των ανωτέρω οφειλών
πριν από την ισχύ των νέων διατάξεων δεν αναζητούνται και προσμετρώνται κατά τον υπολογισμό της
σύνταξης ως εισφορές στον π. ΟΓΑ.
– Η νομιμοποίηση του χρόνου
ασφάλισης στον π. ΟΓΑ συντρέχει
ακόμα και όταν δεν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές κατά το
επίμαχο χρονικό διάστημα.
– Δεν αναζητούνται, πλέον, δικαιολογητικά από τον π. ΟΑΕΕ (π.χ.
απαλλακτικές βεβαιώσεις) για την
νομιμοποίηση του χρόνου ασφάλισης
στον π. ΟΓΑ.
Οι κοινοποιούμενες ρυθμίσεις
έχουν εφαρμογή από 24 Απριλίου
2021.
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Δώρο Χριστουγέννων 2021:

Πότε πληρώνονται οι χιλιάδες δικαιούχοι
άνεργοι του ΟΑΕΔ

Τ

ηνπροσεχήΤρίτη,7Δεκεμβρίουθαπληρωθείοιχιλιάδεςάνεργοικαιοι δικαιούχοι τηςειδικήςπαροχήςπροστασίαςτηςμητρότηταςτοδώροΧριστουγέννων απότονΟΑΕΔ
Το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται, εφόσον ο ασφαλισμένος επιδοτείται κατά το διάστημα από 01.05.2021 έως
31.12.2021. Για κάθε έναν πλήρη μήνα επιδότησης καταβάλλονται τρία (3) ημερήσια επιδόματα Δώρο Χριστουγέννων.
Για επιδότηση όλο το προαναφερόμενο διάστημα καταβάλλονται είκοσι πέντε (25) ημερήσια επιδόματα. Αν δεν
συμπληρωθεί πλήρης μήνας επιδότησης δεν καταβάλλεται
Δώρο Χριστουγέννων.
Έτσι θα ξεκινήσουν να προπληρώνονται τα επιδόματα ανεργίας, τα επιδόματα μακροχρονίως ανέργων καθώς και τα
βοηθήματα ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως
απασχολουμένων.
Οι πιστώσεις των επιδομάτων θα γίνουν στους τραπεζικούς
λογαριασμούς των δικαιούχων. Ο έλεγχος για την αυτοπρόσωπη παρουσία των τακτικά επιδοτουμένων ανέργων, των
δικαιούχων του βοηθήματος των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως
απασχολουμένων, καθώς και των μακροχρονίως ανέργων
(μέσα στα χρονικά διαστήματα που τους έχουν οριστεί) εξακολουθεί να ισχύει.
Όλοι οι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και
παίρνουν το επίδομα ανεργίας δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων.
Ωστόσο το ύψος του δώρου Χριστουγέννων και αν θα τους
καταβληθεί ολόκληρο δηλαδή 399,25 ευρώ εξαρτάται από το
πόσο διάστημα ήταν άνεργοι μέσα στο τρέχον έτος.
Ειδικότερα, το ποσό του δώρου Χριστουγέννων που θα πάρουν ισούται με ένα ολόκληρο επίδομα ανεργίας, εφόσον λάμβαναν το επίδομα από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου,δηλαδή 399,25 ευρώ.
Στην περίπτωση που έπαιρναν για διάστημα μικρότερο από
το παραπάνω, δικαιούνται οικονομική ενίσχυση ίση με τρία
ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης.
Σήμερα το ημερήσιο επίδομα ανεργίας διαμορφώνεται στα
15,97 ευρώ και το μηνιαίο στα 399,25 ευρώ.
Εάν λοιπόν κάποιος παίρνει το επίδομα ανεργίας από την 1η
Μαΐου του 2021 μέχρι τέλος του έτους θα πάρει δώρο Χριστουγέννων τα 399,25 ευρώ.
Εάν όμως κάποιος είναι άνεργος όχι από τον Μάιο αλλά από
το Ιούνιο τότε θα πάρει τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας,
3Χ15,97 για κάθε μήνα επί εφτά μήνες, δηλαδή
15,97×3×7=335,37 ευρώ.
Εάν κάποιος είναι άνεργος από τον Οκτώβριο τότε θα πάρει
3Χ15,97Χ3 μήνες =143,73 ευρώ για δώρο Χριστουγέννων.
Εάν κάποιος είναι άνεργος από τον Σεπτέμβριο τότε θα
πάρει αναλογικό δώρο Χριστουγέννων για 4 μήνες. Έτσι ο εν
λόγω άνεργος θα λάβει 3Χ15,97Χ4 μήνες =191,64 ευρώ για
δώρο Χριστουγέννων.
Εργαζόμενος ο οποίος έμεινε άνεργος από τον Αύγουστο του
τρέχοντος έτους θα πάρει αναλογικό δώρο Χριστουγέννων
από τον ΟΑΕΔ για 5 μήνες ανεργίας. Έτσι θα πάρει 3Χ15,97Χ5
μήνες =239,55 ευρώ για δώρο Χριστουγέννων.

Πηγή: Capital.gr

Κορωνοϊός: 79 θάνατοι, 3.526 νέα κρούσματα, 715 διασωληνωμένοι

ΕΟΔΥανακοίνωσετηνια
Κκυήρ1(52/),3.52
6νέακρούσματακορωνοϊούΣ.ύμφωναμ
ετηνανακοίνωσητουΕΟΔΥ,79άνθρωποιέχασαντηζωήτουςλόγωτουκορωνοϊούεν,ώστους715
είναιδοια
ι σωληνωμέν.ο
Τα
ι στοιχ
είαπουπαρο
υσιάζονται αφρούνπερισταικ
τάαπότηνεπιδημιολογικήεπιτήρησητηςνόσο
υαπότονέοκορωνοϊό(COVID-19),μεβάσηταδεδομέναπουέχουνδηλωθεί
στονΕΟΔΥκαικαταγραφείμρ
έχιςτ5
ιΔ
εκεμβρίο
υ(ώρα15:00).

Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ
Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου
που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 3.526 , εκ των
οποίων 7 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου
της χώρας.Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε
966.221 (ημερήσια μεταβολή +0.4%), εκ των οποίων 50.5%
άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων
7 ημερών, 94 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.912 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.Οι νέοι
θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 79, ενώ από την έναρξη
της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 18.595 θάνατοι. Το
95.4% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.Ο
αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι
715 (61.5% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 64 έτη. To
80.0% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω..
Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι,

570
(79.72%)
είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς
εμβολιασμένοι και
145
(20.28%)
είναι
πλήρως
εμβολιασμένοι.Από την αρχή
της πανδημίας
έχουν εξέλθει από
τις ΜΕΘ 3.557
ασθενείς.
Οι εισαγωγές
νέων ασθενών
Covid-19
στα
νοσοκομεία της
επικράτειας είναι
428 (ημερήσια
μεταβολή -5.93%).Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου
είναι 439 ασθενείς.Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 38
έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).
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ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ
Αγγλικό σκορ ο Αίας Παραλίας
ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ K15 (2007-2008) στο γειτονικό ντέρμπι
Κ17 (2005-2006)

ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ Κ15 (20072008)

Από τους Υπεύθυνους του Εκπαιδευτι κού Προγράμματος Γι άννη
Φατόλια & Τάσο Στασινόπουλο και
τους συνεργάτες τους Παναγι ώτη
Παυλίδη & Παναγιώτη Γεωργιάδη
καλούνται την ΤΕΤΑΡΤΗ 8/12/2021
και ώρα 14.45 στο γήπεδο
΄΄ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ΄΄ για ΦΙΛΙΚΟ ΑΓΩΝΑ
οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές με
αθλητική περιβολή (άσπρη μπλούζα
– μαύρο σορτσάκι – άσπρες κάλτσες
– επικαλαμίδες):

K15
ΑΛΑΜΑΝΟΣ (ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ)
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ (ΒΥΖΑΣ)
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
(ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
ΓΚΙΝΗΣ
(ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ (ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ)
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ (ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ)
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ (ΕΡΜΗΣ)
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ
(ΑΤ ΡΟΜΗΤ ΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ)
ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ ΟΠΟΥΛΟΣ
(ΝΕΑ
ΠΕΡΑΜΟΣ)
ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ
Α.
(ΑΓΙΟΙ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ)
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ (ΕΡΜΗΣ)
ΜΑΡΝΕΖΟΣ (ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ)
ΜΑΥΡΙΔΗΣ
(ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)
ΝΤΑΦΟΣ (ΕΡΜΗΣ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΚΟΡΠΙΟΣ)
ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ (ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ)
ΡΗΓΑΣ (ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ)
Τ ΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ
(ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
ΤΣΑΛΑΒΡΕΤΑΣ (ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ)
ΤΣΙΓΚΟΛΑΣ (ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ)
ΤΣΙΚΑΛΑΣ (ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ)
ΦΟΛΕΡΟΣ (ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ)
ΧΙΩΤΗΣ (ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ)

K17
Από τους Υπεύθυνους του Εκπαιδευτι κού Προγράμματος Γι άννη
Φατόλια & Τάσο Στασινόπουλο και
τους συνεργάτες τους Παναγι ώτη
Παυλίδη & Παναγιώτη Γεωργιάδη
καλούνται την ΔΕΥΤΕΡΑ 6/12/2021
και ώρα 14.45 στο γήπεδο
΄΄ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ΄΄ για ΦΙΛΙΚΟ ΑΓΩΝΑ

οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές με
αθλητική περιβολή (άσπρη μπλούζα
– μαύρο σορτσάκι – άσπρες κάλτσεςεπικαλαμίδες):
Α Γ Γ Ε Λ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
(ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΖΩΦΡΙΑ)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ)
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΥΝΑΜΗ)
ΑΣΒΕΣΤΑΣ (ΖΕΦΥΡΙ)
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ (ΖΩΦΡΙΑ)
Κ Α Ρ Α Γ Ι Α Ν Ν Η Σ
(ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ)
ΜΑΡΟΥΣΚΟΣ (ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ)
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ (ΣΚΟΡΠΙΟΣ)
ΝΤΑΡΒΙΝ (ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ)
ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ (ΣΚΟΡΠΙΟΣ)
ΠΑΤΣΙΟΣ 9ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ)
ΠΝΕΥΜΑΤ ΙΚΑΚΗΣ
(ΝΕΑ
ΠΕΡΑΜΟΣ)
ΠΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ (ΕΡΜΗΣ)
ΠΡΙΦΤΗΣ (ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ)
ΣΒΥΡΟΣ (ΣΚΟΡΠΙΟΣ)
ΣΕΜΠΡΟΣ (ΕΡΜΗΣ)
ΣΤΑΣΙΝΗΣ (ΙΚΑΡΟΣ)
ΤΣΑΠΟΥΡΝΗΣ (ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ)
ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ (ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ)
ΦΥΣΑΡΑΚΗΣ
(ΑΣΤ ΕΡΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ)
ΖΑΡΚΑΔΑΚΗΣ (ΖΕΦΥΡΙ)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΤΟ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ
ΠΡΩΤ ΟΚΟΛΛΟ
Τ ΟΥ
ΕΡΑΣΙΤ ΕΧΝΙΚΟΥ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ
ΚΑΘΟΡΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Ο.Δ.Υ.,
ΤΗΝ Ε.Π.Ο. ΚΑΙ ΤΗΝ Ε.Π.Σ.Δ.Α,
ΜΕ ΣΤ ΟΧΟ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Ο
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ
COVID-19.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ
Τ ΟΥΣ ΑΠΟ Τ ΗΝ ΑΘΛΗΤ ΙΚΗ
ΕΓΚΑΤ ΑΣΤ ΑΣΗ
ΝΑ
ΦΟΡΟΥΝ
ΜΑΣΚΑ.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ
ΜΑΖΙ
Τ ΟΥΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ RAPID TEST ΕΝΤΟΣ
48ΩΡΩΝ. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ,
ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ
ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥΣ.
ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤ ΩΣΗ
ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο ΑΘΛΗΤΗΣ ΝΑ
ΣΤΕΙΛΕΙ ΣΕ EMAIL ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΑΔΥΝΑΤΗ
ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ.
EMAIL EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : GIANNISFATOLIAS@GMAIL.COM

Υ στερα από έν α συν αρπαστικό παιχ ν ίδι
με επτά τέρματα ο Αίας Παραλίας επικράτησε για την 9η αγων ιστική του πρωταθλήματος της Β΄ΕΠΣΔΑ της Δύν αμης στο
γήπεδο Γκορυτσάς με 5-2.
Τα τέρματα για την ομάδα του Ηλία ΑΜπαζάι σημείωσαν οι Λέκκας(3′), Ευθύμης
Αμπαζάι(47′, 80′), Δρούγος Δ.(66′) και
Σότα(78′).
Για λογγαριασμό της Δύν αμης σκόαραραν
οι Θωμάς(69′ αυτογκόλ) και Ντον τοβέτσι(87′).
Διαιτητής ήταν ο Δεμερτζής. Βοηθοί:
Ασπρογιάν ν ης, Ηλιοπούλου.
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ: Θωμάς, Μπραχ ιμάι,
Βλάχ ος(46′ Σότα), Δρούγος Μ., Ντούρος(79′ Λαν άι), Ντερβισάι, Αν δρουτσόπουλος(75′ Σουλέν ι), Αμπαζάι(79′ Κόκκαλης),
Δρούγος Δ., Λέκκας.

ΔΥ ΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ : Σιδηρόπουλος, Τσιρικλός, Ορφαν ίδης(78′ Μαυρίδης),
Σταύρου, Λαμπριν άτος, Παπαδόπουλος, Ντον τοβέτσι, Τριαν ταφύλλου, Αμαν ατίδης, Χαλιλόπουλος(57′ Αν των όπουλος), Γκίν ης.
***Στην φωτό ο Ευθύμης Αμπαζάι που σημείωσε δύο τέρματα.
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H Nέα Πέραμος 2-1 απέδρασε
από την Μαγούλα

Στο ν τέρμπι της 9ης αγων ιστικής
που διεξήχθει στο γήπεδο της
Μαγούλας και ύστερα από έν α
επεισοδιακό μάτς με αποβολές η
Νέα Πέραμος απέδρασε με το
τρίπον το αφού επικράτησε του
Αστέρα με 1-2.
Τα τέρματα για την ομάδα του Χάρη
Κοπιτσή σημείσε ο Στράτος Δουκάκης (10'84'). Για λογαριασμό της
ομάδος του Γιάν ν η Μπότση σκόραρε ο Τσιαν άκας 45'.
Διαιτήτευσε ο Γιώργος Χρόν ης που καίει το
φύλλο αγών α από τα γραφόμεν ά του.Βοηθοί:
Παύλος, Μαν ούρας Ν.

Αποβλήθηκαν :
Από τη Νέα Πέραμο Πατσιον ίδης στις καθυστερήσεις του πρώτο ημιχρόν ου (για εξύβριση)
Χάρης Κοπιτσής για απρεπή συμπεριφορά.
Από τον Αστέρα οι Τσιαν άκας 47' με δεύτερη

Επέστρεψε στις νίκες
ο Ηρακλής Ελευσίνας

κίτριν η Χαλκιδης 82' για εξύβριση.
ΑΣΤΕΡΑΣ MAΓΟΥΛΑΣ: Μικρός, Χιον ίδης(46′
Μυρσιν ιάς), Δούλος, Λογοθέτης, Χωραβάτης,
Τσιαν άκας, Μπέχλης, Τεπέτοβ(30′ Μπάλλα),
Παπακων σταν τίν ου, Χαλκίδης, Απαζίδης.

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ: Κεχαγιάς, Λιμν ιάτης, Δραγάσης, Γεωργιάδης, Πατσιον ίδης, Λουκίδης, Γκελάι, Κοκόσι, Σεβαστής, Δουκάκης, Καμπόλης.

Ο Απόλλωνας Ποντίων με ανατροπή 4-2 στην Φυλή τον Θρασύβουλο

Ο Απόλλωνας Ποντίων Ασπροπύργου με ολική
ανατροπή επικράτησε στην Φυλή του Θρασύβουλου για την 9η αγωνιστική με 4-2.
Τα τέρματα της ομάδος του Ζόραν Γέφτοβιτς
σημείωσαν οι Μιχάλης(5′) Κοντούλης 41′ .
Γι α λογαρι ασμό του Απόλλωνα του Κώστα
Κρασώνη σκόραραν οι Νάκας(21′) Λαζαρίδη(39′)
Σιδηρόπουλος(68′ πέναλτι) και Κουσίδης(72′).
Διαιτητής ήταν ο Λάμπρου. Βοηθοί: ΜαυρομάτηςΑρβανιτάκης.

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ: Ελθίνι, Λύτρας, Ευθυμιάδης,
Πετράκης, Αγγελόπουλος, Καπουράνη, Μιχάλης,
Λιόσης, Καψάλας(70′ Καλύβας), Κοντούλης, Καμπόλης(84′ Βερούτης).
ΑΠΟΛΛΩΝ: Ηλιάδης, Λαζαρίδης, Παροτσίδης,
Κομι ώτης Π. , Μπαρντόκ(68′ Αθανασι άδης),
Νάκας, Κουσίδης(84′ Ασλανίδης), Σιδηρόπουλος,
Παντελί δης,
Κωσταράς(84′
Πουρουζί δης),
Κομιώτης Π.Π. (55′ Καραγεώργος).

Επέστρεψε στις ν ίκες ο Ηρακλής Ελευσίν ας που επικράτησε στο Γ.Ρουμελιώτης για την 9η αγων ιστική της
φιλότιμης Λαμπερής με 3-0.
Τα τέρματα του γηραιού σημείωσαν οι Αλίκια (35′), Λιόλιος(69′) και Μαριν όπουλος(72′).
Διαιτήτευσε ο Κων σταν τιν ίδης. Απέβαλε τον Χιον ίδη
της Λαμπερής 56′ για εξύβριση. Βοηθοί: Τσαγγαν ούΝάκος.
ΗΡΑΚΛΗΣ: Ντεμιράι, Μπέγκου(66′ Τουρλίδης), Μαριν όπουλος, Χότζα, Πουρής, Ρήγος, Λιόλιος(87′ Μύρτα),
Ζίου, Αλίκια(79′ Πεπον ής), Ρούσσος(87′ Ζαμπέτας),
Κον τοχ ρήστος.
ΛΑΜΠΕΡΗ: Γκούν ας, Κακλαμάν ης, Λαμπ ράκος(60′
Παππάς), Χότζα, Μποφίλιος, Κακούσιος(90′ Χαϊμαν ατζής), Τζάν ος(60′ Αν αστασόπουλος), Χατζής, Δάουλας(72′ Κόρμπης), Βλασόπουλος, Χιον ίδης.

Η Ενωση Ασπροπύργου 3-2 τον
ΠΑΟΚ Μάνδρας

Την πρώτης της ν ίκη έκαν ε στο πρωτάθλημα η Εν ωση
Ασπροπύργου για την 9η αγων ιστική που επικράτησε
στο γήπεδό της του ΠΑΟΚ Μάν δρας με 3-2.
Τα τέρματα για την ομάδα του Γιάν ν η Καλιτζάκη
σημείωσαν οι Τσιρικλός(3′), Πέτσας(56′, 77′).
Για λογαριασμό της ομάδος του Σταύρου Κομιώτη ο
Δούκας Δ.(54′, 96′ πέν αλτι).
Οι γηπεδούχ οι στο 80′ έμειν αν με δέκα λόγω αποβολής
του .
Διαιτητής ήταν ο Χαμπιλάι που απέβαλε στο 80′ τον
Ρούπλι Ε.Α).Βοηθοί: Καραγιάν ν ης-Σμαήλος.

ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΣ: Μπουλούμπασης, Τζαχ ρήστας(88′
Ντάν τι), Τυρλής Η., Αξιώτης(82′ Νεστουράι), Καρδάμης,
Ρέτζος, Τσιρικλός(85′ Τυρλής Χ.), Στύλλα, Ρούπλλι,
Κουρουπάκης, Πέτσας.
ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ: Τσαπουτν ής, Δούκας Λ.(46′ Τσατσαν ίδης), Πίν ν ης, Πατσάν ι, Βλαχ όπουλος, Φυσαράκης, Χατζαν των άκης, Κλογκέρι, Τζούν τι, Δούκας Δ.,
Μήν ος(46′ Ράλλης).
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021 η «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ»

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

48

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
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

‘Αν ω Λιόσια 02/12/2021

Αριθ.πρωτ. 1029
Ταχ. Δ/ν ση : Αιγαίου Πελάγους
(Πάρκο Πόλης), Άν ω Λιόσια,
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Τ.Κ
: 133 41
Πληροφ ορίες:
Κ.ΝΙΚΟΛΟΘΑΝΑΣΗ
Τηλέφ ων ο: 210- 24 84 453
Φάξ: 210- 24 83 143
e-mail
: athlitiko.ken@hotmail.com
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πρόσληψη Προσωπικού
με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμέν ου Χρόν ου (Ι.Δ.Ο.Χ.),
διάρκειας έως 8 μήν ες για την
υλοποίηση του προγράμματος
Μαζικού Αθλητισμού για την
περίοδο 2021 – 2022.
To Δ.Σ του ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ

1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του
Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Νομικών
Προσώπων
Δημοσίου
Δικαίου»
(ΦΕΚ54/Α/2012).
2.
Την
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑ/ΕΥΔΣ/6
9097/2670/170/7.2.2020Υπουργική
Απόφαση
(ΦΕΚ
461/Β΄/14.2.2020)
«Έγκριση
Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης
για Όλους»
3. Την υπ’αριθμ. 551884/15-112021 ΚΥΑ (ΦΕΚΒ’/5351/18-112021)που αφορά στην «Έγκριση
Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής
Αγωγής (Π.Φ.Α.)με σκοπό την
στελέχωση των ΟΤΑ Α’ και Β’
βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ
αυτών, που θα υλοποιήσουν
Προγράμματα Άθλησης για Όλους
(Π.Α.γ.Ο.) την περίοδο 20212022.
4. Την υπ’ αριθ. 35/2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Νομικού μας Προσώπου για
την έγκριση θέσεων , έγκριση
προγραμμάτων
και
έγκριση
σχεδίου προκήρυξης για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) την
περίοδο 2021-2022 .
5.
Την
υπ
αριθμό
1 2 6 8 8 0 /4 9 5 0 /4 0 4 /1 5 4 /0 6 -0 5 2020 βεβαίωσης πιστοποίησης
καταλληλότητας
υλοποίησης
Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο.
6. Την υπ’ αριθ. 18/2021 Απόφαση του Νομικού μας Προσώπου
για τον προγραμματισμό πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής
Αγωγής για την υλοποίηση προγραμμάτων Άθλησης για όλους
περιόδου 2021-2022.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ:

Την πρόσληψη, 14 ατόμων ,
Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής,
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμέν ου χρόν ου,
συν ολικής διάρκειας έως οκτώ
(8) μην ών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων
«Άθλησης
για
Όλους» περιόδου 2021-2022..

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την
αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα κάτωθι
δικαιολογητικά, όπως αυτά αναγράφονται στην παρ. 7.2 του
ισχύοντος Ο.Π.:
1. Βιογραφικό σημείωμα που να
αναφέρεται στην προϋπηρεσία
στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

1
2
3
4
5

6
7
8
9

θριάσιο-13
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ –
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ
(ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ)

2

Έως 8 μήν ες

ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ)

3

Έως 8 μήν ες

ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ
1
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ)

ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ)

2

ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ &
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ)

1

ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΑΛΗ)

1

ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

2

(ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ)

ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

& ΑΝΑΨΥΧΗ)

ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(ΚΛΑΣΣΣΙΚΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΣΤΙΒΟΣ

απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας
κ.λπ.
2. Υπεύθυνη δήλωση του
Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που
αναφέρονται στην αίτηση και στο
βιογραφικό
σημείωμα
είναι
αληθή.
3. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής
Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
4. Φωτοτυπία της αστυνομικής
ταυτότητας.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης.
6. Βεβαίωση, πρόσφατη (μέσα στα
χρονικά όρια της προκήρυξης)
του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
7. Έγγραφα που αποδεικνύουν
προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις
ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του
κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις
Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών
ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα
αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα
από
την
Επιθεώρηση
Εργασίας και δικαιολογητικά που
να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και
τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο
επιλογής.

Και κατά περίπτωση όπου απαιτούν ται ή υφ ίσταν ται:
(1) Έγγραφα που αποδεικνύουν
την ιδιότητα του πολυτέκνου ή
του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
(2) Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Προπονητή αθλήματος(ων) (όπου κρίνεται εκ του
εξειδικευμένου προγράμματος
και της προκήρυξης αναγκαία
προϋπόθεση)
Κριτήρια επιλογής – Καθορισμός
της σειράς κατάταξης των υποψηφ ίων
7.3 Κριτήρια Επιλογής - Καθορισμός της σειράς κατάταξης των
υποψηφίων

7.3.1 Βασικό κριτήριο επιλογής
των υποψηφίων είναι η ανεργία.

1

1

Έως 8 μήν ες

Έως 8 μήν ες

Έως 8 μήν ες

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδαπής ή αν αγν ωρισμέν ης αν ώτατης
σχολής της αλλοδαπής με Ειδικότητα Εν όργαν η Γυμν αστική
Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδαπής ή αν αγν ωρισμέν ης αν ώτατης
σχολής της αλλοδαπής με Ειδικότητα Παραδοσιακοί Χοροί
Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδαπής ή αν αγν ωρισμέν ης αν ώτατης
σχολής της Αλλοδαπής με Ειδικότητα Κολύμβηση
Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδαπής ή αν αγν ωρισμέν ης αν ώτατης
σχολής της αλλοδαπής με ειδικότητα Ποδόσφ αιρο
Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδαπής ή αν αγν ωρισμέν ης αν ώτατης
σχολής της Αλλοδαπής με Ειδικότητα
Άσκηση σε γυμν αστήρια & Διοίκηση Αθλητισμού

Έως 8 μήν ες

Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδαπής ή αν αγν ωρισμέν ης αν ώτατης
σχολής της Αλλοδαπής με Ειδικότητα Πάλη

Έως 8 μήν ες

Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδαπής ή αν αγν ωρισμέν ης αν ώτατης
σχολής της Αλλοδαπής με Ειδικότητα Καλαθοσφ αίριση

Έως 8 μήν ες

Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδαπής ή αν αγν ωρισμέν ης αν ώτατης
σχολής της Αλλοδαπής με Ειδικότητα
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΨΥΧH

Έως 8 μήν ες

Η ανεργία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο
γραφείο του ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός
αριθμός υποψηφίων που να
πληροί την παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία), προκειμένου να
εξασφαλιστεί η υλοποίηση των
Π.Α.γ.Ο., ο φορέας δύναται να
προσλάβει Π.Φ.Α οι οποίοι δεν
είναι άνεργοι, απαραίτητα με τη
σύμφωνη γνώμη της Γ.Γ.Α. Η
πρόσληψη αυτών γίνεται με βάση
την κατάταξη τους σε πίνακα
σύμφωνα με τη μοριοδότηση που
περιγράφεται παρακάτω. Η σειρά
κατάταξης των υποψηφίων που
έχουν το ανωτέρω κριτήριο καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

7.3.1.1 Τυπικά Προσόν τα
Βασικό Πτυχίο: Οι μονάδες του
βαθμού του τίτλου σπουδών με
δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,1).
Εάν το πτυχίο αποκτήθηκε στην
αλλοδαπή, απαιτείται αντίγραφο
της πράξεως του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του
πιστοποιητικού αναγνώρισης του
ΔΟΑΤΑΠ, για τη βαθμολογική
αντιστοιχία.
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Διδακτορικό:2 μονάδες.
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών
(Master): 1 μονάδα.
Επισήμανση: γίνεται χρήση της
προσφορότερης βαθμολογικά
από τις δύο κατηγορίες μεταπτυχιακών τίτλων(εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός μόνο
από τηνίδια κατηγορία αυτών.
Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση τους.

7.3.1.2 Εμπειρία
Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες
από την εμπειρία σταΠρογράμματα Άθλησης για Όλους που αποκτήθηκε στηχρονική περίοδο των
τελευταίων ενενήντα έξι (96)
μηνώναπό
την
ημερομηνία
δημοσίευσης της προκήρυξης
απότην πρόσφατη προς την
παλαιότερη.
Για κάθε μήνα αποδεδειγμένης
απασχόλησης σταΠ.Α.γ.Ο. οι
μονάδες που λαμβάνονται υπολογίζονταικλιμακωτά ως εξής:
Για το χρονικό διάστημα από την
ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης και προγενέστερα (από

Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδαπής ή αν αγν ωρισμέν ης αν ώτατης
σχολής της Αλλοδαπής με Ειδικότητα
ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΣΤΙΒΟΣ
τηνπρόσφατη προς την παλαιότερη) των
1
24μηνών0,8μονάδεςΠολλαπλασι
αζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι
πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ. Α
για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
25
–
48μηνών0,6μονάδεςΠολλαπλασι
αζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι
πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ. Α
για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
49
–
72μηνών0,5μονάδεςΠολλαπλασι
αζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι
πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ. Α
για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
73
–
96μηνών0,2μονάδεςΠολλαπλασι
αζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι
πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ. Α
για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
7.3.1.3 Λοιπά βαθμολογούμεν α
κριτήρια
Πολυτεκνία : Ο πολύτεκνος υποψήφιος ανήλικων τέκνων βαθμολογείται με 2 μονάδες.
Ανήλικα τέκνα : Ο υποψήφιος
βαθμολογείται 0,3 μονάδες για
καθένααπό τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνατου και 0,5 μονάδες
για το τρίτο ανήλικο τέκνο.
Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας: Ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται με0,5
μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο
του. Βαθμολογείται ουποψήφιος
που αποδεδειγμένα έχει την γονική μέριμνα.
Επισήμανση: Γίνεται χρήση της
προσφορότερης βαθμολογικά
από τις παραπάνω ιδιότητες.
Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.
7.3.1.4 Λοιπά απαιτούμεν α
προσόν τα
α) Στην περίπτωση που για την
προκηρυχθείσα θέση απαιτείται
ειδικότητα και υπάρχουν υποψή-

φιοι ΠΦΑ πουπληρούν την
προϋπόθεση με κύρια ή δευτερεύουσα ειδικότητα, άδεια / αναγγελία άσκησης επαγγέλματος τότε
αυτή βαθμολογείται ως εξής:
Κύρια κατηγορία ειδίκευσης: 1,5
μονάδα.
Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης: 1 μονάδα.
Άδεια / αναγγελία άσκησης επαγγέλματος προπονητή:0,5 μονάδα.
Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνονται από
τη Γ.Γ.Α.: 0,5 μονάδα ανά σεμινάριο και μέχριδύο σεμινάρια στη
διάρκεια της τελευταίας πενταετίας.

Τα Γενικά Δομημένα Προγράμματα αφορούν όλες τις ειδικότητες
των Π.Φ.Α. κατά τα λοιπά.

Επισήμαν ση: Γίν εται χρήση
των προσφ ορότερων βαθμολογικά από τα παραπάν ω προσόν τα.
Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάν ω κριτηρίων
β) Στην περίπτωση που απαιτείται από την ανακοίνωση περαιτέρω εξειδίκευση σε αντικείμενα ή
κατηγορίεςτων Προγραμμάτων
Άθλησης για Όλους, δύναται
ναλαμβάνεται υπόψη το πρόγραμμα σπουδών της αντίστοιχης
σχολής των Α.Ε.Ι., μέσω της
π ρο σκ ο μι ζό μεν η ςαν αλ υ τ ι κ ή ς
βαθμολογίας του υποψηφίου.

Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονταιυπόψη πρόσθετα προσόντα όπως ο χρόνος
κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η
αξιολόγηση του υποψηφίου
απότο φορέα (σε περίπτωση που
έχει προϋπηρεσία στονοικείο
φορέα και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα). Μετάτην ανακοίνωση
των τελικών πινάκων από το
φορέα οιεπιτυχόντες Π.Φ.Α.
υποχρεούνται να παρουσιαστούνστο κατάστημα του φορέα
εντός 5 εργάσιμων ημερώνγια
ανάληψη υπηρεσίας. Μετά το
πέρας της προθεσμίαςαυτής ο
φορέας δύναται να καλέσει τον
επόμενο στησειρά κατάταξης επιτυχόντα.
7.5
Σε περίπτωση που δεν
υπάρχει ικανός αριθμός υποψ-

ηφίων που να πληροί την παραπάνω
προϋπόθεση (ανεργία),
προκειμένου να εξασφαλιστεί η
υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο., ο
δύναται να προσλάφορέας
βει Π.Φ.Α οι οποίοι δεν είναι άνεργοι απαραίτητα με τη σύμφωνη
της
Γ.Γ.Α.
γνώμη
Για το ποσοστό 20% των
θέσεων δεν προσµετρούνται
προϋπηρεσίας
στα
µόρια
Π.Α.γ.Ο. για
τους υποψηφίους των κατηγοριών :
2 θέσεις ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Υ
ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότΦΥΣΙΚΗΣ
ητα Καλαθοσφαίριση και
1 θέση ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα Ειδικότητα Άσκηση σε γυμναστήρια &
Διοίκηση Αθλητισμού
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα
προβλέπονται στο Οργανωτικό
πλαίσιο.

Όροι απασχόλησης των
7.6
ΠΦΑ
(α) Στα Π.Α.γ.Ο προσλαμβάν ον ται κατά προτεραιότηταάν εργοι
Π.Φ.Α., με δικαίωμα ν α εργασθούν ως τη συμπλήρωση του
αριθμού των 30 ωρών αν ά
εβδομάδα σεέν αν ή περισσότερους
φ ορείς,
με
ελάχιστη
απασχόληση3 ωρών αν ά εβδομάδα. Οι Π.Φ.Α. υποχρεούν ται σε
περίπτωση που έχουν υπογράψει σύμβαση εργασίας σε έν αφ ορέα, κατά την υπογραφ ή της
σύμβασης τους σε δεύτερο
φ ορέα ν α υποβάλλουν υπεύθυν η δήλωση όπου θα
αν αφ έρουν τις ώρες απασχόλησης στον πρώτο φ ορέα.

7.6.1 Όσοι επιλέγον ται για ν α
στα
εργαστούν
Π.Α.γ.Ο.υπογράφ ουν σύμβαση
εργασίας με το φ ορέα υλοποίησης του προγράμματος,
στην οποία καθορίζεται η ωριαία
αποζημίωση, βάσει της κείμεν ης
ν ομοθεσίας.

Επιλογή – Αν άρτηση πιν άκων
– Εν στάσεις
Η επιλογή των υποψηφίων θα
γίνει σύμφωνα με το Οργανωτικό Πλαίσιο
πίνακες κατάΟι προσωρινοί
ταξης υποψηφίων θα αναρτηθούν
στον πίνακα ανακοινώσεων του
Ν.Π. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις,
μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών στα γραφεία του ΝΠ., από
την επόμενη ημέρα της
ανάρτησης των αποτελεσμάτων στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(athlitiko.ken@hotmail.com).
Προθεσμία και τόπος υποβολής
αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να
υποβάλλουν την αίτησή τους και
τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά :
Στην
έδρα
του
Νομικού
Προσώπου
Αιγ.Πελάγους,
Π.Πόλης ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, (Δημοτικό
Κολυμβητήριο), τηλ. Επικοιν ων ίας :
210 2484453 ή 2102486821 και ώρες 9.00-13.00.
ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,
ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(athlitiko.ken@hotmail.com).

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται
υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες,
που αρχίζουν από
την επόμενη
ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της
παρούσης σε δύο (2) ημερήσιες
εφημερίδες ή της ανάρτησή της στο
κατάστημα της υπηρεσίας και στο
χώρο ανακοινώσεων
του δημοτικού καταστήματος Φυλής .
Ο Πρόεδρος

Μαυροειδής Γεώργιος

14-θριάσιο

Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021

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
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16-θριάσιο

Τελικά αποτέλεσμα - Εκλογές ΚΙΝΑΛ: Πρώτος ο
Ανδρουλάκης- Με Παπανδρέου στον δεύτερο γύρο

Ο

ι κάλπες έκλεισαν λίγο μετά τις 8 το βράδυ
εν ώ, με απόφαση της ΕΔΕΚΑΠ, η ψηφοφορία
παρατάθηκε σε ορισμέν α εκλογικά τμήματα
στην Αθήν α, τη Θεσσαλον ίκη κι άλλες μεγάλες πόλεις
καθώς ήταν μεγάλες οι ουρές όσων ήθελαν ν α
ψηφίσουν και δεν ήταν δυν ατόν ν α αποκλειστούν
από τη ψηφοφορία.
Ο Νίκος Αν δρουλάκης και ο Γιώργος Παπαν δρέου
διεκδικούν την προεδρία του ΚΙΝΑΛ στον β΄ γύρο
των εσωκομματικών εκλογών . Καθώς η εν σωμάτωση
έχ ει ξεπεράσει το 90%, ο Νίκος Αν δρουλάκης καταλαμβάν ει την πρώτη θέση στην εκλογική κούρσα και
τελικά θα διεκδικήσει την προεδρία εκ ν έου στον
δεύτερο γύρο της εκλογικής διαδικασίας, την Κυριακή
12/12 από κοιν ού με τον Γιώργο Παπαν δρέου ο
οποίος ήρθε δεύτερος σε ψήφους.Τρίτος σε ψήφος
ήρθε ο Αν δρέας Λοβέρδος.Αν αλυτικότερα, καθώς το
90% των ψήφων έχ ει καταμετρηθεί, το αποτέλεσμα
στον πρώτο γύρο των εσωκομματικών εκλογών για
την ηγεσία στο ΚΙΝΑΛ είν αι πλέον σχ εδόν τελικό.
Η σειρά κατάταξης δεν άλλαξε.Ο Νίκος Αν δρουλάκης είν αι πρώτος με 37,11%, ο Γιώργος Παπαν δρέου
δεύτερος με 27,6% και τρίτος ο Αν δρέας Λοβέρδος με
26,6%. Οι κ.κ. Χρηστίδης, Κασταν ίδης, Γερουλάν ος
συγκέν τρωσαν περί το 3%.Ο Νίκος Αν δρουλάκης
κυριάρχ ησε στη ν ότια Ελλάδα -συμπεριλαμβαν ομέν ης
της Κρήτης-, πρώτευσε στη βόρεια και στην κεν τρική
Ελλάδα.
Ο Γιώργος Παπαν δρέου πρώτευσε στη δυτική Ελλάδα. Στην Αττική πλειοψήφησε ο Αν δρέας Λοβέρδος.Αθρόα κιν ητοποίησηΟι κάλπες έκλεισαν λίγο μετά
τις 8 το βράδυ εν ώ, με απόφαση της ΕΔΕΚΑΠ, η ψηφοφορία παρατάθηκε σε ορισμέν α εκλογικά τμήματα
στην Αθήν α, τη Θεσσαλον ίκη κι άλλες μεγάλες πόλεις

Ένα μικρό επίκαιρο σχόλιο

“

καθώς ήταν μεγάλες οι ουρές όσων ήθελαν ν α
ψηφίσουν και δεν ήταν δυν ατόν ν α αποκλειστούν
από τη ψηφοφορία.Σύμφων α με τίς τελικές εκτιμήσεις
η συμμετοχ ή έφτασε περίπου σε 276.000 άτομα, υπερβαίν ον τας κατά πολύ τα 212.000 άτομα που συμμετείχ αν στην προηγούμεν η εκλογική διαδικασία του
2017.
Στο Κίν ημα Αλλαγής επικρατεί ικαν οποίηση για την
αν ταπόκριση του κόσμου ο οποίος συμμετείχ ε εν εργά
στην διαδικασία αν άδειξης ν έου προέδρου, σπεύδον τας ν α ψηφίσει.Η αθρόα προσέλευση των πολιτών για
ν α ψηφίσουν μάλιστα οδήγησε στην , απόφαση
για «σιωπηρή παράταση» σε ορισμέν α εκλογικά κέν τρα όπου επικράτησε κοσμοσυρροή.Το παραπάν ω
σημαίν ει πως ν αι μεν δεν υπήρχ ε απόφαση για
παράταση του χ ρόν ου κατά τον οποίον οι εν διαφερόμεν οι πολίτες μπορούσαν ν α μεταβούν για ν α ψηφήσουν ωστόσο σε εκλογικά κέν τρα όπου κόσμος εξακολουθούσε ν α βρίσκεται στην ουρά και μετά το
πέρας των 20:00 , μπόρεσαν ν α ψηφίσουν καν ον ικά.
Σε κάθε περίπτωση η δυν ατότητα αυτή ίσχ υε

αυστηρά για εκλογικά κέν τρα όπου υπάρχ ει κοσμοσυρροή.Οι δηλώσεις Ο ν ικητής του πρώτου γύρου των
εσωκομματικών εκλογών για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ
Νίκος Αν δρουλάκης τόν ισε ότι «η Δημοκρατική παράταξη επιστρέφει, το ΠΑΣΟΚ επιστρέφει» και
δεσμεύτηκε ότι θα τηρήσει την εν τολή της βάσης για
αυτον ομία , εν ότητα και αν αν έωση.«Δύν αμή μου είν αι
η βάση της παράταξης», είπε ο κ. Αν δρουλάκης.
Ευχ αρίστησε τους συν υποψήφιους του για τον
πολιτισμέν ο αγών α και τους 270 .000 πολίτες που
ψήφισαν .Αυτή την Κυριακή πετύχ αμε το στόχ ο ν α
κιν ητοποιήσουμε μαζικά μεγάλο αριθμό προοδευτικό
πολιτών .
Oι πολίτες που σήμερα μας τίμησαν , την άλλη Κυριακή αποφασίζουν για το μέλλον της παράταξης, δήλωσε ο Γιώργος Παπαν δρέου στο περιθώριο των αποτελεσμάτων του πρώτου γύρου της εκλογικής αν αμέτρησης για την προεδρία του ΚΙΝΑΛ.Ο κος Παπαν δρέου
ευχ αρίστησε όλους όσους συμμετείχ αν στην διαδικασία και απηύθυν ε κάλεσμα για συμμετοχ ή στη μάχ η
την ερχ όμεν η Κυριακή.
"Αυτή την Κυριακή πετύχ αμε το στόχ ο ν α κιν ητοποιήσουμε μαζικά μεγάλο αριθμό προοδευτικό πολιτών
την άλλη Κυριακή οι πολίτες που σήμερα μας τίμησαν
με την μεγαλειώδη συμμετοχ ή τους αποφασίσουν για
την τύχ η της παράταξης αποφασίζουν για το μέλλον
αποφασίσουν για την πορεία του κιν ήματος μας αποφασίζουν για τις αξίες της και την προοδευτική της
ταυτότητα ευχ αριστώ όλους για την συμμετοχ ή και
σας καλώ στη μάχ η της επόμεν ης Κυριακής" είπε.
«Συν εχ ίζω δυν ατά με σεμν ότητα κι εν ότητα», είπε
ο Αν δρέας Λοβέρδος αφού οριστικοποιήθηκε το αποτέλεσμα στις εσωκομματικές εκλογές για την ηγεσία του
Κιν ήματος Αλλαγής.Ο κ. Λοβέρδος δεν θέλησε ν α
απαν τήσει ερωτηθείς τι θα πράξει στον δεύτερο γύρο.
Διαβεβαίωσε ότι «η δημοκρατική παράταξη -το
ΠΑΣΟΚ- έχ ει μέλλον »Ευχ αρίστησε «τους εκατον τάδες
χ ιλιάδες πολίτες που συμμετείχ αν στη γιορτή της
δημοκρατίας», προσθέτον τας «τους ζητώ συγγν ώμη
για τις αρκετές ώρες αν αμον ής μέχ ρι ν α ψηφίσουν »

ΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

«ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΜΠΝΕΥΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗ ΓΕΝΝΑΙΟΔΩΡΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ»

Είν αι σαφές, ότι κοιν ων ικοποίηση στην πολύ
μικρή ηλικία, ως στόχ ος της προσχ ολικής αγωγής
θα μπορούσε ν α είν αι μια σημαν τικότατη παράμετρος της πολύ μεγάλης «ιδέας» του εθελον τισμού. Η
αλληλεπίδραση των μικρών παιδιών , από τον παιδικό
σταθμό ακόμα, όπου καλούν ται για πρώτη φορά ν α
μοιραστούν , τι πιο απλό έν α μικρό παιχ ν ίδι, αν αδεικν ύει τη μεγάλη αξία που έχ ει η καθημεριν ότητα μέσα
στην τάξη.
Εκεί όπου η/ο παιδαγωγός, καλείται ν α υποβαθμίζει την «διέν εξη» των παιδιών που «δεν μοιράζον ται» με εκείν α που διεκδικούν το παιχ ν ίδι, ν α
υπερασπίσει με τα λόγια και ν α αξιοποιήσει με παιδαγωγικές τεχ ν ικές το γεγον ός της μιας περίπτωσης
θετικού μοιράσματος αν άμεσα τους.
Εξάλλου η παρατήρηση και η παιδαγωγική εμπειρία
έχ ει αποδείξει ότι ούτε ν α «αν αγκάσουμε» είν αι επιτρεπτό, ούτε ν α επιβραβεύουμε το μοίρασμα είν αι αποτελεσματικό. Εκείν ο που
«έπιαν ε» πάν τα , ήταν ν α στρέφουμε
την προσοχ ή στο παιδάκι που δεχ όταν την προσφορά:
-Δες τι χ αρούμεν η είν αι η Μαρία που
της έδωσες για λίγο το παιχ ν ίδι σου;
Κοίτα χ αμόγελο!
Ή το αν τίθετο ,εφόσον μπαίν ει στη
διαδικασία ν α προσέχ ει τα συν αισθήματα και ν α τα αν αγν ωρίζει σιγά σιγά:
-Λες ο Γιάν ν ης ν α στεν οχ ωρήθηκε
που του πήρες το παιχ ν ίδι;
Αγαπητοί φίλοι αν αγν ώστες, εν
δυν άμει εθελον τές στην κοιν ότητα,
γον είς, παππούδες και γιαγιάδες, οι
γον είς και όλη η οικογέν εια εν γέν ει,
επιθυμούν το παιδάκι τους ν α είν αι
γεν ν αιόδωρο, ν α μοιράζεται και ν α προσφέρει. Μην
ξεχ ν άτε, πως τα παιδιά της μικρής και κυρίως της

προσχ ολικής ηλικίας δεν είν αι από τη
φύση τους έτοιμα για «αλτρουισμό και
αυτοθυσία».
Έτσι λοιπόν , η οικογέν εια, το σχ ολείο,
η κοιν ότητα, η τοπική αυτοδιοίκηση, η
περιφέρεια κατά προέκταση η κεν τρική
διοίκηση, επιβάλλεται ν α δημιουργήσουμε
και ν α προσφέρουμε στα παιδιά μας, έν α
ΓΕΝΝΑΙΩΔΩΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, που θα
αν ταποκρίν εται στις αν άγκες τους χ ωρίς
πίεση. Η γεν ν αιοδωρία, η προσφορά και η
ευγέν ια είν αι και τα τρία βασικά «συστατικά στοιχ εία» του Εθελον τισμού και καλλιεργούν ται από όλους εμάς που είμαστε το
άμεσο περιβάλλον τους με το παράδειγμα
και το βίωμα.
Να είστε σίγουροι πως όταν έρθει η στιγ-

μή θα προσφέρουν απλόχ ερα με την καρδιά τους στο
συν άν θρωπο και ως μελλον τικοί εθελον τές στο κοι-

ν ων ικό σύν ολο. Γιατί μέσω του εθελον τισμού μπορεί
προκύψει έν α «βάθεμα κοιν ων ικής τους συν είδησης
και υπευθυν ότητας» ως μελλον τικοί πολίτες.
Ο εθελον τισμός δυν αμών ει τις αξίες και τα ιδαν ικά
της αν θρώπιν ης ζωής αν απτύσσον τας στους κόλπους
του την έν ν οια της αλληλεγγύης και του αλτρουισμού
καθώς η αλληλεγγύη, η συν εργασία και η κοιν ων ική
συν ύπαρξη παίρν ει το πιο ουσιαστικό και αληθιν ό της
ν όημα στην καθημεριν ότητα του αν θρώπου από την
πιο «μικροσκοπική» του ηλικία.
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