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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ
Ακόμα ένα βήμα
για την επαναλειτουργία του
Γυμνασίου Ερυθρών

Ασπρόπυργος:
Διεύρυνση του κέντρου
κοινότητας με τη λειτουργία
και παραρτήματος Ρομά

– Προχωρά ο διαγωνισμός του έργου

Θα παρέχονται υπηρεσίες
συμβουλευτικής υποστήριξης για τήρηση
των κανόνων κοινωνικής ένταξης

Ενεργειακή
κρίση- Μέγαρο
Μαξίμου:

Eξετάστηκαν
εναλλακτικές λύσεις
μπροστά στον
‘’ενεργειακό αρμαγεδών’’

σελ. 16

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ:
ΑΝΑΖΗΤΑ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΡΕΩΝ
ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΓΚΟΡΥΤΣΑ
σελ. 2

Προσλήψεις 2023-Εγκύκλιος
- Έως 12 Σεπτεμβρίου τα αιτήματα
προσλήψεων από τους Φορείς της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
σελ. 7

σελ. 3

Γ. Κώτσηρας: «Επιλύουμε σημαντικά
ζητήματα για τη μαθητική και εκπαιδευτική
κοινότητα στη Δυτική Αττική»

σελ. 3

Κύκλωμα διαβατηρίων
στον Ασπρόπυργο:
Αστυνομικός είχε το όνομα
του Γ. Σκαφτούρου στο κινητό της

Συζήτηση για την Οδική Ασφάλεια
στην Ελευσίνα
παρουσία του Λευτέρη Αυγενάκη
Ο Υφυπουργός Αθλητισμού, επεσήμανε

για άλλη μια φορά τη σπουδαιότητα της σωστής
οδηγικής συμπεριφοράς

σελ. 7

Πλεύρης: Υπάρχει έξαρση στα
κρούσματα γρίπης

Τρομάζει η συνύπαρξη γρίπης
και κορονοϊού - Γιατί οι ειδικοί φοβούνται πως
θα είναι δύσκολος χειμώνας
σελ. 9

σελ. 2

Δημήτρης Καλύκας:
Στα φιλικά έχουμε πάει πάρα πολύ καλα
και θεωρώ ότι είμαστε εντός στόχων

Μανδραϊκός Αθλητικός Όμιλος
Σημαντική προσθήκη ο αμυντικός
Σκαμαντζούρας Παύλος
σελ. 10-11
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2-θριάσιο

Κύκλωμα διαβατηρίων
στον Ασπρόπυργο:

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Αστυνομικός είχε το όνομα
του Γ. Σκαφτούρου στο κινητό της

ΣΑΒΒΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΛεωφόρος ΝΑΤΟ
218, Ασπρόπυργος - Γκοριτσά, 2105598618
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Κώτσου - Σαρημπεγιόγλου Κωνσταντίνα
Γ. Βενιζέλου Ελευθερίου 76, 2105548122
MANΔΡΑ

Πέππας Ιωάννης Υψηλάντου 1 & Στρατηγού Ρόκα
Νικολάου,2105555236

Στις επαφές κινητού γυναίκας αξιωματικού που κατηγορείται για συμμετοχή στο κύκλωμα, βρέθηκε το όνομα του Γιάννη Σκαφτούρου, που
δολοφονήθηκε το Πάσχα στη Βοιωτία

ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Ρεσβάνης Νικόλαος Ι.
Παναγίας Γρηγορούσης 50 & Μπότσαρη, Ζεφύρι,
2102387965
ΑΧΑΡΝΕΣ
Βαρβούνης Εμμανουήλ Κ.
Λιοσίων 66, Αχαρνές, 2102407650

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
4,8,12,16,20,24,28

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Καιρός: Ηλιοφάνεια
Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Βίβος, Βιβή
Ευδόξιος, Ευδόξης, Δόξης
Οσιμάρτυρος Βίβου, Αγίου Ευδοξίου

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
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 ΑσπρόπυργοςΧειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται.
Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’
ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

Ε

ξελιξεις σημειών ον ται στο θέμα με τους αστυν ομικούς που κατηγορούν ται ότι εξέδιδαν ταυτότητες και διαβατήρια σε κακοποιούς στον Ασπρόπυργο.
Συγκεκριμέν α, στις επαφές κιν ητού γυν αίκας αξιωματικού που κατηγορείται για συμμετοχ ή στο κύκλωμα,
βρέθηκε το όν ομα του Γιάν ν η Σκαφτούρου, που δολοφον ήθηκε το Πάσχ α στη Βοιωτία.

Σύμφων α με το Star.gr, η Δικαιοσύν η θα αν αζητήσει
τον ρόλο του Γιάν ν η Σκαφτούρου στο κύκλωμα, καθώς
στο κιν ητό μιας αστυν ομικού που υπηρετούσε στο
Αστυν ομικό Τμήμα Αράχ ωβας και η οποία κατηγορείται

για συμμετοχ ή στο κύκλωμα, εν τοπίστηκε μια επαφή
με το όν ομα «Γιάν ν ης Σκαφτούρ». Έτσι, οι αρχ ές θα
εξετάσουν αν ο Γιάν ν ης Σκαφτούρος είχ ε επαφές με
το συγκεκριμέν ο κύκλωμα και αν προμηθευόταν ταυτότητες για παράν ομες εν έργειες.
Παράλληλα, το κεν τρικό δελτίο του Star έφερε στην
επιφάν εια και τις συν ομιλίες κάποιων από τους εμπλεκομέν ους, που σχ ολίαζαν τη δολοφον ία που έγιν ε τον
περασμέν ο Νοέμβριο σε πρατήριο καυσίμων στη
Νίκαια.
Ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου που είχ ε δολοφον ηθεί,
φέρεται ν α είχ ε προμηθευθεί την ταυτότητα με την
οποία κυκλοφορούσε από το παράν ομο κύκλωμα.

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ:

ΑΝΑΖΗΤΑ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΓΚΟΡΥΤΣΑ
Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου καλεί κάθε ενδιαφερόμενο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που τυγχάνει ιδιοκτήτης κλειστού ισόγειου χώρου εντός του Γ.Π.Σ. Γκορυτσάς του
Δήμου Ασπροπύργου επιφανείας μεγαλύτερης ή ίσης
των 800,00 m2 περίπου (επιφάνεια του ήδη υπάρχοντος)
να εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη δημιουργία νέου κλειστού γυμναστηρίου βαρέων αθλημάτων στην ως άνω
περιοχή, λόγω της ανάγκης μετεγκατάστασης του ήδη
υπάρχοντος πλησίον του 4ου Γυμνασίου.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την
συνημμένη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και
να προσκομίσουν τοπογραφική αποτύπωση της ιδιοκτησίας τους (τοπογραφικό διάγραμμα, κτηματολογικό
διάγραμμα και φύλλο κ.α.) μέχρι και τις 30/09/2022 στο
Πρωτόκολλο του Δήμου Ασπροπύργου.
Βάσει της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ιδιοκτητών οι
κλειστοί χώροι θα εξεταστούν από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά με την καταλληλότητα τους για τη δημιουργία κλειστού γυμναστηρίου
βαρέων αθλημάτων (θέση, πρόσβαση, κατάσταση

κτιρίου, τυχούσες εργασίες αποκατάστασης, επισκευής
και διαμόρφωσης κ.α.).

Με εκτίμηση,

Νικόλαος Ι. Μελετίου.
Δήμαρχος Ασπροπύργου
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θριάσιο-3

Ακόμα ένα βήμα για την επαναλειτουργία
του Γυμνασίου Ερυθρών
– Προχωρά ο διαγωνισμός του έργου
Γ. Κώτσηρας: «Επιλύουμε σημαντικά ζητήματα για τη μαθητική

Τ

και εκπαιδευτική κοινότητα στη Δυτική Αττική»

ην έγκριση της
διακήρυξης των
οικονομικών και
συμβατικών τευχών για
τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου «Κτιριακό
Συγκρότημα
Γυμνασίου Ερυθρών της
Δ.Ε. Ερυθρών
του
Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας, ανακατασκευή
για αποκατάσταση και
επαναλειτουργία του
υφιστάμενου κτιρίου»,
προϋπολογισμού μελέτης 1.239.000 ευρώ,
αποφάσισε ομόφωνα το
Διοικητικό Συμβούλιο των Κτιριακών Υποδομών
(ΚτΥπ Α.Ε.).
Με την απόφαση αυτή, υλοποιείται ακόμα ένα
σημαντικό βήμα για την επαναλειτουργία του
Γυμνασίου Ερυθρών.
Με αφορμή την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της
«ΚτΥπ Α.Ε.», ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης και Βουλευτής Δυτικής Αττικής της Ν.Δ., κ. Γιώργος
Κώτσηρας, δήλωσε:
«Τα ζητήματα των υποδομών που αφορούν στις
εκπαιδευτικές μονάδες στη Δυτική Αττική, αποτε-

Στο «Θριάσιο» τραυματίας
από έκρηξη φιάλης σε
ψητοπωλείο

λούν πρώτιστης προτεραιότητας και σημασίας.
Το θέμα των κτηριακών εγκαταστάσεων του
Γυμνασίου Ερυθρών έχει ταλαιπωρήσει επί χρόνια
τους κατοίκους και τους μαθητές της περιοχής και
πλέον έχει ανοίξει ο δρόμος για επαναλειτουργία
του σχολείου.
Συνεχίζουμε, σε αγαστή συνεργασία με όλους
τους τοπικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς, για την
επίλυση όλων των ζητημάτων που απασχολούν
τους συμπολίτες μας στην περιοχή της Δυτικής
Αττικής».

Τον τραυματισμό δύο ατόμων προκάλεσε η έκρηξη φιάλης αερίου το πρωί της Δευτέρας σε
ψητοπωλείο στην πόλη του Βόλου.
Η έκρηξη σημειώθηκε όταν οι δύο άνδρες
(ιδιοκτήτης και υπάλληλος της εταιρείας με τις
φιάλες), επιχείρησαν να ελέγξουν τη φιάλη υγραερίου στην κουζίνα του καταστήματος.

Ο 54χρονος ιδιοκτήτης, φέρει σοβαρά εγκαύματα
και η μεταφορά του στη Μονάδα Εγκαυμάτων του
Θριάσιου Νοσοκομείου, κρίθηκε αναγκαία. Ο
35χρονος αποκόμισε πιο ελαφριά εγκαύματα από
την έκρηξη της φιάλης, η οποία παράλληλα προκάλεσε και ζημιές εντός του καταστήματος.

Ασπρόπυργος: Διεύρυνση του κέντρου κοινότητας με
τη λειτουργία και παραρτήματος Ρομά

Θα παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης για τήρηση των κανόνων κοινωνικής ένταξης

Τη χ ρηματοδότηση απ ό
την Περιφέρεια Αττικής για
τη λειτουργία και Παραρτήματος Ρομά στο Κέν τρο
Κοιν ότητας του Δήμου
Ασπροπύργου, υπέγραψε ο
Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ.
Πατούλης, στο πλαίσιο τροπ οπ οίησης της Πράξης
«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Δ
Η
Μ
Ο
Υ
ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ », συν ολικής επ ιλέξιμης δαπ άν ης
317.307,17 ευρώ.
Η πράξη εν τάσσεται στο Επιχ ειρησιακό Πρόγραμμα
«Αττική 2014-2020», και στον Άξον α Προτεραιότητας
«Προώθηση της Κοιν ων ικής Έν ταξης και Καταπολέμηση της Φτώχ ειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της
Κοιν ων ικής Συν οχ ής», με συγχ ρηματοδότηση από το
Ευρωπαϊκό Κοιν ων ικό Ταμείο.
Η διεύρυν ση του Κέν τρου Κοιν ότητας του Δήμου
Ασπροπύργου, με τη λειτουργία και Παραρτήματος
Ρομά, κατόπιν και σχ ετικού αιτήματος σκοπιμότητας
από τον Δήμο, κρίθηκε αν αγκαία για την επίτευξη των
βέλτιστων αποτελεσμάτων της δράσης, με στόχ ο την
εν ίσχ υση της κοιν ων ικής έν ταξης και προώθησης
στην απασχ όληση της συγκεκριμέν ης ομάδας πληθυ-

σμού,
η
οπ οία
διαχ ρον ικά βιών ει
π ολλαπ λό κοιν ων ικό αποκλεισμό και
οι συν θήκες διαβίωσης και εγκατάστασής τους στην περιοχ ή του Δήμου
είν αι μη αποδεκτές.

Αττικής που διαθέτουν
Ρομά.

Με
αυτή
την
απ όφαση έν ταξης,
γίν ον ται 8 τα Κέν τρα Κοιν ότητας της
παράρτημα εξυπηρέτησης

Ο Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ. Πατούλης αν αφέρει
σχ ετικά:
«Στηρίζουμε όλες τις κοιν ων ικές ομάδες, με στόχ ο
την άρση των αν ισοτήτων και τη δημιουργία ίσων
ευκαιριών . Με τη δημιουργία του Παραρτήματος Ρομά
και τις υπηρεσίες που θα προσφέρει, διευκολύν εται η
π ρόσβαση του συγκεκριμέν ου π ληθυσμού στην
εν ημέρωση αλλά και σε δράσεις που άρουν τους κοιν ων ικούς αποκλεισμούς και εν ισχ ύουν τους καν όν ες
κοιν ων ικής έν ταξης.

Όσοι Δήμοι της Αττικής έχ ουν όραμα, σχ έδιο και διάθεση συν εργασίας, λαμβάν ουν την απ αραίτητη
χ ρηματοδότηση από το ΠΕΠ. Η Περιφέρεια Αττικής
αποδεικν ύει καθημεριν ά ότι εν ισχ ύει αυτούς που
θέλουν και μπορούν !».
Οι υπηρεσίες που θα παρέχει το Παράρτημα
Ρομά του Δήμου Ασπροπύργου, είναι:

α) Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης για
τήρηση των κανόνων κοινωνικής ένταξης

β) Υπηρεσίες που αποσκοπούν στην προώθηση
της απασχόλησης

γ) Υπηρεσίες ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης
και στήριξης
Το Παράρτημα Ρομά μέσω παραπομπών θα διασυν δέει τον ωφελούμεν ο πληθυσμό Ρομά του Δήμου
Ασπροπύργου, με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες
(υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελον τικές
οργαν ώσεις, οργαν ισμούς κοιν ων ικού χ αρακτήρα
κλπ.) για την διεκπεραίωση και εξυπηρέτηση των
αν αγκών τους.
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4-θριάσιο

Δ. Ιλίου: Συνεργασία με
Εμπορικό Σύλλογο για την
προώθηση ευπαθών ομάδων
και νέων στην εργασία

Σ

την υπογραφή Συμφών ου Συν εργασίας για τη
διάχ υση του καιν οτόμου έργου με τίτλο
«Πιλοτικές Δράσεις για την Προώθηση των
Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην Απασχ όληση» και φορέα λειτουργίας τη Διεύθυν ση Κοιν ων ικής Προστασίας και Υ γείας του Δήμου, προχ ώρησαν
ο Δήμαρχ ος Ιλίου Νίκος Ζεν έτος και ο πρόεδρος του
Εμπορικού Συλλόγου Ιλίου Παύλος Μαν τέλος. Το
Σύμφων ο Συν εργασίας υπεγράφη κατόπιν πρωτοβουλίας του Δήμου και υλοποιείται στο πλαίσιο του
Διαδημοτικού Κοιν ων ικού Δικτύου «ΣΥ ΜΠΡΑΤΤΩ».

Τη μεγάλη ικαν οποίησή του για την υπογραφή του
Συμφών ου, το οποίο θα συμβάλλει στη στήριξη
ν έων , αν έργων και ευάλωτων ομάδων μέσω της εύρεσης εργασίας, εξέφρασε ο Δήμαρχ ος Ιλίου: «Οι δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη των ν έων ,
την προώθηση της απασχ όλησης και την κοιν ων ική
προστασία των ευάλωτων ομάδων αποτελούν για
εμάς προτεραιότητα. Ευχ αριστώ θερμά τον Εμπορικό Σύλλογο Ιλίου για την αν ταπόκριση και τη,
διαχ ρον ικά, άριστη συν εργασία μας, καθώς και
όλους όσοι συμμετέχ ουν στην υλοποίηση τέτοιων
δράσεων , με την κοιν ή πεποίθηση ότι οι ν έοι
αξίζουν κάθε ευκαιρία για ν α πάν ε την κοιν ων ία μας
προς το καλύτερο» αν έφερε χ αρακτηριστικά.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Εμπορικού
Συλλόγου Ιλίου τόν ισε ότι τα μέλη του, αποδεικν ύουν έμπρακτα την ευαισθησία και τη στήριξή τους
στους αν θρώπους που αν αζητούν εργασία και υπογράμμισε πως, όταν υπάρχ ει συν εργασία, οι τοπικοί
φορείς μπορούν ν α εν ισχ ύσουν την αν άπτυξη του
τόπου με πολλαπλά οφέλη.

Μέχρι 23 Σεπτεμβρίου
η υποβολή δικαιολογητικών
για την Επιστρεπτέα
προκαταβολή

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση «η
κυβέρνηση και το υπουργείο Οικονομικών,
Σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, και με τη συνδρομή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),
ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των επιχειρήσεων που έχουν επηρεαστεί αρνητικά από την
κρίση της πανδημίας του κορονοϊού, προχωρούν στη διευκόλυνση όσων επιχειρήσεων δεν
έχουν υποβάλει δικαιολογητικά για την επιστρεπτέα προκαταβολή, καθώς και όσων
επιχειρήσεων οι οφειλές βεβαιώνονται μετά το

πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα.
Ειδικότερα, με την έκδοση σχετικής απόφασης, προβλέπεται ότι οι δικαιούχοι που δεν
έχουν υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να τα υποβάλουν το αργότερο
έως και την 23η Σεπτεμβρίου 2022, προκειμένου να ισχύει η δυνατότητα μη επιστροφής
μέρους της ληφθείσας ενίσχυσης, καθώς και η
προβλεπόμενη έκπτωση επί του επιστρεπτέου
ποσού σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής.
Επιπλέον, για δικαιούχους για τους οποίους η
βεβαίωση του επιστρεπτέου ποσού ολοκληρώνεται μετά τη 15η Ιουλίου 2022 και
α) εφόσον η βεβαίωση ολοκληρώνεται μετά το
πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα, τυχόν
μηνιαίες δόσεις που προηγούνται της βεβαίωσης, καθίστανται καταβλητέες την τελευταία
εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον

μήνα που πραγματοποιείται η βεβαίωση, μαζί
με την τρέχουσα δόση αυτού, ενώ
β) εφόσον η βεβαίωση ολοκληρώνεται κατά το
πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα, τυχόν
μηνιαίες δόσεις που προηγούνται της βεβαίωσης, καθίστανται καταβλητέες την τελευταία
εργάσιμη ημέρα του μήνα που πραγματοποιείται η βεβαίωση.Παράλληλα, για τους ως άνω
δικαιούχους παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ
καταβολής του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης, με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης,
εφόσον η εφάπαξ καταβολή πραγματοποιηθεί
έως και τις αντίστοιχες ημερομηνίες καταβολής
και εφόσον τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
έχουν υποβληθεί το αργότερο έως και την 23η
Σεπτεμβρίου 2022, με την προϋπόθεση και της
τήρησης των όρων των αποφάσεων.
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Δυσάρεστη εξέλιξη είχε οργανωμένη προπόνηση στην πίστα των Μεγάρων την Κυριακή

Για την κατάσβεση χ ρειάστηκε ν α επιχ ειρήσουν ,
σύμφων α με ρεπορτάζ των
τοπικών μέσων , 7 οχ ήματα
της πυροσβεστικής και 16
π υροσβέστες, εν ώ απ ό
συγκεκριμέν ες πηγές αν αφέρθηκε ότι η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχ ο.

Φωτιά ξέσπασε το
απόγευμα της Κυριακής στην πίστα των
Μεγάρων

Σύμφων α με τα ρεπορτάζ, το συμβάν έλαβε
χ ώρα π ερίπ ου στις 6
μ.μ., όταν αγων ιζόμεν ος
αν αβάτης, που συμμετείχ ε στην οργαν ωμέν η
π ροπ όν ηση η οπ οία
κυλούσε π ολύ ομαλά,
σημείωσε έξοδο στην
στροφή Κ6 της πίστας.
Για άγν ωστο μέχ ρι στιγμής λόγο, π ροκλήθηκε
εστία φωτιάς στα ξερά
χ όρτα της περιοχ ής διαφυγής, η οπ οία στην
συν έχ εια
επ εκτάθηκε
στα προστατευτικά ελαστικά και πήρε μεγάλες
διαστάσεις.

Καν έν ας
τραυματισμός,
ασφαλής βγήκε απ ό την
πίστα ο αν αβάτης

Αν μη τι άλλο, από το
γεγον ός δεν π ροκλήθηκε
τραυματισμός ή κάτι χ ειρότερο, εν ώ ο αν αβάτης που
άθελα του έγιν ε μια αιτία για
την έν αρξη της πυρκαγιάς,
βγήκε με ασφάλεια από την
πίστα και επέστρεψε στα
pits, όν τας καλά στην υγεία
του.

Άνω Λιοσια:
7 Σεπτεμβρίου – Ημέρα Μνήμης για τα θύματα
του καταστρεπτικού σεισμού του 1999

Ασπρόπυργος:
Παρανάλωμα του
πυρός έγινε αυτοκίνητο
στην Άνω Φούσα

Παρανάλωμα του πυρός έγι νε
αυτοκί νητο στον Ασπρόπυργο και
συγκεκρι μένα στην περι οχή Άνω
Φούσα.
Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά το
μεσημέρι της Κυριακής στη νότια πλευρά της λεωφόρου ΝΑΤΟ. Ευτυχώς η
πυρκαγιά που ξέσπασε στο αυτοκίνητο
δεν επεκτάθηκε καθώς 9 άνδρες της

πυροσβεστικής επενέβησαν άμεσα με
3 πυροσβεστικά οχήματα .
Ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια με πληροφορίες ωστόσο να
μιλούν για δραστηριότητες των Ρομά
της περιοχής

6 - θριάσιο
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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα τμήματα
μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)
Δήμου Αχαρνών
Πρόσκληση εκδήλωσης εν διαφέρον τος
συμμετοχ ής στα τμήματα μάθησης του
Κέν τρου Διά Βίου
Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)
Δήμου Αχ αρν ών

Εν ημερών ουμε κάθε
εν διαφερόμεν ο/η ότι
ο Δήμος Αχ αρν ών ,
το Υ πουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γεν ικής
Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα
Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, συν εχ ίζουν επιτυχ ώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ.
του Δήμου Αχ αρν ών στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γεν ικής Εκπαίδευσης Εν ηλίκων , στο πλαίσιο του συγχ ρηματοδοτούμεν ου Έργου «Κέν τρα Διά Βίου
Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΔΡΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΤΟ
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!

Το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ σε συνεργασία
με τον Δήμο Ελευσίνας καλούν τους Δημότες να
προσφέρουν σχολικά είδη.
Συγκεντρώνουμε τσάντες, μολύβια, τετράδια,
στυλό, μαρκαδόρους, χάρακες, μπλοκ ζωγραφικής και όλα όσα χρειάζονται οι μαθητές για το
σχολείο τους.
Τα σχολικά είδη που θα προσφερθούν θα
πρέπει να είναι καινούρια, ή μεταχειρισμένα, σε
άριστη κατάσταση, έτοιμα να χρησιμοποιηθούν.

Τα σχολικά αυτά, θα τα παραλάβουν οι Κοινωνικές Δομές του Δήμου και στη συνέχεια θα τα
διανείμουν σε παιδιά που έχουν πραγματική
ανάγκη.
Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή
16 Σεπτεμβρίου από τις 10:00 έως τις 18:00,
στο Δημαρχείο Ελευσίνας.
Σας περιμένουμε!

Έκπτωση από τα ΚΤΕΛ
στους αναπληρωτές
και νεοδιοριζόμενους
εκπαιδευτικούς

Μ

ε έκπτωση 50% μπορούν να
μεταβούν με τα ΚΤΕΛ στον
τόπο διορισμού τους έως τις
30 Σεπτεμβρίου, οι αναπληρωτές και
νεοδιοριζόμενοι δάσκαλοι και καθηγητές, καθώς η Πανελλαδική Ομοσπονδί α Αυτοκι νητι στών Υπεραστικών Συγκοινωνιών ανταποκρίθηκε στις σχετικές επιστολές του Υφυ

πουργού Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιου για τις Μεταφορές κ.
Μι χάλη Παπαδόπουλου, κατόπι ν
αιτήματος της Υφυπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων κας Ζέττας
Μακρή.
Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί θα
μπορούν με την επί δει ξη της
Αστυνομικής τους Ταυτότητας και
της Υπουργικής Απόφασης που
αναφέρει την πρόσληψή τους, να
αγοράζουν εισιτήρια με έκπτωση
50% από τα εκδοτήρια των Υπεραστικών Λεωφορείων της Ομοσπονδίας.
Ο Υφυπουργός Μεταφορών και η
Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων εκφράζουν τις ευχαριστίες
τους προς την Π.Ο.Α.Υ.Σ. για την
προσφορά τους, προκειμένου να
διευκολυνθούν οι εκπαιδευτικοί
κατά τη μετάβασή τους στον τόπο
διορισμού τους.

Δήμος Χαϊδαρίου: Πρόγραμμα Δωρεάν
ψηφιακών μαστογραφιών
Σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, ΕΔΔΥΠΠΥ και το
Σύλλογο Φίλων του Ογκολογικού Νοσοκομείου “Οι Άγιοι Ανάργυροι

Τ

ο ΚΕΠ Υγεί ας του
Δήμου Χαϊδαρίου, στο
πλαί σι ο
πρόληψης
καρκίνου του μαστού, σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων,
ΕΔΔΥΠΠΥ και το Σύλλογο
Φίλων του Ογκολογικού Νοσοκομείου “Οι Άγιοι Ανάργυροι”
διοργανώνει πρόγραμμα Δωρεάν ψηφιακών μαστογραφιών
την Παρασκευή 23/09/2022 για
γυναίκες 40 έως 69 ετών.
Προϋποθέσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα ψηφιακών μαστογραφιών είν αι οι
εξής:
– Ηλικία από 40 έως 69
ετών
– Να μην υπάρχει ιστορικό
ν όσησης
καρκίν ου
του
μαστού
– Να έχει περάσει τουλάχιστον έν α έτος από την προηγούμεν η μαστογραφία.

Προηγούνται άπορες και ανασφάλιστες με χαμηλό εισόδημα
(6.000 ευρώ ατομικό εισόδημα
ετησίως & 12.000 οικογενειακό
+ 1.000 για κάθε παιδί).
Η εξέταση γίνεται στο

ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣΤΟY, Τίρυνθας 2, Άνω Πατήσια, στις 9 π.μ.
Η μεταφορά των δημοτισσών
από και προς το ΚΕΝΤ ΡΟ
ΜΑΣΤΟΥ, θα πραγματοποιηθεί
με όχημα του Δήμου (αποκλειστι κά γι α το συγκεκρι μένο
σκοπό).
Οι Γυναίκες που θα συμμετέχουν στην δράση θα υπογράψουν και τη φόρμα συγκατάθεσης στο λογισμικό των ΚΕΠ

Υγείας.Θα τηρηθούν όλα τα
υγειονομικά πρωτόκολλα για
τον covid-19.

Για πληροφορίες (δικαιολογητικά) σχετικά με τη δήλωση
συμμετοχής και για να κλείσετε
το ραντεβού σας, επικοινωνήστε με το ΚΕΠ Υγεί ας στο
τηλέφωνο 2105812080 έως
16/09/2022, Δευτέρα – Παρασκευή 09:00-14:30.
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Συζήτηση για την Οδική
Ασφάλεια στην Ελευσίνα
παρουσία του Λευτέρη
Αυγενάκη

Προσλήψεις 2023-Εγκύκλιος
- Έως 12 Σεπτεμβρίου τα
αιτήματα προσλήψεων από
τους Φορείς της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης

Τ

ο Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε
στην έκδοση εξ. επειγουσας Εγκυκλίου για
τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ή σύμβασης μίσθωσης έργου (ΣΜΕ) ή προσωπικού
ωριαίας αποζημίωσης του Δημοσίου Τομέα
έτους 2023.

Ο Υφυπουργός Αθλητισμού, επεσήμανε για
άλλη μια φορά τη σπουδαιότητα της σωστής
οδηγικής συμπεριφοράς

Τ

ο Σάββατο 3/9, τελευταία ημέρα παραμονής
του EKO Acropolis Rally Road Safety Truck
στην Ελευσίνα, διοργανώθηκε ακόμα μια
συζήτηση με θέμα «Εσύ τι λάθος κάνεις στην
οδήγηση;», παρουσία του Υφυπουργού Αθλητισμού,
Λευτέρη Αυγενάκη.
Παρόντες στο Πάρκο Νεολαίας, όπου παρέμεινε σταθμευμένο τις τελευταίες ημέρες το φορτηγό Οδικής Ασφάλειας του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, ήταν ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Κώτσηρας, ο δήμαρχος
Ελευσίνας, Αργύρης Οικονόμου και μέλη του δημοτικού συμβουλίου της πόλης, όπως επίσης ο πρόεδρος
της ΟΜΑΕ, Δημήτρης Μιχελακάκης, ο πρόεδρος της
ΕΟ ΦΙΛΠΑ, Δημήτρης Βερναρδάκης, ο πρόεδρος της
ΦΙΛΠΑ, Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και ο πρόεδρος
της Λέσχης Φίλων Κλασικής Μοτοσικλέτας, Αντώνης
Δημητρακόπουλος.
Τη συζήτηση συντόνισε ο πρόεδρος της Motorsport
Greece, του φορέα του Υφυπουργείου Αθλητισμού
που διοργανώνει το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, Τάκης
Πουρναράκης.

Ο κ. Λευτέρης Αυγενάκης, επεσήμανε για άλλη μια
φορά τη σπουδαιότητα της σωστής οδηγικής συμπεριφοράς και στάθηκε στη διαρκή προσπάθεια που καταβάλλεται μέσω του υφυπουργείου Αθλητισμού για την
αφύπνιση του κοινού πάνω στο ζήτημα της Οδικής
Ασφάλειας.
Ο ίδιος, αναφερόμενος στην καμπάνια που πραγματοποιείται με το EKO Acropolis Rally Road Safety
Truck είπε «Μετά το Ηράκλειο και τον Ασπρόπυργο,
είναι η τρίτη βραδιά συζήτησης για την Οδική Ασφάλεια με θέμα “Εσύ τι λάθος κάνεις στην οδήγηση;”.

Καλώ όλα τα μέλη της αθλητικής οικογένειας αλλά και
όλους τους χρήστες της οδού, να αλλάξουν συνήθειες:
Φοράμε πάντα κράνος, ζώνη, σεβόμαστε τα όρια
ταχύτητας, δεν οδηγούμε υπό την επήρεια αλκοόλ ή
ουσιών και έχουν επικεντρωμένη την προσοχή μας στο
δρόμο· όχι στο κινητό τηλέφωνο.
Σας περιμένουμε στο ΟΑΚΑ στις 8 Σεπτεμβρίου, στη
μεγάλη γιορτή του μηχανοκίνητου Αθλητισμού».
ης, εργασιακής εμπειρίας, σε διακεκριμένους φορείς, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω προγραμμάτων Erasmus pro,
εξασφαλίζοντας ετησίως χρηματοδότηση
άνω των 100. 000 Ευρώ για τον σκοπό αυτόν.
Εντατική προετοιμασία με τη βραβευμένη,
υβριδική, εξ αποστάσεως κατάρτιση του
ΔΙΕΚ Αχαρνών, για τις εξετάσεις πιστοποίησης,
Λειτουργία ομίλων, με δευτερεύον,
συμπληρωματικό, άθλημα της επιλογής των
σπουδαστών, ενδεικτικά: crossfit, aerobics,
pilates, yoga, zumba, χορός, αυτοάμυνα.
Καλλιέργεια αθλητικού ήθους, σε κλίμα
ομαδικότητας, με έμφαση στο ατομικό πλάνο
κατάρτισης και επαγγελματικής ανάπτυξης,

Έως 12 Σεπτεμβρίου 2022
οι αιτήσεις επιλογής στα Δημόσια ΙΕΚ και το
Δημόσιο Θεματικό ΙΕΚ Αχαρνών

Ο

Δήμος Αχαρνών ενημερώνει όλους
τους δημότες πως από 1 έως 12
Σεπτεμβρίου 2022 πραγματοποιούνται οι αιτήσεις επιλογής στα Δημόσια ΙΕΚ
του Υπουργείου Παιδείας στην πλατφόρμα:
https://diek.it.minedu.gov.gr/

Στο πλαίσιο αυτό δείτε το σχετικό Δελτίο
Τύπου του ΔΙΕΚ Αχαρνών για την περίοδο
των εγγραφών.
Το Θεματικό Δ.ΙΕΚ Αχαρνών είναι το μοναδικό πανελληνίως ΙΕΚ Αθλητισμού, Φυσικού
Περιβάλλοντος και Αναψυχής. Στο πλαίσιο
υποστηρίζει ΔΕΚΑ νέες, περιζήτητες ειδικότητες, με συνέπεια και ενθουσιασμό:
Βοηθός Φυσικοθεραπείας
Τουριστικός Συνοδός
Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας
Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και
Εγκαταστάσεων σε Έργα Τοπίου και Περιβάλλοντος (Βοηθός Γεωπόνου)

Εκπαιδευτής Γυμναστικής με Βάρη
Εκπαιδευτής Ελεύθερης Αεροβικής Γυμναστικής
Προπονητής Αντισφαίρισης (ΤΕΝΙΣ)
Προπονητής
Καλαθοσφαίρισης
(ΜΠΑΣΚΕΤ)
Προπονητής
Κλασικού
Αθλητισμού
(ΣΤΙΒΟΣ)
Προπονητής Ποδοσφαίρου
Το Θεματικό Δ.ΙΕΚ Αχαρνών εγγυάται:

Καινοτόμες μεθόδους κατάρτισης σε
πραγματικές συνθήκες εργασίας.
Δωρεάν πλατφόρμα εκμάθησης σχεδιαστικών
προγραμμάτων,
εφαρμογών
προπόνησης, τουριστικών εφαρμογών,
ξένων γλωσσών κλπ
Πιστοποιημένη,
χρηματοδοτούμενη
εξειδίκευση στο εξωτερικό, μέσω προγραμμάτων Erasmus plus, εξασφαλίζοντας
ετησίως χρηματοδότηση άνω των 100.000
Ευρώ για τον σκοπό αυτόν.
Δυνατότητα απόκτησης χρηματοδοτούμεν-

Εσωτερικά γυμναστήρια μυϊκής ενδυνάμωσης, εργομετρίας, φυσικοθεραπείας και
πρώτων βοηθειών,
Τους πλέον κατάλληλους αθλητικούς χώρους τένις, στίβου, ποδοσφαίρου, μπάσκετ και
βάρη και τα πλέον κατάλληλα εργαστήρια με
δωρεάν παροχή όλων των αναλώσιμων και
εξοπλισμού.
Συνεργασία με αθλητικούς συλλόγους,
ομάδες, σωματεία, γυμναστήρια και δήμους,
Διοργάνωση και συμμετοχή σε κορυφαία
αθλητικά γεγονότα,
Συνεργασία με μεγάλες επιχειρήσεις και
Δήμους της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής για
την αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση
Η φοίτηση στο Θεματικό Δ.ΙΕΚ Αχαρνών
είναι δωρεάν, διαρκεί τέσσερα εξάμηνα
θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης
και ένα εξάμηνο επιδοτούμενης πρακτικής
άσκησης και εξασφαλίζει κρατικό πτυχίο
επιπέδου 5 του Ευρωπαϊκού πλαισίου
προσόντων, αναβολή στράτευσης, σπουδαστικό πάσο, σπουδαστικό στεγαστικό επίδομα και δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων.
Τα μαθήματα διεξάγονται μεσημεριανέςαπογευματινές ώρες.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ του ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ Δ.ΙΕΚ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΡΟΔΩ ΠΥΡΟΒΟΛΑΚΗ

Στην 1η φάση του προγραμματισμού οι φορείς
θα υποβάλουν αιτήματα προς τα εποπτεύοντα
Υπουργεία, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα.
Η 1η φάση ορίστηκε ότι θα διαρκέσει έως 12
Σεπτεμβρίου 2022.
Επισημαίνουμε ότι η Εγκύκλιος δίνει ειδικές
αναλυτικές οδηγίες για τα αιτήματα προσλήψεων από τους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Οι φορείς της Αυτοδιοίκησης που ανήκουν στο
Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης για τις
κατηγορίες που εμπίπτουν στην έγκριση της
Επιτροπής ΠΥΣ 33/2006, πρέπει να υποβάλουν στην εφαρμογή, τα αιτήματά τους μόνο για
την πρόσληψη των κάτωθι κατηγοριών προσωπικού το 2023 που αφορούν:
- προσωπικό ΙΔΟΧ που προσλαμβάνεται για
τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων κατά το
αρ.57 του ν.4821/2021
- προσωπικό ΙΔΟΧ άλλων κλάδων (από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των ΟΤΑ ή από ιδίους
πόρους για ΝΠΙΔ των ΟΤΑ).
Δεν θα συμπεριληφθούν αιτήματα
- για διευθυντικά στελέχη επί θητεία (ΝΠΙΔ)
καθώς και
- για προσωπικό αντικατάστασης απασχολούμενου λόγω αποχώρησης, στο πρόγραμμα
«Βοήθεια στο Σπίτι», διότι με το αρ.38 του
ν.4735/2020, προβλέφθηκε η παράταση του
προγράμματος και των συμβάσεων των
απασχολούμενων μέχρι τη δημοσίευση του διορισμού των επιτυχόντων των οριστικών πινάκων διοριστέων της Προκήρυξης 4Κ/2020 στις
αντίστοιχες θέσεις.
Το Υπουργείο υπογραμμίζει «ότι οι φορείς θα
πρέπει να υποβάλουν τα αιτήματά τους με
φειδώ, ιεραρχώντας τις ανάγκες τους υπό το
πρίσμα των δημοσιονομικών περιορισμών και
της πρόβλεψης της παρ.4 του αρ.25 του
ν.4829/2021».
Επισημαίνεται ότι για το προσωπικό των
φορέων εκτός Γενικής Κυβέρνησης, των διευθυντικών στελεχών επί θητεία (ΝΠΙΔ) εντός &
εκτός Γενικής Κυβέρνησης, που απαιτείται
έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 καθώς και για το προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα και το προσωπικό με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή
αντιτίμου ή λοιπών αντικαταβολών, για το 2023
θα ακολουθηθεί η διαδικασία, μέσω των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την οποία θα
εκδοθεί άλλη Εγκύκλιος.
Το εποχικό προσωπικό των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών (ναυαγοσώστες, πυροπροστασία, προσωπικό δημοτικών κατασκηνώσεων) δεν συμπεριλαμβάνεται στον ετήσιο στρατηγικό προγραμματισμό
των ν.4590/2019, 4622/2019 και 4635/2019.
Για σχετικές οδηγίες και λεπτομέρειες: η
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/81 /οικ.13724/2022 Εγκύκλιος
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8-θριάσιο

Ακρίβεια:
«Μπουρλότο»
σε βασικά
προϊόντα στα
ράφια των σούπερ
μάρκετ

Γ. Οικονόμου:
Τα Ναυπηγεία Ελευσίνας
διασφαλίζουν θέσεις εργασίας

Τ

ουλάχιστον 500 προϊόντα
ευρεί ας
κατανάλωσης,
όπως είναι τα τρόφιμα, θα
ανατιμηθούν στα σούπερ μάρκετ, επιβαρύνοντας ακόμη περι σσότερο τον οι κογενει ακό
προϋπολογισμό.
Σύμφωνα με στοιχεία, μέχρι το
τέλος του μήνα θα αυξηθούν οι
τιμές σε 35 βασικές κατηγορίες
προϊόντων. Οι νέες αυξήσεις
αναμένεται να περάσουν σταδιακά στα ράφια των σούπερ μάρκετ, ανάλογα με τα αποθέματα
των προϊόντων που διαθέτουν
στις αποθήκες τους.
Η νέα λίστα της ακρίβειας περι λαμβάνει ανατι μήσει ς στους
φρέσκους χυμούς (έως 16%),
στα κατεψυγμένα ψάρια (15%),
στα χαρτικά (έως 12%), στα τυριά
(έως 13%), στι ς κονσέρβες
(9%-13%), στα μπισκότα (6%12%), στι ς μπάρες δημητρ-

Στην εξυγίαν ση των Ναυπηγείων Ελευσίν ας
ιακών (10%), στις σοκολάτες
(3%-12%), στο ξίδι (10%), στο
ρύζι (10%), στα κρουασάν
(10%), στα ποτά (έως 10%), στο
γάλα εβαπορέ (9%), στα ζυμαρικά (έως 9%), στα καθαριστικά
σπιτιού (έως 9%), στο σαπούνι
(έως 9%), στα είδη προσωπικής υγιεινής (έως 9%), στις
μαρμελάδες (έως 9%), στο γιαούρτι (8%), στις οδοντόκρεμες

Πληρωμές εφάπαξ
και σειράς επιδομάτων έως τις
9 Σεπτεμβρίου - 68 εκατ. ευρώ
σε 108.000 δικαιούχους
Συνολικά 68 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε περίπου 108.000 δικαιούχους κατά την εβδομάδα 5-9

(έως 8%), στον ελληνικό καφέ
(6%), στα φασόλια (6%), στα
αλλαντικά (3%-6%), στις φακές
(5%-6%), στο ελαιόλαδο (5%),
στις ελιές (5%), στο φρέσκο
γάλα (5%), στι ς μαργαρί νες
(5%), στο βούτυρο (έως 5%),
στο κρέας (3%-5%), στον χαλβά
(4%), στι ς έτοι μες σαλάτες
(3,5%), στις ζωοτροφές (2,5%)
και στη ζάχαρη (2%).

Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του eΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας
Απασχόλησης.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων:
1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν:
- 13,9 εκατ. ευρώ σε 570 δικαιούχο-

μετά

και

την

ψήφιση

του

σχετικού

ν ομοσχεδίου αν αφέρεται με αν άρτησή του
στο Tw itter ο κυβερν ητικός εκπρόσωπος,
Γιάν ν ης Οικον όμου.

Ο ίδιος στην αν άρτησή του αν αφέρει ότι η
συμφων ία Εξυγίαν σης των Ναυπηγείων

Ελευσίν ας διαμορφών ει έν α βιώσιμο μον τέλο επαν εκκίν ησης για τα Ναυπηγεία.

υς σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων
για εφάπαξ.
- 10,4 εκατ. ευρώ σε 33.351 δικαιούχους γι α παροχές σε χρήμα
(επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας,
ασθενεί ας,
ατυχήματος,
έξοδα
κηδείας).
2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής
καταβολές:
- 23 εκατ. ευρώ σε 58.000 δικαι-

ούχους για καταβολή επιδομάτων
ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 20 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε
15.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων
προγραμμάτων
απασχόλησης.
- 700.000 ευρώ θα καταβληθούν σε
1.000 μητέρες για επιδοτούμενη
άδεια μητρότητας.
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Πλεύρης: Υπάρχει έξαρση στα κρούσματα γρίπης
- Το σχολείο πρέπει να μπει σε μια κανονικότητα

Υ

πάρχ ει έξαρση σε κρούσματα
γρίπης και είμαστε σε συν εν ν όηση με τις εταιρείες για ν α
έρθουν τα εμβόλια, ώστε ν α αρχ ίσει ο
εμβολιασμός, τόν ισε ο υπ ουργός
Υ γείας, Θάν ος Πλεύρης, μιλών τας στην
τηλεόραση του ΣΚΑΙ.
Ο ίδιος τόν ισε ότι υπάρχ ει αν ησυχ ία
για την πίεση που μπορεί ν α ασκηθεί
τον χ ειμών α στο ΕΣΥ απ ό τα
κρούσματα γρίπης και κορον οϊού, που
θα συν υπάρξουν ωστόσο σημείωσε ότι
φέτος, στην τρίτη χ ρον ιά της παν δημίας, δεν θα υπάρχ ει τόσο μεγάλη
πίεση για ΜΕΘ λόγω COVID, καθώς
μεγάλο μέρος του π ληθυσμού έχ ει
εμβολιαστεί,
έχ ει ν οσήσει,
εν ώ
υπάρχ ουν πλέον και οι αν τιιικές θεραπείες.
Για τα κρούσματα γρίπης εξήγησε ότι
τα δύο προηγούμεν α χ ρόν ια ήμασταν
προστατευμέν οι επειδή χ ρησιμοποιούσαμε τη μάσκα και περιορίζαμε την
μετάδοση.
Για τα επικαιροποιημέν α εμβόλια για
τον κορον οϊό τόν ισε ότι θέμα επάρκειας δεν υπάρχ ει και σημείωσε ότι η
σύσταση είν αι ν α εμβολιαστούν οι άν ω
των 60 και οι ευπαθείς ομάδες. Ωστόσο, τόν ισε ότι αν υπάρξει αν άγκη ν α
εμβολιαστεί όλος ο πληθυσμός, δεν θα
υπάρξει πρόβλημα.
Αν αφορικά με την έν αρξη της σχ ολικής χ ρον ιάς τόν ισε ότι δεν υπάρχ ει
υποχ ρεωτικότητα στην χ ρήση μάσκας,
όπως σε όλο τον κόσμο. "Έχ ουμε
εμβολιασμέν ο π ληθυσμό,
έχ ουμε
ν οσήσει, υπάρχ ουν ν έα πρωτόκολλα
θεραπείας και μεταλλάξεις που δεν
είν αι θαν ατηφόρες όπως ήταν η Δέλτα.

Το σχ ολείο πρέπει ν α μπει σε μια
καν ον ικότητα" τόν ισε και συμπλήρωσε
πως μπορούμε ν α ξεκιν ήσουμε χ ωρίς
υποχ ρεωτικότητα σε μάσκες και τεστ.
Υ πάρχ ει το πρωτόκολλο για την καραν τίν α και προφαν ώς βλέπουμε την
πορεία της παν δημίας, είπε χ αρακτηριστικά και συμπλήρωσε πως έκτακτα
μέτρα για τον κορον οϊό δεν χ ρειάζεται
ν α πάρουμε με τα δεδομέν α που έχ ουμε.

ν όσος", αν έφερε.
Απ ό την π λευρά της η Ματίν α
Παγών η τόν ισε ότι ο εμβολιασμός για
την γρίπη θα γίν ει καν ον ικά στο διάστημα τέλος Οκτωβρίου με αρχ ές Νοεμβρίου.
Για το εμβόλιο για τον κορον οϊό τόν ισε ότι υπάρχ ουν πρωτόκολλα για το
ποιοι θα εμβολιαστούν με τα ν έα εμβόλια και εκτίμησε ότι και αυτά θα είν αι
διαθέσιμα τον Οκτώβρη.

θριάσιο-9

Τρομάζει η συνύπαρξη γρίπης
και κορονοϊού - Γιατί οι ειδικοί
φοβούνται πως φέτος τα πράγματα
θα είναι δύσκολα

Τις τελευταίες εβδομάδες υπάρχ ουν
εν δείξεις αυξημέν ης διασποράς κατά
την τρέχ ουσα προ-επιδημική περίοδο
σε σχ έση με προηγούμεν α έτη, κυρίως
μεταξύ των ατόμων ν εαρής ηλικίας σε
ορισμέν ες γεωγραφικές περιοχ ές της
χ ώρας.

Με δεδομέν ο ότι στο Νότιο Ημισφαίριο καταγράφηκε πρώιμη έν αρξη του
επιδημικού κύματος της γρίπης για τη
φετιν ή περίοδο, ο ΕΟΔΥ παραμέν ει σε
εγρήγορση και παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη της δραστηριότητας
του ν οσήματος.

Για τις ιδιωτικές κλιν ικές είπε πως
πλέον θα μπορούν ν α κρατούν και ν α
διαχ ειρίζον ται περιστατικά COVID σε
απλές κλίν ες, καθώς δεν θέλουμε ν α
πιεστεί πάλι το ΕΣΥ και ν α περιορίσει
την τακτική λειτουργία του.
Πρωτίστως, είπ ε, θα χ ρειαστούν
απλές κλίν ες, για ΜΕΘ δεν θα υπάρχ ει
τόση αν άγκη.
"Αν τιμετωπίζουμε τον κορων οϊό με
την δέουσα σοβαρότητα, αλλά με όρους
διαφορετικούς στον τρίτο χ ρόν ο της
π αν δημίας,
θα
μάθουμε
να
συν υπάρχ ουμε μέχ ρι ν α γίν ει μια απλή

Bloomberg: Πιο κοντά η Ευρώπη στην επιβολή δελτίου
στην ενέργεια
Ο επικεφαλής της γερμανικής ρυθμιστικής αρχής ενέργειας
προειδοποίησε ότι ακόμη και με τις αποθήκες κατά 95% γεμάτες,
το αέριο θα αρκούσε μόνο για τη ζήτηση 2 έως 2,5 μηνών, εάν η
Ρωσία διέκοπτε τις ροές

Η

διαν ομή εν έργειας στην Ευρώπη με δελτίο στην Ευρώπη τον χ ειμών α αρχ ίζει
ν α φαίν εται σχ εδόν αν απόφευκτη μετά την απόφαση της Gazprom ν α μη
θέσει σε λειτουργία ξαν ά τον αγωγό Nord Stream.
Οι αποθήκες φυσικού αερίου στην ΕΕ γεμίζουν καθώς γίν ον ται προμήθειες LNG
από την Αμερική και άλλες χ ώρας, αλλά ο Κλάους Μίλερ, επικεφαλής της γερμαν ικής
ρυθμιστικής αρχ ής εν έργειας προειδοποίησε ότι ακόμη και με τις αποθήκες κατά
95% γεμάτες – σήμερα είν αι στο 85% - το αέριο θα αρκούσε μόν ο για τη ζήτηση 2
έως 2,5 μην ών , εάν η Ρωσία διέκοπτε τις ροές.

Σε κόκκινη ζώνη η ΕΕ
«Η ΕΕ βρίσκεται τώρα στην κόκκιν η ζών η, καθώς πρέπει ν α υπάρξει περαιτέρω
μείωση της ζήτησης», δήλωσε ο Thierry Bros, καθηγητής διεθν ούς εν έργειας στο
Sciences Po στο Παρίσι, εκτιμών τας ότι πρέπει ν α μία επιπλέον μείωση της
καταν άλωσης αερίου κατά 3%.
Η Ευρωπαϊκή Έν ωση έχ ει ήδη θέσει έν αν εθελον τικό στόχ ο μείωσης της
καταν άλωσης φυσικού αερίου κατά 15%, ο οποίος μπορεί ν α γίν ει υποχ ρεωτικός
εάν χ ρειαστεί.Σύμφων α με διπλωμάτες της ΕΕ, καθώς οι υπουργοί Εν έργειας
ετοιμάζον ται για την έκτακτη σύν οδο την ερχ όμεν η Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου,
μέτρα π ου φαίν ον ταν αδιαν όητα στο π αρελθόν είν αι π λέον π ιθαν ό ν α
εξεταστούν .
Το γερμανικό σχέδιο
Η Γερμαν ία το δικό της σχ έδιο έκτακτης αν άγκης, το τελικό στάδιο του οποίου, το
οποίο δεν έχ ει ακόμη εν εργοποιηθεί, προβλέπει τη διαν ομή εν έργειας με δελτίο.
Οι πολιτικοί της Ευρώπης προετοιμάζον ται για την προοπτική μείωσης των
ρωσικών ροών εδώ και εβδομάδες και προσπαθούν ν α βρουν τρόπους μείωσης της

Συν έστησε στους πολίτες ν α μην
κάν ουν και τα δύο εμβόλια την ίδια
ημέρα, αν και δεν υπάρχ ουν παρεν έργειες.
Επίσης, εξέφρασε την άποψη ότι οι
γον είς θα μπορούσαν ν α κάν ουν έν α
τεστ στα παιδιά πριν πάν ε στο σχ ολείο.

Τέλος, ζήτησε από τον υπουργό
Υ γείας ν α διευθετηθεί το ζήτημα της
πληρωμής των εφημεριών των γιατρών
του ΕΣΥ , θέμα για το οποίο ο κ. Πλεύρης ήταν καθησυχ αστικός.

Υ πεν θυμίζεται ότι για την πρόληψη
της διασποράς του ιού στην κοιν ότητα
πρέπει ν α τηρούν ται σχ ολαστικά τα
μέτρα ατομικής υγιειν ής, και τα μέτρα
προστασίας, εν ώ ο εμβολιασμός παραμέν ει το πιο αποτελεσματικό μέτρο
πρόληψης για τον πληθυσμό" αν έφερε
ο ΕΟΔΥ στην αν ακοίν ωσή του την
Παρασκευή.

Στην Ελλάδα επ οχ ικές εξάρσεις
γρίπης εμφαν ίζον ται κατά τους χ ειμεριν ούς μήν ες (από τον Οκτώβριο έως
τον Απρίλιο) εν ώ η διαχ ρον ική παρακολούθηση του ν οσήματος έχ ει δείξει
ότι η δραστηριότητα της γρίπης συν ήθως αρχ ίζει ν α αυξάν ει κατά τον μήν α
Ιαν ουάριο, και κορυφών εται κατά τους
μήν ες Φεβρουάριο – Μάρτιο.

ζήτησης. Βιομηχ αν ίες έχ ουν σταματήσει τη λειτουργία τους, εν ώ το ευρώ
διολισθαίν ει λόγω της οικον ομικής ζημιάς που προκάλεσε ο εν εργειακός πόλεμος της
Μόσχ ας.Εν ώ η μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου κατά 15% για την οποία πιέζει
η ΕΕ θα μπορούσε ν α της επιτρέψει ν α αποφύγει το δελτίο, οι κυβερν ήσεις έχ ουν
μέχ ρι τώρα καθυστερήσει ν α λάβουν μέτρα για ν α μειώσουν την καταν άλωση.

Αναμένεται νέα αύξηση των τιμών
Οι τιμές του φυσικού αερίου είχ αν μειωθεί την περασμέν η εβδομάδα, καθώς οι
traders περίμεν αν όλο και περισσότερο ότι η Gazprom θα λειτουργούσε ξαν ά τον
Nord Stream μετά από σχ ετικό σήμα από τη Ρωσία.
Στη συν έχ εια, σε μια κίν ηση της τελευταίας στιγμής, λίγες ώρες αφότου η G7
συμφών ησε ν α επιβάλει πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο, η Gazprom είπε ότι ο
αγωγός θα παραμείν ει κλειστός καθώς είχ ε εν τοπισθεί κάποια βλάβη.
Οι τιμές του φυσικού αερίου, οι οποίες ήταν ήδη τετραπλάσιες σε σχ έση με πριν
από έν α χ ρόν ο, αν αμέν εται ν α εκτιν αχ θούν τη Δευτέρα, ασκών τας μεγαλύτερη
πίεση στις βιομηχ αν ίες και τα ν οικοκυριά και στους πολιτικούς ν α λάβουν μέτρα.
Η πλήρης διακοπή του Nord Stream, ο οποίος εκτείν εται κάτω από τη Βαλτική
Θάλασσα για ν α εισέλθει στη Γερμαν ία, αφήν ει μόν ο δύο άλλους δρόμους παροχ ής
ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Έν ωση: μία μέσω της Ουκραν ίας και μία
με τον TurkStream μέσω της Μαύρης Θάλασσας.
Οι ροές μέσω της Ουκραν ίας έχ ουν επίσης περιοριστεί πολύ, αυξάν ον τας την
πίεση στη Γερμαν ία ν α διατηρήσει για περισσότερο χ ρόν ο σε λειτουργία τους
πυρην ικούς σταθμούς που είχ ε προγραμματίσει ν α κλείσει φέτος για μεγαλύτερο
χ ρον ικό διάστημα. Η κυβέρν ηση λέει ότι περιμέν ει τα αποτελέσματα των τεστ
αν τοχ ής πριν λάβει μια απόφαση, αλλά η κίν ηση αυτή φαίν εται όλο και πιο πιθαν ή.
Η Ρωσία σταματά το φυσικό αέριο προς την Ευρώπη μέχρι να αρθούν οι
κυρώσεις
Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του προέδρου Πούτιν , κατηγόρησε τις κυρώσεις
της ΕΕ, του Ην ωμέν ου Βασιλείου και του Καν αδά για την αποτυχ ία της Ρωσίας ν α
παραδώσει φυσικό αέριο μέσω του βασικού αγωγού.
Οι ροές του ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη μέσω του αγωγού Nord
Stream 1 δεν θα αποκατασταθούν πλήρως έως ότου η «συλλογική Δύση» άρει τις
κυρώσεις κατά της Μόσχ ας για την εισβολή της στην Ουκραν ία, δήλωσε το
Κρεμλίν ο, όπως αν αφέρουν οι Financial Times.
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Δημήτρης Καλύκας:
Στα φιλικά έχουμε πάει πάρα
πολύ καλα και θεωρώ ότι είμαστε εντός στόχων

Ο Μεγαρικός 2-1 στο Πανόραμα
Δυνατό φιλικό παιχνίδι έδωσε ο Μεγαρικός κόντρα στον πολύ καλό
Σκορπιό Φυλής, στο γήπεδο Πανοράματος στα πλαίσια της προετοιμασίας του εν όψει της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου 2022_2023.
Ο Μεγαρικός άνοιξε το σκορ στο 65' με κεφάλια του Πέππα μετά από
πολύ καλή εκτέλεση κόρνερ του Χαμπιλάι. Το δεύτερο γκολ για την ομάδα
μας έβαλε ο Μπαλής (2006) στο 88' με πλασέ έπειτα από ασίστ του Ελέζι
Σαμπάν (2006) μέσα στην περιοχή.
Στο 70' Μεγαρικός είχε αστοχία σε πέναλτι που είχε κερδίσει ο Δουμένης (2006).
Ο προπονητής Ζήκος Ζήσης απόλυτα ικανοποιημένος από 3χ3, έχει
βγάλει τα συμπεράσματά του για την ομάδα εν όψη του κυπέλλου που
ξεκινα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.
Σύνθεση της ομάδας:
Α' ημίχρονο
(ΖΗΣΗΣ), Πορανίδης, Χάντης, Φρυγανάς, Συριανός, Χιώτης, Πέππας,
Καλέμι, Καστάνης(2004), Κώνστας, Κόρμαλης, Δρυμούσης (2004).
Β' ημίχρονο
Χόντος, Ελέζι Α., Κέλλης Γ. (2007), Φουρνάρης, Κυριλλής (2006),
Μπαλής (2006), Μαυροειδής (2006), Δουμένης (2006), Ελέζι Σ. (2006),
Γκίνης, Μαυρουδής
Ευχαριστούμε την ομάδα και την διοίκηση του Σκορπιού Φυλής για την
φιλοξενία και τους ευχόμαστε καλή ποδοσφαιρική χρονιά, με υγεία &
χωρίς τραυματισμούς.

Στις 9/9 ξεκινάει το Σκάκι του Μανδραικού ΑΟ

Ο προπον ητής του Βύζαν τα Μεγάρων μίλησε για τα μέχ ει τώρα φιλικά προετοιμασίας που έχ ει δώσει η ομάδα του.
"Θέλουμε ν α κρατήσουμε σε έν α
επίπεδο ετοιμότητας τους ποδοσφαιριστές και περιμέν ουμε ν α ξεκιν ήσουμε
το πρωτάθλημα για ν α μπουμε σε μια
εβδομάδα φορμαρίσματος.
Από εκεί και πέρα, δοκιμάζουμε δυο
τρια σχ ήματα για ν α δούμε ποιο από
αυτά θα ταιριάξει στους ποδοσφαιριστές. Είμαστε ευχ αριστημέν οι από την
προσπάθεια των παικτών και από τη
διάθεση και τη θέληση που έχ ουν

δείξει. Υ πάρχ ει συν έπεια στο προπον ητικό πρόγραμμα. Από εκεί και
πέρα βρισκόμαστε στην έκτη εβδομάδα
και βάση του υλικού που έχ ουμε ίσως
χ ρειαστούμε έν αν ακραίο επιθετικό
Στα φιλικά έχ ουμε πάει πάρα πολύ
καλα και θεωρώ ότι είμαστε εν τός
στόχ ων ''.

Η Λαμπερή Ελευσίνας 3-2 τον Ερμή Ανω Λιοσίων

Η Λαμπερή Ελευσίνας επικράτησε σε φιλικό προετοιμασίας που έγινε στο
γήπεδο Γιώργος Ρουμελιώτης του Ερμή Ανω Λιοσίων με 3-2 ύστερα από
ένα συναρπαστικό παιχνίδι.
Τα τέρματα της ομάδας των Νίκου Τζαφέρη και Ακη Χριστοφή σημείωσαν
οι Παράσχος Νικόλα Θεοδωρή(πεν).
ΛΑΜΠΕΡΗ:Πεπονής,Τσακιριδης,Μέμεζας,Γεωργίου,Χαλάς,Ντάρβιν,Θεοδω
ρής,Ταμπακάκης,
Ευαγγελάτος,ΚαλομενίδηςΠαράσχος.
Αγωνίστηκαν και οι:
Τούρτας,Καλιτζουνακης,Ρομπίνιο,Κωστακοπουλος,Νέζης,Μουστογιάννης,.Σ
ιτσάνης.
Υ.Γ Έχουν αγκαλιάσει όλοι εδώ στην πόλη της Ελευσίνας αυτή την μεγάλη
προσπάθεια που γίνεται στην Λαμπερή από το τεχνικό δίδυμο.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Yπάλληλος πωλήσεων για το κατάστημα
pet-shop ζωοτροφών της Ελευσίνας 20ο
χιλ ΝΕΟΑΚ, πλήρης απασχόληση.
ΔΕΥ-ΠΑΡ 09:00-17:00 ΣΑΒ 08:00-15:00,
με ένα ρεπό την εβδομάδα..
Γνώστης υπολογιστών, επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχα καταστήματα.
Για βιογραφικά στο e-mail grosyn@outlook.com

AN.ΤΣ.

Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022

θριάσιο-11

Φιλική ήττα του Αστέρα Μαγούλας
από τον Εθνικό Πειραιά

Σε φιλικό προετοιμασίας που έδωσε στο γήπεδό του ο Αστέρας Μαγούλας γνώρισε την ήττα με 2-7 από τον Εθνικό Πειραιά.
Τα τέρματα της ομάδος του Ρόκα σημείωσαν οι Τσιανάκας
27(πέν), Παπακωνσταντίνου 80′(πέν).
Για λογαριασμό του Εθνικού σκόραρταν οι Δρόσης, Σάμιος,
Βασιλείου, Δώδας και τρείς υποδοκιμήν παίκτες.
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ: Κατσανεβάκης, Λογοθέτης Φ., Γουβαλάρης (Παπακωνσταντίνου 30′), Μυρσινιάς (Μίχας 81′), Λογοθέτης Α. (Τσιφρικας 81′), Φυσαράκης (Τσουμάνης 46′), Οικονομόπουλος Χ. (Παπαβασιλείου 86′), Μπέχλης (C) (Οικονομόπουλος Μ. 84′), Λάσκος (Χωραβάτης 60′), Χιονίδης (65′ Αγγελακόπουλος 65′), Τσιανάκας (Τεπέτωβ 60′).

ΕΘΝΙΚΟΣ : Πίνης, Πλουμάτος, Ζωγραφάκης, Βασιλείου,
Νικολόπουλος, Νταλακούρας, Δρόσης, Ντάφλας, Σεκούμπα,
Διάκος και Σάμιος.
Αγωνίσθηκαν και οι Παπαγελής, Θεόδωρου, Κούμπουλα, Γιαλεδάκης, Δώδας, Α. Βατίστας, Καλύβας, Μαλάκης, Κλαϊντι και
κάποιοι ακόμα υπό δοκιμήν ποδοσφαιριστές.

ΑΝ.ΤΣ.

Ηττα της Νέας Περάμου
από το Μοσχάτο

Η ομάδα της Νέας Περάμου σε αγών α προετοιμασίας γν ώρισε την ήττα στην έδρα της από
το Μοσχ άτο 1-6.
Στο πρώτο ημίχ ρον ο το σκορ ήταν 0-4 Με 2
γκολ του Παυλάκη στο 7' & στο 10' και 2 γκολ
του Νιζάμη στο 22' & στο 40'. Η Νέα Πέραμος
μείωσε στο 68' εν ώ το τελικό σκορ 1-6 διαμορφώθηκε με 2 ακόμα γκολ του Ποιμεν ίδη στο 85'
& στο 88'.
Στα αξιοσημείωτα του αγών α τα 4 δοκάρια
που είχ ε η ομάδα του Μοσχ άτου.
Για την ΑΕΜ αγων ίστηκαν οι Σταματόπουλος, Σοσσαρι, Σιμον ιάν , Σταύρου, Αν δρικός,
Τζωρτζάτος, Τζέλη, Πουρσαν ίδης, Χαλβατζίου,
Νιζάμης, Παυλάκης.

Μανδραϊκός Αθλητικός Όμιλος
Σημαντική προσθήκη ο αμυντικός
Σκαμαντζούρας
Παύλος

Η ομάδα του Μανδραϊκού έρχεται να
ενδυναμώσει το ρόστερ
της με ακόμη μια
σημαντική προσθήκη,
αυτήν της απόκτησης
του 34 χρονου αριστεροπόδαρου δυναμικού
αμυντικού Σκαμαντζούρα Παύλου, ο
οποίος αναμένεται να
ενισχύσει σημαντικά την
αμυντική λειτουργία της
ομάδας με την εμπειρία
του.
•Βιογραφικό:
Αστέρας Μαγούλας
ΠΑΟ Ρουφ
Ηρακλής Ελευσίνας
Θρασύβουλος
Αχιλλέας Κάτω Αχαρνών
Απολλων Ποντίων
Ασπρόπυργος
Η διοίκηση καλωσόρισε
τον Παύλο και ευχήθηκε υγεία και πολλές
επιτυχίες!

Στο δεύτερο ημίχ ρον ο επίσης αγων ίσθηκαν
και οι : Λίτσας, Κουτσούμπας, Θεοδοσίου,
Ποιμεν ίδης, Ψυχ ογιός , Φισκατόρης, Ζαρκιάς,
Βαζαίος και Ζορμπάς.

Ολοκληρώθηκε η επισκευή του γηπέδου
μπασκετ στο δημοτικο σχολείο Ερυθρών

Ολοκληρώθηκε η επισκευή του γηπέδου μπασκετ στο δημοτικο σχ ολείο Ερυθρών μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και
μαζι με τον καθαρισμό των σχ ολείων όλα είν αι έτοιμα για τη
ν εα σχ ολικη χ ρον ιά . Μέν ουμε προσηλωμεν οι στον στοχ ο
μας και συν εχ ιζουμε την αθορυβη και ουστιαστική προσπάθεια
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Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος
140 τμ στον Ασπρόπυργο
επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας
με 50 τμ πατάρι και
χώρος στάθμευσης 150 τμ περίπου
6981788414

ΓΑΜΟΣ

Ο ΠΙΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΜΠΛΑΤΖΟΥΚΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ Η ΓΑΒΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΗΛΙΑΝΑ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟΝ ΧΟΛΑΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ

Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,
210 5570337, 210 5580816

Η εταιρεία Eye Facility
Management αναζητά:

Προσωπικό Ασφαλείας-Φύλακες,
για την στελέχωση της φύλαξης
Bιομηχαν ικών Eγκαταστάσεων ,
στη περιοχή του Ασπροπύργου.

Απαραίτητα Προσόντα:

•Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας Ν.2518/97 σε ισχύ.
•Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης.
•Δυνατότητα για πλήρη ή μερική
απασχόληση σε κυλιόμενες βάρδιες.
•Βασικές Γνώσεις Αγγλικών.
•Βασικές Γνώσεις Η/Υ.
Η εταιρεία παρέχει:

•Άμεση Πρόσληψη.
•Μόνιμη Απασχόληση.
•Συνεχή Εκπαίδευση.
•Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλλον.
•Δυνατότητες Επαγγελματικής Εξέλιξης.

Αν επιθυμείτε, να γίνετε μέλος της
ομάδας μας, μπορείτε να υποβάλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα:
•
Στέλνοντας
emai l :
info@eyefm.gr
•
Στέλνοντας
fax:
2108060055.
•
Τηλεφωνικά στο τηλέφωνο:
210-6121719

Ωράριο επικοινωνίας από Δευτέρα
έως
Παρασκευή
09:30π.μ.16:30μ.μ.,στο
τηλέφωνο 2106121719.

Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την εταιρεία μας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας :
w w w .eyefm.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητούνται πωλήτριες σε αρτοζαχαροπλαστείο στην

περιοχή του Ασπροπύργου για πλήρη απασχόληση. Η προϋπηρεσία θα
ήταν επιθυμητή. Επικοινωνιακές δεξιότητες -Ομαδικότητα - Ευελιξία
ωραρίου Παρέχεται πλήρης ασφάλιση.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6937427107

Κα Κωνσταντίνα. Ωράριο επικοινωνίας: 06:00-18:00.

Ενοικιάζεται μονοκατοικία στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
Ενοικιάζεται αυτόνομη μονοκατοικία στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου
πίσω από το 6ο Δημοτικό σχολείο απέναντι από την Τ ΕΚΑΤ
Κατασκευαστική. 60m2. Υπνοδωμάτιο , Καθιστικό ,
Κουζίνα και μπάνιο.Εντοιχισμένες οικοσκευές ψυγείο , κουζίνα
και κλιματιστικό.Κήπος 120m2 εξαιρετική θέα στον κόλπο του Σκαραμαγκά.Μόνον σοβαρές προτάσεις από Έλληνες. Τ ηλέφωνο :
6944636483 https://goo.gl/maps/kkWQfjRaYpAocVF16
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εται στην υπ’ αρ. 64/2022 τεχνική έκθεση του Δήμου Ελευσίνας, την οποία
συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας (Τμήμα Μελετών) και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
Δήμος Ελευσίν ας, 02/09/2022
Αριθμ. πρωτ. οικ.: 14661
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ
ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» προϋπολογισμού 399.999,20€ συμπεριλαμβαν ομέν ου ΦΠΑ 24%

Ο Δήμος Ελευσίνας ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
ΑΝΟΙΧΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ενδεικτικ ού προϋπολ ογισμού 399.999,20€
(συμπεριλ αμβαν ομέν ου Φ.Π.Α. 24%)
γ ια την υλ οποίηση της εργ ασί ας
«Συν τήρηση - Επισκ ευή Παιδικ ών
Χαρών» με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά μόνο βάσει της τιμής
( χαμηλότερη τιμή ), όπως προδιαγράφ-

Ο διαγων ισμός θα πραγματοποιηθεί με
χρήση της πλατφ όρμας του Εθν ικού
Συστήματος Ηλεκτρον ικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov .gr
στις
02/09/2022.
Καταληκτική ημερομην ία και ώρα υποβολής των προσφ ορών : 10/ 10/ 2022
και ώρα 15: 00.
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύει από την
υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού
και διαρκεί έως τις 31/12/23, με δικαίωμα παράτασης, μετά από απόφαση των
θεσμοθετημένων οργάνων – και εφόσον
υπάρχει διαθέσιμο υπόλ οιπο στον
προϋπολογισμό-.

Η Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο
ποσοστό 2% (δυο) τοις εκατό (%) επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς
το Φ.Π.Α. ήτοι 6.451,60€

Ο Διαγωνισμός δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά με την ανάρτηση της προκήρυξης
στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο ΚΗΜΔΗΣ, & στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
στη
διαδικ τυακ ή
πύλ η
www.promitheus .gov .gr του Εθν ικ ού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
στις
Συμβάσεων
02/09/2022.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης με τα
συνημμένα μέρη της (σε ηλεκτρονική
μορφή) διατίθεται επίσης στην ιστοσελ ίδα
του
δήμου
στο
link
:
https ://www.el efs i na.gr/el /di ak i ri x ei s diagonismoi.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά
ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή
νομικών προσώπων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ZHTEITAI
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Εν διαφερόμαστε για την κάλυψη
της θέσης του Εργάτη παραγωγής στις βιομηχαν ικές μας εγκαταστάσεις, οι οποίες βρίσκον ται
στη Μαγούλα Αττικής.

Κύριες αρμοδιότητες και καθήκον τα

-Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα
με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για
τη θέση.
-Τ ήρηση των ισχυόντων κανονισμών και προτύπων ασφαλείας.
-Τήρηση του προγράμματος παραγωγής.
-Διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.
-Αναφορά στον προϊστάμενο βάρδιας των τεχνικών παρατηρήσεων
σχετικών με την εύρυθμη λειτουργία των μηχανών.

Χαρακτηριστικά υποψηφίου
-Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομηχανικές και παραγωγικές μονάδες.
-Συνέπεια, ομαδικότητα, προσαρμοστικότητα.
-Οργάνωση, ταχύτητα και διάθεση
για εργασία.
-Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

Η Εταιρία προσφέρει
-Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
-Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική κάλυψη.
-Συνεχή εκπαίδευση, βελτίωση και
ανάπτυξη των προσόντων.
-Ευκαιρίες εξέλιξης σε έναν δυναμικό και συνεχώς αναπτυσσόμενο
διεθνή όμιλο.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2104898644 – 2104898520,
6974402644 – 6974402520
Email:
HumanResources@etem.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων για τεχνική
υποστήριξη συνεργείου διασκευής
οχημάτων σε υγραεριοκίνητα με έδρα την
Μ αγούλα Αττικής. 6949227491 ΚΑΙ
6934551633 email n.fotiadis@sime.gr

Πωλείται Οικόπεδο 350 τ.μ.
(20μ. Πρόσοψη x 17,5 μ. Βάθος) στην οδό
Ηρακλείου – Άνω Ελευσίνα
Τιμή 150.000 ευρώ
Τηλ. 6973221912 & 6977650730

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η
εταιρεία
Tile organosi
αναζητά άμεσα να καλύψ ει
2 θέσεις γραμματέων.
Προσόντα:
- Καλή γνώση αγγλικών σε
προφορικό
και
γραπτό
επίπεδο
- Πολύ καλή χρήση Η/Υ ταχύτητα στην πληκτρολόγηση
- Γνώση υπολογιστών
- Ευχέρεια λόγου
- Ευγένεια
- 1 : 4ωρη & 1 : 6ωρη
Περιοχή Εργασίας: Ελευσίνα
Παρακαλώ αποστείλατε
βιογραφικά στο
info@tileorganosi.gr

ZΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Η εταιρία ανταλλακτικών αυτοκινήτου Lagios Parts

αναζητά κοπέλα υπάλληλο γραφείου για την περιοχή
του Ασπροπύργου . Επικοινωνία στο 6951959360
lagiosparts@gmail.com

14-θριάσιο

Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022

Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022

θριάσιο-15

Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022

16-θριάσιο

Ενεργειακή κρίση- Μέγαρο Μαξίμου:
Τα μέτρα για τον χειμώνα στο επίκεντρο της σύσκεψης
Eξετάστηκαν εναλλακτικές λύσεις

Τ

ο κρίσιμο ζήτημα της ενεργειακής κρίσης βρέθηκε στο
επί κεντρο της σύσκεψης
υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη, που πραγματοποιήθηκε
το
απόγευμα
της
Δευτέρας
(05.09.2022) στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στη σύσκεψη παρουσιάστηκαν οι
τελευταίες εξελίξεις στη λειτουργία
της εφοδιαστικής αλυσίδας φυσικού αερίου και εξετάστηκαν εναλλακτι κές λύσει ς με βάση τη
διακύμανση των τιμών, που έχουν…
εκτιναχθεί σε πρωτοφανή επίπεδα,
στον απόηχο της είδησης για επ’
αόριστο διακοπή της ροής του
ρωσικού φυσικού αερίου μέσω του
Nord Stream. Συζητήθηκε, επίσης, η
επικαιροποίηση όλων των πρωτοβουλιών και των δράσεων που έχει
λάβει η κυβέρνηση για τη στήριξη
νοι κοκυρι ών και επι χει ρήσεων
μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρί ου,
καθώς και τα βασι κά σενάρι α
ενίσχυσης για τους υπόλοιπους

μήνες του φθινοπώρου, αλλά και
για τον χειμώνα.

Νωρίτερα ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, δήλωσε ότι τα μέτρα στήρι ξης των
πολιτών θα ξεπεράσουν φέτος τα 10
δισ. ευρώ.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας,
ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος
Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο Αναπληρωτής Υπουργός αρμόδι ος γι α τη

Δημοσιονομική Πολιτική Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο Υφυπουργός
παρά τω Πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργεί ου
Οι κονομι κών
Αθανάσιος Πετραλιάς,
η Γενική Γραμματέας
του Υπουργείου Ενέργει ας
Αλεξάνδρα
Σδούκου, ο Γενι κός
Γραμματέας Μεταφορών Γιάννης Ξιφαράς,
ο
Δι ευθυντής του
Οικονομικού Γραφείου
του Πρωθυπουργού
Αλέξης Πατέλης, ο
Σύμβουλος
του
Πρωθυπουργού
σε
θέματα
Ενέργει ας
Νίκος Τσάφος, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Ιωάννης Κοπανάκης και ο Καθηγητής
Ενεργειακής Οικονομίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Παντελής Κάπρος.

