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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Δ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Αποτελεί τον ένα από τους 2 δήμους σε όλη την Ελλάδα
που πιστοποίησε υπαλλήλους του ως ελεγκτές

ΑΝΕΒΑΙΝΟΥΝ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΤΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
ΝΟΣΟΥΝΤΩΝ ΣΤΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

297 τα ενεργά κρούσματα
στον Δήμο Φυλής

σελ. 2

Γιορτή Στίβου με παιδικά
χαμόγελα στο Δημοτικό Στάδιο
Ασπροπύργου

Περισσότερες διοργαν ώσεις για την καλλιέργεια της
άμιλλας και του ομαδικού πν εύματος, υποσχ έθηκε

σελ. 8

στο προσεχ ές μέλλον ο Πρόεδρος του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., Ιωάν ν ης Κατσαρός

Επανοριοθέτηση θέσεων
στάθµευσης ΑµεΑ και
δηµιουργία νέων, στον ∆ήµο
Ελευσίνας
σελ. 5

σελ. 2

4.943 νέα κρούσματα, 116 θάνατοι, 714 διασωληνωμένοι
Η θετικότητα υπολογίζεται σε 4,78%
σελ. 13

Έλεγχος σε φορτηγό στα Βίλια
οδήγησε στην εξάρθρωση
κυκλώματος νοθείας ποτών
Διαπιστώθηκε ότι η δεξαμενή του βυτιοφόρου είχε χωριστεί
παράνομα σε δύο διαμερίσματα

σελ. 2

Στο διεθνές δίκτυο
GREEN AWARD
ο Λιμένας Ελευσίνας

Στόχος του να συμβάλλει στην μείωση του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ναυτιλίας

σελ. 9

ΚΙΝΑΛ: Τα ποσοστά των
υποψ ηφίων στους δήμους της
Δυτικής Αττικής

σελ. 3

O Kριός Ασπροπύργου 1-0 τον
Ατρόμητο Ελευσίνας

Ο Ακράτητος επικράτησε του
Πυρρίχιου με 3-0 στη Γκορυτσα

ΜΠΑΣΚΕΤ: Ήττα του AOK
Πανελευσινιακού στο Ληξούρι

σελ. 10-11
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2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Χατζή Μαρία Ι.Θεμιστοκλέους 49,
2105575331
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Κατελανάκη Ελευθερία Μ.

Παγκάλου 42, 6972633469
MANΔΡΑ

Ασημάκης Γρηγόριος Κ.Στρατηγού Ρόκκα
Νικολάου 114, 2105550323
Άνω Λιόσια

Αεράκης Νικόλαος
Λ.Αιγαίου Πελάγους 32, 2102470189
ΑΧΑΡΝΕΣ

Ε ΚΑΡΡΑ - Α ΜΠΙΣΚΟΥ ΟΕ

Αγίου Διονυσίου 36, 2102441644

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.

Έλεγχος σε φορτηγό στα Βίλια οδήγησε στην εξάρθρωση
κυκλώματος νοθείας αλκοολούχων ποτών
Διαπιστώθηκε ότι η δεξαμενή του βυτιοφόρου είχε χωριστεί
παράνομα σε δύο διαμερίσματα

Τ

ο ΣΔΟΕ κατάφερε ν α εξαρθρώσει έν α ν εό κύκλωμα λαθρεμπορίου και ν οθείας αλκοολούχ ων ποτών . Με αυτόν τον
τρόπο η Επιχ ειρησιακή Διεύθυν ση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, συν έβαλε
στην προσπάθεια αν τιμετώπισης
του οργαν ωμέν ου οικον ομικού
εγκλήματος, της απάτης σε βάρος
των συμφερόν των του Ελλην ικού
Δημοσίου και της Ε.Ε., καθώς και
της διασφάλισης της δημόσιας
υγείας.
Ειδικότερα,
υπ άλληλοι
της
Επ ιχ ειρησιακής
Διεύθυν σης
Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, στο πλαίσιο της
εν τατικοποίησης των ελέγχ ων για
τη ν όμιμη διακίν ηση εμπορευμάτων που υπόκειν ται σε Ειδικό Φόρο Καταν άλωσης και λοιπούς Φόρους, διεν ήργησαν έλεγχ ο στην περιοχ ή
Βιλίων Αττικής τις πρωιν ές ώρες της 2 ας /12/2021 σε βυτιοφόρο όχ ημα, το οποίο σύμφων α με τα φορτωτικά
έγγραφα μετέφερε χ λώριο από τη Βουλγαρία.
Τι διαπιστώθηκε από τον έλεγχο

Από τον μακροσκοπικό έλεγχ ο που διεν εργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι η δεξαμεν ή του βυτιοφόρου είχ ε χ ωριστεί παράν ομα σε δύο διαμερίσματα: το μικρό φαν ερό διαμέρισμα περιείχ ε ν ερό χ λωριωμέν ο, εν ώ το μεγαλύτερο κρυφό, μη προσβάσιμο διαμέρισμα περιείχ ε ποσότητα 11.500 λίτρων Αιθυλικής Αλκοόλης.
Η Αιθυλική Αλκοόλη προέρχ εται από τη Βουλγαρία, για τη μεταφορά και διάθεσή της στην Ελλάδα δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμεν ες Τελων ειακές διατυπώσεις και με τη χ ρήση ιδιαιτέρων τεχ ν ασμάτων δεν κατεβλήθησαν
οι αν αλογούν τες δασμοί και λοιποί φόροι που αν έρχ ον ται στο ποσό των 346.525 ευρώ.
Η παράν ομη ποσότητα Αιθυλικής Αλκοόλης εκτιμάται ότι θα τροφοδοτούσε «επιχ ειρήσεις» παράν ομης παρασκευής και διακίν ησης ν οθευμέν ων αλκοολούχ ων ποτών (οι λεγόμεν ες «μπόμπες»), εν όψει της εορταστικής
περιόδου.
Συν ελήφθη ο οδηγός του οχ ήματος και υποβλήθηκε δικογραφία για παραβάσεις του Τελων ειακού Κώδικα στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθην ών . Η έρευν α συν εχ ίζεται σχ ετικά με την προέλευση της παράν ομης ποσότητας
Αιθυλικής Αλκοόλης, ποσοτήτων που διακιν ήθηκαν στο παρελθόν και τους παραλήπτες αυτής στην Ελλάδα. Το
Σ.Δ.Ο.Ε. συν εχ ίζει με αμείωτους ρυθμούς τη μάχ η κατά του οργαν ωμέν ου οικον ομικού εγκλήματος.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Αμβρόσιος, Αμβρόσης, Αμβροσία
Διεθνής Ημέρα Πολιτικής Αεροπορίας
Οσίου Αμβροσίου επισκόπου Μεδιολάνων

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

Σ

ΑΝΕΒΑΙΝΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ
ΝΟΣΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
297 τα ενεργά κρούσματα στον Δήμο Φυλής

ε άν οδο οι δείκτες κρουσμάτων
COVID-19 στη Δυτική Αττική αυτήν
την εβδομάδα, σύμφων α με το εβδομαδιαίο δελτίο κρουσμάτων κορων οϊού που
καταγράφει η Γεν ική Γραμματεία πολιτικής
Προστασίας την Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου και
γν ωστοποιεί ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Δυτικής
Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος επισημαίν ον τας την λήψη μέτρων προστασίας
από τους πολίτες.

Στη Δυτική Αττική το σύν ολο εν εργών
κρουσμάτων είν αι 891.
Σε ν οσηλεία είν αι 58 συμπολίτες μας και σε
απομόν ωση κατ’ οίκον 833 άτομα.

Αν αλυτικά τα κρούσματα αν ά Δήμο:

Στον Δήμο Ελευσίν ας το σύν ολο εν εργών
κρουσμάτων είν αι 190.
Στον Δήμο Ασπροπύργου, 180 εν εργά
κρούσματα.
Στον Δήμο Μάν δρας-Ειδυλλίας, 65 εν εργά
κρούσματα.
Στον Δήμο Μεγαρέων , 159 εν εργά
κρούσματα.
Στον Δήμο Φυλής, 297 εν εργά κρούσματα.
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ΚΙΝΑΛ: Τα ποσοστά των υποψηφίων
στους δήμους της Δυτικής Αττικής

Ξεπέρασε τις προσδοκίες η
προσέλευση
ψηφοφόρων
στις εκλογές που διεξάγει
ΚΙΝ.ΑΛ για την αν άδειξη του
ν έου αρχηγού στο κόμμα σε
παν ελλαδικό επίπεδο.
Δείτε πως διαμορφώθηκαν τα
ποσοστά στους δήμους της
περιοχής μας:

Στον Δήμο Φυλής, καταγράφηκε ρεκόρ συμμετοχής με
573 ψηφίσαντες. Πρώτος σε
ψήφους ήρθε ο Ανδρέας
Λοβέρδος με 206, δεύτερος ο
Νίκος Ανδρουλάκης με 166 και
τρίτος ο Γιώργος Παπανδρέου
με 160. Ακολούθησαν Παύλος
Χρηστί δης
14,
Χάρης
Καστανίδης 11 και Παύλος Γερουλάνος 6 ψήφους.
Στον Δήμο Ασπροπύργου
ψήφισαν 205 άτομα και έλαβαν:
Γι ώργος Παπανδρέου 74,
Νί κος
Ανδρουλάκης
68,

θριάσιο-3

Πολιτική Προστασία Δήμου
Ασπροπύργου

Νέα επιδείνωση του καιρού
από τα ξημερώματα της
Τρίτης 7/12
- Χρήσιμες συμβουλές και οδηγίες προστασίας
προς τους πολίτες

Ανδρέας
Λοβέρδος
48,
Παύλος Χρηστίδης 7, Χάρης
Καστανίδνης 7 και Παύλος Γερουλάνος 6.
Στον Δήμο Ελευσίνας ψήφισαν 565 άτομα και έλαβαν:
Νί κος Ανδρουλάκης 198,
Ανδρέας Λοβέρδος 161, Γιώργος Παπανδρέου 147, Παύλος
Χρηστίδης 25, Παύλος Γερου-

λάνος 15, Χάρης Καστανίδης
15

Στον Δήμο Μάνδρας-Ει δυλλίας ψήφισαν 255 άτομα και
έλαβαν: Ανδρέας Λοβέρδος
122, Νίκος Ανδρουλάκης 77,
Γι ώργος Παπανδρέου 44,
Παύλος Γερουλάνος 7, Χάρης
Καστανίδης 1, Παύλος Χρηστίδης 1.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΟΝΟ δύο Δήμοι από όλη την Ελλάδα πιστοποίησαν υπαλλήλους τους ως
ελεγκτές, ο Δήμος Αθηναίων και ο Δήμος Ασπροπύργου

Μ

ια πολύ σημαν τική διάκριση για
τον Δήμο Ασπροπύργου αποτέλεσε η
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου στο
Εθν ικό Κέν τρο Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ),
παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών , κ.
Μάκη Βορίδη, του Διοικητή της Εθν ικής Αρχής
Διαφάν ειας, κ. Άγγελου
Μπίν η και της Προέδρου του ΕΚΔΔΑ, κ. Παρασκευής Δραμαλιώτη.

Στην εκδήλωση ο κ. Υπουργός αναφέρθηκε στον
νέο
θεσμό
του
συμβούλου ακεραιότητας
που συστήνεται σε κάθε Υπουργείο και παρέχει

συμβουλευτική συνδρομή σε ζητήματα δεοντο
λογίας και ακεραιότητας, που αντιμετωπίζει ο υ
υπάλληλος κατά την άσκηση των υπηρεσιακών του
καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων,
όπως η σεξουαλική παρενόχληση, οι διακρίσεις,
ο εκφοβισμός, η ηθική παρενόχληση και η

Ο

Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος
και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ασπροπύργου, κ. Μελέτιος Μπουραντάς, ενόψει
της επιδείνωσης, που θα παρουσιάσει ο καιρός,
από τα ξημερώματα της Τρίτης (6/12/2021) έως
τις πρώτες πρωινές της Τετάρτης (8/12/2021), με
κύρια χαρακτηριστικά τις κατά τόπους ισχυρές
βροχές και καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους, καλεί όλους τους δημότες να είναι ιδιαίτερα
προσεκτικοί και να ακολουθούν πιστά τις παρακάτω βασικές οδηγίες:

•Αποφύγετε κάθε περιττή μετακίν ηση, κατά τη διάρκεια των έν τον ων καιρικών φαιν ομέν ων και ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρά σας ερμητικά,
έχ ον τας πάν τα υπόψη σας, σε περίπτωση δημιουργίας χ ειμάρρων , ν α μετακιν ηθείτε στα ψηλότερα
σημεία του σπιτιού.
•Αποφεύγετε την παραμον ή σας σε υπόγειους, ημιυπόγειους και ισόγειους χ ώρους, ιδιαίτερα αν βρίσκεστε
σε περιοχ ές, που έχ ουν πλημμυρίσει στο παρελθόν
(πχ παραρεμάτιες περιοχ ές κ.λπ.)

•Μη διασχ ίζετε για καν έν α λόγο χ είμαρρους, ρέματα ή
δρόμους, που έχ ουν πλημμυρίσει, πεζοί ή με όχ ημα.
Για καν έν α λόγο.

•Ασφαλίστε αν τικείμεν α, τα οποία, αν παρασυρθούν
από τα έν τον α καιρικά φαιν όμεν α, εν δέχ εται ν α προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.
•Βεβαιωθείτε ότι, τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών σας δεν είν αι φραγμέν α και λειτουργούν καν ον ικά
•Αποφεύγετε τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχ ές, κατά τη
διάρκεια εκδήλωσης των έν τον ων καιρικών φαιν ομέν ων (κίν δυν ος από πτώσεις κεραυν ών ).
•Προφυλαχ τείτε, αμέσως, κατά τη διάρκεια μιας
χ αλαζόπτωσης.
•Να καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίν ητο και ν α μην
εγκαταλείπετε τον ασφαλή χ ώρο, παρά μόν ο όταν
βεβαιωθείτε ότι, η καταιγίδα πέρασε. Η χ αλαζόπτωση
μπορεί ν α είν αι πολύ επικίν δυν η και για τα ζώα.

σύγκρουση συμφερόντων.
Ο θεσμός αυτός
στοχεύει στην αντιμετώπιση φαινομένων παθογένειας στο εσωτερικό της Δημόσιας Διοίκησης.
Για το λόγο αυτό το ΕΚΔΔΑ πραγματοποιεί μια
εκπαίδευση στελεχών σε πολύ υψηλό επίπεδο
κατάρτισης για την πιστοποίηση των εσωτερικών
ελεγκτών.
Συνεχίζεται στη σελ. 4

•Αποφύγετε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέν τρα,
κάτω από αν αρτημέν ες πιν ακίδες και γεν ικά από
περιοχ ές, όπου ελαφρά αν τικείμεν α (π.χ . γλάστρες,
σπασμέν α τζάμια κλπ.) μπορεί ν α αποκολληθούν και
ν α πέσουν στο έδαφος (π.χ . κάτω από μπαλκόν ια).

•Παρακολουθείτε τις σχ ετικές αν ακοιν ώσεις στα μέσα
εν ημέρωσης και ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες των
Αρχ ών .
• Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.
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4-θριάσιο

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3

Ο Διοικητής της ΕΑΔ, κ. Άγγελος
Μπίνης, από την πλευρά του επεσήμανε την ταχύτατη κατάρτισης του
προγράμματος εκπαίδευσης και
πιστοποίησης ελεγκτών μέσα σε
ένα εξάμηνο από την ψήφιση του
νόμου.
Μεταξύ των φορέων που διαθέτουν πρώτοι πι στοποι ημένους
εσωτερικούς ελεγκτές, πέραν των
Υπουργεί ων, Αποκεντρωμένων
Δι οι κήσεων και Φορέων του
Δημοσίου,

ΜΟΝΟ δύο Δήμοι από όλη την
Ελλάδα πιστοποίησαν υπαλλήλους τους ως ελεγκτές, ο Δήμος
Αθην αίων και ο Δήμος Ασπροπύργου.
Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ.
Νικόλαος Μελετίου εξέφρασε την
ικανοποίηση του γιατί η Δημοτική
Αρχή που επί 4 τετραετίες κέρδισε
την εμπιστοσύνη του Ασπρόπυργου, προχωρά συνει δητά, σε
σύγχρονες μεθόδους Δημόσιας
Διοίκησης, σεβόμενη απόλυτα το
δημόσιο χρήμα αλλά και τις εισφορές των πολι τών. Εφαρμόζει
εκείνες τις ασφαλιστικές δικλείδες,
που απαιτεί η σύγχρονη Διοίκηση
οι εργαζόμενοι και οι πολίτες.

Ψηφιακή εποχή στον Δήμο Αχαρνών με την«Ίριδα»

Ο

υσι αστι κό βήμα γι α τον
ψηφιακό του μετασχηματισμό κάνει ο Δήμος Αχαρνών με την ένταξή του στο πληροφορι ακό σύστημα ηλεκτρονι κής
διαχείρισης εγγράφων και εργασιών «ΙΡΙΔΑ», όπως ενημερώνει.
Χωρίς να δαπανήσει ούτε ένα
ευρώ, με την υποστήριξη του Τμήματος Κυβερνοασφάλειας του υπουργείου Εσωτερικών, ο Δήμος
αξιοποιεί ένα σύγχρονο πληροφοριακό εργαλείο που ενισχύει την
αποδοτικότητα, τη διαφάνεια, τον
ιεραρχικό έλεγχο και τον συντονισμό των υπηρεσι ών του, ενώ
παράλληλα επιτυγχάνει σημαντική
εξοικονόμηση πόρων.
Η «ΙΡΙΔΑ» αποτελεί ένα αποτελεσματικό και ασφαλές
πληροφοριακό σύστημα, το οποίο φιλοξενείται στην
κυβερνητική υποδομή G-Cloud του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από τα
στελέχη του Κέντρου Μηχανογράφησης του Γενικού
Επιτελείου Αεροπορίας και προσαρμόστηκε πλήρως
στις ανάγκες του Υπουργείου Εσωτερικών και των
φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Με την εφαρμογή του συστήματος στον Δήμο Αχαρνών
επιτυγχάνεται:
Η ηλεκτρονική διαχείριση των εγγράφων που σημαίνει
ταχύτερη και οικονομικότερη διακίνηση της αλληλογραφίας.

Η βελτίωση του διοικητικού έργου καθώς επιτυγχάνεται η καλύτερη παρακολούθηση των εκκρεμοτήτων σε
όλα τα επίπεδα της υπηρεσιακής ιεραρχίας και η ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση όλων των εγγράφων.
Η αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας
των υπηρεσιών του Δήμου με αποτέλεσμα την ταχύτερη
εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων
Ο Δήμος Αχαρνών χωρίς να επιβαρύνει το ταμείο του
λειτουργεί, πλέον, ψηφιακά τονίζει ο Δήμαρχος Σπύρος
Βρεττός. «Έχουμε θέσει τα θεμέλια για τον ψηφιακό
μετασχηματισμό των υπηρεσιών του δήμου και τον
εκσυγχρονισμό τους με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών και την οικοδόμηση μιας σύγχρονης και ανθρώπινης πόλης».
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Τίμησε τους πρωταθλητές Ευρώπης Σάββα Καγκελίδη και Αλέξανδρο Λαζαρίδη
ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς

Τ

ους πρωταθλητές Ευρώπης, στο kick boxing, Σάββα Καγκελίδη και Αλέξανδρο Λαζαρίδη και τους προπονητές τους Γιώργο
Χαλκίδη και Μπάμπη Παπαδόπουλο δέχτηκε,
τιμής ένεκεν, στο Δημαρχείο, το βράδυ της Παρασκευής 3 Δεκεμβρίου 2021, ο Δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς.
Οι δύο αθλητές απέσπασαν τις διακρίσεις στο
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο
Μαυροβούνιο από τις 5 - 14 Νοεμβρίου 2021.

Ο Χρήστος Παππούς συνεχάρη τους αθλητές και
τους προπονητές και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί του
χρόνου, αλλά και στις άλλες διοργανώσεις που θα
λάβουν μέρος.
“Το πρωταθλητικό πνεύμα των αθλητών και των
προπονητών της ΒG BOXING ACADEMY εκφράζει την προσπάθεια του Δήμου και όλων των
συνδημοτών μας να πετύχουμε σε ό,τι διεκδικούμε, ατομικά και συλλογικά.

Επανοριοθέτηση θέσεων στάθµευσης ΑµεΑ και
δηµιουργία νέων, στον ∆ήµο Ελευσίνας

Στην εκ νέου οριοθέτηση των
θέσεων στάθµευσης ΑΜΕΑ
προχώρησε ο ∆ήµος Ελευσίνας,
υπό την επίβλεψη της Τεχνι

κής Υπηρεσίας και της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας.
Οι θέσεις parking ΑΜΕΑ, σε
όλος το εύρος της πόλης,

επανακαθορίστηκαν,
µε
ευδιάκριτες σηµάνσεις και
αποτελούν σηµεία αποκλειστικής στάθµευσης αυτοκινήτων
και ιδιοκτητών τους, που φέρουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.
Στο πλαίσιο αποφυγής παραβάσεων, που συχνά παρατηρούνται στον ∆ήµο, η ∆ηµοτική
Αστυνοµία παραµένει σε επαγρύπνηση, τηρώντας όλες τις
νόµιµες διαδικασίες.
Οι θέσεις στάθµευσης ΑΜΕΑ
είναι σε πολύ συγκεκριµένα
σηµεία, για πολύ συγκεκριµένους λόγους, που αφορούν
κυρίως στην προσβασιµότητα.
Στόχος είναι να καταλάβουµε
όλοι πως αυτές οι θέσεις έχουν
οριοθετηθεί για τη διευκόλυνση των συνανθρώπων µας.
Ο πολιτισµός και ο σεβασµός
για τον συνάνθρωπό , δεν επιτρέπουν την παραβίαση των
αναφαίρετων δικαιωµάτων των
ατόµων µε αναπηρία.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο,
το επόµενο διάστηµα θα οριοθετηθούν και νέες θέσεις στάθµευσης ΑΜΕΑ στον ∆ήµο

Θα είμαστε δίπλα σας”, τόνισε και δεσμεύτηκε ότι
θα προσπαθήσει να βρίσκεται στο πλευρό των
αθλητών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, έστω για μια
μέρα. Δεν παρέλειψε να τους απονείμει τιμητικές
πλακέτες, με αναφορές στις επιτυχίες τους στα
ριγκ του Μαυροβουνίου.
Στην υποδοχή των αθλητών και των προπονητών παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του Αθλητικού
Οργανισμού Γιώργος Μαυροειδής και ο Αντιπρόεδρος Γιώργος Σονίδης.

Δήμος Αχαρνών:
12 Δεκεμβρίου - Ημέρα
υιοθεσίας κουταβιών και
ενηλίκων ζώων συντροφιάς

Ο Δήμος Αχαρνών σε συνεργασία με εθελοντικές ομάδες της περιοχής συνεχίζει τις δράσεις του ‘’ Ημέρες Υιοθεσίας’’ για τα κουτάβια
και ενηλίκων ζώων συντροφιάς του δήμου,
στην πλατεία Δημαρχείου Αχαρνών. Ο θεσμός
της «Ημέρας υιοθεσίας», είναι μια μοναδική
ευκαιρία για να μην αυξηθούν ακόμα περισσότερο τα αδέσποτα στην πόλη.
Με γνώμονα ότι η συμπεριφορά μας απέναντι
στα ζώα είναι στοιχείο πολιτισμού, οφείλουμε
ως κοινωνικό σύνολο να δώσουμε προτεραιότητα στα αδέσποτα ❗

12 Δεκεμβρίου , από τις 10 π.μ
έως τις 14:00 μ.μ.

6 - θριάσιο
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36η Ετήσια Τακτική Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης
Εισαγγελέων Ελλάδος
Γ. Κώτσηρας: «Έμφαση στην προστασία της ελληνικής
κοινωνίας και της αδιατάρακτης
πρόσβασης του Έλληνα πολίτη στον φυσικό δικαστή»

Ο

Υφυπουργ ός
Δ ι κ α ι ο σύ ν η ς
και Βουλευτής
Δυτικής Αττικής της Ν.Δ.,
κ. Γιώργος Κώτσηρας το
Σάββατο 4 Δεκεμβρίου
εκπροσώπησε
τον
Πρωθυπουργό, Κυριάκο
Μητσοτάκη στην έναρξη
των εργασιών της 36ης
Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της
Ένωσης Εισαγγελέων
Ελλάδος.
Ο
κ.
Κώτσηρας,
μεταξύ άλλων, τόνισε τα
εξής:
«Είχα την τιμή να
εκπροσωπήσω
τον
Πρωθυπουργό
στην
έναρξη των εργασιών της 36ης Ετήσιας Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος.
Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος έχει αποδείξει με
την επιστημονική της συνεισφορά και την καρποφόρα
συμβολή της στο νομικό περιβάλλον, τον καθοριστικό
της ρόλο στον χώρο της Δικαιοσύνης.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης βρίσκεται σε επιστημονικό και θεσμικό διάλογο με την Ένωση Εισαγγελέων

Ελλάδος, ώστε με πρωτοβουλίες να επιτύχουμε τη
βελτίωση της απονομής της Δικαιοσύνης, την αναβάθμιση των υπηρεσιών και της καθημερινότητας των
συλλειτουργών της Δικαιοσύνης και την διευκόλυνση
του δύσκολου και αυξημένης ευθύνης έργου των
εισαγγελικών λειτουργών, με έμφαση στην προστασία
της ελληνικής κοινωνίας και της αδιατάρακτης πρόσβασης του Έλληνα πολίτη στον φυσικό δικαστή».

Hλεκτρονικό πορτοφόλι
Στο κινητό η ταυτότητα, η άδεια
οδήγησης και το βιβλιάριο υγείας παιδιών

Για την ανανέωση του διπλώματος οδήγησης μέσω
πλατφόρμας που θα ξεκινήσει να λειτουργεί από αυτήν την
εβδομάδα, μίλησε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Κυριάκος Πιερρρακάκης επεσήμαινοντας ότι μαζί με την πολιτική
ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών «θα παρουσιάσουμε στον
πρωθυπουργό το βήμα μιας ευρύτερης στρατηγικής στο χώρο
των μεταφορών, ψηφιακά ανανέωση διπλώματος οδήγησης,
αντίγραφο άδειας οδήγησης.
Όσον αφορά την ανανέωση διπλώματος, έχουμε 210.000
ανανεώσεις τον χρόνο οι οποίες γίνονται με μια μη τυποποιημένη
διαδικασία. Χρειάζεται να ανανεώνονται περιοδικά οι άνω των 65
ετών κάθε τρία χρόνια, οι άνω των 80 ετών κάθε δυο χρόνια, οι
επαγγελματίες κάθε πέντε χρόνια. Όλη η διαδικασία πλέον θα
γίνεται μέσω πλατφόρμας, θα συναντά κάποιος τους γιατρούς για
τις απαιτούμενες εξετάσεις, αλλά όλα θα γίνονται με sms κι
ενημέρωση για την πορεία της αίτησης με τρόπο ψηφιακά
σχεδιασμένο». Ο υπουργός τόνισε ότι στο ψηφιακό μας
πορτοφόλι, στο wallet του κινητού μας θα έχουμε την ταυτότητά
μας, την άδεια οδήγησης αλλά και το βιβλιάριο υγείας των παιδιών
μας. «Το κινητό μας μετατρέπεται σε στοιχείο ταυτοποίησής μας
και τα στοιχεία ταυτοποίησης γενικά είναι χρήσιμο να νοούνται ως
υπηρεσίες. Αυτό που θα κάνουμε είναι να φτιάξουμε μια
στοχευμένη υπηρεσία με τις υφιστάμενες ταυτότητες και τα
διπλώματα οδήγησης και να τα προσθέσουμε στο wallet των
κινητών. Η ιδέα είναι να έχουμε μια εφαρμογή ψηφιακού
πορτοφολιού, wallet, ώστε να διευκολύνεται ο πολίτης με έναν
ασφαλή τρόπο να έχει αυτά τα στοιχεία και μάλιστα με πρόσθετες
μέριμνες προσωπικών δεδομένων».
Παράλληλα και το βιβλιάριο υγείας των παιδιών θα προστεθεί
στο wallet του κινητού, καθώς πρόκειται για «μια ευρύτερη
ψηφιακή στρατηγική της υγείας. Η ιδέα εδώ είναι να
ψηφιοποιήσουμε τα δεδομένα του ιατρικού μας φακέλου για
διευκόλυνση και για μεγαλύτερη ασφάλεια στην αλληλεπίδρασή
μας με το σύστημα υγείας. Άρα, χρειαζόμαστε ένα σύστημα που
θα υπενθυμίζει στους γονείς ότι έχει έρθει η ώρα του εμβολιασμού
του παιδιού ή θα έχει μια αυτοματοποιημένη καταγραφή έτσι ώστε,
αν τύχει κάτι, να έχει κάποιος ειδικός συστήματος υγείας αυτόματη
πρόσβαση στα δεδομένα εκείνα τα οποία χρειάζεται να έχει
πρόσβαση για να μας βοηθήσει».

Επίβλεψη από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη των εργασιών της 4ης φάσης
«Αποκατάστασης του ΧΑΔΑ στα Λακκώματα Σχιστού Περάματος

-Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια με 1 εκατ. ευρώ

Τ

οσημαντικόέργοπουαφοράστην περιοχήτουΣχιστού
καιβρίσκεταιστην τελικήευθείατης4ηςφάσης ολοκλήρωσής του,επισκέφθηκεοΠεριφερειάρχηςΑττικής
Γ.Πατούλης.Τοέργοτοοποίολύνειέναπεριβαλλοντικόζήτημαπου
απασχολεί την περιοχή για πολλές δεκαετίες
έχει προϋπολογισμό 1.001.088,31ευρώκαι χρηματοδοτετίαι από
πόρους
της
Περιφέρειας
Αττικής.
Για την πρόοδο του έργου ο Περιφερειάρχ ης εν ημερώθηκε από τον Πρόεδρο του Περιβαλλον τικού Συν δέσμου
Δήμων Αθήν ας – Πειραιά (ΠΕΣΥ ΔΑΠ)
Γ. Γουρδομιχ άλη. Τον κ. Πατούλη κατά
την επίβλεψη του έργου συν όδευαν , η
Αν τιπεριφερειάρχ ης Πειραιώς Σ. Αν των άκου, η Εν τεταλμέν η Περιφερειακή
Σύμβουλος Τεχ ν ικών
Έργων
Ε.
Κοσμίδη, ο Διευθυν τής Τεχ ν ικών
Έργων Πειραιά και Νήσων Ε. Παγωτέλης και υπηρεσιακά στελέχ η. Ο Περιφερειάρχ ης εξέφρασε την ικαν οποίηση
του για την πορεία ολοκλήρωσης του
έργου το οποίο πραγματοποιείται μετά
από συν τον ισμέν ες εν έργειες
των
στελεχ ών της Περιφέρειας Αττικής και
ιδιαίτερα της Αρμόδιας Αν τιπεριφερειάρχ η Σ. Αν των άκου.

Από την πλευρά του ΠΕΣΥ ΔΑΠ, Γ.
Γουρδομιχ άλης ευχ αρίστησε τον κ.
Πατούλη, τόσο για τη συμβολή του
στην υλοποίηση του σημαν τικού αυτού
έργου αποκατάστασης, όσο και για τη
διαχ ρον ική του στήριξη του στο Διαδημοτικό Κέν τρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙΚΕΠΑΖ).
Μάλιστα, όπως τόν ισε με εν έργειες
του Γ. Πατούλη και της κ. Αν των άκου
εξασφαλίζεται και ειδικό ασθεν οφόρο
μεταφοράς των τραυματισμέν ων ζώων .
Στο πλαίσιο της συν άν τησης, έγιν ε
αν αφορά και στο ζήτημα της μελλον τικής αξιοποίησης του χ ώρου αποκατάστασης.
Μεταξύ άλλων υπάρχ ουν σκέψεις,
είτε για τη δημιουργία Φωτοβολταϊκού
Πάρκου, είτε για την αν άπτυξη βιοθεματικού πάρκου για την προστασία της
άγριας ζωής.

Το έργο αποκατάστασης
Σκοπός του έργου είν αι η προστασία
της δημόσιας υγείας και η περιβαλλον τική αποκατάσταση της περιοχ ής επέμβασης. Με την ολοκλήρωση του έργου

εξασφαλίζεται η στεγαν ότητα της μάζας
των 10.000.000 τόν ων αποβλήτων με
αυξημέν η φυσική ραδιεν έργεια (φωσφογύψος), που βρίσκον ται κάτω από
επιφάν εια 125 στρεμμάτων .
Στο έργο προβλέπον ται χ ωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και τελικής

κάλυψης, προμήθεια και τοποθέτηση
γεωσυν θετικών υλικών , έργα αν τιπλημμυρικής προστασίας, έργα υποδομής και περιβαλλον τικής προστασίας
και έργα φυτεύσεων .
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Στο διεθνές δίκτυο GREEN AWARD ο Λιμένας Ελευσίνας

θριάσιο-7

Στόχος του Ο.Λ.Ε. ΑΕ είναι να π ροσελκύσει “π ράσινα” π λοία, συμβάλλοντας στην μείωση του π εριβαλλοντικού απ οτυπ ώματος της ναυτιλίας
Executiv e Director Green Award
Foundation, κ. Jan Fransen, και δήλωσε: “Χαίρομαι που η παρουσία μου εδώ
σήμερα σηματοδοτεί έν α σημαν τικό
ορόσημο στην ιστορία του λιμέν α της
Ελευσίν ας.

Οι αξιόπιστες και υπεύθυν ες
περιβαλλον τικά λειτουργίες
πλοίων είν αι σημαν τικές και
αποτελούν βασικό στοιχείο για
την επιτυχία στην αν άπτυξη των
λιμέν ων .

Διακρίνονται (από αριστερά προς δεξιά) ο κ. Jan Fransen (Executive Director Green Award Foundation),
ο κ. Δημήτριος Ματθαίου (Πρόεδρος του Ιδρύματος Green Award) και ο κ. Απόστολος Καμαρινάκης
(Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας ΑΕ).

Ο

Λιμένας Ελευσίνας είναι το
πρώτο δημόσιο λιμάνι της
Ελλάδας και ένα από τα
αρχαιότερα της Ευρώπης, που
συμμετέχει στο παγκόσμιο δίκτυο
Green Award, ενός διεθνούς φορέα
ο οποίος προάγει υψηλά πρότυπα
όσον αφορά τις περιβαλλοντικές
επιδόσεις.

Η έν ταξη του Οργαν ισμού Λιμέν ος
Ελευσίν ας (Ο.Λ.Ε. ΑΕ) ΑΕ στο δίκτυο
Green Award αν ακοιν ώθηκε σε εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος, στο Μικρολίμαν ο
Πειραιά, στις 26 Νοεμβρίου 2021, με
περιορισμέν ο αριθμό προσκεκλημέν ων
λόγω παν δημίας.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία
τους ο Υ φυπ ουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής Πολιτικής κ.
Κων στ. Κατσαφάδος ο οποίος απηύθυν ε χ αιρετισμό, ο Αν τιπρόεδρος της
Βουλής και Βουλευτής Δυτ. Αττικής ΝΔ
κ. Αθαν . Μπούρας, ο Α΄ Υ παρχ ηγός
Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ. Αν τιν αύαρχ ος ΛΣ κ. Ν.
Ισάκογλου,
ο
Διοικητής
Α' Περιφερειακής Διοίκησης Λιμεν ικού
Σώματος κ. Αν τ. Μάζης, ο Διευθυν τής
της Έν ωσης Λιμέν ων Ελλάδος κ. Δ.
Ιατρίδης, ο Ειδικός Σύμβουλος του
Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Αν τιν αύαρχ ος ΛΣ (εα) κ. Γ. Μπαρκάτσας, ο
Πρόεδρος της Διεθν ούς Ναυτικής Έν ωσης κ. Αν τ. Βεν ιέρης, ο Διευθυν τής της
Διεθν ούς Ναυτικής Έν ωσης κ. Αν α-

κρέων Ματα

ράγκας, ο Αν τιπρόεδρος του Συν δέσμου Βιομηχ αν ιών Αττικής-Πειραιώς κ.
Κων στ. Καμπόλης, ο Πρόεδρος του
Εργατοϋπ αλληλικού Κέν τρου Ελευσίν ας- Δυτ. Αττικής κ. Ευάγγ. Λίγγος, η
Πρόεδρος της Ελευσίν ας 2023-Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης κα.
Δέσποιν α Γερουλάν ου, ο Πρόεδρος
Ο.Λ.Ε. ΑΕ κ. Γ. Κουμπέτσος, ο πρώην
Πρόεδρος ΟΛΠ και Ο.Λ.Θ. ΑΕ Δρ.
Σωτήρης Θεοφάν ης, μέλη του Δ.Σ. του
Ο.Λ.Ε ΑΕ, κ.α.
Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Green
Award, κ. Δημήτριος Ματθαίου, παρέδωσε τιμητική π λακέτα στον Διευθύν ον τα Σύμβουλο του Ο.Λ.Ε. ΑΕ κ.
Απόστολο Καμαριν άκη, παρουσία του

Η γεωγραφική θέση της Ελευσίν ας και
η ιστορική της κληρον ομιά απαιτούν
υπεύθυν η αν άπτυξη και ν αυτιλία με
μειωμέν ο περιβαλλον τικό αποτύπωμα.
Είμαστε περήφαν οι και χ αρούμεν οι
που ο Οργαν ισμός Λιμέν ος Ελευσίν ας
θεωρεί αυτές τις πτυχ ές ως σημαν τικές
και θα χ ρησιμοποιήσει το πρόγραμμα
Green Award προκειμέν ου ν α δώσει
κίν ητρα για ποιοτική ν αυτιλία στο λιμάν ι του”.
Ο κ. Καμαριν άκης δήλωσε: “Ο λιμέν ας Ελευσίν ας αν απτύσσει την εξωστρέφεια του και μεταβάλλεται, από έν α
λιμάν ι όπου κυριαρχ ούσαν επί δεκαετίες ο ελλιμεν ισμός επικίν δυν ων και
επιβλαβών πλοίων , σε έν α λιμάν ι που
αρχ ίζει ν α προσελκύει, με τα κίν ητρα
που δημιουργεί, πλοία υψηλής τεχ ν ολογίας και προδιαγραφών αν αγν ωρισμέν α από το Green Award.
Η θάλασσα της Ελευσίν ας είν αι έν ας
κλειστός κόλπος και στόχ ος του Ο.Λ.Ε.
ΑΕ είν αι ν α προσελκύσουμε “πράσιν α” πλοία, συμβάλλον τας στην μείωση
του περιβαλλον τικού αποτυπώματος
της ν αυτιλίας”.

Ο Διευθύν ων Σύμβουλος του Ο.Λ.Ε.
ΑΕ προσέφερε ως αν αμν ηστικό δώρο
στον κ. Δ. Ματθαίου μαρμάριν ο αν άγλυφο με την εν επίγραφη στήλη της
Ελευσίν ας (το αρχ αιότερο ευρωπαϊκό
πρότυπο του 4ου π.Χ.) και στον κ.
Jan Fransen έν α μαρμάριν ο αν άγλυφο
με παράσταση τριήρους («Αν άγλυφο
Lenormant») από το Μουσείο της Ακρόπολης.
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Γιορτή Στίβου με παιδικά χαμόγελα στο Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου

Περισσότερες διοργανώσεις για την καλλιέργεια της άμιλλας και του ομαδικού πνεύματος, υποσχέθηκε στο
προσεχές μέλλον ο Πρόεδρος του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., Ιωάννης Κατσαρός

Την Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2021 στο Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου, ο Οργανισμός Άθλησης και Φροντίδας, Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας
πραγματοποίησε μια ξεχωριστή διοργάνωση, μια
«Γιορτή Στίβου», με κύριο στόχο να δώσουν
στους μικρούς συμμετέχοντες μια διέξοδο από
την καθημερινότητα αλλά και την ευχαρίστηση να
αγωνιστούν στο αγαπημένο τους άθλημα.
Πάνω από 150 παιδιά, ηλικίας από 3 έως και
11 ετών συμμετείχαν σε αγώνες ταχύτητας, μήκους, vortex και σκυταλοδρομίες πάντα υπό την
καθοδήγηση των προπονητών τους. Στη γιορτή
έλαβαν μέρος αθλητικοί σύλλογοι από την Αττική
και συγκεκριμένα, ο Α.Ο. Στίβος Ελευσίνας, ο
Γ.Σ. Στίβος Σαλαμίνας και το τμήμα Στίβου του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.

ΚΕΔΕ: Δεν υπάρχουν περιθώρια
για να αντιμετωπιστεί το αυξημένο
ενεργειακό κόστος των Δήμων
και των ΔΕΥΑ

Δ. Παπατεργίου: «Οι Δήμοι αναγκαστικά θα οδηγηθούν

σε αυξήσεις τιμολογίων ύδρευσης / ανταποδοτικών τελών

Τη δέσμευση ότι θα ρυθμιστεί νομοθετικά το ζήτημα
των κατά παρέκκλιση αποσπάσεων και μετακινήσεων
προσωπικού από τους Δήμους προς άλλους φορείς,
έδωσε κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής συνάντησης
της ΚΕΔΕ με τον πρωθυπουργό, ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης.
Παράλληλα ο κ. Βορίδης υποσχέθηκε ότι θα εξεταστεί
το πλαίσιο που αφορά την κινητικότητα στους μικρούς
Δήμους , για να μη φεύγει ανεξέλεγκτα το προσωπικό
τους. Υπενθυμίζεται ότι η ΚΕΔΕ ζητά αυτό να γίνεται με
τη σύμφωνη γνώμη του δημάρχου, ωστόσο υΠΕΣ έχει
εκφράσει αντίθεση άποψη.
Παράλληλα κατά την συνάντηση:
-Προέκυψε πως δεν υπάρχουν περιθώρια για να αντιμετωπιστεί το αυξημένο ενεργειακό κόστος των Δήμων
και των ΔΕΥΑ,
– Αντίθετος ήταν ο ίδιος Πρωθυπουργός σε ό,τι
αφορά στην αναβολή της επιβολής του τέλους ταφής
απορριμμάτων, που ζητά η ΚΕΔΕ, τονίζοντας ότι «καλό
είναι να πληρώνεται το σκουπίδι ανάλογα με την παραγόμενη ποσότητα» καθώς και ότι υπάρχουν πολλές
αιρεσιμότητες.
Με αυτά τα δεδομένα ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ

Δ.Παπατεργίου, προανήγγειλε ότι «οι Δήμοι αναγκαστικά θα οδηγηθούν σε αυξήσεις τιμολογίων ύδρευσης και
ανταποδοτικών τελών. Δεν βλέπωπώς οι Δήμοι μπορούν να απορροφήσουν από τη μεριά τους το αυξημένο
κόστος . Εφόσον βλέπω ότι σήμερα δεν προέκυψε σ΄
αυτό κάτι, θα πρέπει να καταστεί σαφές και στην
κυβέρνηση, ότι οι Δήμοι δεν μπορούν να απορροφήσουν αυτές τις διαφορές», πρόσθεσε.
Παράταση στα δάνεια του ΤΠκΔ

Τέλος, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θ.
Σκυλακάκης, ανακοίνωσε ότι θα δοθεί παράταση στην
αποπληρωμή των δόσεων των δανείων των Δήμων
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και ότι θα
συζητηθεί και το θέμα μείωσης των επιτοκίων δανεισμού.

Ενώ ο υπουργός Περιβάλλοντος Κ. Σκρέκας προανήγγειλε ότι μακροπρόθεσμα θα δοθεί η δυνατότητα
στους δήμους να μειώσουν τα ενεργειακά τους κόστη,
με την προτεραιοποίηση στη χρηματοδότηση των
δημοτικών ενεργειακών κοινοτήτων.

Οι μικροί αθλητές αφού ολοκλήρωσαν τα
αγωνίσματά τους έλαβαν μετάλλιο και
αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής.
Ο Πρόεδρος του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Ιωάννης
Κατσαρός καλωσόρισε αθλητές, γονείς και προπονητές, τόνισε τη σημασία της συμμετοχής των
παιδιών σε τέτοιου είδους διοργανώσεις, που
καλλιεργούν την άμιλλα και το ομαδικό πνεύμα
αλλά κυρίως σημείωσε τον ρόλο που διαδραματίζει ο αθλητισμός, ιδιαίτερα σε αυτές τις
μικρές ηλικίες τόσο στην υγεία αλλά και την
ψυχολογία.
Παράλληλα, ευχαρίστησε τους υπευθύνους των
Συλλόγων για τη συμμετοχή τους, υποσχόμενος
ότι θα υπάρξουν και άλλες παρόμοιες διοργανώσεις ενώ στη συνέχεια μαζί με τον Αντιπρόεδρο του Οργανισμού, κ. Αντώνιο Κοναξή απένειμαν αναμνηστικά. Συγκεκριμένα, στην προπονήτρια Α.Ο. Ελευσίνας, κ. Φλώρα Ρεντούμη,
στον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου, κ. Μελέτιο
Παντελίδη και στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου
Ελευσίνας, κ. Ιωάννη Παναγιωτούλια, καθώς και
τον προπονητή του Γ.Σ. Στίβου Σαλαμίνας, κ.
Σπύρο Παππά.
Τέλος, τα μεγαλύτερα παιδιά του Τμήματος
Στίβου του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., έπειτα από πρόσκληση
της προπονήτριας του Α.Ο Στίβου Ελευσίνας,
συμμετείχαν το Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021 σε
Φιλικούς Αγώνες Στίβου που πραγματοποιήθηκαν στο Δημοτικό Στάδιο Ελευσίνας με συμμετοχή συλλόγων από όλη την Αττική κατακτώντας
ένα ασημένιο και 2 χάλκινα μετάλλια.
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Πρόβλεψη σοκ από Τζανάκη: "Θα έχουμε εκατόμβη
νεκρών αν αποδειχθεί σοβαρή η μετάλλαξη Όμικρον"

Γυναικοκτονία-σοκ στη
Λακωνία: «Με έβρισε,
τσαντίστηκα, την έπιασα
από τον λαιμό και την
έπνιξα» -Νεκρή 36χρονη

Πρόβλεψη σοκ για εκατόμβη
νεκρών και επιστροφή επιδημιολογικά στα δεδομένα του
Μαρτίου του 2020 και την
απαρχή της πανδημίας του
κορονοϊ ού στον πλανήτη,
έκανε ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης.

"Η μετάλλαξη Όμικρον, αν
αποδειχθεί σοβαρή θα οδηγήσει σε "εκατόμβη νεκρών",
υποστηρίζει ο καθηγητής Πνευμονολογίας Ν. Τζανάκης
Όλα τα παραπάνω θα
συμβούν, εφόσον η μετάλλαξη
Όμι κρον εκτός από πολύ
μεταδοτι κή, αποδει χθεί ότι
προκαλεί σοβαρές επιπλοκές

σε όσους προσβάλλονται
από αυτή.Κάτι το οποί ο,
σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ.
Τζανάκης στον ΣΚΑΙ, με "τα
έως τώρα δεδομένα συγκεκτρώνει μικρές πιθανότητες να
συμβεί ,
αφού
οι
ήδη
νοσούντες προς το παρόν
εμφανίζουν πολύ πιο ήπια
συμπτώματα από τη μετάλλαξη Δέλτα".
Μπορεί τα πρώτα συμπεράσματα -σχετικά με τη νοσηρότητα της Όμικρον να είναι ενθαρρυντικά, όμως η παγκόσμια
ιατρική κοινότητα - με την
οποία συντάσσονται τόσο ο κ.
Τζανάκης όσο και ο κ. Εξαδάκτυλος, ο οποίος επίσης \

μί λησε στον τηλεοπτι κό
σταθμό του Φαλήρου - θεωρούν ότι ασφαλέστερα συμπεράσματα σχετικά με τη συμπεριφορά της νέας μετάλλαξης
του Covid - 19 θα υπάρξουν
περί τα τέλη Δεεκεμβρίου με
αρχές Γενάρη.
Τόσο ο κ. Τζανάκης όσο και
ο κύριος Εξαδάκτυλος επέμειναν στην αναγκαιότητα της
αύξησης του αριθμού των
εμβολιασμένων.
Μάλι στα, ο κ. Τζανάκης
εμφανί σθηκε θετι κός στην
περί πτωση της υποχρεωτικότητας, αρχής γενομένης
από την ηλι ακι ακή ομάδα
άνω των 40.

Παραιτήθηκε αντιπρόεδρος του ΣτΕ έπειτα από
την εμπλοκή του ονόματός του σε υπόθεση ναρκωτικών

Τ

ην παραίτησή του υπέβαλε αντιπρόεδρος
του Συμβουλίου της Επικρατείας έπειτα
από την εμπλοκή του ονόματός του σε
υπόθεση χρήσης ναρκωτικών με νεαρούς.
Ο αντιπρόεδρος του ΣτΕ υπέβαλε την παραίτησή του για «την προάσπιση του κύρους του
δικαστηρίου», όπως ανέφερε στη δήλωσή του.

Ωστόσο δεν αποδέχεται την κατηγορία που του
αποδίδεται.

Σημειώνεται πως το όνομα του ανώτατου δικαστή ενεπλάκη σε υπόθεση χρήσης ναρκωτικών
με νεαρούς στα Νότια Προάστια και συγκεκριμένα
στην πολυκατοικία που διαμένει.

Τροχαίο στην Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου - Απανθρακώθηκε
οδηγός μέσα στο ΙΧ του
Χωρίς τις αισθήσεις του, απεγκλωβίστηκε άτομο
από Ε.Ι.Χ. όχημα στο όποιο προηγήθηκε πυρκαγιά ως συνέπεια τροχαίου στο 67,3 χλμ E.O. Αθηνών-Κορίνθου, ρεύμα προς Κόρινθο, σύμφωνα με
την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
Δύο αυτοκίνητα ενεπλάκησαν σε τροχαίο, με το
δεύτερο να παίρνει φωτιά, σύμφωνα με το loutraki365.gr.
Από το πρώτο όχημα κατάφεραν να βγουν τρία
άτομα, ενώ στο δεύτερο ο οδηγός δυστυχώς
εγκλωβίστηκε, με αποτέλεσμα να καεί ζωντανός.

Σ

οκ π ροκαλεί η ν έα γυν αικοκτον ία, στη
Λακων ία. Εν ας 40χ ρον ος άν δρας, πάν ω
στον καβγά, έπν ιξε με τα χ έρια του την
36χ ρον η σύζυγό του.Η γυν αικοκτον ία συν έβη χ θεςτο πρωί και οι λεπτομέρειες του άγριου εγκλήματος
σοκάρουν .
Ο 40χ ρον ος, αλβαν ικής καταγωγής, δολοφόν ησε με
τα χ έρια του την 36χ ρον η σύζυγό του μετά από έν τον ο διαπληκτισμό που είχ αν στο Βλαχ ιώτη Λακων ίας,
όπου κατοικούσαν με τα δυο τους παιδιά.Σοκάρει η
ομολογία του 40χ ρον ου γυν αικοκτόν ου στη
Λακων ία«Τσαν τίστηκα όταν με έβρισε, την έπιασα
από τον λαιμό και την έπν ιξα», φέρεται ν α είπε ο
40χ ρον ος γυν αικοκτόν ος στους αστυν ομικούς. «Θα
μου πει εμέν α για τη μάν α μου και ν α με βρίσει; Εκεί
θόλωσα και την έπν ιξα», φέρεται ν α είπε ακόμη. Η
άγρια δολοφον ία έγιν ε στο κρεβάτι του ζευγαριού, εν ώ
τα δύο αν ήλικα παιδιά τους, δύο αγοράκια, κοιμούν ταν σε διπλαν ό δωμάτιο του σπιτιού.
Ο 40χ ρον ος γυν αικοκτόν ος επιχ είρησε ν α φύγει
μετά το άγριο φον ικό, αλλά φαίν εται ότι το μετάν ιωσε
και τηλεφών ησε στο αστυν ομικό τμήμα ομολογών τας
το άγριο έγκλημα.«Μάλλον σκότωσα τη γυν αίκα μου»,
φέρεται ν α ήταν τα πρώτα λόγια του στους αστυν ομικούς.
Οι αστυν ομικοί πήγαν άμεσα στο σπίτι του ζευγαριού και εν τόπισαν τη γυν αίκα δίχ ως τις αισθήσεις της.
Η 36χ ρον η μεταφέρθηκε με ασθεν οφόρο στο
πλησιέστερο ν οσοκομείο, όπου και επιβεβαιώθηκε ο
θάν ατός της.
Να σημειωθεί ότι τα παιδιά του ζευγαριού ήδη
βρίσκον ται σε χ έρια συγγεν ών .Ο πρόεδρος του χ ωριού Ιωάν ν ης Κουτσοθεοδωρής, μιλών τας στο ief imerida, αν έφερε ότι το ζευγάρι ζούσε στην περιοχ ή 3 με
4 χ ρόν ια, δεν είχ αν πολλούς συγγεν είς στην περιοχ ή και ότι όλοι είν αι σοκαρισμέν οι.
Η 15η γυναικοκτονία μέσα στο 2021

Αυτή είν αι η 15η γυν αικοκτον ία μέσα στο 2021.
Δεκαπέν τε γυν αίκες, πριν καλά καλά συμπληρωθεί
έν ας χ ρόν ος, χ άθηκαν από τα χ έρια των συζύγων
τους και των συν τρόφων τους, ν υν ή πρώην , σε άγριες επιθέσεις σε βάρος τους. Εγκλήματα που συγκλόν ισαν και ξεκίν ησαν μια ευρύτερη συζήτηση για το
θέμα των γυν αικοκτον ιών που αν αδεικν ύεται σε
μείζον .
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Νέα γκέλα ο Βύζας αλλά είναι πάντα πρώτος

Τα αποτελέσματα η βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική

Πήρε φωτιά το πρωτάθλημα μετά και τα τελευταια
αποτελέσματα. Η ν έα
γκέλα του Βύζα Μεγάρων
στα Μέγαρα πλησίασαν οι
διώκτες του ΑΟ Μίμας και
Ν.Πέραμος και Ακράτητος.
Ομως παραμέν ει πρώτος
με διαφορά δύο πόν των
και τριών .
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(9η αγωνιστική)

Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ –
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 1-0
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ –
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ
2-4
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ –
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 1-2
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ –
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ 3-2
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ –
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
3-0
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ –
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 2-2
ΒΥΖΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2-2
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ
– ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 0-3
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 23

2. Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 21
3. ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 20
4. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ
20
5. ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 19
6. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
18
7. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΑΠΟ 18
8. ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 14
9. ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
10
10. ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 9
11. ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 8
12. Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 8
13. ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥΔΟΞΑ 6
14. ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 4
15. ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ

Ήττα οι γυναίκες του
ΑΟΚ Πανελευσινιακός

Την ήττα γν ώρισαν στο Κλειστό Γυμν αστήριο Ελευσίν ας "Τάκης Βογιατζής" οι
γυν αίκες του ΑΟΚ Παν ελευσιν αικός 38-54
για την Α΄ΕΣΚΑΝΑ με αν τίπαλο την αξιόλογη ομάδα των Α.Ο. Κυρίαρχ οι Παλιάς
Κοκκιν ιάς.
Παν ελευσιν ιακός - Κυρίαρχ οι

Διαιτητές: Γεωργόπουλος - Αυγουστόγλου
Δεκάλεπτα: 14-09, 21-27, 25-42, 38-54

Παν ελευσιν ιακός (Κοσμά): Μεγαλούδη Κ.
10 (2), Τσίρμπα 6, Οικον όμου 6, Κασαμπά
2, Χαραλαμποπούλου, Πολυζώτη 3(1), Γιαν ν ακούλια 8, Κον τού, Τσιούν η 3(1).

Κυρίαρχ οι (Γαν ωτή): Καραν άσιου 16,
Νάτση, Βράκχ ου 3, Πλιάτσικα, Μπρέλλου
27, Σερέτη 8, Μπακοπούλου, Τσιν τών η,
Δρέν η, Μόσχ ου

ΜΑΝΔΡΑΣ 2
16. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΦΥΛΗΣ 1

Η ΕΠΟΜΕΝΗ(10η αγωνιστική)
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ – Δ.Α.Ο
ΖΩΦΡΙΑΣ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ –
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ –
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ
– ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
– ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓΟΥ
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ – ΒΥΖΑΣ
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

‘’Τσίμπησε’’ βαθμό ο
Μεγαρικός στο Καματερό

Δεν αν έδειξε ν ικητή το παιχ ν ίδι της Ζωφριάς και του
Μεγαρικού στο γήπεδο Καματερού για την 9η αγων ιστική αφού οι δύο ομάδες αν αδείχ θηκαν ισόπαλες 22.
Τα τέρματα για τη Ζωφριά σημείωσαν οι Νικολάου(42′)
και Νικολάου(65′ πέν αλτι) αν ατροπή Νίκα).
Για λογαριασμό του Μεγαρικού σκόαρε ο Άλκος(28′,
85′). Η ομάδα του Μεγαρικού είχ ε δοκάρι με τον Βασιλειάδη στο 38′.
Διαιτητής ήταν ο Αριστείδης Αλιάγας.
ΖΩΦΡΙΑΣ: Πλαταν ιάς Ι., Κάσσος, Σταύρου, Ράγγος(37′ Μιράκα), Νίκα, Ξεν άκης, Χαλεπιάν (81′ Σωτηρόπουλος), Ρεφεν δάριος, Νικολάου(81′ λ.τρ. Κούρτης) ,
Πλαταν ιάς Γ., Αθαν ασίου(32′ Καλαμάρας, 81′ Σπυρόπουλος).

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ: Σκλιάς, Τσολιάκος(61′ Χατζής Ε. Γ.), Χριστοδουλίδης, Ελέζι, Μαυρίδης, Πέππας, Χάν της, Βασιλειάδης, Άλκος, Κόρμαλης, Δρυμούσης(74′ Χατζής
Ε.Σ.).

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ –
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(9η αγωνιστική)

ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. –
ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
5-2
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ –
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 2-1
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ – Α.Π.Σ
ΙΚΑΡΟΣ 2-3
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 0-1
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ –
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 23
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

22
2. ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
16
3. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
16
4. Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 14
5. ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.
14
6. ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 13
7. ΑΣ ΔΥΝΑ.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 10
8. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
9
9. Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 7
10. ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 4
11. ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 3
12. ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. 0

Η ΕΠΟΜΕΝΗ(10η Αγωνιστική)
ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
– ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ –
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. –
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ –
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΑΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
Ρεπό: ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ,
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

O Aστέρας Α.Λ 3-2 εκτός τον
Ευκλείδη

Για την 9η αγων ιστική της
ΒΈΠΣΔΑ ο Αστέρας Αν ω
Λιοσίων επικράτησε εκτός
έδρας του Ευκλείδη στο
γήπεο Νέας Περάμου με
3-2 κάν ον τας ολική
αν ατροπή.
Τα τέρματα των ν ικητών
σημείωσαν οι Ντάν ος Σ. 24′, Αξής 65′, Καλαμιώτης Σ. 89′.
Για λογαριασμό του Ευκλείδη σκόραραν οι Κρυάδα(13′) και Σον ίλ
(51′).Διαιτητής ήταν ο Φούρκας,
ΕΥ ΚΛΕΙΔΗΣ: Καριόρης, Αργυρίου(70′ Στρατούρης), Κουν ελάκης,
Κασιμάτης, Ζεϊν άτι, Κόλα, Σον ίλ, Σταυράκης(61′ Στέφα),
Τσούτσης, Παλούκα(85′ Γιάχ ο), Κρυάδας.
ΑΣΤΕΡΑΣ: Καλαμιώτης Π., Καλαμιώτης Σ., Καλαμιώτης Ε.,
Ρουσάκης, Καλαμιώτης Β.(61′ Καλαμιώτης Δ.), Χαν τζώκος(18′
λ.τρ. Σερέπας), Καλαμιώτης Α., Αξής, Ντάν ος Ε., Ντάν ος Δ.,
Ντάν ος Σ..
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ΜΠΑΣΚΕΤ: Ήττα του AOK
Πανελευσινιακού στο Ληξούρι

Για τον 1ο όμιλο 8η αγων ιστική ο Παν ελευσιν ιακός
ΑΟΚ γν ώρισε την ήττα στο Ληξούρι.Αν αλυτικά.
ΝΕΟΛ-Παν ελευσιν ιακός 81-77
Διαιτητές: Καρακάσης, Τσακιράκη, Ασημακάκη
Δεκάλεπτα: 19-19, 43-46, 61-64, 81-77
ΝΕΟΛ (Τσουγαν άτος): Παππάς 23(3) Αν των άτος 3
Χον δρογιάν ν ης 14(2) Νιφοράς 18(1), Κασπίρης 6(2),
Μαρούλης 10, Χότζαι, Τρυφων όπουλος 3 Βαβάτσικος 4
, Ματσούκης Λαμπρόπουλος
Παν ελευσιν ιακός (Βούλγαρης): Νίκου 16, Καράμπελας
4, Θεοδοσίου 6(1), Κρασάκης 10, Μουμπάρακ 19(2),
Λεκάκης 2, Παπαφλωράτος 10(2), Ρεκουν ιώτης 10

Β΄ ΕΘΝΙΚΗ: 2ος ΟΜΙΛΟΣ
(8η αγωνιστική) Νίκη της ΝΕΜ,
ήττα για τον Μανδραϊκό
Για την 8η αγων ιστική και τον 2ο όμιλο η ΝΕΜ πεικράτησε στα Μέγαρα του ΚΑΟ Μελισσίων 72-59 και ο
Μαν δραικός γν ώρισε την ήττα από τον ΟΦΗ στην
Μάν δρα.Αν αλυτικά.

Μαν δραϊκός - ΟΦΗ: 71-73
Διαιτητές: Τσακαλογιάν ν ης-Καν ελλόπουλος-Λάμπος
Δεκάλεπτα: 12-13, 31-24, 48-44, 71-73
Μαν δραϊκός (Σταθούλης): Παν όπ ουλος, Σταματίου
13(1), Κοψιάς 6, Αλεξαν δρόπ ουλος 4, Τσάμης,θαν ασαιν ας, Κωστόπουλος 14 (2), Λιούν ης 13(1),
Δομπραγιάν ν ης 11 (1), Κουμάν ταρος 2, Τσιπίδης 6
ΟΦΗ (Ράλλης-Καρλάφτης): Λιαν ός 19 (4), Μποχ ωρίδης
8 (2), Μητρόπαπας 3, Καρλάφτης 2, Τσερκιτζόγλου 12
(4), Μηλαθιαν άκης , Καμπάκας, Αγαπιάδης 12, Πρωτογεράκης 3, Λιουδάκης, Καψάλης, Θεοδωρίδης, Πάλλης
16
ΝΕ Μεγαρίδος-ΚΑΟ Μελισσίων 72-59
Διαιτητές: Σπυρόπουλος, Καλογριάς, Αυγεριν ός
ΝΕ Μεγαρίδος (Μάν ταλος-Υ φαν τής): Παλαιοχ ωρίδης 11
(2), Γκάτζιας 5 (1), Γκόν τουιν , Αγγελόπουλος 13 (1),
Γερομιχ αλός 7 (1), Μπέμπης 15 (3), Νικολακόπουλος,
Τσάιδας 4, Καλλιν ικίδης 9, Χάσα, Γκουαλτιέρι, Εζόμο 8
ΚΑΟ Μελισσίων (Δάγλας-Κων σταν τόπουλος): Πρόφκα
4, Στεργίου 15 (3), Παν έρης, Οικον ομόπουλος 20 (2),
Κον τός Ιάς., Κον τός Γ. 2, Σεργιέν κο 6, Μπακέας,
Ρουμελιώτης, Μαλτέζος 5, Δοξάκης 2, Δουρουν τούς 5
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Παλαιό Φάληρο - Δούκας 73-55
Παν ιών ιος - Άρης Νίκαιας 89-60
Μαν δραϊκός - ΟΦΗ 71-73
NE Mεγαρίδας - Μελίσσια 72-59
Αιγάλεω - ΑΟΚ Χαν ιά 90-78

ΕΦΑΟΖ - Πρωτέας Βούλας 86-66
Κρόν ος Αγίου Δημητρίου - Ηλυσιακός (15/12, 19:00)
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Αιγάλεω 8-0 (644-556) 16
---------------------------------------------2. ΝΕ Μεγαρίδας 7-1 (579-509) 15
3. Πρωτέας Βούλας 5-3 (551-486) 13
4. Παν ιών ιος 5-3 (648-607) 13
5. ΕΦΑΟΖ 5-2 (545-502) 12
6. ΑΟΚ Χαν ιά 4-4 (629-608) 12
7. ΟΦΗ 4-4 (559-603) 12
8. Παλαιό Φάληρο 3-5 (527-517) 11
9. Μαν δραϊκός 3-5 (496-517) 11
10. Μελίσσια 2-6 (510-559) 10
--------------------------------------------11. Δούκας 2-6 (554-614) 10
12. Άρης Νίκαιας 2-6 (536-641) 10
13. Κρόν ος Αγίου Δημητρίου 2-5 (440-492) 9
14. Ηλυσιακός 2-4 (416-423) 8

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (9Η - 12/12, 17:00)
Δούκας - Παν ιών ιος
Άρης Νίκαιας - Μαν δραϊκός
ΟΦΗ - NE Mεγαρίδας
Μελίσσια - ΕΦΑΟΖ
ΑΟΚ Χαν ιά - Παλαιό Φάληρο
Ηλυσιακός - Αιγάλεω
Πρωτέας Βούλας - Κρόν ος Αγίου Δημητρίου

O Kριός Ασπροπύργου 1-0 τον Ατρόμητο Ελευσίνας

Με σκόρερ τον Λακάι στο 18′ ο Κριός Ασπροπύργου επικράτησε εκτός έδρας στο γήπεδο Γιώργος Ρουμελιώτης
για την 9η αγων ιστική του πρωταθλήματος της Β΄ΕΠΣΔΑ του Ατρομήτου Ελευσίν ας με 0-1.
Δύο δοκάρια είχ ε ο Κριός με τους Χαϊν τούτη(35′) και Μεϊμαρίδη(86′).Και ο Ατρόμμητος με τον Καρεμφυλάκη στο
27′. Διαιτητής ήταν ο Καργάκος.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Παλημέρης, Μίχ ας, Τσιφρίκας, Κορων αίος, Κον τολαιμάκης, Τσουμάν ης, Τσαλός(79′ Βατούγιος),
Μήτσος, Σιδηρόπουλος(23′ λ.τρ. Φιλιππής), Κατεμφυλλάκης, Φύλης.

ΚΡΙΟΣ: Σοφιαν ίδης, Μαζμαν ίδης, Πουρουζίδης, Μιχ αηλίδης, Γιαϊλίδης(57′ Μεϊμαρίδης), Χαϊν τούτης, Σφακιαν άκης,
Στυλιαν ού(57′ Συμεων ίδης), Γεωργιάδης, Τόλας, Λακάι.

Ο ΑΟ Μίμας Μικρασιατική 1-0 τον
Σκορπιό Φυλής

Ο ΑΟ Μίμας Μικρασιατική Μεγάρων επικράτησε στο
ν τέρμπι της 9ης αγων ιστικής του Σκορπιού Φυλής με 10.Το τέρμα που έκριν ε την αν αμέτρηση σημείωσε ο
Νταούτ 10’.
Διαιτήτευσε ο Αριστείδης Βάτσιος.Βοηθοί: ΘβμόπουλοςΠλάκας Χ.
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ: Βαν δώρος, Μήτσος Αν δ., Κήττας,
Γαλαν ός, Έβερετ, Μαζιώτης(78′ Χατζής), Τούσης,
Μήτσος Δ., Κουφής Γ.(62′ Γεωργακής), Μπαγδάτογλου,
Νταούτ(62′ Γκουτζούλας).

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Αλεξόπ ουλος, Μπ αλωμέν ος, Σκαμαν τζούρας, Αν των όπουλος, Μπήκας(81′ Πατραμάν ης),
Καραγιαν ν ίδης, Μπραχ ίν , Κίτσας(57′ Κάσσος), Χωματιαν ός, Τσικρικάς(67′, Τζαβέλης), Δημητρόπουλος.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΝΕΟΛ - Παν ελευσιν ιακός 81-77
Αργον αύτης Ραφήν ας - Εθν ικός 73-63
Πεν τέλη - Έσπερος Καλλιθέας 85-76
ΚΑΟ Κορίν θου - ΑΕΝΚ 57-71
Φαν άρια Νάξου - ΦΕΑ Ν.Φ./Ν.Χ. 80-77
Αχ αγιά '82 - Παπάγος 63-90
Ρεπό: Έν ωση Ιλίου

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Παπάγος 6-1 (552-501) 13
2. Φαν άρια Νάξου 5-3 (628-577) 13
3. Εσπερος Καλλιθέας 5-3 (652-617) 13
4. ΝΕΟΛ 5-2 (511-488) 12
5. ΦΕΑ Ν.Φ./Ν.Χ 4-3 (547-530) 11
6. Αργον αύτης Ραφήν ας 4-3 (501-504) 11
7. Εθν ικός 3-5 (536-556) 11
8. ΚΑΟ Κορίν θου 3-5 (526-592) 11
9. Παν ελευσιν ιακός 3-4 (523-478) 10
10. Έν ωση Ιλίου 3-4 (469-484) 10
11. ΑΕΝΚ 3-4 (488-510) 10
12. Αχ αγιά ’82 2-6 (523-626) 10
13. Πεν τέλη 2-5 (480-501) 9

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (9Η - 12/12, 17:00)
Παν ελευσιν ιακός - Αργον αύτης Ραφήν ας
Εθν ικός - Πεν τέλη (18:00)
Έσπερος Καλλιθέας - Έν ωση Ιλίου
ΑΕΝΚ - ΝΕΟΛ (13:00)
ΦΕΑ Ν.Φ./Ν.Χ. - ΚΑΟ Κορίν θου
Παπάγος - Φαν άρια Νάξου (13:30)
Ρεπό: Αχ αγιά '82

O Ακράτητος πέρασε από
την Γκορυτσά

Ο
Ακ ράτ ητ ος
Αν ω Λιοσίων
για την 9η
α γ ων ι σ τ ι κ ή
συν εχ ίζον τας
τις καλές του
εμφαν ίσ εις
επ ικ ράτ ησ ε
εκτός εδρας
στο
γήπ εδο
γκορυτσάς του
Πυρρίχ ιου με
3-0
και
βρίσκεται σε απόσταση αν απν οής από την κορυφή.
Τα τέρματα της ομάδος του Παν αγιώτη Λουμάκη
σημείωσαν οι Γιάν ν ης Ρεμούν δος 2, και Πέτρος
Τσομπαν ίδης.
Διαιτήτεσε ο Χ. Μαν ούρας. Βοηθοί: Μαυρομάτης,
Σταμούλης. Παρατηρητής διαιτησίας Θοδωρής
Τριαν ταφυλλίδης.
O Aκράτητος αγων ίστηκε ως εξής. ⚪
Καραμαλίγκας Ν., Μυλούλης Ο., Πετσίτης Δ.,
Σουρτζής Χ., Ντερμίσι Α., Brailly S., Ζγούρη Π.,
Molina L. (Γκουβέρος Γ.) , Μυλόβας Π. (Τσαλερίδης Ι.),
Φιλίππου Ι.( Κων σταν τιν ίδης Χ.) , Ρεμούν δος Ι.(
Τσομπαν ίδης Π.)
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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

Ζητείται Υπάλληλος με δίπλωμα για μηχανάκι για
εξωτερικές εργασίες, από εταιρία με έδρα τον
Ασπρόπυργο. Απαραίτητα οι εκπληρωμένες
στρατιωτικές υποχρεώσεις.
Τηλ. Επικοινωνίας 2105579069
Ζητούνται εργάτες παραγωγής απο την εταιρία
ΕΤΕΜ στη Μαγούλα

Οι υποψήφιοι, πρέπει ν α διαθέτουν τα
ακόλουθα προσόν τα:

Η ΕΤΕΜ ζητεί:

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

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

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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Κορωνοϊός: Σοκ με 116 νεκρούς -Στα 4.943 τα νέα κρούσματα
και 714 οι διασωληνωμένοι
Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας (6/12) ότι τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα νέα κρούσματα του κορονοϊού είναι 4.943 , εκ των οποίων7 εντοπίστηκαν κατόπιν
ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 971.148 (ημερήσια
μεταβολή +0.5%), εκ των οποίων 50.5% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 90θεωρούνται σχετιζόμενα με
ταξίδι από το εξωτερικό και 2.698 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό
κρούσμα.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 116, ενώ από την έναρξη της
επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 18.716 θάνατοι. Το 95.4% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
\Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 714
(60.8% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 64 έτη. To 79.6% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των ασθενών που
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 571 (79.97%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 143 (20.03%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από την
αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.566 ασθενείς.
Τα κρούσματα στην Αττική
Στην Αττική χθες, 6/12/2021 εντοπίστηκαν 1386 νέα κρούσματα σύμφωνα
με τον ΕΟΔΥ.
Η κατανομή των κρουσμάτων στην Αττική είναι εξής:
Ανατολική Αττική 176
Βόρειος Τομέας Αθηνών 186
Δυτικής Αττικής 87
Δυτικός Τομέας Αθηνών 194
Κεντρικός Τομέας Αθηνών 411
Νήσων 23

Από 15 Δεκεμβρίου ο εμβολιασμός
παιδιών 5-11 ετών

Ξεπεράσαμε τους 15
εκατομμύρι α εμβολι ασμούς είπε αρχικά o
Γενι κός
Γραμματέας
Πρωτοβάθμι ας Φροντίδας του Υπουργείου
Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους στη σημερινή ενημέρωση. Τ ο
63,8% του γενι κού
πληθυσμού έχει εμβολιαστεί.
Αναμνηστι κή
δόση
μπορεί να κάνει το
85,7% όσων έχουν
κάνει
το
εμβόλι ο.
«Μέσα σε δέκα ημέρες
κλείστηκαν ένα εκατομμύριο ραντεβού για την
τρίτη δόση», είπε ο κ.
Θεμιστοκλέους.

«Τ ο
ποσοστό
των
εμβολιασμένων με μία
δόση έχει ξεπεράσει το
77% στον ενήλι κο
πληθυσμό. Στο 73%
κυμαίνονται οι πλήρως
ε μ β ο λ ι ασμ έ ν ο ι .
1.710.000
εμβολι ασμοί έχουν πραγματοποιηθεί», τόνισε.

Στη συνέχεια επισήμανε ότι οι άνω των 60
κλείνουν περισσότερα

ραντεβού από την ανακοί νωση των μέτρων
και μετά. Πάνω από
60.000 είναι τα νέα ραντεβού για την πρώτη
δόση σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία.

Πότε ξεκιν ούν
τα
εμβόλια για τα παιδιά
5-11 ετών
Στις 13 Δεκεμβρίου θα
φτάσουν στην Ελλάδα τα
εμβόλια για τα παιδιά 511 ετών, ενώ αυτά θα
ξεκι νήσουν στι ς 15
Δεκεμβρίου. Την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου
θα ανοίξει η πλατφόρμα
όπου θα μπορούν να
μπουν οι γονείς. Οι
εμβολιασμοί αρχικά θα
πραγματοποιούνται σε
πρωτοβάθμι ες δομές
φροντίδας υγείας και σε

νοσοκομεί α. Σε 75
περιοχές της Ελλάδας
θα γίνονται τα εμβόλια
για τα παιδιά. Στην Αττική οι εμβολιασμοί θα
πραγματοποιούνται σε
5 εμβολιαστικά κέντρα:

στο Παίδων Αγία Σοφία,
στο Παίδων Πεντέλης,
στο
Ασκληπι εί ο
Βούλας,
στο ΚΥ Αγίας Σοφίας
στον Πειραιά και
στο Κέντρο Υγείας Περιστερίου.
Στα νησιά και στις ακριτικές περιοχές, θα εφαρμοστούν οι λεγόμενοι
«καταδρομικοί εμβολιασμοί».
Αναλυτικές οδηγίες θα
υπάρχουν από την Παρασκευή στο emvolio.gov.gr.

Νότιος Τομέας Αθηνών 141
Πειραιώς 168

Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας
είναι 380 (ημερήσια μεταβολή -11.21%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του
επταημέρου είναι 434 ασθενείς.

Διενέργεια τεστ
Το τελευταίο 24ωρο πραγματοποιήθηκαν 8.298 μοριακά τεστ και 94.955
rapid test. Σε σύνολο 103.253 η θετικότητα υπολογίζεται σε 4,78%.

Πληρωμές οφειλών 350 εκατ. ευρώ για δημόσια έργα

Τ

ην άμεση εκταμίευση άλλων 330350 εκατ. ευρώ για τη χ ρηματοδότηση έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επεν δύσεων , που αν τιμετωπίζουν «στάση πληρωμών » εδώ
και πάν ω από έν α μήν α λόγω εξάν τλησης του προβλεπόμεν ου προϋπολογισμού, προωθεί το υπουργείο Οικον ομικών με τροπολογία που καταθέτει
στη Βουλή. Ταυτόχ ρον α, σκοπεύει ν α
εξοφλήσει περίπου 150 εκατ. ευρώ
ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου
έως το τέλος του έτους, σύμφων α με τις
δεσμεύσεις που έχ ει αν αλάβει προς
την Ε.Ε.
Σύμφων α με δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημεριν ή», το π ρόβλημα
δημιουργήθηκε λόγω συσσώρευσης
πολλών έργων που ξεκίν ησαν ταυτόχ ρον α μετά το «πάγωμα» του lockdown, υποστηρίζουν στο υπουργείο
Οικον ομικών . Eτσι, παρότι ο προϋπολογισμός ήταν υψηλός, 8,3 δισ. ευρώ,
εξαν τλήθηκαν οι διαθέσιμοι πόροι. Και
εν ώ τα ταμειακά διαθέσιμα του κράτους
είν αι επαρκή, το υπουργείο Οικον ομικών δεν ήθελε ν α επιβαρύν ει δημοσιον ομικά το ισοζύγιο. Η λύση βρέθηκε
τελικά μέσω του React-EU, εν ός ευρωπαϊκού προγράμματος για τη στήριξη
της αν άκαμψης. Σημειών εται ότι πολλές
από τις δαπάν ες της παν δημίας καλύφθηκαν φέτος από κον δύλια του ΠΔΕ.
Εν τω μεταξύ, στο υπουργείο Οικον ομικών
δρομολογούν
την
επ ιτάχ υν ση της εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου, που
αποτελούν μόν ιμη αιτία τριβής με τους
θεσμούς και ιδίως τον Ευρωπ αϊκό
Μηχ αν ισμό Σταθερότητας (ESM). Το
συν ολικό μέγεθος των ληξιπρόθεσμων
οφειλών είν αι περίπου 2,7 δισ. ευρώ,
αλλά στο υπουργείο Οικον ομικών

υποστηρίζουν ότι οι «καθαρές»
οφειλές είν αι περίπου 950 εκατ. ευρώ.
Οι υπόλοιπες, όπως αν αφέρουν , είτε
εκκρεμούν στα δικαστήρια είτε αφορούν οφειλές ν οσοκομείων προς φαρμακευτικές
εταιρείες,
οι
οπ οίες
συμψηφίζον ται εκ των υστέρων στο
πλαίσιο του clawback. Συγκεκριμέν α,
από τις οφειλές των ν οσοκομείων , που
εμφαν ίζον ται ν α ξεπερν ούν τα 900
εκατ. ευρώ, μόν ο τα 150 εκατ. ευρώ
είν αι «καθαρές» οφειλές.
Στο ύψος των «καθαρών » οφειλών
φέρον ται ν α έχ ουν συμφων ήσει και οι
ευρωπαϊκοί θεσμοί, αν αγν ωρίζον τας
μάλιστα, σύμφων α με πηγές του υπουργείου Οικον ομικών , ότι περίπου τα
μισά θα παραμείν ουν ως ληξιπρόθεσμα
«τριβής» σε μόν ιμη βάση, όπως άλλωστε γίν εται και στις άλλες χ ώρες. Ετσι,
ουσιαστικά ο στόχ ος είν αι τώρα ν α
εξοφληθούν ληξιπ ρόθεσμες οφειλές
περίπου 500 εκατ. ευρώ, ώστε ν α θεωρηθεί ότι αν ταποκρίθηκε η χ ώρα στη
μεταμν ημον ιακή δέσμευσή της ν α τις
μηδεν ίσει.
Από το ποσό αυτό, των 500 εκατ.
ευρώ, τα 350 εκατ. ευρώ αφορούν τις
συν τάξεις, εν ώ τα υπόλοιπα 150 εκατ.
ευρώ είν αι όλες οι υπόλοιπες οφειλές,
κυρίως των ν οσοκομείων . Τα τελευταία
συσσώρευσαν πολλές οφειλές λόγω
κορων οϊού, όχ ι επειδή δεν διέθεταν τα
ποσά για ν α τις εξοφλήσουν , αλλά λόγω
φόρτου εργασιών , υποστηρίζουν στο
υπουργείο Οικον ομικών .
Για τα 150 εκατ. ευρώ, το υπουργείο
Οικον ομικών εκτιμά ότι μπορούν ν α
εξοφληθούν έως το τέλος Δεκεμβρίου.
Τα υπόλοιπα 350 εκατ., που αφορούν
τις συν τάξεις, επιδιώκεται ν α εξοφληθούν έως τα μέσα του επόμεν ου χ ρόν ου.

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 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΑΒΔΟΥΣΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ Η ΚΑΜΠΕΡΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΩΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΙΛΙΟΥ

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
ΓΑΜ ΟΣ

Ο ΣΟΥΒΟΡΟΒ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΛΕΡΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΚΑΙ Η ΓΙΑΚΙΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΜΑΣΚΑΛΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

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

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

213 2140410
210 55 46
Αντιστάσεως
930
42 454

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

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

θριάσιο-15

ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

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

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

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

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

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

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

16-θριάσιο
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