
Κίνδυνος εκτεταμένων λουκέτων
στον χώρο των μικρομεσαίων

Τι δείχνει η ετήσια έκθεση της ΓΣΕΒΕΕ
για τον κίνδυνο λουκέτων στην αγορά

ENTONA ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΘΑ
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Ο Μανδραϊκός 3-2 εκτός έδρας
του Ευκλείδη

Έπιασε κορυφή η ΑΕ Ζεφυρίου
2-1 τον Αστέρα Α.Λ.

Σπουδαία νίκη ο Πανελευσινιακός
στην Κω 4-1 τον ΑΟ Πυλίου

Πάνω από 1,6 εκατ.
ραντεβού για 1η

και αναμνηστική δόση τις
τελευταίες 30 ημέρες

σσεελλ..    1100--1111

Στέλιος Πέτσας: 
Νέα συμπληρωματική

Κ.Α.Π., συνολικού ύψους
110 εκατ. ευρώ για

Δήμους και Περιφέρειες
––  ΠΠρρόόσσθθεεττηη  σσττήήρριιξξηη  77  εεκκααττ..  εευυρρώώ  γγιιαα
δδααππάάννεεςς  θθέέρρμμααννσσηηςς  ττωωνν  σσχχοολλεείίωωνν

σσεελλ..  99

«Μαύρη» Δευτέρα με 105 νεκρούς και πάνω από 600 
διασωληνωμένους - Περισσότερα από 7.000 κρούσματα

ΜΕΝΙΔΙ: 
Συνελήφθη 16χρονος

κατηγορούμενος 
για σεξουαλική

παρενόχληση 54χρονης 

σσεελλ..  88

σσεελλ..  99

σσεελλ..  88

σσεελλ..  33

σσεελλ..  22

Κ. Μητσοτάκης: 
Έκτακτο βοήθημα σε 100.000

υγειονομικούς, 800.000 
χαμηλοσυνταξιούχους και ΑμεΑ

Το συνολικό κόστος
των μέτρων ανέρχεται
στα 338,5 εκατ ευρώ

και αναμένεται να
δοθούν στα τέλη

Δεκεμβρίου
σσεελλ..  22

σσεελλ..  55
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ιδιοκτησία:

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 παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6
μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ιερομαρτύρων  Κλήμεν τος Πάπα Ρώμης και Πέτρου

Επισκόπου Αλεξαν δρείας, Ερμογέν ους επισκόπου

Ακραγαν τίν ων

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΣΑΒΒΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 218 - Γκοριτσά, 2105598618

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΟΛΩΝΑ ΚΑΤΣΙΒΕΛΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος Γεννηματά Γεωργίου 3, Έναντι Θριάσιου

Μαγούλα, 2105558731

MANΔΡΑ
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.Στρατηγού Ρόκα Ν. 84,

2105556375

Άνω Λιόσια
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Αχαρνών 36, 2102472215

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ

(Κόχυλα Ξένη Γ.)Λεωφόρος Πάρνηθος 121,
2102465660

Τρεις ακόμα πρωτοβουλίες
στήριξης αν ακοίν ωσε ο
πρωθυπουργός από το βήμα
της Βουλής. Ειδικότερα,
όπως τόν ισε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης:

- Όπως συνέβη και το
2020, περίπου 100.000 ενε-
ργοί υγειονομικοί θα
ενισχυθούν με έκτακτη
καταβολή μισού μισθού.
Πρόκειται για ένα μέσο
ποσό 900 ευρώ θα δοθεί
μέσα στο Δεκέμβριο.

- Όλοι οι χαμηλοσυντα-
ξιούχοι θα λάβουν πρόσθ-
ετο βοήθημα 250 ευρώ,
προσαυξημένο κατά 50
ευρώ για κάθε μέλος της οικογένειάς τους. "800.000
συμπολίτες μας θα δουν μεγαλύτερη τη σύνταξή
τους", σημείωσε ο πρωθυπουργός.

- Το ίδιο επίδομα θα δοθεί και σε 173.000
συμπολίτες μας με αναπηρία.

"Υλοποιήσαμε μία ευρύτερη πολιτική φοροελαφ-
ρύν σεων  και αν άπτυξης για όλους. Οι πολίτες
πληρών ουν  μικρότερο φόρο εισοδήματος, μικρότερο
ΕΝΦΙΑ, μικρότερες εισφορές. Η εισφορά αλληλεγγύης
έχ ει αν ασταλεί στον  ιδιωτικό τομέα και για αυτό τα ν οι-
κοκυριά έχ ουν  μεγαλύτερο εισόδημα από αυτό που
είχ αν  επί δικών  σας ημερών . Πρόκειται για την  αν τι-
στροφή της φοροεπέλασης που εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ
για 4,5 χ ρόν ια".

Με αυτήν  την  επισήμαν ση, ο πρωθυπουργός αν έ-
πτυξε, από το βήμα της Βουλής, τη στρατηγική της

κυβέρν ησης για την  αν τιμετώπιση της ακρίβειας. "Με
40 δισεκατομμύρια ευρώ η κυβέρν ηση στήριξε το
εθν ικό σύστημα υγείας, κρατών τας όρθιες την  παραγω-
γή και την  κοιν ων ία…Η Ελλάδα σήμερα εμφαν ίζει για τα
επόμεν α δύο χ ρόν ια την  τρίτη μεγαλύτερη αν άπτυξη
στην  Ευρώπη…Η Ελλάδα είν αι πρωταθλήτρια στην
Ευρώπη, εν  μέσω κορον οϊού, στη μείωση της αν εργίας.
Διαψεύδον τας τις Κασσάν δρες και όσους προέβλεπαν
ότι με την  άρση των  μέτρων  η αν εργία θα εκτιν ασσό-
ταν , έγιν ε ακριβώς το αν άποδο", σημείωσε και αν έφε-
ρε ότι η κυβέρν ηση δημιουργεί θέσεις εργασίας, με
σταθερή την  επιλογή των  μεταρρυθμίσεων . "Η παραμι-
κρή αύξηση των  τιμών  δυσκολεύει τη ζωή των  πολιτών
και εμποδίζει την  αν άπτυξη της χ ώρας. Αν τιμετωπίζο-
υμε έν α εξωγεν ές πρόσκαιρο φαιν όμεν ο, στο οποίο η
χ ώρα απαν τά δραστικά. 

Κ. Μητσοτάκης: 
Έκτακτη καταβολή μισού μισθού σε

100.000 υγειονομικούς και ΕΚΑΒ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ.4

Στα χέρια της
Αστυνομίας έπεσε ένας
16χρονος αλλοδαπός ο
οποίο κατηγορείται πως
επιτέθηκε σε μία
γυναίκα στο Μενίδι.
Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες ο κατηγορούμενος
πριν από λίγες ημέρες
πλησίασε μία 54χρονη
γυναίκα και άρχισε να
την αγκαλιάζει, ενώ στη
συνέχεια τη θώπευσε
στο στήθος. Μετά από
λίγο το έβαλε στα πόδια.
Η άτυχη γυναίκα τρομοκρατημένη κάλεσε την αστυνομία, με τους αστυνομικούς της
Άμεσης Δράση να εντοπίζουν τον ανήλικο και να του περνούν χειροπέδες.
Ο δράστης οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Αχαρνών όπου και κλήθηκε να δώσει
εξηγήσεις για το συμβάν, ενώ πλέον αντιμετωπίζει την κατηγορία της «προσβολής της
γενετήσιας αξιοπρέπειας».

ΜΕΝΙΔΙ: Συνελήφθη ανήλικος που 
επιτέθηκε σεξουαλικά σε 54χρονη 



Γ
ια 444.000 ραν τεβού για εμβολιασμό 1ης δόσης και
1,2 εκατομμύρια ραν τεβού για την  3η δόση που
κλείστηκαν  τις τελευταίες 30 μέρες, έκαν ε λόγο ο

υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρν ησης, Κυριάκος Πιερρα-
κάκης, σε συν έν τευξή του στον  ραδιοφων ικό σταθμό
ΣΚΑΪ 100.3. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι το τελευταίο σαββα-
τοκύριακο κλείστηκαν  187 χ ιλιάδες ραν τεβού για την  α-
ν αμν ηστική δόση. «Βλέπουμε σημαν τική κιν ητικότητα
στα συστήματα και νομίζω με αυτά τα δεδομένα εν τός της
εβδομάδας θα περάσουμε τα 7 εκατομμύρια εμβολιασμούς
1ης δόσης».

Ο υπουργός αναφέρθηκε στις δυο ν έες υπηρεσίες για βε-
βαίωση του γνήσιου της υπογραφής και τόν ισε ότι πλέον
δεν  είναι απαραίτητη η επίσκεψη στα ΚΕΠ ή στα αστυνο-
μικά τμήματα για βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής για
εξουσιοδοτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, ψηφιακή βεβαίωση
εγγράφου και ιδιωτικού συμφωνητικού. Υπογράμμισε μάλι-
στα ότι «σε περίπου 1,5 μήνα από τώρα θα δοθούν  μισό
εκατομμύριο ψηφιακές υπογραφές δωρεάν  σε στοχευμένες
επαγγελματικές ομάδες. Από κει και πέρα κάθε Έλλην ας
πολίτης με κάθε ν έα ταυτότητα θα έχει και ψηφιακή υπο-
γραφή.

Όσον  αφορά στην  αναγνώριση των  πιστοποιητικών  εμ-
βολιασμού από χώρες εκτός ΕΕ, ο υπουργός τόν ισε ότι δρ-
ομολογείται η διαδικασία για επίλυση του ζητήματος, εφό-
σον  πρώτα υπάρξει μέριμνα σχετικά με το ζήτημα της α-
ξιολόγησης για την  γν ησιότητά τους, καθώς «κάποια πι-
στοποιητικά από ξέν ες χώρες είν αι ακόμη και χειρόγρα-
φα».

Ο κ. Πιερρακάκης μίλησε και για ενδυνάμωση της προλ-
ηπτικής ιατρικής σε συν εργασία με το υπουργείο Υγείας.
Αυτό που σχεδιάζεται είν αι η αποστολή μην υμάτων  όχ ι
μόνο για υπενθύμιση και προτροπή για εξετάσεις που θα
απευθύνονται σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες. «Με βά-
ση την  ηλικία μπορούμε να στείλουμε συγκεκριμένα παρ-
απεμπτικά και ν α προτρέψουμε τον  κόσμο ν α κάν ει
συγκεκριμέν ες εξετάσεις, όπως για παράδειγμα οι γυναίκες
μαστογραφία».

Τα επόμενα σχέδια και εφαρμογές, όπως είπε χαρακτηρ-
ιστικά θα είναι η ίδρυση ατομικής επιχείρησης, μεταβίβαση
ακινήτων  με μια επίσκεψη στον  συμβολαιογράφο, αλλά και
ανανέωση διπλώματος οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας.
«Μέσα σε δυο μήν ες θα έχουμε δει όλες αυτές τις υπηρ-
εσίες» τόν ισε ο κ. Πιερρακάκης
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Πάνω από 1,6 εκατ. ραντεβού για 1η και αναμνηστική
δόση τις τελευταίες 30 ημέρες

Η
Πρόεδρος του Πν ευματικού Κέν τρου Ασπροπύργου, κ. Γεωργία Πηλιχ ού
είν αι στην  ευχ άριστη θέση ν α εν ημερώσει τους δημότες για τη συν έχ ιση της
συν εργασία του Πν ευματικού Κέν τρου με την  εικαστικό κ. Αιμιλία Μπουρίτη

και το Διεθν ές Πρόγραμμα «Αμολή». 
Η εικαστικός perf ormance artist, κ. Αιμιλία Μπουρίτη  και η Καλλιτεχ ν ική πλατφ-

όρμα Συν +εργασία σε συν εργασία με το Πν ευματικό Κέν τρο του Δήμου Ασπροπύρ-
γου, το Εργαστήριο Ήπιων  Μορφών  Εν έργειας και Προστασίας Περιβάλλον τος του
ΠΑΔΑ και τον  Αγροτικό Σύλλογο Ασπροπύργου, ξεκιν ούν  έν αν  ν έο κύκλο δράσεων
αν αφορικά με το Διεθν ές Πρόγραμμα Αμολή – Τέχ ν η και Πολιτισμός. 

Συγκεκριμέν α, στις 21 Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε η έν αρξη του Υπαίθρ-
ιου, ερευν ητικού, εκπαιδευτικού εργαστηρίου στα αγροκτήματα του Ασπρόπυργου
με τη συμμετοχ ή αγροτών , καλλιτεχ ν ών , ερευν ητών , εκπαιδευτικών  και φοιτητών
από το Εργαστήριο Ήπιων  Μορφών  Εν έργειας και Προστασίας Περιβάλλον τος του
ΠΑΔΑ. Το εργαστήριέχ ει ως στόχ ο την  επεξεργασία των  στοιχ είων : Αγροτική κου-
λτούρα, Τέχ ν η, Βιωσιμότητα και Αν θεκτικότητα στην  αγροτική καλλιέργεια, αλλά και
την  επιμόρφωση των  φοιτητών  και των  αγροτών  σε θέματα εν έργειας και πολιτι-
σμού.

Παράλληλα, στις 21 Δεκεμβρίου 2021 θα λάβει χ ώρα η διαδικτυακή προβολή του
βίν τεο έργου με τίτλο: «Αγροτικά αποτυπώματα Ασπροπύργου – Η Πον τιακή κου-
λτούρα», η οποία και θα φιλοξεν ηθεί σε ιστοσελίδες και στα μέσα κοιν ων ικής δικ-
τύωσης. 

Νέος κύκλος δράσεων του Διεθνούς Προγράμματος 
Αμολή – Τέχνη & Πολιτισμός στον Ασπρόπυργο 

Μέσω gov.gr και με κωδικούς
TAXISnet η χορήγηση 

αντίγραφου άδειας κυκλοφορίας

Με τη νέα κοινή υπουργική απόφαση προβλέ-
πονται  τα εξής:

«Η αίτηση για χορήγηση αντιγράφου άδειας
κυκλοφορίας μπορεί να υποβάλλεται και σε ειδι-
κή ηλεκτρονική εφαρμογή, που είναι προσβά-
σιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δημόσιας Διοίκησης.

Για την είσοδο του ενδιαφερόμενου στην ανω-
τέρω ηλεκτρονική εφαρμογή απαιτείται η προη-
γούμενη αυθεντικοποίησή του με τη χρήση των
κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμμα-
τείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακ-
υ β έ ρ ν η σ η ς .

Η αίτηση του προηγούμενου εδαφίου επέχει
θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.
1599/1986 (Α' 75).Στην ανωτέρω ηλεκτρονική
εφαρμογή διατίθενται μέσω του Κέντρου Διαλει-
τουργικότητας της Γενικής  Γραμματείας Πληροφ-
οριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
(ΓΓΠΣΔΔ), σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν.
4623/2019 (Α' 134) και το άρθρο 84 του ν.
4727/2020 (Α' 184), τα δεδομένα των διαδικ-
τυακών υπηρεσιών «Στοιχεία Τελών Κυκλοφο-
ρίας» και «Στοιχεία Ασφάλισης Οχήματος» της
ΑΑΔΕ προκειμένου να αξιοποιηθούν από τις
Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των
Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας για την
ενημέρωση των κατόχων οχημάτων και  τον
έλεγχο των στοιχείων των οχημάτων».
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Αυτή η άμυν α δεν  έτυχ ε, αλλά πέτυχ ε και είν αι απο-
τέλεσμα της πολιτικής αυτής της κυβέρν ησης. 

Με την  εκδήλωση των  πρώτων  αυξήσεων  προχ ωρή-
σαμε στη λήψη μέτρων -αιχ μής για την  εν έργεια. Και το
εισόδημα των  πολιτών  είχ ε θωρακιστεί για δύο χ ρόν ια.
Και η πολιτική μας το κρατάει σταθερό. Το συν ολικό
ποσό που διαθέτουμε για στήριξη απέν αν τι στις αυξή-
σεις σε εν έργεια και φυσικό αέριο αγγίζει τα 680 εκα-
τομμύρια ευρώ. Η στήριξη αυτή ποσοστιαία είν αι από
τις μεγαλύτερες στην  Ευρώπη και το επίδομα θέρμαν -
σης θα είν αι διπλάσιο και θα δίν εται με απόλυτα αν τι-
κειμεν ικά κριτήρια. Η ισχ υρή ΔΕΗ είν αι σύμμαχ ος σε
αυτήν  την  προσπάθεια. Μας την  παραδώσατε στο όριο
της χ ρεοκοπίας και έκαν ε αύξηση κεφαλαίου σε τιμή
εν ν έα φορές μεγαλύτερη τη μετοχ ή από αυτή που μας
παραδώσατε, με το κράτος ν α έχ ει το έλεγχ ο", τόν ισε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης. "Μιλάμε για έν α συν εκτικό και
τολμηρό πρόγραμμα που απλών εται παν τού. Όλα αυτά
μαζί με παράλληλες παρεμβάσεις που λειτουργούν  απέ-
ν αν τι στην  άν οδο των  τιμών , γιατί αυξάν ουν  το εισόδ-
ημα των  πολιτών . 6% ΦΠΑ στις ζωοτροφές. Μειωμέν οι
συν τελεστές ΦΠΑ και βέβαια μαζί με αυτά έχ ουν  δρο-
μολογηθεί και ειδικές παρεμβάσεις για τους ν έους. Και
βέβαια, την  αύξηση του κατώτατου μισθού. Θα υπάρχ ει
μία ακόμα δεύτερη αύξηση για τους χ αμηλόμισθους
συμπολίτες μας", συμπλήρωσε.

"Πληρώσαμε ακριβά παροχ ές που είτε αποδεικν ύον -
ταν  έωλες, είτε έκρυβαν  ν έους φόρους", είπε ο πρωθυ-
πουργός, εγκαλών τας το ΣΥΡΙΖΑ και τον  Αλέξη Τσίπρα
για πλήρως ακοστολόγητα μέτρα. "Δεν  έχ ουν  θέση
κατάλογοι εύηχ ων , αλλά κεν ού περιεχ ομέν ου συν θ-
ημάτων . Είδα έν α πρόγραμμα τύπου Θεσσαλον ίκης
πολλών  δις που δεν  υπάρχ ουν  και δε θα μπορούσαν
ποτέ ν α γίν ουν  πράξη με καν έν α ν όμο και καν έν α
άρθρο", αν έφερε. "Δε χ ρειαζόμαστε μετά τους αρν ητές
της επιστήμης στην  παν δημία και αρν ητές της λογικής
στην  οικον ομία", είπε ο κ. Μητσοτάκης, καλών τας τον
πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ν α αφήσει στο παρελθόν
τα…εύκολα συν θήματα.

ΚΚααρρδδίίττσσαα::  ΠΠοοιιννιικκήή  
δδίίωωξξηη  σσεε  4488  
άάττοομμαα  γγιιαα  τταα  ππλλαασσττάά  
ππιισσττοοπποοιιηηττιικκάά  
εεμμββοολλιιαασσμμοούύ
Η πρώτη δίωξη για εγκληματική

οργάνωση εν μέσω Covid για τα
πλαστά πιστοποιητικά στον Παλαμά
Καρδίτσας.

Ποινική δίωξη ασκήθηκε από την 

εισαγγελία Καρδίτσας σε 48 άτομα
για την υπόθεση πλαστών πιστο-
ποιητικών εμβολιασμού στο κέντρο
Υγείας Παλαμά.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον
Σεπτέμβριο. Τουλάχιστον τέσσερα
από τα 48 άτομα διώκονται σε βαθμό 

κακουργήματος για ξέπλυμα
μαύρου χρήματος, εγκληματική
οργάνωση και δωροληψία.

Τα αδικήματα πλημμεληματικού
χαρακτήρα που αποδίδονται είναι
δωροδοκία, συνέργεια σε δωρο-
δοκία, ψευδή βεβαίωση, χρήση ψευ-
δούς βεβαίωσης και πλαστογραφία.



Δήμος Μεγαρέων : 
Συμβουλευτικός Σταθμός 
για την άνοια

Ο
Δήμος Μεγαρέων σε συνεργασία με το
Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων
και την εταιρεία Alzheimer έχει συστήσει και λει-

τουργεί Συμβουλευτικό Σταθμό Άνοιας για την τοπική
κοινωνία προσφέροντας δράσεις πρόληψης για την
άνοια στο ευρύ κοινό.

Ο εν λόγω Σταθμός προσφέρει τις υπηρεσίες του ώστε
να υποστηρίζονται και να εξυπηρετούνται άτομα με δια-
ταραχή μνήμης και άνοια καθώς και οι φροντιστές τους.

Ποιος μπορεί να έρθει σε επαφή με το Συμβουλευτικό
Σταθμό ?

Άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν διαταραχή μνήμης
άνω των 65 ετών.

Άτομα άνω των 40 ετών αν υπάρχει κληρονομικό
οικογενειακό ιστορικό.

Μέλη των οικογενειών τους και φροντιστές τους
Όσοι επιθυμούν να εξεταστούν ή να συμμετέχουν σε

δράσεις πρόληψης, επαγγελματίες υγείας και ψυχικής
υγείας, εργαζόμενοι σε τοπικούς φορείς και οποιοσδή-
ποτε ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για την Άνοια.

Η αξιολόγηση της νοητικής κατάστασης του προσερχό-
μενου ατόμου θα γίνεται με χρήση νευροψυχολογικών
δοκιμασιών από εκπαιδευόμενους επαγγελματίες
υγείας του Δήμου οι οποίοι στελεχώνουν το Συμβου-
λευτικό Σταθμό.

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός θα λειτουργεί κατόπιν ραν-
τεβού στο ΚΕΠ Υγείας, Π.Γεωργακή 8,  2ος όροφος
τηλέφωνο 2296021012.
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Ο
Πρόεδρος του Οργανισμού
Άθλησης και Φροντίδας, Νεο-
λαίας και Τρίτης Ηλικίας, κ.

Ιωάννης Κατσαρός, ενημερώνει τους
δημότες για τα νέα μέτρα που
ισχύουν από  τη Δευτέρα, 22 Νοεμ-
βρίου 2021 για τη χρήση των
ΑΝΟΙΚΤΩΝ και ΚΛΕΙΣΤΩΝ Αθλητικών
Εγκαταστάσεων του Δήμου Ασπρ-
οπύργου. 

Συγκεκριμέν α, για τους ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ
Χώρους Άθλησης  είν αι απαραίτητη η
επίδειξη εβδομαδιαίου τεστ αν τιγόν ου
(PCR ή rapid test) από τους αθλούμεν ο-
υς πολίτες (18 ετών  και άν ω), με εξαίρε-
ση όσους προσκομίζουν  πιστοποιητικό
εμβολιασμού ή ν όσησης (εκδίδεται 30
ημέρες μετά τον  πρώτο θετικό έλεγχ ο και
ισχ ύει έως 180 ημέρες μετά τη ν όσηση),
η τήρηση των  περιορισμών  χ ωρητικότ-
ητας του Πίν ακα 1 και η τήρηση καταλό-
γου εισερχ όμεν ων -εξερχ όμεν ων . Οι
αθλούμεν οι έως και 17 ετών  αρκεί ν α
επιδεικν ύουν  βεβαίωση αρν ητικό αποτε-
λέσματος self  test, εν ώ παιδιά μέχ ρι και
3 ετών  απαλλάσσον ται από τα τεστ για
COVID19.

Για τη χ ρήση ΚΛΕΙΣΤΩΝ Αθλητικών
Εγκαταστάσεων  του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. από
αθλούμεν ους πολίτες (όσοι δηλαδή δε
διαθέτουν  δελτίο αθλητικής ιδιότητας

από ομοσπον δία και είν αι άν ω των  18
ετών ) είν αι απαραίτητη η επίδειξη πιστο-
ποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητι-
κού ν όσησης (εκδίδεται 30 ημέρες μετά
τον  πρώτο θετικό έλεγχ ο και ισχ ύει έως
180 ημέρες μετά τη ν όσηση), η τήρηση
των  περιορισμών  χ ωρητικότητας του
Πίν ακα 1 και η τήρηση καταλόγου εισε-
ρχ όμεν ων -εξερχ όμεν ων . Όσοι αθλούμε-
ν οι εν ήλικοι πολίτες  δεν  διαθέτουν  τα

αν ωτέρω πιστοποιητικά (εμβολιασμού ή
ν όσησης σε ισχ ύ) δεν  μπορούν  ν α
εισέρχ ον ται στις οργαν ωμέν ες κλειστές
αθλητικές εγκαταστάσεις. 

Οι αθλούμεν οι έως και 17 ετών  αρκεί ν α
επιδεικν ύουν  βεβαίωση αρν ητικού απο-
τελέσματος self  test, εν ώ παιδιά μέχ ρι
και 3 ετών  απαλλάσσον ται από τα τεστ
για cov id19. 

Σημαν τική Επισήμαν ση: Για την
χ ρήση χ ώρων  Κλειστών  Δημοτικών
Γυμν αστηρίων  από αθλούμεν ους
πολίτες και αθλητές (με δελτίο αθλητικής
ιδιότητας) καθώς και τη συμμετοχ ή σε
Δημοτικά Προγράμματα Άθλησης των
Δήμων , που υλοποιούν ται σε αυτούς
τους χ ώρους, ισχ ύουν  τα πρωτόκολλα
λειτουργίας των  ιδιωτικών  γυμν αστηρίων
(Παράρτημα 11 της ΚΥΑ).

Νέα μέτρα προστασίας για τους χώρους 
Άθλησης του Δήμου Ασπροπύργου  

Ηλεκτρονικά πλέον Ηλεκτρονικά πλέον 
η κράτηση για τη χρήση η κράτηση για τη χρήση 
των Δημοτικών των Δημοτικών 
γηπέδων τένις γηπέδων τένις 
από τους από τους 
κατοίκους τουκατοίκους του
Δ. ΧαϊδαρίουΔ. Χαϊδαρίου

Για την ηλεκτρονική κράτηση απαιτείται
εγγραφή στο Μητρώο Αθλουμένων του
Δήμου Χαϊδαρίου. Η εγγραφή σας γίνεται
στην γραμματεία του τένις, όπου προσ-
κομίζετε δυο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
και οποιοδήποτε στοιχείο αποδεικνύει ότι
κατοικείτε στο Χαϊδάρι (βεβαίωση κατοικίας
ή λογαριασμό κοινής ωφέλειας κλπ). Οι
δημότες Χαϊδαρίου που κατοικούν εκτός της
πόλης μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο
αφού προσκομίσουν πιστοποιητικό γέν-
νησης. 

Στη συνέχεια κάνετε εγγραφή στην υπηρ-
εσία CITIBILL ή μέσω της εφαρμογής για
κινητά τηλέφωνα android που διατίθεται
δωρεάν στο
https://play.google.com/store/apps/details...
ή από υπολογιστή/κινητό τηλέφωνο Apple
μέσω της διεύθυνσης:
h t t p s : / / a p p . c i t i b i l l . g r / e -
Rantevou/Home/EpilogiOrganismou...

Για την κράτηση γηπέδου κάθε φορά: 
Κάνετε είσοδο στην υπηρεσία, επιλέγετε e-

ραντεβού και:  
"Οργανισμό" το Δήμο Χαϊδαρίου  & "Υπηρεσία" την

αθλητική εγκατάσταση που επιθυμείτε  
Ολοκληρώνετε την κράτηση με το πάτημα του

κουμπιού "Επιβεβαίωση". Τα στοιχεία της κράτησής σας
έρχονται με επιβεβαιωτικό έντυπο στο e-mail σας.

Με το νέο ηλεκτρονικό σύστημα, το κλείσιμο χρήσης
των Δημοτικών γηπέδων τένις από τους κατοίκους γίνε-

ται χωρίς τηλεφωνικές αναμονές και ταλαιπωρία.  
Αξιοποιούμε την τεχνολογία για την καλύτερη καθημε-

ρινή μας εξυπηρέτηση!



Οι ΟΤΑ στηρίζουν τις 
“Κοινότητες Κυκλικής Οικονομίας”

Το διάστημα μεταξύ 20 έως 28 Νοεμβρίου 2021
θα διεξαχθούν πανελλαδικά 79 δράσεις

για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων
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Με κοινό σύνθημα “Κοινότητες Κυκλικής Οικονομίας”
οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιες αρχές,
επιχειρήσεις, συλλογικά συστήματα ανακύκλωσης,

εκπαιδευτικά ιδρύματα και ευαισθητοποιημένοι πολίτες συμμε-
τέχουν στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων
(EWWR), τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή καμπάνια του είδους.

Οι συμμετέχοντες διοργανώνουν ημερίδες, εκθ-
έσεις, διαγωνισμούς, ενημερώσεις και δρώμενα
που εστιάζουν στο τρίπτυχο “Mείωση,
Eπαναχρησιμοποίηση, Aνακύκλωση”, με στόχο
την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση του κοι-
νού για τη μείωση των αποβλήτων.

Η λέξη-κλειδί στη φετινή θεματολογία “Κοινότ-
ητες Κυκλικής Οικονομίας” είναι η συνεργασία
μεταξύ ατόμων ή ομάδων ανθρώπων για να σχε-
διάσουν και να οικοδομήσουν μαζί κοινότητες
βασισμένες στην προσέγγιση της κυκλικής οικο-
νομίας με στόχο τη μετάβαση προς βιώσιμα πρότ-
υπα παραγωγής και κατανάλωσης, σε όλη την
Ευρώπη.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης
(ΕΟΑΝ) είναι ο εθνικός συντονιστής των δράσεων
πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων που υλοποι-
ούνται μέσω της ευρωπαϊκής πλατφόρμας
European Week for Waste Reduction (EWWR).

Το διάστημα μεταξύ 20 έως 28 Νοεμβρίου 2021
θα διεξαχθούν πανελλαδικά 79 δράσεις για την
πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων και θα προβ-
ληθούν από τα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης
του ΕΟΑΝ. Οι συμμετοχές καταχωρήθηκαν από 34
σχολεία-εκπαιδευτικά ιδρύματα, 16 Δήμους, 3
ΣΕΔ, 3 ομάδες πολιτών, 3 εταιρείες, 20 ΜΚΟ και
Διαδημοτικές επιχειρήσεις. Περιλαμβάνουν καθα-
ρισμούς χώρων και αξιοποίηση των συλλεγέντων
υλικών, στοχευμένες διαδικτυακές καμπάνιες,
ημερίδες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης,
θεατρικές/stand-up παραστάσεις με θεματική την
ανακύκλωση, βιωματικές παρουσιάσεις επα-

ναχρησιμοποίησης πρώτων υλών συλλογή βιοα-
ποβλήτων, επαναχρησιμοποίηση τροφίμων, σχο-
λικά παζάρια με κατασκευές από ανακυκλωμένα
υλικά, και πολλές άλλες.

Αναλυτικά οι δράσεις βρίσκονται εδώ:
h t t p s : / / e w w r . e u / a c t i o n s -
db/?filter_country_and_regions=greece

Η έννοια της κυκλικής οικονομίας (προϊόντα με
μεγάλη διάρκεια ζωής, επισκευή, επαναχρησιμο-
ποίηση, ανακύκλωση, νέα προϊόντα από ανακ-
υκλωμένα  υλικά) πρέπει να εξαπλωθεί σε σπίτια,
γραφεία, σχολεία, εταιρείες, αγορές, δήμους και
κοινότητες, τοπικούς οργανισμούς και φορείς
εναλλακτικής διαχείρισης.

Μια Πρωτότυπη Δράση
του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. 
αναφορικά με τον

«Κλασσικό Αθλητισμό»

Τα μικρότερα μέλη του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., αθλητές του τμή-
ματος στίβου, ηλικίας 3,5 έως 6 ετών, την Παρασκευή,
19 Νοεμβρίου 2021 είχαν την ευκαιρία να προπονηθούν,
συμμετέχοντας σε μια πρωτότυπη δράση μαζί με τους
γονείς/κηδεμόνες τους. Το πρόγραμμα περιελάμβανε
ασκησιολόγιο από μια τυπική προπόνηση στίβου, ενώ
στο τέλος περίμεναν τους συμμετέχοντες δοκιμασίες
«survivor», με τελικό σταθμό έναν γρίφο, με τίτλο
«ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ», τον οποίο έπρεπε να
λύσουν για να ολοκληρώσουν τη δοκιμασία.

Με την ολοκλήρωση της προπόνησης ο Πρόεδρος του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Ιωάννης Κατσαρός μοίρασε αναμνηστι-
κά διπλώματα στα παιδιά και συζήτησε μαζί τους για
αυτή τη διαφορετική εμπειρία. Μικροί και μεγάλοι έδειξαν
τον ενθουσιασμό τους με την πρωτότυπη αυτή πρωτο-
βουλία καθώς δήλωσαν ότι ανυπομονούν να το επανα-
λάβουν. Τέλος, ευχαρίστησε μικρούς και μεγάλους για τη
συμμετοχή τους, τονίζοντας τη σημασία γενικότερα του
αθλητισμού και ειδικότερα του Κλασσικού.

Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ για
τον ορισμό Αντιδημάρχων
Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών  για τον  ορι-
σμό Αν τιδημάρχ ων , τις αρμοδιότητες, τις υποχ ρ-
εώσεις, τον  αριθμό και τις Κατηγορίες αυτών .

Α. Έμμισθοι Αν τιδήμαρχ οι

Έως 5.000 κατοίκους: Έως 2
Από 5.001 έως 20.000 κατοίκους: Έως 4
Από 20.001 έως 50.000 κατοίκους: Έως 5
Από 50.001 έως 100.000 κατοίκους: Έως 6
Από 100.001 και άν ω κατοίκους: Έως 8

Β. Άμισθοι Αν τιδήμαρχ οι

Ο αριθμός των  άμισθων  αν τιδημάρχ ων  σε κάθε δήμο
δεν  μπορεί ν α υπερβαίν ει το έν α τρίτο (1/3) του
αν ώτατου αριθμού των  έμμισθων  αν τιδημάρχ ων .
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Μ
ε τον κατώτατο μισθό να αυξάνεται από την
1η Ιανουαρίου 2022 από τα 650 στα 663
ευρώ, το νέο κατώτατο ημερομίσθιο των

εργατοτεχνιτών διαμορφώνεται  από 29,04 σε
29,62 ευρώ.

Κάπως έτσι, το επίδομα ανεργίας  του ΟΑΕΔ
που έως σήμερα είναι 399,25 ευρώ θα φτάσει στα
407,25 ευρώ και ορίζεται σε ποσοστό 55% του
ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ανεξαρτή-
τως από το αν ο άνεργος αμειβόταν με μηνιαίο
μισθό ή ημερομίσθιο.

Παράλληλα το ποσό είναι προσαυξανόμενο κατά
10% για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Αναλυτικά οι αυξήσεις ανά επίδομα:
Το ειδικό βοήθημα λήξης ανεργίας το οποίο

ισούται με 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας: Από
207,61 ευρώ σήμερα θα πάει στα 211,77 ευρώ.

Το ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή
στα μητρώα των ανέργων, ισούται με 15 ημερήσια
επιδόματα ανεργίας: Από 239,5 ευρώ θα πάει στα
244,35 ευρώ.

Το ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή
στερητική της ελευθερίας, ισούται με 15 ημερήσια
επιδόματα ανεργίας: Από 239,5 ευρώ θα πάει στα
244,35 ευρώ.

Το ειδικό βοήθημα λόγω επίσχεσης εργασίας ή
διακοπής εργασιών, ισούται με 20 ημερήσια
επιδόματα ανεργίας: Από 319,4 ευρώ θα πάει στα
325,8 ευρώ.

Το ειδικό εποχικό βοήθημα - το ύψος του προ-
κειμένου για οικοδόμους ορίζεται στο 70% του
37πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου
ανειδίκευτου εργάτη: Από 752 ευρώ θα πάει
767,1 ευρώ.

Το ειδικό εποχικό βοήθημα για τα επαγγέλματα
των μουσικών – τραγουδιστών, ηθοποιών κ.λπ.

στο 70% του 25πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος
ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη: Από 508
ευρώ θα πάει 518,35 ευρώ.

Το βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτή-
τως απασχολουμένων – ασφαλισμένων: Το
μηνιαίο ποσό της παροχής ισούται με το μηνιαίο
επίδομα ανεργίας: 407,25 ευρώ από 399,25
ευρώ που είναι σήμερα.

ΟΑΕΔ: Αυξήσεις σε 8 επιδόματα ανέργων φέρνει το 2022 

Βάνδαλοι κατέστρεψαν τη σήμανση 
σε μονοπάτι της Φυλής

Μ
ε ανάρτησή του στη σελίδα του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο
Σύλλογος ΕΠΟΣ Φυλής γνωστοποιεί για το βανδαλισμό και την ολική
καταστροφή της σήμανσης στο μονοπάτι Φυλή – Διπόταμα – Φίχθι

– κορυφή Δαφνά!

Ο Σύλλογός μας το 2021 εν εργοποίησε εθελον τές για ν α συν τηρηθεί το πεζοπο-
ρικό δίκτυο της δυτ.Πάρν ηθας, ν α καθαριστούν  και ν α σημαν θούν  τα κύρια και τα
δευτερεύον τα μον οπάτια της. Πολλοί εθελον τές αν ταποκρίθηκαν  και ευαισθητο-
ποιήθηκαν  ν α βοηθήσουν , διέθεσαν  με αφοσίωση και αγάπη το χ ρόν ο και τον
κόπο τους για ν α απολαμβάν ουμε ΟΛΟΙ την  πεζοπορία στο δάσος. 

Πολύς κόσμος «πήρε τα βουν ά» και χ άρηκε με την  ασφάλεια της καλής σήμαν -
σης του μον οπατιού την  πεζοπορική αυτή διαδρομή στο δάσος, διέσχ ισε τα Διπό-
ταμα, το Ρέμα Θοδώρας, πέρασε κάτω από το αν αρριχ ητικό πεδίο «Εκστρατεία»,
έφτασε στην  κορυφή Δαφν ά με την  υπέροχ η θέα ακολουθών τας τα σήματά μας.
Κι εμείς χ αρήκαμε πολύ στο Σύλλογο γι αυτό το έργο. Όμως η χ αρά μας κράτησε
μόν ο λίγους μήν ες…

Στη σημεριν ή πεζοπορία μας μείν αμε άν αυδοι με την  ολική καταστροφή της
σήμαν σης στο μον οπάτι με τον  πορτοκαλί κύκλο! Κάποιοι δηλοί και αν άλγητοι
«δούλεψαν » για ν α καταστρέψουν ! Θα χ ρειάστηκαν  αρκετές ώρες (ή και μέρες) για
ν α ξηλώσουν  με απίστευτο μέν ος το μεταλάκια των  σημάτων  από παν τού!! Τα
ξεκόλλησαν  από σταθερά σημεία, τα ξεκάρφωσαν  ψηλά από τα δέν τρα, αν απο-
δογύρισαν  βράχ ους για ν α βρεθεί το σήμα στο χ ώμα κι έβαψαν  την  αν αποδογυρ-
ισμέν η πέτρα με κόκκιν ο χρώμα!!! Ούτε οι εποξικές κόλες, ούτε τα καρφιά τους
σταμάτησαν . Λίγα από τα κατεστραμμέν α και πεταμέν α σήματα, δεξιά κι αριστερά
της διαδρομής τα μαζέψαμε για τη φωτογραφία 

Βάν δαλοι που κατέστρεψαν  τη σήμαν ση και έβαψαν  τις πέτρες με κόκκιν ο
σπρέϋ!!!

Αυτό κρίν ουν  προτιμότερο?? 

Ποιόν  εν οχ λούν  τα σήματα που τοποθετεί ο Ε.Π.Ο.Σ.Φυλής ακολουθών τας τους
εν δεδειγμέν ους καν ον ισμούς σήμαν σης?

Ποιοι βάν δαλοι το έκαν αν  αυτό και κυρίως γιατί? 

Βαν δάλισαν  γιατί δεν  θέλουν  πεζοπόρους στα μον οπάτια? 

Κατέστρεψαν  γιατί ν ομίζουν  ότι το βουν ό αν ήκει σε ορισμέν ους? 

Ρήμαξαν  γιατί είν αι ικαν οί μόν ο ν α καταστρέφουν ? 

Αν άλγητοι, δηλοί, χ ούλιγκαν ς  και βάν δαλοι, ΓΙΑΤΙ??

Μαθήτριες ξυλοκόπησαν 
άγρια συμμαθήτριά τους 

και την έστειλαν στο νοσοκομείο

Τα περιστατικά βίας στα σχο-
λεία ολοέν α και αυξάν ον ται με
τελευταίο αυτό μιας αν ήλικης
μαθήτριας, η οποία κατέληξε στο
ν οσοκομείο, ύστερα από τον
άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη
από τις συμμαθήτριές της έξω
από τις τουαλέτες.

Το περιστατικό φαίν εται ν α δια-
δραματίστηκε πριν  από 10 μέρες
και σύμφων α με πληροφορίες
από το protothema.gr όλα
ξεκίν ησαν  όταν  μια 16χρον η
διαπληκτίστηκε με μία συμμαθ-
ήτριά της για τη... θέση μέσα στη
σχολική αίθουσα.

Μετά από λίγο η 16χρον η πήγε
στην  τουαλέτα και όταν  βγήκε,
είδε πώς την  περίμεν αν  έτοιμες

για καβγά 6 συμμαθήτριές της,
αν άμεσά τους και η κοπέλα με
την  οποία είχε διαπληκτιστεί. 

Οι μαθήτριες τότε της πέταξαν
έν α ποτήρι καφέ στο κεφάλι και
στη συν έχεια άρχισαν  ν α την
χτυπούν  με κλωτσιές και μπου-
ν ιές σε όλο της το σώμα.

Η 16χρον η δεν  μίλησε σε
καν έν αν  για το συμβάν . Το
βράδυ όμως παραπον έθηκε στη
μητέρα της για ζαλάδες και έτσι
αποκαλύφθηκε ο ξυλοδαρμός της.
Μεταφέρθηκε

στο ν οσοκομείο «Γεν ν ηματάς»
όπου και ν οσηλεύτηκε στην  Οφθ-
αλμολογική κλιν ική. Η κοπέλα,
σύμφων α με τις ίδιες πληροφο-
ρίες, έχει καταθέσει στο τμήμα
Ασφαλείας Ζωγράφου.
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Σ
ύμφωνα με την Έκθεση
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 2021, «Ο
αντίκτυπος της πανδημίας

στις επιχειρήσεις», η ελληνική
οικονομία μετά από μία σύντομη
πορεία ισχνής ανάκαμψης ξαναμ-
πήκε σε έντονη ύφεση το 2020, η
οποία ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη
στην ΕΕ μετά της Ισπανίας, με τις
καταναλωτικές δαπάνες να ανα-
δεικνύονται ως η συνιστώσα του
ΑΕΠ που επλήγη περισσότερο,
σημειώνοντας μείωση κατά 6,37%.
Οι καθαρές επενδύσεις αναδείχθη-
καν ως ο μεγάλος ασθενής κατά
την περίοδο της οικονομικής κρίσης, καθώς συνέχισαν
για δέκατο συνεχόμενο χρόνο να κυμαίνονται σε αρν-
ητικό πρόσημο. Η επανέναρξη της κατασκευαστικής
δραστηριότητας την τελευταία τριετία συγκρατεί την οικο-
νομία από ακόμα μεγαλύτερη αποεπένδυση.

Επίσης η ανεργία το 2020 ανήλθε στο 16,3%, το
ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών, μετά από μία σύντομη
πορεία ισοσκελισμού, σημείωσε σημαντική επιδείνωση
λόγω της απώλειας εθνικού εισοδήματος από τον τουρ-
ισμό και η αύξηση των ρευστών καταθέσεων
συνεχίστηκε εντονότερα μέσα στο 2020. Εντούτοις παρ-
ατηρείται μία συστηματική μείωση των μακροπρόθε-
σμων καταθέσεων, κυρίως ως αποτέλεσμα των μηδε-
νικών επιτοκίων που προωθεί η ΕΚΤ τα τελευταία χρό-
νια.

Τον αποπληθωρισμό της τάξης του -1,2% που
σημειώθηκε το 2020 διαδέχθηκε έντονος πληθωρισμός 

από το β’  τρίμηνο του 2021 ενώ το 2020 υπήρξε
δημοσιονομικός εκτροχιασμός, με το έλλειμμα της Γενι-
κής Κυβέρνησης να φτάνει στο 9,73% του ΑΕΠ. Η
αύξηση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και η μείωση
του ΑΕΠ οδήγησε στην εκτόξευση του χρέους της Γενι-
κής Κυβέρνησης στο 205,6% το 2020.

Ο γενικός κανόνας θέλει το 2021 να είναι καλύτερο
από το 2020 αλλά χειρότερο από το 2019, αν και
υπάρχουν δύο εξαιρέσεις: κλάδοι που τα πήγαν καλύτε-
ρα και από το 2019 και από το 2020, όπως το εμπόρ-
ιο και κλάδοι που τα πήγαν χειρότερα και από το 2019
και από το 2020, όπως η ακίνητη περιουσία και η διασ-
κέδαση.

Η εικόνα των ΜμΕ
Η πλειονότητα των μικρών και πολύ μικρών επιχει-

ρήσεων κατέγραψε σοβαρή μείωση του κύκλου εργα-
σιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας και ειδικότερα στο

α' εξάμηνο 2021 πάνω από 1 στις 2
επιχειρήσεις (55%) εμφανίζουν μεσο-
σταθμική μείωση κύκλου εργασιών
41,4%. Το 2020 σε σύγκριση με το
2019 συντελέστηκε πλήρης ανατροπή
στην κερδοφορία των επιχειρήσεων.

Σχεδόν διπλασιάστηκαν οι επιχειρή-
σεις που κατέγραψαν ζημιές (47,8% το
2020 έναντι 27,6% το 2019) και υπερ-
διπλασιάστηκαν οι επιχειρήσεις που
κατέγραψαν κέρδη (27,3% το 2020
από 55,2% το 2019). Επίσης αυξήθη-
καν σημαντικά οι μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις με σοβαρά προβλή-
ματα ρευστότητας.

Τα ποσοστά των επιχειρήσεων με μηδενικά ταμειακά
διαθέσιμα ήταν: 14,8% τον Ιούνιο του 2020, 24,7% τον
Φεβρουάριο του 2021 και 21,4% τον Ιούλιο του 2021.
Πάντως τα μέτρα που ελήφθησαν για τη στήριξη των
επιχειρήσεων μετρίασαν τον αρνητικό αντίκτυπο της
πανδημίας, ωστόσο δεν ήταν αρκετά για να αποκατα-
στήσουν τη ρευστότητα του συνόλου των μικρών και
πολύ μικρών επιχειρήσεων. Εξάλλου, κατά τη διάρκεια
της πανδημίας αυξήθηκαν οι μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις με ληξιπρόθεσμες οφειλές και όπου εφα-
ρμόστηκαν στοχευμένα μέτρα στήριξης οι οφειλές
συγκρατήθηκαν.

Εν κατακλείδι, τα μέτρα στήριξης απέτρεψαν τα μαζι-
κά λουκέτα κατά τη διάρκεια της πανδημίας αλλά καθώς
η οικονομία επιστρέφει σε σχετικά ομαλές συνθήκες και
τα μέτρα προστασίας αποσύρονται, ο κίνδυνος εκδή-
λωσης εκτεταμένων λουκέτων παραμένει.

Κίνδυνος εκτεταμένων λουκέτων στον χώρο των μικρομεσαίων
Τι δείχνει η ετήσια έκθεση της ΓΣΕΒΕΕ για τον κίνδυνο λουκέτων στην αγορά 

Ά
στατος θα είν αι ο καιρός
τις επόμεν ες ώρες και
ημέρες με έν τον ες βροχο-

πτώσεις καταιγίεδες σύμφων α με
τον  μετεωρολόγο του Open κ.
Κλέαρχο Μαρουσάκη. Σύμφων α
με την  πρόγν ωσή του στην  χώρα
μας αν αμέν ον ται διαδοχικά βαρ-
ομετρικά που θα οδηγήσουν
στην  «επικράτηση εν ός Φθιν ο-
πωριν ού καιρού που θα χαρακ-
τηρίζεται τοπικά από πολλές και
έν τον ες βροχές».

Η Πολιτική Προστασία συν ιστά
στους πολίτες ν α είν αι ιδιαίτερα
προσεκτικοί, μεριμν ών τας για τη
λήψη μέτρων  αυτοπροστασίας
από κιν δύν ους που προέρχον -
ται από την  εκδήλωση των  έν το-
ν ων  καιρικών  φαιν ομέν ων .

Ειδικότερα καλούνται οι πολίτες:
Να βεβαιωθούν ότι οι υδρορροές

και τα φρεάτια έξω από το σπίτι τους
δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν
κανονικά.

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα
οποία μπορεί  να παρασυρθούν
από τον άνεμο ή τη ραγδαία βροχό-
πτωση και ενδέχεται να προκαλέ-
σουν τραυματισμούς ή ζημιές.

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες
των κατά τόπους αρμοδίων φορέων,
όπως Τροχαία κ.λπ., καθώς και να
ενημερώνονται από την ιστοσελίδα
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας.

Να αποφεύγουν τις εργασίες
υπαίθρου και δραστηριότητες σε
θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές
κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των
επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα
των μετακινήσεών τους ώστε να
αποφεύγουν την αιχμή των καιρ-
ικών φαινομένων.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν
πεζοί ή με αυτοκίνητο τις διαστα-
υρώσεις δρόμων με χειμάρρους
(Ιρλανδικές διαβάσεις).

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου
προβλέπεται η εκδήλωση έντονων
βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελ-
λωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα
οποία αν παρασυρθούν από τα
έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται
να προκαλέσουν καταστροφές ή τρα-
υματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και
οι υδρορροές των κατοικιών δεν

είναι  φραγμένα και  λειτουργούν
κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν
χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με
όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων
και βροχοπτώσεων, αλλά και για
αρκετές ώρες μετά το τέλος της
εκδήλωσής τους.

Να αποφεύγουν τις εργασίες
υπαίθρου και δραστηριότητες σε
θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές
κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των
έντονων καιρικών φαινομένων.

Να προφυλαχθούν αμέσως κατά τη
διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να
καταφύγουν σε κτίριο ή σε
αυτοκίνητο και  να μην εγκατα-

λείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά
μόνο όταν βεβαιωθούν ότι  η
καταιγίδα πέρασε. 

Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι
πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω
από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτ-
ημένες πινακίδες και γενικά από
περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα
(π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια
κ.λπ.) μπορεί να αποκολληθούν και
να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω
από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες
των κατά τόπους αρμοδίων φορέων,
όπως Τροχαία κ.λπ.

ENTONA ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  
Έκτακτο Δελτίο Eπιδείνωσης: Οδηγίες από την Πολιτική Προστασία
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Στέλιος Πέτσας: «Νέα συμπληρωματική Κ.Α.Π., συνολικού ύψους 110
εκατ. ευρώ, για τους Δήμους και τις Περιφέρειες

––  ΠΠρρόόσσθθεεττηη  σσττήήρριιξξηη  77  εεκκααττ..  εευυρρώώ  γγιιαα  δδααππάάννεεςς  θθέέρρμμααννσσηηςς  ττωωνν  σσχχοολλεείίωωνν»»

Υπεγράφη από τον Αναπ-
ληρωτή Υπουργό Εσωτερ-
ικών, Στέλιο Πέτσα, η έκδοση
νέας συμπληρωματικής απόφ-
ασης Κ.Α.Π., ύψους 100 εκατ.
ευρώ, για την πρόσθετη οικο-
νομική ενίσχυση των Δήμων
όλης της χώρας. 

Πρόκειται  για νέα έκτακτη
επιχορήγηση προς τους ΟΤΑ
α’ βαθμού, προκειμένου οι
Δήμοι να αντιμετωπίσουν τις
τρέχουσες ανάγκες και  τις
αυξημένες υποχρεώσεις τους,
όσον αφορά στις λειτουργικές
τους δαπάνες, στην υλο-
ποίηση έργων και  επεν-
δυτικών δραστηριοτήτων,
καθώς και στην εξόφληση ληξι-
πρόθεσμων ή εκκρεμών
υποχρεώσεων. 

Η απόφαση προβλέπει τις λεπτομέρειες σχετικά με την κατανομή και έρχε-
ται να προστεθεί στη συμπληρωματική Κ.Α.Π. των 107 εκατ. ευρώ, που
εκδόθηκε στα μέσα Οκτωβρίου.

Παράλληλα, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Στέ-
λιου Πέτσα, επιχορηγούνται με νέα έκτακτη οικονομική ενίσχυση από τους

Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
και οι Περιφέρειες της χώρας,
με το συνολικό ποσό των 10
εκατ. ευρώ, για την κάλυψη των
λειτουργικών τους δαπανών. 

Πρόσθετη χρηματοδότηση
από τους Κεντρικούς Αυτοτε-
λείς Πόρους, ύψους 1 εκατ.
ευρώ, δίδεται και στην Ελληνι-
κή Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης
και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Α.Ε.), για την κάλυψη των λειτο-
υργικών δαπανών του τρέχον-
τος έτους.

Τέλος, ειδική πρόβλεψη
υπήρξε για την κατά προτεραιότ-
ητα κάλυψη δαπανών θέρμαν-
σης των σχολείων πρωτοβάθ-
μιας και  δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της

συμπληρωματικής κατανομής ποσού, ύψους 7 εκατ. ευρώ, από τους Κεν-
τρικούς Αυτοτελείς Πόρους –σε όλους τους Δήμους της χώρας– για τις λει-
τουργικές ανάγκες των σχολείων, προκειμένου να αντισταθμιστούν οι συνέ-
πειες από τις διακυμάνσεις των τιμών στο κόστος ενέργειας και να καλυφθ-
ούν οι άμεσες ανάγκες των σχολικών μονάδων, κατά τη διάρκεια του φετινού
χειμώνα.

ΣΣεε  77..228877  ααννέέρρχχοοννττααιι
τταα  ννέέαα  κκρροούύσσμμαατταα
κκοορρωωννοοϊϊοούύ  σσττηη  χχώώρραα
ττοο  ττεελλεευυττααίίοο  2244ωωρροο,,
σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν
εεννηημμέέρρωωσσηη  ττοουυ
ΕΕΟΟΔΔΥΥ..

ΚΚααττάά  ττοο  ίίδδιιοο  δδιιάά--
σσττηημμαα,,  κκααττεεγγρράάφφηη--
σσαανν  110055  θθάάννααττοοιι..

ΠΠααρράάλλλληηλλαα,,  σσεε  660088
ααννέέρρχχοοννττααιι  οοιι  δδιιαα--
σσωωλληηννωωμμέέννοοιι  αασσθθεε--
ννεείίςς  σσττιιςς  ΜΜοοννάάδδεεςς
ΕΕννττααττιικκήήςς  ΘΘεερρααππεείίααςς..

ΔΔιιεεξξήήχχθθηησσαανν  110066..335577
ττεεσσττ  κκααιι  ηη  θθεεττιικκόόττηητταα  ααννήήλλθθεε  σσττοο  66,,8855%%..

ΑΑππόό  τταα  σσυυννοολλιικκάά  κκρροούύσσμμαατταα  11..771111
εεννττοοππίίζζοοννττααιι  σσττηηνν  ΑΑττττιικκήή  ((11..002200  ππρροοχχθθεεςς))
κκααιι  11..114499  σσττηη  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη  ((773333  ππρροοχχθθεεςς))..

ΑΑννααλλυυττιικκάά  ηη  αανναακκοοίίννωωσσηη
ΤΤαα  ννέέαα  εερργγαασσττηηρριιαακκάά  εεππιιββεεββααιιωωμμέένναα
κκρροούύσσμμαατταα  ττηηςς  ννόόσσοουυ  πποουυ  κκααττααγγρράάφφηηκκαανν
ττιιςς  ττεελλεευυττααίίεεςς  2244  ώώρρεεςς  εείίννααιι  77..228877,,  εεκκ  ττωωνν
οοπποοίίωωνν  66  εεννττοοππίίσσττηηκκαανν  κκααττόόππιινν  εελλέέγγχχωωνν
σσττιιςς  ππύύλλεεςς  εειισσόόδδοουυ  ττηηςς  χχώώρρααςς..

ΟΟ  σσυυννοολλιικκόόςς  ααρριιθθμμόόςς  ττωωνν  κκρροουυσσμμάάττωωνν
ααννέέρρχχεεττααιι  σσεε  888866..220077  ((ηημμεερρήήσσιιαα  μμεεττααββοολλήή

++00..88%%)),,  εεκκ  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  5500..66%%  άάννδδρρεεςς..

ΜΜεε  ββάάσσηη  τταα  εεππιιββεεββααιιωωμμέένναα  κκρροούύσσμμαατταα
ττωωνν  ττεελλεευυττααίίωωνν  77  ηημμεερρώώνν,,  8877  θθεεωωρροούύννττααιι
σσχχεεττιιζζόόμμεενναα  μμεε  ττααξξίίδδιι  ααππόό  ττοο  εεξξωωττεερριικκόό  κκααιι
22..447777  εείίννααιι  σσχχεεττιιζζόόμμεενναα  μμεε  ήήδδηη  γγννωωσσττόό
κκρροούύσσμμαα..ΟΟιι  ννέέοοιι  θθάάννααττοοιι  αασσθθεεννώώνν  μμεε
CCOOVVIIDD--1199  εείίννααιι  110055,,  εεννώώ  ααππόό  ττηηνν  έέννααρρξξηη
ττηηςς  εεππιιδδηημμίίααςς  έέχχοουυνν  κκααττααγγρρααφφεείί  σσυυννοολλιικκάά
1177..442255  θθάάννααττοοιι..  

ΤΤοο  9955..44%%  εείίχχεε  υυπποοκκεείίμμεεννοο  ννόόσσηημμαα  ήή//κκααιι
ηηλλιικκίίαα  7700  εεττώώνν  κκααιι  άάννωω..ΠΠλλεεύύρρηηςς::  ΕΕππαανναα--
ξξιιοολλόόγγηησσηη  ττωωνν  μμέέττρρωωνν  ττηηνν  εεππόόμμεεννηη  εεββδδοο--
μμάάδδαα..  

ΠΠλλεεύύρρηηςς::  
ΕΕππααννααξξιιοολλόόγγηησσηη  ττωωνν
μμέέττρρωωνν  ττηηνν  εεππόόμμεεννηη

εεββδδοομμάάδδαα

ΤΤαα  ννέέαα  μμέέττρραα  κκααττάά  ττηηςς
CCoovviidd--1199  πποουυ  ιισσχχύύοουυνν
ααππόό  σσήήμμεερραα  σσττηη
χχώώρραα,,  ππρρόόκκεειιττααιι  νναα
εεππααννααξξ ιιοολλοογγηηθθοούύνν
ααππόό  ττηηνν  εεππιιττρροοππήή  ττωωνν
εειιδδιικκώώνν  ττηηνν  εεππόόμμεεννηη
εεββδδοομμάάδδαα,,  όόππωωςς
δδήήλλωωσσεε  χχθθεεςς  οο  υυπποο--
υυρργγόόςς  ΥΥγγεείίααςς  ΘΘάάννοοςς
ΠΠλλεεύύρρηηςς..  

ΜΜιιλλώώννττααςς  σσττοονν  ΑΑΝΝΤΤ11,,
οο  υυπποουυρργγόόςς  ΥΥγγεείίααςς

σσηημμεείίωωσσεε  όόττιι  όόσσοοιι  πποολλίίττεεςς  έέχχοουυνν  λλάάββεειι  ττηηνν
ππρρώώττηη  δδόόσσηη  ττοουυ  εεμμββοολλίίοουυ  ααλλλλάά  δδεενν  μμπποορρ--
οούύνν  νναα  κκάάννοουυνν  ττηη  δδεεύύττεερρηη  γγιιαα  ιιααττρριικκοούύςς
λλόόγγοουυςς,,  κκααττόόππιινν  σσχχεεττιικκήήςς  γγννωωμμοοδδόόττηησσηηςς
ττωωνν  εειιδδιικκώώνν,,  θθαα  θθεεωωρροούύννττααιι  ππλλήήρρωωςς  εεμμββοο--
λλιιαασσμμέέννοοιι..  

ΕΕππιιππλλέέοονν,,  εεππιισσήήμμααννεε  όόττιι  όόσσοοιι  έέχχοουυνν  εεμμββοο--
λλιιαασσττεείί  σσττοο  εεξξωωττεερριικκόό  κκααιι  δδεενν  έέχχοουυνν  ππιισσττοο--
πποοιιηηττιικκόό  ααππόό  ττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα,,  θθαα  θθεεωωρροούύννττααιι
εεππίίσσηηςς  ππλλήήρρωωςς  εεμμββοολλιιαασσμμέέννοοιι  σσεε  όόπποοιιαα
χχώώρραα  κκααιι  αανν  έέκκαανναανν  ττοο  εεμμββόόλλιιοο,,  ααρρκκεείί  ττοο
σσκκεεύύαασσμμαα  πποουυ  έέλλααββαανν  νναα  έέχχεειι  εεγγκκρριιθθεείί  ααππόό
ττοονν  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκόό  ΟΟρργγααννιισσμμόό  ΦΦααρρμμάάκκωωνν
((EEMMAA))..  

ΚΚοορρωωννοοϊϊόόςς::  77..228877  ννέέαα  κκρροούύσσμμαατταα,,  110055  θθάάννααττοοιι,,  660088  δδιιαασσωωλληηννωωμμέέννοοιι
Διεξήχθησαν 106.357 τεστ και η θετικότητα ανήλθε στο 6,85%
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ΕΠΣΔΑ: Τα αποτελέσματα η
βαθμολογία και η επόμενη
αγωνιστική. Μόνος πρώτος ο
Βύζας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(7η αγωνιστική)

Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΑΠΟ 1-3
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ – ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ 5-0
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 0-
1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 3-1
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΒΥΖΑΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ 0-3
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΑΓΣ 2-2
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
2-0
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ –
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 3-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΒΥΖΑΣ 21
2. ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 19
3. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 17
4. Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 15
5. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 15
6. ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 14
7. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 11
8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 10
9. ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 7
10. ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 7
11. ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 7
12. Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 4
13. ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 2
14. ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ 2
15. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 1
16. ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0

Η ΕΠΟΜΕΝΗ(8η Αγωνιστική)

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ – Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ – ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ – Α.Ο. ΜΙΜΑΣ

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ –
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ –
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ – ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ –
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑΣ
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(7η αγωνιστική)

ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 3-4
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ
Α.Ο 9-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ
1-2
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΑΣ
ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2-3
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ – ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 2-3

Η ΕΠΟΜΕΝΗ(8η αγωνιστική)

1. ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 16
2. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 16
3. ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 10
4. Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 10
5. ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 10
6. ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 10
7. ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 10
8. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 6
9. ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 4
10. Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 4
11. ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 3
12. ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. 0

Η ΕΠΟΜΕΝΗ(8η Αγωνιστική)

Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ – ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. – Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
Ρεπό: ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΑΠΣ Ο
ΛΕΩΝ

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΜΠΑΣΚΕΤ:  
Τεράστια νίκη ο 

Πανελευσινιακός ΑΟΚ
στην Νάξο
με ανατροπή

Σπουδαία νίκη σημείωσε ο Πανε-
λευσινιακός AOK στη Νάξο επί των
Φαναριών με 69-66 για την 6η αγωνι-
στική του 1ου ομίλου της Β' Εθνικής,
ανατρέποντας μάλιστα διαφορά 10
πόντων στην τελευταία περίοδο.

Το παιχνίδι επισκιάστηκε πάντως
από το σοβαρό τραυματισμό του
Ανδρέα Ρεκουνιώτη ενάμισι λεπτό
πριν από τη λήξη (με το σκορ 64-60),
όταν τραυματίστηκε στον αυχένα από
φάουλ που δέχτηκε σε προσπάθεια
για ντράιβ.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Φανάρια Νάξου - Πανελευσινιακός
66-69

ΚΑΟ Κορίνθου - Εθνικός 59-69
ΝΕΟΛ - Έσπερος Καλλιθέας 84-79
Αργοναύτης Ραφήνας - Ένωση

Ιλίου 79-62
Αχαγιά '82 - ΑΕΝΚ 63-68
Παπάγος - ΦΕΑ Ν.Φ./Ν.Χ. 93-84
Ρεπό: Πεντέλη

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Παπάγος 5-1 (462-438) 11
-----------------------------------------------
2. Εσπερος Καλλιθέας 4-2 (491-

472) 10
3. Φανάρια Νάξου 3-3 (462-419) 10
4. ΚΑΟ Κορίνθου 3-3 (407-435) 9
5. Εθνικός 3-3 (412-419) 9
6. ΝΕΟΛ 3-2 (366-350) 8
7. ΦΕΑ Ν.Φ./Ν.Χ 3-2 (392-390) 8
8. Αργοναύτης Ραφήνας 3-2 (368-

356) 8
9. Αχαγιά ’82 2-4 (400-458) 8
10. Ένωση Ιλίου 2-4 (406-425) 8
----------------------------------------------------

----
11. Πανελευσινιακός 2-3 (360-

335) 7
12. ΑΕΝΚ 2-3 (350-353) 7
13. Πεντέλη 1-4 (336-362) 6

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (7Η -
28/11, 17:00)

Πανελευσινιακός - ΚΑΟ Κορίνθου
Εθνικός - ΝΕΟΛ
Έσπερος Καλλιθέας - Αργοναύτης

Ραφήνας
Ένωση Ιλίου - Πεντέλη
ΑΕΝΚ - Φανάρια Νάξου
ΦΕΑ Ν.Φ./Ν.Χ. - Αχαγιά '82
Ρεπό: Παπάγος

Σπουδαία νίκη ο Πανελευσινιακός 
στην Κω 4-1 τον ΑΟ Πυλίου

Για τον  6ο όμιλο της
Γ΄Εθν ικής κατηγορίας ο
Παν ελευσιν ιακός ΑΟ
συν εχ ίζον τας τις καλές του
εμφαν ίσες απέδρασε με το
τρίπον το από την  Κω αφού
επικράτησε του ΑΟ Πυλίου
με 4-1  και πήρε κεφάλι
στην  βαθμολογία.
Τα τέρματα για την  ομάδα
του Μουράτ Σεροπιάν
σημείωσαν  οι Αν των ακό-
πουλος(21′), Μαν δαμα-
διώτης(33′), Βεζιρτζόγλου 48′

Μακρίδης 88′. Για λογαριασμό των  γηπεδούχ ων  σκόραρε ο Δρόσος 75′.

Διαιτήτευσε ο Λάζαρος Ρεν τίφης από την  Αν ατολική Αττική.Βοηθοί: Μαρίν ος Μαρ-
αθων ίτης(Αθήν ας), Τιμόθεος Τσελεπίδης(Αν ατολική Αττική). Παρατηρητής διαιτησίας
ο Βασίλης Τσαγγάρης από τα Δωδεκάν ησα.

AO ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ(προπον ητής Δημήτρης Χρυσόπουλος): Τοπουζλής, Πλατέλλας,
Δεληζάν ος, Μπριλάκης(62′ Χατζησουλεϊμάν ), Χατζηβασίλης, Γεωργιάδης, Χατ-
ζηδημητρίου, Κεϊτά(80′ Παπαγεωργίου), Δρόσος, Ηλιόπουλος(22′ λ.τρ. Μεν τής), Χατ-
ζηφούν τας.
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ (προπον ητής Μουράτ Σεροπιάν ): Γκλώτσος, Μουσκάι(77′
Σεκούμπα), Λώλος, Συριόπουλος, Παπατζίκος, Μαρής, Αν των ακόπουλος(74′ Λαζα-
ρίδης), Μπούσης(67′ Ξεν οπαν άγος), Βεζιρτζόγλου( 86′ Βαγγέλης), Ερέρα(67′
Μακρίδης), Μαν δαμαδιώτης.
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Β' Εθνική (2ος όμιλος / 6η αγω-
νιστική): Η μεγάλη απόδραση
της  ΝΕ Μεγαρίδας

Η ΝΕ Μεγαρίδας έδειξε στο “Αν δρέας Βαρίκας” ότι
είν αι φτιαγμέν η για μεγάλα πράγματα φέτος. Ακόμα και
στον  πολύ ισχ υρό 2ο όμιλο της Β’ Εθν ικής. Η ομάδα
του Γιώργου Μάν ταλου απέδρασε από μία πολύ
“καυτή” έδρα, καθώς ν ίκησε τον  Παν ιών ιο 85-79.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Κρόν ος Αγίου Δημητρίου - Δούκας 70-74
Αιγάλεω - Άρης Νίκαιας 84-61
Παλαιό Φάληρο - ΟΦΗ 69-45
Παν ιών ιος - NE Mεγαρίδας 79-85
Μαν δραϊκός - Μελίσσια 66-55
ΕΦΑΟΖ - ΑΟΚ Χαν ιά 82-74
Πρωτέας Βούλας - Ηλυσιακός 68-60

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Αιγάλεω 6-0 (469-401) 12
----------------------------------------------

2. ΝΕ Μεγαρίδας 5-1 (446-398) 11
3. Πρωτέας Βούλας 4-2 (425-347) 10
4. ΕΦΑΟΖ 4-2 (459-436) 10
5. ΑΟΚ Χαν ιά 3-3 (466-456) 9
6. ΟΦΗ 3-3 (395-436) 9
7. Μαν δραϊκός 3-3 (373-383) 9
8. Παν ιών ιος 3-3 (463-456) 9
9. Μελίσσια 2-4 (398-427) 8
10. Ηλυσιακός 2-4 (416-423) 8
---------------------------------------------
11. Κρόν ος Αγίου Δημητρίου 2-4 (378-407) 8
12. Παλαιό Φάληρο 2-4 (379-382) 8
13. Δούκας 2-4 (422-456) 8
14. Αρης Νίκαιας 1-5 (396-477) 7

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (7Η - 28/11, 17:00)
Δούκας - Αιγάλεω
Άρης Νίκαιας - Παλαιό Φάληρο
ΟΦΗ - Πανιώνιος
NE Mεγαρίδας - Μανδραϊκός
Μελίσσια - Πρωτέας Βούλας
ΑΟΚ Χανιά - Κρόνος Αγίου Δημητρίου
Ηλυσιακός - ΕΦΑΟΖ

Επιασε κορυφή η ΑΕ Ζεφυρίου 2-1 τον Αστέρα Α.Λ.
Η ΑΕ Ζεφυρίου επικράτησε στο γειτονικό ντέρμπι στο γήπε-
δο πανοράματος για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος
του Αστέρα Ανω Λιοσίων με 2-1 και ισοβάθμισε στην πρώτη
θέση με τον Κριό Ασπροπύργου.
Τα τέρματα για την ΑΕΖ σημείωσαν οι Κωνσταντινίδης(19′),
Σωτηρόπουλος(24′).Για λογαριασμό του Αστέρα σκόραρε ο
Ντάνος Σ 63′.
Η ομάδα του Αστέρα τελείωσε το παιχνίδι με 10 ποδοσφαιρι-
στές αφού αποβλήθηκε ο Τζάνος 85′ με δεύτερη κίτρινη
κάρτα.Διαιτήτευσε ο Δεμερτζής. Βοηθοί: Φούρκας-Ασπρογιάννης.
ΑΣΤΕΡΑΣ: Καλαμιώτης Π., Καλαμιώτης Σ., Καλαμιώτης Α., Ρουσάκης(79′ Κλιματιανός), Καλαμιώτης
Δ., Τζεβελέκος(46′ Τζάνος), Καλαμιώτης Αν., Παλαβός, Αξής(61′ λ.τρ. Ρόντος), Ντάνος Π., Σερέ-
πας(46′ Ντάνος Σ.).
ΑΕ ΖΕΦΥΡΙΟΥ: Ασβεστάς, Καλαμίτσης(73′ Σερεμέτης), Ζουβαγιάννος, Λέλος, Ζέρβας, Μπουραντάς,
Μιχαηλίδης, Καρανικόλας, Κωνσταντινίδης, Σωτηρόπουλος(95′ Καραγιαννόπουλος), Μήνος. (46′ Ζαρ-
καδάκης).

ΕΠΣΔΑ:  ΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ ΤΗΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΗΝ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ

Από τους Υπεύθυνους
του Εκπαιδευτικού
Προγράμματος Γιάννη
Φατόλια & Τάσο Στα-
σινόπουλο(ΦΩΤΟ) και
τους συνεργάτες τους
Παναγιώτη Παυλίδη &
Παναγιώτη Γεωργιάδη
καλούνται την
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/11/2021
και ώρα 14.45 στο
γήπεδο
΄΄ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ΄΄ για
προπόνηση οι ακόλο-
υθοι ποδοσφαιριστές
με αθλητική περιβολή
(άσπρη μπλούζα –
μαύρο σορτσάκι –
άσπρες κάλτσες):
1. ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΒΥΖΑΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ
2. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΡΜΗΣ
3. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
4. ΓΚΙΝΗΣ ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
5. ΔΟΒΡΗΣ ΑΓΙΟΙ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
6. ΔΟΥΚΑΣ
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ
7. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΓΙΟΙ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
8. ΖΕΡΒΟΣ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
9. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
10. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΡΜΗΣ
11. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
12. ΚΟΥΛΙΑΒΕΤΑΣ
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ
13.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
14. ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ Α.
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
15. ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ Γ.
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
16. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΕΡΜΗΣ
17. ΜΑΡΝΕΖΟΣ ΝΕΑ
ΠΕΡΑΜΟΣ
18. ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
19. ΜΠΑΛΑΣΗΣ
ΕΡΜΗΣ
20. ΝΤΑΦΟΣ ΕΡΜΗΣ
21.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
22. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
23. ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ ΑΓΙΟΙ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
24. ΡΗΓΑΣ ΝΕΑ
ΠΕΡΑΜΟΣ
25. ΣΑΜΠΑΝΗΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
26. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ
27. ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
28. ΤΣΑΛΑΒΡΕΤΑΣ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
29. ΤΣΙΓΚΟΛΑΣ ΑΓΙΟΙ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
30. ΤΣΙΚΑΛΑΣ ΒΥΖΑΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ
31. ΦΟΛΕΡΟΣ ΑΡΓΩ
ΜΕΓΑΡΩΝ
32. ΧΙΩΤΗΣ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 

Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

Ο Μανδραϊκός 3-2 εκτός έδρας
του Ευκλείδη
Ο Μαν δραικός ΑΟ επικράτησε για την  7η αγων ιστική
του πρωταθλήματος της Β΄ΕΠΣΔΑ στο ουδέτερο γήπε-
δο Νέας Περάμου του Ευκλείδη Μεγάρων   με 3-2. Τα
τέρματα για την  ομάδα του Γιώργου Σωτήρχ ου σημείω-
σαν  οι Λόλης 2 (7′, 19′) και Πρίφτης(57′).
Για λογαριασμό του Ευκλείδη έβαλε ο Τσούτσης(64′,
87′).
Η ομάδα του Ευκλείδη διαμαρτύρεται για τη διαιτησία
του Γιαπιτζόγλου αφού ζήτησε δύο πέν αλτι.

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Καριόρης, Στρατούρης, Κόλα, Θεοχ άρ-
ης(15′ λ.τρ. Κουν ελάκης), Ζεϊν άτι, Κασιμάτης,
Στέφα(80′ Αραπίου), Αργυρίου(68′ Ζιάι), Τσούτσης,
Σον ίλ, Κρυάδας.

ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟ:   Κοπαλάς, Πρίφτης, Χαμηλάκης,
Μπακατσέλος, Μπάστα, Βόγκας, Μπασέτας(80′
Καν άκης), Κούρτι(80′ Καραγιάν ν ης), Παπαν ικολά-
ου(60′ Δεσην ιώτης), Λόλη, Θεοδωρίδης.

Ισόπαλο 2-2 το ντέρμπι στο Πανόραμα
Σκορπιός-Ν.Πέραμος

Δεν  αν έδειξε ν ικητή το ν τέρμπι της Α΄κατηγορίας 7η
αγων ιστική στην  Δυτική Αττική  Σκορπιός Φυλής  και
Νέα Πέραμος στο γήπεδο Παν οράματος αφού το
σφύριγμα του διαιτητή  Αριστείδη Αλιάγα βρήκε τις
ομάδες ισόπαλες με 2-2.
Προηγήθηκε η ομάδα του Γιώργου Σύρου μόλις στο 1′
με τον  Ντόκα 1-0. Η ομάδα της Νέας Περάμου του
Χάρη Κοπιτσή έφεραν  το μάτς στά ίσια με τον  Τζελάι
43΄ 1-1. Στην  συν έχ εια δέκα λεπτά αργότερα ο
Τοπτίδης έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξεν ούμεν ο-
υς 1-2. Και εν ώ όλα έδειχ ν αν  ότι το μάτς θα τελειώσει
ο Χωριαν όπουλος στο 89′ έκαν ε το 2-2.
Διαιτητής ήταν  ο Αριστείδης Αλιάγας.Βοηθοί: Καν ταν ο-
λέων -Δημόπουλος.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Αλεξόπουλος, Μπαλωμέν ος(72′ Τζαβέλης),
Σκαμαν τζούρας(71′ Πατραμάν ης), Αρκουμάν ης, Σερέτ-
ης, Μπίκας(85′ Αν των όπουλος), Καραγιαν ν ίδης,
Δημητρόπουλος, Ντόκα(22′ λ.τρ. Μαυρίδης), Τσικρι-
κάς, Χωματιαν ός.ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ: Κεχ αγιάς, Πν ευμα-
τικάκης, Δράγασης, Πατσιον ίδης, Γεωργιάδης, Λου-
κίδης, Τζελάι(62′ Κοκόσι), Καμπόλης, Τοπτίδης, Σεβα-
στής(74′ Νάκος), Δουκάκης.
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Η ΕΤΕΜ ζητεί:Η ΕΤΕΜ ζητεί:

Εργάτες Παραγωγής για το εργοστάσιο της,
που βρίσκεται στη Μαγούλα Αττικής.

Οι κύριες αρμοδιότητες και τα καθήκον τα
είναι: 
Εκτέλεση των  εργασιών  σύμφων α με τις
οδηγίες που έχουν  δοθεί για τη θέση.
Τήρηση των  ισχυόν των  καν ον ισμών  και
προτύπων  ασφαλείας.
Τήρηση του προγράμματος παραγωγής.
Διασφάλιση της ποιότητας των  παραγόμε-
νων  προϊόν των .
Αναφορά στον  προϊστάμενο βάρδιας των
τεχ ν ικών  παρατηρήσεων  σχ ετικών  με

την  εύρυθμη λειτουργία των  μηχανών .
Οι υποψήφιοι, πρέπει ν α διαθέτουν  τα
ακόλουθα προσόντα: 

Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομηχαν ικές
και παραγωγικές μονάδες.
Συνέπεια, ομαδικότητα, προσαρμοστικότ-
ητα.
Οργάν ωση, ταχύτητα και διάθεση για ερ-
γασία.
Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.
Η θέση προσφέρει δυν αμικό περιβάλλον
εργασίας, διαρκή εκπαίδευση, βελτίωση και
ανάπτυξη προσόντων , πρόσθετη ασφαλι-
στική κάλυψη και ευκαιρίες εξέλιξης σε έ-
ν αν  δυν αμικό και συν εχώς αν απτυσσό-
μενο διεθνή όμιλο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2104898644 –
2104898520, 6974402644 – 6974402520
Email: HumanResources@etem.com

Ζητούνται εργάτες παραγωγής απο την εταιρία
ΕΤΕΜ στη Μαγούλα



Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021 θριάσιο-13  

Ι
ταλική επιστημον ική μελέτη στην  οποία αν αφέρ-
θηκε ο καθηγητής Μικροβιολογίας Αν τρέα Κρισάν τι
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 50% των  γρήγο-

ρων  τεστ αν ίχ ν ευσης του κορον αϊού παράγει λαν θα-
σμέν ο αποτέλεσμα.

Η μελέτη έγιν ε στο Κέν τρο Βιοτεχ ν ολογιών  Ceinge
της Νάπολης και βασίσθηκε σε τεστ που έκαν αν  ασθ-
εν είς με κορον αϊό, οι οποίοι ν πσηλεύον ταν  στο παν ε-
πιστημιακό ν οσοκομείο Φεν τερίκο Σεκόν το της
Νάπολης. Οι ασθεν είς που πήραν  μέρος στην  μελέτη
αυτή βρίσκον ταν  σε διαφορετικές φάσεις της ασθέν ει-
ας.

Σύμφων α με τον  καθηγητή Κρισάν τι, τα ακριβή απο
τελέσματα των  γρήγορων  τεστ δεν  ξεπερν ούν  το

50% του συν όλου των  τεστ, εν ώ τα τεστ σιέλου προ-
σφέρουν  ακριβές αποτέλεσμα μόν ον  στο 30% των
περιπτώσεων . Κάτι που σημαίν ει, γράφει ο Τύπος, ότι
ο αριθμός των  θετικών  στον  ιό είν αι πολύ υψηλότερος
από αυτών  που προκύπτει από τα συγκεκριμέν α τεστ.

Πάσο δύο ταχ υτήτων
Για τον  λόγο αυτό, σύμφων α με τον  σύμβουλο της

ιταλικής κυβέρν ησης

για την  αν τιμετώπιση του κορον οϊού, καθηγητή
Βάλτερ Ριτσιάρν τι, πρέπει ν α επισπευσθεί όσο γίν εται
η υιοθέτηση του «πράσιν ου πάσου δυο ταχ υτήτων »:
ώστε οι μη εμβολιασμέν οι πολίτες, με ημερήσιο πάσο,
ν α μπορούν  ν α μπαίν ουν  μόν ον  στο γραφείο τους και
ν α περιορισθούν  οι ν έες μολύν σεις.

«Είν αι αν αγκαίο, ιδίως στην  φάση που διαν ύουμε,
διότι υπάρχ ει κίν δυν ος ν α διαδοθεί η παραλλαγή Delta
Plus, με την  οποία έν ας ασθεν ής μπορεί ν α μολύν ει
ακόμη και εν ν έα αν θρώπους», εξήγησε ο Ριτσιάρν τι.

Ιταλία – Λάθος αποτέλεσμα δείχνει το 50% των rapid test
Η μελέτη έγινε στο Κέντρο Βιοτεχνολογιών Ceinge της Νάπολης και βασίσθηκε

σε τεστ που έκαναν ασθενείς με κορονοϊό

Χριστούγεννα 2021: 
Πότε κλείνουν τα

σχολεία για τις γιορτές

Σημειώνεται ότι φέτος, η
παραμονή των Χριστουγέννων
πέφτει Παρασκευή και τα Χρι-
στούγεννα, Σάββατο

Την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου
θα κλείσουν φέτος τα σχολεία
για τις διακοπές των Χριστου-
γέννων, ενώ η επιστροφή στα
θρανία θα γίνει τη Δευτέρα 10
Ιανουαρίου 2022.

Σημειώνεται ότι φέτος, η
παραμονή των Χριστουγέννων
πέφτει Παρασκευή (24 Δεκεμ-
βρίου) και τα Χριστούγεννα, 

Σάββατο (25 Δεκεμβρίου)
και γι’ αυτό τα σχολεία θα
κλείσουν από την Πέμπτη 23
Δεκεμβρίου.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με
το υπουργείο Παιδείας, οι
σχολικές αργίες ορίζονται ως
ακολούθως:

– Διακοπές Χριστουγέννων
από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι
και την 7η Ιανουαρίου.

– Διακοπές Πάσχα, από τη
Μεγάλη Δευτέρα μέχρι την
Κυριακή του Θωμά.

– Καλοκαιρινές διακοπές,
από την 1η Ιουλίου μέχρι και
την 31η Αυγούστου.
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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.,προς ενοικιαση
ή πώληση στα Νεόκτιστα
Ασπροπύργου,τριφατσο
με εύκολη πρόσβαση πρ-
ος όλες τις  εθνικές  ο-
δούς.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 φαρμα-
κείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 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
Ασπροπύρ-
γου!Πληροφορίες
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 
γκαρσονιέρα στον
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Κυρία ζητά μικρό 
διαμέρισμα ή γκαρσονιέρα
για ενοικίαση στην περ-
ιοχή του Ασπροπύργου 
Τηλ. επικοινωνίας  
6977616480

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: ifoniton-
amea@gmail.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 ΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΛΑΜ ΑΡΙΝΑΣ, Μ Ε ΒΑΣΙΚΕΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
ARGON, AΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Μ ΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μ Ε ΕΔΡΑ ΤΟΝ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6972807187

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

Ζητείται Υπάλληλος με δίπλωμα για μηχανάκι για
εξωτερικές εργασίες, από 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
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Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284


