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Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις 

Θερμοκρασία: Από 20  έως 32 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Προφήτου Ιων ά, Ίων ας, Ιων άς, Ίων , Ιων ία 

Διεθν ής Ημέρα Ειρήν ης
Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχ άιμερ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Λιόσης Αναστάσιος Κ.Ειρήνης 2 & Αγίου Δημητρίου,

2105580218

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΓΚΟΛΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Χατζηδάκη 40 & Παγκάλου, 2105546444

MANΔΡΑ
Ασημάκης Γρηγόριος Κ.

Στρατηγού Ρόκκα 114, 2105550323

Άνω Λιόσια

Μοσχογιάννη Σπυριδούλα Σ.
Δημαρχείου 15, 2102475470

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Λ. Θρακομακεδόνων 22, 2102466608

Ιδιαίτερη κινητικότητα
υπάρχει στην παρούσα φάση
στο μέτωπο της εξυγίανσης
των Ναυπηγείων Ελευσίνας,
καθώς στις 30 Σεπτεμβρίου
λήγει το περιθώριο που έχει
η Onex για την κατάθεση της
αίτησης εξυγίανσης της εταιρ-
είας στα αρμόδια δικαστήρια.

Την ίδια στιγμή, σε εγρήγο-
ρση είναι και το στρατόπεδο
των εργαζομένων, οι οποίοι
εξακολουθούν να υπο-
στηρίζουν, όπως έγινε φανε-
ρό και από την έκτακτη γενική τους συνέλευση,
την πλήρη αποζημίωση τους, εν όψει  των
εξελίξεων με την εταιρία.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της ONEX Πάνος
Ξενοκώστας βρέθηκε στο επίκεντρο, καθώς παρ-
ουσίασε το σχέδιο εξυγίανσης, το οποίο, καλώς
εχόντων των πραγμάτων θα μπει σε εφαρμογή
τους επόμενους μήνες.

Επί της ουσίας, σύμφωνα με τον ίδιο, η εταιρία
θα αναλάβει 235 εκατ. ευρώ από τα χρέη των ναυ-
πηγείων που υπολογίζονται γύρω στα 250 εκατ.
ευρώ, ενώ σταδιακά θα υπάρξουν επενδύσεις
150-200 εκατ. ευρώ.

Ως εκ τούτου, το σχέδιο ψηφίστηκε κατά πλει-
οψηφία, γεγονός που αποτελεί ‘’πράσινο φως’’
και στον επενδυτή για να συνεχίσει τις συζητήσεις
με κυβέρνηση και τράπεζες.

OONNEEXX::  ΕΕξξεελλίίξξεειιςς  μμέέχχρριι  ττέέλλοοςς
ΣΣεεππττεεμμββρρίίοουυ  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα

Συνάντηση της Επιτροπής Συγκοινωνιών του Δήμου
Αχαρνών και στελεχών του ΟΑΣΑ

Κοντά στην επίλυση η εξυπηρέτηση  των περιοχών Χαραυγή, 
Αγ. Ιωάννης και Πανόραμα-Μεσονύχι 

Συν εχ ές είν αι το έργο της επιτροπής Συγκοιν ων ιών
του Δήμου Αχ αρν ών . Στα πλαίσια της συν εργασίας με
τον  ΟΑΣΑ πραγματοποιήθηκε μία ακόμη συν άν τηση
εργασίας στο Δήμο Αχ αρν ών . Σε αυτή συμμετείχ αν  ο
πρόεδρος της Επιτροπής Αν τιδήμαρχ ος Νίκος Ξαγο-
ράρης, τα μέλη της Μιχ άλης Χριστοφορίδης και Διομήδ-
ης Καρακων σταν τής, ο πρόεδρος της ΔΗΚΕΑ Γιάν ν ης
Νίκας, εν ώ από την  πλευρά του ΟΑΣΑ ήταν  ο Γεν ικός
Διευθυν τής Δημήτρης Αποστολίδης, ο Διευθυν τής
Συγκοιν ων ιακού Έργου Παύλος Παπαδόπουλος και ο
Συγκοιν ων ιολόγος Γιώργος Ποριάζης.

Η ατζέν τα περιλάμβαν ε αρχ ικά την  αποτίμηση της
μέχ ρι τώρα συν εργασίας, όπου δόθηκαν  τα στοιχ εία
για την  αύξηση των  γραμμών  που φτάν ει ποσοστιαία
στο 12%, καθώς πλέον  ο αριθμός των  καθημεριν ών
δρομολογίων  που εξυπηρετούν  τον  Δήμο φτάν ει τα
934. Εν δεικτικά διεξάγον ται 15 περισσότερα στη γραμ-
μή 724, 8 στη γραμμή 755 και από 11 στις γραμμές Α10
και Β10.

Από την  πλευρά της επιτροπής τέθηκε το ζήτημα της
τήρησης των  δρομολογίων , αλλά και της περαιτέρω
αύξησης, αλλά και η αν άγκη τα αρθρωτά –κυρίως – λεω-
φορεία ν α βρίσκον ται σε καλή κατάσταση.

Από εκεί και πέρα τα αιτήματα της επιτροπής αφορ-
ούσαν :

Τη σύν δεση της Βαρυμπόμπης με τους Θρακομα-
κεδόν ες

Την  αν άγκη εξυπηρέτησης της περιοχ ής της Χαραυ-
γής από γραμμή του ΟΑΣΑ

Την  αν άγκη εξυπηρέτησης της περιοχ ής του Αγ.
Ιωάν ν η του Ρώσου

Την  αν άγκη εξυπηρέτησης της περιοχ ής Παν όραμα-
Θρακομακεδόν ες-Μεσον ύχ ι

Πρόκειται για πάγια αιτήματα των  δημοτών , τα οποία
η δημοτική αρχ ή προωθεί διαρκώς και πλέον  βρίσκον -
ται κον τά στην  επίλυσή τους, καθώς τα στελέχ η του
ΟΑΣΑ ήταν  θετικά διακείμεν οι και πολύ σύν τομα αν α-
μέν εται ν α δώσουν  λύσεις στα συγκεκριμέν α ζητήμα-
τα. Με τον  τρόπο αυτό αν αμέν εται ν α βελτιωθεί
σημαν τικά η συγκοιν ων ιακή σύν δεση και ν α εξυπηρ-
ετηθούν  πολλοί συν δημότες μας, κάτοικοι των  συγκε-
κριμέν ων  περιοχ ών .  Η επιτροπή συν εχ ίζει πάν τως
το έργο της, καθώς εργάζεται συν εχ ώς για την  κατάθε-
ση ν έων  προτάσεων  προς τον  ΟΑΣΑ.
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Π
αραδίδον ται σήμερα Τρίτη οι τελευταίες 20
κατοικίες στους δικαιούχ ους του οικισμού
«Ελευσίν α V» του ΟΑΕΔ, παρουσία του διοικ-

ητή του ΟΑΕΔ, Σπύρου Πρωτοψάλτη, σηματο-
δοτών τας την  ολοκλήρωση εν ός σημαν τικού έργου
που ξεκίν ησε το 2005 και παρουσίασε μεγάλες καθυ-
στερήσεις.

Όπως αν αφέρεται στην  αν ακοίν ωση, «η παράδοση
των  κατοικιών  ξεκίν ησε τον  Απρίλιο με τη σταδιακή
παράδοση 40 κατοικιών  του οικισμού "Ελευσίν α ΙV"
του ΟΑΕΔ και συν εχ ίστηκε τον  Ιούλιο με την  παρά-
δοση 20 κατοικιών  του οικισμού "Ελευσίν α V". Οι
κατοικίες των  οικισμών  είχ αν  κληρωθεί στους δικαι-
ούχ ους το 2009 από τον  τέως Οργαν ισμό Εργατικής
Κατοικίας και, μετά τις συν τον ισμέν ες και εν τατικές
προσπάθειες της διοίκησης και των  αρμόδιων  υπηρε-
σιών  του ΟΑΕΔ, σε στεν ή συν εργασία με τους τοπι-
κούς φορείς και εκπροσώπους, η αποπεράτωση των
οικισμών  ολοκληρώθηκε».

Οι οικισμοί «Ελευσίν α ΙV» και «Ελευσίν α V» περι-
λαμβάν ουν  80 κατοικίες σε διώροφα κτίρια με κερα-
μοσκεπή, καθώς και δύο καταστήματα, μία αίθουσα
συγκέν τρωσης και διαμορφωμέν ο περιβάλλον τα
χ ώρο. Εν τός των  οικισμών  υπάρχ ουν  το παλαιό διατ-
ηρητέο βιομηχ αν ικό κτίσμα της πρώην  «Ελαιουργι-
κής», καθώς και τα διατηρητέα κτίρια «ΙΡΙΣ» και
«Καμιν άδα», που θα αποκατασταθούν  για πολιτιστι-
κές χ ρήσεις στο πλαίσιο των  αν αγκών  του δήμου
Ελευσίν ας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της
Ευρώπης το 2023.

Το κτίσμα της «Ελαιουργικής» και τα κτίρια «ΙΡΙΣ»
και «Καμιν άδα» θα αποκατασταθούν , μέσω προγραμ-
ματικών  συμβάσεων  πολιτισμικής αν άπτυξης μεταξύ
των  ΟΑΕΔ-δήμου Ελευσίν ας-υπουργείου Πολιτισμού-
Περιφέρειας Αττικής, εν ώ ο ΟΑΕΔ θα χ ρηματοδοτήσει
έως το ποσό των  1.600.000 ευρώ την  αποκατάσταση
των  κτιρίων  «ΙΡΙΣ» και «Καμιν άδα», συν ολικού
προϋπολογισμού 2.000.000 ευρώ και με 400.000 ευρώ
την  αποκατάσταση του κτιρίου «Ελαιουργική».

Το πρώτο «Πάρκο Τσέπης» στον Ασπρόπυργο
Ν. Μελετίου : Δεσμευόμαστε πως θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες «μικρές οάσεις» πρασίνου στην πόλη

μας,  προσφέροντας ακόμα περισσότερους χώρους αναψυχής στους πολίτες 

Ένας ακόμα πνεύμονας οξυγόνου ήρθε να προστε-
θεί στον Δήμο Ασπροπύργου, με τη δημιουργία του
πρώτου «Πάρκου Τσέπης», στην συμβολή των οδών
Γρηγορίου Λαμπράκη και 28ης Οκτωβρίου. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργούμε
Πάρκα Τσέπης, κάνουμε τις πόλεις μας πιο βιώσιμες»
η εταιρεία Procter & Gamble (P&G) και η Οργάνωση Γη
παρέδωσαν την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου το πρώτο
«Πάρκο Τσέπης» στον Ασπρόπυργο, παρουσία του
Αντιδημάρχου Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Αναστάσιου
Παπαδόπουλου. Το έργο έχει ως στόχο να αξιοποιήσει
κοινόχρηστους χώρους του Δήμου  μετατρέποντάς τους
σε  χώρους πρασίνου, δίνοντας παράλληλα στους
κατοίκους αφορμή για κοινωνική συναναστροφή μέσα
στη γειτονιά τους.  

Το «Πάρκο Τσέπης» έχει έκταση 350τ.μ. και καλύφ-
θηκε με περισσότερα από 555 φυτά, ενώ το φυτικό
υλικό αποτελείται κυρίως από αρωματικά φυτά και
μεγάλους θάμνους. Παράλληλα, στον χώρο προστέθη-
κε αστικός εξοπλισμός, όπως αυτόνομα 

βολταϊκά συστήματα φωτισμού, κάδοι, βρύσες και
παγκάκια, δίνοντας νέα πνοή στη γειτονιά. 

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου,
σχετικά  με την παράδοση του έργου ανέφερε:  «Χαίρ-
ομαι ιδιαίτερα, που η συνεργασία μεταξύ του Δήμου
Ασπροπύργου, της P&G και της Οργάνωσης Γη απέ-
δωσε καρπούς.  Ακολουθώντας τις νέες τάσεις αειφόρ-
ου σχεδιασμού και κυκλικής οικονομίας, αξιοποιούμε

κάθε μέσο για να βελτιώσουμε τον αστικό κλοιό της
πόλης. 

Με τη δημιουργία των  «Πάρκων Τσέπης», στοχεύο-
υμε όχι μόνο στην προστασία και στην ενίσχυση του
περιβάλλοντος αλλά και στην καταπολέμηση της κοινω-
νικής απομόνωσης.  Δεσμευόμαστε, λοιπόν, πως θα
ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες «μικρές οάσεις»
πρασίνου στην πόλη μας,  προσφέροντας ακόμα περ-
ισσότερους χώρους αναψυχής στους δημότες μας». 

Σε δήλωσή του ο Γενικός Διευθυντής της Οργάνωσης
Γη, κ. Αλέξης Γαληνός ανέφερε: «Τα πάρκα τσέπης
αποτελούν μια εξαιρετική σύμπραξη μεταξύ της τοπικής
αυτοδιοίκησης, του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας
των πολιτών για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής
στις πόλεις».

Κατά την παράδοση παραβρέθηκαν επίσης, ο κ.
Κωνσταντίνος Μαχαίρας, Μέλος Δ.Σ. της Οργάνωσης
Γη και η κ. Δέσποινα Πάσσαρη, Διευθύντρια Εταιρικής
Επικοινωνίας P&G Κεντρικής και Νοτιοανατολικής
Ευρώπης.

Ολοκληρώνεται σήμερα η παράδοση
των Εργατικών Κατοικιών 
του ΟΑΕΔ στην Ελευσίνα

ΚΚΕΕΝΝΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  
ΣΣΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΩΩ  ΛΛΙΙΟΟΣΣΙΙΑΑ

ΟΑΕΔ: 
Παράταση αιτήσεων έως τις

24 Σεπτέμβρη για 330
συμπληρωματικές κενές

θέσεις σε βρεφονηπιακούς
σταθμούς

Έως την Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021, στις
23:59, θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικές
αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες για
περισσότερες από 330 συμπληρωματικές θέσεις
φιλοξενίας βρεφών-νηπίων στους βρεφονηπια-
κούς σταθμούς του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος
2021-2022.
Ειδικότερα, οι συμπληρωματικές εγγραφές αφορ-
ούν θέσεις στους εξής βρεφονηπιακούς σταθμούς
του ΟΑΕΔ:

Αγρινίου (18 θέσεις)

Ανω Λιοσίων (15 θέσεις)

Αρτας (10 θέσεις)
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ΕΝΦΙΑ:Αναρτώνται  
αύριο 22 Σεπτεμβρίου  
τα ειδοποιητήρια 
στο Taxisnet

Θέμα λίγων  ωρών  είν αι η έκδοση των  εκκαθαρι-
στικών  του ΕΝΦΙΑ 2021 που φέρν ουν  επιβαρύν σεις
τριών  ταχ υτήτων  σε 6,3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακιν ή-
των .

Σήμερα και αύριο η Αν εξάρτητης Αρχ ής Δημοσίων
Εσόδων  θα προχ ωρήσεις στην  έκδοση των  εκκαθαρι-
στών  τους φόρους προσδιορίζον τας τις εκπτώσεις και
τις εξαιρέσεις, προκειμέν ου την  ερχ όμεν η Τετάρτη
22/9 και εκτός απρόοπτου, τα ειδοποιητήρια πληρωμής
του φόρου ν α βρίσκον ται στους λογαριασμούς των
φορολογούμεν ων  στο Taxisnet και συγκεκριμέν α στην
σελίδα «Ολοκληρωμέν ο Πληροφοριακό Σύστημα Περ-
ιουσιολογίου».

Ο ΕΝΦΙΑ θα υπολογιστεί και φέτος με τον  ίδιο ακρ-
ιβώς τρόπο που προσδιορίστηκε και πέρυσι. Παρόλα
αυτά αρκετοί ιδιοκτήτες ακίν ητων  θα έχ ουν  πρόσθετες
επιβαρύν εις και κάποιοι άλλοι, λόγω της πτώσης των
εισοδημάτων  τους εν δέχ εται ν α δικαιούν ται για πρώτη
φόρα εκπτώσεις. Ειδικότερα:

Ποιοι θα δουν  ελαφρύν σεις

«Ραβασάκια» με μειωμέν ο κατά 50% ή ακόμη και
μηδεν ικό φόρο θα θα παραλάβουν  χ ιλιάδες ιδιοκτήτες
ακιν ήτων  οι οποίοι είδαν  τα εισοδήματά τους ν α
μειών ον ται το 2020 καθώς τέθηκαν  σε αν αστολή
εργασίας, ή κατέβασαν  υποχ ρεωτικά ρολά στις επιχ ει-
ρήσεις τους ή εισέπραξαν  μειωμέν α εν οίκια. Η παν -
δημία και το lockdown «ψαλίδισαν » τα εισοδήματα πολ-
λών  ιδιοκτητών  ακιν ήτων  κάτω από τα όρια που
ισχ ύουν  για την  έκπτωση 50% ή 100% στον  ΕΝΦΙΑ
με αποτέλεσμα οι συγκεκριμέν οι ιδιοκτήτες ν α
πληρώσουν  φέτος μισό φόρο για τα ακίν ητά τους ή 

και ν α απαλλαγούν  πλήρως με την  προϋπόθεση
βέβαια ότι πληρούν  και τα περιουσιακά κριτήρια που
προβλέπει η ισχ ύουσα ν ομοθεσία. Σύμφων α με τις
εκτιμήσεις, πάν ω από 1,5 εκατ. ιδιοκτήτες ακιν ήτων
θα καταβάλουν  φέτος το 50% του ΕΝΦΙΑ εν ώ για περ-
ισσότερους από 70.000 φορολογούμεν ους ο φετιν ός
λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ θα είν αι μηδεν ικός.

Ποιους «καίει» ο φόρος ακιν ήτων

«Φουσκωμέν α» ειδοποιητήρια ΕΝΦΙΑ θα παραλά-
βουν  οι ιδιοκτήτες ακιν ήτων  οι οποίοι το 2020:

Απέκτησαν  ακίν ητα με αγορά ή γον ική παροχ ή ή
δωρεά ή κληρον ομιά.

Τακτοποίησαν  ημιυπαίθριους ή αυθαίρετους χ ώρους.
Ο ΕΝΦΙΑ θα υπολογιστεί φέτος στη μεγαλύτερη επιφ-
άν εια των  ακιν ήτων  όπως αυτή έχ ει δηλωθεί από τους
ιδιοκτήτες ακιν ήτων  στο έν τυπο Ε9.

Δήλωσαν  στην  ηλεκτρον ική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ ή
στους Δήμους τα «ξεχ ασμέν α» τετραγων ικά μέτρα των
ακιν ήτων  τους. Όσοι δεν  είχ αν  εμφαν ίσει στο Ε9 την
πραγματική εικόν α των  ακιν ήτων  τους και τη δήλωσαν
μετά την  υποβολή της δήλωσης των  αδήλωτων  τετρα-
γων ικών  θα κληθούν  ν α πληρώσουν  ΕΝΦΙΑ για την
πραγματική επιφάν εια των  ακιν ήτων  τους.

Ποιοι θα πληρώσουν  τα ίδια με πέρυσι

Στα ίδια επίπεδα 2020 θα είν αι ο φόρος που θα κληθ-
ούν  ν α καταβάλουν  και φέτος οι ιδιοκτήτες ακιν ήτων
οι οποίοι δεν  είχ αν  καμία μεταβολή στην  περιουσιακή
τους κατάσταση. 

Επίσης πάν ω από 500.000 ιδιοκτήτες ακιν ήτων  θα
επιβαρυν θούν  με συμπληρωματικό φόρο για τα
ακίν ητα που έχ ουν  στην  κατοχ ή τους.

Οι ιδιοκτήτες ακιν ήτων  (φυσικά πρόσωπα) θα διαπι-
στώσουν  ότι και φέτος ισχ ύουν  οι μειώσεις 10% – 30%
στον  ΕΝΦΙΑ αν άλογα με την  αξία της ακίν ητης περ-
ιουσίας τους. Συγκεκριμέν α ο ΕΝΦΙΑ μειών εται:

– 30% για αξία ακίν ητης περιουσίας μέχ ρι 60.000
ευρώ.

– 27% για αξία ακίν ητης περιουσίας από 60.000 μέχ ρι
70.000 ευρώ.

– 25% για αξία ακίν ητης περιουσίας από 70.000 μέχ ρι
80.000 ευρώ.

– 20% για αξία ακίν ητης περιουσίας μέχ ρι 80.000
μέχ ρι 1.000.000 ευρώ.

– 10% για αξία ακίν ητης περιουσίας άν ω του
1.000.000 ευρώ.

Σεν άριο καταβολής δύο δόσεων  τον  Οκτώβριο

Ο φόρος εξοφλείται σε 6 μην ιαίες δόσεις με την
πρώτη έως το τέλος Σεπτεμβρίου και τη τελευταία έως
το τέλος Φεβρουαρίου του 2022. Με δεδομέν ο, πάν -
τως, ότι ο χ ρόν ος που θα έχ ουν  οι συγκεκριμέν οι φορ-
ολογούμεν οι για ν α πληρώσουν  την  πρώτη δόση του
ΕΝΦΙΑ θα είν αι μόλις 8 μέρες μετά την  κοιν οποίηση
των  εκκαθαριστικών  του συγκεκριμέν ου φόρου η
ηγεσία του υπουργείου Οικον ομικών  δεν  αποκλείεται
ν α μεταθέσει μέχ ρι το τέλος Οκτωβρίου την  προθεσμία
πληρωμής της συγκεκριμέν ης δόσης ώστε ν α συμπέσει
με την  προθεσμία της δεύτερης δόσης. 

Εν δέχ εται δηλαδή ν α οριστεί ως προθεσμία καταβο-
λής και των  δύο πρώτων  δόσεων  του φετιν ού ΕΝΦΙΑ
η 29η Οκτωβρίου.
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Ειδικότερα η τηλεργασία θα πρέπει να συμφων-
ηθεί μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, κατά
την πρόσληψη ή με τροποποίηση της σύμβα-

σης εργασίας.

Κατ’ εξαίρεση, εφόσον η εργασία μπορεί να παρασχε-
θεί εξ αποστάσεως, η τηλεργασία μπορεί να εφαρμόζε-
ται:

α) Μετά από απόφαση του εργοδότη, για λόγους προ-
στασίας της δημόσιας υγείας, η συνδρομή των οποίων
διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και του
κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού και για όσο
χρόνο διαρκούν οι λόγοι αυτοί.

β) Μετά από αίτηση του εργαζόμενου, σε περίπτωση
τεκμηριωμένου κινδύνου της υγείας του, ο οποίος θα
αποφευχθεί αν εργάζεται μέσω τηλεργασίας και όχι στις
εγκαταστάσεις του εργοδότη και για όσο χρόνο διαρκεί ο
κίνδυνος αυτός. 

Σε περίπτωση που ο εργοδότης διαφωνεί, ο εργαζό-
μενος μπορεί να αιτηθεί την επίλυση της διαφοράς από
την Επιθεώρηση Εργασίας.

Κατά την τηλεργασία, ο εργοδότης αναλαμβάνει το
κόστος που προκαλείται στον εργαζόμενο από τη μορφή
αυτή εργασίας, ήτοι το κόστος του εξοπλισμού, εκτός εάν
συμφωνηθεί να γίνεται χρήση εξοπλισμού του εργαζομέ-
νου, των τηλεπικοινωνιών, της συντήρησης του εξοπλι-
σμού και της αποκατάστασης των βλαβών.

Παρέχει στον εργαζόμενο τεχνική υποστήριξη για την
παροχή της εργασίας του και αναλαμβάνει να αποκατα-
στήσει τις δαπάνες επισκευής των συσκευών που χρη-
σιμοποιούνται για την εκτέλεσή της ή να τις αντικαταστή-
σει σε περίπτωση βλάβης. Η υποχρέωση αυτή αφορά
και στις συσκευές που ανήκουν στον εργαζόμενο, εκτός 

εάν στη σύμβαση ή στη σχέση εργασίας ορίζεται δια-
φορετικά.

Στη σύμβαση ή στη σχέση εργασίας ορίζεται ο τρόπος
χρηματικής αποκατάστασης εκ μέρους του εργοδότη του
ως άνω κόστους, καθώς και του κόστους, σε μηνιαία
βάση, της χρήσης του οικιακού χώρου εργασίας του
εργαζομένου.

Η συμφωνία περί τηλεργασίας δεν θίγει το καθεστώς
απασχόλησης και τη σύμβαση εργασίας του τηλεργαζο-
μένου ως πλήρους, μερικής, εκ περιτροπής ή άλλης
μορφής απασχόλησης, αλλά μεταβάλλει μόνο τον
τρόπο, με τον οποίο εκτελείται η εργασία. Η τηλεργασία
μπορεί να παρέχεται κατά πλήρη, μερική ή εκ περιτρο-
πής απασχόληση, αυτοτελώς ή σε συνδυασμό με
απασχόληση στις εγκαταστάσεις του εργοδότη.

Ο εργοδότης ελέγχει την απόδοση του εργαζομένου
κατά τρόπο, που σέβεται την ιδιωτική του ζωή και είναι
σύμφωνος με την προστασία των δεδομένων προσωπι-
κού χαρακτήρα. Απαγορεύεται η χρήση της κάμερας
(web cam) για τον έλεγχο της απόδοσης του εργαζομέ-
νου.

Ο τηλεργαζόμενος έχει δικαίωμα αποσύνδεσης, το
οποίο συνίσταται στο δικαίωμά του να απέχει πλήρως
από την παροχή της εργασίας του και ιδίως, να μην επι-
κοινωνεί ψηφιακώς και να μην απαντά σε τηλεφωνήμα-
τα, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε οποιασ-
δήποτε μορφής επικοινωνία εκτός ωραρίου εργασίας και
κατά τη διάρκεια των νόμιμων αδειών του.

Απαγορεύεται κάθε δυσμενής διάκριση σε βάρος τηλε-
ργαζομένου, επειδή άσκησε το δικαίωμα αποσύνδεσης.
Τα τεχνικά και οργανωτικά μέσα, που απαιτούνται για να
εξασφαλίσουν την αποσύνδεση του τηλεργαζομένου
από τα ψηφιακά εργαλεία επικοινωνίας και εργασίας
αποτελούν υποχρεωτικούς όρους της σύμβασης τηλερ-
γασίας και συμφωνούνται μεταξύ του εργοδότη και των
εκπροσώπων των εργαζομένων στην επιχείρηση ή εκμε-
τάλλευση.

Νέες αλλαγές προβλέπονται  για χιλιάδες εργαζομένους
που εργάζονται εξ αποστάσεως με τηλεργασία. 

Σύμφωνα με τα μέτρα που ισχύουν από
σήμερα το ποσοστό των εργαζομένων με
τηλεργασία καθορίζεται με απόφαση του

εκάστοτε εργοδότη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου εργα-

σιακού νόμου.

Σχολεία: Προσεχώς νέα 
πλατφόρμα για self test και rapid
test

Σ
ήμερα θα πρέπει ν α παρουσιάσουν στις σχ ολι-
κές μον άδες  τους το αποτέλεσμα του ν έου
self  test όλοι οι μαθητές της χ ώρας, αφού

πρώτα το έχ ουν  δηλώσει στο self -testing.gov .gr .

Νέα πλατφόρμα edupass.gov.gr για δηλώσεις 
Στην  ψηφιακή πλατφόρμα edupass.gov .gr, η οποία

θα στοχ εύει στη θωράκιση της δια ζώσης λειτουργίας
των  εκπαιδευτικών  δομών  όλων  των  βαθμίδων , θα
φιλοξεν ούν ται όλα τα δεδομέν α ν όσησης, εμβολια-
σμού, αλλά και εργαστηριακών  ελέγχ ων  φοιτητών ,
μαθητών  και καθηγητών .

Η ν έα πλατφόρμα θα είν αι προσβάσιμη μέσω της
Εν ιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
(gov .gr-ΕΨΠ) και θα στοχ εύει στον  έλεγχ ο τήρησης
των  υγειον ομικών  προϋποθέσεων , αν άλογα με την
ιδιότητά τους, για τη συμμετοχ ή στην  εκπαιδευτική
διαδικασία με φυσική παρουσία σε όλες τις εκπαι-
δευτικές δομές, αν εξαρτήτως βαθμίδας.

Στόχ ος του edupass.gov .gr είν αι ν α συμβάλλει στην
προστασία της δημόσιας υγείας, στη θωράκιση της
δια ζώσης λειτουργίας των  εκπαιδευτικών  δομών
όλων  των  βαθμίδων  αλλά και στην  απλούστευση
των  διαδικασιών  ελέγχ ου για την  τήρηση των  υγειο-
ν ομικών  πρωτοκόλλων  που αφορούν  τη δια ζώσης
εκπαιδευτική διαδικασία. Ως την  έν αρξη λειτουργίας
της ν έας πλατφόρμας, τα μέλη της εκπαιδευτικής
κοιν ότητας εξακολουθούν  ν α δηλών ουν  αποτελέ-
σματα ελέγχ ου και ν α εκδίδουν  βεβαιώσεις μέσω του
self -testing.gov .gr.
«Η δια ζώσης λειτουργία των  εκπαιδευτικών  δομών

όλων  των  βαθμίδων  αποτελεί απόλυτη προτεραιότ-
ητα. Θωρακίζουμε την  ατομική και δημόσια υγεία,
εμβολιαζόμαστε, τηρούμε όλα τα μέτρα προστασίας,
ακολουθούμε τις οδηγίες των  ειδικών  και συν εχ ίζο-
υμε ν α μαθαίν ουμε με ασφάλεια, αξιοποιών τας
τεχ ν ολογικά μέσα και εργαλεία που δημιουργούμε για
διευκόλυν ση των  διαδικασιών  στο χ ώρο της
εκπαίδευσης» δήλωσε η Υπουργός Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων  Νίκη Κεραμέως.

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816



Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης του
Προέδρου του, Χρ. Θεοδωρόπουλου, πρόκειται να συνεδριάσει
την Τετάρτη, 22-9-2021 και ώρα 15:30. Η συνεδρίαση θα πραγ-
ματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e:
Presence.gov.gr. 

Οι αποφάσεις της συγκεκριμένης συνεδρίασης θα αναρτηθούν
σταδιακά στον εξής σύνδεσμο:
http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&vie
w = a r t i c l e & i d = 4 0 7 7 8 : 2 0 i - s y n e d r i a s i - p - s -
2021&catid=123&Itemid=98

Συνεδρίαση 20η (εξ αναβολής)

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ
Συζήτηση επερώτησης του ανεξάρτητου Περιφερειακού

Συμβούλου κ. Π. Ασημακόπουλου με θέμα το Attica TV και την
κάλυψη των Περιφερειακών Συμβούλων Αττικής από το τηλεο-
πτικό κανάλι.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Επικύρωση πρακτικών της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης,
7ης, 8ης&9ηςΣυνεδρίασης έτους 2021 του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής.

2. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περ-
ιφέρειας Αττικής B  ́τριμήνου 2021.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
3. Έγκρισησκοπιμότητας και δαπάνηςγια τη μεταφορά

εξυπηρετούμενων των ιδρυμάτων: «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΠΕΚ-ΑΜΕΑ)» και της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ με δ.τ. ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗ», για τη χρονική περίο-
δο φοίτησής τους -Σεπτέμβριο 2021 έως και Ιούλιο 2022, συνο-
λικού ποσού 216.411,00 ευρώ(συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
4. Έγκριση πρότασης και ορισμός ποσού εξωδικαστικής -

συμβιβαστικής επίλυσης των εκκρεμών αντιδικιών με την εταιρ-
εία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΡΑΚΑΤ», που ανε-
φύησαν στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο
«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ,ΤΜΗΜΑ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», ανά-
δοχος του οποίου ανεδείχθη η ως άνω εταιρεία κατόπιν διενέρ-
γειας δημόσιου διαγωνισμού από την Περιφέρεια Αττικής, όπως
αυτές περιγράφονταικαι αποτυπώνονται στις προσφυγές της
αναδόχου εταιρείας κατά της Περιφέρειας Αττικής με αριθμ. κατά-
θεσης: α) ΠΡ664/2018, β) ΠΡ572/2018, γ)ΠΡ665/2018, δ)
ΠΡ1634/2018, ε) ΠΡ1205/2018, στ) ΠΡ1208/2018, ζ)
ΠΡ1204/2018, η) ΠΡ1206/2018, θ) ΠΡ1635/2018 και ι)
ΠΡ826/2018 Προσφυγών, οι οποίες εκκρεμούν προς εκδίκαση
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

5. Ορισμός και εκλογή μελών της Περιφέρειας Αττικής στο Δ.Σ.
του συσταθέντος Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτο-
διοίκησης «Νέα Μητροπολιτική Αττική», ορισμός Ορκωτού Ελεγ-
κτή – Λογιστή για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών και καθορισμός της αμοι-
βής του για την οικονομική χρήση 2021.

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν.
Παπαγεωργίου)

6. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για το πρόγραμμα δρά-
σεων προβολής και προώθησης προϊόντων του αγροδιατροφι-
κού τομέα της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2022.

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σ.
Βοϊδονικόλας)

7. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης απονομής βραβείου σε
μαθητή του Πειραματικού Μουσικού Σχολείου Παλλήνης από
την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής. 

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αυγερινός)
8. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλον-

τικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) στο πλαίσιο κατάρτισης του Ειδικού
Σχεδίου Χωρικής Ανάπλασης Στρατηγικής Επένδυσης
(ΕΣΧΑΣΕ) για την επένδυση «Ανάπτυξη εμπορικού και ψυχα-
γωγικού κέντρου και κέντρου αναψυχής στους Δήμους
Μεταμόρφωσης και Πεύκης – Λυκόβρυσης», της εταιρίας PANI-
TA LTD.  

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)
9. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επι-

πτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Μελέτη οριοθέτησης και έργων
διευθέτησης ρέματος Διονύσου». 

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)
10. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επι-

πτώσεων (ΜΠΕ)υφιστάμενου Κομβικού Σταθμού Βάσης Κιν-
ητής Τηλεφωνίας της WIND ΕΛΛΑΣ AEBE με κωδική ονομασία
θέσης «ΠΕΝΤΕΛΗ 1200074», στον Άγιο Παντελεήμονα, Δ.Ε.
Κηφισιάς, Δήμου Κηφισιάς, Περιφερειακή Ενότητα Βορείου
Τομέα Αθηνών. 

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)
11. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επι-

πτώσεων (ΜΠΕ)για τον Κομβικό Σταθμό Κινητής Τηλεφωνίας
της εταιρείας COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
με κωδική ονομασία θέσης: «ΠΟΙΚΙΛΟ-Χ 1410021», στη θέση
«Κασκαδάμι», Ποικίλο Όρος, πλησίον Χαϊδαρίου, Δήμου Χαϊδα-
ρίου, Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)
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(Εξ αναβολής) Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου
Αττικής την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 

Βολές K. Χατζηδάκη 
για efood: Αθέμιτη 

πρακτική η επιστολή
στους εργαζόμενους

«Δεν έχει καμία σχέση αυτό που έγινε με το
efood με το νόμο. Ο νόμος αυτός προστατεύει

ακόμα περισσότερο τους εργαζομένους»,
τόνισε ο Yπουργος Εργασίας 

Όπως εξήγησε, «υπήρχε συγκεκριμένη νομοθεσία και
επί Τσίπρα που επέτρεπε είτε να είσαι μισθωτός σε
αυτές τις δουλειές είτε να είσαι ελεύθερος συνεργάτης.
Αυτό δεν το αλλάξαμε. Αυτό γίνεται σε όλη την Ευρώπη,
με εξαίρεση την Ισπανία.»

Ανέφερε, επίσης, ότι θα βγει ανακοίνωση σχετικά με το
τι ισχύει σε κάθε χώρα. Σχετικά με το καθεστώς αυτό,
είπε ότι υπάρχουν εργαζόμενοι που θέλουν να είναι
μισθωτοί σε αυτές τις επιχειρήσεις και άλλοι που προτι-
μούν να είναι ελεύθεροι συνεργάτες.

«Φέραμε μια ρύθμιση με τον εργασιακό νόμο, με την
οποία δίνουμε το δικαίωμα στους ελεύθερους συνεργά-
τες για συνδικαλισμό, υποχρεώνουμε τις εταιρείες να
τους καλύπτουν από πλευράς υγείας και ασφάλειας και
να τους δίνουν και τον προστατευτικό τους εξοπλισμό.
Φέραμε, επίσης, για πρώτη φορά τη διάκριση ανάμεσα
στις δύο κατηγορίες, κατοχυρώνοντας πραγματικά τι
είναι ο ελεύθερος συνεργάτης και προστατεύοντας τους
εργαζόμενους από αθέμιτες πρακτικές εταιρειών.»

Πρόκειται, λοιπόν, για μια αθέμιτη πρακτική του efood,
όπως υπογράμμισε.

Τέλος, αναφέρθηκε στους μισθούς λέγοντας πως η
οικονομία είναι σε φάση ισχυρής ανάπτυξης. «Στην επό-
μενη απόφαση της κυβέρνησης για τον κατώτατο μισθό
θα υπάρχει αντανάκλαση της ανάπτυξης και θα δοθεί
ένα κοινωνικό μέρισμα στους εργαζόμενους.» 

Επαναφορά Ωραρίου του ΚΕΠ 
Δήμου Ασπροπύργου
Ο Δήμος Ασπροπύργου εν ημερών ει
τους δημότες ότι, το ωράριο εξυπηρέτ-
ησης κοιν ού των  Κέν τρων  Εξυπηρέτ-
ησης Πολιτών  του Δήμου Ασπροπύρ-
γου επαν ήλθε  και έχ ει ως εξής: 
Δευτέρα με Παρασκευή: 08:00 π.μ. -
19:30 μ.μ.
Σάββατο: 08:00 π.μ. - 13:30 μ.μ.

Διεύθυν ση: Σαλαμίν ος 69 (Όπισθεν
Δημαρχ είου)
Τηλέφων ο: 2132006539,  email:
d.aspropy rgou@kep.gov .gr

Υπεν θυμίζουμε ότι, το ΚΕΠ του Δήμου Ασπροπύργου  έχ ει εν ταχ θεί στο
my KEPliv e και πλέον  έχ ει τη δυν ατότητα ν α παρέχ ει εξ αποστάσεως
εξυπηρέτηση προς τους πολίτες και τις επιχ ειρήσεις.
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Σοκ έχει προκαλέσει σε όλο τον κόσμο η επίθεση στο
Πανεπιστήμιο του Περμ στη Ρωσία με τον απολογισμό
της επίθεσης να είναι χειρότερος σε σχέση με τις
πρώτες πληροφορίες. Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν
και έξι τραυματίστηκαν σήμερα Δευτέρα όταν ένας ένοπ-
λος φοιτητής άνοιξε πυρ μέσα στο πανεπιστήμιο της
ρωσικής πόλης, σύμφωνα με τη Ρωσική Ανακριτική
Επιτροπή.

Νεκρός ο δράστης
Ο ένοπλος σκοτώθηκε από τις αρχές καθώς προέβα-

λε αντίσταση κατά την προσπάθεια σύλληψής του,
όπως δήλωσε στο πρακτορείο Ρόιτερς το γραφείο
Τύπου του πανεπιστημίου.

Όπως αναφέρουν τοπικά Μέσα και αναδημοσίευσε ο
Independent ο δράστης φέρεται να είναι ο 18χρονος
Τιμούρ Μπεκμανσούροφ, ο οποίος μάλιστα φαίνεται
πως άφησε και σημείωμα πριν την επίθεσή του, την
οποία όπως φαίνεται και από τις εικόνες και τα βίντεο
που έχουν δει το φως της δημοσιότητας πραγματο-
ποίησε πάνοπλος.

Σύμφωνα με την Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή, η
οποία χειρίζεται τις έρευνες για μεγάλα εγκλήματα, ο
ένοπλος ήταν φοιτητής του συγκεκριμένου Πανεπι-
στημίου.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η Ρωσία έχει αυστηρούς
περιορισμούς σχετικά με την οπλοκατοχή από πολίτες,
αλλά κάποιες κατηγορίες όπλων διατίθενται προς
πώληση, όπως όπλα για κυνήγι, για νόμιμη άμυνα ή
για αθλήματα, αν οι επίδοξοι κάτοχοί τους περάσουν τις
απαραίτητες εξετάσεις.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΗΔΟΥΣΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΟΥΝ
ΡΩΣΙΑ: Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν

από ένοπλο δράστη στο Πανεπιστήμιο του Περμ

Εμβολιασμός στα παιδιά: Εμβολιασμός στα παιδιά: 
Σήμερα  η ενημέρωση από το 

υπουργείο Παιδείας - Θεοδωρίδου,
Παπαευαγγέλου απαντούν

Ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση, μεΕνημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση, με
στόχο την ενημέρωση μαθητών και  γονέωνστόχο την ενημέρωση μαθητών και  γονέων
για τα οφέλη του εμβολιασμού στι ς ηλι κί εςγια τα οφέλη του εμβολιασμού στι ς ηλι κί ες
12-17 κατά της νόσου του κορ12-17 κατά της νόσου του κορoo νοϊού, διορνοϊού, διορ --
γανώνει  το Υπουργείο Παιδε ίας και  Θρησκεγανώνει  το Υπουργείο Παιδε ίας και  Θρησκε --
υμάτων την Τρί τη 21 Σεπτεμβρίου και  ώρα 4υμάτων την Τρί τη 21 Σεπτεμβρίου και  ώρα 4
μμ.μμ.

Η Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής καιΗ Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής και
Πρόεδρος της Εθνικής Επι τροπής ΕμβολιαΠρόεδρος της Εθνικής Επι τροπής Εμβολια--
σμών κυρία Μαρία Θεοδωρίδου και  η Καθησμών κυρία Μαρία Θεοδωρίδου και  η Καθη --
γήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας κα.γήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας κα.
Βάνα Παπαευαγγέλου θα απαντήσουν σεΒάνα Παπαευαγγέλου θα απαντήσουν σε
απορί ες γονέων σχετι κά με τον εμβολιασμόαπορί ες γονέων σχετι κά με τον εμβολιασμό
των παιδιών τους. Τα ερωτήματα θα μπορτων παιδιών τους. Τα ερωτήματα θα μπορ--
ούν να υποβάλλονται  από τους ενδιαφερόμεούν να υποβάλλονται  από τους ενδιαφερόμε --
νους από σήμερα, Δευτέρα 20/9, ως καινους από σήμερα, Δευτέρα 20/9, ως και
αύριο Τρί τη 21/9 στι ς 2 μμ, στη φόρμααύριο Τρί τη 21/9 στι ς 2 μμ, στη φόρμα
https://forms.gle/7qVHt6NfTASWHxCw5.https://forms.gle/7qVHt6NfTASWHxCw5.

ΥΥΠΠΟΟ  ΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΙΙΓΓΙΙΔΔΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ
Με επιτυχία η ημερίδα του ΣΒΑΠ και του ΒΙΟ.ΠΑ Άνω Λιοσίων
για την κυβερνοασφάλεια 

Ο
ι κίνδυνοι από πιθανή επίθεση
χάκερς στα συστήματα των
επιχειρήσεων  με σκοπό την
πρόκληση ζημίας (οικονομική

κ.λπ.) και συμβουλές πώς να αντιμε-
τωπίσουν οι επιχειρήσεις ένα συμβάν παρ-
αβίασης, παρουσιάστηκαν στην ημερίδα
«Γνώση και Αντιμετώπιση των σύγχρονων
κινδύνων Κυβερνοασφάλειας», που πραγ-
ματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Φυλής «Νίκος
Λιάκος». 

Την ημερίδα οργάνωσε ο Σύνδεσμος Βιομ-
ηχανιών Αθηνών – Πειραιώς (ΣΒΑΠ) και ο
Σύλλογος Δαίδαλος των επιχειρήσεων του
ΒΙΟ.ΠΑ. Άνω Λιοσίων, σε συνεργασία με
την Alphabit, εταιρεία ειδικευμένη σε θέματα
Πληροφορικής και Ψηφιακής Ασφάλειας, και
την εταιρεία Globalis, υπό την αιγίδα του
Δήμου Φυλής.

Όπως επισημάνθηκε στην ημερίδα, οι
κίνδυνοι για την ασφάλεια των υπολογι-
στικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται
στην καθημερινή λειτουργία των ελλην ικών
επιχειρήσεων, έχουν αυξηθεί δραματικά στη
μετά-Covid εποχή.

Στη διάρκεια της ημερίδας αναλύθηκε τι είναι
η Κυβερνοασφάλεια και γιατί αφορά τις ελλην ι-
κές επιχειρήσεις και παρουσιάστηκαν οι
πλέον διαδεδομένες μορφές κυβερνοεγκλή-
ματος που στοχεύουν τις ελλην ικές επιχει-
ρήσεις, καθώς και παραδείγματα κυβερνοε-
πιθέσεων και περιπτώσεις επιτυχούς αντι-
μετώπισης.

Σύμφωνα με τον κ. Δημήτρη Γεωργίου,
Πιστοποιημένο Σύμβουλο Κυβερνοασφάλει-
ας της Alphabit, κάθε επιτυχημένο συμβάν
παραβίασης της Κυβερνοασφάλειας, έχει
άμεσο κόστος για την επιχείρηση, καθώς της
κοστίζει σε επιχειρησιακή δυνατότητα,

χρήμα και φήμη. Παράλληλα έχει και ψυχο-
λογικό αντίκτυπο καθώς κλον ίζει το ηθικό
των επιχειρηματιών και των στελεχών τους,
καθώς αισθάνονται ανήμποροι μπροστά σε
έναν αόρατο εχθρό που μπορεί ανά πάσα
στιγμή να χτυπήσει ξανά. 

Όπως γεν ικότερα, έτσι και σε αυτή την
περίπτωση η γνώση είναι δύναμη. Στο
πλαίσιο αυτό επισημάνθηκαν αναλυτικά τα
μέτρα που μπορεί να λάβει μία επιχείρηση για
να διασφαλιστεί από το κυβερνοέγκλημα και
τι πρέπει να κάνει κάποιος (τεχν ικές,
αστυνομικές και νομικές ενέργειες) αν πέσει
θύμα κυβερνοεπίθεσης.

Συμβουλές προς τις ελληνικές
επιχειρήσεις που διατυπώθηκαν
στην ημερίδα:

Α. 10 απλές συμβουλές για να μειώσετε τον
κίνδυνο να χακέψουν την επιχείρησή σας:

1. Καταρχάς αποδεχθείτε τον κίνδυνο.
Είναι δυστυχώς υπαρκτός και απαιτεί αποφ-
άσεις.

2. Λάβετε τα βασικά μέτρα προστασίας από
νωρίς (ασφάλεια υπολογιστών, ασφάλεια δικ-
τύου και εφεδρικά αρχεία).

3. Χρησιμοποιείτε μοναδικούς κωδικούς
πρόσβασης σε κάθε λογαριασμό προσωπικό
και της εταιρείας.

4. Χρησιμοποιήστε πρόσθετο κωδικό πρό-
σβασης όπου διατίθεται (2FA ή MFA).

5. Εκπαιδευθείτε οι ίδιοι και εκπαιδεύστε το
προσωπικό σας. Ένα μικρό λάθος ενός
ανεκπαίδευτου χρήστη έχει συχνά τερά-
στιες συνέπειες.

6. Γνωρίστε βαθύτερα την υποδομή, τα
ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και τους κιν-
δύνους που διατρέχει η δική σας επιχείρηση.

7. Δημιουργήστε
απλές πολιτικές
ασφάλειας για τη
χρήση του Internet
και για τις επικοι-
νωνίες στο email,
το τηλέφωνο και
στα κοινων ικά
μέσα.

8. Συνεργαστείτε
με ειδικούς και θωρ-
ακίστε την υποδο-
μή σας προκαταβο-
λικά. Κάντε προληπτικούς ελέγχους ασφάλει-
ας.

9. Ανεβάστε το επίπεδο της κυβερνοασφ-
άλειας της επιχείρησής σας, ώστε να είναι
ασφαλίσιμη και να μπορείτε να ανακάμψετε
από τις επιπτώσεις ενός κυβερνοεγκλήμα-
τος.

10. Συντηρείτε τα συστήματα ασφάλειας και
ανανεώνετε τα μέτρα προστασίας. Το κυβε-
ρνοέγκλημα εξελίσσεται διαρκώς.

Β. Συμβουλές αντιμετώπισης συμβάν-
τος παραβίασης (hacking)

Στην περίπτωση που αντιληφθείτε ότι
έχετε πέσει θύματα παραβίασης των
συστημάτων σας (hacking):

1. Καταρχάς μην  παν ικοβάλεστε. Ο
πανικός δεν είναι καλός σύμβουλος.

2. Ενημερώστε άμεσα τους τεχν ικούς IT για
τις υποψίες σας και ζητήστε υποστήριξη. Αν
δεν έχετε μόν ιμη υποστήριξη για τις υποδο-
μές IT, μιλήστε με έναν ειδικό σύμβουλο
κυβερνοασφάλειας για να σας προτείνει μια
λύση ασφάλειας στα μέτρα σας.

3. Διακόψτε την απειλή από τους κυβερνο-
εγκληματίες: προσοχή συνήθως πρέπει να
διακόψετε μόνο το δίκτυο, όχι το ρεύμα των
συστημάτων - εκτός αν ξέρετε ακριβώς τι
κάνετε.

4. Αποκόψτε την πρόσβαση μολυσμένων
συστημάτων από τα σημεία που τηρούνται
εφεδρικά αρχεία.

5. Ζητήστε εξειδικευμένη βοήθεια από εται-
ρείες για τη Διαχείριση του συμβάντος, τη Δια-
φύλαξη στοιχείων, τον αναγκαίο Έλεγχο και
την  Αποκατάσταση της Ασφάλειας του
συστήματος, τη Διερεύνηση του συμβάντος
και τη Συγγραφή Έκθεσης πραγματογνω-
μοσύνης που μπορείτε να υποβάλλετε στις
κατάλληλες αρχές. 

6. Επικοινωνήστε με την ΕΛ.ΑΣ. στη
Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρον ικού Εγκλήματος
(τηλ. 11188)

7. Προχωρήστε σε μήνυση και σε νομικές
ενέργειες που θα διασφαλίσουν τη θέση της
εταιρείας σας έναντι τρίτων άμεσα ή έμμεσα
εμπλεκόμενων

8. Αξιώστε αποζημίωση (αν είστε ασφαλι-
σμένοι για cyber risk)
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Σαρωτικές αλλαγές σε αποζημιώσεις,
συμβάσεις, γιατρούς αλλά και διαγ-
νωστικές εξετάσεις σκοπεύει να κάνει
ο νέος υπουργός Υγείας Θάνος
Πλεύρης στο πλαίσιο εξορθολογι-
σμού των δαπανών αλλά και του
καλύτερου ελέγχου του ΕΟΠΥΥ ώστε
να εξυπηρετούνται καλύτερα οι
περίπου 10 εκατ. ασφαλισμένοι. 

Ο νέος υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρ-
ης έχει ξεκινήσει ήδη να οργανώνει τις
αλλαγές που θα προωθήσει στον
μεγαλύτερο Οργανισμό Υγείας της χώρας,
οι οποίες μάλιστα αναμένεται να εφαρμο-
σθούν άμεσα.

Βασικός στόχος είναι να αλλάξει η κεν-
τρική φιλοσοφία που διακατέχει τον
ΕΟΠΥΥ ώστε να ξεκινήσει να λειτουργεί
πραγματικά ως ο μεγαλύτερος αγοραστής
υπηρεσιών υγείας από τον ιδιωτικό τομέα,
για να μπορεί να παρέχει υπηρεσίες
στους ασφαλισμένους με ποιοτικά κριτήρ-
ια.

Ήδη όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές
του ethnos.gr ειδική ομάδα στον Οργανι-
σμό έχει ξεκινήσει να μελετά τις αλλαγές
οι οποίες θα σχετίζονται με τις αποζ-
ημιώσεις των ιδιωτών παρόχων, τους για-
τρούς, τις κλινικές, αλλά και τις παροχές
στους πολίτες.

Κλιμακωτή αποζημίωση στις διαγ-
νωστικές εξετάσεις

Το πρώτο βήμα που θα εφαρμοσθεί θα
αφορά στις διαγνωστικές εξετάσεις που
σήμερα καλύπτονται για τους περίπου 10
εκατομμύρια ασφαλισμένους μέσω ιδιω-
τικών διαγνωστικών κέντρων.

Ειδικότερα άμεσα αναμένεται να αλλάξει
ο τρόπος αποπληρωμής των παρόχων
των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων
δηλαδή, αφού θα πληρώνονται με βάση
ποιοτικά κριτήρια και όχι γενικά με τον
αριθμό των εξετάσεων που πραγματοποι-
ούν.

Ειδικότερα θα υπάρξει κατηγοριοποίηση
των αποζημιώσεων στα ιδιωτικά διαγνω-
στικά κέντρα σύμφωνα με τα μηχανήματα
που διαθέτουν.

Συγκεκριμένα, η αποζημίωση των
ιδιωτών θα γίνεται πλέον κλιμακωτά και
ανάλογα με το πόσο καινούριο και
σύγχρονο μηχάνημα διαθέτουν για τις
διαγνωστικές εξετάσεις.

Η τιμή αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ
θα μειώνεται ανάλογα τα ποιοτικά κριτήρ-
ια που θα τεθούν, αφού όσο πιο παλιό
είναι ένα διαγνωστικό σύστημα τόσο λιγό-
τερο θα αποπληρώνεται η εξέταση. 

Σαφάρι ελέγχων για «μαϊμού» εξετά-
σεις

Ταυτόχρονα αναμένεται να ξεκινήσει 

έλεγχος σε όλους τους
συμβεβλημένους παρόχο-
υς που σήμερα συνεργά-
ζονται με τον ΕΟΠΥΥ,
καθώς έχει διαπιστωθεί
εδώ και καιρό ότι διαγνωστικές εξετάσεις
που συνταγογραφούνται, δεν εκτελούνται
ποτέ αλλά αντίθετα αποζημιώνονται από
τον ΕΟΠΥΥ.

Μάλιστα η νέα ηγεσία του υπουργείου
Υγείας διαπίστωσε ότι ειδικά την περίοδο
της πρώτης σκληρής καραντίνας,
υπήρχαν διαγνωστικά κέντρα που παρ-
ουσίασαν αύξηση στη κίνηση των ασθ-
ενών 120% - 130% τη στιγμή μάλιστα που
υπήρχε απαγόρευση κυκλοφορίας και οι
περισσότερες μονάδες υγείας εμφάνισαν
κατακόρυφη μείωση ακόμη και 40%. 

Παράλληλα επιχειρείται να οργανωθεί
real time έλεγχος των εξετάσεων που
σήμερα διενεργούνται ώστε να διαπι-
στώνεται εάν πράγματι έχουν γίνει ή οι
χρεώσεις είναι πλασματικές. 

Οι γιατροί

Ταυτόχρονα αναμένεται σύντομα να
γίνουν νέες συμβάσεις με διαφορετικούς
όρους για τους ιδιώτες γιατρούς που σήμε-
ρα συνεργάζονται με τον ΕΟΠΥΥ. Στόχος
είναι να αυξηθεί ο αριθμός των ιδιωτών
γιατρών που είναι διαθέσιμοι για τους
ασφαλισμένους, ώστε να μπορούν να
εξυπηρετηθούν.

Να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια οι
συμβάσεις των ιδιωτών γιατρών με τον
ΕΟΠΥΥ έχουν περάσει από χίλια κύματα,
ενώ ακόμη και σήμερα υπάρχουν περ-
ιοχές που δεν διαθέτουν κανέναν
συμβεβλημένο γιατρό με τον ΕΟΠΥΥ και
οι ασθενείς πρέπει να πληρώνουν ιδιώτες
από την τσέπη τους.

Οι κλινικές

Ποιοτικά κριτήρια επιχειρείται να εφαρ-
μοσθούν και στις ιδιωτικές κλινικές που
σήμερα συνεργάζονται με τον ΕΟΠΥΥ
και καλύπτουν νοσηλείες ασφαλισμένων.
Ωστόσο προς ώρας δεν έχουν καθορισθ-
εί ακόμη τα κριτήρια αυτά, παρότι θα είναι
επίσης ποιοτικά, καθώς θεωρείται δύσκο-
λο εγχείρημα αφού οι κλινικές παρέχουν
σύνθετες υπηρεσίες και όχι απλώς εξετά-
σεις.

Όμως αναμένεται να αξιοποιηθούν
εργαλεία ελέγχου στα πρότυπα των ιδιω-
τικών ασφαλιστικών εταιρειών που
δίνουν προέγκριση στους ασφαλισμένους
τους πριν ξεκινήσει η νοσηλεία τους. 

Σαρωτικές αλλαγές σε αποζημιώσεις, συμβάσεις, 
γιατρούς αλλά και διαγνωστικές εξετάσεις 
– Σαφάρι ελέγχων στα διαγνωστικά καθώς διαπιστώθηκε σε ορισμένα κέντρα, 
αύξηση 130% την περίοδο της καραντίνας

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δηλώσεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2021

Νέα ευνοϊκή ρύθμιση για τη διόρθωση επιφάνειας ακινήτων προς τους δήμους 

Νέα ευνοϊκή ρύθμιση για την υποβολή
δήλωσης της ορθής επιφάνειας ακινήτων
προς τους δήμους, προβλέπει η σχετική
διάταξη που περιλαμβάνεται στην τροπο-
λογία 1066/111, η οποία κατατέθηκε από
τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών
Στέλιο Πέτσα, στο σχέδιο νόμου «Νέο
πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντρ-
οφιάς – Πρόγραμμα “ΆΡΓΟΣ” και λοιπές
διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»
και που ψηφίστηκε από την Ολομέλεια
της Βουλής των Ελλήνων.

Σύμφωνα με τη διάταξη, προβλέπεται η
δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας για τους
ιδιοκτήτες ακινήτων που καθυστέρησαν
ή δεν μπόρεσαν να αξιοποιήσουν την
προηγούμενη ευνοϊκή ρύθμιση του Υπο-
υργείου Εσωτερικών και της Κ.Ε.Δ.Ε.
για τη δήλωση των ορθών στοιχείων για
τον καθορισμό επιφάνειας ή και χρήσης
των ακινήτων τους στους δήμους.

Καταληκτική ημερομηνία για την υπο-
βολή των δηλώσεων ορίζεται η 31η
Δεκεμβρίου 2021.

Τα οφέλη της ρύθμισης
� Για τους ιδιοκτήτες που θα υποβά-

λουν δήλωση ορθών στοιχείων, διαγρά-
φεται το σύνολο των προστίμων, τα
οποία προκύπτουν από τις διαφορές των
τετραγωνικών μέτρων, για τη χρονική
περίοδο προ του 2020. Για τη χρονική,

δε, περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2020
και μετά –και μέχρι την ημερομηνία υπο-
βολής της δήλωσης– προβλέπεται προ-
σαύξηση 20% επί του ποσού, που
προκύπτει από τη διαφορά των τετραγω-
νικών μέτρων αυτού του διαστήματος.

Επισημαίνεται ότι, σε αντίθετη περίπτω-
ση, οι αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών
φόρων, τελών, προστίμων και προσα-
υξήσεων για τη χρονική περίοδο προ
του 2020, θα ξεπερνούσαν –σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις– το 200%, ενώ για τη
χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου
2020 και μετά, τα πρόστιμα θα ήταν πολ-
λαπλάσια.

� Οι οφειλές προς τους ΟΤΑ α’  βαθ-

μού που προκύπτουν, θα μπορούν να
εξοφληθούν σε είκοσι τέσσερις (24) ισό-
ποσες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο όριο
μηνιαίας δόσης –πλην της τελευταίας– τα
δέκα (10) ευρώ για φυσικά πρόσωπα και
τα πενήντα (50) ευρώ για νομικά πρό-
σωπα.

Μηνιαίες δόσεις, με ποσό μικρότερο
των ανωτέρω ελαχίστων ορίων που
έχουν ήδη καταβληθεί ή βεβαιωθεί μέχρι
την έναρξη ισχύος της παρούσας ρύθμι-
σης, διατηρούνται σε ισχύ.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερ-
ικών, Στέλιος Πέτσας, δήλωσε:

«Πρόκειται για μία ρύθμιση που έρχεται
να ικανοποιήσει τόσο τους ιδιοκτήτες ακι-
νήτων, όσο και την αυτοδιοίκηση. Ταυ-
τόχρονα, επιβραβεύει τους συνεπείς
δημότες, οι οποίοι είχαν ανταποκριθεί
–στην πρώτη περίοδο ανοίγματος της
πλατφόρμας, δηλώνοντας την ορθή
επιφάνεια των ακινήτων τους– καθώς
πάντα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη
τους ανθρώπους που εμπιστεύονται την
πολιτεία, «τρέχουν» εντός των συγκεκρ-
ιμένων χρονικών προθεσμιών και
κάνουν χρήση των ευεργετημάτων. 

Όσοι πολίτες καθυστέρησαν για τον
οποιοδήποτε λόγο και επιλέξουν να 

ενταχθούν, τώρα, στη ρύθμιση, δίνουμε
τη δυνατότητα να πληρώσουν ένα μικρό
πρόστιμο σε σχέση με τους προηγούμε-
νους: 20% –και μόνο για την περίοδο
από το 2020 και μετά– και όχι πολλαπ-
λάσιο, που θα ήταν το κανονικό πρόστι-
μο εάν δεν εφαρμοζόταν αυτή η διάταξη.

Με αυτόν τον τρόπο, διευρύνεται η
βάση υπολογισμού των δημοτικών
τελών, με αποτέλεσμα οι δήμοι να μπορ-
ούν να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους
επιπλέον πόρους προς όφελος των
δημοτών τους, είτε μειώνοντας τα τέλη,
είτε χρηματοδοτώντας νέα έργα προς
όφελος της τοπικής κοινωνίας».
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ΟΟ  ΙΙκκααρροοςς  ΝΝεεοοκκττίίσσττωωνν  εεππιικκρράάττηησσεε  γγιιαα
ττηηνν  11ηη  φφάάσσηη  ττοουυ  κκυυππέέλλλλοουυ  σσττοο  γγήήππεεδδοο
ττηηςς  ΔΔύύννααμμηηςς  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  ττηηςς  ΛΛααμμππεε--
ρρήήςς  μμεε  33--11  κκααιι  ααππέέκκττηησσεε  ππρροοββάάδδιισσμμαα
ππρρόόκκρριισσηηςς  σσττοονν  εεππααννααλληηππττιικκόό..

ΤΤαα  ττέέρρμμαατταα  ττηηςς  οομμάάδδααςς  ττοουυ  ΚΚώώσστταα
ΛΛιιννάάρρδδοουυ  σσηημμεείίωωσσαανν    οοιι  ΚΚάάττσσοοςς  ΓΓ..  88′′  ,,
ΣΣτταασσίίννηηςς  3377′′    ΧΧυυσσοολλάάρριι  ΔΔ..  4422′′..
ΓΓιιαα  λλοογγααρριιαασσμμόό  ττηηςς  ΛΛααμμππεερρήήςς  εείίχχεε  ιισσοο--
φφααρρίίσσεειι  σσττοο  3333»»  οο  ΒΒλλαασσττόόπποουυλλοοςς..
ΔΔιιααιιττήήττεευυσσεε  οο  ΦΦοούύρρκκααςς..  ΒΒοοηηθθοοίί::
ΤΤεερρζζόόπποουυλλοοςς--ΧΧααμμππιιλλάάιι..

ΙΙΚΚΑΑΡΡΟΟΣΣ((ππρροοπποοννηηττήήςς  ΚΚώώσσττααςς  ΛΛιιννάάρρ--
δδοοςς))::    ΠΠααππαανναασστταασσίίοουυ,,  ΚΚάάττσσοοςς  ΧΧ..,,
ΝΝττααφφόόπποουυλλοοςς,,  ΜΜηηλλιιώώττηηςς,,  ΚΚάάττσσοοςς  ΓΓ..,,
ΣΣύύρροοςς,,  ΣΣτταασσίίννηηςς,,  ΜΜυυλλωωννάάςς,,  ΧΧυυσσοολλάάρριι
ΕΕ..,,  ΚΚέέσσοοββ((5599′′  ΡΡοούύσσσσοοςς)),,  ΧΧυυσσοολλάάρριι
ΔΔ..((8866′′  ΚΚοουυκκοουυννααρράάκκηηςς))..

ΛΛΑΑΜΜΠΠΕΕΡΡΗΗ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ((ππρροοπποοννηηττήήςς
ΣΣάάκκηηςς  ΑΑνναασστταασσόόπποουυλλοοςς  ))::        ΚΚααίίσσααρρηηςς,,
ΚΚαακκλλααμμάάννηηςς,,  ΚΚόόρρμμππηηςς,,  ΜΜπποοφφίίλλιιοοςς,,
ΚΚαακκοούύσσιιοοςς,,  ΡΡέέρρρρααςς,,  ΧΧααϊϊμμααννααττζζήήςς,,  ΠΠααππ--
ππάάςς,,  ΒΒλλαασσττόόπποουυλλοοςς,,    ΧΧιιοοννίίδδηηςς,,  ΑΑνναα--
σστταασσόόπποουυλλοοςς..

Super League 2: Ερωτηματικό 
o Ασπρόπυργος;

Τ
ριάν τα ομάδες είν αι οι σίγουρες για τη
Σούπερ Λιγκ 2, εν ώ υπάρχ ουν  και
δύο ερωτηματικά για ν α βούμε ποιος

θα είν αι ο τελικός αριθμός.Ο Ηρόδοτος
είν αι το έν α ερωτηματικό, αφού έχ ει πάρει
παράταση από την  ΕΕΑ. Το δεύτερο
ερωτηματικό είν αι ο Ασπρόπυργος.

Οι ομάδες που έχ ουν  εξασφαλίσει τη
συμμετοχ ή τους στο πρωτάθλημα είν αι οι
Λάρισα, Ξάν θη, Λεβαδειακός,
Παν αερραϊκός. Εργοτέλης, Καλαμάτα,
Βέροια, Ολυμπιακός Βόλου, Νίκη Βόλου,
Τρίκαλα, Επισκοπή, Διαγόρας, Καλλιθέα,
Αν αγέν ν ηση Καρδίτσας, Αιγάλεω,
Πιερικός, Απόλλων  Πόν του, ΑΕ
Καραϊσκάκης, Απόλλων  Λάρισας, Χαν ιά,
Αστέρας Βλαχ ιώτη, Αλμωπός Αριδαίας,
Κηφισιά, Θεσπρωτός, ΟΦ Ιεράπετρας,
Τριγλιά (θα μετατραπεί σε Ηρακλή
Θεσοαλον ίκης). Επίσης προστίθεν ται
από φέτος οι Ολυμπιακός Β,
Παν αθην αϊκός Β, ΑΕΚ Β και ΠΑΟΚ
Β.Από την  ΕΕΑ δεν  πήραν  άδεια
συμμετοχ ής οκτώ ομάδες, οι οποίες είν αι
οι εξής: Ρόδος, Σαν τορίν η, Ιάλυσος,
Καβάλα, Π αν  αχ αϊκή, Ζάκυν θος,
Παν ιών ιος και Δόξα Δράμας.

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284

ΠΠρροοββάάδδιισσμμαα  ππρρόόκκρριισσηηςς  οο
ΙΙκκααρροοςς  ΝΝεεοοκκττίίσσττωωνν

Ανακοίνωσε τον Μιχάλη
Πυλαρινό ο ΑΟ Ζωφριάς

Η μεταγραφική εν ίσχ υση του Αθλ-
ητικού Ομίλου Ζωφριάς καλά κρα-
τεί… Τελευταίο, χ ρον ικά, απόκ-

τημα της ομάδας μας είν αι ο
33χ ρον ος σέν τερ φορ Μιχ άλης
Πυλαριν ός που την  περασμέν η
σεζόν  αγων ιζόταν  στον  Α. Ο.
Ιλίου, εν ώ στο παρελθόν  έχ ει

παίξει και σε Κηπούπολη, Ιάσον α,
Αίμο Πετρούπολης, Αθην αΐδα και
Σπίθα Νίκαιας. Μιχ άλη καλώς μας
ήλθες. Σου ευχ όμαστε πολλή υγεία

και ακόμη περισσότερα γκολ!
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‘’Σίφουνας’’ ο 
Π α ν ε λ ε υ σ ι -
νιακός

Ο Πανελευσινιακός επι-
κράτησε στο γειτονικό
παιχνίδι του Αστέρα
στην Μαγούλα με 8-0.

Τα τέρματα των σταχυο-
φόρων σημείωσαν οι:
Βαγγέλης(46′, 60′, 68′),
Αντωνακό πο υλο ς(10′,
62′), Λαζαρίδης(12′, 17′)
και Ξενοπανάγος(50′).

Διαιτήτευσε ο Αρι-
στείδης  Αλιάγας. Βοηθ-
οί: Σμαήλος, Πλάκας Σ.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
(προπονητής Γιάννης
Μπότσης):  

Καπνογιάννης, Μυρσι-
νιάς, Χιονίδης Γ., Κου-
σιορής, Χωραβάτης,
Ασαπάκης, Φυσαράκης,
Μουράτι(46′ Αδάμ),
Καμενίδης(73′ Πολιτάκ-
ης), Χαλκίδης, Τεπέ-
τοβ(56′ Παπακωνσταν-
τίνου).

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ

(προπονητής Μουρατ
Σεροπιάν): 

Γκλώτσος, Μαρ-
μούτα(46′ Καραγιάν-
νης), Λάμπρου(78′ Συρι-
όπουλος), Ανδριόπου-
λος, Μουσκάι, Ξενοπα-
νάγος, Αντωνακόπου-
λος, Μαρής(46′
Μπούσης), Βεζυρτζόγ-
λου(46′ Βαγγέλης), Λαζα-
ρίδης(46′ Φοφανά),
Ερέρα.

Ενα σπουδαίο παιχνίδι παίχτηκε για την 1η φάση
του κυπέλλου στα Μέγαρα ανάμεσα στον Βύζα
Μεγάρων και τον Πυρρίχιο Ασπροπύργου με
τους γηπεδούχους να παίρνουν τη νίκη με 4-
1.Ημίχρονο 2-1.

Οι γηπεδούχου παρά την αφόρητη ζέστη ήταν
καλύτεροι στον αγωνιστικό χώρο δημιούργησαν
ευκαιρίες ενώ είχαν και ένα δοκάρι.

Αντίθετα παρά την ήττα ο Πυρρίχιος στάθηκε
πολύ καλά και έδειξε ότι θα είναι σκληρό καρύδι
στο πρωτάθλημα.

Καλύτερος από τον Βύζα ο Αργύρης Στρατιδάκης
εκτός από τα γκόλ που έχασε έδωσε 2 ασίστ κ
κέρδισε 2 πέναλτι στα 4 γκολ. Ο Αλέξης Σαχόλι, ο
Θοδωρής Κωνσταντινίδης χωρίς να υστερήσουν
οι υπόλοιποι.

ΤΑ ΓΚΟΛ:
6΄ο Χατζημελετιάδης από κάθετη σέντρα του Στρ-

ατιδάκη 1-0
37′ ο Στρατιδάκης έδωσε την ασιστ στον Κων-

σταντινίδη με πλασέ 2-0
42′ ο Αγγελιδάκης με σούτ μείωσε σε 2-1
51′ ο Στέφανος Φουρνάρης με πέναλτι το 3-

1.Την εσχάτη των ποινών κέρδισε ο Στρατιδάκης
από τον Παπαδόπουλο.

55′ Σουτ του Στρατιδάκη κτύπησε στο δοκάρι.
84′ Πέσιμο του Στρατιδάκη μέσα στην περιοχή ο

διαιτητής έδειξε πέναλτι το κτύπησε ο Φλέγκας 4-
1.

Οι γηεδούχοι έπαιξαν χωρίς τους Αμαραντίδη,
Παπαδάκη, Σελμανάι.

Διαιτητής Αριστείδης Βάτσιος. Βοηθοί :
Κ.Οικονόμου-Κ.Τριανταφυλλίδης.

Παρατηρητής Στέλιος Τσακαλίδης.Ιατρός αγώνα
Κώστας Οικονομόπουλος.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΒΥΖΑΣ: (προπονητής Λευτέρης Βασιλειάδης):
Πορανίδης, Φλέγγας, Φουρνάρης,
Δρυμούσης(78′ Νταούτ), Φυσαράκης, Χατζημελε

τιάδης, Λίγδας(46′ Χριστόπουλος), Καραγιάν-
νης(84′ Φρυγανάς), Στρατιδάκης(84′ Μαυρονά-
σος), Ζαχόλι, Κωνσταντινίδης.

ΠΑΓΚΟΣ: Χριστόπουλος, Μαυρονάσος, Φρυγα-
νάς, Θεοδωρόπουλος, Σταφάι, Λεβεντούρης,
Χαμπιλάι, Χατζής, Κουφής.

ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ:  (προπονητής Μιχάλης Κάσδαγ-
λης)    Τσεπέρης, Μουστάκας, Λαουτάρης, Βασι-
λειάδης(80′ Πάτσιος), Τσιριγώτης, Παπαδόπου-
λος, Τσούλφας(58′ Ανθόπουλος), Στύλλα(58′
Πιπερίδης), Αγγελιδάκης, Αποστολόπουλος,
Γκαλέτι(76′ Βαλμάς).

ΠΑΓΚΟΣ: Πιπερίδης, Πάτσιος, Ανθόπουλος,
Σωπιάδης, Φωτιάδης, Στεφανίδης, Παντελής,
Βαλμάς.

***Παραβρέθηκαν από την ΕΠΣΔΑ η κ. Γιώτα
Σακκά, ο πρώην γενικός αρχηγός του Ακράτητου
Κώστας Μπαλής, σύσσωμη η διοίκηση των δύο
ομάδων και αρκετοί φίλαθλοι.

Ρεπορτάζ-Φωτό: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Νίκησε ο Βύζας 4-1 τον σκληροτράχηλο Πυρρίχιο Ασπροπύργου

Οκτάσφαιρος ο Μεγαρικός με ανατροπή
Σαν σε προπόνηση ο Μεγαρικός αν και βρέθηκε πίσω στο σκόρ
συνέτριψε στο γήπεδο Γιώργος Ρουμελιώτης του Ατρόμητου Ελευ-
σίνας με 8-1.
Τα τέρματα για την ομάδα του Γιώργου Χατζή σημείωσαν οι:Παν-
τελίδης (27′, 35′ πέναλτι), Καλέμι(41′), Πέππας(45′),
Μανώλης(49′), Κώνστας(55′), Κόρμαλης(72′) και Χύτας(81′).
Ο Ατρόμητος είχε προηγηθεί με τον  Καρεμφυλάκη(2′). 
Χωρίς προβλήματα ο Χρέλιας. Βοηθοί:  Δεμερτζής-Σταμούλης.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Καμπόλης, Μίχας, Τσιφρίκας, Αντωνίου, Καραγ-
κούνης, Μπαλής, Φιλιππής(50′ Κοντολαιμάκης), Τσάλος(71′ Πέπ-
πας), Σιδηρόπουλος, Τσουμάνης, Καρεμφυλάκης.
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ: Σκλιάς, Μητρόπουλος, Χριστοδουλίδης(60′ Τσολιά-
κος), Χατζής Ε., Πατσιονίδης, Πέππας(46′ Μανώλης), Καλέμι, Χαντής, Κώνστας(65′ Χύτας), Παντελίδης, Κόρμαλης.

Ολοκληρώθηκε το Τουρνουά μπάσκετ
αφιερωμένο στα 90 χρόνια του Πανελευσινιακού

Ολοκληρώθηκε το  τουρνουά μπάσκετ «Αισχύλεια 2021»
αφιερωμένο στα 90 χρόν ια του Πανελευσιν ιακού. Με εξαιρετι-
κούς αγώνες, όμορφο μπάσκετ, σπουδαίες ομάδες! Με σημαν-
τικές θεσμικές παρουσίες. 

Ο Δήμαρχος Αργύρης Οικονόμου που βράβευσε την ν ικήτρ-
ια ομάδα του τουρνουα, Τρίτωνα, τον Αντιπεριφερειάρχη Λευ-
τέρη Κοσμόπουλο για την δεύτερη ομάδα, την γειτόν ιασα μας
Ν.Ε. Μεγαριδας, τον Αντιδήμαρχο Λεωνίδα Παππά για τον
ιστορικό Αμύντα και τον Πρόεδρό του κο Ζούπα, τον Αντι-
δήμαρχο Θανάση Μαυρογιάννη που μαζί με την Αντιπρόε-
δρο της ΚΕΔΕ Σοφία Αδάμ,, την Αντιπρόεδρο του ΠΑΚΠΠΑ
Κατερίνα Κριεκούκη, τον Πρόεδρο του ποδοσφαιρικού Πανε-
λευσιν ιακού Κώστα Αθανασίου και τον Πρόεδρο της επιτρο-
πής για τα 90 χρόν ια της ομάδας μας Παναγιώτη Λινάρδο
παρέδωσαν τις επετειακές αναμνηστικές πλακέτες σε όλες τις
ομάδες που μας τίμησαν με τη παρουσιά τους (Τριτωνα,
Ν.Ε.Μ., Αμύντα και φυσικά τον Πανελευσιν ιακό).

Υ.Γ:  Τα συγχαρητήρια που πήρε η διοίκηση από όλες τις ομά-
δες και τους φιλάθλους για την άψογη οργάνωση του τουρνο-
υά ήταν το καλύτερο παράσημο για όλη τη Διοίκηση του Πανε-
λευσιν ιακού, που δούλεψε μεθοδικά και ακούραστα για την
προετοιμασία και εκτέλεση ενός υπέροχου μπασκετικού τριή-
μερου! Και του χρόνου!!!
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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
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 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
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