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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Εύφημος, Ευφημία, Εύφημη, Εύφη, Ευφημούλα, Ευφ-
ούλα, Φούλα ,Λουν τμίλλα, Λουν τμίλα
Μελιτίν ος, Μελιτιν ή, Μελιτίν η, Μελιτίν α, Μελίτη,
Μελίτα, Μελίν α 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Γκιόκα Άννα

Λεωφόρος Δημοκρατίας 20, 2105573243

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ρόκα Μαρία Π., Αδελφών Κυπραίου 54,

2105546916

MANΔΡΑ
Γιάννου Γεώργιος Ι.

Κοροπούλη Βαγγέλη 25,  2105555844

Άνω Λιόσια

Αναστόπουλος ΣταμάτιοςΔημαρχείου & Στρατηγού
Λιόση, 2102473654

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΤΟΥΡΤΙΔΟΥ ΝΙΚΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ

Πάρνηθος 23, 2102400178

Προς τα τέλη του 2022 μετατίθεται η λειτουργία του
Φορέα Απόκτησης και Επαν αμίσθωσης Ακιν ήτων , ο
οποίος θα αποκτά υποχ ρεωτικά την  πρώτη κατοικία
ευάλωτων  ν οικοκυριών  που αποτυγχ άν ουν  ν α
ρυθμίσουν  τις οφειλές τους κατά το στάδιο του εξωδι-
καστικού μηχ αν ισμού. Μέχ ρι τότε ισχ ύουν  οι δικλείδες
ασφαλείας του ν έου πτωχ ευτικού ν όμου, η άμεση έν α-
ρξη του 5ετούς στεγαστικού επιδόματος έως 210 ευρώ
για ευάλωτους δαν ειολήπτες με πρώτη κατοικία, αλλά
και το πρόγραμμα επιδότησης δαν είων  "Γέφυρα”, το
οποίο παρατάθηκε για τρεις μήν ες για αυτούς που
έληγε τον  Σεπτέμβριο.

Ο Φορέας αυτός θα ν οικιάζει την  κατοικία στον
πρώην  ιδιοκτήτη-δαν ειολήπτη για 12 χ ρόν ια, ο
οποίος, παράλληλα, μπορεί ν α παίρν ει στεγαστικό
επίδομα. Ωστόσο, η λειτουργία του συγκεκριμέν ου
φορέα, λόγω των  διαδικασιών  που απαιτούν  διεθν ή
διαγων ισμό, μετατίθεται χ ρον ικά κατά έν α χ ρόν ο
περίπου. Ήδη, βρίσκεται σε διαβούλευση το κείμεν ο
για τον  διαγων ισμό, ο οποίος αν αμέν εται ν α ξεκιν ήσει
μέσα στον  μήν α. Ο διεθν ής διαγων ισμός απαιτεί
συγκεκριμέν ες διαδικασίες και χ ρον ικές προθεσμίες
που διαρκούν  συν ολικά εν ν έα μήν ες τουλάχ ιστον .
Οπότε εκτιμάται ότι θα είν αι σε λειτουργία σε έν α
χ ρόν ο.

Φορέας sales & leaseback
Σύμφων α με τις τεχ ν ικές προδιαγραφές, ο Φορέας

αυτός θα έχ ει τη δυν ατότητα ν α αποκτά μέχ ρι 5.000
ακίν ητα-πρώτες κατοικίες ευάλωτων  ν οικοκυριών  τον
χ ρόν ο. Το μέγεθος των  5.000 ακιν ήτων  τον  χ ρόν ο
έχ ει προκύψει βάσει του συν ολικού αριθμού πρώτων
κατοικιών  ευάλωτων  ν οικοκυριών  που εν  δυν άμει
μπορεί ν α βρεθούν  σε κατάσταση αδυν αμίας πληρ-
ωμών , τα προγράμματα ρύθμισης των  τραπεζών  και
των  εταιρειών  διαχ είρισης δαν είων , αλλά, κυρίως, των
διαδικασιών  του ν έου πτωχ ευτικού ν όμου. 

Για παράδειγμα, από την  υποβολή της αίτησης στην
πλατφόρμα μέχ ρι ν α απορριφθεί οποιαδήποτε μορφή
ρύθμισης απαιτούν ται πάν ω από τρεις μήν ες. Εν δεικ-
τικά, ο ν όμος δίν ει μέχ ρι δύο μήν ες μόν ο για την  εξέ-
ταση της αίτησης από τους πιστωτές προκειμέν ου
αυτοί ν α απορρίψουν  ή ν α παρουσιάσουν  κάποια
ρύθμιση στον  δαν ειολήπτη. Στη συν έχ εια ακολουθεί η
διαδικασία απόρριψης της πρότασης ή της ρύθμισης. 

Εάν  αποβούν  όλες αυτές οι εν έργειες άκαρπες τότε
εν εργοποιείται το στάδιο της 2ης ευκαιρίας-πτώχ ευ-
σης, το οποίο και αυτό έχ ει συγκεκριμέν α βήματα και
χ ρον ικές διάρκειες. Στο στάδιο αυτό, επίσης, έχ ει ρόλο
ο Φορέας Απόκτησης και Επαν αμίσθωσης Ακιν ήτων
για την  αγορά πρώτης κατοικίας ευάλωτων  ν οικοκυρ-
ιών  που απέτυχ αν  ν α ρυθμίσουν  τις οφειλές.

Ο ν έος φορέας απόκτησης και επαν αμίσθωσης
πρώτης κατοικίας ευάλωτων  ν οικοκυριών  θα είν αι
αμιγώς ιδιωτικός και θα προκύψει από τον  διεθν ή δια-
γων ισμό. Στον  διεθν ή διαγων ισμό θα μπορεί ν α πάρει
μέρος μία ιδιωτική εταιρεία ή έν α σχ ήμα ιδιωτικών  κεφ-
αλαίων . Το σχ έδιο προβλέπει τη σύσταση και λειτο-
υργία μόν ο εν ός ιδιωτικού φορέα απόκτησης και επα-
ν αμίσθωσης. Σε πρώτη φάση δεν  θα φέρει καμία κρα-
τική εγγύηση ή στήριξη, άμεσα ή έμμεσα, αν  και στον
ν όμο προβλέπεται η πιθαν ότητα τυχ όν  κρατικής
εγγύησης, ύστερα από απόφαση του υπουργού Οικο-
ν ομικών .

Προς τα τέλη του 2022 η λειτουργία του Φορέα
Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων

Πώς θα στηρίζονται τα ευάλωτα νοικοκυριά και αποφεύγεται
ο πλειστηριασμός Α  ́κατοικίας μέχρι τη λειτουργία του 

Τ.Θεοδωρικάκος: Το 70% της
εγκληματικότητας βρίσκεται στην Αττική

«Η αστυν ομία έχ ει πετύχ ει μία σειρά πράγματα, αλλά
μπορεί ν α πετύχ ει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα και
τα οποία θεωρώ χ ρήσιμα. Το πρώτο και βασικό είν αι
ν α αυξηθεί η παρουσία της αστυν ομίας στις γειτον ιές,
παν τού, και ιδίως στο λεκαν οπέδιο Αττικής στο οποίο
βρίσκεται το 70% της εγκληματικότητας» τόν ισε ο υπο-
υργός Προστασίας του Πολίτη, Παν αγιώτης Θεοδωρι-
κάκος, στη ραδιοφων ική εκπομπή «Σκάει είδηση».

Σε συν έν τευξή που έδωσε στον  Δημήτρη Οικον όμου
και την  Εύα Αν των οπούλου, ο υπουργός αν αφέρθηκε
μεταξύ άλλων  στην  αν αδιοργάν ωση της Ελλην ικής
Αστυν ομίας, στην  επιτυχ ία των  μέτρων  κατά τη διάρ-
κεια των  εγκαιν ίων  της ΔΕΘ και στη συν εργασία της
ΕΛ.ΑΣ με την  Αυτοδιοίκηση, την  πορεία των  εμβολια-

σμών  στην  ΕΛ.ΑΣ και στις εξαγγελίες του Κυριάκου
Μητσοτάκη στη Θεσσαλον ίκη. Εξέφρασε επίσης και
την  άποψή του στα διάφορα εκλογικά σεν άρια που
κυκλοφορούν .

«Η ελλην ική κοιν ων ία ύστερα από μία δύσκολη δεκα-
ετία έχ ει αν άγκη από ηρεμία και έχ ει διάθεση για επι-
κράτηση της φων ής της λογικής, του μέτρου, του ρεα-
λισμού και δε ν ομίζω ότι έχ ει διάθεση ούτε για συγκρ-
ούσεις, ούτε για φασαρίες» σημείωσε ο υπουργός,
επαιν ών τας την  άριστη συν εργασία που είχ ε η
Αστυν ομία με την  Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους παρ-
αγωγικούς φορείς της Θεσσαλον ίκης που είχ ε ως απο-
τέλεσμα ν α εξελιχ θούν  ομαλά τα εγκαίν ια της ΔΕΘ.

«Η αστυν ομία μπορεί ν α πετύχ ει ακόμη καλύτερα
αποτελέσματα»

Αν αφερόμεν ος στο θέμα της αστυν όμευσης, ο υπο-
υργός Προστασίας του Πολίτη σημείωσε: «Υπάρχ ουν
δύο θέματα, τα οποία είν αι κρίσιμα ζητούμεν α και στα
οποία η αστυν ομία έχ ει πετύχ ει μία σειρά πράγματα,
αλλά μπορεί ν α πετύχ ει ακόμη καλύτερα αποτελέσμα-
τα και τα οποία θεωρώ χ ρήσιμα. 

Συν εχ ίζεται στη σελ. 13

Συν εχ ίζεται στη σελ. 4
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Σχ ετικά με την  προμήθεια και τη διεν έργεια self -
test μαθητών  και rapid test εκπαιδευτικών  από το
υπουργείο Παιδείας υπεν θυμίζεται ότι:

-έως και την  Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 οι
μαθητές όλων  των  βαθμίδων  θα προμηθεύον ται έξι (6)
δωρεάν  αυτοδιαγν ωστικά (self ) τεστ από τα φαρμα-
κεία, προκειμέν ου ν α καλύψουν  τις αν άγκες ελέγχ ου
της τρέχ ουσας και των  επόμεν ων  δύο εβδομάδων
(13-3/10), δηλαδή ολόκληρου του Σεπτεμβρίου, και ν α
προσέρχ ον ται στο σχ ολείο σύμφων α με τις οδηγίες
των  ειδικών ,

-για την  τρέχ ουσα εβδομάδα οι μαθητές θα πρέπει
ν α διεν εργήσουν  το δεύτερο self -test έως και 24 ώρες
πριν  από την  προσέλευση στο σχ ολείο την  Παρασ-
κευή 17 Σεπτεμβρίου 2021, 

-το self -test θα πραγματοποιείται δύο φορές την
εβδομάδα, Τρίτη και Παρασκευή, έως και 24 ώρες πριν
από την  προσέλευση στο σχ ολείο, 

-ο προσυμπτωματικός διαγν ωστικός έλεγχ ος για τον
ν έο κορων οϊό μέσω αυτοδιαγν ωστικής δοκιμασίας
(self -test) είν αι υποχ ρεωτικός για τους μαθητές και τις 

μαθήτριες,Επίσης, για την  τρέχ ουσα εβδομάδα οι
εκπαιδευτικοί, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού (Ε.Β.Π.) των  σχ ολικών  μον άδων  που
δεν  έχ ουν  πιστοποιητικό εμβολιασμού έν αν τι του
COVID-19 ή πιστοποιητικό ν όσησης τελευταίου εξα-
μήν ου, θα πρέπει ν α προσκομίσουν  αρν ητικό απο-
τέλεσμα εργαστηριακού διαγν ωστικού ελέγχ ου
[ταχ είας δοκιμασίας αν ίχ ν ευσης αν τιγόν ου (rapid
test) ή μοριακού τεστ (RT-PCR)], στο οποίο θα
έχ ουν  υποβληθεί έως και 48 ώρες πριν  από την  προ-
σέλευση την  Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021.

Τ
ο Ελάχιστο Εγγυημέ-
νο Εισόδημα (πρώην
ΚΕΑ) που καταβάλει

ο ΟΠΕΚΑ την τελευταία εργά-
σιμη ημέρα του μήνα είναι ένα
προνοιακό πρόγραμμα που
δίνεται σε περίπου 273.000
ευάλωτα νοικοκυριά (482.335
ευάλωτους πολίτες).

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες
του πρωθυπουργού από τη
ΔΕΘ, το «μέρισμα» φέτος θα
είναι μία διπλή καταβολή του
χρηματικού βοηθήματος του
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισο-
δήματος που δικαιούνται τα
ευάλωτα νοικοκυριά, χωρίς να
χρειαστεί να γίνει κάποια
ενέργεια από τους δικαιούχο-
υς.

Στις 30 Δεκεμβρίου λοιπόν
κάποιος που παίρνει σήμερα
200 ευρώ Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα θα πάρει 400
ευρώ ενώ αν κάποιος παίρνει 300 ευρώ θα πάρει 600.

Η καταβολή – σύμφωνα με τις ανακοινώσεις-  θα
γίνει όπως γίνεται κάθε μήνα με το ελάχιστο εγγυημέ-
νο εισόδημα, δηλαδή μισό ποσό προπληρωμένη κάρτα
και μισό μετρητά.

Σε περίπτωση που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό
είναι ίσο με ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά μήνα, ποσο-
στό 50% δαπανάται αποκλειστικά μέσω χρήσης προπ-
ληρωμένης τραπεζικής κάρτας του δικαιούχου, η οποία
μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κανένα περιορισμό
για οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων των
ηλεκτρονικών αγορών ή πληρωμή. 

Δεν υπάρχει δυνατότητα ανάληψης μετρητών από
την προπληρωμένη τραπεζική κάρτα. Για το υπόλοιπο

50% υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης μετρητών, μέσω
τραπεζικού καταστήματος του πιστωτικού ιδρύματος
που ο δικαιούχος τηρεί λογαριασμό ή/και μέσω χρεω-
στικής κάρτας, από Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχα-
νές (ΑΤΜ) των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Υπενθυμίζουμε ότι το εγγυημένο ποσό ορίζεται ως
εξής:

Για κάθε μονοπρόσωπο νοικοκυριό (ένα μέλος): 200
ευρώ το μήνα.

Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος του νοικοκυριού:
προσαύξηση του εγγυημένου ποσού κατά 100 ευρώ το
μήνα.

Για κάθε ανήλικο μέλος του νοικοκυριού: προ-
σαύξηση του εγγυημένου ποσού κατά 50 ευρώ μήνα.

Διπλό θα καταβληθεί φέτος 
το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα για

τα ευάλωτα νοικοκυριά

Υπ. Παιδείας: Εξι δωρεάν self test από
τα φαρμακεία για τους μαθητές έως και

την Παρασκευή

Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις
της Περιφέρειας Αττικής

στην Δυτική Αττική 
με μέτρα προστασίας και

ελεύθερη είσοδο 
Παραστάσεις ποιότητας και στιγμές

ψυχαγωγίας και τον Σεπτέμβριο

Λ
όγω και των αναβολών που προέκυψαν το
καλοκαίρι  που μας αποχαιρετά,
συνεχίζονται  και  τον Σεπτέμβριο οι

εκδηλώσεις που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια
Αττικής σε κάθε γωνιά της Δυτικής Αττικής, με
πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώρ-
γου Πατούλη και μέριμνα του Αντιπεριφερει-
άρχη Δυτικής Αττικής Λευτέρη Κοσμόπουλου.

Ακολουθεί το πρόγραμμα εκδηλώσεων:

15/09 Θεατρική παράσταση "Μικρός Πρίγκι-
πας" Θεατράκι - Άλσους Θεόγνιδος, Μέγαρα

17/09 Θεατρική Παράσταση «Φιλική Εταιρεία»-
Πλατεία Αγ. Ιωάννη Χορευταρά 

17/09 Μουσική συναυλία "Μεγαρόσημο" στα
Βίλια

19/09 Επετειακή παράσταση για τα 200 χρόνια
στη Μάνδρα 

25/09 Μουσική συναυλία με τον Μιχάλη
Δημητριάδη στις Ερυθρές

Υπενθυμίζεται ότι στις εκδηλώσεις είναι απαρ-
αίτητη η τήρηση των μέτρων προστασίας σύμφ-
ωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, για την
οποία αρμόδιος είναι ο εκάστοτε Δήμος όπου
αναλαμβάνει την συνδιοργάνωση με την Περιφ-
έρεια Αττικής. 
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Προς έν ταξη στο επίπεδο 4-«κόκκιν ο»
«οδεύουν » οι Περιφερειακές Εν ότητες
Ημαθίας, Καβάλας, Πέλλας και Πιερίας, όπως
αποτυπών εται και στον  επιδημιολογικό χάρτη
της χώρας για τη ν όσο Cov id-19
(https://cov id19.gov .gr/cov id-map/).

Σύμφωνα με τον επιδημιολογικό χάρτη, σε όσες
περιοχές εντάσσονται στο επίπεδο 4, ισχύουν τα
εξής ειδικά τοπικού χαρακτήρα μέτρα:

- Απαγόρευση κυκλοφορίας από 01:00 το βράδυ
έως 06:00 το πρωί, με εξαίρεση λόγους εργασίας
και σοβαρούς λόγους υγείας.

- Απαγόρευση μουσικής καθ' όλο το εικοσιτε-
τράωρο σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέρον-
τος και ψυχαγωγίας.

Η έναρξη των μέτρων αναμένεται να ανακοινωθεί
τις προσεχείς ημέρες μετά την έκδοση του
αντίστοιχου ΦΕΚ.

Παράλληλα, όπως φαίνεται στον χάρτη, οι Περιφ-
ερειακές Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας,
Ηρακλείου και ο δήμος Ικαρίας, αναμένεται να
κατέβουν επίπεδο και να ενταχθούν στο επίπεδο
3 (πορτοκαλί).

Υπενθυμίζεται ότι ο επιδημιολογικός χάρτης
τεσσάρων επιπέδων ετοιμότητας αντιστοιχεί σε 4
χρώματα (κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο και πράσι-
νο) με βάση επιδημιολογικούς δείκτες που χρη-
σιμοποιούνται  από το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) και
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO).

Σκοπός του επιδημιολογικού
χάρτη είναι η ενημέρωση των Ελλή-
νων και των επισκεπτών στη χώρα
μας, καθώς και η σύνδεση των επι-
πέδων ετοιμότητας με μέτρα δημό-
σιας υγείας.

Ο χάρτης επικαιροποιείται σε εβδο-
μαδιαία βάση από την ομάδα των
επιδημιολόγων της Επιτροπής των
Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου
Υγείας σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ
και το Υπουργείο Πολιτικής Προ-
στασίας, λαμβάνοντας υπόψη τους πιο κάτω επιδ-
ημιολογικούς δείκτες:

• 7-ήμερος κινητός μέσος όρος κρουσμάτων ανά
100.000 κατοίκους

• 14-ήμερος αριθμός κρουσμάτων ανά 100.000
κατοίκους

• Δείκτης θετικότητας ελέγχων
• Εβδομαδιαία ποσοστιαία μεταβολή κρουσμά-

των
• Αριθμός ενεργών κρουσμάτων
• Ηλικιακή κατανομή κρουσμάτων
• Εβδομαδιαίος αριθμός νέων νοσηλειών ανά

100.000 κατοίκους
• Εβδομαδιαίος αριθμός θανάτων ανά 100.000

κατοίκους
• Ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης
• Ενεργός ρυθμός αναπαραγωγής των κρουσμά-

των (Rt)
• Πληρότητα συστήματος υγείας
• Ανάλυση ιχνηλάτησης επαφών
• Ανάλυση μεταλλάξεων

Η τελική διαμόρφωση του επιδημιολογικού
χάρτη προκύπτει  έπειτα από συνδυαστική
αξιολόγηση των δεικτών αυτών.

Στον χάρτη αποτυπώνονται για κάθε Περιφερεια-
κή Ενότητα / δήμο:

- ο 7ήμερος κινητός μέσος όρος κρουσμάτων
ανά 100.000 κατοίκους

- ο δείκτης θετικότητας (%)
- η εμβολιαστική κάλυψη (όπως προκύπτει από

την τοποθεσία κάθε εμβολιαστικού κέντρου που
μπορεί να περιλαμβάνει εργαζόμενους, μη μόνι-
μους κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας κ.ά.
και κάλυψη όπως προκύπτει από την διαθέσιμη
πληροφορία διαμενόντων εντός της Περιφερεια-
κής Ενότητας), καθώς και

- η εβδομαδιαία τάση (ανοδική, πτωτική ή σταθε-
ρή).

Πηγή: ΑΜΠΕ

Covid-19: Στο «κόκκινο» επίπεδο πρόκειται να ενταχθούν
Ημαθία, Καβάλα, Πέλλα, Πιερία 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΣΕΛ. 2

Το πρώτο και βασικό είν αι ν α αυξηθ-
εί η παρουσία της αστυν ομίας στις γει-
τον ιές, παν τού, και ιδίως στο λεκαν ο-
πέδιο Αττικής στο οποίο βρίσκεται το
70% της εγκληματικότητας» και
συμπλήρωσε: «Θα συν εχ ιστεί η
αστυν όμευση με την  ομάδα Δίας, θα
επιδιώξουμε ν α εν δυν αμώσουμε τα
Αστυν ομικά Τμήματα διότι από παν τού
μου αν αφέρον ται προβλήματα υποστε-
λέχ ωσης. Θέλω ν α εξετάσω πού ακρ-
ιβώς εν τοπίζον ται, σε ποιες περιοχ ές
και τι δυν ατότητες έχ ουμε αν αδιάταξης
και μεταρρύθμισης της οργαν ωτικής
δομής της Ελλην ικής Αστυν ομίας προ-
κειμέν ου ν α αυξηθεί η παρουσία της
στις γειτον ιές. Ο πολίτης θέλει τον
αστυν ομικό κον τά του. Το δεύτερο
που ζήτησα από την  ΕΛ.ΑΣ είν αι η
εξιχ ν ίαση σοβαρών  υποθέσεων .
Ιδιαίτερο βάρος πρέπει ν α δοθεί στον
τομέα της αν τιμετώπισης των  ν αρκω-
τικών ».

Στο 22% το ποσοστό των 
ανεμβολίαστων στην ΕΛ.ΑΣ
Ερωτηθείς ο κ. Θεοδωρικάκος για την

πορεία των  εμβολιασμών  στην  Ελλην ι-
κή Αστυν ομία τόν ισε ότι το ποσοστό
των  αν εμβολίαστων  αν έρχ εται στο
22%. «Έχ ω κουβεν τιάσει αρκετά αυτό
το θέμα με τους αξιωματικούς της
Αστυν ομίας, καθώς κάποια ν εότερα
παιδιά έχ ουν  την  άποψη ότι εκείν α
δεν  θα ασθεν ήσουν  και δεν  κιν -
δυν εύουν , αλλά ν ομίζω ότι η ζωή μας

απέδειξε ότι τα πράγματα είν αι αν τίθε-
τα. Υπάρχ ει και κάτι άλλο στη μέση, ότι
πλέον  τα ν έα παιδιά όπως και όλοι μας
δηλαδή θέλουμε ν α βγούμε ν α πάμε σε
έν α εστιατόριο ν α φάμε και εάν  δεν
είμαστε εμβολιασμέν οι δεν  μπορούμε
ν α το κάν ουμε αυτό και εκείν οι είν αι
πολίτες και εκείν οι είν αι άν θρωποι και
θεωρώ ότι θα το ξαν ασκεφτούν . Εμείς
συν εχ ίζουμε την  πολύ συστηματική
προσπάθεια ν α εμβολιαστούν  και
θεωρώ ότι θα έχ ουμε αποτελέσματα σε
αυτό» απάν τησε ο Υπουργός.

Για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού
στη ΔΕΘ ο υπουργός Προστασίας του
Πολίτη τόν ισε: «Ο Πρωθυπουργός έριξε
έν α πολύ μεγάλο βάρος στους ν έους
αν θρώπους και σε μέτρα για την  τόν ω-
ση της εργασίας τους. Της ν όμιμης και
καθαρής και ικαν οποιητικής εργασίας
τους. Μήπως θα ήθελαν  καλύτερα τα
κόμματα της αν τιπολίτευσης ν α μας
πουν  ποιες είν αι οι δικές τους θέσεις
και προτάσεις, γιατί έχ ουμε ξεφύγει
από την  εποχ ή που κάποιος λέει όχ ι
σε όλα».

Απαν τών τας στα σεν άρια περί
πρόωρων  εκλογών , ο κ. Θεοδωρικάκος
επεσήμαν ε τα εξής: «Από τον  τρίτο
μήν α που γίν αμε κυβέρν ηση είδα ν α
γράφεται, ν α ακούγεται, ν α συζητιέται,
για πρόωρες εκλογές. Τώρα είμαστε
στον  τρίτο χ ρόν ο και είν αι καλύτερα
ν α πιστέψουν  όλοι, αυτό που λέει ο
πρωθυπουργός ότι είν αι αποφασισμέ-
ν ος ν α εξαν τλήσει την  τετραετία».

ΓΑΜΟΣ

Ο ΤΖΙΟΒΙΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ TOY ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΟΥΤΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΔΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΜΠΙΖΟΥΚΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
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Π
υρετωδώς ξεκίνησαν
οι διαδικασίες για την
απογραφή του 2021.

Ο Δήμος Φυλής για τις ανάγ-
κες της απογραφής, έχει παρ-
αχωρήσει στο κλιμάκιο της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
ασφαλές και σύγχρονο κτίριο
στο κέντρο των Άνω Λιοσίων
για τη στέγασή του ενώ
στηρίζει σε ότι του ζητηθεί το
μεγάλο έργο της απογραφής. 

Ήδη  πολυπληθές κλιμάκιο
της Ελλην ικής Στατιστικής
Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), με επικεφαλής την κ. Μαλαματή Ποδαρά,
έχει εγκατασταθεί στο Δήμο Φυλής και εργάζεται για το προ-
παρασκευαστικό στάδιο της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοι-
κιών και συγκεκριμένα έχει ξεκινήσει την  Απογραφή των
κτιρίων του Δήμου. 

Το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου η Επικεφ-
αλής της Ελλην ικής Στατιστικής Αρχής για τους Δήμους Φυλής
και Ασπροπύργου  κ. Ποδαρά ενημέρωσε με διαδοχικά σεμι-
νάρια, λόγω των μέτρων προστασίας από τον 

cov id 19, τους  42 Τομεάρχες, που θα διενεργήσουν την
απογραφή κτιρίων στο Δήμο Φυλής. Επισημαίνεται ότι οι
Τομεάρχες που έχουν οριστεί από την ΕΛΣΤΑΤ είναι κάτοι-
κοι του Δήμου Φυλής.

Η Απογραφή Πληθυσμού θα ξεκινήσει στις 23 Οκτωβρίου
2021 και θα διαρκέσει έως και τις 23 Νοεμβρίου 2021.

Η απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών, διενεργείται κάθε 10
χρόνια και αποτελεί ευρείας κλίμακας στατιστική εργασία.  

Λόγω της σπουδαιότητας της
παρακαλούνται όλοι οι πολίτες
να διευκολύνουν τα κλιμάκια
της απογραφής και να
δώσουν τα στοιχεία που θα
τους ζητηθούν.

Παράλληλα η Ελλην ική Στατι-
στική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καλεί
τους ενδιαφερόμενους που
επιθυμούν να ενταχθούν στο
Μητρώο Απογραφέων  της
Απογραφής Πληθυσμού-
Κατοικιών (ΠΚ), για απασχόλ-
ηση κατά το χρον ικό διάστημα

Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2021, να υποβάλουν τη σχετική
ηλεκτρον ική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως και τις 27
Σεπτεμβρίου 2021.

Οι αιτήσεις για την εγγραφή στο Μητρώο Απογραφέων ΠΚ,
θα πρέπει να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους
μόνον ηλεκτρον ικά στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ και συγκε-
κριμένα στον σύνδεσμο: 

https://www.statistics.gr/2021-census-pop-hous-enum-1

Εγκαταστάθηκε στα Άνω Λιόσια το κλιμάκιο της ΕΛ.ΣΤΑΤ 
Για την Απογραφή Κτιρίων, Πληθυσμού και Κατοικιών στον Δήμο Φυλής

Σ
ε μία σημαντική ανακοίνωση προχώρησε
ο Αργύρης Οικονόμου, Δήμαρχος Ελευ-
σίνας, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για

τα «Λάσκεια 2021»: την ονοματοδοασία της
Πλατείας που φιλοξενεί το Μνημείο του ηρωικού
Κυβερνήτη Βασίλη Λάσκου, με το όνομά του. 

Η ανακοίνωση, έγινε παρουσία εκπροσώπων
του Κοινοβουλίου, του εκπροσώπου των Ενόπ-
λων Δυνάμενων και του Πολεμικού Ναυτικού,
Υποναυάρχου κ. Καμπουράκη, του εκπρ-
οσώπου του Γενικού Επιτελείου Στρατού και
Διοικητή της Σχολής Πυροβολικού, Ταξίαρχι κ.
Δημουλά, του Αντιπεριφερειάρχη, κ. Κοσμόπου-
λου, του επίτιμου Αρχηγού του Στόλου και Πρόε-
δρο του ΕΛΙΝΙΣ, κ. Μαζαράκη. 

Όπως σημείωσε ο Αργύρης Οικονόμου, η πρω-
τοβουλία αυτή της Δημοτικής Αρχής έρχεται για
να σηματοδοτήσει την απόκτηση σημαντικού
τμήματος του Παραλιακού Μετώπου από τους
Ελευσινίους.

«Είναι μια πράξη έμπρακτης απόδοσης τιμής, 

που έρχεται ακριβώς την πιο κατάλληλη στιγμή:
τώρα που καταφέραμε να ανακτήσουν οι δημό-
τες μας μεγάλο τμήμα του παραλιακού μετώπου,
τώρα που η υπόθεση των Ναυπηγείων Ελευ-
σίνας απαιτεί δυναμική διεκδίκηση για να τελε-
σφορήσει. 

Συνεχίζουμε. Με παράδειγμα τους ήρωες της
καθημερινότητας, με πίστη στις δυνάμεις μας, με
την αίσθηση της μακράς ιστορίας αυτού του
τόπου», ήταν η δήλωση του Δημάρχου. 

Ειδική αναφορά και στα Ναυπηγεία Ελευσίνας
Αναφορά έγινε, επίσης, και στο γεγονός ότι η

τορπηλάκατος «Λάσκος», υποβλήθηκε σε
εργασίες εκσυγχρονισμού των συστημάτων της,
στα Ναυπηγεία Ελευσίνας το 2008. «Το γεγονός
αυτό αποδεικνύει δύο πράγματα. Αφενός την
μεγάλη ώθηση που μπορεί να δώσει στην ελληνι-
κή οικονομία η αναβίωση της ελληνικής ναυ-
πηγικής και επισκευαστικής βιομηχανίας. Αφε-
τέρου ότι το Ναυπηγείο Ελευσίνας μπορεί να
αποτελέσει τον βασικό πυλώνα της ναυπηγικής
και επισκευαστικής βιομηχανίας της πατρίδας
μας, συμβάλλοντας στην εθνική και τοπική ανά-
πτυξη. 

Για εμάς αυτό αποτελεί ζητούμενο και παρου-
σία σας κύριε Εκπρόσωπε των Ενόπλων Δυνά-
μεων και Υπαρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Ναυ-
τικού, ζητώ να στηρίξετε με όλες σας τις δυνάμεις
την προοπτική βιωσιμότητας του Ναυπηγείου
Ελευσίνας, με την ενεργή συμμετοχή του Πολεμι-
κού Ναυτικού», κατέληξε ο Δήμαρχος. 

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 

Ασπρόπυργος
ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

48

Αργύρης Οικονόμου από τα Λάσκεια 2021: 
«Προχωράμε σε ονοματοδοσία της πλατείας στο Παραλιακό Μέτωπο με το όνομα του Ελευσινίου 
ήρωα Κυβερνήτη, σηματοδοτώντας έτσι την ανάκτηση της Παραλίας από τους δημότες».   



6-θριάσιο Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021

ΟΔήμοςς Μεγαρέων ανακοίνωσε ότι εδώ
και αρκετές εβδομάδες αρχαιολόγοι της
Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής πραγμα-

τοποιούν ανασκαφικές έρευνες στο Παλαιόκαστρο,
στα Μέγαρα, στην παραλία της Βαρέας.

Πρόκειται για σπουδαία δουλειά, που τα αποτελέ-
σματά της θα φέρουν στο φως σημαντικές ανα-
καλύψεις, για την ιστορία των Μεγάρων. 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Στα-
μούλης, σε στενή συνεργασία με την
Αρχαιολογική Υπηρεσία Μεγάρων παρα-
κολουθεί τις εργασίες με ιδιαίτερο ενδιαφ-
έρον και την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021
βρέθηκε στο χώρο των ανασκαφών και
συζήτησε με τους Αρχαιολόγους για την
πρόοδο των εργασιών.

Ο  κ. Σταμούλης προέβη στην εξής
δήλωση:«Η ανασκαφική έρευνα 17 Αρχαι-
ολόγων της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχο-

λής, που γίνεται στο Παλαιόκαστρο στην
παραλία της Βαρέας στα Μέγαρα, σε συνε-
ργασία με την Αρχαιολογική Υπηρεσία
Μεγάρων, έχει φέρει στο φως σημαντικά
αρχαιολογικά ευρήματα, που μαρτυρούν,
ότι η περιοχή μας εκατοικείτο τουλάχιστον
5000 χρόνια πριν».

Δήμος Αχαρνών
Νέο διευρυμένο ωράριο 

λειτουργίας στο Κεντρικό ΚΕΠ
του Δήμου για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των δημοτών 

Συγκεκριμένα από την περασμένη Δευτέρα το
ωράριο λειτουργίας για το κοινό διαμορφώνεται
ως εξής:

� ΚΕΠ 0219 (Κεντρικό Μενίδι), Αρχαίου
Θεάτρου 35Α, Τ.Κ. 13674
☎ Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 213 2060200-

210 
▪ Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-19:30, Σάβ-

βατο 08:00-13:30
#acharnes #ΚΕΠ #ωραριο #kathimerinotita

#dimosacharnon

Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική
στιγμή για δύο άξιους Ιερείς του
Πολιούχου Ιερού Ναού των
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
Άνω Λιοσίων βρέθηκε ο Δήμα-
ρχος Φυλής Χρήστος Παππούς.

Με απόφαση του Σεβασμιότα-
του Μητροπολίτη κ.κ. Αθηα-
ναγόρα και του Εκκλησιατικού
Συμβουλίου του Ναού, την παρ-
αμονή της μεγάλης γιορτής του
Τίμιου Σταυρού, το βράδυ της
Δευτέρας 13 Σεπτεμβρίου 2021,
αμέσως  μετά τον Αρχιερατικό
Εσπερινό, τιμήθηκαν δύο
εμβληματικοί Ιερείς για το
πολύτιμο ποιμαντικό τους έργο,
την πραότητα  και τη συνολική
πορεία τους.

Πρόκειται για τον Πρωτοπρε-
σβύτερο π. Παναγιώτη Μυλω-
νάκη και τον  π. Φανούριο
Μπρίλη, που ανακηρύχθηκε

Σταυροφόρος Οικονόμος.
Η τιμητική εκδήλωση τελέ-

στηκε σε κλίμα χαράς, βαθιάς
συγκίνησης και ενθουσιασμού,
με το Εκκλησίασμα να αναφωνεί
ΑΞΙΟΙ!

Συμμέτοχος σε αυτές τις
ξεχωριστές στιγμές ο Δήμαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς αμέ-
σως μετά την τελετή έσπευσε να
συγχαρεί τους δύο Ιερείς και να
τους εκφράσει την εκτίμησή του.   

Ανασκαφική έρευνα από Γάλλους αρχαιολόγους 
στο Παλαιόκαστρο στην παραλία Βαρέας

Συγχαρητήρια Χρήστου Παππού στους τιμώμενους
Ιερείς Παναγιώτη Μυλωνάκη και Φανούριο Μπρίλη  



Πρόγραμμα επιδότησης των δήμων, ύψους 100
εκ. ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης για τη
σύσταση ενεργειακών κοινοτήτων προκηρύσσε-

ται εντός του φθινοπώρου όπως ανακοίνωσε ο υπο-
υργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχθες, Κ. Σκρέ-
κας κατά τη διάρκεια της  συνέντευξης Τύπου για την
εξειδίκευση των μέτρων αντιμετώπισης της ενεργειακής
ακρίβειας αλλά και σε συνέντευξή του στην εφημερίδα
“Καθημερινή”.

Η χρηματοδότηση σε ποσοστό έως 100%, θα αφορά
στη δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων (συνολικής
ισχύος 120 μεγαβατ), τα έσοδα των οποίων θα χρησιμο-
ποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη των ενεργειακών

αναγκών ευάλωτων νοικοκυριών με πολύ χαμηλά εισο-
δήματα.

Εκτιμάται ότι με αυτό το πρόγραμμα  θα επωφελ-
ηθούν 30.000 νοικοκυριά σε όλη τη χώρα.

«Ολοκληρώνουμε σε λίγο την μελέτη και πιστεύω ότι
μέχρι τέλος του φθινοπώρου θα έχουμε τη δυνατότητα
να βγάλουμε μία πρόσκληση για Δήμους, ώστε να τους
επιδοτήσουμε και να κατασκευάσουν φωτοβολταϊκά, με
τα οποία θα παρέχουν δωρεάν ενέργεια ή σχεδόν δωρε-
άν ενέργεια σε ευάλωτα νοικοκυριά μέσω του συμψηφι-
σμού» είπε ο υπουργός ΠΕΝ Κώστας Σκρέκας,  απαν-
τώντας σε σχετική δημοσιογραφική ερώτηση.
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Κ. Σκρέκας: 100 εκ. ευρώ στους δήμους από το Ταμείο
Ανάκαμψης για σύσταση ενεργειακών κοινοτήτων

Σε σεμινάριο προστασίας από τον covid 19 και παροχή ιματι-
σμού στις καθαρίστριες προχώρησε ο Νίκος Χατζητρακόσιας

Σε μια εξαιρετική πρωτοβουλία, δείγμα κοινωνικής ευθύνης 
αλλά και υψηλής συμβολικής αξίας προχώρησε ο Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας 

Σχολικής Επιτροπής Νίκος Χατζητρακόσιας. 

Δύο ημέρες πριν την ένα-
ρξη του σχολικού έτους
κάλεσε σε συνάντηση τις

32 καθαρίστριες των Γυμνασίων
και των Λυκείων και τους έκανε, με
την συνδρομή της Επόπτριας
Υγείας – Υγειονολόγο της Κοινωνι-
κής Υπηρεσίας Λίας Ζάχου, διεξο-
δική ενημέρωση για τον τρόπο
που πρέπει να εργάζονται στα
σχολεία ώστε να προστατέψουν
τον εαυτό τους και κατ΄ επέκταση
τη σχολική κοινότητα και την οικο-
γένειά τους από τον covid 19.

Την πρωτοβουλία του Νίκου
Χατζητρακόσια αγκάλιασαν με
θέρμη οι εργαζόμενες οι οποίες
βομβάρδισαν με ερωτήσεις και
απορίες την υγειονομολόγο. 

Μετά την ολοκλήρωση του σεμι-
ναρίου ο Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτρ-
οπής μοίρασε στις εργαζόμενες πλήρες πακέτο με είδη
ιματισμού και ατομικό υγειονομικό υλικό. 

Συγκεκριμένα οι καθαρίστριες εφοδιάστηκαν με δυο
ρόμπες εργασίας (καλοκαιρινή και χειμωνιάτικη), δυο
μπλουζάκια, ειδικό γιλέκο με σήμανση κινδύνου, γάντια
πολλαπλών χρήσεων, γάντια μιας χρήσης, μάσκες, αντι-
σηπτικά και τρεις νάιλον στολές για να τις χρησιμοποιή-
σουν σε περίπτωση που χρειαστεί να απολυμάνουν αίθ-
ουσα στην οποία έχει εμφανιστεί κρούσμα.  

«Είμαστε διαρκώς δίπλα σας
σε ότι χρειαστείτε. Θέλουμε να
τηρούνται σωστά τα υγειονομι-
κά πρωτόκολλα πρώτα από
όλα για τη δική σας προστασία.
Είστε τα μάτια και τα αυτιά μας
στα σχολεία και νοιαζόμαστε
πρώτα για τους ανθρώπους και
μετά για τα κτίρια. Εάν όμως
μια πρίζα εξέχει εσείς θα τη
δείτε πρώτες. Δεν θέλουμε να
κινδυνεύσουν μαθητές. Σας
παρακαλούμε να ενημερώνεται
τους διευθυντές σας» είπε στις
εργαζόμενες ο κ. Χατζητρακό-
σιας. 

Ο Πρόεδρος της Δευτεροβά-
θμιας Σχολικής Επιτροπής
τέλος εξέφρασε την ικανο-
ποίησή του για την αναβάθμιση
των όρων εργασίας των καθα-

ριστριών. «Ξεκινά για εσάς και τα σχολεία μας μια καλή
χρονιά. Ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς αποφά-
σισε να μετατρέψει τις συμβάσεις σας από τρίωρης σε
πλήρους απασχόλησης με δαπάνη του Δήμου. Πιστεύο-
υμε πως αυτή η θετική εξέλιξη θα βρει άμεση αντανάκ-
λαση στις σχολικές μονάδες. Θέλουμε καθαρά σχολεία
για ασφαλείς μαθητές και εκπαιδευτικούς χωρίς την εξόν-
τωση των εργαζομένων στην καθαριότητα» τόνισε ο
Νίκος Χατζητρακόσιας.  

Υπό έλεγχο 
οι πυρκαγιές στις Αχαρνές
και στον Κάλαμο Αττικής

Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα οριοθετήθη-
κε η πυρκαγιά που ξέσπασε περίπου στις 4:30
χθες το απόγευμα σε δασική έκτασηστην περιοχή
Αγία Παρασκευή του Δήμου. 
Στο σημείο έσπευσαν 35 πυροσβέστες, 11 οχή-
ματα και 3 αεροσκάφη.
Άμεση ήταν και η συνδρομή της Πολιτικής Προ-
στασίας του Δήμου, αλλά και εθελοντών πυρο-
σβεστών. Με εντολή του Αρχηγού της Πυροσβε-
στικής, στην περιοχή μετέβη και κλιμάκιο της
Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρη-
σμού για τη διερεύνηση των αιτίων της. Νωρίτε-
ρα είχε τεθεί υπό έλεγχο φωτιά η οποία ξεκίνησε
στη Φλόγα Βαρυμπόμπης.
Σε επιφυλακή παραμένουν δυνάμεις της Πολιτι-
κής Προστασίας του Δήμου.
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«Αρρυθμίες» σε αρκετές μονάδες υγείας της χώρας επέφερε το μέτρο
της αναστολής καθηκόντων των υγειονομικών 

Α
ρρυθμίες σε αρκετές μονάδες
υγείας της χώρας επέφερε το
μέτρο της αναστολής καθηκόντων

των υγειονομικών που αρνούνται να
εμβολιαστούν. Είναι ενδεικτική η
περίπτωση του νοσοκομείου/κέντρου
υγείας Νάξου, όπου, όπως καταγγέλ-
λουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων,
και οι δύο χειρουργοί τέθηκαν εκτός
μάχης επειδή δεν εμβολιάστηκαν. Για να
καλυφθεί το κενό μετακινήθηκε για δέκα
ημέρες χειρουργός από το νοσοκομείο

της Σύρου, το οποίο επίσης μετράει
απώλειες. Από τους τέσσερις χειρουρ-
γούς που διέθετε έως πρόσφατα, ένας
μετακινήθηκε στη Νάξο και ένας τέθηκε
σε αναστολή καθηκόντων καθώς δεν
εμβολιάστηκε. 
Ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης,
απαντώντας σε σχετική επίκαιρη
ερώτηση του τομεάρχη Υγείας του
ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέα Ξανθού, χαρακτήρισε
την κατάσταση ως διαχειρίσιμη. Αναφερ-
όμενος στους τρόπους με τους οποίους
έχει επιλέξει το υπουργείο να καλύψει τα
κενά, ο υπουργός σημείωσε ότι έχει
δοθεί η δυνατότητα επιστροφής του προ-
σωπικού αμέσως μετά την πρώτη δόση
του εμβολίου, γίνονται μετακινήσεις
προσωπικού μεταξύ μονάδων για να
καλυφθούν κενά, ενώ υπάρχει και η
δυνατότητα τρίμηνων συμβάσεων με
υγειονομικό προσωπικό. «Δημιουρ-
γούνται σίγουρα κάποιες αρρυθμίες
–θέλω να είμαι ειλικρινής–, αλλά αυτές

είναι διαχειρίσιμες και θεωρούμε ότι όσο
περνάνε οι μέρες και επιστρέφει προ-
σωπικό το οποίο εμβολιάζεται και όταν
ενεργοποιηθούν και οι τρίμηνες συμβά-
σεις, ακόμα και αυτές οι δυσλειτουργίες
θα καλυφθούν», ανέφερε. Σύμφωνα με
το υπουργείο Υγείας, σε αναστολή
έχουν τεθεί περίπου 5.500 εργαζόμενοι
σε δημόσια νοσοκομεία και 1.000 σε
δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
του ΕΣΥ.

Δυσκολία κάλυψης κενών

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων
καταγγέλλουν δυσλειτουργίες και
δυσκολία κάλυψης των κενών σε αρκε-
τές μονάδες του ΕΣΥ. Ενδεικτικά είναι τα
στοιχεία που έχει συλλέξει η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων
Νοσοκομείων από μονάδες υγείας των
Κυκλάδων και άλλων νησιών της
χώρας. Στο νοσοκομείο της Νάξου,

εκτός από τους δύο χειρουργούς, σε
καθεστώς αναστολής καθηκόντων
βρίσκονταν έως χθες και ένας εκ των
δύο μικροβιολόγων, δύο από τους πέντε
τεχνολόγους ιατρικών εργαστηρίων,
δύο από τις επτά καθαρίστριες και πέντε
από τους 30 νοσηλευτές/τριες. Στο Κέν-
τρο Υγείας Αμοργού έχουν τεθεί σε ανα-
στολή εργασίας τέσσερα από τα οκτώ
άτομα της νοσηλευτικής υπηρεσίας και
στο Κέντρο Υγείας Τήνου, τρία από τα
έντεκα. Στη Μήλο, σε αναστολή είναι
ένας οδηγός ασθενοφόρου και μία
νοσηλεύτρια σε σύνολο επτά ατόμων
που υπηρετούν στο κέντρο υγείας.
Δύσκολη είναι η κατάσταση και στο
νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Ο μοναδικός
παθολόγος του νοσοκομείου τέθηκε σε
αναστολή καθηκόντων και η παθολογι-
κή κλινική καλύπτεται με μετακίνηση
μιας γιατρού από το Κέντρο Υγείας
Αργοστολίου και –κάποιες ημέρες– από
ιδιώτη γιατρό με «μπλοκάκι».
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Γ. Πατούλης: « Αξιοποιούμε κάθε επι-
στημον ικό εργαλείο που έχ ουμε στη διά-
θεσή μας προκειμέν ου ν α προχ ωρήσο-
υμε σε στοχ ευμέν ες παρεμβάσεις που
θα προφυλάξουν  αποτελεσματικά τους
πολίτες»

Τ
ην  πρώτη μελέτη, από τις συν ολι-
κά 6 που θα εκπον ηθούν  με
ταχ εία διαδικασία και η οποία

αφορά τις επιπτώσεις στην  υδρολογική
λεκάν η Αιγειρουσών -Αλεποχ ωρίου,
εξαιτίας της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε
τον  περασμέν ο Μάιο στο Σχ ίν ο Κορι-
ν θίας, παρέδωσε ο  Διευθυν τής Ερευ-
ν ών  ΕΑΑ και Επιστημον ικός Υπεύθυ-
ν ος του Κέν τρου BEYOND Ερευν ών
Παρατήρησης της Γης και Δορυφορικής
Τηλεπισκόπησης του ΕΑΑ Δρ. Χ. Κον -
τοές, στον  Περιφερειάρχ η Αττική Γ.
Πατούλη, στο πλαίσιο της σχ ετικής προ-
γραμματικής σύμβασης που έχ ουν  υπο-
γράψει η Περιφέρεια με το Αστεροσκο-
πείο.

Όπως αν έφερε ο Επιστημον ικός
Υπεύθυν ος της μελέτης Κ. Κον τοές,
«Στην  μελέτη καταγράφον ται τα συμπε-
ράσματα της επιστημον ικής μας ομάδας
κατόπιν  συν δυασμού αποτελεσμάτων
μον τέλων  εκτίμησης αν αμεν όμεν ων  κιν -
δύν ων  σε περίπτωση ακραίων  συν θη-
κών  καιρού και συν εκτιμών τας τις κατα-
γραφές των  σχ ετικών  αυτοψιών  που διε-
ν εργήσαμε στη συγκεκριμέν η υδρολογι-
κή λεκάν η που κάηκε σε ποσοστό περ-
ισσότερο από 80% από την  πυρκαγιά
του Μαΐου στην  περιοχ ή». Στην  μελέτη
συμμετείχ ε η ομάδα του Αν  καθηγητή κ.
Κων σταν τίν ου Λουπασάκη του συν ερ-
γαζόμεν ου Εργαστηρίου Τεχ ν ικής Γεω-
λογίας και Υδρογεωλογίας της Σχ ολής

Μηχ αν ικών  Μεταλλείων  – Μεταλλουργών
του ΕΜΠ.

Ειδικότερα περιλαμβάν ει μον τέλα πρόγ-
ν ωσης πλημμύρας, κατολίσθησης και
εδαφικής διάβρωσης και φωτογραφική
τεκμηρίωση της κατάστασης των  ρεμά-
των  στην  περιοχ ή (αν άν τη και κατάν -
τη), προτεραιοποίηση των  σημείων  παρ-
εμβάσεων  για αν τιμετώπιση εκδήλωσης
των  πιθαν ών  κιν δύν ων  πλημμυρικών
φαιν ομέν ων  ή και κατολισθήσεων
εξαιτίας των  επιπτώσεων  της πυρκαγιάς
αλλά και προτάσεις μεσοπρόθεσμων  και
μακροπρόθεσμων  παρεμβάσεων  και διε-
ν έργειας μελετών , με στόχ ο την  καλύτε-
ρη προστασία των  όμορων , στη υδρολο-
γική λεκάν η, οικισμών .

Επισημαίν εται πως θα ακολουθήσουν
άλλες 5 αν τίστοιχ ες μελέτες και για τις

υπόλοιπες υδρολογικές λεκάν ες της Αττι-
κής που επλήγησαν  από τις πρόσφατες
πυρκαγιές αν άν τη στις περιοχ ές Ν. Πέρ-
αμος, Μάν δρα, Ελευσίν α, Μαραθών ας
και στην  ΒΑ Αττική, οι οποίες και θα
έχ ουν  παραδοθεί στο σύν ολο τους στην
Περιφέρεια Αττικής μέχ ρι τις αρχ ές
Οκτωβρίου.

Στη σύσκεψη παρουσίασης της μελέτης
στον  Περιφερειάρχ η Αττικής, συμμε-
τείχ αν  επίσης ο Αν τιπεριφερειάρχ ης
Δυτικής Αττικής Λ. Κοσμόπουλος, η
Προϊσταμέν η Τεχ ν ικών  Έργων  Δυτικής
Αττική Μ. Κάραλη, ο Διευθυν τής
Τεχ ν ικών  Έργων  της Περιφέρειας Αλ.
Καλογερόπουλος, ο Προιστάμεν ος της
Διεύθυν σης Τεχ ν ικών  Έργων  Αν ατολι-
κής Αττικής Ι. Ασπρουλάκης και η επι-
στημον ική συν εργάτης του κ. Κον τοέ,

Α. Τσούν η.
Ως έν α ιδιαίτερα χ ρήσιμο εργαλείο που

θα αξιοποιήσουν  όλες οι αρμόδιες υπηρ-
εσίες της Περιφέρειας με στόχ ο τη δρο-
μολόγηση στοχ ευμέν ων  παρεμβάσεων
όπου απαιτείται, στο πλαίσιο των  αρμο-
διοτήτων  της, χ αρακτήρισε τη μελέτες
που εκπον εί το κέν τρο BEYOND του
Αστεροσκοπείου για λογαριασμό της
Περιφέρειας, ο κ. Πατούλης.

« Μέσω των  συγκεκριμέν ων  επιστημο-
ν ικών  μελετών  έχ ουμε τη δυν ατότητα
ν α έχ ουμε πλήρη εικόν α για την  κατά-
σταση που επικρατεί στις πληγείσες
περιοχ ές αλλά και για τα σημεία, που
βάσει της σχ ετικής προτεραιοποίησης,
απαιτούν  άμεσες παρεμβάσεις, λόγω
υψηλής επικιν δυν ότητας» υπογράμμισε
ο Περιφερειάρχ ης και επισήμαν ε πως η
Περιφέρεια Αττικής παράλληλα με τις
τοπικές παρεμβάσεις στα ρέματα τις
οποίες συν εχ ίζει σε καθημεριν ή βάση,
με εν τατικούς ρυθμούς, θα προχ ωρήσει
και σε μελέτες για στοχ ευμέν α έργα στα
σημεία υψηλού κιν δύν ου, που υποδεικ-
ν ύον ται από τις επιστημον ικές  μελέτες.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Πατούλης
στην  αν άγκη εν ημέρωσης και εκπαίδευ-
σης των  πολιτών  σε ζητήματα που αφο-
ρούν  στον  τρόπο αν τιμετώπισης και
προστασίας τους από πιθαν ά πλημμυρι-
κά φαιν όμεν α και σ΄αυτό το πλαίσιο,
αν έφερε πως η Περιφέρεια σε συν ερ-
γασία με τους επιστημον ικούς φορείς
αν αλμαβάν ει ήδη συγκεκριμέν ες πρωτο-
βουλίες. 

«Προτεραιότητά μας είν αι η προστασία
των  πολιτών  και η καλύτερη θωράκιση
της Αττικής μας και προς αυτή την
κατεύθυν ση εργαζόμαστε καθημεριν ά
και στοχ ευμέν α», σημείωσε.   

ΜΜεελλέέττηη  γγιιαα  ττηηνν  υυδδρροολλοογγιικκήή  λλεεκκάάννηη
ΑΑιιγγεειιρροουυσσώώνν--ΑΑλλεεπποοχχωωρρίίοουυ

σχετικά με τις επιπτώσεις των πρόσφατων πυρκαγιών και τους
πιθανούς πλημμυρικούς κινδύνους 

Παρέδωσε το Αστεροσκοπείο Αθηνών στην Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο 
προγραμματικής σύμβασης

Σε δεκάδες σημεία  ανά την
χώρα, θα γίνουν σήμερα Πέμ-
πτη 16 Σεπτεμβρίου, δωρεάν
rapid test.

Η έκδοση ψηφιακής βεβαίω-
σης αποτελέσματος για τους
διαγνωστικούς ελέγχους
COVID-19 πραγματοποιείται
από το gov.gr, στην υπηρεσία
«Βεβαίωση αρνητικού διαγ-
νωστικού ελέγχου κορωνοϊού
COVID-19». Η σύνδεση με τη

συγκεκριμένη υπηρεσία απαι-
τεί τους προσωπικούς κωδι-
κούς πρόσβασης στο taxisnet.

Για τους μη εμβολιασμένους
πολίτες η ψηφιακή βεβαίωση
αρνητικού αποτελέσματος από
το gov.gr είναι  διαθέσιμη
μόνον εφόσον ο έλεγχος έχει
πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικό
διαγνωστικό κέντρο.

Ειδικότερα ,στη Δυτική Αττι-
κή σήμερα 

θα πραγματοποιούνται δωρ-
εάν rapid test.

Δήμος Ιλίου, Αίαντος και
Χρυσηίδος, Ίλιον, 09:00 -
15:00

Δήμος Χαϊδαρίου, Δημα-
ρχείο, Στρ. Καραϊσκάκη 138 &
Ευπαύλεως, Χαϊδάρι, 09:00-
15:00

Δ. Ελευσίνας, Πλατεία
Ηρώων-Ελευσίνα, 09:30-
15:00

Δωρεάν rapid test σήμερα σε Ελευσίνα, Χαϊδάρι και Ίλιον 
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ΕΠΣΔΑ ΚΥΠΕΛΛΟ
1Η ΦΑΣΗ:
Τα γήπεδα και η
ώρα έναρξης των
αγώνων

ΣΑΒΒΑΤΟ(17:00)

ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ –
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΤΑΔΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ –
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ – ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ
ΓΗΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ – 

ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ)

ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. – ΑΣ
ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΔΥΝΑΜΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ(17:00)
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ –
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 13:00
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ – ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΑΣΠΡ

13:00
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ –
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
17:00
Α.Σ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ – ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ – ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟ ΦΥΛΉΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ –
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ ΔΥΝΑΜΗΣ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – Α.Ο.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ –
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ
ΒΥΖΑΣ – ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ) 17:00

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284
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Ο Μανδραϊκός Αθλητικός Όμιλος
έχει στόχο να δημιουργήσει αθλητι-
κές ευκαιρίες για τα παιδιά (και όχι
μόνο) της πόλης. Γι αυτό ιδρύσαμε
και λειτουργούμε μια νέα Ακαδημία:
ΟΜΑΔΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ
– CHEERLEADING
Τα αγωνίσματα του Ομαδικού Αθλ-
ητικού Χορού στα οποία θα γυμνά-
ζονται οι νέες αθλήτριές μας (από 6
ετών) είναι:
#Ομαδικό_Cheer_Ελεύθερο_Πομ
Σε αυτό το αγώνισμα τα pom pom
είναι το απαραίτητο όργανο που
χρησιμοποιείται για την εκτέλεση
του προγράμματος. Η τεχνική των
χεριών με την χρήση pom,
ευλυγισία, πιρουέτες και άλματα σε
συνδυασμό με δυναμική χορογρα-
φία, συνθέτουν τα στοιχεία 

αυτού του εντυπωσιακού αγωνίσμα-
τος.
#Ομαδικό_Cheer_ΧιπΧοπ
To αγώνισμα περιέχει το αυθεντικό
hip hop με συνδυασμό όλων των
στυλ, διαμορφωμένο σύμφωνα με
τους κανονισμούς.

Ενσωματώνει ρυθμούς και κινήσεις
επηρεασμένα από το street style με
έμφαση στην εκτέλεση, το στυλ, τη
δημιουργικότητα.

#Ομαδικό_Cheer_Τζαζ

Tο αγώνισμα περιέχει στοιχεία από
τον σύγχρονο και μοντέρνο χορό,
παραδοσιακές και στυλιζαρισμένες
κινήσεις jazz, ασκήσεις ευλυγισίας,
πιρουέτες & άλματα σε συνδυασμό
με δυναμική χορογραφία.

Σύντομα και Βόλει ο Μανδραικός

Σύντομα και με αγόρια στο Volley

με τμήματα εφήβων και παίδων !!!

Οι εγγραφές στο Volley γίνονται

καθημερινά 3-6 μμ στο κλειστό

γυμναστήριο του Λυκείου. 

Πληροφορίες στο 6937751430

«Ζωφριώτης» και ο Ηλίας Λάβδας
Ακόμα ένα κομμάτι στο παζλ

του ΑΟ Ζωφριάς προστέθηκε
με την ανακοίνωση της απόκ-
τησης του Ηλία Λάβδα. 

Ο 25χρονος κεντρικός
αμυντικός αγωνίστηκε πέρυσι
με την ομάδα της Α.Ε.
Μεταμόρφωσης, ενώ στο
παρελθόν έχει παίξει σε ομά-
δες του πειραϊκού ποδοσφ-
αίρου όπως η Ελλάδα Πον-
τίων, η Δόξα Σώστη, η Σπίθα
Νίκαιας και ο Αετός Κορυδαλ-
λού.
Ηλία σε καλωσορίζουμε στην

οικογένεια του Α.Ο. Ζωφριάς
και σου ευχόμαστε υγεία και
επιτυχίες!

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ: Συλλυπητήρια…
Το Διοικητικό
Συμβούλιο του
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ
Α.Ο. εκφράζει τα
θερμά και ειλικρινή
συλλυπητήρια του,
προς την οικογένεια
και τους οικείους του
εμβληματικού
«ΕΘΝΙΚΑΡΑ»
ΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗ, που
έφυγε από την ζωή.
Καλό ταξίδι κύριε
Γιάννη.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάζει…

Με Εκτίμηση και Σεβασμό
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Α.Ο.

Οι εγγραφές στην Ακαδημία
ΣΚΑΚΙ, συνεχίζονται!

Για εγγραφές και οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να
απευθύνεστε στον υπεύθυνο της ακαδημίας, κ Μελέ-

τιος Νέζης, στο τηλέφωνο 6976294401.
Η Ακαδημία λειτουργεί κάθε Παρασκευή 6-7 μμ στο

Πολιτιστικό της Ράχης. Ανάλογα τις εγγραφές, θα εξε-
ταστεί η λειτουργία και σε άλλη ημέρα.

Νέα Ακαδημία ΟΜΑΔΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΧΟΡΟΣ – CHEERLEADING
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30.000 αιτήσεις στον πτωχευτικό
Εν δεικτικό των  δικλείδων  του ν έου πτωχ ευτικού

είν αι το στοιχ είο ότι από τις περισσότερες από 30.000
αιτήσεις που έχ ουν  υποβληθεί στην  ηλεκτρον ική
πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχ είρισης Ιδιω-
τικού Χρέους από την  1η Ιουν ίου (ημέρα έν αρξης
ν έου πτωχ ευτικού), μέχ ρι σήμερα δεν  έχ ουν  ολοκ-
ληρωθεί διαδικασίες ρύθμισης οφειλών  ευάλωτων  ν οι-
κοκυριών  ή έχ ουν  αποβεί άκαρπες. Σημειών εται ότι
κατά τον  εξωδικαστικό μηχ αν ισμό, ο οφειλέτης προ-
στατεύεται από πλειστηριασμούς. Οι πρώτες
ρυθμίσεις αν αμέν ον ται στο τελευταίο τρίμην ο, εν ώ
αρκετά αργότερα θα προκύψουν  οι περιπτώσεις
πτώχ ευσης και δεύτερης ευκαιρίας ειδικά για ευάλωτο-
υς δαν ειολήπτες με πρώτη κατοικία.

Έναρξη 5ετούς στεγαστικού επιδόματος
Επίσης, στο τελευταίο τρίμην ο του έτους αν αμέ-

ν ον ται οι πρώτες αιτήσεις μέσω της πλατφόρμας προ-

κειμέν ου ν α εγκριθούν  και ν α λάβουν  το πεν ταετές
στεγαστικό επίδομα. Το επίδομα αυτό αφορά μόν ο σε
δαν ειολήπτες με εν ήμερα δάν εια ή ρυθμισμέν α μέσα
από την  πλατφόρμα του ν έου πτωχ ευτικού. Επίσης,
θα πρέπει ν α αν ήκουν  στους ευάλωτους οφειλέτες και
το επίδομα ν α αφορά στην  πρώτη κατοικία.

Η έν ν οια του ευάλωτου οφειλέτη ορίζεται λεπτομε-
ρώς από τον  ν όμο και στις 4 Αυγούστου 2021 δημο-
σιεύθηκε στο ΦΕΚ ότι απαιτείται ειδική βεβαίωση προ-
κειμέν ου ν α την  προσκομίζουν  οι εν διαφερόμεν οι για
το 5ετές στεγαστικό επίδομα. Συγκεκριμέν α, ισχ ύουν
13 εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια προκειμέ-
ν ου ν α θεωρείται κάποιος οφειλέτης ευάλωτος. Σύμφ-
ων α με το ΦΕΚ, η βεβαίωση θα εκδίδεται από την
ηλεκτρον ική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Ιδιω-
τικού Χρέους, ύστερα από αίτηση. Υπεν θυμίζεται ότι
η πλατφόρμα αυτή είν αι αν οικτή.

Το στεγαστικό αυτό επίδομα, το οποίο θα φτάν ει
μέχ ρι τα 210 ευρώ το μήν α, θα μπορεί ν α συν εχ ιστεί

και στην  περίπτωση των  δαν ειοληπτών  που το σπίτι
τους θα καταλήξει στον  Φορέα. Το ποσοστό επιδότ-
ησης εξαρτάται από το εάν  το δάν ειο είν αι εν ήμερο ή
πόσες ημέρες καθυστέρηση είχ ε πριν  από την  έν τα-
ξή του στον  εξωδικαστικό μηχ αν ισμό του ν έου
πτωχ ευτικού.

Το στεγαστικό επίδομα, η "Γέφυρα 1” που είν αι σε
ισχ ύ και μάλιστα παρατείν εται για επιπλέον  τρεις
μήν ες (για αυτούς που έληγε η επιδότηση τον  Σεπτέμ-
βριο), αλλά και τα μέτρα στήριξης ν οικοκυριών  και
επιχ ειρήσεων , σε συν δυασμό με τα προγράμματα
σταδιακής επαν αφοράς δόσης και ρυθμίσεων  από
τράπεζες και εταιρείες διαχ είρισης, θεωρούν ται
αν άχ ωμα στην  απότομη αύξηση των  ν έων  κόκκιν ων
δαν είων  και πλειστηριασμών . Εν δεικτικά αν αφέρεται
ότι από τις αρχ ές του 2020 μέχ ρι σήμερα, σε διάφορα
προγράμματα προστασίας και ρυθμίσεων  έχ ουν
εν ταχ θεί δάν εια άν ω των  50 δισ. ευρώ.

(πηγή: www.capital.gr)

Συν εχ ίζεται από τη σελ. 2
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Ι
σχυρή είναι πλέον η παρακαταθήκη για
τη μόν ιμη ένταξη του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρό-
πολις στο πρόγραμμα του Παγκόσμιου

Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC). Η απόλυτη
επιτυχία στη διεξαγωγή της φετινής διοργάνω-
σης, η ικανοποίηση των πληρωμάτων για τις
αγωνιστικές συνθήκες, η μαζική προσέλευση
των θεατών, το παγκόσμιο ενδιαφέρον που
εκδηλώθηκε από τους λάτρεις του είδους, η
υποστήριξη από ισχυρούς χορηγούς όπως η
ΕΚΟ, αλλά και η βούληση της Πολιτείας να
προάγει τονμηχανοκίνητο αθλητισμό και την
ασφαλή οδήγηση με τη διεξαγωγή αγώνων
παγκόσμιας εμβέλειας επί ελλην ικού εδάφους,
οδήγησαν την Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκι-
νήτου (FIA) στην απόφαση να συμπεριλάβει,
όχι μόνο για του χρόνου, αλλά και για το 2023
το εθν ικό μας ράλλυ στο καλεντάρι του WRC.

Η ΕΚΟ, ως μέλος του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, στηρίζει διαχρονικά το ιστορικό
"Ράλλυ των Θεών" το οποίο προσέφερε και
πάλι ένα μοναδικό θέαμα ταχύτητας, γεμάτο
αγωνία, δράση και ιδιαίτερες συγκινήσεις. Για
ακόμη μια φορά φέτος, η ΕΚΟ στάθηκε
αρωγός στη διοργάνωση, ενώ ταυτόχρονα
υλοποίησε πρωτοβουλίες και παράλληλες δρά-
σεις που χάρισαν ακόμα περισσότερη από-
λαυση στο ιδιαίτερα απαιτητικό κοινό του
μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Επιστρέφοντας ξανά, ύστερα από 8 χρό-
ν ια απουσίας, στο πρόγραμμα του Παγκό-
σμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC), το
μακροβιότερο ελλην ικό δρώμενο του μηχα-
νοκίνητου αθλητισμού, το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρό-

πολις, εκκίνησε σε μια μεγάλη γιορτή την Πέμ-
πτη 9 Σεπτεμβρίου στον ιερό βράχο της Ακρ-
όπολης. Η πρώτη "ειδική" διαδρομή "Cosmote
5G Athens Stage”, με μήκος περίπου 1 χλμ.,
"κύκλωσε" την  πλατεία Συντάγματος,
περνώντας από το κέντρο της Αθήνας και
μπροστά από την Βουλή των Ελλήνων, φέρ-
νοντας την Ελλάδα στο προσκήνιο σε διεθ-
νές επίπεδο. Χιλιάδες κόσμου είχαν την
ευκαιρία να ν ιώσουν τη συγκίνηση ενός
μοναδικού ράλλυ και να λάβουν μέρος στην
ιστορική αυτή ημέρα.

Η ΕΚΟ, ως Μέγας Χορηγός και Χορηγός
Ονομασίας της διοργάνωσης, έφερε το
εμβληματικό ράλλυ ακόμα πιο κοντά στο
κοινό, με μια σειρά από εκδηλώσεις στην καρ-
διά της Αθήνας, αλλά και στη Λαμία, που απο-

τέλεσε το κέντρο της δράσης. Δίνοντας το
δυναμικό "παρών", η ΕΚΟ προσέφερε μια
μοναδική εμπειρία WRC στο Σύνταγμα, με το
περίπτερο ΕΚΟ και το ΕΚΟ VIP Stage που
στήθηκε μπροστά στη Βουλή, η οποία
συνεχίστηκε και στη Λαμία, στο EKO SER-
VICE PARK, αλλά και στα περίπτερα ΕΚΟ
στις ειδικές διαδρομές. Εκατοντάδες επισκέ-
πτες απόλαυσαν μια μοναδική "οδηγική"
εμπειρία στους 2 αγωνιστικούς προσομοιωτές,
κερδίζοντας συλλεκτικά δώρα ΕΚΟ, ενώ
φωτογραφήθηκαν με ένα θρυλικό αυτοκίνητο
MITSUBISHI EVO. Επιπλέον, το Σάββατο,
11 Σεπτεμβρίου, διοργανώθηκε μια ιδιαίτερη
εκδήλωση στο περίπτερο της Εταιρίας που
είχε στηθεί στην ειδική διαδρομή "Ελευθερ-
οχώρι 1" στη Φθιώτιδα, όπου 120 συνεργάτες

της ΕΚΟ απόλαυσαν τον αγώνα από ένα
μοναδικό σημείο. Στην  εκδήλωση παρε-
υρέθηκε και ο Υφυπουργός Αθλητισμού κ.
Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος εξέφρασε τη
συγκίνηση και την ικανοποίησή του για την
άρτια και υψηλών προδιαγραφών διοργάνωση
που,με τη βοήθεια χορηγών όπως και η ΕΚΟ,
εξασφάλισε για άλλη μια χρον ιά ένα ασφαλές
θέαμα, γεμάτο αδρεναλίνη.

Με την ολοκλήρωση της της διοργάνωσης,
ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της
ΕΚΟ κ. Ανδρέας Σιάμισιης, σχολίασε: "Με την
απόλυτα πετυχημένη ολοκλήρωση του φετι-
νού ξεχωριστού αγώνα, δε μπορούμε παρά
να ν ιώθουμε περηφάνειακαι δικαίωση για την
επιλογή μας να στηρίξουμε τη διεκδίκηση και
τη διοργάνωση του ΕΚΟ Ράλλυ Ακροπολις.
Άλλωστε, ως ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και
ΕΚΟ, στηρίξαμε τον αγώνα ακόμα και στις
δύσκολες χρον ιές που προηγήθηκαν και
τώρα αποδείξαμε έμπρακτα σε όλο τον κόσμο
ότι το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις -το περίφημο
"ράλλυ των θεών"- θα πρέπει να αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος του Παγκόσμιου Πρω-
ταθλήματος. Συγχαίρουμε όλους τους οδηγούς
και τις διαγωνιζόμενες ομάδες, τους ανθ-
ρώπους της διοργάνωσης, αλλά και όσους
εργάστηκαν ασταμάτητα και εντατικά για το
άψογο και επιτυχημένο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπο-
λις 2021. 

Έχουμε ήδη δεσμευτεί ότι θα συνεχίσουμε
να στηρίζουμε τον σπουδαίο αυτό θεσμό και
θα συνεργαστούμε με την Πολιτεία και τους
αρμόδιους φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτε-
ρικό, ώστε να διατηρήσουμε το ιστορικό αυτό
ράλλυ στην κορυφή του παγκόσμιου μηχα-
νοκίνητου αθλητισμού".

EKO Ράλλυ Ακρόπολις: Ολοκλήρωση του ιστορικού 
αγώνα με την εγγύηση της ΕΚΟ
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

Διατίθεται οικόπεδο εν-
τος σχεδίου 1573τ.μ.,πρ-
ος ενοικιαση ή πώληση
στα Νεόκτιστα Ασπρ-
οπύργου,τριφατσο με
εύκολη πρόσβαση προς
όλες τις  εθνικές
οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελμα-
τικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύρ-
γου (πλησίον ΙΚΑ και στά-
σης λεοφωρείου), 126 τε-
ραγωνικά μέτρα, κατάλ-
ληλο για
φαρμακείο.Τηλέφωνο ε-
πικοινωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος
οροφος) στη διασταύρω-
ση Ασπροπύργου κοντά
στο ΙΚΑ 86 τετραγωνικά
μέτρα, σε οικογένεια που
να έχει σταθερή εργασία
Διατίθεται και για επαγγε-
λματικός χώρος

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)

Ενοικιάζεται επαγγε-
λματικός χώρος 105
τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαμίνος &
Κολοκοτρώνη). Δεν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρ-
ος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τμ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση Δεμερτζή πίσω
από το Δημοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολ-
υτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και
τον κόλπο του καραμαγ-
κά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC, AIRCONDI-
TION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6
946288952

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται Οικόπεδο
Στον Ασπρόπυργο στη
θέση Ρυκιά, σε τιμή
ευκαιρίας.
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6987305649

Πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύργου!Πληρο-
φορίες κ.σοφια
τηλ.6909156985

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή κα-
τάσταση, τιμή 
60.000€, συζητήσιμη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκα-
τοικία 100 τ.μ., ισόγεια,
προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό, α-
νοικτό πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση
'00, τιμή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-
στα, μονοκατοικία 90
τ.μ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.μ.,
καρποφόρα δέντρα, πω-
λείται λόγω ανάγκης, τιμή
20.000€τηλ: 2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ημιτελής μεζονέτα 162
τ.μ., 2 επίπεδα, ισόγεια,
γωνιακή, 4 υ/δ (το 1
master), 2 μπάνια, σε
οικόπεδο 183 τ.μ., πάρ-
κιν, αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626

Κυρία ζητά εργασία
εντός σπιτιού στις πε-
ριοχές  Ελευσίνα και
Ασπρόπυργο  Τηλ.
6995524143

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
ΕΤΩΝ 43 ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ
ΠΡΟΥΠΥΡΕΣΙΑ ΣΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΡΕΦΩΝ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΒΡΕΦΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ.
ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΙΝΟ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-
ΜΑΓΟΥΛΑ- ΜΑΝΔΡΑ.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΚΙΝ 6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ
ΕΝΕΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ 
ΜΑΝΔΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6987708872

Ελληνίδα αποκλειστι-
κή με πείρα ζητά ερ-
γασία για φροντίδα ηλι-
κιωμένων στην περιοχή
του Θριασίου Πεδίου.Τηλ.
6971700804

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.

ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά

Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-
5573042. 
Fax: 210-5576988

"Εταιρεία καθαρισμών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια με δίπλωμα
οδήγησης, κάτοικο περ-
ιοχής θριασίου πεδίου.
τηλ: 210 5546957, 
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με
δίπλωμα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γα-
λακτοκομικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής. Επιθυμητή προϋπηρ-
εσία σε ex-van πώληση.
Επικοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email: in-
fo@dikomas.gr

Ζητούνται συνεργάτες
για πωλήσεις προϊόντων
σε εκθεσιακούς χώρους,
ηλικίας από 20 έως 35
ετών. Ώρες επικοινωνίας:
11 π.μ. έως 1 μ.μ. – κος
Ηλίας - Τηλ.: 210 24 70
341 - 694 43 88 304 –e-
mail: ifonitonamea@g-
mail.com  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ /ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
16:30-22:00 ΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΤΑ ΒΑΡΗ, ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ,

CROSS TRAINING, FUNCTIONAL TRAINING Κ.ΛΠ.) ΚΑΙ ΕΜS KATA ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ.
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ Ό,ΤΙ ΖΗΤΗΘΕΙ. 

‘‘’’GGYYMM  WWAAYY’’’’    --  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ,,  ΔΔΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗ    
ΑΑΠΠΟΟΣΣΤΤΟΟΛΛΗΗ  ΒΒΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΟΟ  ssttaammaattiiaa..vvaassiillooppoouulloouu@@hhoottmmaaiill..ccoomm  

ήή  ττηηλλεεφφωωννιικκάά  σσττοο  221100  55557711116600

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ
ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ . ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1000-1200 ΕΥΡΩ
ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ . 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ. 2130993031, MAIL:
ktl.diametaforiki@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΛΑΜ ΑΡΙΝΑΣ, Μ Ε ΒΑΣΙΚΕΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
ARGON, AΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Μ ΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μ Ε ΕΔΡΑ ΤΟΝ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6972807187

Ζητείται Υπάλληλος με δίπλωμα για μηχανάκι 
για εξωτερικές εργασίες, για εταιρία

με έδρα τον Ασπρόπυργο. 
Απαραίτητα οι εκπληρωμένες  στρατιωτικές 

υποχρεώσεις. Τηλ.  Επικοινωνίας 2105579069
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ΟΔΗΓΟΙ Β,Γ, Δ, Ε ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ 
Επιθυμητά προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτή-
τως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι Διπ-
λώματος ADR
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα
Άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Μέσης Εκπαίδευσης
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Επιθυμητά Προσόντα

Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτή-
τως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι διπλώματος Ι.Χ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45
ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτή-
τως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.  

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ ΑΔΕΙΑ)
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45
ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτή-
τως μορφωτικού επιπέδου 
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΕΛΑΦΡΑ,ΔΙΚΥΚΛΑ Κ ΒΑΡΕΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ
Επιθυμητά Προσόντα
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
ΑΕΙ, ΤΕΙ Μηχανολόγος-Ηλεκτρολό-
γος Μηχανικός
Απαραίτητα Προσόντα
Πολύ καλή γνώση Αγγλικής
γλώσσας

Γνώση  Microsoft Office 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ
Επιθυμητά Προσόντα                          

Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
ΑΕΙ, ΤΕΙ 
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ
Απαραίτητα Προσόντα
- Προηγούμενη εμπειρία στον τομέα
της τιμολόγησης – τουλάχιστον 2
έτη            - Άριστη γνώση χειρι-
σμού εφαρμογών MS Office
- Άριστη γνώση χρήσης προγράμ-
ματος ERP            - Καλή γνώση
Αγγλικών (επιπέδου FCE)            -
Οργανωτική & επικοινωνιακή
ικανότητα

ΑΝΤΡΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ
Επιθυμητά Προσόντα 
Ηλικία: έως 45 ετών                  
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ

Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι  Ι.Χ

ΠΩΛΗΤΡΙΑ
Επιθυμητά Προσόντα 
Ηλικία: έως 40 ετών                  
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
άνω
Επιθυμητό: κάτοχοι  Ι.Χ

Απαραίτητα Προσόντα
Προηγούμενη εμπειρία στις πωλή-
σεις οίνων                                                                                     
Καλή Γνώση Αγγλικών

ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ
Επιθυμητά Προσόντα 
Ηλικία: έως 40 ετών                  
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης 
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι  Ι.Χ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45
ετών
Κάτοχοι Ι.Χ.  
Απαραίτητα Προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυ-
νσης η ΤΕΙ Λογιστικής
Προηγούμενη Εμπειρία
Εξαιρετική Γνώση MS Office και
ERP

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααμμίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  

ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ..  ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

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 Ελευ-
σίνα, 210 556 0948

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
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 213 2140410
Αστυνομικό Τμήμα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιμεναρχείο 210 55 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 2 1 0
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 ) Κυπραίου 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
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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ



16-θριάσιο Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021


