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ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300 

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν:
6908604269,6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Νεφώσεις  

Θερμοκρασία: Από 15  έως 25 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Θέκλα,Κόπρος, ,Μυρσίνη, Μυρτώ, Μυρτιά, Μυρτιδιώτισσα,
Μύρτα, Μυρσώ, Μέρσα, Αμερισούδα, Αμερσούδα, Αμέρσ-

σα, Αμέρσα,Πέρσης, Περσεφόνη, Πέρσα, Πέρση

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΣΑΒΒΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Λεωφόρος ΝΑΤΟ 218, - Γκοριτσά, 2105598618

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ζαχαρίου Σεβαστή Κ.

Εθνικής Αντιστάσεως 98 & Περσεφόνης,
2105547900

MANΔΡΑ
Μαρτζέλης Χρήστος Ι.

Στρατηγού Ρόκκα 56, 2105555550

Άνω Λιόσια

Καραΐσκος Θεόδωρος Θ.Πηνειού 81, 
2102481114

ΑΧΑΡΝΕΣ
Μητροκώτσα Δήμητρα - Μαρία
Αριστοτέλους 132, 2102462255

I
διαίτερα προσεκτικοί
πρέπει να είναι οι
φο ρ ο λ ο γ ο ύ μ ε ν ο ι

πριν σπεύσουν να
πληρώσουν τον φετινό
λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ,
ο οποίος αναρτήθηκε
χθες το βράδυ στη νέα
ψηφιοποιημένη πύλη
της ΑΑΔΕ, myAADE.
Πρόκειται  για τον
τελευταίο φόρο ακινήτων
ο οποίος θα πληρωθεί
σε 6 δόσεις, καθώς από
τον Μάρτιο του 2022 θα
πληρωθεί σε 10 ή ακόμα
και 12 μηνιαίες δόσεις.

Στα ειδοποιητήρια
π λ η ρ ω μ ή ς
αποτυπώνονται αναλυτικά
τα στοιχεία των ακινήτων που έχουν δηλωθεί στο
Ε9 και οι φορολογούμενοι σε περίπτωση που
διαπιστώσουν λάθη, παραλείψεις ή κενά
μπορούν να τα διορθώσουν υποβάλλοντας
τροποποιητική δήλωση Ε9  για νέα εκκαθάριση
του ΕΝΦΙΑ.

Τα πιο συχνά λάθη
Τα πιο συχνά λάθη στη συμπλήρωση του Ε9

που προκαλούν άδικες υπερχρεώσεις, με
σημαντικού ύψους επιπλέον ποσά ΕΝΦΙΑ, είναι:

η μη ορθή συμπλήρωση στοιχείων για ημιτελή
κτίσματα,

η εσφαλμένη καταχώριση βοηθητικών χώρων,
και παραλείψεις στα στοιχεία για τα ποσοστά
συνιδιοκτησίας. 

Σε κάθε περίπτωση, μετά την ηλεκτρονική
υποβολή διορθωτικής δήλωσης με σκοπό τη
μείωση του αρχικώς βεβαιωθέντος ΕΝΦΙΑ, θα
εκδοθεί νέο εκκαθαριστικό σημείωμα ΕΝΦΙΑ
μόνο εφόσον προκύπτει μείωση του φόρου
μέχρι 300 ευρώ. 

Αν από την υποβολή της διορθωτικής δήλωσης
προκύψει μείωση του αρχικώς βεβαιωθέντος
ΕΝΦΙΑ πάνω από 300 ευρώ, τότε ο
φορολογούμενος θα κληθεί  με ηλεκτρονικό
μήνυμα μέσω του myAADE να προσέλθει στην
αρμόδια ΔΟΥ προσκομίζοντας όλα τα
δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν τον λόγο
υποβολής της διορθωτικής δήλωσης,
προκειμένου να γίνει  έλεγχος και  να

ΕΝΦΙΑ: Τι πρέπει να προσέξουν οι 
φορολογούμενοι πριν σπεύσουν να πληρώσουν

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος
Βρεττός υπέγραψε εχθές τη σύμβαση
για την «Αποκατάσταση φθορών και
τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε
σημεία που έχουν συμβεί ατυχήμα-
τα».

Ο Δήμαρχος μετά την υπογραφή
της σύμβασης δήλωσε:

“Σήμερα, με την παρουσία και της κ.
Σπανού υπογράψαμε με τον ανά-
δοχο τη σύμβαση για την «Αποκατά-
σταση φθορών και τη βελτίωση της
οδικής ασφάλειας σε σημεία που
έχουν συμβεί ατυχήματα», ύψους
331 χιλιάδων ευρώ.

Η κ. Σπανού εδώ και πολύ καιρό
προσπάθησε πολύ για να προχωρή-
σει το συγκεκριμένο έργο. Κι εμείς
από την πλευρά μας καταβάλαμε κάθε
προσπάθεια ώστε να ξεπεράσουμε ένα απίστευτο γραφειοκρατικό γαϊτανάκι.

Έστω κι έτσι, ο σκοπός επετεύχθη και σε λίγες μέρες θα αρχίσει η κατασκευή του έργου των κόμβων, με ορίζον-
τα ολοκλήρωσης εντός των επόμενων έξι – επτά μηνών.“

ΑΧΑΡΝΕΣ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΕΣ 
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Οδηγίες για την  αν τιμετώπιση
μην ύσεων  σε βάρος εκπαιδευ-
τικών  και γιατρών  από αν τιεμ-
βολιαστές δίν ει με σαφή
εγκύκλιό του ο εισαγγελέας του
Αρείου Πάγου Βασίλης Πλιώτας.

Ο αν ώτατος εισαγγελικός λει-
τουργός της χ ώρας ξεκαθαρίζει
ότι όταν  υποβάλλεται μήν υση
σε βάρος εκπαιδευτικού ή για-
τρού, ο αν ακριτικός υπάλληλος
δεν  θα προβαίν ει σε σύλληψη ή
προσαγωγή, αλλά θα εν ημε-
ρών ει τον  εισαγγελέα και θα
αν αμέν ει οδηγίες. Ο εισαγγε-
λέας αφού μελετήσει την  υπόθ-
εση θα δώσει οδηγίες, εν ώ αν
το καταγγελλόμεν ο αδίκημα
είν αι αυτόφωρο, έχ ει δικον ομι-
κά τη δυν ατότητα ν α μην  εφα-
ρμόσει τη συν οπτική διαδικασία του αυτοφώρου.

"Τις τελευταίες  ημέρες, έλαβαν  δημοσιότητα περι-
στατικά στα οποία εμφαν ίζον ται πρόσωπα εμφορ-
ούμεν α από ιδέες αμφισβήτησης των  παραδοχ ών  της
ιατρικής επιστημον ικής κοιν ότητας για τα εμβόλια
κατά της παν δημίας του κορον οϊού COVID-19
("αν τιεμβολιαστές", αρν ητές της παν δημίας κ.λπ.),
ν α στρέφον ται, κυρίως, κατά εκπαιδευτικών  λειτο-
υργών  (δασκάλων  και καθηγητών ), ιατρών , ν οσηλευ-
τών  και υπαλλήλων  των  εν  γέν ει δομών  υγείας,  υπο-
βάλλον τας  εν αν τίον  τους εγκλήσεις  και μην ύσεις, με

εμφαν ή την  πρόθεση ν α  αποτρέψουν  την  εφαρμογή
και την  τήρηση των  μέτρων  που  έχ ουν  θεσμοθετηθ-
εί από την  πολιτεία για την  αν τιμετώπιση  της διάδο-
σης της ν όσου.

Η αρν ητική  όμως αυτή τακτική μπορεί ν α επιφέρει
πολλαπλές αρν ητικές  συν έπειες τόσο για τα καθών
στρέφεται πρόσωπα αλλά και ευρύτερα για το  κοιν ω-
ν ικό σύν ολο" αν αφέρει ο κ. Πλιώτας και συμπληρών ει
ότι η κατάσταση αυτή μπορεί ν α οδηγήσει σε αδικαι-
ολόγητη προσωπική ταλαιπωρία των  εν συν είδητων
δημοσίων  λειτουργών , που εκτίθεν ται στον  κίν δυν ο
προσαγωγών  και συλλήψεων .

ΗΗ  ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ΑΑεερροοδδρροομμίίοουυ  
ααπποοκκττάά  ννέέαα  ππααιιδδιικκήή  χχααρράά  

Υπογραφή σύμβασης από τον Δήμο Ελευσίνας

Μία νέα παιδική χαρά στην περιοχή του Αερο-
δρομίου, θα περιμένει το επόμενο διάστημα τους μικρ-
ούς φίλους, αφού υπεγράφη xθες στο Δημαρχείο Ελευ-
σίνας η σχετική σύμβαση. 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, η παιδική χαρά θα
γίνει στο Ο.Τ 422 και μαζί με τη διαμόρφωση του
κοινόχρηστου χώρου, ο προϋπολογισμός της ανέρχε-
ται στις 390.104,83 €, με τη δαπάνη να καλύπτεται με
χρηματοδότηση του «Πράσινου Ταμείου. 

Σύμφωνα με την μελέτη που συντάχθηκε από την
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, η παιδική χαρά θα είναι
πλήρως συμμορφωμένη με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ
όσον αφορά τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λει-
τουργία της. Εξάλλου, προς αυτή την κατεύθυνση την
τελευταία διετία ο Δήμος Ελευσίνας καταβάλει μεγάλη
προσπάθεια προκειμένου να παρέχει ασφαλείς και
αναβαθμισμένους χώρους αναψυχής και παιχνιδιού
για τους μικρούς και μεγάλους δημότες.

Άρειος Πάγος: Στοπ στα αυτόφωρα 
για εκπαιδευτικούς και γιατρούς - Θα ενημερώνεται

ο εισαγγελέας και θα αποφασίζει

ΣΣχχοολλιικκέέςς  ΤΤσσάάννττεεςς  κκααιι
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΥΥλλιικκόό
σστταα  ππααιιδδιιάά  ττηηςς  
ΔΔ εε υυ ττ εε ρρ οο ββ άά θθ μμ ιι αα ςς
ΕΕκκππααίίδδεευυσσηηςς  ττοουυ
ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοουυ

ΗΗΔημοτική Αρχή Ασπροπύργου, για μια
ακόμη χρονιά και με αφορμή την έναρξη
της νέας σχολικής χρονιάς, εξασφάλισε

πλήθος σχολικών τσαντών και γραφικής ύλης για
τα παιδιά της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της
πόλης. Μια πρωτοβουλία, του Προέδρου της
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Ασπρ-
όπυργου, κ. Γεώργιου Φίλη με κύριο στόχο την
ισότιμη διασφάλιση της σχολικής ευημερίας των
μαθητών.

Η πρώτη διανομή πραγματοποιήθηκε, την
Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου στο 2ο Γυμνάσιο Ασπρ-
οπύργου στην Παραλία και στο πλευρό του Πρόε-
δρου, κ. Φίλη βρέθηκε ο  Διευθυντής Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής κ. Θανάσης
Νικολόπουλος, η Διευθύντρια του Σχολείου, κ. η
Διονυσία Μαρουσοπούλου και ο Αντιπρόεδρος
του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. και Πρόεδρος του Συλλόγου
«Κατοίκων Παραλίας Ασπροπύργου», κ. Αντώνης
Κοναξής. 

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου, εξέφρασε την ικανοποίηση του για τη
συμβολή αυτή στη μαθητική κοινότητα και τόνισε
πως βασική μέριμνα του Δήμου είναι η εξασφάλι-
ση όλων των απαραίτητων μέσων για την εύρυθμη
και ομαλή  λειτουργία των σχολικών μονάδων
αλλά και για την ορθή εκπαίδευση των μαθητών
χωρίς υλικοτεχνικές ελλείψεις.   

Σημειώνεται ότι, η διανομή των υπολοίπων σχο-
λικών τσαντών θα ολοκληρωθεί εντός των επόμε-
νων ημερών και στους υπόλοιπους μαθητές της
πόλης αλλά και σε μαθητές – μέλη αθλητικών και
πολιτιστικών συλλόγων του Ασπρόπυργου. 
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Σ το πλαίσιο εορτασμού των 90 χρόνων από την ίδρυση του
Πανελευσινιακού, ο Δήμος Ελευσίνας και η Κοινωφελής
Επιχείρηση διοργανώνουν διεθνή φιλικό ποδοσφαιρικό

αγώνα με τις ομάδες Πανελευσινιακός Α.Ο – Veszprem.

Η πόλη Veszprem της Ουγγαρίας συναποτελεί Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα Ευρώπης για το 2023, μαζί με την Ελευσίνα και πρόσφατα
φιλοξένησε με ιδιαίτερη θέρμη, αντιπροσωπεία του Δήμου μας.

Με αφορμή αυτό το γεγονός αλλά και τις φιλικές σχέσεις μεταξύ
των δύο πόλεων, η Ελευσίνα θα φιλοξενήσει την αποστολή της ομά-
δας του Veszprem, με την οποία και θα διεξαχθεί ποδοσφαιρικός
αγώνας την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου, στις 19:00, στο Δημοτικό
Στάδιο – Γήπεδο «Κοσμάς Παπανικολάου».

Η τουριστική ανάπτυξη της πόλης μας, με δράσεις τις οποίες προά-
γει και διοργανώνει η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ελευ-
σίνας, μέσω της τουριστικής προβολής, είναι ιδιαιτέρως σημαντική
για την εξωστρέφεια αλλά και την –πάντοτε- γόνιμη ανταλλαγή ιδεών
και εμπειριών.

ΔΔιιεεθθννήή  ΦΦιιλλιικκόό  ΠΠοοδδοοσσφφααιιρριικκόό  ΑΑγγώώνναα
διοργανώνουν ο Δήμος Ελευσίνας και η Κοινωφελής Επιχείρηση

Η Εφορεία Αρχ αιοτήτων  Δυτικής Αττικής
συμμετέχ ει στον  εορτασμό των  Ευρω-
παϊκών  Ημερών  Πολιτιστικής Κληρον ο-
μιάς (ΕΗΠΚ) 2021 «Κληρον ομιά αν οιχ τή
σε όλους» με τις ακόλουθες δράσεις:.
Με αφορμή την  επέτειο των  2.500 χ ρό-
ν ων  από τη μάχ η των  Πλαταιών  θα
πραγματοποιηθεί συν άν τηση σε σημείο
εν τός του πεδίου της μάχ ης και αφήγηση
των  σχ ετικών  ιστορικών  γεγον ότων .
Σημείο συν άν τησης: o λόφος του Αγίου
Δημητρίου στον  κάμπο των  Ερυθρών
(επισυν άπτον ται οδηγίες πρόσβασης
στο χ ώρο και απόσπασμα χ άρτη):

α) Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 και
ώρα 10:00, δράση για μαθητές

β) Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11:00,
δράση για το ευρύ κοιν ό

Υπεύθυν οι δράσης: Ευγεν ία Τσάλκου, Ειρήν η Σβαν ά,
αρχ αιολόγοι Εφορείας Αρχ αιοτήτων  Δυτικής Αττικής.
Τηλ. 2103213571, 2103313343. E-mail : ef ada@cul-
ture.gr
Επίσης, με αφορμή τον  ορισμό του έτους 2021 ως
Ευρωπαϊκού Έτους των  σιδηροδρόμων  δημιουργήθη-
καν :

α) ολιγόλεπτο βίν τεο με τίτλο «Σιδηροδρομικό Κέν τρο
Αχ αρν ών . Η διαδρομή από το χθες στο σήμερα», στο
οποίο παρουσιάζον ται τα αποτελέσματα της αν ασκα-
φικής έρευν ας που πραγματοποιήθηκε στο χ ώρο του
ΟΣΕ στο Σιδηροδρομικό Κέν τρο Αχ αρν ών  (ΣΚΑ) τα
έτη 2002-2007.
Υπεύθυν η δράσης: Σταματία Κατσαν δρή, αρχ αιολόγος
Εφορείας Αρχ αιοτήτων  Δυτικής Αττικής.

β) ψηφιακή έκδοση (e-book) με τίτλο «Αν εύρεσις
Αρχ αίων  εν  Ελευσίν ι υπό της Εταιρείας Σιδηροδρό-
μων  ΠΑΠ και κατάθεσις αυτών  εν  τω εκεί Μουσείω,
1905».
Η έκδοση αφορά στην  παρουσίαση αρχ ειακού υλικού
για το θέμα του τίτλου καθώς και για τον  Σιδηροδρο-
μικό Σταθμό της Ελευσίν ας και τον  Σιδηρόδρομο Πειρ-
αιώς, Αθην ών , Πελοπον ν ήσου (ΣΠΑΠ).

Πρόκειται για συν εργασία της Εφορείας Αρχ αιοτήτων
Δυτικής Αττικής με το Ιστορικό Αρχ είο Αρχ αιοτήτων
και Αν αστηλώσεων  του ΥΠΠΟΑ, στην  οποία συμμε-
τέχ ει και το Ιστορικό Αρχ είο του ΟΣΕ Α.Ε. με την
αποστολή αρχ ειακού υλικού.
Υπεύθυν η δράσης: Ευσταθία Αν έστη, αρχ αιολόγος
Εφορείας Αρχ αιοτήτων  Δυτικής Αττικής.
Οι παραπάν ω δράσεις θα αν αρτηθούν  στις 24
Σεπτεμβρίου 2021 στη σελίδα των  ΕΗΠΚ στο
Facebook , στους συν δέσμους της ΕΦ.Α. Δυτικής
Αττικής, στη σελίδα της στο Facebook και στο καν άλι
στο Youtube, καθώς και στην  ιστοσελίδα του ΟΣΕ.

«Κληρονομιά ανοιχτή σε όλους» 
Δράσεις από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής στο πλαίσιο

εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
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Επιτυχής σύζευξη της
ενδοημερήσιας αγοράς
ενέργειας με την Ιταλία

και τη Σλοβενία

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2021 ολοκληρώθηκε με
επιτυχία η σύζευξη της ενδοημερήσιας αγοράς

ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας με τις αγορές
της Ιταλίας και της Σλοβενίας.

Ο
Αν εξάρτητος Διαχ ειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρ-
ικής Εν έργειας αν ακοιν ών ει ότι στις 22
Σεπτεμβρίου 2021 ολοκληρώθηκε με επιτυχ ία

η σύζευξη της εν δοημερήσιας αγοράς ηλεκτρικής
εν έργειας της Ελλάδας με τις αγορές της Ιταλίας και της
Σλοβεν ίας.

Η ολοκλήρωση των  τριών  πρώτων  Συμπληρωμα-
τικών  Περιφερειακών  Εν δοημερήσιων  Δημοπρασιών
(Complementary  Regional Intraday  Auctions –
CRIDAs) στα σύν ορα Ελλάδας-Ιταλίας και Ιταλίας-
Σλοβεν ίας σηματοδοτεί έν α ακόμη ορόσημο στην
πορεία εν οποίησης της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρι-
κής εν έργειας σε συν έχ εια της σύζευξης της προημε-
ρήσιας αγοράς Ελλάδας και Ιταλίας στις 15 Δεκεμβρίου
2020.

Η συζευγμέν η λειτουργία της εν δοημερήσιας αγοράς
είν αι το αποτέλεσμα της εν τατικής συν εργασίας αν ά-
μεσα στους Διαχ ειριστές της Ελλάδας (ΑΔΜΗΕ), της
Ιταλίας (TERNA) και της Σλοβεν ίας (ELES), καθώς και
τα χ ρηματιστήρια εν έργειας των  εν  λόγω κρατών
(ΕΧΕ, GME και BSP, αν τίστοιχ α), σε εν αρμόν ιση με
τον  ευρωπαϊκό καν ον ισμό CACM (Capacity
Allocation & Congestion Management).

Οι εν  λόγω δημοπρασίες, οι οποίες θα διεν εργούν ται
εφεξής σε καθημεριν ή βάση, αν αμέν εται ν α
εν ισχ ύσουν  τη ρευστότητα της εν δοημερήσιας αγο-
ράς και ν α παρέχ ουν  επιπρόσθετα εργαλεία διόρθω-
σης θέσεων  στους συμμετέχ ον τες στην  ελλην ική
αγορά ηλεκτρικής εν έργειας.

Επόμεν ο ορόσημο στη σύγκλιση της εγχ ώριας με τις
γειτον ικές αγορές ηλεκτρικής εν έργειας αποτελεί η
έν αρξη λειτουργίας της συν εχ ούς εν δοημερήσιας αγο-
ράς (XBID), στα σύν ορα Ελλάδας-Ιταλίας και Ελλάδας-
Βουλγαρίας εν τός του 2022.

24ωρη απεργία σε εστίαση και e-food την Παρασκευή

Την κήρυξη 24ωρης απεργίας στην εστίαση και στην e-food ανακοίνωσε για σήμερα Παρασκευή η
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό.

Η oμοσπονδία στην ανακοίνωσή της τονίζει ότι οι εργαζόμενοι ζητούν «σταθερή και μόνιμη δουλειά»,
διεκδικώντας:

Να ανανεωθούν όλες οι συμβάσεις σε αορίστου με απευθείας πρόσληψη από την e-food με όλα τα
εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.
Να δοθεί τέλος στο σύστημα αξιολόγησης bonus (batch) και στα ασαφή και αυθαίρετα κριτήρια παρα-
γωγικότητας.
Να οριοθετηθούν ορθολογικά οι χιλιομετρικές αποστάσεις παραλαβής και παράδοσης ώστε να διασφ-
αλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των διανομέων.
Να σταματάει η διανομή όταν επικρατούν επικίνδυνες καιρικές συνθήκες, όπως καύσωνας, παγετός κ.α. σύμφωνα με την ήδη υπάρχουσα νομοθεσία για
εργασίες που διεξάγονται στο ύπαιθρο και τους εξωτερικούς χώρους.
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε) που να διασφαλίζει τις συμβάσεις αορίστου χρόνου με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. (Μέσα Ατομικής Προστασίας,
Ένσημα Βαρέα Ανθυγιεινά, Εταιρικό κινητό και δίκυκλο).
Χώροι με αποδυτήρια, τουαλέτα και γενική χρήση για κάθε ανάγκη των εργαζομένων διανομέων
Κήρυξη ως γενικώς υποχρεωτική της ΚΣΣΕ Επισιτισμού – Τουρισμού.

Τα ΑΕΙ επιστρέφουν στη διά ζώσης λειτουργία

Τ
α παν επιστήμια επιστρέφουν  στη διά ζώσης
λειτουργία. Αυτό αν αφέρει η αν ακοίν ωση της
Συν όδου Πρυτάν εων  ύστερα από την  προχ θε-

σιν ή μακρά έκτακτη συν εδρίασή της.
Στη Σύν οδο προσεκλήθησαν  και συμμετείχ αν , σε

μέρος της συζήτησης, η υπουργός Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων  κα Νίκη Κεραμέως και ο υφυπουργός Παι-
δείας αρμόδιος για θέματα Αν ώτατης Εκπαίδευσης κ.
Άγγελος Συρίγος.

«Η Σύν οδος διαβεβαιών ει ότι τα Παν επιστήμια της
χ ώρας επισπεύδουν  την  επιστροφή στη δια ζώσης
εκπαιδευτική διαδικασία μέσα στο πλαίσιο που πρό-
κειται ν α οριστεί από την  πολιτεία. Άλλωστε η Σύν ο-
δος έχ ει ήδη εκφράσει ομόφων α την  αν άγκη της επι-
στροφής, από τον  περασμέν ο Ιούλιο» δηλών ει η
Σύν οδος.

Η υπουργός διαβεβαίωσε ότι «θα προχ ωρήσει
ταχ ύτητα η έκδοση της ΚΥΑ που θα διέπει τη δια
ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία. Επιπλέον  εν ημέρωσε
τη Σύν οδο για τη διάθεση 400 ν έων  θέσεων  ΔΕΠ στα
παν επιστήμια», προσθέτει η Σύν οδος επιβεβαιών ον -
τας το ρεπορτάζ της σημεριν ής Καθημεριν ής.

Οι πρυτάν εις όλο το προηγούμεν ο διάστημα, εν όψει
της έν αρξης του ν έου ακαδημαϊκού έτους, είχ αν  εκφ-
ράσει επιφυλάξεις για το εάν  τα παν επιστήμια με τις
ελλιπείς υποδομές τους μπορούν  ν α υποδεχ θούν
όλους τους φοιτητές στα αμφιθέατρα. Εν δεικτικά είχ ε
λεχ θεί, και σε κυβερν ητικά στελέχ η, ότι το κατάλληλο
μείγμα είν αι τα ΑΕΙ ν α λειτουργήσουν  διά ζώσης αλλά
ν α έχ ουν  και τη δυν ατότητα για εξ αποστάσεως μαθ-
ήματα, ιδίως στα θεωρητικά. Επίσης, αν ησυχ ία
υπάρχ ει μεταξύ των  παν επιστημιακών  για το πώς θα
γίν ει ο έλεγχ ος των  πιστοποιητικών  των  φοιτητών .

Οι ίδιες εν στάσεις διατυπώθηκαν  κατά τη χ θεσιν ή
συν εδρίαση, η οποία αποδείχ θηκε μακρά, εν ώ το
παρασκήν ιο λέει ότι πολλοί πρυτάν εις απούσης της κ.
Κεραμέως ξιφούλκησαν  κατά της κυβερν ητικής πολιτι-
κής, αλλά όταν  η υπουργός ήταν  παρούσα έριξαν
τους τόν ους. Μάλιστα, επισημάν θηκε η «αφων ία»
εκείν ων  που φέρον ται προσκείμεν οι στο κυβερν -
ητικό στρατόπεδο. Από την  πλευρά της η υπουργός
Παιδείας Νίκη Κεραμέως στην  τοποθέτησή της εστία-
σε στα υψηλά ποσοστά αν οσίας των  μελών  της ακαδ-
ημαϊκής κοιν ότητας (73,5% στους φοιτητές και 91%
στους παν επιστημιακούς). 

Παράλληλα, τόν ισε προς πάσα κατεύθυν ση ότι
έχ ουν  εξασφαλισθεί 2,6 εκατ. ευρώ για την  πρόσληψη
–με ταχ είες διαδικασίες– προσωπικού για τον  έλεγχ ο
των  πιστοποιητικών , και έχ ει δοθεί ψηφιακή πλατφ-
όρμα για τον  ίδιο σκοπό. Επίσης, σε συν εργασία με
το υπουργείο Υγείας θα εγκατασταθούν  μον άδες
εμβολιασμού στα ΑΕΙ. 

Επιπλέον , υποσχ έθηκε 400 ν έες θέσεις μελών
ΔΕΠ στα ΑΕΙ.

Ως προς τη Σύν οδο, έγιν ε σαφής προσπάθεια από
το τριμελές προεδρείο της ν α υπάρξει ομόφων η αν α-
κοίν ωση, η οποία εκ των  πραγμάτων  θα ήταν  ολιγό-
λογη, υπέρ της διά ζώσης λειτουργίας και των  εμβολια-
σμών  των  φοιτητών . Οι επικρίσεις που δέχ ον ταν  οι
παν επιστημιακοί οι οποίοι ζητούσαν  την  εξ αποστά-
σεως εκπαίδευση, ήταν  πως όλη η κοιν ων ία έχ ει
«αν οίξει» μετά την  παρατεταμέν η καραν τίν α, εν ώ οι
ίδιοι αρν ούν ταν  παρά τα υψηλά ποσοστά εμβολια-
σμού. Επίσης, εκτοξεύον ταν  βέλη εν αν τίον  τους και
πως με τα τηλεμαθήματα επιδίωκαν  τη… βολή του
γραφείου τους.

Από την  πλευρά της πάν τως, η Εκτελεστική Γραμ-
ματεία της ομοσπον δίας των  παν επιστημιακών
(ΠΟΣΔΕΠ), παρότι αν έφερε ότι «μετά από σχ εδόν
τρία εξάμην α με τηλεδιδασκαλία και κλειστά τα παν ε-
πιστήμια, θα πρέπει ν α επαν έλθουμε σε εκπαιδευτι-
κή διαδικασία με φυσική παρουσία των  φοιτητών  και
των  καθηγητών  στα αμφιθέατρα», επιτίθετο στην
απόφαση του υπουργείου Παιδείας. Συγκεκριμέν α,
σύμφων α με την  αν ακοίν ωσή της: «Η Ε.Γ. της
ΠΟΣΔΕΠ θεωρούσε ακαταν όητη και αν εδαφική τη
θέση του υπουργείου για “διά ζώσης εκπαίδευση των
φοιτητών  (σε ποσοστό 100%) και στη μέγιστη πληρ-
ότητα των  αιθουσών ”, όταν  σε πολλές περιπτώσεις η
πληρότητα ξεπερν ά το 100% (με ορθίους στις αίθου-
σες), πολλές αίθουσες δεν  έχ ουν  εξαερισμό ή
υπάρχ ει αδυν αμία τακτικού καθαρισμού, και όταν  σε
άλλους χ ώρους συγκέν τρωσης ατόμων  ορίζεται πληρ-
ότητα 50%-80% (όπως στα θεάματα)». Οπως τόν ισαν
πάν τως παν επιστημιακοί, έχ ει εν διαφέρον  ότι η πλει-
οψηφία της ΠΟΣΔΕΠ αν ήκει στην  παράταξη ΑΣΚΕΥ
στην  οποία μετέχ ουν  γν ωστοί καθηγητές των  ιατρ-
ικών  σχ ολών  της χ ώρας.
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ΑΙΣΧΥΛΟΥ 10 – ΕΛΕΥΣΙΝΑ 19200
Α.Φ.Μ 997374592   Δ.Ο.Υ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ. 210 5547697
e-mail: sinelmama@gmail.com

Οι συνταξιούχοι του Σωματείου ΙΚΑ Ελευσίνας και περ-
ιχώρων που συνήλθαμε σε ΓΣ στο χώρο του πολιτιστι-
κού κέντρου Λεωνίδας Κανελλόπουλος, αφού εγκρίναμε
το διοικητικό και οικονομικό απολογισμό και τον προϋ-
πολογισμό για το επόμενο έτος, αποφασίσαμε τα παρα-
κάτω:

1. Η πολιτική της ΝΔ συνεχίζοντας την πολιτική των
προηγουμένων κυβερνήσεων, συνεχίζει και τη κοροϊδία
σε βάρος των συνταξιούχων και οριστικοποιεί τις περι-
κοπές στις συντάξεις μας, εφαρμόζοντας και επεκτείνον-
τας τον νόμο Κατρούγκαλου.

Με την έκθεση Πισσαρίδη ετοιμάζει νέα σκληρά μέτρα
σε βάρος όλων των ασφαλισμένων, με σκοπό να παρ-
αδώσει στους αετονύχηδες το ζεστό χρήμα των ταμείων
και τη κατάργηση του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφά-
λισης, αρχίζοντας από τις επικουρικές συντάξεις.

Θα παλέψουμε ο νόμος που ψηφίστηκε από την Ν.Δ.
να μείνει στα χαρτιά.

∙Απαιτούμε αποκατάσταση των συντάξεων, στα προ
κρίσης επίπεδα.

Να αποδοθούν άμεσα η 13η και 14η σύνταξη.
2. Η επιδημία του κορωνοϊού χτυπά ιδιαίτερα τους ηλι-

κιωμένους και τους συνταξιούχους. Δεν είναι ζήτημα
προσωπικής ευθύνης, αλλά κυβερνητικής ευθύνης,
αφού ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις των επιχειρηματιών,
χωρίς να παίρνει ουσιαστικά μέτρα για την ενίσχυση του
δημόσιου τομέα της υγείας που σηκώνει και το κύριο
βάρος της πανδημίας.

Απαιτούμε την πλήρη κάλυψη σε ιατρικό και νοσηλευ-
τικό προσωπικό και μέτρα προστασίας στο Θριάσιο
Νοσοκομείο και στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας.

Να γίνει Κέντρο Υγείας στη Μάνδρα και να λειτουργή-
σουν περιφερειακά ιατρεία στη Μαγούλα και στις Εργα-
τικές κατοικίες. 

3. Οι κάτοικοι των πόλεων του Θριασίου έχουν αφεθεί
στις συνέπειες από τη ρύπανση του περιβάλλοντος και
τη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα από τη λειτουργία
τη χωματερής, ενώ ετοιμάζουν τη συνέχιση της και
δημιουργία και άλλων χωματερών στη Δυτική Αττική.

Κοντά στη χωματερή και το βενζόλιο που εκπέμπουν τα
διυλιστήρια. 

Κρύβουν επιμελώς την έκθεση του Δημόκριτου, που
μιλάει για αύξηση κατά 30% των καρκινογενέσεων στην
περιοχή μας.

Απαιτούμε το κλείσιμο της χωματερής στη Φυλή.
Καμιά νέα χωματερή στην περιοχή, καμιά χωματερή

στο Μελετάνι.
Να μη λειτουργήσει η επιχείρηση τοξικών αποβλήτων

στη Μάνδρα.
4. Η ανεπάρκεια σε προσωπικό και σε μέσα της Πυρο-

σβεστικής Υπηρεσίας, θύμα της πολιτικής των κυβερνή-
σεων μέχρι σήμερα , οδήγησε στο κάψιμο χιλιάδων στρ-
εμμάτων δασικής έκτασης στην περιοχή μας και πολλές
κατοικίες.

∙ Απαιτούμαι την άμεση αποζημίωση των πληγέντων
στο 100%και την αποκατάσταση των καμένων δασών.

∙    Θεωρούμαι επείγουσα ανάγκη μέτρα αντιπλημμυρ-
ικής προστασίας τώρα. Για να μην θρηνήσουμε κατα-
στροφές από πλημύρες σε Μάνδρα και Ελευσίνα.

5. Θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με την Ομο-
σπονδία μας και τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα όλων
των Συνταξιουχικών Οργανώσεων. 

Θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με τα άλλα ταξικά
Σωματεία τη περιοχής μας, στην ταξική κατεύθυνση
πάλης του ΠΑΜΕ, καθώς και με κάθε μαζικό φορέα για
τα προβλήματα της περιοχής μας.

6. Θα παλέψουμε για την ακόμα καλύτερη οργάνωση
των συνταξιούχων κα θα αγωνιστούμε για να μπορέσει
να γίνει ο λαός νοικοκύρης στον τόπο του, χωρίς να
κάνουν κουμάντο δανειστές και τοκογλύφοι.

ΕΝΤΟΛΗ   ΓΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ                    Δ. ΓΚΑΤΖΗΣ

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ  ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ Γενικής Συνέλευσης
ΑΑΑΑπππποοοοζζζζηηηημμμμιιιιώώώώσσσσεεεειιιιςςςς    εεεεννννοοοοιιιικκκκίίίίωωωωνννν::::    

Ποιοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση
Covid έως 30 Σεπτεμβρίου

Α
ντίστροφα μετρά ο χρόνος για τους ιδιοκτήτες
ακινήτων οι οποίοι ενώ έχουν λάβει προκατα-
βολικά τις αποζημιώσεις για τα ενοίκια που δεν

εισέπραξαν τον Ιούλιο, θα πρέπει να υποβάλλουν τις
δηλώσεις COVID στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ έως το
τέλος του μήνα. 

Στην περίπτωση που
ο ιδιοκτήτης έχει λάβει
την αποζημίωση αλλά
δεν υποβάλει δήλωση
COVID εντός της προβ-
λεπόμενης προθεσμίας
ή για τις περιπτώσεις
που τροποποιείται η

δήλωση Ιουλίου σε σχέση με τον Ιούνιο 2021, το ποσό
καθίσταται απαιτητό και η διαδικασία αναζήτησής του ως
αχρεωστήτως καταβληθέντος θα προσδιοριστεί με νέα
απόφαση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έως τις 30 Σεπτεμβρίου
υπάρχει δυνατότητα για διορθώσεις ή υποβολή
αρχικών δηλώσεων COVID για το διάστημα Ιανουαρίου
– Απριλίου 2021. Το ίδιο ισχύει και για ιδιοκτήτες ακι-
νήτων που υπεκμισθώνονται και είτε πρέπει να υποβά-
λουν αρχικές δηλώσεις, είτε να κάνουν απλά διορ-
θώσεις. Ειδικότερα :

-  έως και τις 30 Σεπτεμβρίου οι εκμισθωτές/υπεκμι-
σθωτές ακινήτων μπορούν να υποβάλουν αρχικές ή
τροποποιητικές δηλώσεις COVID ή/και Δηλώσεις Πληρ-
οφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας,
για τους μήνες Ιανουάριο 2021 μέχρι και Απρίλιο 2021.  

-  δήλωση COVID μπορούν να υποβάλουν οι εκμισθ-
ωτές σε υπεκμισθώσεις ακινήτων, που δεν έχουν υπο-
βάλει δήλωση CΟVID για τους μήνες Μάρτιο 2020 μέχρι
και Δεκέμβριο 2020.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από το Μάρτιο του 2020 έως
και τον Ιούλιο του 2021 η ΑΑΔΕ έχει προχωρήσει σε
συμψηφισμούς με φόρους αλλά και καταβολή χρημάτων
ύψους πάνω από 764 εκατ. ευρώ. Η αποζημίωση δεν
εκπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν υπόκει-
ται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτ-
ηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης της
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, είναι ανεκχώρητη και
ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διά-
ταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιω-
μένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου, τους ΟΤΑ, τα νομικά πρόσωπα των
τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά
ιδρύματα.



Σ
το πλαίσιο του
Προγράμματος
Επι σι τι στι κής

και  Βασικής Υλικής
Σ υ ν δ ρ ο μ ή ς
ΤΕΒΑ/FEAD, ο
Δήμος Μάνδρας-Ειδ-
υ λ λ ί ας -Ε ρ υ θ ρ ώ ν -
Οινόης θα προχωρή-
σει  σε διανομή
προϊόντων σε όλες τις
ενότητες, στις εκατόν
ενενήντα επτά (197)
δικαιούχες οικογένει-
ες από τις
27/09/2021 μέχρι και
τις 30/09/2021 από
τις 09:00 π.μ. – 14:00
μ.μ.

Θα διανεμηθούν ελαιόλαδο, φακές, τυρί φέτα,
ζυμαρικά, καρότα, πατάτες, ζάχαρη, υγρό καθαρι-
σμού, σαμπουάν, χοιρινό κρέας, ρύζι, αλεύρι,
τοματοχυμός, κοφτό ημίσκληρο.

Για την παραλαβή των προϊόντων οι δικαιούχοι
θ πρέπει να έχουν μαζί τους τον Α.Μ.Κ.Α. τους
ενώ για κάθε πληροφορία μπορείτε να επικοινω-
νείτε με τον Κοινωνικό Λειτουργό του Δήμου,
Μιχάλη Αντωνίου, στο τηλέφωνο 213 2014 924
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
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Τριήμερο Φεστιβάλ Graffiti διοργανώνει, στις 24-
25 και 26 Σεπτεμβρίου 2021,  με τη συνεργασία
νέων της περιοχής μας, ο Πολιτιστικός και Αθλ-
ητικός Οργανισμός του Δήμου Φυλής (ΝΠΔΔ Πολι-
τισμού και Αθλητισμού Η ΠΑΡΝΗΘΑ).

Στο Φεστιβάλ θα λάβουν μέρος γνωστοί καλλι-
τέχνες του είδους, που θα ζωγραφίσουν τοίχους
των αθλητικών εγκαταστάσεων του σχολικού
συγκροτήματος Αγίου Νικολάου. 

Πρόκειται για μια τριήμερη γιορτή στην οποία καλ-
λιτέχνες και νέοι θα ζωγραφίσουν, θα μιλήσουν για
τις τεχνικές  και της τάσεις της συγκεκριμένης εικα

στικής έκφρασης και θα διασκεδάσουν ακούγον-
τας μουσική.  

Ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς και ο Πρόεδρος
του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Γιώρ-
γος Μαυροειδής έχουν συμβάλει στην προετοι-
μασία, θέτοντας τις βάσεις για ένα δημιουργικό
τριήμερο.

“Στόχος μας είναι να αναδείξουμε αυτή τη μορφή
έκφρασης, που αποτελεί Τέχνη και δεν έχει σχέση
με τους βανδαλισμούς. 

Οι νέοι μας αγαπούν το Graffiti και θέλουν να
δώσουν διέξοδο στην έμπνευση και στην δημιουρ-

γικότητά τους, χρησιμοποιώντας σαν καμβά τις
μεγάλες επιφάνειες. 

Ο Δήμαρχος τους στηρίζει γιατί πιστεύει στις
δυνατότητές τους και γνωρίζει ότι έχουν τη διάθεση
να κάνουμε, όλοι μαζί, την πόλη μας πιο όμορφη”,
δήλωσε ο Γιώργος Μαυροειδής.  

ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

Ολοκληρώθηκε 
το πρόγραμμα 
δωρεάν κατασκευής
site και eshop
Η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

και ο Αντιδήμαρχος Άγγελος Αραμπαντζής, σας
ενημερώνουν ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία το
πρόγραμμα για τη δωρεάν κατασκευή ηλεκτρονι-
κού καταστήματος (e-shop) και ιστοσελίδας (site). 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε τους προηγούμε-
νους μήνες από το Τμήμα Απασχόλησης και
Επιχειρηματικότητας και  τον Αντιδήμαρχο
Δημήτρη Κωφό σε συνεργασία με το Επαγγελμα-
τικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Ε.Α).
Όλες οι αιτήσεις των μελών του Ε.Ε.Α που κατα-

τέθηκαν στην υπηρεσία μας έγιναν δεκτές και η
σχετική διαδικασία (η οποία υλοποιείται αποκλει-
στικά από το Ε.Ε.Α), βρίσκεται πλέον στο τελικό
στάδιο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμε-

νοι  μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ.
2103380201 ή στο e-mail:eea@eea.gr.

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας
Διανομή προϊόντων σε δικαιούχους ΤΕΒΑ (27/09-30/09)

Τριήμερο Φεστιβάλ Τριήμερο Φεστιβάλ 
Graffiti Graffiti στα Άνω Λιόσια στα Άνω Λιόσια 

Από το Δήμο Φυλής και νέους της περιοχής

Εθελοντική δράση
καθαρισμού 

παραλίας Βαρέας 
από τη

Δ. Κοινότητα
Μεγάρων 

και τον Δήμο
«Καθαρίζουμε μαζί

και με ασφάλεια
την παραλία μας»

στις 26 
Σεπτεμβρίου
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Κ
ατά το χρονικό διάστημα των έξι μηνών
αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης
ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, που αφο-

ρούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέ-
λεσης. 

Δικαιούχ οι της αν αστολής της είν αι μόν ον  όσοι
έχ ουν  την  κατοικία ή την  επαγγελματική εγκατάσταση
εν τός των  περιοχ ών , που αν αφέρον ται στις αποφά-
σεις οριοθέτησης αν ά περιφερειακή εν ότητα και εφό-
σον  αυτή έχ ει υποστεί ζημιές, το οποίο προκύπτει
από δημόσιο έγγραφο, ιδίως από τις αυτοψίες, που διε-
ν ήργησαν  μηχ αν ικοί της Γεν ικής Διεύθυν σης Αποκα-
τάστασης Επιπτώσεων  Φυσικών  Καταστροφών  του
υπουργείου Υποδομών  και Μεταφορών  ή τη βεβαίωση
υποβολής αίτησης στην  ηλεκτρον ική πλατφόρμα παρ-
οχ ής κρατικής αρωγής για την  αν τιμετώπιση των

συν επειών  από τις πυρκαγιές "arogi.gov .gr".

Ειδικότερα, η 6μην η αν αστολή ξεκιν ά για κάθε περ-
ιοχ ή περιφερειακής εν ότητας, βάσει της ημερομην ίας
οριοθέτησης της ως πληγείσα και των  αποφάσεων
χ ορήγησης στεγαστικής συν δρομής για την  αποκατά-
σταση των  ζημιών  σε κτίρια από τις αν τίστοιχ ες πυρ-
καγιές, ως εξής:

α) την  20η Μάϊου 2021, στις περιοχ ές των  περιφε-
ρειακών  εν οτήτων  Κοριν θίας της περιφέρειας Πελο-
πον ν ήσου και Δυτικής Αττικής της περιφέρειας Αττι-
κής, 

β) την  26η Ιουλίου 2021, στις περιοχ ές της περιφε-
ρειακής εν ότητας Αχ αΐας της περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, 

γ) την  27η Ιουλίου 2021, στις περιοχ ές της περιφε-
ρειακής εν ότητας Αν ατολικής Αττικής της περιφέρειας
Αττικής, 

δ) την  28η Ιουλίου 2021, στις περιοχ ές της περιφε-

ρειακής εν ότητας Αχ αΐας της περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, 

ε) την  2η Αυγούστου 2021, στις περιοχ ές των  περ-
ιφερειακών  εν οτήτων  Μεσσην ίας, Αρκαδίας, Λακων ίας
της περιφέρειας Πελοπον ν ήσου και Ηλείας της περιφ-
έρειας Δυτικής Ελλάδας, 

ζ) την  3η Αυγούστου 2021, στις περιοχ ές των  περ-
ιφερειακών  εν οτήτων  Βορείου Τομέα Αθην ών  και
Αν ατολικής Αττικής της περιφέρειας Αττικής, 

η) την  3η Αυγούστου 2021, σε περιοχ ές της περιφ-
ερειακής εν ότητας Ευβοίας της περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, 

θ) την  5η Αυγούστου 2021, σε περιοχ ές της περιφ-
ερειακής εν ότητας Φωκίδας της περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, και 

ι) την  6η Αυγούστου 2021 σε περιοχ ές της περιφε-
ρειακής εν ότητας Φθιώτιδας της περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας

Στον «πάγο» οι κατασχέσεις
για τους πυρόπληκτους
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Η
κοινοπραξία των Ομίλων ΤΙΤΑΝ
και ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
συμμετέχει στους διαγωνισμούς

για τις ΣΔΙΤ Μονάδων Επεξεργασίας
Απορριμμάτων (ΜΕΑ) στην Αττική και
στην Κεντρική Μακεδονία. 

Συγκεκριμένα, η κοινοπραξία κατέθεσε
στις 22 Σεπτεμβρίου επιστολές εκδήλωσης
ενδιαφέροντος στην Α’  φάση των διαγω-
νισμών για τις ΜΕΑ του Κεντρικού Πάρ-
κου Κυκλικής Οικονομίας της Αττικής, του
Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας της Περιφ-
ερειακής Ενότητας Πειραιά και του Δυτι-
κού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας.       

Η εμπειρία και τεχνογνωσία που
συνδυάζουν ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και
ΤΙΤΑΝ εγγυώνται, σε περίπτωση που
επιλεγεί η κοινοπραξία, τη βέλτιστη οικο-
νομική και περιβαλλοντική επίδοση των
ΜΕΑ και τη μεγιστοποίηση της ανάκτησης
υλικών και ενέργειας. 

Μέσω των ΜΕΑ μπορεί να μεγιστοποι-
ηθεί η ανακύκλωση, να ελαχιστοποιηθεί η
ταφή απορριμμάτων και παράλληλα να
εξασφαλιστεί η παραγωγή εναλλακτικών
καυσίμων υψηλής ποιότητας. Η αξιο-
ποίηση των εναλλακτικών καυσίμων στην
παραγωγή τσιμέντου συμβάλλει στην εξοι-
κονόμηση φυσικών πρώτων υλών, στη
μείωση των εκπομπών CO2 και στη δια-
σφάλιση της μακροπρόθεσμης ανταγωνι-

στικότητας της εγχώριας τσι-
μεντοβιομηχανίας. 

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
έχει ήδη ολοκληρώσει και
λειτουργεί με επιτυχία ανά-
λογα έργα σε Μακεδονία
και Ήπειρο ενώ υλοποιεί
αυτή την περίοδο και το
μεγαλύτερο έργο ΣΔΙΤ στον
τομέα των απορριμμάτων,
αυτό της Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης Απορριμμάτων
της Περιφέρειας Πελοπον-
νήσου. 

Η εταιρεία πρωταγωνιστεί
στους τομείς της παραγωγής
και αποθήκευσης καθαρής
ενέργειας και των έργων
περιβάλλοντος και κυκλικής
οικονομίας, δραστηριοποι-
ούμενη εδώ και περίπου 25
χρόνια στους συγκεκριμένους τομείς, στο
πλαίσιο της επιχειρηματικής στρατηγικής
της για βιώσιμη ανάπτυξη και αειφορία. 

Με τις δραστηριότητές της συμβάλλει στη
μετάβαση σε ένα μέλλον με λιγότερο άνθ-
ρακα και στη μέγιστη δυνατή προστασία
του περιβάλλοντος με προφανή οφέλη για
το κοινωνικό σύνολο. 

H πρόθεση του Ομίλου ΤΙΤΑΝ να επεν-
δύσει στις ΣΔΙΤ βρίσκεται σε πλήρη ευθυ-
γράμμιση με τους στόχους του για βιώσιμη

ανάπτυξη και τη δέσμευσή του να συμμε-
τέχει ενεργά στην κυκλική οικονομία της
Ελλάδας, στηρίζοντας την εθνική στρατ-
ηγική για την αποτελεσματική αντιμετώπι-
ση του κρίσιμου περιβαλλοντικού ζητήμα-
τος της ορθολογικής διαχείρισης των απο-
ρριμμάτων. 

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ καινοτομεί διαχρονικά
σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης,
εφαρμόζοντας τις βέλτιστες διαθέσιμες
τεχνικές και επενδύοντας συνεχώς σε

νέες τεχνολογίες που διασφαλίζουν άρι-
στες περιβαλλοντικές επιδόσεις. Η μείωση
του αποτυπώματος άνθρακα των δρα-
στηριοτήτων και των προϊόντων του, η
μείωση των αποβλήτων και η ανάπτυξη
μιας περιβαλλοντικά υπεύθυνης εφοδια-
στικής αλυσίδας αποτελούν ουσιαστικές
δεσμεύσεις του Ομίλου στο πλαίσιο των
μακροπρόθεσμων στόχων του σε θέματα
περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρν-
ησης (ESG).

Στρατηγική συνεργασία Ομίλων ΤΙΤΑΝ - ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ                                                               
για επενδύσεις στη διαχείριση απορριμμάτων

6ος Ημιμαραθώνιος
Αγώνας «Στα Ίχνη
της Ιεράς Οδού»  
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή 26
Σεπτεμβρίου στην Ελευσίνα 

Την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου πέφτει η αυλαία για το
Φεστιβάλ Αισχύλεια, με τη διεξαγωγή του 6ου Ημιμαρ-
αθωνίου Αγώνα «Στα Ίχνη της Ιεράς Οδού».
500 αθλητές στα 21χλμ και 150 αθλητές στα 5χλμ θα
τρέξουν στην 6η διοργάνωση του Ημιμαραθωνίου και
θα διέλθουν από την Ελευσίνα.
Για την ασφαλή διέλευσή τους και από τις 07:00-
12:30, θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις
παρακάτω οδούς της πόλης:
Ιερά Οδός
Κοντούλη
Ηρώων Πολυτεχνείου
Νικολαΐδου (κάθετα στενά)
Παραλιακό μέτωπο
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Δήμος Αχαρνών και η Δημοτική
Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου
Αχαρνών – ΔΗΚΕΑ για 3η συνεχό-
μενη χρονιά στέκεται συμπαραστάτ-
ης των νέων, λειτουργώντας δωρεάν
τη λεωφορειακή γραμμή για τη διευ-
κόλυνση της μετάβασης των φοιτ-
ητών από τις Αχαρνές προς τα
Α.Ε.Ι.
Για αιτήσεις συμμετοχής και περισ-
σότερες πληροφορίες μπορείτε να
απευθυνθείτε στο τηλέφωνο:
☎ 2102478505-507 από τις 08:00
το πρωί έως τις 15:30 το μεσημέρι.

� Είτε μέσω email:
dikeacharnon@yahoo.gr

Δήμος Αχαρνών: Στεκόμαστε δίπλα στους νέους φοιτητές μας  

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ; Επιστρέφουμε στο γήπεδό μας...

Με μεγάλη χ αρά και
υπερηφάν εια περιμέ-
ν ουμε τους φιλάθλους
στο ιστορικό Φράγκειο
Γήπεδο της Μάν δρας.
Σας παρακαλούμε
όλους ν α τηρήσετε τα
μέτρα που προβλέπει
το υγειον ομικό πρωτό-
κολλο.

Πάμε ν α στηρίξουμε
τα ν έα παιδιά της
πόλης μας και της
περιοχ ής μας! Πάμε
ν α στηρίξουμε τον
Μαν δραϊκό στη ν έα
προσπάθειά του! Πάμε ν α χαρούμε ωραίο ποδόσφαιρο για ΟΛΗ την  χ ρον ιά!

Δεν  μας σταματάει ΤΙΠΟΤΑ. Ούτε και ο κορων οϊός! Με μεγάλη χ αρά και υπερηφά-
ν εια περιμέν ουμε τους φιλάθλους στο ιστορικό Φράγκειο Γήπεδο της Μάν δρας. Σας
παρακαλούμε όλους ν α τηρήσετε τα μέτρα που προβλέπει το υγειον ομικό πρωτό-
κολλο.

Πάμε ν α στηρίξουμε τα ν έα παιδιά της πόλης μας και της περιοχ ής μας! Πάμε ν α
στηρίξουμε τον  Μαν δραϊκό στη ν έα προσπάθειά του! Πάμε ν α χ αρούμε ωραίο
ποδόσφαιρο για ΟΛΗ την  χ ρον ιά!

Δεν  μας σταματάει ΤΙΠΟΤΑ. Ούτε και ο κορων οϊός! 

Αγιασμό την Δευτέρα ο ΑΟ Ζωφριάς

Την Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 5 μ.μ. στο γήπεδο
Καματερού θα τελεστεί αγιασμός της ανδρικής ομάδας του ΑΟ
Ζωφριάς εν όψει της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου 2021-2022

ΑΟΚ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ: Ευχαριστήριο...
17 χρόνια δίπλα μας …! ! !17 χρόνια δίπλα μας …! ! !

Το Δ.Σ. του συλλόγου μας θα ήθελε
να ευχαριστήσει το Καρδιολογικό Κέν-
τρο ΙΑΣΙΣ και προσωπικά τον ιατρό κ
Άτταλο Νικολάου, για την πολύτιμη
βοήθεια που μας έδωσε με την προ-
σφορά του για δωρεάν καρδιολογικές
εξετάσεις στην Ανδρική ομάδα του
Πανελευσινιακού ΑΟΚ. 
Στην δύσκολη οικονομική συγκυρία

που διανύουμε, είναι πολύ σημαντικό
για εμάς να υπάρχουν άνθρωποι σαν
τον κ Νικολάου, που στηρίζουν ουσια-
στικά την προσπάθεια μη κερδοσκοπικών αθλητικών συλλόγων όπως είναι
ο σύλλογός μας και βοηθούν την ανάπτυξη του αθλητισμού στη χώρας μας.
Ευχαριστούμε θερμά για την στήριξη.
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Ερασιτεχνικά σωματεία: 
Μέσα στο φθινόπωρο θα λάβουν 

προκαταβολή των κερδών από την
φορολογία στο στοίχημα

Ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, είχε δεσμε-
υθεί για παραχώρηση των κερδών του στοιχήματος από την
φορολογία, για να ενισχύσει έτσι τα ερασιτεχνικά σωματεία,
που αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα, ελέω πανδημίας
και ακύρωσης των πρωταθλημάτων τους.

Το Δελτίο Τύπου της Γ.Γ.Α. αναφέρει:

Πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία της 30ης Σεπτεμβρίου,
για την υποβολή των αιτήσεων εγγραφής στο Μητρώο Αθλ-
ητικών Σωματείων 2021 και του συνεπακόλουθου δικαιώματος
στη χρηματοδότηση των ερασιτεχνικών σωματείων

Αναφορικά με πρόσφατα ερωτήματα και αιτήματα ερασι-
τεχνικών σωματείων περί προκαταβολής ποσών από τον νέο
τρόπο φορολόγησης των τυχερών παιγνίων, ενημερώνουμε ότι
γίνονται προσπάθειες ώστε αυτή να καταβληθεί εντός του φθι-
νοπώρου, όπως άλλωστε είχε αναφέρει ο Υφυπουργός Αθλητι-
σμού, Λευτέρης Αυγενάκης, στην οικογένεια του ερασιτεχνικού
αθλητισμού, κατά τη διάρκεια των τηλεδιασκέψεων
«Συμπαίκτες στη Μεταρρύθμιση», που έλαβαν χώρα προ
ολίγων μηνών.

Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι η πρώτη καταβολή, βάσει των
κριτηρίων διανομής (ΦΕΚ Β’ 1075/19.3.2021), έχει ορισθεί για
μετά από την εκκαθάριση του α’ εξαμήνου εφαρμογής του νέου
τρόπου φορολόγησης, το οποίο συμπληρώνεται στις 11 Ιανουα-
ρίου 2022.

Δεδομένου, μάλιστα, ότι η ΚΥΑ αναφέρεται σε ποσοστά επί
των εισπραχθέντων φόρων από τα τυχερά παίγνια, διαδικασία
που εφαρμόζεται από τις 12/07/2021 για 1η φορά στη χώρα 

μας, δεν δύναται την παρούσα χρονική στιγμή να εκτιμηθεί το
συνολικό ποσό που θα συγκεντρωθεί από τον νέο τρόπο φορ-
ολόγησης των τυχερών παιγνίων και συνεπακόλουθα τα ποσά
που θα διανεμηθούν ανά κατηγορία δικαιούχων ομάδων.

Επιπλέον, βρίσκεται σε επεξεργασία η προσεχής Κοινή
Υπουργική Απόφαση, βάσει της οποίας θα εξειδικευτούν περ-
αιτέρω τα ποσοστά διανομής από τη συμμετοχή των σωμα-
τείων σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά και εκείνα για τις
Εθνικές ομάδες, προκειμένου να καθοριστούν οι προϋποθέ-
σεις και ο τρόπος καταβολής τους με την εκκαθάριση του α’
εξαμήνου εφαρμογής του νέου τρόπου φορολόγησης.

Υπενθυμίζεται, παράλληλα, ότι δικαιούχα της χρηματοδότ-
ησης θα είναι μόνο τα ερασιτεχνικά σωματεία, τα οποία θα
έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωμα-
τείων της ΓΓΑ για το 2021.

Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή της αίτησης εγγραφ-
ής τους ή για επικαιροποίηση των στοιχείων (όσων ερασι-
τεχνικών σωματείων είχαν γραφτεί και στο Μητρώο του 2020)
είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2021.

Ερασιτεχνικά σωματεία που δεν θα υποβάλλουν μέχρι και
την 30η Σεπτεμβρίου την αίτηση εγγραφής τους ή δεν θα επι-
καιροποιήσουν τα στοιχεία τους, δεν θα μπορέσουν να βρεθούν
στα επόμενα στάδια επεξεργασίας του φακέλου τους, ώστε να
έχουν το δικαίωμα «θεραπείας» τους  και τελικής εγγραφής
τους ως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Συνεπώς, δεν θα έχουν δικαίωμα ούτε στην επικείμενη
χρηματοδότηση, ούτε στη συμμετοχή τους σε Γενικές Συνε-
λεύσεις Ενώσεων ή Ομοσπονδιών.

Επιπλέον, όσα ερασιτεχνικά σωματεία δεν εγγραφούν στο
Μητρώο Αθλητικών Σωματείων του 2021, θα πρέπει να αναμέ-
νουν τις εγγραφές του επόμενου έτους, προκειμένου να
συνεχίσουν και έπειτα από την 01/08/2022, να χρησιμοποιούν
αθλητικές εγκαταστάσεις εποπτευόμενες από τη ΓΓΑ ή τους
ΟΤΑ και να είναι μέλη των Ομοσπονδιών τους.

ΕΠΣΔΑ Οι αγώνες του
Σαββατοκύριακου για
την (1η φάση)

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ –
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Φ Ρ Α Γ Κ Ε Ι Ο
16:00(πρώτο ματς 0-1)

Α.Σ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ –
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ   17:00  

Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ –
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
(ΒΥΖΑ)            17:00  

ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.
– ΑΣ ΔΥΝΑ.
Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Υ
Δ Υ Ν Α Μ Η Σ
Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Υ
17:00

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
– ΕΘΝΙΚΟΣ
Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Τ Ο Σ
ΓΗΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Τ Ο Σ
13:00  

ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓΟΥ – ΒΥΖΑΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ 13:00
(πρώτο μάτς 1-4).     

ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ

ΜΑΝΔΡΑΣ – ΑΠΣ Ο
ΛΕΩΝ       ΦΡΑΓΚΕΙΟ
16:00(πρώτο μάτς 1-0)           

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ –
Α Κ Ρ Α Τ Η Τ Ο Σ
ΓΗΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Τ Ο Σ
17:00  

ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ –
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΗΣ        ΔΗΜ.
ΣΤΑΔΙΟ ΦΥΛΉΣ     Κυρ-
ιακή         26/09/21
17:00  

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΑΠΟ – ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΦΥΛΗΣ      ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ
17:00  

ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – Α.Π.Σ
ΙΚΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ρ Ο Υ Μ Ε Λ Ι Ω Τ Η Σ
17:00(πρώτο ματς 1-3)     

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ –
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ            Κυρ-
ιακή         26/09/21
17:00   (πρώτο μάτς 8-0)      

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΑΓΣ –
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
17:00              

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – Α.Ο.
Α Τ Ρ Ο Μ Η Τ Ο Σ
Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Α Σ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
(ΒΥΖΑ) 17:00
(πρώτο μάτς 8-1)

Ο Πανελευσινιακός σήμερα
με την Veszprém FC

Σήμερα  στις 19:00 στο γήπεδο <<Κοσμάς
Παπανικολάου>>ο Πανελευσινιακός ΑΟ θα
δώσει διεθνή φιλικό προετοιμασίας με την
Ουγγρική Veszprém FC που αγωνίζεται
στην Γ΄κατηγορία Ουγγαρίας.
Ο αγώνας γίνεται στο πλαίσιο εορτασμού
των 90 χρόνων από την ίδρυση του Πανε-
λευσινιακού.
Σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ, επιτρέπε-
ται η συμμετοχή των φιλάθλων, οι οποίοι
έχουν εμβολιαστεί και με τις δυο δόσεις.
Στα πλαίσια προστασίας της Δημόσιας
Υγείας λόγω του COVID-19, θα τηρηθεί το
Υγειονομικό Πρωτόκολλο και κατά την
είσοδο των αθλητών και φιλάθλων στο
χώρο  εισερχομένων-εξερχομένων ατόμων.

ΕΠΣΔΑ Οι αγώνες του
Σαββατοκύριακου για την

(1η φάση)

Γ’ Εθνική: Όλα στον «αέρα»
Προς αναβολή κλήρωση και σέντρα

Προς αναβολή οδεύει
τόσο η κλήρωση όσο και η
έναρξη στη Γ’  Εθνική
σύμφωνα με πληροφο-
ρ ί ε ς .
Το πρόβλημα με τις δικα-
στικές αποφάσεις για τις
ομάδες της Super League

2 που δεν πήραν πιστοποιητικό από την ΕΕΑ επηρεάζει
άμεσα και την Γ’  Εθνική.
Όσο εκκρεμούν τέτοιες υποθέσεις είναι αυτονόητο πως
δεν μπορεί να προχωρήσει η ΕΠΟ τον προγραμματισμό
της για το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας.
Πόσο μάλλον να κάνει και… καταρτισμό ομίλων.
Όλα δείχνουν πως οδεύουμε προς αναβολή τόσο της
κλήρωσης που ήταν προγραμματισμένη να γίνει στις
27/9 όσο και της έναρξης που είχε οριστεί για τις 3/10.
Οι διαφαινόμενες εξελίξεις είναι μέρος από τα… απόνε-
ρα της αναδιάρθρωσης που προώθησε ο Λευτέρης Αυγε-
νάκης και ξεκάθαρα δημιουργεί αντικειμενικές δυσκολίες
στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ να προχωρήσει με
σιγουριά τις κινήσεις της για τη Γ’  Εθνική.

Επιστροφές παικτών στον
Θρασύβουλο

Αν εμος αν αδημιουργίας στην  ομάδα του Θρασύβουλου
Φυλής.

Επέστρεψαν  στην  ομάδα τα αδέλφια Γιώργος και

Αν δρέας Κον τούλης, και ο Λεων ίδας Ρόδης.  Στην
ομάδα ήρθε και ο 24 χ ρον ος τερματοφύλακας Γιούσεφ
Ελθίν ι, που αγων ιζόταν  παλιότερα στον  Πυρρίχ ιο
Ασπροπύργου, και ακόμα στον  Εθν ικό Πειραιά, ΑΣ
Δραπετσών ας, Νέους Ευγέν ειας  κ.α.

***Την  Κυριακή ο Θρασύβουλος αγων ίζεται στην  Γκο-
ρυτσά για την  1η φάση κυπέλλου με τον  Απόλλων α
Πον τίων  Ασπροπύργου.
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Συναυλία  - αφιέρωμα στον
Μίκη Θεοδωράκη από την
Περιφέρεια Αττικής 
Μια "Νύχτα μαγικιά", ένα μουσικό αφιέρωμα στη
μνήμη του μεγάλου μας  Μίκη Θεοδωράκη διορ-
γανώνει η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τον
Δήμο Ωρωπού, την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου και
ώρα 20.00, στον εξωτερικό χώρο των Παλιών
Φυλακών. 

Ο Δημήτρης Μπάσης, ο Παναγιώτης Πετράκης και η
Σαββέρια Μαργιολά, θα ερμηνεύσουν μπροστά από
το κελί που κρατήθηκε ο σπουδαιος σύνθετης μερι-
κά από τα πιο γνωστά έργα του. 

Μαζί τους επι σκηνής οι εξαίρετοι μουσικοί της Λαϊ-
κής Ορχήστρας Μίκης Θεοδωράκης, Θανάσης Βασι-
λάς, Γιάννης Ματσούκας, Νίκος Γκιόλιας, Δημήτρης
Ανδρεάδης, Νίκος Σκομόπουλος, Λευτέρης Γρίβας,
Αρτέμης Σαμαράς, Θεόδωρος Κουέλης, Ξενοφών
Συμβουλίδης και Στέφανος Θεοδωράκης - Παπαγ-
γελίδης.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, με σειρά
προτεραιότητας 
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Συμβολικός περίπατος
ενάντια σε κάθε 
μορφή καρκίνου 

Στις 2 και 3 Οκτωβρίου
στα Άνω Λιόσια 

Σάββατο 2 και Κυριακή 3 Οκτωβρίου
περπατάμε μαζί. Συμβολικός περίπατος
ενάντια σε κάθε μορφή καρκίνου.

Κάθε βήμα μας φέρνει πιο κοντά στην
πρόληψη και αντιμετώπιση των νεοπλα-
σιών.

Το Δ.Σ. του νεοσύστατου συλλόγου
ΚερδίΖω θα χαρεί να μοιραστεί μαζί σας
αυτή την δράση ευαισθητοποίησης.
Θα σας περιμένουμε στο πάρκινγκ του

προαστιακού Άνω Λιοσίων απέναντι από
το ζαχαροπλαστείο Εμιλυ στις 17:00μ.μ ,
η δράση θα πραγματοποιηθεί και τις
δύο μέρες. 
Η διαδρομή που θα ακολουθήσουμε θα
είναι στον παράλληλο δρόμο της Αττικής
Οδού.
Πάρτε μαζί σας νερό , φορέστε άνετα

ρούχα και την καλή σας διάθεση .
ας περιμένουμε !!!
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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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθαρίστρια
γραφείων εταιρείας για
μερική απασχόληση 
(παρέχεται ασφάλιση)  
Συστάσεις απαραίτητες.
Τηλ. επικοινωνίας  
2144029500

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο  
«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με
δίπλωμα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία 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: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι Διπλώματος ADR
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα
Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Επιθυμητά Προσόντα

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

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

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

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

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 Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
213 200640
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 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
210 55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.Δ.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42
299 - 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46
564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο Διανομής ) 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
ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  ΟΟΡΡΦΦΕΕΥΥΣΣ  ΒΒΕΕΪΪΝΝΟΟΓΓΛΛΟΟΥΥ

ΔΔΙΙΕΕΘΘΝΝΗΗΣΣ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΦΦΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΑΑ..ΕΕ
((ππάάρροοχχοοςς  υυππηηρρεεσσιιώώνν  llooggiissttiiccss))  

μμεε  έέδδρραα  ττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  ΑΑττττιικκήήςς
ααννααζζηηττάά

Υπάλληλο αποθήκης

Περιγραφή θέσης

Picking και ταξιν όμηση 
παραγγελιών
Διαχ είριση μεγάλου
αριθμού κωδικών
Έλεγχ ος παραλαβών  / επιστροφών
Τακτοποίηση σε ράφια
Έλεγχ ος αποθέματος

Απαραίτητα Προσόντα:

Απόφοιτος λυκείου
Προϋπηρεσία σε μηχ αν ογραφημέν η αποθήκη με 
σύστημα διαχ είρισης 
αποθήκης WMS (Mantis, Aberon ή άλλο)
Γν ώση χ ειρισμού ασύρματου φορητού τερματικού  
(scanner)
Εφαρμογή και τήρηση των  καν όν ων  υγιειν ής και  
ασφάλειας της αποθήκης
Υπεύθυν ος, δυν αμικός με διάθεση για εργασία
Οργαν ωτικός, συν επής, με ομαδικό πν εύμα

Η εταιρεία προσφέρει:

Λεωφορείο μεταφοράς από κομβικό σημείο της 
Αθήν ας και τον  προαστιακό 
(στάση Μαγούλα)
Εξαιρετικές συν θήκες εργασίας σε σύγχ ρον η 
αποθήκη & αξιοκρατικό περιβάλλον
Προοπτικές εξέλιξης
Benef its αν άλογα με την  παρουσία, την
απόδοση και την  παραμον ή  στην  Εταιρεία

Όλοι οι εν διαφερόμεν οι μπορούνΌλοι οι εν διαφερόμεν οι μπορούν
ν α αποστείλουν  βιογραφικό σημείωμα στηνν α αποστείλουν  βιογραφικό σημείωμα στην
ηλεκτρον ική διεύθυν ση:  ηλεκτρον ική διεύθυν ση: hr@beinoglou.grhr@beinoglou.gr

Ή στο τηλέφων ο 210-9466204 Ή στο τηλέφων ο 210-9466204 
(ΩΡΕΣ 09:00-17:00)(ΩΡΕΣ 09:00-17:00)



16-θριάσιο Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021


