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Έρχεται επίδομα και για… ηλιακούς θερμοσίφωνες
Σκρέκας: «Η κυβέρνηση έχει
“στα σκαριά” πρόγραμμα επιδότησης
για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες
εν όψει του δύσκολου χειμώνα που θα
επιδεινώσει και η ενεργειακή κρίση»

Ελευσίνα:

σελ. 9

Οικονομικές ενισχύσεις
από τον Δήμο
Ασπροπύργου
σε φοιτητές με χαμηλό
οικογενειακό εισόδημα

Κ 2239

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

σελ. 2

Καταγγελία για
λεκτική βία και
απειλές σε υπαλλήλους
– «Χονδροειδέστατα
ψέματα» απαντά το ΕΚΕΔΑ

σελ. 2 -12

Προσωπικός γιατρός:
Μεγάλη ανατροπή, «παγώνει»
το πρόστιμο
Eγγραφή και σε άλλες ειδικότητες
προαν ήγγειλε ο Θάν ος Πλεύρης

Σελ. 16

Πρόγραμμα απασχόλησης
μακροχρόνια ανέργων σε
δήμους και περιφέρειες (ΚΥΑ)

σελ. 6

Κατέρρευσε τμήμα
γέφυρας στα Μέγαρα

– Τραυματίστηκαν δύο χειριστές μηχανημάτων

σελ. 2-4

Ασπρόπυργος –
Σχολικό λεωφορείο:

«Το παιδί θυμάται
ανθρώπους που το είδαν και
δεν το βοήθησαν»
Σελ. 3

Υπόμνημα πολιτών για την

ανάδειξη αρχαιοτήτων στην
πλατεία Ελευσίνας

σελ. 3

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΄΄ΑΠΟΒΑΣΗ΄΄ ΤΟΥ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΥ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΕΠΟ-Κύπελλο Ελλάδας:
O Πανελευσινιακός στην Βάρδα για
την 2η φάση

Ο ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΚΙΑ
ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΚΙΑ!

σελ. 10-11
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2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Χατζή Μαρία Ι.

Θεμιστοκλέους 49, 2105575331
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Κοντούλη 1, 2105542410
MANΔΡΑ

Ροκάς Δημήτριος Π., Σαλαμίνος 7
- Εργατικές Κατοικίες, 2105541344
ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Τσακάλωφ Αθανασίου 14 & Λεβέντη, 2102473229
ΑΧΑΡΝΕΣ
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ηρώων Πολυτεχνείου 51,
2102477711

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Καιρός: Aραιή συννεφιά
Θερμοκρασία: Από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ίων ας, Ιων άς, Ίων , Ιων ία
Διεθν ής Ημέρα Ειρήν ης
Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ
Προφήτου Ιων ά

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

Ελευσίνα: Καταγγελία για λεκτική βία
και απειλές σε υπαλλήλους

Ε

– «Χονδροειδέστατα ψέματα» απαντά το ΕΚΕΔΑ

ναντίον του Προέδρου Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας
στρέφεται η ΠΟΕ ΟΤΑ, με
την ομοσπονδία να τον καταγγέλλει
για απρόκλητη φραστική επίθεση,
λεκτική βία ή απειλές χειροδικίας σε
βάρος υπαλλήλων του Δήμου Ελευσίνας
Λίγο μετά την καταγγελία, το «Θ»
δημοσιεύει την απάντηση του
Προέδρου του ΕΚΕΔΑ Βαγγέλη
Λίγγου, στην οποία κάνει λόγο για
νοοτροπίες «Γκέτο». Παρακάτω η
ανακοίνωση της ΠΟΕ ΟΤΑ αλλά και η
απάντηση του κου Λίγγου
Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή της η
ΠΟΕ ΟΤΑ αναφέρει

Ασπρόπυργος – Σχολικό λεωφορείο: «Το παιδί θυμάται ανθρώπους
που το είδαν και δεν το βοήθησαν»
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) καταδικάζει
κατηγορηματικά συλλήβδην τα
φαινόμενα απρόκλητων φραστικών
επιθέσεων, λεκτικής βίας ή απειλών
χειροδικίας σε βάρος υπαλλήλων των
Δήμων και καλεί τους Αιρετούς να
λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου όλοι οι εργαζόμενοι να ασκούν

τα καθήκοντα τους σε ασφαλές περιβάλλον και απρόσκοπτα.
Συμπεριφορές απαξιωτικές, που
θίγουν την τιμή και την υπόληψη των
υπαλλήλων, προσβάλουν την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια τους
δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές από
κανέναν. Πόσο μάλλον όταν οι Δημοτικοί Υπάλληλοι έχουν υπερβάλει
εαυτόν τα τελευταία χρόνια για να
ανταπεξέλθουν στα καθήκοντα τους,
τα οποία ασκούν υπό πολύ δύσκολές
συνθήκες, όπως ωστόσο ορίζουν οι
νόμοι και οι σχετικές διατάξεις.
Φαινόμενα σαν και αυτό που συνέβη προ ημερών στον Δήμο Ελευσίνας, με τον Πρόεδρο του Εργατικού
Κέντρου Ελευσίνας να εμφανίζεται

στο Τμήμα Δημοτικής ΚατάστασηςΛηξιαρχείου, να ζητάει την εξυπηρέτηση τρίτων και όταν οι απαντήσεις
που του δίδονταν στο πλαίσιο λειτουργίας της υπηρεσίας και των ισχυόντων Νόμων δεν τον ικανοποιούσαν,
να επιδεικνύει ανάρμοστη συμπεριφορά με πρόδηλη πρόθεση ακόμη και
άσκησης σωματικής βίας σε βάρος
των αρμοδίων υπαλλήλων, είναι
απολύτως καταδικαστέα.
Κανείς δεν είναι υπεράνω του
Νόμου και κανείς δεν μπορεί να
αξιώνει εξυπηρέτηση με τσαμπουκά,
φωνές, ύβρεις, προσβολές, απαξιωτική συμπεριφορά και απειλές άσκησης
σωματικής βίας. Τέτοιες εποχές
έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί.

Οικονομικές Ενισχύσεις
από τον Δήμο Ασπροπύργου

Συνεχίζεται στη σελ. 12

για τους οικονομικά αδύναμους
Επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2022, σε
Σχολές εκτός Αττικής

Ο

Δήμος Ασπροπύργου,
με
γνώμονα
τη
σημασία της Ανώτατης Εκπαίδευσης για τους
Νέους-Νέες της πόλης, την
καλλιέργεια και την πρόοδό
τους, ώστε να επηρεάσουν
καταλυτικά το μέλλον του
Ασπρόπυργου και της Ελλάδας, συνεχίζει το πρόγραμμα
υποστήριξης της συμμετοχής των φοιτητών στις
Σπουδές τους, με οικονομική ενίσχυση, σε μια
δύσκολη χρονική περίοδο.
Ενισχύει και το 2022, φοιτητές με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, που πέτυχαν στις Πανελλαδικές
Εξετάσεις του 2022. Απαραίτητη προϋπόθεση, να
είναι δημότες του Ασπρόπυργου, οι οποίοι εισήχθησαν σε Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που
βρίσκονται εκτός της Περιφέρειας Αττικής.
Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου
καλεί τους νέους Φοιτητές της πόλης ή τις οικογέ-

νειές τους να προσέλθουν, κατόπιν τηλεφωνικού
ραντεβού, στο 2132006408-38, στο Γραφείο του
Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Αντώνιου Καραμπούλα, ώστε να παραλάβουν την αίτηση για την οικονομική ενίσχυση και
τον πίνακα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από
τη Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου έως τη Δευτέρα 31
Οκτωβρίου 2022.
Παράλληλα, η αίτηση και τα δικαιολογητικά
βρίσκονται αναρτημένα και στον επίσημο ιστόποτο
του Δήμου Ασπροπύργου.
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Σοβαρό ατύχημα στα Μέγαρα: Κατέρρευσε τμήμα γέφυρας
– Δύο εργάτες τραυματίστηκαν

Σσημειώθηκε στα Μέγαρα λίγο πριν τις 10 το πρωί
οβαρό ατύχ ημα μς 2 εργάτες

τραυματίες

της Τρίτης 20/9. Το ατύχ ημα συν έβη στη γέφυρα «Καρδατά» που βρίσκεται στο κόμβο της Νέας Περάμου.
Σύμφων α με τις πρώτες πληροφορίες έν α τμήμα της
γέφυρας κατέρρευσε κατά τη διάρκεια εργασιών
συν τήρησης και επισκευής της παλιάς γέφυρας στον
κόμβο Νέας Περάμου μαζί με τα εκσκαφτικά μηχ αν ήματα που πραγματοποιούσαν εργασίες.
Πώς κατέρρευσε η γέφυρα στα Μέγαρα

Περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς έγιν ε το
ατύχ ημα στη γέφυρα «Καρδατά», στον κόμβο της Νέας
Περάμου, έδωσε ο δήμαρχ ος Μεγαρέων , Γρηγόρης
Σταμούλης, ο οποίος επιβεβαίωσε τις αρχ ικές πληροφορίες ότι οι δύο τραυματίες χ ειριστές δεν διατρέχ ουν
κάποιον κίν δυν ο.
Όπως εξήγησε ο δήμαρχ ος, «το ατύχ ημα σημειώθηκε καθώς οι χ ειριστές έσπαγαν το παλιό κομμάτι της
γέφυρας, το οποίο είχ ε επεκταθεί στο παρελθόν .
Εκεί, ίσως κάποιος λάθος χ ειρισμός είτε κάτι άλλο

προκάλεσε το
ατύχ ημα, με
απ ο τ έ λε σ μα
ν α γίν ει αυτό
που έγιν ε».
Σ ύ μ φ ων α
με μαρτυρίες,
μόλις η γέφυρα κατέρρευσε οι υπόλοιπ οι εργάτες
σοκαρίστηκαν στη θέα των μηχ αν ημάτων που είχ αν
σχ εδόν αν αποδογυρίσει και έσπευσαν ν α βοηθήσουν
τους συν αδέλφους τους.
Ωστόσο, όπως διαπίστωσαν , οι δύο άν δρες ήταν
καλά στην υγεία τους.
Μετά από λίγο έφτασε στο σημείο Πυροσβεστική,
ΕΚΑΜ, Αστυν ομία και και ασθεν οφόρο του ΕΚΑΒ, που
τους παρέλαβε προκειμέν ου ν α τους μεταφέρει στο
ν οσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Σύμφων α με
πληροφορίες, ο έν ας εξ αυτών φέρει ορθοπαιδικά
τραύματα.

Ασπρόπυργος – Σχολικό λεωφορείο: «Το παιδί θυμάται
ανθρώπους που το είδαν και δεν το βοήθησαν»
Ξέσπασαν οι γονείς του μικρού
αγοριού, που ξέχασαν κλειδωμένο, για
δύο ώρες μέσα στο λεωφορείο, ο
οδηγός και η συνοδός.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησαν την
Τρίτη οι γονείς του παιδιού, το οποίο οδηγός και
συνοδός είχαν ξεχάσει μέσα σε σχολικό λεωφορείο για δύο ώρες, στον Ασπρόπυργο.

Η μητέρα και ο πατέρας του παιδιού μίλησαν για
την περιπέτεια που βίωσαν εκείνοι και ο μικρός,
λέγοντας πως «Το παιδί θυμάται τα πάντα, θυμάται την διαδρομή, θυμάται ταμπέλες, θυμάται την
στροφή που πήρε το λεωφορείο, θυμάται ανθρώπους που δεν το βοήθησαν».
«Το παιδί δεν είχε νερό, το είχε πιει το νερό
που είχε μαζί του από το πρωί. Έμεινε δύο ώρες
μόνο του στο λεωφορείο», είπαν οι γονείς και
συμπλήρωσαν πως «δεν θέλει να μπει ξανά στο
σχολικό λεωφορείο ούτε έχει πάει στο σχολείο
από την ημέρα του περιστατικού».

θριάσιο-3

Στη συνεδρίαση του
Συλλόγου Αυλίζας
ο Δήμαρχος Αχαρνών και
μέλη της Δημοτικής Αρχής
Πολλά τα προβλήματα στην
περιοχή, τι έχει δρομολογηθεί

Σ

τη συν εδρίαση του
Συλλόγου Αυλίζας
έδωσε το “παρών ”
ο Δήμαρχ ος Αχ αρν ών
και μέλη της Δημοτικής
Αρχ ής
Ο Δήμαρχ ος Αχ αρν ών
Σπύρος Βρεττός συν οδευόμεν ος από πολυμελή αν τιπροσωπεία της
δημοτικής αρχ ής επισκέφτηκε, το απόγευμα
της Δευτέρας 19 Σεπτεμβρίου, τον
Σύλλογο
κατοίκων της Αυλίζας.
Η επίσκεψη έγιν ε προκειμέν ου ν α εν ημερώσει
σχ ετικά με τις εν έργειες
π ου γίν ον ται διαρκώς
προς όλους τους αρμόδιους φορείς, όπως και
για τις παρεμβάσεις που
έχ ουν δρομολογηθεί για
τη βελτίωση της καθημεριν ότητας στην περιοχ ή
αλλά και για την αν τιμετώπιση της παραβατικότητας.
Αξίζει ν α σημειωθεί ότι
για πρώτη φορά, μετά
από πάρα πολλά χ ρόν ια, μια δημοτική αρχ ή
έδωσε το π αρών σε
συν εδρίαση του Συλλόγου της Αυλίζας, σε μια
πολύπαθη περιοχ ή, και

άκουσε με ιδιαίτερη προσοχ ή τα αιτήματα των
κατοίκων .

Μετά τη συν άν τηση ο
Δήμαρχ ος
Αχ αρν ών
τόν ισε: “Ο πρόεδρος και
το ΔΣ γν ωρίζουν πολύ
καλά πως δεν έχ ουμε
σταματήσει π οτέ ν α
ασχ ολούμαστε με τα
θέματα της π εριοχ ής,
όπως γν ωρίζουν και τις
δυσκολίες
π ου
υπ άρχ ουν ,
αφού η
εν ημέρωσή τους είν αι
διαρκής.
Φρόν τισα
να
τους
εν ημερώσω μαζί με τα
στελέχ η της διοίκησης
πως όσα ζητήματα είν αι
στο χ έρι μας, έχ ουν
δρομολογηθεί και εκτελούν ται σταδιακά.
Τόσο στο μέτωπο της
αν τιμετώπισης της παραβατικότητας όσο και σε
αυτό της βελτίωσης της
καθημεριν ότητας όπ ως
με
ηλεκτροφωτισμό,
αν τιπ λημμυρικά
και
κοιν όχ ρηστους χ ώρους
π ροσπ αθούμε π άν τα
για το καλύτερο. Και χ αιρόμαστε όταν βλέπουμε
πως η προσπάθειά μας
αν αγν ωρίζεται”.

Το λεωφορείο αυτό ανέλαβε να φέρνει και τα
μεγαλύτερα παιδιά, που θα έμεναν στο ολοήμερο
σχολείο και θα σχολούσαν αργότερα από τα άλλα».

Η μητέρα που καρδιοχτύπησε για δύο ώρες, μη
γνωρίζοντας που βρίσκεται ο μικρός, ανέφερε ότι
«το λεωφορείο άργησε την προηγούμενη ημέρα
και ο οδηγός μας είπε πως υπήρχε μια αναστάτωση.
Με αυτό ερχόταν το μικρότερο παιδί μας από το
νηπιαγωγείο.

Η δικηγόρος της οικογένειας, Γιάννα Παναγοπούλου επεσήμανε πως «ήταν τραυματικό αυτό
που βίωσε το παιδί, που λίγες ημέρες πριν είχε
αρχίσει να πηγαίνει στο σχολείο. Δεν είναι
«αποσκευές» τα παιδιά.
Αυτοί δεν είδαν καν λίστα, ποια παιδιά είχαν να
παραδώσουν, ποιοι πρέπει να τα παραλάβουν.
Το λεωφορείο στάθμευσε σε μια περιοχή του
Ασπροπύργου, με όλη την παραβατικότητα που
έχει η περιοχή».
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4-θριάσιο

Σε περιφερειακά ΙΕΚ
Τουρισμού μετατρέπονται
τα ΔΙΕΚ αρμοδιότητας
υπουργείου Τουρισμού

Υ πογράφηκε με πρωτοβουλία της υφυπουργού Τουρισμού, Σοφίας Ζαχ αράκη, η κοιν ή υπουργική απόφαση
για τη μετατροπή των Δημοσίων Ιν στιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υ πουργείου Τουρισμού, σε Ιν στιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Τουρισμού του ν . 4763/2020.
Με την απόφαση αυτή, η οποία εν τάσσεται στο
ευρύτερο πλαίσιο των πολιτικών που έχ ουν αν αληφθεί όλο το προηγούμεν ο διάστημα για την εν ίσχ υση της
τουριστική επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, επαν ιδρύον ται τα δημόσια Ι.Ε.Κ. Τουρισμού σε
περιφερειακό επίπεδο και εν ισχ ύεται ο υπερτοπικός
χ αρακτήρας των σχ ολών .
Τα ν έα δημόσια Ι.Ε.Κ Τουρισμού, αν ά περιφέρεια, που
υπάγον ται στο Υ πουργείο Τουρισμού είν αι τα εξής:

- ΙΕΚ Τουρισμού Αττικής (με έδρα την Αν άβυσσο)
- ΙΕΚ Τουρισμού Θράκης (με έδρα την Αλεξαν δρούπολη)
- ΙΕΚ Τουρισμού Ιον ίων Νήσων (με έδρα την Κέρκυρα)
- ΙΕΚ Τουρισμού Κρήτης (με έδρα το Ηράκλειο)
- ΙΕΚ Τουρισμού Μακεδον ίας (με έδρα τη Θεσσαλον ίκη)
- ΙΕΚ Τουρισμού Νοτίου Αιγαίου (με έδρα τη Ρόδο)
- ΙΕΚ Τουρισμού Πελοπον ν ήσου (με έδρα το Άργος)
- ΙΕΚ Τουρισμού Στερεάς Ελλάδας (με έδρα το Γαλαξίδι)
Οι ειδικότητες που δύν αν ται ν α παρέχ ον ται στα εν
λόγω Ι.Ε.Κ. είν αι έξι:
- Στέλεχ ος Μον άδων Φιλοξεν ίας
- Στέλεχ ος Διοίκησης και Οικον ομίας στον τομέα του
Τουρισμού
- Τεχ ν ικός Μαγειρικής Τέχ ν ης – Αρχ ιμάγειρας (chef )

- Τεχ ν ικός Αρτοποιός – Ζαχ αροπλαστικής
- Στέλεχ ος Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Επιχ ειρήσεων
(πειραματική)
- Στέλεχ ος Επιχ ειρήσεων Φιλοξεν ίας με εξειδίκευση
στον τομέα Διοίκησης Δωματίων (πειραματική)

Σημειών εται ότι, για πρώτη φορά φέτος, με απόφαση
της Υ φυπουργού Τουρισμού, θα λειτουργήσουν δύο
ν έες πειραματικές ειδικότητες: α) "Στέλεχ ος Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Επιχ ειρήσεων " και β) "Στέλεχ ος
Επιχ ειρήσεων Φιλοξεν ίας, με εξειδίκευση στον τομέα
Διοίκησης Δωματίων " στο Ι.Ε.Κ Τουρισμού Μακεδον ίας.
Περαιτέρω, δε, ορίζεται ότι η ειδικότητα "Τεχ ν ικός Τουριστικών Μον άδων και Επ ιχ ειρήσεων Φιλοξεν ίας
(ΤΤΜΕΦ)" μετον ομάζεται πλέον σε "Στέλεχ ος Μον άδων
Φιλοξεν ίας (ΣΜΦ)", έπειτα από απόφαση του Κεν τρικού Συμβουλίου Επ αγγελματικής Εκπ αίδευσης και
Κατάρτισης.
Τέλος, με την απόφαση αυτή, ορίζεται ρητά ότι οι
συγκεκριμέν ες ειδικότητες που θα προσφέρον ται από
κάθε ΙΕΚ Τουρισμού, θα καθορίζον ται ετησίως βάσει
της διαδικασίας του Παράλληλου Μηχ αν ογραφικού
Δελτίου, καθώς και της προκήρυξης που εκδίδεται
ετησίως από το Υ πουργείο Τουρισμού.
Η Υ φυπουργός Τουρισμού αρμόδια για την Τουριστική
Εκπαίδευση, Σοφία Ζαχ αράκη δήλωσε: "Συν εχ ίζον τας
τις τομές και τις βελτιώσεις που αφορούν την τουριστική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, προχ ωρούμε στη μετατροπή των ΙΕΚ αρμοδιότητας Υ πουργείου Τουρισμού σε ΙΕΚ Τουρισμού. Στόχ ος μας είν αι η
εν ίσχ υση του υπερτοπικού χ αρακτήρα των συγκεκριμέν ων σχ ολών , με την ουσιαστική επαν ίδρυση περιφερειακών ΙΕΚ Τουρισμού.
Πιστοί στη δέσμευσή μας, θέτουμε στις ράγες έν α
ακόμη μεγάλο στοίχ ημα για εμάς, για την προσέλκυση
ολοέν α και περισσότερων ν έων που θέλουν ν α
απασχ οληθούν στον ραγδαία αν απτυσσόμεν ο κλάδο
του τουρισμού. Με την πρωτοβουλία που αν ακοιν ών ουμε σήμερα, αυξάν ουμε την "ορατότητα” των ΙΕΚ μας,
εν ισχ ύουμε το "αποτύπωμά” τους και παρέχ ουμε έν α
σύγχ ρον ο και ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών .

Συν εχ ιζεται από τη σελ. 3

Ολυμπία Οδος: Αν ακοίν ωση σχετικά με το
συμβάν στη γέφυρα Καρδατά στα Μέγαρα

«Σήμερα το πρωί κατά τη διάρκεια προγραμματισμέν ων εργασιών κατεδάφισης στη γέφυρα Καρδατά στην περιοχ ή των Μεγάρων , δύο χ ειριστές
μηχ αν ήματος έργου τραυματίστηκαν ελαφρά, όταν
έν α μηχ άν ημα υποχ ώρησε μαζί με τμήμα της υπό
κατεδάφιση πλάκας.
Οι εργασίες κατεδάφισης και αν ακατασκευής της
γέφυρας έχ ουν διακοπεί προσωριν ά έως ότου διερευν ηθούν οι συν θήκες του ατυχ ήματος. Η
Ολυμπία Οδός παρακολουθεί την κατάσταση της
υγείας τους και εύχ εται ταχ εία αν άρρωση και επιστροφή στην εργασία τους».
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Υπερσύχρονο όχημα για τη φροντίδα και την
περισυλλογή των αδέσποτων στον Δήμο Φυλής

Το μήνυμα από τον Φιλοζωικό Σύλλογο Φυλής

Προσωπικός γιατρός:
Μεγάλη ανατροπή, «παγώνει»
το πρόστιμο
Eγγραφή και σε άλλες ειδικότητες
προανήγγειλε ο Θάνος Πλεύρης

Π

ραγματικότητα έγιν ε από το
πρωί της Δευτέρας, έν ας
από τους μεγάλους στόχ ους για τον Φιλοζωικό Σύλλογο
Φυλής, με την προμήθεια οχ ήματος
για τη διαχ είριση και φρον τίδα των
αδέσποτων ζώων .

Το υπερσύγχ ρον ο όχ ημα, που
πληροί όλες τις προδιαγραφές για
την περισυλλογή των αδέσποτων
και την ασφαλή μεταφορά τους
όπ ου απ αιτείται, π αρέλαβαν ο
δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς
και ο αρμόδιος αν τιδήμαρχ ος Γιώργος Αβράμης,
π αρουσία της
προέδρου του Φιλοζωικού Συλλόγου
Καίτης Ζερβάκη.
Το όχ ημα είν αι πλήρως εξοπλισμέν ο (ειδικά κυτία για τροφή,
ν ερό, εξοπλισμό περισυλλογής, air
condition, ειδικό πάτωμα, φίλτρα, 7
κλουβιά, φαρμακείο), υλοποιήθηκε
χ άρη στην επιμον ή των συν εργατών του αν τιδημάρχ ου και αποτελεί μια ν ίκη του φιλοζωικού κιν ήματος.
«Βιών ον τας για 8 χ ρόν ια την
κατάσταση στον Δήμο Φυλής κι
ιδιαίτερα στη Φυλή με τα δεκάδες
αδέσποτα, ν ιώθουμε πολύ υπερήφαν οι σήμερα που τα ζώα αν τιμετωπίζον ται με σεβασμό και αξιοπρέπεια.
Τα τελευταία 2 χ ρόν ια ο πλέον
άθλιος Δήμος σε κακοποίηση και σε

Δ

τεράστιο, αριθμό ζώων , έχ ει κάν ει
άλματα» σημείωσε η κα Ζερβάκη σε
αν άρτησή της στο διαδίκτυο.

Η ίδια εξήρε για αυτό την απόλυτη
συν εργασία του Δήμου με τον
Σύλλογο και τους φιλόζωους, τον
διευθυν τή του Γραφείου Διαχ είρισης
Βασίλη Ντάκουρη και με τους στεν ούς συν εργάτες του αν τιδημάρχ ου, Δημήτρη Κάσσο και
Νατάσα Πάλλα, οι οποίοι βάζουν
«ψυχ ή» και κόπο καθημεριν ά σε
αυτήν την προσπάθεια.
Ως συμπλήρωμα στον αγών α που
γίν εται καθημεριν ά σε συν εργασία
με τον Φιλοζωϊκό Συλλόγο και τους
φιλόζωους κατοίκους του Δήμου,
προκειμέν ου τα αδέσποτα μας ν α
έχ ουν τροφή, φρον τίδα και περίθαλψη, χ αρακτήρισε την προμήθεια
ο Γιώργος Αβράμης.
Από την πλευρά του, ο δήμαρχ ος

Φυλής χ αρακτήρισε τη φρον τίδα
για τα αδέσποτα σημαν τική προτεραιότητα, γεγον ός που αποδεικν ύεται με τη δημιουργία Κτην ιατρικού
χ ώρου και τώρα με την απόκτηση
του ν έου οχ ήματος.

Επόμενοι στόχοι του Φιλοζωικού Συλλόγου Φυλής

απογραφή δεσποζόμεν ων κι αδέσποτων
έλεγχ ος
των
γεν ν ήσεων
δεσποζόμεν ων ,
στείρωση όσο το δυν ατόν περισσότερων ζώων ,
σίτιση τους
microchip όλων των δεσποζόμεν ων
δημοτικό κτην ιατρείο 24ωρης λειτουργίας
χ ώρος φιλοξεν ίας άρρωστων , γέρικων , δύσκολων ζώων

Φωτιά σε αποθήκη σπιτιού στον Ασπρόπυργο
Χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής δεν επεκτάθηκε

Φ

ωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας 20/9
σε απ οθηκευτικό χ ώρο οικίας στον
Ασπρόπυργο.Συγκεκριμέν α η φωτιά ξεκίν ησε

από αποθήκη επί της οδού Μεσολογγίου λίγο μετά τις
7:00μμ και χ άρη στην άμεση επ έμβαση της
Πυροσβεστικής δεν επεκτάθηκε.Για την κατάσβεση
της πυρκαγιάς επιχ είρησαν 7 πυροσβέστες με 2

εν θα εφαρμοστούν από 1η Οκτωβρίου, όπως αρχικά
είχε προβλεφθεί, τα αντικίνητρα για τη μη εγγραφή στον
Προσωπικό Γιατρό, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός
Υγείας Θάνος Πλεύρης ενώ προσανήγγειλε νέες ειδικότητες.
Στον θεσμό του προσωπικού γιατρού για τον οποίο είναι σε
εξέλιξη η διαδικασία εγγραφών από τους πολίτες, αναφέρθηκε
ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης σε συνέντευξη που παραχώρησε το πρωί της Τρίτης (20/09) διευκρινίζοντας ότι τα
αντικίνητρα δεν θα εφαρμοστούν από την 1η Οκτωβρίου.
«Η περίοδος εγγραφής δεν σταματάει ποτέ, απλώς από 1η
Οκτωβρίου θα υπήρχε η εφαρμογή των κινήτρων και των αντικινήτρων. Έχουμε πει ότι όσο δεν υπάρχει η δυνατότητα του πολίτη
να εγγραφεί χωρίς ταλαιπωρία στον προσωπικό γιατρό δεν
πρόκειται να εφαρμοστούν τα αντικίνητρα, αντιθέτως θα εφαρμοστούν τα κίνητρα.
Δηλαδή όσοι εγγράφονται θα έχουν και προτεραιοποίηση στα
ραντεβού τους, θα πάρουν και το δωρεάν πακέτο των προληπτικών εξετάσεων, αλλά το αντικίνητρο της αυξημένης συμμετοχής προφανέστατα θα εφαρμοστεί μόνο όταν η επάρκεια των
γιατρών θα είναι τέτοια που ο πολίτης θα μπορεί να εγγραφεί»
ανέφερε ο υπουργός Υγείας μιλώντας στην ΕΡΤ.
Σύμφωνα με τον Θάνο Πλεύρη σε 45 ημέρες από την λειτουργία του διαδικτυακού ιστότοπου έχουν εγγραφεί περίπου 3,5
εκατ. πολίτες στον θεσμό του Προσωπικού Γιατρού και 3.200 γιατροί είναι οι ενταγμένοι στο σύστημα.
«Πράγματι χρειαζόμαστε περισσότερους γιατρούς γιατί
χρειαζόμαστε ο πολίτης να έχει και περισσότερες εναλλακτικές
αλλά και στην Αττική λόγου χάρη ή σε κάποιες άλλες περιοχές
αυτή την στιγμή η κάλυψη του πληθυσμού δεν είναι η επιθυμητή.
Σε όλες τις άλλες περιφέρειες έχουμε μια κάλυψη γύρω στο
75%, άρα μπορούμε να εγγράψουμε 1.5 εκατ. πολίτες, εκτός
από κάποια νησιά.
Στην Αττική πράγματι η κάλυψη είναι μικρότερη» επισήμανε ο
υπουργός Υγείας προσθέτοντας ότι στη διαδικασία έχουν βοηθήσει και τα φαρμακεία μέσω των οποίων έχουν γίνει, μέχρι στιγμής, περίπου 700.000 εγγραφές πολιτών στον προσωπικό γιατρό. Προανήγγειλε, δε, ότι μέσα στις επόμενες 48 ώρες θα υπογραφεί η απόφαση με την οποία ανοίγουν νέες ειδικότητες για
τον προσωπικό γιατρό. Όπως εξήγησε «η πρώτη φάση του
Προσωπικού Γιατρού αφορούσε μόνο γενικούς ιατρούς και παθολόγους, δικαιούχοι ήταν 4.000, μπήκαν σε 1 μήνα 1.200. Μπήκε
το 30%, θέλουμε να μπουν παραπάνω.
Ανοίγουμε την δεύτερη φάση που είναι ειδικότητες που
σχετίζονται με τις παθολογικές ειδικότητες, όπως είναι καρδιολόγοι, πνευμονολόγοι, αιματολόγοι. Είναι πάγιο αίτημα και
των Συλλόγων. Αντίστοιχα λοιπόν θα υπάρξει μια δεξαμενή
νέων γιατρών που θα μπουν στο σύστημα και με αυτόν τον
τρόπο κατά βάση το μεγαλύτερο μέρος των κενών θα έχει καλυφθεί».
Όσον αφορά τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς που παραμένουν σε αναστολή, ο Θάνος Πλεύρης είπε ότι η επαναξιολόγηση του μέτρο θα γίνει τον Δεκέμβριο με τα δεδομένα που
υπάρχουν με δύο εκδοχές: ή θα παραμείνει η αναστολή ή θα
αρθεί με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα.
Για τα επικαιροποιημένα εμβόλια, τέλος, κατά του κορονοϊού,
ο υπουργός Υγείας εκτίμησε ότι η επόμενη παρτίδα θα έρθει
στην Ελλάδα μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου και από εκείνη την
στιγμή χρειάζεται μια εβδομάδα για να μπουν στα εμβολιαστικά κέντρα.
Όπως διευκρίνισε όταν έρθουν τα εμβόλια για τις μεταλλάξεις Όμικρον 4 και 5, θα αποσυρθούν όσα έχουν μείνει με τη
μετάλλαξη Ομικρον 1. «Άρα πολίτες που πάνε τώρα να εμβολιαστούν εμβολιάζονται κατά της Ομικρον 1, που έχει πολύ
μεγάλη κάλυψη, 86%. Για την Όμικρον 4,5 η διαφορά είναι πολύ
μικρή, καθώς η κάλυψη φτάνει στο 90%.Οι πολίτες που έχουν
στο μυαλό τους να κάνουν τα 4,5 να ξέρουν ότι σε περίπου 15-20
μέρες από τώρα, δηλαδή γύρω στις 10 Οκτωβρίου θα βρίσκονται και τα τελευταία επικαιροποιημένα και θα υπάρχουν μόνο
αυτά» συμπλήρωσε ο υπουργός Υγείας και υπογράμμισε ότι
αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι οι ευάλωτες ομάδες, που
έχουν δηλαδή κάποιο συνοδό πρόβλημα ή είναι άνω των 60
ετών, είναι μείζον να εμβολιαστούν.

6 - θριάσιο

Tετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022

Μ

Χαρά και συγκίνηση στη βράβευση των νέων Φοιτητών του Ζεφυρίου

ε
εγκάρδιες
ευχές,
συγκίνηση και συναισθήµατα χαράς πραγµατοποιήθηκε η καθιερωµένη εκδήλωση βράβευσης
των των νέων Φοιτητών του Ζεφυρίου,
που πραγµατοποίησε η Ένωση Συλλόγων Γονέων Ζεφυρίου σε συνεργασία µε
τη ∆ηµοτική Κοινότητα και τον Αντιδήµαρχο Γιάννη Μαυροειδάκο το απόγευµα της Κυριακής 18 Σεπτεµβρίου
2022, στο κατάµεστο από κόσµο Πνευµατικό Κέντρο.
Τους νεοεισαχθέντες του ΓΕΛ Ζεφυρίου στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα της χώρας µας , τους εκπαιδευτικούς, τα µέλη των οικογενειών
τους και τους επίσηµους προσκεκληµένους υποδέχθηκαν και καλωσόρισαν τα
φιλόξενα µέλη της Ένωσης Γονέων ,
που φρόντισαν µε κάθε λεπτοµέρεια
την αρτιότητα της εκδήλωσης.
Την τελετή βράβευσης άνοιξε ο Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων
Ζεφυρίου κ. Βασίλης Νικολαϊδης, ο
οποίος έδωσε τα θερµά του συγχαρητήρια για το ξεκίνηµα της ακαδηµαϊκής
τους ζωής στους επιτυχόντες αλλά και
στους γονείς τους για τη στήριξη τους,

ενώ προέτρεψε τους µαθητές που δεν τα
κατάφεραν, να µη σταµατήσουν να
θέτουν υψηλούς στόχους.
Στη µοναδική εµπειρία του ως φοιτητής
στην
Κρήτη
αναφέρθηκε
ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς ο οποίος
ως καθηγητής και γονιός σήµερα,
συµβούλεψε τους νεοεισαχθέντες να
µην παρεκκλίνουν από τις σπουδές τους
και να µην λησµονούν
από πού
ξεκίνησαν. “Ο τόπος µας σας χρειάζεται

Webinar: «Βιομηχανική Κληρονομιά και
Αυτοδιοίκηση: από την αναγνώριση στην
προστασίαω και ανάδειξη»

Η

Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΥΝΜΤΕΑΜΘ), του
Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), στο
πλαίσιο του εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής
Κληρονομιάς (ΕΗΠΚ) 2022 - «Βιώσιμη Πολιτιστική Κληρονομιά Συντηρώντας το παρελθόν για τις μελλοντικές γενιές»,
αναλαμβάνει τη πρωτοβουλία, με την αιγίδα της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων Ελλάδας [Κ.Ε.Δ.Ε.], συνδιοργανωτή το Δήμο
Καβάλας και την υποστήριξη του Ελληνικού Τμήματος TICCIH και
της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Παραρτήματος Θεσσαλονίκης, της οργάνωσης διαδικτυακού
Σεμιναρίου για στελέχη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
με θέμα:
«Βιομηχανική Κληρονομιά και Αυτοδιοίκηση: από την
αναγνώριση και αξιολόγηση στην προστασία, ανάδειξη και
διαχείριση». Στόχος του σεμιναρίου είναι αφενός η ενημέρωση
των αυτοδιοικητικών παραγόντων, που καλούνται να
διαχειριστούν έργο πολιτισμού, σχετικά με την αναγνώριση της
αξίας των στοιχείων της βιομηχανικής κληρονομιάς, αφετέρου δε
η παρουσίαση καλών εφαρμοσμένων παραδειγμάτων από την
Ελλάδα, προστασίας και ανάδειξής τους ως υποδομές
ανάπτυξης, καθώς και η ενημέρωση για δυνατότητες δικτύωσης
για τη διαχείριση των βιομηχανικών μνημείων και τόπων.
Στο Σεμινάριο θα αναπτυχθούν οι παρακάτω θεματικοί
άξονες:
Αρχές προστασίας της Βιομηχανικής κληρονομιάς και
Διεθνής εμπειρία
Εμπειρία Δήμων

Καλά παραδείγματα και προβληματισμοί

Παραδείγματα ιδιωτικής πρωτοβουλίας ή / και σε

συνεργασία με Δήμους
Επίσης προγραμματίζονται συζητήσεις
τράπεζας με θέματα:
Νομικό και Χρηματοδοτικό πλαίσιο

στρογγυλής

Φορείς υποστήριξης

Συμμετοχή πολιτών - Δικτύωση

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 και την
Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 [ώρα έναρξης 9:00’ π.μ.] και θα
διεξαχθεί διαδικτυακά για λόγους υγειονομικής ασφάλειας. Οι
ενδιαφερόμενοι δύνανται να παρακολουθήσουν ζωντανά τις
εργασίες του σεμιναρίου, μέσω του παρακάτω συνδέσμου:
https://www.youtube.com/channel/UC6n5Na8cxa0Seem7C78ZEd
w/live. Οι ενδιαφερόμενοι για την παρακολούθηση του σεμιναρίου
μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στον παρακάτω
σύνδεσμο: https://forms.gle/E6d5nhchYtzzW6bH6

και σας περιµένουµε να
γυρίσετε”
υπογράµµισε
µεταξύ άλλων,
βραβεύοντας
τους
δύο
µαθητές του
ΓΕΛ
Ζεφυρίου
που
συγκέντρωσαν
την υψηλότερη
βαθµολογία
στις
φ ε τ ι ν έ ς
Πανελλαδικές
Εξετάσεις.
Ο ∆ήµαρχος µάλιστα, ζήτησε να βραβεύσει και τη µαθήτρια που πέτυχε την
εισαγωγή της στο Τµήµα Φυσικής του
Πανεπιστηµίου Κρήτης, από το οποίο
κι εκείνος υπήρξε φοιτητής.
Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι η η
∆ιευθύντρια του Γενικού Λυκείου Ζεφυρίου, κ. Βασιλική Αρµενάκα, εκπροσωπώντας το Σύλλογο ∆ιδασκόντων,
έδωσε τα θερµά της συγχαρητήρια στους
αποφοίτους που πέτυχαν στις φετινές

Πανελλαδικές Εξετάσεις ενώ ευχαρίστησε τη ∆ηµοτική Αρχή για τη θετική ανταπόκρισή της σε κάθε αίτηµα της
Σχολικής Κοινότητας. Καταλήγοντας η
∆ιευθύντρια ενηµέρωσε πως για τη
σχολική χρονιά 2021 – 2022,
η υποτροφία “Dr Ιωάννης Οικονόµου”
απονέµεται στους αριστεύσαντες µαθητές Παρασκευά Γαλή και Σπύρο Στρακόσια.
Στην εκδήλωση απονεµήθηκαν έπαινοι σε όλους τους επιτυχόντες, ενώ παραδόθηκαν συµβολικά χρηµατικά έπαθλα στους πέντε µαθητές µε την υψηλότερη επίδοση στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022.
Στην εορταστική βραδιά παρευρέθηκαν επίσης κι έδωσαν επαίνους και τις
ευχές τους, ο Βουλευτής Ν.∆ ∆υτικής
Αττικής Ευάγγελος Λιάκος, ο Αντιδήµαρχος Ζεφυρίου Γιάννης Μαυροειδάκος, ο Αντιδήµαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Θανάσης Σχίζας και ο Πρόεδρος
των
Παιδικών
Σταθµών
Ζεφυρίου Γιώργος Κούρκουλος. Τα παιδιά
τίµησαν επίσης µε την παρουσία τους η
∆ιευθύντρια του ΓΕΛ Ζεφυρίου κ.
Βασιλική Αρµενάκα και η καθηγήτρια

Πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων
σε δήμους και περιφέρειες (ΚΥΑ)

Μ

ε κοιν ή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικον ομικών και Εργασίας και
Κοιν ων ικών Υ ποθέσεων τροποποιείται προηγούμεν η απόφαση
για το
«Πρόγραμμα επιχ ορήγησης επιχ ειρήσεων , φορέων και
οργαν ισμών του δημοσίου τομέα,
όπ ως αυτός ορίζεται απ ό το
άρθρο 51 του ν . 1892/1990 και
επιχ ειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου
βαθμού (Δήμων και Περιφερειών )
του ν . 3852/2010, οι οπ οίες
ασκούν τακτικά οικον ομική δραστηριότητα για την απασχ όληση
μακροχ ρόν ια αν έργων ηλικίας 5567 ετών ». (ΦΕΚ Τεύχ ος Β 4898
16.09.2022)
Ειδικότερα τροποποιείται η υπ’
αρ. οικ. 28286/450/20-6-2017 (Β’
2307) κοιν ή υπουργικής απόφαση, ως εξής:

Α. Tο άρθρο 1 τροποποιείται και
αν τικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1
Στόχ ος του προγράμματος
Στόχ ος του προγράμματος είν αι
η δημιουργία 16.500 θέσεων
εργασίας πλήρους απασχ όλησης,
για την απασχ όληση μακροχ ρόν ια αν έργων , ηλικίας 55 έως 67
ετών .
Το πρόγραμμα απευθύν εται σε:
α) σε κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και
απ οκεν τρωμέν ες
Υ π ηρεσίες
ή/και περιφερειακές Διευθύν σεις
των φορέων Κεν τρικής Διοίκησης
β) επιχ ειρήσεις, φορείς και οργαν ισμούς του δημοσίου τομέα,
όπως αυτός επαν αοριοθετήθηκε

απ ό το άρθρο 51 του ν .
1892/1990 (Α’ 101), που ασκούν
τακτικά οικον ομική δραστηριότητα, γ) επιχ ειρήσεις της τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών ) του ν . 3852/2010 (Α’ 87)
που ασκούν τακτικά οικον ομική
δραστηριότητα».
Β. Στην παρ. 1 του άρθρου 2,
τροποποιείται και αν τικαθίσταται
ως εξής:
«1α. Η συν ολική προκαλούμεν η
δαπάν η από την έν αρξη έως και
την π ροβλεπ όμεν η λήξη του
π ροϋπολογίζεται έως το ποσό
ύψους τριακοσίων δεκατριών εκατομμυρίων οκτακοσίων πεν ήν τα
δύο χ ιλιάδων εν ν ιακοσίων είκοσι
εν ός ευρώ και έν τεκα λεπτών
(313.852.921,11 €), εκ των
οπ οίων
π οσό
ύψους
έως
187.852.921,11 € καλύπτεται από
τον προϋπολογισμό της Δ.Υ Π.Α.
και
π οσό
ύψους
έως
126.000.000,00 € καλύπτεται από
τους π ροϋπ ολογισμούς των
φορέων της γεν ικής κυβέρν ησης.
β. Η δαπάν η σε βάρος του
π ροϋπ ολογισμού της Δ.Υ Π.Α.
(ΚΑΕ2493) αν ήλθε για τα οικον ομικά έτη 2018- 2021 σε ποσό
ύψους 23.290.056,11 €, βαρύν ει
το οικον ομικό έτος 2022 έως του
ποσού ύψους 41.562.865,00 €

και τα επόμεν α οικον ομικά έτη
ως ακολούθως:
για το 2023: έως 25.000.000,00
€
για το 2024: έως 25.000.000,00
€
για το 2025: έως 25.000.000,00
€
για το 2026: έως 25.000.000,00
€
για το 2027: έως 23.000.000,00
€».
Γ. Στη παρ. 1 του άρθρου 7 τροποποιείται και αν τικαθίσταται ως
εξής:
«1. Μετά τη λήξη κάθε διμήν ου
απασχ όλησης, ο δικαιούχ ος υποβάλλει εν τός εν εν ήν τα (90) ημερών αίτηση με τα σχ ετικά δικαιολογητικά για καταβολή της επιχ ορήγησης, στο Γραφείο Απασχ όλησης του ΚΠΑ2 της έδρας ή του
υποκαταστήματος όπου απασχ ολείται ο επιχ ορηγούμεν ος εργαζόμεν ος. Με τη Δημόσια Πρόσκληση ορίζεται ο τρόπος υποβολής της αίτησης και των σχ ετικών
δικαιολογητικών για την καταβολή
της επιχ ορήγησης».
Κατά τα λοιπά ισχ ύουν οι διατάξεις της υπ ό στοιχ εία οικ.
28286/450/20-6-2017 (Β’ 2307)
κοιν ής υπ ουργικής απ όφασης,
όπως έχ ει τροποποιηθεί με τις
υπό στοιχ εία οικ. 66837/1486/1712-2018
(Β’
5764),
οικ.28011/635/9-7-2020
(Β’
2855), 19505/1-3-2022 (Β’ 1238)
και 67442/18-7-2022 (Β’ 3819)
όμοιές της. Η ισχ ύς της απόφασης αρχ ίζει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερν ήσεως.
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ΟΠΕΚΑ: Μετρητά τέλος για δεκάδες επιδόματα - Έρχονται οι προπληρωμένες κάρτες
Τέλος τα μετρητά για
περίπου
2
εκατομμύρια
δικαιούχους
επιδομάτων
του ΟΠΕΚΑ, με την καθιέρωση, από το 2023, της προπληρωμένης κάρτας.

Τα ποσά των επιδομάτων με
εξαίρεση τα αναπηρικά επιδόματα
θα μπαίνουν σε προπληρωμένη
κάρτα και όχι σε τραπεζικούς λογαριασμούς ενώ, οι δικαιούχοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν την προπληρωμένη κάρτα και να κάνουν τις
αγορές τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες του
Dnews μελετάται να καθιερωθούν
όρια ανάληψης μετρητών για τις
προπληρωμένες κάρτες που θα
κυμανθούν περίπου στο 50% του
ποσού και το ποσό που θα μένει
πέραν του ορίου θα μπορεί να
δαπανάται μόνο με ηλεκτρονικές
πληρωμές, δηλαδή με αγορές μέσω
POS, αγορές μέσω e-banking κ.α.
Από 1η Ιανουαρίου 2023 όλο το
ποσό του Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος θα μπαίνει στην προπληρωμένη κάρτα. Το ίδιο θα ισχύει
για όλα τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ με
εξαίρεση τα αναπηρικά και τα
επιδόματα της ΔΥΠΑ π.ΟΑΕΔ. Όλο
το ποσό του επιδόματος θα μπαίνει
στην προπληρωμένη κάρτα και
μέσω αυτής θα κάνει ο δικαιούχος
τις αγορές του.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι
συζητήσεις μεταξύ Υπουργείου
Εργασίας, Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τις τράπεζες
θα ολοκληρωθούν μέσα στο φθινό-

πωρο προκειμένου να γίνει ο διαγωνισμός για την ανάληψη του έργου.
Οι τράπεζες για να αναλάβουν τις
νέες κάρτες και να τις μοιράσουν
στους δικαιούχους θα λάβουν για
τον πρώτο χρόνο της υλοποίησης του
μέτρου, δηλαδή το 2023, ποσό ύψους
10 εκ. ευρώ.
Η λύση της προπληρωμένης κάρτας θα διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό
τη χρήση του επιδόματος, οποιασδήποτε κατηγορίας. Ο κάτοχος της
κάρτας θα συναλλάσσεται άυλα,
ηλεκτρονικά, μέσω e- shopping, ebanking και άλλες on line υπηρεσίες.
Παράλληλα
εξετάζεται
να
υπάρχει όριο στα μετρητά που θα
μπορούν να «σηκώσουν» οι δικαιούχοι των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ
και της ΔΥΠΑ, π. ΟΑΕΔ το οποίο
φαίνεται να κυμαίνεται στο 50% του
ποσού του επιδόματος.
Οι αλλαγές που θα γίνουν έχουν
ως εξής:

• Θα καθιερωθούν προπληρωμένες κάρτες και για τα άλλα σημαντικά προνοιακά επιδόματα του
ΟΠΕΚΑ, όπως το επίδομα παιδιού, το
επίδομα στέγασης και το επίδομα
γέννησης.
• Θα πληρώνονται με κάρτες τα
βασικά επιδόματα ανεργίας της
ΔΥΠΑ, π. ΟΑΕΔ
• Θα καθιερωθούν όρια ανάληψης
μετρητών για τις προπληρωμένες
κάρτες και το ποσό που θα μένει
πέραν του ορίου θα μπορεί να
δαπανάται μόνο με ηλεκτρονικές
πληρωμές, δηλαδή με αγορές μέσω
POS, αγορές μέσω e-banking κ.α.

• Θα δοθούν κίνητρα για τη χρήση
των προπληρωμένων καρτών για
συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες
(όπως οι δαπάνες για τα παιδιά ή
για τον τοκετό) και θα απαγορευθούν άλλες δαπάνες, όπως για τζόγο.
Ποια επιδόματα θα ενταχθούν σε
προπληρωμένη κάρτα

-Επίδομα Γέννησης: Επίδομα των
2.000 ευρώ που τέθηκε σε εφαρμογή
από την 1η Ιανουαρίου του 2020. Με
την κάρτα αυτή οι δικαιούχες μητέρες θα μπορούν να αγοράζουν οποιοδήποτε προϊόν τους χρειάζεται από
οποιοδήποτε κατάστημα της χώρας
με βρεφικά ή παιδικά είδη. Αντίθετα,
με βάση το υφιστάμενο σύστημα, το
ποσό των 2.000 ευρώ κατατίθεται σε
έναν τραπεζικό λογαριασμό της
μητέρας και αυτή μπορεί να κάνει
άμεση ανάληψη ακόμα και όλου του
ποσού μέσω του ΑΤΜ ή τραπεζικού
υποκαταστήματος.
- Επίδομα Παιδιού (Α21): Χορηγείται με εισοδηματικά κριτήρια από
το πρώτο παιδί και το συνολικό ποσό
καθορίζεται από τον αριθμό των
εξαρτώμενων παιδιών και την κατηγορία του οικογενειακού εισοδήματος. Το ποσό του επιδόματος ανέρχεται σε 70 ή 42 ή 28 ευρώ για κάθε
παιδί για το πρώτο και δεύτερο
παιδί ανά μήνα, ανάλογα με το ύψος
του εισοδήματος και σε 140 ή 84 ή 56
από το τρίτο και για κάθε επόμενο
παιδί, ανά μήνα.
-Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: Χορηγείται σε όσους δεν κατάφεραν να
συγκεντρώσουν τον απαραίτητο για

Έλεγχοι σε εκατοντάδες σχολικά κυλικεία από τις
υγειονομικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής

Μ

ε συστάσεις αλλά
και κυρώσεις όπου
δ ι απ ι σ τ ών ο ν τ αι
παραβάσεις συν εχ ίζον ται
οι υγειον ομικοί έλεγχ οι στα
κυλικεία των εκπ αιδευτικών μον άδων όλων των
βαθμίδων από τις αρμόδιες
Διευθύν σεις Υ γειον ομικού
Ελέγχ ου και Περιβαλλον τικής Υ γιειν ής της Περιφέρειας Αττικής κατόπ ιν και
σχ ετικής εν τολής του Περιφερειάρχ η Γ. Πατούλη.
Ήδη κατά την πρώτη
εβδομάδα έν αρξης των
μαθημάτων , από 12/9 έως 16/9, διεν εργήθηκαν έλεγχ οι σε 220 σχ ολικά συγκροτήματα , από τα οποία έγιν αν συστάσεις συμμόρφωσης σε 86 κυλικεία και επιβλήθηκαν
κυρώσεις σε 2.
Αξίζει ν α σημειωθεί ότι δεν διαπιστώθηκε καμία παράβαση ως προς την μη διάθεση ασφαλών προϊόν των , εν ώ σχ ετικά αυξημέν α ήταν τα περιστατικά – 44 στον
αριθμό- όπου κυλικεία είχ αν προς πώληση μη επιτρεπόμεν α είδη.
Υ πεν θυμίζεται ότι οι έλεγχ οι αφορούν στα κυλικεία των σχ ολείων , στις καν τίν ες
(σταθερές) και στους χ ώρους εστίασης των σχ ολικών συγκροτημάτων , προκειμέν ου
ν α διαπιστών εται η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων των σχ ετικών υγειον ομικών διατάξεων .
Ο Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ. Πατούλης, αν αφέρει χ αρακτηριστικά:« Με αίσθημα
ευθύν ης απέν αν τι στους χ ιλιάδες μαθητές και μαθήτριες, μεριμν ούμε για την τήρηση
των υγειον ομικών καν όν ων , ώστε ν α διασφαλιστεί η προστασία της υγείας τους κατά
την παραμον ή τους στα σχ ολεία. Με υψηλό το αίσθημα του καθήκον τος, οι αρμόδιες
υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττική, θα πραγματοποιούν ελέγχ ους καθ΄ όλη την διάρκεια του έτους, ώστε ν α εν τοπίζεται κάθε παράβαση που θέτει σε κίν δυν ο την υγεία
των παιδιών μας».

την συνταξιοδότηση ασφαλιστικό
χρόνο και ανέρχεται σε 360 ευρώ.
-Αγροτική εστία: Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε
τρίτεκνες και πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες συνταξιούχους ή ασφαλισμένες του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ). Το
πρόγραμμα αφορά στην καταβολή
χρηματικού βοηθήματος ύψους 700
ευρώ σε 4.000 τρίτεκνες μητέρες
και 1.000 ευρώ σε 1.000 πολύτεκνες
μητέρες.
-Επίδομα αναδοχής: Για κάθε
παιδί που τοποθετείται σε αναδοχή
χορηγείται στους ανάδοχους γονείς
ή στο ίδιο μετά την ενηλικίωσή του,
οικονομική ενίσχυση, για την κάλυψη
των τρεχουσών αναγκών διαβίωσης του αναδεχόμενου ατόμου. Το
ποσό που καταβάλλεται ξεκινάει
από 325 ευρώ και κλιμακώνεται στα
375 ευρώ και πάνω για παιδιά με
παθήσεις.

-Ενίσχυση
σε
Οικογένειες
Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών: Το ποσό ξεκινάει από 300
έως 600 ευρώ με τη χρήση εισοδηματικών κριτηρίων.
-Επίδομα ανεργίας: Διαμορφώνεται από 219 ευρώ έως 438 ευρώ το
μήνα για έως ένα έτος, ανάλογα με
το χρονικό διάστημα ασφάλισης του
ανέργου και των αποδοχών του.
-Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της
τακτικής ανεργίας
-Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη
παραμονή στο μητρώο ανέργων
-Επίδομα επίσχεσης
-Ειδικό βοήθημα σε αποφυλακισθέντες
-Ειδικό εποχικό βοήθημα
-Βοήθημα μακροχρονίως ανέργων
ύψους 200 ευρώ για έως 12 μήνες
-Επίδομα
αφερεγγυότητας
εργοδότη
-Επίδομα διαθεσιμότητας.

Το animation του Δήμου Φυλής για το περιβάλλον ταξιδεύει,
βραβεύεται και εντυπωσιάζει σε όλο τον κόσμο

Έ

να χρόνο μετά τη σύλληψη της ιδέας
της μαθήτριας του 1ου Λυκείου Άνω
Λιοσίων, Μαρίνας Λινάρδου, με την
υποστήριξη του ευρωπαϊκού προγράμματος Walk the Global Walk, η ταινία "Your
Daughter Hero" που σκηνοθέτησε ο σκηνοθέτης Αποστόλης Ηλιόπουλος σε συνεργασία
με το διεθνώς βραβευμένο Animation studio
"Brosinarts" έχει ταξιδέψει στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό, αναδεικνύοντας σε διεθνή
φεστιβάλ την ευαισθητοποίηση του Δήμου
Φυλής και την αφύπνιση της νέας γενιάς του
Δήμου σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.
Με θέμα την μεταφυσική σχέση που φαίνεται να έχει η μικρή Ηρώ με τα φυσικά φαινόμενα και κινούμενη στα πλαίσια του μαγικού
ρεαλισμού που η τεχνική του animation μπορεί να υποστηρίξει εύκολα δίνοντας προβάδισμα στην αισθητική και το συναίσθημα,
Στο Neum Animation Film Festival στην
πόλη Neum στη Βοσνία στο οποίο ο σκηνοθέτης ήταν καλεσμένος και μίλησε στην κρατική τηλεόραση της Βοσνίας για την ταινία
και τις πρωτοβουλίες του δήμου Φυλής σε
θέματα πολιτισμού και δράσεις ευαισθητοποίησης των δημοτών και ιδιαίτερα των
νέων για τα σύγχρονα προβλήματα.

Η ταινία παρουσιάστηκε τον τελευταίο
χρόνο μεταξύ άλλων:
στο OTB | Only The Best Film Awards στο
Μαϊάμι της Φλόριντα όπου και βραβεύτηκε,
στο ICONA 2022 [Animation Festival] που
διοργανώνει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στην
Κέρκυρα και θεωρείται από τα πιο σημαντικά στην Ελλάδα,
στο First-Time Filmmaker Sessions @
PinewoodStudios στο Λονδίνο,
στο festivus στο New Wesminster, British

ColumbiaCanada όπου και βραβεύτηκε,
στο Athens ANIMFEST,
στο International Cilento Film Festival στην
Ιταλία,
στο Thessaloniki Free Short Festival,
στο 6th Chaniartoon 2022 στα Χανιά,

Και συνεχίζουμε…
Απολαύστε το animation του Δήμου Φυλής
στο παρακάτω link στο youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=Na6Np3dH20&ab_channel=WalkTheGlobalWalk

Links από τα φεστιβάλ με την επίσημη
συμμετοχή της ταινίας μικρού μήκους του
Δήμου Φυλής:
https://athensanimfest.eu/2022/en/movies/16
7/
https://iconafestival.eu/2021/en/selection/274/
https://www.naff.ba/naff_program_ekologija.
asp
https://www.chaniartoonfest.gr/index.php/en/
chaniartoon2022/105-short-films-greece
https://www.imdb.com/title/tt15318714/
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Υπόμνημα πολιτών για την ανάδειξη αρχαιοτήτων στην πλατεία Ελευσίνας

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, με πλήρη
εν συναίσθηση της ιστορικής ευθύνης
που μας αναλογεί και με σεβασμό στην
πολιτιστική κληρονομιά των προγόνων
μας, απευθυνόμενοι πρός το υπουργείο
πολιτισμού και την πολιτική ηγεσία της
χώρας, ζητούμε:

Την ανάδειξη της ιεράς οδού και των
αρχαιοτήτων πέριξ αυτής, που αποδεδειγμένα βρίσκονται κάτω από την πλατεία Ηρώων Ελευσίνας, και που ήρθαν
στο φως πρόσφατα, έπειτα και από τις
δοκιμαστικές τομές που πραγματοποιεί η
ΕΦΑΔΑ.
Σύμφωνα με την απάντηση της υπουργού πολιτισμού Λίνας Μενδώνη σε
επίκαιρη ερώτηση της ανεξάρτητης βουλευτού Α. Αδαμοπούλου, οι σωστικές
ανασκαφές που διενεργούνται στην κεντρική πλατεία Ελευσίνας με δοκιμαστικές
τομές που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τον δήμο Ελευσίνας, ο οποίος
είναι και υπεύθυνος για το έργο ανάπλασης της πλατείας, βρέθηκαν αρχαιότητες
Ρωμαϊκής και παλαιοχριστιανικής
εποχής, μεταξύ άλλων τάφοι με κτερίσματα, τοιχίο της Ιεράς οδού, δύο
αρχαία πηγάδια κ.α
Φανταστείτε το μέγεθος του αρχαιολογικού πλούτου που θα έρθει στο φως, στην
περίπτωση συστηματικής ανασκαφής
ολόκληρου του χώρου της πλατείας
Ελευσίνας.
Διεκδικούμε τα αρχαία της πλατείας
Ηρώων, πλήρως ορατά και επισκέψιμα
ώστε να αποτελέσουν μέρος της σύγχρονης ζωής μας. Η ανάδειξη των αρχαιοτήτων θα αποτελέσει φάρο για τις επόμενες γενιές και θα προσθέσει τεράστια
προστιθέμενη αξία στην πόλη και τις
επιχειρήσεις της.
Συγκεκριμένα ζητάμε:

1.Την πλήρη ανάδειξη των αρχαιοτήτων που ήδη ήρθαν στο φως από τις
σωστικές ανασκαφές στην πλατεία
Ηρώων στην Ελευσίνα.
2.Την δέσμευση του χώρου της πλατείας και μετατροπή των σωστικών ανασκαφών σε συστηματική ανασκαφή από
Έλληνες και ξένους επιστήμονες.
3.Μελέτη εμπειρογνωμόνων από το

ΕΜΠ ή ξένα πανεπιστήμια, για το τί
υπάρχει κάτω από την πλατεία με την
χρήση σύγχρονων μέσων.

4. Χρηματοδότηση από το υπουργείο
πολιτισμού και το δήμο Ελευσίνας της
συστηματικής ανασκαφής, καθώς και
ανεύρεση πόρων για το σκοπό αυτό.
5.Οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων πέριξ της πλατείας, βάση της
κείμενης νομοθεσίας.

Θεωρούμε ότι το αίτημά μας είναι δίκαιο
και εφικτό, καθώς ανάλογη ανάδειξη
αρχαιοτήτων έχει ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία στην πλατεία Υπαπαντής στην
Καλαμάτα Μεσσηνίας.
Κατόπιν τούτου, ζητούμε την ικανοποίηση του εν λόγω ψηφίσματος από το
υπουργείο πολιτισμού και την αξιότιμη
υπουργό.
Α/Α
Χώρα
1
Μαγούλα
2
σίνα
3
Ελευσίνα
4
Ελευσίνα
5
σίνα
6
σίνα
7
σίνα
8
Ελευσίνα
9
Ελευσίνα
10
σίνα
11
Μαγούλα
12
Μαγούλα
13
Μαγούλα
14
σίνα
15
σίνα
16
σίνα

Ονοματεπώνυμο
Πόλη
Ημερ. Υπογραφής
Διονύσης Αντωνόπουλος
Greece 9/5/2022
Γεώργιος Παγώνης Ε λ ε υ Greece 9/5/2022
Δημήτρης Κανελλόπουλος
Greece 9/5/2022
Ελένη Κανελλοπούλου
Greece 9/5/2022
Νατάσα Κεφάλα
ΕλευGreece 9/5/2022
Λίνα Ζιώγα
ΕλευGreece 9/5/2022
Σοφία Μαγκούτα
ΕλευGreece 9/5/2022
Δημήτρης Κουκουβίνος
Greece 9/5/2022
Μιχάλης Γκουργκούλης
Greece 9/5/2022
Ευάγγελος Αδάμ
ΕλευGreece 9/5/2022
Γεώργιος Αντωνόπουλος
Greece 9/5/2022
Φίλιππος Καλαμπόκης
Greece 9/5/2022
Νίκος Νικολάου
Greece 9/5/2022
Έλλη Κερεζούδη
ΕλευGreece 9/6/2022
Ηρακλεία Πέππα
ΕλευGreece 9/6/2022
Στέλλα Ιωσηφίδη
ΕλευGreece 9/6/2022

17
όπυργος
18
σίνα
19
σίνα
20
σίνα
21
σίνα
22
σίνα
23
σίνα
24
σίνα
25
Ελευσίνα
26
Greece
27
σίνα
28
σίνα
29
σίνα
30
Greece
31
Greece
32
σίνα
33
Αθήνα
34
Greece
35
Greece
36
σίνα
37
Greece
38
Ελευσίνα
39
Greece
40
σίνα
41
JUbail
42
43
σίνα
44
σίνα

Μαργαρίτα Τσίγκου ΑσπρGreece 9/7/2022
Σοφία Αδάμ
ΕλευGreece 9/8/2022
Δημήτρης Μιχαήλος Ε λ ε υ Greece 9/8/2022
Γιώργος Κορακάκης Ε λ ε υ Greece 9/8/2022
Σπύρος Μυρόπουλος Ε λ ε υ Greece 9/8/2022
Έλενα Κρητικού
ΕλευGreece 9/8/2022
Στέλιος Ταντούρης
ΕλευGreece 9/8/2022
Στέλλα Τσαντέ
ΕλευGreece 9/8/2022
Μιχαήλ Μιχαλόπουλος
Greece 9/8/2022
Χριστίνα Γκιόκα
Αθήνα
9/8/2022
Βανέσσα Χατζή
ΕλευGreece 9/8/2022
Δημήτρης Ρενδούμης Ε λ ε υ Greece 9/8/2022
Νένα Ιακώβου
ΕλευGreece 9/8/2022
Ορσαλία Νικολακάκη Αθήνα
9/9/2022
Ελπίδα Μαύρου
Αθήνα
9/9/2022
Έυη Τυχεροπούλου Ε λ ε υ Greece 9/9/2022
Αναστασία Βαμβακά Ιακώβου
Greece 9/9/2022
Βασιλική Κλαψάκη
Αθήνα
9/9/2022
ΑΚ
Αθήνα
9/9/2022
Νικήτας Αναστασίου Ε λ ε υ Greece 9/9/2022
Χρήστος Ταμπακάκης Αθήνα
9/10/2022
Άγγελος Αναστασόπουλος
Greece 9/10/2022
Antoine P Ελευσίνα
9/10/2022
Αναστασία Πάλλη
ΕλευGreece 9/10/2022
Μελέτιος Βασιλείου A
l
Greece 9/10/2022
Βούλα Γογωνά
Athens
Greece 9/10/2022
Φανή Φωτίου
ΕλευGreece 9/10/2022
Μελέτης Παντελίδης Ε λ ε υ Greece 9/11/2022

45
Ειρήνη Καλιντζάκη
Ελευσίνα
Greece 9/11/2022
46
Μαρία Μπαρμπέρη Μ ά ν δρα
Greece 9/11/2022
47
Αναστάσιος Παντόπουλος
Αθήνα
Greece 9/12/2022
48
Γιώργος Εγγλέζος
Αθήνα
Greece 9/12/2022
49
Μελέτιος Κανάκης
Ελευσίνα
Greece 9/12/2022
50
Μυρσίνη Ευσταθίου Ε λ ε υ σίνα
Greece 9/12/2022
51
Μιχάλης Σκαρμούτσος
Ελευσίνα Greece 9/12/2022
52
Ηλίας Δημήτρης Χειμώνας
Πάτρα
Greece 9/12/2022
53
Μιχαήλ Κουτρούλης Ε λ ε υ σίνα
Greece 9/12/2022
54
Σοφία Τζινίδη
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Greece
9/12/2022
55
Καλλιόπη Αντωνάρα Ε λ ε υ σίνα
Greece 9/13/2022
56
Νίκος Πηλιχός
Ελευσίνα
Greece 9/13/2022
57
Ασπασία Τόρνου
Αθήνα
Greece 9/13/2022
58
Λάουρα Μεϊνάρδη
Καλλονή
Greece 9/13/2022
59
Iakhos Ag Αθήνα
Greece 9/13/2022
60
Ριζοπουλου Ιουλία
Ελευσίνα
Greece 9/13/2022
61
Μαρίνα Τερζή
Ελευσίνα
Greece 9/14/2022
62
Ozgur Guney
Montréal Greece 9/14/2022
63
Γεώργιος Πέστροβας Ε λ ε υ σίνα
Greece 9/14/2022
64
Μιχάλης Αργυροκαστρίτης
Πειραιάς Greece 9/15/2022
65
Μαρια Μπία
Ελευσίνα
Greece 9/15/2022
66
Μαρία Γκαζάλου
Ελευσίνα
Greece 9/15/2022
67
Αθανασιος Μίχας
Ελευ-

σίνα
Greece 9/15/2022
68
Μαρία Δούκα
Ελευσίνα
Greece 9/15/2022
69
Πολυξένη Λυκίδου
Αθήνα
Greece 9/16/2022
70
Μαρία Παντελίδη
Ελευσίνα
Greece 9/16/2022
71
Έφη Κωνσταντίνου Μέγαρα
Greece 9/16/2022
72
Ιωάννης Λούκος
Ελευσίνα
Greece 9/16/2022
73
Μιχάλαρος Ιωάννης Ε λ ε υ σίνα
Greece 9/16/2022
74
Άννα Καλαθά
Ελευσίνα
Greece 9/17/2022
75
Γεώργιος Πάλλης
Ελευσίνα
Greece 9/17/2022
76
Δημητρης Πετροπουλος
Sydney Australia 9/17/2022
77
Ιωάννα Παπουτσόγλου
London UK
9/17/2022
78
Ιωάννης Ηλιόπουλος Ε λ ε υ σίνα
Greece 9/17/2022
79
Ελενη Κοντογιώργη Αθήνα
Greece 9/17/2022
80
Γεωργία Πανολιάσκου
Αθήνα
Greece 9/17/2022
81
Ελένη Σουλαδάκη
Ελευσία
Greece 9/17/2022
82
Ελπιδα Βουτσά
Πέραμα
Greece 9/17/2022
83
Φωτεινή Κοροπούλη Αθήνα
Greece 9/18/2022
84
Φιλάνθη Καλαματιανού
Nicosia Cyprus
9/18/2022
85
Γιώργος Σαμπάνης
Μαγούλα Greece 9/19/2022
86
Μανώλης Τερεζάκης Αθήνα
Greece 9/19/2022
87
Καλλιόπη Σκουμπουρδή
Αθήνα
Greece 9/19/2022
88
Γιώργος Πάλλης
Αθήνα
Greece 9/19/2022
89
Αλεξάνδρα
Κωνσταντινοπούλου Αθήνα
Greece
9/19/2022

Την άμεση αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης οικίας συνταξιούχου με προβλήματα
υγείας στο Δήμο Αχαρνών ζητούν βουλευτές του ΚΚΕ

Την άμεση αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης οικίας
συνταξιούχου με προβλήματα υγείας στο Δήμο Αχαρνών ζητούν οι βουλευτές του ΚΚΕ, Γιάννης Γκιόκας,
Λιάνα Κανέλλη, Χρήστος Κατσώτης, Διαμάντω Μανωλάκου και Θανάσης Παφίλης, προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Αναλυτικά:

«Εδώ και 7 μήνες, η Θωμαΐς Βλουτή, συνταξιούχος,
που κατοικεί στο Δήμο Αχαρνών και αντιμετωπίζει
σοβαρά προβλήματα υγείας, ζει χωρίς ρεύμα, αφού η
ΔΕΗ έχει κόψει την ηλεκτροδότηση στην οικία της για
χρέος προς την εταιρεία που πλέον έχει ξεπεράσει τα
2.000 ευρώ.

Παρά τις προσπάθειες που έκανε για διακανονισμό,
δυστυχώς δεν κατάφερε τίποτα. Οι διακανονισμοί, που
πρότεινε η εταιρεία, στην οποία η ΔΕΗ ανέθεσε την
είσπραξη του χρέους, ήταν αδύνατο να εξυπηρετηθούν,
αφού αρχικά το μοναδικό της εισόδημα ήταν το πενιχρό

επίδομα ΚΕΑ ύψους 200 ευρώ, το οποίο στην πορεία
κόπηκε μετά την καταβολή της σύνταξης του αποθανόντος συζύγου της, που ανέρχεται στα 350 ευρώ.

Όλους αυτούς τους μήνες, που ζει χωρίς ρεύμα, οι
λογαριασμοί συνεχίζουν να έρχονται με τις πάγιες
χρεώσεις, όπως δημοτικά τέλη, τέλη για τις ΑΠΕ, ρήτρα
αναπροσαρμογής κτλ. Ο κάθε λογαριασμός ανέρχεται σε
ποσά από 150 ως 250 ευρώ, με αποτέλεσμα το χρέος
προς την ΔΕΗ συνεχώς να διογκώνεται.
Η συνταξιούχος όλο αυτό το διάστημα τα βγάζει πέρα
χάρις στην εργατική λαϊκή αλληλεγγύη.

Η συγκεκριμένη γυναίκα δεν είναι η μοναδική
περίπτωση που βρίσκεται σε αυτή τη δυσχερή θέση.
Άλλωστε με βάση τα στοιχεία των εταιρειών παροχής
ρεύματος πλέον ένας στους δυο καταναλωτές δυσκολεύεται να πληρώσει τους λογαριασμούς ενέργειας, μετά
και τις τελευταίες αυξήσεις στα τιμολόγια. Την ίδια στιγμή, που όλο και περισσότερα λαϊκά νοικοκυριά βυθίζον-

ται στην ενεργειακή φτώχεια, ενόψει μάλιστα και του
χειμώνα, η κυβέρνηση επιδοτεί με ζεστό χρήμα τους
παρόχους ενέργειας, γεγονός που καταδεικνύει την
αντιλαϊκή πολιτική της.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. υπουργός, τι μέτρα θα πάρει η
κυβέρνηση, ώστε:
- Να διαγραφεί το χρέος της συνταξιούχου προς τη
ΔΕΗ.
- Να αποκατασταθεί άμεσα η ηλεκτροδότηση της
οικίας της, λαμβάνοντας υπόψη ότι η γυναίκα αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας».
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Έρχεται επίδομα και για… ηλιακούς θερμοσίφωνες

Σκρέκας: «Η κυβέρν ηση έχει “στα σκαριά” πρόγραμμα επιδότησης

για τους ηλιακούς θερμοσίφων ες εν όψει του δύσκολου χειμών α που
θα επιδειν ώσει και η εν εργειακή κρίση»

Ο

υπ ουργός Περιβάλλον τος και
Εν έργειας, Κώστας Σκρέκας,
δήλωσε ότι η κυβέρν ηση έχ ει
“στα σκαριά” πρόγραμμα επιδότησης για
τους ηλιακούς θερμοσίφων ες εν όψει
του δύσκολου χ ειμών α που θα επιδειν ώσει και η εν εργειακή κρίση.

Μιλών τας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, ο
Κώστας Σκρέκας αν αφέρθηκε και στο
π ρόγραμμα για την
τοπ οθέτηση
250.000 φωτοβολταϊκών έως το τέλος
του χ ρόν ου το οποίο απευθύν εται σε
ν οικοκυριά, αγρότες και επαγγελματίες.
Από τα 250.000 πάν ελ, τα 150.000 θα
τοποθετηθούν στις στέγες ν οικοκυριών , τα 75.000 θα αφορούν αγρότες και
τα 75.000 επαγγελματίες.
Ερωτηθείς για π ιθαν ές διακοπ ές
ρεύματος, ο υπουργός δήλωσε πως είν αι
μια σχ εδόν μηδαμιν ή πιθαν ότητα. “Στη
ζωή και όταν μαίν εται έν ας πόλεμος
συμβατικός και εν εργειακός, καν είς δεν
μπορεί ν α αποκλείσει τίποτα, αλλά επαν αλαμβάν ω ότι είν αι πολύ μικρές αυτές
οι πιθαν ότητες, σχ εδόν μηδεν ικές.
Και στις αιχ μές θα έχ ουμε ρεύμα και

φυσικό αέριο και έχ ουμε κάν ει ό,τι πρέπει ώστε η Ελλάδα ν α μην έχ ει μεγάλο
κίν δυν ο ν α έχ ουμε «δελτίο» όπως το
λέτε εσείς”.
Υ ποστήριξε ότι στο ν έο μηχ αν ισμό
της κυβέρν ησης για τη στήριξη των ν οικοκυριών θα υπάρξουν τρεις κλίμακες
με το μεγάλο ποσοστό των ν οικοκυριών
ν α βρίσκεται στην πρώτη κλίμακα και
όσους έχ ουν μεγαλύτερη καταν άλωση
στην δεύτερη και την τρίτη.
“Εκεί θα δίν ουμε τη δυν ατότητα σε
αυτούς που έχ ουν μεγαλύτερη καταν άλωση εφόσον μειώσουν κατά 15% την
καταν άλωση εν έργειας, όταν έρθει ο
εκκαθαριστικός λογαριασμός ν α λάβουν
μια επιπλέον επιδότηση που θα έρθει
στον εκκαθαριστικό λογαριασμό από
τον προμηθευτή τους”, δήλωσε χ αρακτηριστικά.
Ερωτηθείς για το φυσικό αέριο, αν έφερε ότι η στήριξη θα είν αι τέτοια που ν α
καθιστά πιο προσιτή την τιμή αλλά σε
καμιά περίπτωση δεν θα είν αι όπως
ήταν προ κρίσης, καθώς η τιμή έχ ει
αυξηθεί κατά 7 με 10 φορές σε 1,5
χ ρόν ο.

Απεργία ΜΜΜ: Ποια μέσα τραβούν σήμερα χειρόφρενο

Μ

ε υπομονή θα πρέπει
να οπλιστούν σήμερα
οι πολίτες καθώς οι
εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αποφάσισαν
να προχωρήσουν σε 24ωρη
απεργία, την οποία προκήρυξε το Εργατικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ) ενόψει της ψήφισης
του σχεδιου νόμου για τις
ΔΕΚΟ στη Βουλή.

Σήμερα Τετάρτη δε θα κυκλοφορήσουν καθόλου λεωφορεία, τρόλεϊ, ο ηλεκτρικός, το
Τραμ ενώ δε θα λειτουργήσει
και το μετρό και στις τρεις
γραμμές του.
Οι εργαζόμενοι προγραμματίζουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο
Οικονομικών στις 12 το
μεσημέρι.
Η απόφαση για την απεργία
ελήφθη σε έκτακτη συνεδρίασή του ΕΚΑ, καθώς όπως επισημαίνουν με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών εισάγονται
διατάξεις με τις οποίες:

Κατακρημνίζεται το εργασιακό
καθεστώς των
ε ρ γ α ζ ομ έ ν ω ν
στις
Δημόσιες
Επιχειρήσεις και
Οργανισμούς με
την
εισαγωγή
ρυθμίσεων που
οδηγούν
σε
ε ρ γ α ζ όμ ε ν ους
δύο ταχυτήτων.

Ακυρώνονται οι επιχειρησιακές Σ.Σ.Ε. και οι Κανονισμοί
Εργασίας για τους νεοπροσλαμβανόμενους.

Ανοίγει η πόρτα για ενοικιαζόμενους εργαζόμενους
και στις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς.
Καταργείται ή πλήρης
απασχόληση και η απασχόληση αορίστου χρόνου με τη
δυνατότητα
πρόσληψης
εκτάκτων υπαλλήλων και
μάλιστα όχι σε υποστηρικτικά
συστήματα αλλά και σε βασικές ειδικότητες όπως οδηγοί ή

τεχνίτες στις επιχειρήσεις
δημοσίων μεταφορών.
Εκμηδενίζεται ο ρόλος του
ΑΣΕΠ στο σύστημα προσλήψεων σε τυπικό έλεγχο λίγων
ημερών που δεν θα ολοκληρώνεται ποτέ, δίνοντας τη
δυνατότητα σε επιτροπές των
ίδιων των εταιρειών να καθορίζουν τον τρόπο επιλογής
προσωπικού
εισάγοντας
πλέον και την έωλη διαδικασία
της
προσωπικής
συνέντευξης.
Φαλκιδεύεται η δυνατότητα
των εργαζομένων στον ΟΑΣΑ
και τις θυγατρικές του να υπάγονται στο σύστημα κινητικότητας του Ν. 4440/2016.

Πειραιάς: Κοκαΐνη αξίας άνω των 6 εκατ.
ευρώ κατασχέθηκε στο λιμάνι

Σ

υνολικά 173 κιλά και 450 γραμμάρια κοκαΐνης, μέσα σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη, σε εμπορευματοκιβώτιο στο λιμάνι του Πειραιά, εντόπισαν το πρωί της Δευτέρας, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής.
Τα ναρκωτικά «ταξίδεψαν» στην Ελλάδα από τη Νότια Αφρική και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, το προσδοκώμενο όφελος από την
πώληση της κοκαΐνης, θα ξεπερνούσε το χρηματικό ποσό των 6.000.000
ευρώ.
Οι αστυνομικοί, είχαν θέσει υπό επιτήρηση το «ύποπτο» εμπορευματοκιβώτιο-ψυγείο, αξιοποιώντας πληροφορίες από το Γραφείο D.E.A. της
Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα, για επικείμενη δια θαλάσσης εισαγωγή μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης.
Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε προχθες το πρωί, με τη συμμετοχή
και της Γ’ Τελωνειακής Διεύθυνσης Πειραιά, της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και του Τμήματος Δίωξης
Ναρκωτικών του Σ.Δ.Ο.Ε., εντοπίστηκαν συνολικά 160 συσκευασίες με
κοκαΐνη.
Μάλιστα οι έμποροι, είχαν κρύψει τα ναρκωτικά μέσα σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στα τοιχώματα του εμπορευματοκιβωτίου. Η Υποδιεύθυνση
Δίωξης Ναρκωτικών που έχει αναλάβει την προανάκριση βρίσκεται σε
συνεργασία με τις ομόλογες Αρχές του εξωτερικού, για την ταυτοποίηση
και σύλληψη των δραστών.

Eurostat: Εκτοξεύτηκε η τιμή του ψ ωμιού
– Πόσο αυξήθηκε στην Ελλάδα

Σε ιστορικά υψηλά
επίπεδα εκτιν άχ θηκε η τιμή
του ψωμιού στις χ ώρες μέλη
της ΕΕ τον Αύγουστο.
Μάλιστα,
με
τον
π ληθωρισμό
στην
ευρωζών η
να
διαμορφών εται σε 9,1%,
σφίγγον τας ασφυκτικά τη
θηλιά της ακρίβειας για τα
ευρωπ αϊκά ν οικοκυριά, η
μέση τιμή του ψωμιού, που
βρίσκεται στη βάση της
διατροφής,
εκτιν άχ θηκε
τον Αύγουστο σε ετήσια
βάση κατά 18%, γεγον ός το
οποίο κατά το μεγαλύτερο μέρος οφείλεται στη διαταραχ ή που προκάλεσε στις
αγορές ο πόλεμος στην Ουκραν ία.
Σύμφων α, δε, με τα στοιχ εία της Eurostat, η αν τίστοιχ η αύξηση τον Αύγουστο το
2021 ήταν 3%.Στην Ελλάδα ο μέσος όρος μεταβολής της τιμής του ψωμιού
διαμορφώθηκε πολύ πιο πάν ω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, φτάν ον τας στο
22,8%. Ο υψηλότερος μέσος ρυθμός μεταβολής των τιμών του ψωμιού καταγράφηκε
στην Ουγγαρία, κατά +66%, στη Λιθουαν ία κατά +33%, και στην Εσθον ία και τη
Σλοβακία (και οι δύο +32%). Ο χ αμηλότερος μέσος ρυθμός μεταβολής των τιμών
του ψωμιού καταγράφηκε στη Γαλλία (+8% τον Αύγουστο του 2022), στην Ολλαν δία
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ΕΠΟ-Κύπελλο Ελλάδας:
O Πανελευσινιακός στην
Βάρδα για την 2η φάση

Ο Πανελευσινιακός ΑΟ αγωνίζεται σήμερα εκτός
έδρας στα πλαίσια της 2ης φάσης του κυπέλλου
Ελλάδας με τον ΠΑΟ Βάρδας. Ο Ανδρέας Σκέντζος θα έχει όλους τους παίκτες στην διάθεσή του
και στόχος της ομάδας η πρόκριση στην επόμενη
φάση του θεσμού.

Τετάρτη 21/9 – 16:00

ΠΑΟ Βάρδας-Πανελευσινιακός
Διαιτητής: Βαρτσάκης (Λακωνίας)
Βοηθοί: Αντωνόπουλος, Σόβολος (Λακωνίας)
ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

ΑΕΠ Κοζάνης-ΠΟ Ελασσόνας
Διαιτητής: Τζάμος (Καστοριάς)

Tετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022

Βοηθοί: Σιδερίδης, Γκίτσος (Καστοριάς)

Βύρων Καβάλας-ΠΟ Φήκης
Διαιτητής: Γκαϊτατζής (Δράμας)
Βοηθοί: Σιαμάνης (Δράμας), Βακουφτσής (Σερρών)
Αστέρας Σταυρού-Βατανιακός
Διαιτητής: Ζύγας (Αιτ/νίας)
Βοηθοί: Κατσαρός, Μπύρος (Ευρυτανίας)

Αστέρας Πετριτή-Απόλλων Παραλιμνίου
Διαιτητής: Τζόβας (Ηπείρου)
Βοηθοί: Ευαγγέλου, Γκέλης (Ηπείρου)

ΑΕΡ Αφάντου-Διαγόρας Βραχνεΐκων
Διαιτητής: Νικολάου (Αθηνών)
Βοηθοί: Παπαδάμ (Πειραιά), Ξουρίδας (Ανατ. Αττικής)
Ηλιούπολη-Ερμής Μελιγούς
Διαιτητής: Δαμιανάκης (Πειραιά)
Βοηθοί: Αλεξοπούλου (Ανατ. Αττικής), Ιωαννίδης
(Πειραιά)
Ρεπορτάζ-ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΄΄ΑΠΟΒΑΣΗ΄΄ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΙΚΟΥ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
''Απόβαση΄΄ στα Άνω Λιόσια
έκανε ο Μεγαρι κός με 50
ποδοσφαιριστές της ακαδημίας
των τμημάτων Κ18 & Κ16, για
να αγωνι στεί
σε
φι λι κά
παιχνίδια με αντίστοιχα τμήματα
του Ερμή Άνω Λιοσίων.
Πέντε ώρες ποιοτικό ποδόσφαιρο πρόσφεραν όλοι οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων και οι προπονητές τους
κ.κ. Σαμπάνης Κ. και Κέλλης
Δ. δοκίμασαν πολλά συστήματα
εν όψει του επίσημου πρωταθλήματος της
ΕΠΣΔΑ. Δι ενεργήθηκαν τρει ς συνολι κά
αγώνες, δύο για την Κ16 και ένας για την
Κ18.
Για την ιστορία, τα αποτελέσματα στους δύο
αγώνες της Κ16 ήρθαν ισόπαλοι 1-1 και
αυτός της Κ18 νικητής ο Μεγαρικός με 2-3.

Συμμετείχαν στους αγώνες όλα τα παιδιά της
αποστολής και χάρηκαν ποιοτικό παιχνίδι οι
θεατές.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ...
Ευχαριστούμε την ομάδα του Ερμή Άνω
Λιοσίων για την ζεστή φιλοξενία τους και
υποσχόμαστε να την ανταποδώσουμε.

Γιάννης Φιλίππου:
ΕΝΑ ΠΡΩΙΝΟ ΠΟΥ
ΣΗΜΑΔΕΥΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ!

Το πρωινο της 18ης
Σεπτεμβρίου του 2022
ήταν συγκλονιστικό!
Ενα Αμφιθέατρο που
ξεχείλιζε από κόσμο
μέσα κι έξω ήλθε για
μένα και την Ομάδα
μας! Δεν πίστευα αυτό
που έβλεπα! Δεν πίστευα ότι η Παρουσίαση
ενός
Αθλητικού
(κυρίως)Βιβλίου, από
κάποιον που Πρώτη
φορά έγραφε θα είχε
τέτοια ανταπόκριση!
Ομως σιγά-σιγά κατάλαβα, ότι δεν ήλθαν μόνο γι αυτό!
Ηλθαν για την εκτίμηση σε μένα και την μακρόχρονη συμμετοχή
μου στα Κοινα της πόλης μας, με Αρχές, με ήθος, με λάθη, αλλά
κυρίως με Αλήθειες! Ηλθαν για τους συνεργάτες μου, που όλα
αυτά τα χρόνια, χωρίς να έχουν ανάγκη οποιασδήποτε προβολής, έχουν κερδίσει την Αγάπη και τον Σεβασμό, με τη δουλειά
και τη συνέπειά τους όλης της Ελευσίνας και όχι μόνο! Ηλθαν για
την Ομάδα μας τον Πανελευσινιακό, που έχει σημαδέψει στο
σύνολό του τη σύγχρονη Ιστορία της Ελευσίνας και συνεχίζει να
το κάνει με μεγάλη επιτυχία!
Τις θεσμικές παρουσίες θα τις αναφέρει αναλυτικά η Ανακοίνωση της Ομάδας μας. Εγώ θέλω να πω από τα βάθη της
καρδιάς μου:
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ, Λένα, Τινα, Μιχαήλ, που με αντέξατε και με
αντέχετε ακόμα!
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ, Αργύρη, Θοδωρή,Ντένη, Βαγγέλη και Θανάση, που καθήσατε δίπλα μου σ αυτην την μεγάλη για μένα στιγμή και είπατε τα τόσο Όμορφα λόγια! Ευχαριστώ και τον Χρήστο
που ο covid δεν τον άφησε να έλθει απο την Καρδίτσα!
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ, όλους τους Συνεργάτες μου όλα αυτά τα χρόνια και κυρίως, όλους όσους άντεξαν αυτή τη μεγάλη και ταυτόχρονα δύσκολη πορεία ΚΑΙ ΈΧΟΥΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΉ ΘΈΣΗ ΣΤΟ
ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ!
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ, τα νέα παιδιά, που πλαισιώνουν πλέον τους
παλιούς στο νέο Δ.Σ. και δημιουργουν την Ελπίδα για το Μέλλον
της Ομάδας μας!
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ τους φίλους μου, που ανταποκρίθηκαν στο
καλεσμά μου και ήταν εκεί για να με στηρίξουν!
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ, τους φιλάθλους και τους γονείς των παιδιών,
που έδωσαν το παρόν, αφήνοντας κάθε υποχρέωσή τους!
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ, όλους τους Αθλητές, Αθλητριες, Προπονητές,
παλιούς και Νέους για την συγκινητική τους παρουσία
ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ όλους εσάς που μου στείλατε τα τόσο συγκινητικά μηνύνατα, καθώς λόγοι ανεξάρτητοι της θέλησής σας δεν
σας επέτρεψαν να παρευρεθείτε!
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ, όλους τους εκπροσώπους των Μεγάλων και
Μικρότερων χορηγων μας, τις Επιχειρήσεις και τους Επαγγελματίες της Περιοχής μας, τους Γιατρους, τους φυσιοθεραπευτές,
Όλους!
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ, τους Θεσμικούς Εκπροσώπους, που με
τίμησαν πραγματικά με τη παρουσία τους
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΟΛΟΥΣ!
Ακόμα κι αυτούς, που παρότι συνεργαστήκαμε χρόνια,
αγνόησαν αυτή τη παρουσία! Μόνο Αγάπη και Εκτίμηση έχω για
τον καθένα χωριστά και βέβαια τις σελίδες του Βιβλίου που τους
ανάλογουν!

Tετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022

Πρεμιέρα με πολλά γκολ οι
Παλαίμαχοι της Δάφνης Ερυθρών

Πρεμιέρα για την
ν έα αγων ιστική
περίοδο το παιχ ν ίδι
της ομάδας των
Παλαιμάχ ων της
Δάφν ης Ερυθρών με
την αν τίστοιχ η ομάδα
του Παν σταυραικου
που έλαβε χ ώρα στο
γήπεδο του Ελεών α
Θηβών με τελικό
σκορ 9-5.Σκορερ της
ομάδας της Δάφν ης
Ερυθρών ο Αλέκος
Λεχ ρής (ΖΙΟ) με τέσσερα γκολ, Αγγελής με
δύο

γκολ,Παλαιολογόπουλος επίσης με δύο γκολ και ο
Ζέρβας με έν α.Ειδικη μν εία πρέπει ν α γίν ει και στον
αιών ιο έφηβο Χρήστο Αρδίζογλου που αγων ίστηκε με
την αν τίπαλη ομάδα.Ευχ αριστουμε τον ρεφερι του
αγών α κύριο Μεγαρίτη για την συμβολή του.Αξιζει ν α
σημειωθεί επίσης ότι πριν τον αγών α έγιν ε καταν ομή
των ν έων εμφαν ίσεων της ομάδας.Κλειν ον τας, οι
παλαίμαχ οι της Δάφν ης Ερυθρών εύχ ον ται ολόψυχ α
σε όλα τα αθλητικά σωματεία ν α έχ ουν μια χ ρον ιά

Δύο προσθήκες ο Απόλλωνας
Ποντίων Ασπροπύργου

Ο Απόλλωνας Ποντίων Ασπροπύργου πραγαματοποίησε δυο νέες μεταγραφές νεαρών ποδοσφαιριστών.
Πήρε τον 20χρονο Χρήστο Ανθόπουλο, από τον
Πυρρίχιο, και από τις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ, έχοντας
υπάρξει μέλος της Κ17. Και τον 20χρονο Τάσο Δανιηλίδη, που πέρσι αγωνιζόταν στο Δερβένι.
Η προετοιμασία συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς με
τις οδηγίες του προπονητή Γιώργου Αδάκτυλο.

θριάσιο-11

Ο ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΕΙ
ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΚΙΑ!

Τ

ο ποδόσφαιρο είν αι γν ωστό ότι έχ ει μια πληθώρα
αν απτυξιακών πλεον εκτημάτων για τα παιδιά.
Αυτές περιλαμβάν ουν τη διδασκαλία κιν ητικών
δεξιοτήτων , όπως ο συν τον ισμός χ εριού-ματιού ή το
χ τύπημα μιας μπάλας, κοιν ων ικές δεξιότητες μέσω της
αλληλεπίδρασης με συν ομηλίκους και δεξιότητες επικοιν ων ίας που είν αι απαραίτητες για την εξάσκηση της
ομαδικής εργασίας. Εκτός από τα αν απτυξιακά οφέλη,
διδάσκει επίσης στα παιδιά πώς ν α είν αι καλοί ηγέτες
και οπαδοί, τα βοηθά ν α μάθουν πώς ν α αν τιμετωπίζουν τόσο τη ν ίκη όσο και την ήττα και τα διδάσκει για τη σκληρή δουλειά, την αφοσίωση και την επιμον ή.

Έν α παιδί που αγαπά τον αθλητισμό θα αφιερώσει
ώρες εξασκών τας και τελειοποιών τας την τεχ ν ική του
προκειμέν ου ν α γίν εται καλύτερο με κάθε παιχ ν ίδι.
Αυτό το επίπεδο αφοσίωσης και εργασιακής ηθικής
είν αι έν α σπουδαίο μάθημα ζωής που θα βοηθήσει τα
παιδιά ν α προετοιμαστούν για τις προκλήσεις που
μπορεί ν α αν τιμετωπίσουν στην εν ήλικη ζωή.
Ο Μαν δραϊκός Αθλητικός Όμιλος και η Ποδοσφαιρική
Ακαδημία του , δίν ει βαρύτητα στις μικρές ηλικίες και
καλύπτει τις αν άγκες του καθεν ός παιδιού και των
γον ιών του αν τίστοιχ α. Από την ηλικία των 4 ετών ,
πριν καν πάει δηλαδή στο δημοτικό το παιδί, μπορεί
ν α γίν ει μέλος μας. Τα ηλικιακά γκρουπ χ ωρίζον ται αν ά
2 έτη. Γίν ον ται προπον ήσεις 3 φορές την εβδομάδα
και κάθε Σαββατοκύριακο δίν εται η «παράσταση»
μπροστά στα μάτια των πιστών φιλάθλων . Από την
ηλικία λοιπόν των 5 ετών το παιδί «βαφτίζεται» με την
ιδιότητα του ποδοσφαιριστή και όπως στο σχ ολείο
ακολουθεί μια πορεία μέχ ρι την αποφοίτηση του στην
εν ηλικίωση, έτσι και στο ποδόσφαιρο διδάσκεται
συγκεκριμέν α πράγματα με μια αλληλουχ ία, αν άλογα με
την ηλικία του.
Στα πρώτα χ ρόν ια, το κύριο μέλημά μας είν αι το
παιδί ν α αγαπήσει τον αθλητισμό και συγκεκριμέν α το
ποδόσφαιρο, ν α κοιν ων ικοποιηθεί, ν α μάθει ν α συν εργάζεται, ν α διασκεδάζει.
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΥ
Οι «ομαδάρες» των μικρότερων ποδοσφαιριστών
μας:
ΜΠΑΜΠΙΝΙΑ (Κ 6), γεν ν ηθέν τες 2017-2018
ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ (Κ , γεν ν ηθέν τες 2015-2016
Υ ΠΕΘΥ ΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ: Μιχ άλης Βλάχ ος (διπλωματούχ ος uef a a και y outh league)

Ο Μεγαρικός 5-1 τον Σκορπιό Φυλής

O Μεγαρικός σε φιλικό
αγών α προετοιμασίας
επικράτησε του Σκορπιού Φυλής στο
Δημοτικό Στάδιο ''Μεγαρέων Ολυμπιον ικών '' 5-1.
Για την ομάδα του Μεγαρικού τα γκόλ έβαλαν Καλέμι,
Κών στας, Χύτας, Δουμέν ης (2006) και Μουρτζούκος.
Η σύν θεση της ομάδας:
(Ζήκος): Ποραν ίδης, Πέππας, Φρυγαν άς, Συριαν ός,
Χιώτης, Μαρούδης, Καλέμι, Μαν ώλης, Κών στας,
Καστάν ης, Δρυμούσης Π.
έπαιξαν επίσης στο 2ο ημίχ ρον ο και οι:
Καράμπελας Αλ. (2007), Χάν της, Χύτας, Ελέζι Α.,
Φουρν άρης, Κόρμαλης, Ελέζι Σ.(2006), Δουμέν ης(2006), Κέλλης (2007), Μουρτζούκος, ΜΑυροειδής(2006), Κουφής Γ.
ΕΥ ΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ...

Η διοίκηση ευχ αριστεί τον Σκορπιό Φυλής για την
άψογη συν εργασία και του ευχ όμαστε καλή πορεία
στις αγων ιστικές του υποχ ρεώσεις.

Βραβεύσεις και θέαμα
στο φιλικό βετέρανων
Βύζα-Πάτρας

Eγιν αν τιμητικές βραβεύσεις και από της δυο πλευρές σε πρόσωπα
που τίμησαν των αθλητικό χ ώρο. Ακολούθησε δεξίωση στη Αποστολή της Πάτρας σε Ρεστοράν
της περιοχ ής.

Εν διαφέρουσα φιλική Αν αμέτρηση έγιν ε στο Εθν ικο
Σταδιο Μεγάρων όπου η Βετεράν οι τους Βύζαν τα και
της Πάτρας παρουσίασαν εν α όμορφο θέαμα.

Οι παλαίαμχ οι του Βύζα ευχ αριστούν τους επίλεκτους Πάτρας για την παρουσία τους.

ΕΥ ΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ...
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12-θριάσιο
Συν εχ ίζεται από τη σελ. 2
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στέκεται αλληλέγγυα
στους εργαζόμενους του Δήμου Ελευσίνας
και καλεί την Δημοτική Αρχή να λάβει όλα
τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία
των υπαλλήλων και την διασφάλιση των
συνθηκών εργασίας τους. Κι αυτό γιατί
όπως καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Ελευσίνας, δεν είναι μόνο το
πρόσφατο αυτό συμβάν, αλλά στο παρελθόν και άλλοι πολίτες έχουν επιτεθεί λεκτικά και όχι μόνο κατά υπαλλήλων του
Δήμου.
Η απάντηση του Προέδρου του
Εργατικού Κέντρου

Σε σχέση με την ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Ελευσίνας που
περιγράφει με πολλά δήθεν «τρομακτικό»
επεισόδιο στα γραφεία του Δήμου Ελευσίνας μεταξύ του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου και εργαζομένων του Δήμου
θα βάλουμε τα πράγματα στην θέση τους
όσο κι αν προσπαθούν να δείξουν ότι τα
πράγματα στο Δήμο λειτουργούν τέλεια.
Ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου
έχει υποχρέωση και δικαίωμα να παρεμβαίνει οπουδήποτε όταν δεν εξυπηρετούνται οι εργαζόμενοι, οι οποίοι παράλληλα μπορούν να είναι δημότες, γονείς,
ασθενείς κλπ., γιατί έχει την αίσθηση ότι
τα προβλήματα της κοινωνίας τον αφορούν και το Εργατικό Κέντρο σε καμία
περίπτωση δεν είναι «κλειστό club».

Άρα, ξεκαθαρίζουμε πως δεν χρειάζεται
την άδεια κανενός. Η παρέμβαση αφορούσε άνεργη, εγκυμονούσα 6 μηνών, στην
οποία είπαν ότι πρέπει να μεταβεί στην
Θεσσαλονίκη για να προσκομίσει δικαιολογητικά.

Η επίκληση των 600€ έγινε με μία
φράση ως εξής « ..στέλνετε άνεργο ή
εργαζόμενο των 600 € στη Θεσσαλονίκη
για να δαπανήσει μισό μισθό να φέρει
δικαιολογητικά».

Πουθενά δεν έγινε σύγκριση των εργαζομένων των 600€ με τους εργαζόμενους
του Δήμου, όπως με χονδροειδέστατα
ψέματα επικαλούνται.

Επίσης, είπα επ’ ακριβώς «….ότι οι
υπάλληλοι του δημοσίου είναι στις θέσεις
για να εξυπηρετούν τους πολίτες και όχι
τους εαυτούς τους».

Από που τεκμαίρεται λοιπόν ο διαχωρισμός δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων
;;;;;;;;;

Αυτό βέβαια που είναι η πραγματική
αιτία της καταγγελίας και φάνηκε με τον
έντονο διάλογο που υπήρξε , ήταν ότι
παραβιάστηκε το ΑΒΑΤΟ.

Ο χώρος του Δημαρχείου είναι το σπίτι
του δημότη και μπορεί να μπαίνει όποτε
θέλει, να ρωτάει ότι θέλει και να παίρνει
ότι δικαιούται.
Νοοτροπίες «γκέτο» σε καμία περίπτωση δεν είναι αποδεκτές και ΑΒΑΤΟ δεν
υφίσταται πουθενά.

Σε κάθε περίπτωση προκαλώ σε δημόσιο διάλογο για το θέμα της εξυπηρέτησης
των πολιτών στο Δημαρχείο.

Σε ότι αφορά δε, σχόλια στο διαδίκτυο
δεν δίνω καμία σημασία, γιατί εγώ δεν
παρίστανα τον Δήμαρχο για 10 χρόνια,
ούτε με έχει διορίσει συγγενής μου, ούτε
εμένα ούτε κανένα άλλο μέλος της οικογένειάς μου στο δημόσιο και δεν αλλάζω
«πολιτικό δέρμα» σαν τα φίδια για ίδιον
συμφέρον.
Τα υπόλοιπα δια ζώσης.

Υ.Γ. Αξίζει να σημειωθεί το ανυπόγραφο της καταγγελίας.
Βαγγέλης Λίγγος
Πρόεδρος
Ελευσίνας

Εργατικού

Κέντρου
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Πωλείται Οικόπεδο 350 τ.μ. (20μ. Πρόσοψη x 17,5 μ.
Βάθος) στην οδό Ηρακλείου – Άνω Ελευσίνα. Τιμή
150.000 ευρώ Τηλ. 6973221912 & 6977650730
" Απο την εταιρεία Eco Carpet, ζητείται
υπάλληλος νέος και νέα, εως 40 ετών, για
τα καταστήματά της στον Ασπρόπυργο και
στην Ελευσίνα.
Βιογραφικά στο info@ecocarpet.gr.
Τηλέφωνο 210 5570159 "

θριάσιο-13

Ενοικιάζεται
επαγγελματικός χώρος
140 τμ στον
Ασπρόπυργο
επί της
Λεωφόρου
Δημοκρατίας
με 50 τμ
πατάρι και
χώρος
στάθμευσης
150 τμ
περίπου.
Επικοινωνία
στο
6981788414

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εταιρεία Tileorganosi αναζητά
άμεσα να καλύψει 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

- 6ωρη εργασία με προοπτική για
ταχεία αναβάθμιση σε 8ωρη

Περιοχή Εργασίας: Ελευσίνα

Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφι-

κά στο

info@tileorganosi.gr
Η εταιρεία Eye Facility
Management αναζητά:

Προσωπικό Ασφαλείας-Φύλακες,
για την στελέχωση της φύλαξης

Bιομηχαν ικών Eγκαταστάσεων ,

στη περιοχή του Ασπροπύργου.

Απαραίτητα Προσόντα:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ "ΠΡΟΣΦΕΡΩ"
ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΑΧΑΡΝΑΙ

.......ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ.....ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ
ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ/ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ''ΠΡΟΣΦΕΡΩ''

Μερικές από τις δράσεις μας.
ΠΥΡΟΦΥΛΑΞΗ
ΔΑΣΟΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΕ ΑΣΤΕΓΟΥΣ
ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ''ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ''
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ Κ.Τ.Λ.
Όποιος επιθυμεί να γίνει ενεργό μέλος εγγράφονται άνδρες και γυναίκες που έχουν
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
Η παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής, ιατροφαρμακευτικής, επισιτιστικής, και αναπτυξιακής
βοήθειας προς κοινωνικά και οικονομικά ευπαθείς ομάδες, όπως ανέργους, αστέγους, ΑΜΕΑ,
ηλικιωμένους και παιδιά, καθώς και η συνδρομή σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όπως
σεισμοί, πλημμύρες, φωτιές κ.τ.λ.
Να συμμετάσχει και να προσφέρει στο σύλλογο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ''ΠΡΟΣΦΕΡΩ'' Ομάδα Εθελοντών Πολιτών - Αχαρναί, ας επικοινωνήσει με τα ΤΗΛ: 6937191968 - 6971724357 Κος
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ.

•Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας Ν.2518/97 σε ισχύ.
•Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης.
•Δυνατότητα γι α πλήρη ή μερι κή
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

14-θριάσιο

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

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ

Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,
210 5570337, 210 5580816

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

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

ZΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Η εταιρία
ανταλλακτικών
αυτοκινήτου Lagios
Parts αναζητά κοπέλα
υπάλληλο γραφείου για
την περιοχή του
Ασπροπύργου .
Επικοινωνία στο
6951959360
lagiosparts@gmail.com

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
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Η εταιρία Lubrico στη Μαγούλα
αναζητά εργάτη παραγωγής και
υπάλληλο γραφείου

Η εταιρεία ΛΟΥΜΠΡΙΚΟ Α. ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΠΕ με δραστηριότητα την παραγωγή & εμπορία χημικών
προϊόντων στο εσωτερικό & το εξωτερικό, προσλαμβάνει άμεσα στο εργοστάσιο παραγωγής
της, που βρίσκεται στο 10ο χλμ Ελευσίνας Δερβενοχωρίων στην Μαγούλα (όπισθεν εργοστασίου
TITAN) θέση “Καμάρι” :
1 ΑΤΟΜΟ ΩΣ ΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Το νεοπροσληφθέν άτομο θα ασχοληθεί με την
χρήση μηχανημάτων παραγωγής κατόπιν υποδείξεως & υπό την επίβλεψη του υπευθύνου χειριστή.
Δεν απαιτείται εξειδίκευση/προϋπηρεσία, μόνο
γνώση της Ελληνικής γλώσσας. Τέλος, παρέχεται
πλήρης εξοπλισμός ασφαλείας.
1 ΑΤΟΜΟ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το νεοπροσληφθέν άτομο θα πρέπει να έχει
απολυτήριο Λυκείου ( κατ’ ελάχιστον ), γνώση
Αγγλικών και να μπορεί να χειρίζεται Η/Υ ( Office
). Επιθυμητή, η ενδεχόμενη γνώση Λογιστικής.
ΜΙΣΘΟΣ: Συζητήσιμος
ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Πλήρης
ΩΡΑΡΙΟ: 08:00′ – 16:00′
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Πλήρης

Για την αποστολή βιογραφικών σας, στο e-mail
a.kourkazoni@lubrico.gr ή για την τηλεφωνική
σας επικοινωνία, στο τηλέφωνο 2105573193.

Tετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
καλή
κατάσταση γκαρσονιέρα 35
τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ,
κατασκευή '08, μπάνιο,
επιπλωμένη, θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση με
κεντρική εγκατάσταση, μέσο
θέρμανσης:
πετρέλαιο,
νυχτερινό ρεύμα, χωρίς
κοινόχρηστα, ελεύθερη,
ιδανική για φοιτητές, τιμή
400€ 6948750875

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
νεόδμητο
διαμέρισμα 63 τ.μ., 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '10, μπάνιο,
ενεργ. κλ. Α+, ζώνη οικιστική,
τιμή 410€, 09:00-21:00
6908419263

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση
οροφοδιαμέρισμα 90 τ.μ.,
ισόγειο, προσόψεως, 2 υ/δ,
κατασκευή '97, μπάνιο, σε
οικόπεδο
650
τ.μ.,
θέρμανση:
αυτόνομη
θέρμανση με ατομική
εγκατάσταση,
μέσο
θέρμανσης: πετρέλαιο, τζάκι,
πάρκιν πιλοτής, κουφώματα
αλουμινίου, χωρίς ασανσέρ,
ζώνη οικιστική, δάπεδα:
μάρμαρο, πολύ καλή
κατοικία με δύο μεγάλα
υπνοδωμάτια,
σαλόνι

θριάσιο-15

,κουζίνα με καθιστικό και
τζάκι και μεγάλο κήπο, τιμή
480€, συζητήσιμη. SYNTHESIS
S.R.E.CON,
2105541126, 09:00-20:00

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
νεόδμητη
γκαρσονιέρα 45 τ.μ., ισόγεια,
διαμπερής, 1 υ/δ, αυτόνομη
θέρμανση,
πόρτα
ασφαλείας, ηλιακός, ανοικτό
πάρκιν, κήπος, χωρίς
ασανσέρ,
χωρίς
κοινόχρηστα, όχι μεσίτες,
είναι ένας μεγάλος χώρος με
κουζίνα και μπάνιο, τιμή
300€, συζητήσιμη
6947045353

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση
οροφοδιαμέρισμα 170 τ.μ., 1
επίπεδο, 1ου, προσόψεως, 3
υ/δ, κατασκευή '80, μπάνιο, 2
wc, θέρμανση: αυτόνομη
θέρμανση με κεντρική
εγκατάσταση,
πόρτα
ασφαλείας, ηλιακός, χωρίς
κοινόχρηστα, ενεργ. κλ. Ε,
///Μαγούλα,
οροφοδιαμέρισμα 170 τ.μ.,
1ου ορόφου κατασκευής
1980, προσόψεως και
διαμπερές. Διαθέτει 3 υ/δ,
σαλόνι μεγάλο, κουζίνα,
μπάνιο, 2 wc, πόρτα

ασφαλείας, αυτ. θέρμανση
πετρελαίου και λέβητας,
ηλιακό. Κοντά στο κέντρο της
πόλης. 6/5/2022 10:36 πμ,
τιμή
600€
(eagents1327401). ASPIS REAL ESTATE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ,
2111084220

ΕΛΕΥΣΙΝΑ οικία 110 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή '79,
2 μπάνια, ανακαινισμένη,
ανακαίνιση '20, τιμή 450€,
09:00-21:00
6945153906

ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος,
μονοκατοικία 72 τ.μ.,
υπερυψωμένη ισόγεια, 1 υ/δ,
ενεργ. κλ. Γ, ανακαινισμένη,
τιμή 300€
6946983366
ΟΙΝΟΗ
νεόδμητη
μονοκατοικία 60 τ.μ., ισόγεια,
2 υ/δ, μπάνιο, ανακαίνιση
'10, τιμή 250€, 07:00-22:00
6945605024

ΒΙΛΙΑ μονοκατοικία 135 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, 2 μπάνια,
τζάκι, κήπος, ανακαινισμένη,
σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα,
1 ξύλινη σοφίτα, 2 αυλές,

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

καλοριφέρ, χωρίς σκάλες,
κατάλληλη
και
για
ηλικιωμένους και άτομα με
κινητικά προβλήματα, δεκτά
κατοικίδια,
τιμή
500€
6944461852

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
καλή
κατάσταση μονοκατοικία 72
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, επί της
λεωφόρου Θρασυβούλου
και Βαγγέλη Περπινιάδη,
Άνω Φούσα, με αυλή, κοντά
σε προαστιακό, στάση
λεωφορείου και αγορά., τιμή
420€
6973222212
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ανακαινισμένο διαμέρισμα
50 τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '90, μπάνιο,
κλιματισμός, ενεργ. κλ. Δ,
ανακαίνιση '00, 3 δωμάτια, 1
κουζίνα/ες,
κουζίνα
(αυτόνομη), studio 6/5/2022
11:43 πμ, τιμή 300€ (e-agents1066076). ASPIS REAL ESTATE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ,
2111084220

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Κέντρο,
καλή κατάσταση διαμέρισμα
40 τ.μ., 1 επίπεδο, ισόγειο, 1

υ/δ, κατασκευή '85, μπάνιο,
θέρμανση:
κεντρική
θέρμανση, ενεργ. κλ. Ζ,
ανακαίνιση '00, 3 δωμάτια, 1
κουζίνα/ες, 6/5/2022 11:43
πμ, τιμή 300€ (e-agents1066075). ASPIS REAL ESTATE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ,
2111084220
Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
380 € 60 τ.μ.
Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια: 1
Όροφος: 1ος Κατάσταση:
Ανακαινισμένο
Έτος κατασκευής: 1990
Έτος ανακαίνισης: 2022
Ενεργειακή Κλάση: Δ
Ηλιακός θερμοσίφωνας
Ζώνη: Οικιστική
Δάπεδα: Μωσαϊκό
Ενοίκιο
περιλαμβάνει:
Κοινόχρηστα
Κεντρική
θέρμανση
Μέσο θέρμανσης: Πετρέλαιο
δίπλα στην εκκλησία του
Αγίου
Δημητρίου
6908461120
Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
400 € 60 τ.μ.
Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια: 1

WC: 1 Όροφος: 1ος
Κατάσταση: Ανακαινισμένο
Ενεργειακή Κλάση: Α+
Ζώνη: Βιομηχανική
Ενοίκιο περιλαμβάνει: Ρεύμα
6907830246

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
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.
Κυρία
ζητά
24ωρη
εργασία στην περιοχή
του
Θριάσιου
για
φύλαξη ηλικιωμένου
Τηλ 6995524143 κα
Τόνια

Η ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ Α.Ε. αναζητά προσωπικό
για τις αποθήκες της στον Ασπρόπυργο Αττικής
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ

Απαραίτητα Προσόντα:
§
Απολυτήρι ος τί τλος τρι τάξι ου
Γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής ή ανώτερος
§ Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών σε αντίστοιχη θέση με
χειρισμό παλετοφόρου ορθίου
§ Πολύ καλή γνώση της ελληνικής
γλώσσας και ευκολία στην επικοινωνία
§ Επιθυμητή γνώση και εμπειρία στη
χρήση φορητών τερματικών barcode
(RF scanner)

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Απαραίτητα Προσόντα:
§ Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου Γυμνασίου ή
άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή ανώτερος
§ Άδεια χειριστή ηλεκτροκίνητου ανυψωτικού περονοφόρου μηχανήματος (κλαρκ)
§ Επαγγελματική εμπειρίατουλάχιστον τριών
(3) ετών σε αντίστοιχη θέση χειριστή reach
truck
§ Γνώση και εμπειρία στη χρήση φορητών
τερματικών barcode (RF scanner)
§ Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
και ευκολίαστην επικοινωνία
§ Επιθυμητή γνώση λειτουργίας συστημάτων WMS

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν
βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
hr@beinoglou.gr ή στο τηλ. 210-9466204
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16-θριάσιο

Ο Δήμος Ασπροπύργου
συμμετέχει ακόμη μία χρονιά στη δράση «ΜΑΖΙ ΠΙΟ
ΔΥΝΑΤΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ»

Ο

Δήμος Ασπροπύργου μέσω του Οργανισμού Άθλησης και Φροντίδας,
Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας στηρίζει για μια ακόμη χρονιά τη δράση
RACE FOR THE CURE του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο
του Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» - ΜΑΖΙ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ
ΜΑΣΤΟΥ, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022 στο Ζάππειο.
Για το λόγο αυτό, προσφέρει σε 50 γυναίκες της πόλης ΔΩΡΕΑΝ μετακίνηση
και συμμετοχή στη δράση και συγκεκριμένα στον περίπατο των 2 χιλιομέτρων, με
σκοπό να ενισχύσει το σπουδαίο έργο του συλλόγου.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε έως τις 22/9 στα τηλέφωνα 210-5577862 (εσωτ: 2) και 6936275205 (Μαρία
Γκούμα). Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

