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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6
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ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2,6,10,14,18,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Παγκόσμια Ημέρα Αν θρωπίν ων  Δικαιωμάτων
Παγκόσμια Ημέρα Ιδιοκτησίας
Μαρτύρων  Μην ά του Αθην αίου Ερμογέν ους επισκό-
που Αλεξαν δρείας και Ευγράφου, Γεμέλλου του πολ-
υάθλου και Θεοτέκν ου πρεσβυτέρου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Λιόσης Αναστάσιος Κ.Ειρήνης 2 & Αγίου

Δημητρίου, 2105580218

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Σκανδάλη Ειρήνη Δ., Ηρώων Πολυτεχνείου 6,

Μαγούλα, 2105558491

MANΔΡΑ
Μαρτζέλης Χρήστος Ι.

Στρατηγού Ρόκκα  56, 2105555550

Άνω Λιόσια
ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΙονίου Πελάγους 42Β

& Πηνειού, 2102474311

ΑΧΑΡΝΕΣ
Μητροκώτσα Δήμητρα - Μαρία
Αριστοτέλους 132, 210246225

AAννααφφοορράά  ααξξιιόόπποοιιννωωνν  ππρράάξξεεωωνν  κκααττάά  ττοουυ  ππρροοέέδδρροουυ
ττηηςς  ΠΠΟΟΕΕΔΔΗΗΝΝ,,  κκααττέέθθεεσσεε  οο  υυπποουυρργγόόςς  ΥΥγγεείίααςς  ΘΘάάννοοςς

Παρέμβαση εισαγγελέα μετά την καταγγελία 
Μ. Γιαννάκου για VIP ΜΕΘ

Την  άμεση παρέμβαση της Δικαιοσύν ης προκάλεσαν  οι
ς καταγγελίες του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχ άλη
Γιαν ν άκου ότι κρατιούν ται ΜΕΘ σε περίπτωση που
χ ρειαστούν  ν οσηλεία VIP πρόσωπα.
Με παραγγελία της προϊσταμέν ης της Εισαγγελίας Πρω-
τοδικών  Αθην ών , Σωτηρίας Παπαγεωργακοπούλου οι
επίμαχ ες καταγγελίες εν τάσσον ται στο πλαίσιο προκα-
ταρκτικής εξέτασης που διεν εργείται εδώ και καιρό από
τις εισαγγελικές αρχ ές με αφορμή καταγγελίες για θαν ά-
τους ασθεν ών  εκτός ΜΕΘ.

Σε αυτή τη δικογραφία θα εν ταχ θούν  και οι καταγγελίες
Γιαν ν άκου προκειμέν ου ν α ερευν ηθεί αν  διαπράττεται
η αξιόποιν η πράξη της παράβασης καθήκον τος.

Πλεύρης: Στη Δικαιοσύνη κατά Πλεύρης: Στη Δικαιοσύνη κατά 
Γιαννάκου μετά τις καταγγελίες γιαΓιαννάκου μετά τις καταγγελίες για
ΜΕΘ για ΜΕΘ για VIPVIP

Την  προσφυγή στη Δικαιοσύν η κατά του προέδρου της
ΠΟΕΔΗΝ προαν ήγγειλε ο υπουργός Υγείας Θάν ος
Πλεύρης το πρωί της Πέμπτης.
«Όσοι δεν  πηγαίν ουν  στην  εισαγγελία ν α πουν  αυτά
που καταγγέλλουν , θα κληθούν  ν α λογοδοτήσουν  για
τα ψέματα που λέν ε. Δεν  περιμέν ω την  εισαγγελία ν α
κιν ηθεί, κιν ούμαι εγώ και ζητώ από την  εισαγγελία ν α
ελέγξει τις ψευδείς και συκοφαν τικές αν αφορές που έγι-
ν αν », τόν ισε ο υπουργός Υγείας.

Ο κ. Πλεύρης επαν έλαβε ότι πρόκειται για ψεύδη και
δήλωσε εξοργισμέν ος καθώς όπως είπε θα μπορούσε
ν α δεχ θεί κριτική για παραλείψεις ή γιατί δεν  υπάρχ ουν
αρκετές ΜΕΘ αλλά είν αι εν τελώς διαφορετικό ν α χ αρ-
ακτηρίζει ουσιαστικά εγκληματίες την  κυβέρν ηση έν ας
συγκεκριμέν ος συν δικαλιστής.

Σε τροχιά υλοποίησης η ανέγερση 
Φοιτητικής Εστίας στα Άνω Λιόσια

Έ
να μεγάλο όραμα του
Δήμου Φυλής και του
Δημάρχου Χρήστου

Παππού μπαίνει σε τροχιά υλο-
ποίησης, καθώς, λίγο πριν τα
Χριστούγεννα, τίθεται υπόψη
των Υπουργών Ανάπτυξης  και
Παιδείας η Προγραμματική
Σύμβαση του Δήμου Φυλής  και
της Αναπτυξιακής του Επιχείρη-
σης με το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής (ΠΑ.Δ.Α), για τη δημιο-
υργία Φοιτητικής Εστίας και
νέου Διοικητικού Κέντρου στα
Άνω Λιόσια. Στη συνάντηση ανα-
μένεται να εξεταστεί το σχέδιο, εν
όψει της προώθησής του, για
έγκριση, στη Διϋπουργική Επιτροπή, με τη μορφή
της Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα
(ΣΔΙΤ).

Από εύνοια της τύχης, το ευχάριστο μήνυμα
έφτασε στο κινητό του Δημάρχου Χρήστου Παπ-
πού, το απόγευμα της Τετάρτης 8 Δεκεμβρίου 2021,
τη στιγμή που ο ίδιος και ο Πρύτανης του ΠΑ.Δ.Α
Παναγιώτης Καλδής  μιλούσαν για το μεγαλόπνοο
σχέδιο στην τελετή υποδοχής της δεύτερης σει-
ράς των φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμμα-
τος που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο, σε Άνω
Λιόσια και Φυλή, με την υποστήριξη του Δήμου.

Μάλιστα ο Πρύτανης ανέλυε τα πλεονεκτήματα
του σχεδίου και τη συγκοινωνιακή μελέτη, προ-
κειμένου να επιλεγεί η συντομότερη διαδρομή

μεταξύ της, υπό κατασκευή, Φοιτητικής Εστίας και
των εγκαταστάσεων του ΠΑ.Δ.Α. στη Λεωφόρο
Θηβών. Παράλληλα, δεν παρέλειψε να αναφερθεί
στην άριστη συνεργασία του Πανεπιστημίου με το
Δήμο Φυλής, η οποία οφείλεται, όπως είπε, στο
ότι ο τελευταίος έχει όραμα και ικανά στελέχη.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Χρήστος Παπ-
πούς ευχαρίστησε τον Πρύτανη και τους καθη-
γητές για τη συνεργασία, που θα οδηγήσει σε εξαι-
ρετικά αποτελέσματα και για τις δύο πλευρές και
πρόσθεσε ότι, μετά την έγκριση του σχεδίου ανέγε-
ρσης Φοιτητικής Εστίας και Διοικητικού Κέντρου,
θα προτείνει στο ΠΑ.Δ.Α. την εγκατάσταση κάποι-
ων από τις Σχολές ή τα Τμήματά του στο Δήμο
Φυλής.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 10
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Ανεμβολίαστοι θα θεωρούνται οι άνω των 
60 από Δευτέρα, αν δεν κάνουν την 3η δόση

Σ
ε καθεστώς lock-
down αναμένεται να
τεθούν από την

ερχόμενη Δευτέρα
όσοι εμβολιασμένοι

πολίτες άνω των 60 δεν
έκαναν την τρίτη δόση του
εμβολίου κατά του
κορoνοϊού έχοντας αφήσει
το επτάμηνο να παρέλθει.

Συγκεκριμέν α, όπως χ αρακτηρι-
στικά είπε ο υπουργός Υγείας,
Θάν ος Πλεύρης, μιλών τας το πρωί
της Πέμπτης, στον  ΣΚΑΪ, οι
πολίτες που είν αι άν ω των  60
ετών  οι οποίοι έχ ουν
συμπληρώσει επτά μήν ες από τον
εμβολιασμό τους, έξι μήν ες συν
έν ας ακόμη περιθώριο που είχ αν
για ν α εμβολιαστούν , θα λογίζον -
ται ως αν εμβολίαστοι από τις 13
Δεκεμβρίου.

«Η τρίτη δόση είν αι απαραίτητη
ειδικά σε συγκεκριμέν ες ηλικιακές
ομάδες άν ω των  60 ετών  και για
ν α λογίζεται κάποιος εμβολιασμέ-
ν ος από 13/12 θα πρέπει ν α

κάν ει και την  τρίτη δόση εν τός
επτά μην ών », τόν ισε ο υπουργός
Υγείας.

Ο κ. Πλεύρης υπεν θύμισε δε ότι
οι άν ω των  60 που δεν  έχ ουν
κάν ει καμία δόση έως τις 16 Ιαν ο-
υαρίου, θα έχ ουν  διοικητικό πρό-
στιμο 100 ευρώ μην ιαίως. Ο κ.
Πλεύρης τόν ισε ότι το μέτρο απέ-
δωσε από τις πρώτες ημέρες εφα-
ρμογής του, καθώς μέσα σε μία
εβδομάδα κλείστηκαν  85.000 ραν -
τεβού πρώτης δόσης εμβολιασμού

στους άν ω των  60.

Τι ισχ ύει για τους αν εμβολίαστο-
υς

Οι αν εμβολίαστοι πολίτες μπορ-
ούν  ν α μπαίν ουν  σε σούπερ μάρ-
κετ και άλλα καταστήματα για αγο-
ρές τροφίμων  και ποτών  αλλά και
σε κομμωτήρια και φυσικά φαρμα-
κεία. Ωστόσο, για καταστήματα
λιαν ικού εμπορίου και κομμωτήρια
θα πρέπει ν α προσκομίζουν  αρν -
ητικό rapid test.

Τη δημιουργία mega Μεταφορικού Κέντρου 
δρομολογεί ο Δήμαρχος Φυλής 

To σχέδιο προβλέπει τη  μετεγκατάσταση, στη Φυλή , των περίπου 500 μεταφορικών
επιχειρήσεων που λειτουργούν στον Ελαιώνα και ειδικότερα γύρω από τις οδούς Αγίας Άννας και Ορφέως

Στις 19 Οκτωβρίου 2021 ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος
Παππούς, υπογράφον τας τη σύμβαση δημιουργίας
Πάρκου Πρασίν ου και Αν αν εώσιμων  Πηγών  Εν έργειας
στη Χωματερή, είχ ε εξαγγείλει* δύο ν έα οραματικά έργα: 

1.Την  αν έγερση Φοιτητικής Εστίας του Παν επι-

στημίου Δυτικής Αττικής
(ΠΑ.Δ.Α.) και ν έου Διοικ-
ητικού Κέν τρου του Δήμου
στα Άν ω Λιόσια

2. Τη δημιουργία ν έου
Κέν τρου Μεταφορών
(LOGISTICS), σε έκταση
600 στρ. στη θέση “Σπηλι-
ές” της Δημοτικής Κοιν ότ-
ητας Φυλής, που θα
συγκεν τρώσει, σε έν α
σύγχ ρον ο και λειτουργικό
χ ώρο, περίπου 500 μεταφ-
ορικές επιχ ειρήσεις  

Πρόκειται για δύο μεγάλα
αν απτυξιακά έργα που ωρι-
μάζουν  παράλληλα. 

Το πρώτο θα συζητηθεί,
λίγο πριν  τα Χριστούγεν ν α,
στη συν άν τηση των  Υπο-

υργών  Αν άπτυξης και Παιδείας, προκειμέν ου ν α
εισαχ θεί, προς έγκριση, στην  αρμόδια Διυπουργική
Επιτροπή. 

Το δεύτερο δρομολογείται την  επόμεν η εβδομάδα,
οπότε αν αμέν εται ν α εγκριθεί, από την  Κυβερν ητική 

Επιτροπή Συμβάσεων  Στρατηγικής Σημασίας, στην
οποία προεδρεύει ο Υπουργός Υποδομών  Κώστας
Καραμαν λής, το σχ έδιο μετεγκατάστασης, στη Φυλή,
των  περίπου 500 μεταφορικών  επιχ ειρήσεων  που λει-
τουργούν  στον  Ελαιών α και ειδικότερα γύρω από τις
οδούς Αγίας Άν ν ας και Ορφέως. 

Η ωρίμαν ση του έργου θα αν ατεθεί στη Μον άδα
Ωρίμαν σης Έργων  του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής
Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). 

Μιλών τας για το έργο δημιουργίας ν έου Κέν τρου
Μεταφορών  ο Δήμαρχ ος Χρήστος Παππούς τόν ισε ότι,
με τον  τρόπο αυτό αξιοποιείται έν α σημαν τικό περιου-
σιακό στοιχ είο του Δήμου Φυλής, στο πλαίσιο του ν έου
στρατηγικού σχ εδιασμού που στοχ εύει, αφ’ εν ός  ν α
απεμπλέξει το Δήμο Φυλής από τη διαχ είριση των  απο-
ρριμμάτων  κι αφετέρου ν α δημιουργήσει αποδοτικές
εγκαταστάσεις για την  εθν ική οικον ομία και για το Δήμο
Φυλής.

“Το ν έο Κέν τρο, εκτός των  εσόδων  που θα αποφ-
έρει στο Δήμο, θα δημιουργήσει ν έες θέσεις εργασίας
που θα καλυφθούν  κατά προτεραιότητα, λόγω
εγγύτητας, από την  περιοχ ή μας. Με στοχ ευμέν ες
κιν ήσεις κάν ουμε την  αν άπτυξη πράξη”, πρόσθεσε ο
Δήμαρχ ος Φυλής.     

*https://www.y outube.com/watch?v =ASwc3IRaWgQ

Κορωνοϊός – 5.523 νέα
κρούσματα και 81 θάνατοι – 708
οι διασωληνωμένοι

Τ
α ν έα εργαστηριακά επιβεβαιωμέν α κρούσματα της
ν όσου που καταγράφηκαν  τις τελευταίες 24 ώρες
είν αι 5.523, εκ των  οποίων  2 εν τοπίστηκαν  κατό-

πιν  ελέγχ ων  στις πύλες εισόδου της χ ώρας.
Ο συν ολικός αριθμός των  κρουσμάτων  αν έρχ εται σε
989.814 (ημερήσια μεταβολή +0.6%), εκ των  οποίων
50.5% άν δρες.

Οι ν έοι θάν ατοι ασθεν ών  με COVID-19 είν αι 81, εν ώ
από την  έν αρξη της επιδημίας έχ ουν  καταγραφεί
συν ολικά 18.982 θάν ατοι. Το 95.3% είχ ε υποκείμεν ο
ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών  και άν ω. 

Ο αριθμός των  ασθεν ών  που ν οσηλεύον ται διασωλ-
ην ωμέν οι είν αι 708 (61.0% άν δρες). Η διάμεση ηλικία
τους είν αι 64 έτη. To 79.9% έχ ει υποκείμεν ο ν όσημα
ή/και ηλικία 70 ετών  και άν ω.

Μεταξύ των  ασθεν ών  που ν οσηλεύον ται διασωλην ω-
μέν οι, 571 (80.65%) είν αι αν εμβολίαστοι ή μερικώς
εμβολιασμέν οι και 137 (19.35%) είν αι πλήρως εμβολια-
σμέν οι.

Από την  αρχ ή της παν δημίας έχ ουν  εξέλθει από τις
ΜΕΘ 3.588 ασθεν είς.

Οι εισαγωγές ν έων  ασθεν ών  Cov id-19 στα ν οσοκομεία
της επικράτειας είν αι 429 (ημερήσια μεταβολή -4.45%).
Ο μέσος όρος εισαγωγών  του επταημέρου είν αι 424
ασθεν είς.

Η διάμεση ηλικία των  κρουσμάτων  είν αι 38 έτη (εύρος
0.2 έως 106 έτη), εν ώ η διάμεση ηλικία των  θαν όν των
είν αι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).
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Ο
ργανωμένο κύκλωμα πλαστογραφίας και
εμπορίας πλαστών εγγράφων, καθώς και
διακίνησης μεταναστών, που εκτός των

άλλων έκανε και «χονδρικό εμπόριο» πλαστών
εγγράφων σε άλλες ομάδες που δραστηριοποι-
ούνταν στον ίδιο χώρο και σε διεθνές επίπεδο,
εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανά-
στευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, σε
συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία 

Πληροφοριών και την Αντιτρομοκρατική Υπηρ-
εσία.

Σε συντονισμένη επιχείρηση, που πραγματο-
ποιήθηκε στις 7 και 8 Δεκεμβρίου 2021, στα Πατή-
σια και στον Άγιο Παντελεήμονα, συνελήφθησαν
δύο αλλοδαποί, (ένας Ιρακινός 39 ετών και ένας
Αιγύπτιος 36 ετών), ως βασικά μέλη του κυκλώμα-
τος, ενώ αναζητούνται δύο ακόμα αλλοδαποί
αφρικανικής καταγωγής.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, οι δρά-
στες κατάρτιζαν εξαρχής πλαστά διαβατήρια,
ταυτότητες, βίζες, άδειες οδήγησης ή κυκλοφο-
ρίας, αλλά πολλά ήταν κλεμμένα από διάφορες
χώρες της Ευρώπης. 

Μάλιστα οι δράστες «δειγμάτιζαν» τα έγγραφα
στους ενδιαφερόμενους μέσω ίντερνετ, προκειμέ-
νου να βλέπουν αν μοιάζουν με κάποιους στις
φωτογραφίες, (μέθοδος «lookalike», η οποία
συνήθως παρατηρείται στις παράνομες προωθή-
σεις μεταναστών αεροπορικώς). Η τιμή κάθε
εγγράφου κυμαινόταν από 300 έως 1.200 ευρώ.

Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν περισσότερα από 900 ταξιδιωτικά
κ.λπ. έγγραφα προερχόμενα κυρίως από διάφορ-
ες ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες. Μεταξύ αυτών,
από τη διενέργεια μακροσκοπικών και αρχει-
ακών ελέγχων, διαπιστώθηκε η ύπαρξη και εξα-
ρχής πλαστών εγγράφων, ενώ η αξία του συνόλου
των κατασχεθέντων εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις
400.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, από τα ανωτέρω κατασχεθέντα
έγγραφα, 216 δελτία ταυτότητας, 50 διαβατήρια, 8
άδειες ικανότητας οδήγησης και 4 άδειες διαμο-
νής έχουν δηλωθεί ως κλαπέντα-απολεσθέντα
έντυπα, τα οποία στην πλειοψηφία τους
προέρχονται από άλλες ευρωπαϊκές, κυρίως,
χώρες.

Αναστέλλεται η καταβολή χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας στους λογαριασμούς της ΔΕΗ

Έπειτα από συνεργασία του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέ-
κα και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, Σπήλιου Λιβανού, επεκ-
τείνονται τα μέτρα προστασίας από τις επι-
πτώσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης και
στις αγροτικές επιχειρήσεις που είναι συνδε-
δεμένες στη Μέση Τάση. Ειδικότερα, από
την 1 Νοεμβρίου 2021 έως και τις 31 Μαρτίου
2022, αναστέλλεται η καταβολή χρεώσεων
Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) για τις
αγροτικές επιχειρήσεις με τα εξής βασικά
χαρακτηριστικά κατανάλωσης:

- Αγροτικής χρήσης Μέσης Τάσης. 
- Αγροτικής χρήσης Μέσης Τάσης, για τις

τριφασικές παροχές ισχύος μεγαλύτερης ή
ίσης των 85 kVA. 

Το μέτρο για τη στήριξη των αγροτικών
επιχειρήσεων προβλέπεται σε τροπολογία
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων με τίτλο "Δίκαιη
Αναπτυξιακή Μετάβαση και Ρύθμιση Ειδικό-
τερων Ζητημάτων Απολιγν ιτοποίησης". 

Με την τροπολογία η Κυβέρνηση στηρίζει
έμπρακτα τις αγροτικές επιχειρήσεις, οι
οποίες πλήττονται από τις μεγάλες ανατιμή-
σεις στο κόστος ενέργειας. Η νομοθετική
ρύθμιση προβλέπει επίσης ότι η καταβολή
χρεώσεων ΥΚΩ αναστέλλεται για τις επιχει-
ρήσεις με τα εξής χαρακτηριστικά κατανάλω-
σης:

- Βιομηχανικής χρήσης Μέσης Τάσης >
13GWh.

- Βιομηχανικής χρήσης Μέσης Τάσης.
- Γεν ικής χρήσης Μέσης Τάσης.
- Βιομηχανικής χρήσης Μέσης Τάσης, για

τις τριφασικές παροχές ισχύος μεγαλύτερης
ή ίσης των 85 kVA. 

Σε εφαρμογή του μέτρου, οι προμηθευτές
ηλεκτρικής ενέργειας δεν θα περιλαμβάνουν
τη σχετική χρέωση ΥΚΩ στους λογαρια-
σμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
των αντίστοιχων πελατών. Το ποσό το
οποίο δεν  χρεώνεται καταχωρίζεται σε
ειδικό πεδίο του λογαριασμού με σημείωση
περί της αναστολής καταβολής χρεώσεων. 

Οι χρεώσεις ΥΚΩ που αντιστοιχούν

στην περίοδο Νοεμβρίου – Μαρτίου αναμέ-
νεται να εξοφληθούν όταν θα αποκλιμα-
κωθούν οι τιμές στη χονδρική αγορά ηλεκ-
τρικής ενέργειας και αξιολογώντας τις ανάγ-
κες του σχετικού ειδικού λογαριασμού. Ο
χρόνος και ο τρόπος εξόφλησης θα καθορι-
στούν με Απόφαση του Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας. 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: "Έχουμε διαμ-
ηνύσει ξεκάθαρα ότι δεν θα αφήσουμε τα
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις δίχως προ-
στασία απέναντι σε αυτήν την πρωτόγ-
νωρη ενεργειακή κρίση που πλήττει με σφο-
δρότητα την Ευρώπη. 

Εκτός από τα μέτρα που έχουμε λάβει, τα
οποία υπερβαίνουν τα 620 εκατ. ευρώ για

την περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου,
επεκτείνουμε τη στήριξη και στις αγροτικές
επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμένες στη
Μέση Τάση. Στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα
στον πρωτογενή τομέα σε μια περίοδο που
το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας πιέζεται
από τη ραγδαία αύξηση των τιμών του φυσι-
κού αερίου. Για τη μόν ιμη και σταθερή μείω-
ση του κόστους της αγροτικής παραγωγής, η
Κυβέρνηση έχει θεσμοθετήσει κίνητρα για
την αύξηση της χρήσης Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας, ενώ παράλληλα προχωρά
στην  εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου,
συνεκτικού σχεδίου για την ορθολογική
διαχείριση των υδάτων και τη μείωση του
κόστους άρδευσης". 

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός, δήλωσε: "Η
Κυβέρνηση από τη πρώτη στιγμή στάθηκε
στο πλευρό των παραγωγών που δοκιμά-
ζονται από την ενεργειακή κρίση καθώς και
την αύξηση του κόστους παραγωγής. Στο
πλαίσιο αυτό, έχουμε ήδη υλοποιήσει μια
τριπλή δέσμη μέτρων: τη μείωση του ΦΠΑ
στις ζωοτροφές από το 13% στο 6%, το αγρ-
οτικό πετρέλαιο στους συνεταιρισμένους,
στους νέους αγρότες και σε όσους μετέχουν
στη συμβολαιακή γεωργία, και τώρα την ανα-
στολή καταβολής των ΥΚΩ.  Είμαστε έτοι-
μοι, δε, εάν απαιτηθεί να λάβουμε και περ-
ισσότερα μέτρα για την έμπρακτη στήριξη
των παραγωγών. Κανείς δεν θα μείνει
μόνος του".

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα πλαστογράφησης εγγράφων
και διακίνησης μεταναστών
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Α
πό τις ν υχ τεριν ές ώρες της Παρ-
ασκευής έν α ν έο κύμα κακοκαι-
ρίας θα επηρεάσει όλη τη χ ώρα

από τα δυτικά με ισχ υρές βροχ ές και
καταιγίδες καθώς και χ ιον οπτώσεις στα
βόρεια ηπειρωτικά. Θα επηρεαστούν
αρχ ικά το Ιόν ιο, τα ηπειρωτικά,τα ν ησιά
του βoρείου και του αν ατολικού Αιγαίου,
η Εύβοια, οι Κυκλάδες και πιθαν ώς
πρόσκαιρα τα βορειότερα τμήματα των
Δωδεκαν ήσων .

Πιο αν αλυτικά, θα επηρεαστούν  με
ισχ υρές βροχ ές και καταιγίδες:

Από το βραδυ της Πέμπτης  και μέχ ρι
το απόγευμα της Παρασκευής τα ν ησιά
του Ιον ίου, η Ήπειρος, η δυτική Στερεά
και η δυτική Πελοπόν ν ησος.

Την  Παρασκευή:

Μέχ ρι το μεσημέρι: Οι προαν αφερθ-
είσες περιοχ ές και η δυτική, η κεν τρική
Μακεδον ία βαθμιαία η αν ατολική Μακε-
δον ία, τα ν ησιά του βόρειου και αν ατολι-
κού Αιγαίου, η Θεσσαλία, η κεν τρική
Στερεά, οι Σποράδες, η Εύβοια, η αν α-
τολική Πελοπόν ν ησος και πρόσκαιρα
και η αν ατολική Στερεά.

Μέχ ρι αργά το απόγευμα η Θράκη.
Από το μεσημέρι και μέχ ρι αργά το

βράδυ τα ν ησιά του αν ατολικού Αιγαίου
και τα Δωδεκάν ησα.

Μέχ ρι αργά το μεσημέρι πρόσκαιρα οι
Κυκλάδες και η δυτική Κρήτη.

Παράλληλα, θυελλώδεις ν ότιοι άν εμοι
θα πν έουν  στα πελάγη με έν ταση 7 με 8
μποφόρ. Την  Παρασκευή στο Αιγαίο,
μάλιστα, θα φτάσουν  τοπικά 9 μποφόρ.

Η ΓΓΠΠ
Η Γεν ική Γραμματεία Πολιτικής Προ-

στασίας του υπουργείου Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχ ει
εν ημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά
εμπλεκόμεν ες κρατικές υπηρεσίες,
καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμο-
υς της χ ώρας, ώστε ν α βρίσκον ται σε
αυξημέν η ετοιμότητα πολιτικής προ-
στασίας, προκειμέν ου ν α αν τιμε-
τωπίσουν  άμεσα τις επιπτώσεις από την
εκδήλωση των  έν τον ων  καιρικών  φαιν ο-
μέν ων .

Παράλληλα, συν ιστά στους πολίτες ν α
είν αι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμν ών τας
για τη λήψη μέτρων  αυτοπροστασίας
από κιν δύν ους που προέρχ ον ται από
την  εκδήλωση των  έν τον ων  καιρικών
φαιν ομέν ων .

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

Να ασφαλίσουν  αν τικείμεν α τα οποία
αν  παρασυρθούν  από τα έν τον α καιρι-
κά φαιν όμεν α εν δέχ εται ν α προκαλέ-
σουν  καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν  ότι τα λούκια και οι
υδρορροές των  κατοικιών  δεν  είν αι
φραγμέν α και λειτουργούν  καν ον ικά.

Να αποφεύγουν  ν α διασχ ίζουν  χ ει-
μάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχ ημα,
κατά τη διάρκεια καταιγίδων  και βροχ ο-
πτώσεων , αλλά και για αρκετές ώρες μετά
το τέλος της εκδήλωσής τους 

Να αποφεύγουν  τις εργασίες υπαίθρου
και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και
παράκτιες περιοχ ές κατά τη διάρκεια
εκδήλωσης των  έν τον ων  καιρικών  φαι-
ν ομέν ων  (κίν δυν ος από πτώσεις κεραυ-
ν ών ).

Να προφυλαχ τούν  αμέσως κατά τη
διάρκεια μιας χ αλαζόπτωσης. Να κατα-
φύγουν  σε κτίριο ή σε αυτοκίν ητο και ν α 

μην  εγκαταλείπουν  τον  ασφαλή χ ώρο,
παρά μόν ο όταν  βεβαιωθούν  ότι η
καταιγίδα πέρασε. Η χ αλαζόπτωση μπο-
ρεί ν α είν αι πολύ επικίν δυν η και για τα
ζώα.

Να αποφύγουν  τη διέλευση κάτω από
μεγάλα δέν τρα, κάτω από αν αρτημέν ες
πιν ακίδες και γεν ικά από περιοχ ές,
όπου ελαφρά αν τικείμεν α (π.χ . γλάστρ-
ες, σπασμέν α τζάμια κλπ.) μπορεί ν α
αποκολληθούν  και ν α πέσουν  στο έδα-
φος (π.χ . κάτω από μπαλκόν ια).

Να ακολουθούν  πιστά τις οδηγίες των
κατά τόπους αρμοδίων  φορέων , όπως
Τροχ αία κλπ.

ΝΝΕΕΟΟ  ΚΚΥΥΜΜΑΑ  ΚΚΑΑΚΚΟΟΚΚΑΑΙΙΡΡΙΙΑΑΣΣ  ΜΜΕΕΧΧΡΡΙΙ  ΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑΚΚΗΗ  
ΤΤαα  έέννττοονναα  φφααιιννόόμμεενναα  ττοο  ΣΣάάββββααττοο  θθαα  εεππηηρρεεάάσσοουυνν  κκααιι  ττηηνν  ΑΑττττιικκήή

Ο Δήμος Αχ αρν ών  έπειτα από τις συν τον ισμέν ες εν έργειες του Δημάρχ ου Σπύρου Βρεττού
και του αρμόδιου Αν τιδημάρχ ου για συγκοιν ων ιακά θέματα Νίκου Ξαγοράρη εν ημερών ει τους
δημότες ότι, από  τις 09/12/2021 έως 15/12/2021 θα υπάρχ ει λεωφορειακή σύν δεση μεταξύ Σ.Σ
Νερατζιώτισσας και Σ.Σ ΣΚΑ.

Πιο συγκεκριμέν α από τις 06:20 έως και 21:20 και για κάθε ώρα:
· Κάθε xx:20 Αν αχ ώρηση από Σ.Σ Νερατζιώτισσας προς Σ.Σ ΣΚΑ (Αποβάθρα Κων σταν τι-

ν ουπόλεως).

Κάθε xx:40 Αν αχ ώρηση από Σ.Σ ΣΚΑ (Αποβάθρα Κων σταν τιν ουπόλεως) προς Σ.Σ ΣΚΑ
(Αποβάθρα Φιλαδελφείας).

· Κάθε xx:50 Αν αχ ώρηση από Σ.Σ ΣΚΑ (Αποβάθρα Φιλαδελφείας) προς Σ.Σ Νερατζιώτισσας.

Δ. ΑΧΑΡΝΩΝ: Λεωφορειακή σύνδεση μεταξύ των Σ.Σ Νερατζιώτισσας και ΣΚΑ

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ – Προσφέρουμε
δώρα στα παιδιά του Δήμου

Ο
Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης στηρίζει και φέτος
την προσπάθεια συγκέντρωσης δώρων για παιδιά οικονομικά
αδύναμων οικογενειών του «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ».

Η δράση για τα παιδιά του Δήμου μας θα λάβει χώρα, όπως και σε όλους
τους Δήμους που στηρίζουν τη δράση, το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021
από τις 10:00 π.μ. μέχρι τις 14:00 μ.μ. στο Δημαρχείο (Στγ Νικολάου Ρόκκα
45).

Έλατε να προσφέρουμε όλοι μαζί την αγάπη μας μέσα από δώρα,
παιχνίδια, παιδκιά βιβλία και ό, τι άλλο μπορεί να ονειρευτεί κάθε παιδί.

Τα χριστουγεννιάτικα δώρα που θα προσφερθούν θα πρέπει να είναι και-
νούρια, ή μεταχειρισμένα, σε άριστη κατάσταση, έτοιμα να χρησιμοποιηθ-
ούν.

Τη διανομή τους θα επιμεληθεί η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μας.



Ποσό ύψους  4.800.000,00€ από τους Κ.Α.Π.,αποδίδεται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.,
ως τρίτη δόση για την υλοποίηση της  Προγραμματικής Σύμβασης για το
«Βοήθεια στο Σπίτι» , με απόφαση του ΑΝΥΠΕΣ Στ. Πέτσα.

Αποφασίζουμε
Κατανέμουμε, στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ από το λογαριασμό του Υπουργείου

Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο
«Κεντρικοί  Αυτοτελείς Πόροι  των Δήμων», ποσό ύψους τεσσάρων
εκατομμυρίων, οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (4.800.000,00€), αποκλειστικά και
μόνο για την εκπλήρωση των όρων της από 19.03.2021 Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., σχετικά
με την υλοποίηση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
Το ανωτέρω ποσό θα αποδοθεί με χρηματική εντολή του Υπουργείου
Εσωτερικών, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα κατά της Διαφθοράς, ο
Αντιπρόεδρος της Βουλής και

Βουλευτής Δυτικής Αττικής, Θανάσης
Μπούρας, συμμετείχε στο 1ο Φόρουμ Ακε-
ρ α ι ό τ η τ α ς
που διοργάνωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνει-
ας (ΕΑΔ) με τίτλο «Ενισχύοντας την εμπι-
στοσύνη των πολιτών στους Θεσμούς».

Εισαγωγικές παρεμβάσεις απηύθυναν
ο Διοικητής της ΕΑΔ, κ. Άγγελος Μπίνης,
ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ.
Παναγιώτης Πικραμμένος και ο Υπο-
υργός Επικρατείας, κ. Γιώργος Γεραπε-
τρίτης. Στην κεντρική συζήτηση παρενέ-
βησαν ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρή-
στος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Δικαι-
οσύνης, κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας και ο
Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου,
κ. Νότης Μηταράκης. 

Ο κ. Μπούρας πήρε το λόγο με την ιδι-
ότητα του Προέδρου της Επιτροπής
Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των
Ελλήνων. Κατά την τοποθέτησή του, ο κ.
Μπούρας τόνισε, αρχικά, τη στενή και
άριστη συνεργασία μεταξύ  της Αρχής και
της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας
κατά την τελευταία διετία, καθότι ως γνω-
στόν, όλες οι Ανεξάρτητες Αρχές της
χώρας υποβάλλουν την ετήσια έκθεση
πεπραγμένων τους στη Βουλή οι οποίες
και συζητώνται σε ιδιαίτερη συνεδρίαση
της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. 

Εν συνεχεία, ο Αντιπρόεδρος της Βου-
λής αναφέρθηκε στο σημαντικό ρόλο της
ΕΑΔ στην ευαισθητοποίηση και ενημέρω-
ση των φορέων του δημόσιου και ιδιωτι-
κού τομέα και των πολιτών σε θέματα
διαφάνειας, ακεραιότητας και λογο-
δοσίας. Ειδικά τα τελευταία χρόνια που η
χώρα μας βιώνει ακραίες συνθήκες παν-
δημίας και μεταναστευτικών ροών, το
έργο της Αρχής αναδεικνύεται ως
υψίστης σημασίας.

Ο κ. Μπούρας ολοκλήρωσε την τοποθ-
έτησή του λέγοντας ότι η σύσταση και λει-
τουργία της ΕΑΔ, αποτελεί τη μεγαλύτερη
κυβερνητική μεταρρύθμιση. Υπενθυμίζε-
ται ότι η Αρχή, με τον ιδρυτικό νόμο
4622/2019 ενσωμάτωσε το σύνολο των
αρμοδιοτήτων πέντε βασικών ελεγκτικών
δημόσιων φορέων (Γραφείο Γενικού
Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώμα
Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας
Διοίκησης, Σώμα Επιθεωρητών Υπηρε-
σιών Υγείας και Πρόνοιας, Σώμα Επιθ-
εωρητών Δημοσίων Έργων, το Σώμα
Επιθεωρητών-Ελεγκτών Μεταφορών),
καθώς και της Γενικής Γραμματείας Κατα-
πολέμησης της Διαφθοράς.

Ο κ. Μπούρας υποσχέθηκε ότι θα
συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με το
Διοικητή της Αρχής στην κατεύθυνση της
διασφάλισης ενός περιβάλλοντος που θα
αποτρέπει τα φαινόμενα διαφθοράς και
κακοδιοίκησης στο δημόσιο βίο για το
καλό των Ελλήνων πολιτών. 
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Η Περιφέρεια Αττικής καθιερώνει βραβεία 
και χρηματικά έπαθλα στους πρωτεύσαντες μαθητές
των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων Αττικής 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
«Ενισχύουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στους Θεσμούς
αποτρέποντας τα φαινόμενα διαφθοράς και κακοδιοίκησης

στο δημόσιο βίο για το καλό όλων των Ελλήνων»
Η Περιφέρεια Αττικής κατόπιν σχετι-

κής πρότασης του Περιφερειάρχη Γ.
Πατούλη, η οποία υπερψηφίστηκε
ομόφωνα κατά τη χθεσινή συνεδρίαση
του Περιφερειακού Συμβουλίου,
προχωρά στην καθιέρωση βραβείων και
χρηματικών επάθλων της τάξης των
1.500 ευρώ, τα οποία θα απονέμονται
κάθε χρόνο στους πρωτεύσαντες μαθη-
τές και μαθήτριες των τριών τελευταίων
τάξεων των Μουσικών και Καλλι-
τεχνικών Σχολείων Αττικής. 

Τα βραβεία θα φέρουν τον τίτλο
«Μίκης Θεοδωράκης» προς τιμήν
του εμβληματικού Έλληνα συνθέτη,
που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. 

Με αφορμή την καθιέρωση των βρα-
βείων ο Περιφερειάρχης Αττικής επισή-
μανε τα εξής: «Στόχος μας είναι με τη
συγκεκριμένη πρωτοβουλία να επιβρα-
βεύσουμε την ευγενή άμιλλα και την
προσπάθεια που καταβάλλουν για
διάκριση, οι μαθητές των Καλλιτεχνικών
και Μουσικών Σχολείων της Αττικής μας
τα οποία, ως Περιφέρεια Αττικής
στηρίζουμε έμπρακτα τη λειτουργία τους.
Παράλληλα βούλησή μας είναι να ενθα-
ρρύνουμε την πρόσβαση μαθητών και
μαθητριών στην μουσική και καλλιτεχνι-
κή παιδεία και να συμβάλλουμε στη διά-
δοση τους, καθώς αποτελούν κεντρι-
κούς πυλώνες του πολιτισμού μας.
Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το συνε-
ργάτη μου εντεταλμένο Περιφερειακό
Σύμβουλο Χ. Αλεξανδράτο, ο οποίος
διαθέτει μακρά και σημαντική εμπειρία
στα ζητήματα παιδείας, για τις προσπάθ-
ειες που καταβάλλει στην Περιφέρεια
μας για την επίλυση και ανάδειξη όλων
των ζητημάτων που σχετίζονται με
αυτόν τον τόσο κρίσιμο τομέα.  Θα
συνεχίσουμε και με άλλες δράσεις προς
αυτή την κατεύθυνση». 

Κατά τη προχθεσινή συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου, την κεντρι-
κή εισήγηση επί του θέματος έκανε ο
εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος

σε θέματα Παιδείας Χ. Αλεξανδράτος ο
οποίος, μεταξύ άλλων, επισήμανε πως
μεταξύ των στόχων της καθιέρωσης των
βραβείων είναι να αναδειχθεί, με
συμβολικό τρόπο, η σημασία της Μουσι-
κής Καλλιτεχνικής και Παιδείας γενικότε-
ρα, στην πρόοδο του πολιτισμού, τόσο
στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. 

Τα βραβεία 

Ειδικότερα σύμφωνα με την απόφαση
του Περιφερειακού Συμβουλίου, η Περ-
ιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο της καθιέρ-
ωσης των βραβείων, θα δώσει από ίδιο-
υς πόρους, σε κάθε Μουσικό και Καλλι-
τεχνικό Σχολείο της Αττικής τα οποία
είναι 8 στο σύνολο τους, το χρηματικό
ποσό των 1500 ευρώ για τη βράβευση 3
μαθητών-μαθητριών, που προήχθησαν
η αποφοίτησαν  με τον υψηλότερο
βαθμό, σε  κάθε μία εκ των τριών (3)
τελευταίων τάξεων του κάθε σχολείου
(δηλαδή από ένα βραβείο για κάθε
τάξη), μαζί με μία αναμνηστική πλακέτα
της Περιφέρειας Αττικής. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η απονομή
θα γίνει σε έναν μαθητή για κάθε τάξη,
μετά από διενέργεια κλήρωσης, που θα
διενεργηθεί  από τα ίδια τα σχολεία τους. 

Το ποσό θα διαιρεθεί ως εξής:
400 ευρώ για τους μικρότερους μαθη-

τές , 500 ευρώ για τους μεγαλύτερους
και 600 ευρώ για τους μαθητές της
τελευταίας τάξης, δηλαδή για τους  απο-
φοίτους πλέον των σχολείων αυτών. 

Τα σχολεία στα οποία θα απονέμονται
κάθε χρόνο τα βραβεία είναι τα εξής:

Μουσικό Σχολείο Αθήνας
Μουσικό Γυμνάσιο Αλίμου
Μουσικό Σχολείο Ιλίου
Μουσικό Σχολείο Πειραιά
Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Λ.Τ Γέρακα
Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Λ.Τ Κερα-

τσινίου-Δραπετσώνας
Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Λ.Τ Περιστε-

ρίου
Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αθηνών

Απόδοση 4,8 εκ. ευρώ από τους  ΚΑΠ (Γ΄δόση) στην ΕΕΤΑΑ για το ‘’Βοήθεια στο Σπίτι’’
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ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ. Μεγάρων: ΛΛεειιττοουυρργγίίαα  ννέέωωνν  πποολλιιττιισσττιικκώώνν  ττμμηημμάάττωωνν  κκααιι  
εεππέέκκτταασσηη  ττωωνν  υυφφιισσττάάμμεεννωωνν  σσεε  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  ππεερριιοοχχέέςς  

Η
ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ. Μεγάρων, αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα και την
χρησιμότητα του πολιτισμού ως εργαλείο για την αναβάθμιση της ζωής
των δημοτών και την ανάπτυξη του τόπου , δημιουργεί καινούργια τμή-

ματα και επεκτείνει τη λειτουργία υφιστάμενων πολιτιστικών τμημάτων σε περισ-
σότερες περιοχές του Δήμου μας.

ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΤΑ
– Νέο Εικαστικό Τμήμα: «Μαζί Δημιουργούμε», κάθε Δευ-

τέρα – Τετάρτη, 17:00-18:00, 18:00-19:00, 19:00-20:00
Νέο Τμήμα Διαλόγου: «Μαζί συζητάμε», κάθε Τρίτη 17:00

– 18:00
Τα νέα τμήματα θα στεγάζονται στο Παράρτημα ΚΑΠΗ

ΚΙΝΕΤΤΑΣ Τηλ: 22960 65600
– Σύντομα Ετοιμάζεται και Νέο Τμήμα Χορωδίας Παίδων

και Ενηλίκων το οποίο θα στεγάζεται στο κτήριο της
Κοινότητας Κινέτας. (ΠΕΟΑΚ) Τηλ: 22960 65600

ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ
– Νέο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών

Κάθε Τρίτη και Παρασκευή 16:00-20:00 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΩΔΕΙΟΥ 25ης Μαρτίου και Ν. Κρυάδα Τηλ:
22960-32509

ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ
– Ξεκίνησε Τμήμα Εικαστικών Τεχνών Κάθε Πέμπτη,

16:00-20:00, Ελ. Βεν ιζέλου και Σπύρου Καραγιώργου Τηλ:
22960 26294

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθ-
είτε στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ Κυριακούλειο Πολιτι-
στικό Κέντρο στην κεντρική πλατεία, T.K 19 100 Μέγαρα

Τηλ : 22960 89150 – 89188 e-mail:
dhkedhme@gmail.com

Σε όλα τα παραπάν ω ν έα τμήματα θα τηρηθούν  όλα
τα Μέτρα κατά της COVID-19.

Ο Δήμος Αχαρνών σε συνεργασία με
την Περιφέρεια Αττικής  και τον ΕΔΣΝΑ-
(ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ) ξεκινά-
ει   πρόγραμμα επιβράβευσης ανακύκλω-
σης πολιτών-THE GREEN CITY. 

Μέσω του προγράμματος οι κάτοικοι
του Δήμου μας θα έχουν τη δυνατότητα να
ανακυκλώνουν διαχωρισμένα υλικά πολ-
λών κατηγοριών και να επιβραβεύονται:

�� χαρτί/χαρτόνι, 
�� πλαστικά, 
�� μεταλλικά αντικείμενα, 
�� γυαλί, 

�� ηλεκτρονικό/ηλεκτρικό εξοπλισμό, 
�� βρώσιμα λίπη και έλαια καθώς και 
�� ρούχα/υφάσματα. 
Ανάλογα με τον τύπο και το βάρος κάθε

υλικού που θα προσκομίζουν στα κινητά
πράσινα σημεία (θα υπάρχει ζυγιστικό
μηχάνημα σε κάθε σημείο) �  θα
κερδίζουν πόντους THE GREEN CITY. 

Η εξαργύρωση των πόντων αφορά
προσφορές και εκπτώσεις από συμβεβ-
λημένες επιχειρήσεις τις οποίες μπορείτε
να βρείτε στην ιστοσελίδα :

https://www.citipost.gr/.

Σήμερα στις 19:00 η Φωταγώγηση 
Χριστουγεννιάτικου Δέντρου 

στην κεντρική πλατεία Αχαρνών

Φωταγώγηση Χριστουγεν ν ιάτικου Δέν τρου στην  κεν τρική πλατεία Αχ αρν ών .
Ελάτε ν α φωτίσουμε την  πόλη μας σε μια γιορτή με χ ριστουγεν ν ιάτικα κάλαν τα,

παραδοσιακά εδέσματα και ζεστό κρασί.
Την  εκδήλωση θα πλαισιών ει το  μουσικό συγκρότημα "48 ΩΡΕΣ" 

Πρόγραμμα επιβράβευσης ανακύκλωσης
πολιτών ξεκινάει ο Δήμος Αχαρνών
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«Βόμβα» Μπουρλά για τέταρτη 
δόση λόγω «Όμικρον»!

Ανοιχτό ενδεχόμενο για
χορήγηση τέταρτης δόσης
εμβολίου άφησε ο Άλμπε-
ρτ Μπουρλά.

Ο διευθύνων σύμβου-
λος της Pfizer δήλωσε ότι
μπορεί να χρειαστεί μια
τέταρτη δόση εμβολίου
για τον κορωνοϊό για
καλύτερη προστασία έναν-
τι της παραλλαγής Όμικρ-
ον, καθώς οι  αρχικές
μελέτες έχουν δείξει ότι
θα μπορούσε να υπονο-

μεύσει την προστασία των αντισωμάτων με δύο
δόσεις.Ο Άλμπερτ Μπουρλά είπε ότι η εταιρεία
περίμενε να δει δεδομένα από τον πραγματικό
κόσμο για να καθορίσει εάν θα απαιτηθούν πρό-
σθετες δόσεις ειδικά για την Όμικρον.

«Όταν δούμε δεδομένα από τον πραγματικό
κόσμο, θα προσδιορίσουμε εάν η Όμικρον
καλύπτεται καλά από την τρίτη δόση και για πόσο
χρονικό διάστημα. Και  το δεύτερο σημείο,
νομίζω ότι θα χρειαστούμε μια τέταρτη δόση»,
είπε ο Άλμπερτ Μπουρλά, προσθέτοντας ότι τα
δεδομένα θα μπορούσαν να αναμένονται τις επό-
μενες δύο εβδομάδες.

Την προκαταβολή του
επιδόµατος θέρµανσης αναµέ-
νεται να δουν  στους λογαρια-
σµούς τους, σηµερα Παρασκε-
υή 10 ∆εκεµβρίου 2021,
περίπου 680.000 δικαιούχοι.

Ειδικότερα, πρόκειται
για δικαιούχους του περσινού
επιδόµατος θέρµανσης που
υπέβαλαν τη σχετική αίτηση
έως το τέλος Νοεµβρίου.Όπως
αναφέρουν τα ρεπορτάζ, η
καταχώρηση των παραστα-
τικών για τις αγορές τους θα
πρέπει να γίνει έως τις 15
∆εκεµβρίου.

Ακόµα, όσοι δικαιούνται το
επίδοµα και δεν πρόλαβαν
την παραπάνω προθεσµία θα
έχουν χρονικό περιθώριο
µέχρι τις 15 ∆εκεµβρίου 2021 

να κάνουν την αίτησή τους,
ώστε να εισπράξουν την
ενίσχυση µέχρι τις 30 ∆εκεµ-
βρίου.

Εν τω µεταξύ, θα ακολουθή-
σουν άλλες δύο πληρω-
µές:Έως την 28η Φεβρουα-
ρίου 2022 για το σύνολο των
αγορών που θα τιµολογηθούν
έως την 31η Ιανουαρίου 2022
και υπό την προϋπόθεση
καταχώρισης των απαιτούµε-
νων στοιχείων έως και την
15η Φεβρουαρίου 2022.Έως
την 29η Απριλίου 2022 για το
σύνολο των αγορών που θα
τιµολογηθούν έως την 31η
Μαρτίου 2022 και υπό την
προϋπόθεση καταχώρισης
των απαιτούµενων στοιχείων
έως και τη 15η Απριλίου
2022.

ΕΕοορρτταασσττιικκόό  ωωρράάρριιοο
--  ΑΑννοοιικκττάά  τταα  µµααγγααζζιιάά  ττηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή

Με ανακοίνωσή της, η Ελληνική Συνοµοσπονδία Εµπορίου και
Επιχειρηµατικότητας γνωστοποίησε τον τρόπο που θα λειτο-
υργήσουν τα καταστήµατα τις Κυριακές για τον ∆εκέµβριο

2021.
Το εορταστικό ωράριο ξεκινά την Κυριακή 12 ∆εκεµβρίου 2021, µε

τα εµπορικά καταστήµατα να είναι ανοιχτά την Κυριακή 12 και την Κυρ-
ιακή 19 ∆εκεµβρίου 2021.Εορταστικό ωράριο 2021 στα εµπορικά καταστή-
µατα - 

Ποιες Κυριακές είναι ανοιχτά

Σύµφωνα µε τον Εµπορικό Σύλλογο Αθηνών (ΕΣΑ), τα καταστήµατα θα
είναι ανοιχτά τόσο την Κυριακή 12 ∆εκεµβρίου, όσο και την Κυριακή 19
∆εκεµβρίου 2021. Το προτεινόµενο ωράριο του ΕΣΑ περιλαµβάνει:Συνεχές
ωράριο τις καθηµερινές από τις 10.00 το πρωί ως τις 21.00 το βράδυ.Τα Σάβ-
βατα, τα καταστήµατα θα ανοίγουν στις 10.00 και θα κλείνουν στις 18.00.

Το ωράριο λειτουργίας για τις Κυριακές είναι 11.00 µε 18.00.
O πρόεδρος του Εµπορικού συλλόγου Αθηνών, Σταύρος Καφούνης, δήλω-

σε για το εορταστικό ωράριο 2021 και τα εµπορικά καταστήµατα: «Σας περ-
ιµένουµε µε απόλυτη ασφάλεια στα εµπορικά καταστήµατα για να γιορτά-
σουµε όλοι µαζί τα Χριστούγεννα στις στολισµένες αγορές, έχοντας εξασφ-
αλίσει την πλήρη τήρηση των υγειονοµικών πρωτοκόλλων, σωστές τιµές,
επάρκεια προϊόντων, καλή διάθεση και φιλική εξυπηρέτηση».

ΣΗΜΕΡΑ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥΣΗΜΕΡΑ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ
ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΥΣΕΠΙ∆ΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΥΣ

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ



Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021 θριάσιο-9

Εντυπωσιακή αύξηση κερδών για τον Λιμένα Ελευσίνας 

Ο κύκλος εργασιών του Ο.Λ.Ε. ΑΕ εμφανίζει για το έτος 2020 αύξηση περίπου
40,15%  συγκριτικά με το προηγούμενο έτος 2019.

Δ
ε θα κλείσουν νωρίτερα
τα σχολεία για τις γιορτές
των Χριστουγέννων

λόγω κορονοϊού διαμηνύει  το
υπουργείο Παιδείας, ενώ την ίδια
ώρα καλεί  τους γονείς να συμμε-
τάσχουν στην ενημέρωση για τον
εμβολιασμό των παιδιών 5 -11
ετών η οποία θα γίνει  την επόμενη
Τρίτη 14 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα σήμερα  το υπο-
υργείο Παιδείας θα ανακοινώσει
την πλατφόρμα στην οποία θα
μπορούν να μπουν οι  γονείς προ-
κειμένου να διατυπώσουν τι ς
ερωτήσεις τους έως και τη Δευ-
τέρα 13 Δεκεμβρίου.

Οι ερωτήσεις αυτές θα ομαδο-
ποιηθούν και την Τρίτη οι  γονείς,

θα παρακολουθήσουν ζωντανά
(σε l ink που επίσης θα κοινοποι-
ηθεί  από το υπουργείο) τις απαν-
τήσεις που θα δώσουν οι  κυρίες,
Μαρία Θεοδωρίδου, πρόεδρος
της Εθνικής Επιτροπής Εμβολια-
σμών και Βάνα Παπαευαγγέλου
Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμω-
ξιολογίας και μέλος της Επιτρο-
πής Εμπειρογνωμόνων.

Εκείνη τη στιγμή οι  γονείς εφό-
σον το επιθυμούν μπορούν να
κάνουν και επιπλέον ερωτήσεις
απευθείας στους ειδικούς επιστή-
μονες.

Δε θα κλείσουν τα σχολεία
Όσον αφορά στο πρόωρο

κλείσιμο των σχολείων για τις γιο-
ρτές των Χριστουγέννων, η υφυ-

πουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή,
απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο,
τονίζοντας ότι  «δεν καμία
περίπτωση δεν θα κλείσουν
νωρίτερα τα σχολεία» και ότι  δεν
υπάρχει  τέτοια συζήτηση από
ειδικούς αλλά και την κυβέρνηση.

Το κλείσιμο το σχολείων όχι
μόνο για τα Χριστούγεννα αλλά
και γενικότερα λόγω των κρου-
σμάτων κορονοϊού σε μαθητές
έχει  αποκλείσει  και  η υπουργός
Παιδείας Νίκη Κεραμέως με την
υπογράμμιση ότι  η κυβέρνηση
έχει  χρέος να προστατεύσει  τη
δημόσια και την ατομική υγεία
αλλά και να διασφαλίσει  τη δια
ζώσης λειτουργία του σχολείου
και γι ' αυτό το λόγο δαπανά τερά-

στια κονδύλια για αυξημένο
αριθμό τεστ στα παιδιά.

Μάλιστα επεσήμανε ότι  τι ς
τελευταίες δύο εβδομάδες τα
κρούσματα κορονοϊού στα σχο-
λεία έχουν μειωθεί  κατά περίπου
1.000 και  σε σύνολο 85.000
τμημάτων είναι  κλειστά λόγω κορ-
ονοϊού περίπου 15.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που
παρουσίασε η υπουργός Παι -
δείας, πάνω από το 85% των
εκπαιδευτικών στα σχολεία είναι
εμβολιασμένοι ενώ στους μαθητές
του Λυκείου το ποσοστό εμβολια-
σμού αγγίζει  πλέον το 50%.

ΥΥΥΥπππποοοουυυυρρρργγγγεεεείίίίοοοο    ΠΠΠΠααααιιιιδδδδεεεείίίίααααςςςς
Δε θα κλείσουν νωρίτερα τα 
σχολεία για τις γιορτές των 
Χριστουγέννων λόγω κορωνοϊού 

Έ
κρηξη κερδοφορίας σημείωσε ο Οργανι-
σμός Λιμένος Ελευσίνας ΑΕ σύμφωνα με
τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης

του έτους 2020 σε σχέση με το 2019, τα οποία
απεστάλησαν στην γενική συνέλευση του
μετόχου (ΤΑΙΠΕΔ) προς έγκριση.

Όπως προκύπτει από τον οικονομικό απολο-
γισμό του έτους 2020 και τα οριστικά στοιχεία
των σχετικών οικονομικών καταστάσεων, ο
Οργανισμός καταγράφει θεαματική αύξηση των 

καθαρών κερδών προ φόρων κατά 384,91% σε 
σύγκριση με την προηγούμενη χρήση του έτους

2019.
Αναλυτικότερα, 
Ο κύκλος εργασιών του Ο.Λ.Ε. ΑΕ εμφανίζει

για το έτος 2020 αύξηση περίπου 40,15%
συγκριτικά με το προηγούμενο έτος 2019. Η
αύξηση οφείλεται κυρίως σε αύξηση ελλιμενι-
σμού πλοίων σε χώρους αρμοδιότητας Ο.Λ.Ε.
ΑΕ. 

Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας κατά το έτος
2020 παρουσιάζουν  αύξηση κατά 25,88%  σε
σχέση με 2019. 

Τα μικτά κέρδη εκμετάλλευσης της χρήσης κατά
το έτος 2020 εμφανίζουν σημαντική αύξηση κατά
58% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων κατά το έτος
2020 αυξήθηκαν κατά 384,91% συγκριτικά με το
αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγούμενου
έτους 2019. 
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«Το ν α λέγεται ότι γιατροί και ν οσηλευτές και προφαν ώς και πολιτικά προϊστάμε-
ν οι, βρίσκον ται σε έν α κύκλωμα εγκληματικό που κρατάει κλίν ες κεν ές προκειμέ-
ν ου αν  αρρωστήσει ο Ντσουν ος, ο Κούτρας ή ο Πλεύρης ν α μπορέσει ν α έχ ει
κλίν η ΜΕΘ και ν α μην  έχ ουν  άλλοι συμπολίτες, με συγχ ωρείτε αυτό είν αι ψευδέ-
στατο, συκοφαν τικό και σας εν ημερών ω ότι έχ ω ήδη συν τάξει την  αν αφορά αξιο-
ποίν ων  πράξεων  για ν α την  καταθέσω».

Οι ισχ υρισμοί Γιαν ν άκου για άδειες κλίν ες ΜΕΘ για VIP

Υπεν θυμίζεται πως ο κ. Γιαν ν άκος, μιλών τας την  Τετάρτη στον  ΣΚΑΪ,
ισχ υρίστηκε πως τις 647 κλίν ες ΜΕΘ που διατίθεν ται για περιστατικά κορον οϊού
σε όλη τη χ ώρα, οι 47 παραμέν ουν  κεν ές, εν ώ υπάρχ ουν  τουλάχ ιστον  114 ασθε-
ν είς διασωλην ωμέν οι εκτός ΜΕΘ στα ν οσοκομεία. 
«Με βάση το πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Υγείας λειτουργούν  647
κλίν ες ΜΕΘ για περιστατικά κορον οϊού. Με τα στοιχ εία που δίν ον ται οι διασωλ-
ην ωμέν οι είν αι 714. Άρα ακόμα και όλοι διασωλην ωμέν οι ν α ήταν  στις ΜΕΘ,
υπάρχ ουν  τουλάχ ιστον  114 ασθεν είς με κορων οϊό που βρίσκον ται εκτός ΜΕΘ επί
πολλές μέρες, εν ώ πολλοί χ άν ουν  τη ζωή τους. Και ρωτώ εγώ αφού έχ ουμε 114
εκτός ΜΕΘ διασωλην ωμέν ους γιατί οι 47 κλίν ες δε γεμίζουν ;», επισήμαν ε.
Μάλιστα, ο κ. Γιαν ν άκος αν έφερε ότι χ θες το βράδυ εν ώ υπήρχ αν  δυο κεν ές
κλίν ες στο ΚΑΤ, δεν  μεταφέρθηκε στο ν οσοκομείο έν α αν δρόγυν ο, 58 και 59 ετών
αν τίστοιχ α, που ν οσηλεύον ταν  διασωλην ωμέν οι εκτός ΜΕΘ στη Νίκαια από την
προηγούμεν η μέρα. «Στη λίστα αν αμον ής υπάρχ ουν  μόν ο μη επών υμοι άν θρω-
ποι. Δεν  είν αι μητροπολίτες ή επών υμοι», κατέληξε. 

Συνεχίζεται από τη σελ. 2

Υπ. Πολιτισμού: Προσλήψεις
25 ατόμων στο κτήμα Τατοΐου

T
o υπουργείο Πολιτισμού προκηρύσσει την πρόσληψη του παρακά-
τω επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβα-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση

των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΤΕΩΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ»
του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση κινητών αντικειμένων της τέως
βασιλικής οικογένειας από τα κτήρια στο Κτήμα Τατοΐου – Προετοιμασία
εκθεμάτων για την έκθεση κινητών αντικειμένων της τέως βασιλικής οικο-
γένειας από τα κτήρια στο Κτήμα Τατοΐου» με ID Δράσης 16875 και Κ.Ε.
2021ΤΑ01400006, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παρά-
τασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο
από την εξέλιξη αυτού.
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Έβρεξε καμπάνες 
στην Δυτική Αττική

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.Δ.Α. αφού
έλαβε υπόψη της τις σχετικές διατάξεις του άρθρ-
ου 10 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., τον
Κ.Α.Π. καθώς επίσης τα Φύλλα Αγώνων του Πρω-
ταθλήματος και του Κυπέλλου της διοργάνωσης
της Ε.Π.Σ.Δ.Α, επιβάλλει ποινές σε ποδοσφαιρι-
στές σωματείων, τους παράγοντες και τους αξιωμα-
τούχους ως εξής:

ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Αρ.Δελτίου ΕΠΟ:
2007242, ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, 1(μια) Αγω-
νιστική και χρηματικό πρόστιμο 10€

ΡΟΥΠΛΛΙ ΓΚΕΡΑΛΝΤ, Αρ.Δελτίου ΕΠΟ:
1501856, ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ, 1(μια) Αγω-
νιστική και χρηματικό πρόστιμο 10€

ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Αρ.Δελτίου
ΕΠΟ:1443656, ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ,
1(μια) Αγωνιστική και χρηματικό πρόστιμο 10€

ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Αρ.Δελτίου
ΕΠΟ:1319394, ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ, 1(μια)
Αγωνιστική και χρηματικό πρόστιμο 10€

ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Αρ.Δελτίου
ΕΠΟ:1318526, ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ, 1(μια)
Αγωνιστική και χρηματικό πρόστιμο 10€

ΠΑΤΣΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Αρ.Δελτίου
ΕΠΟ:1163634, ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ, 3(τρεις)
Αγωνιστικές και χρηματικό πρόστιμο 120€

Στον αξιωματούχο ΧΡΟΥΣΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (προ-
πονητής) του ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ,
2(δύο) Αγωνιστικές και χρηματικό πρόστιμο 100€

Στον αξιωματούχο ΛΕΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΠΑΪΚΟΣ
(προπονητής φυσ. κατάστασης) του Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ,
2(δύο) Αγωνιστικές και χρηματικό πρόστιμο 150€

Στον αξιωματούχο ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (προπονητής) της ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, 3(τρεις) Αγωνιστικές και χρηματικό
πρόστιμο 120€

Στον αξιωματούχο ΚΟΠΙΤΣΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (προ-
πονητής) της ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ, 4(τέσσερις)
Αγωνιστικές και χρηματικό πρόστιμο 220€

Ο πίνακας των σκόρερ του Νοτίου και
Βορείου ομίλου της Super League 2 
Βόρειος Ομιλος

5 γκολ: Πασάς (Βέροια). 4 γκολ: Κανίς (Πανσερραϊκός). 3 γκολ:
Κούτσιας (ΠΑΟΚ Β’), Ζαφειράκης (Πιερικός), Γκίνη (Αναγέννηση
Καρδίτσας), Διαμαντόπουλος (Ξάνθη), Ρόβας (Αλμωπός Αρι-
δαίας). 2 γκολ:  Κουσκουνάς Ελευθεριάδης, (Τρίκαλα), Βοΐλης
(Ολυμπιακός Β’), Σαραντίδης (Θεσπρωτός), Βλαχομήτρος (Νίκη
Βόλου), Γιαννίτσης (Απόλλων Λάρισας), Ιμπραΐμι (Ξάνθη), Χαν-
τζάρας (Πιερικός), Μπιανκόνι (Αναγέννηση Καρδίτσας), Σιάφα,
Κουντουριώτης (Ολυμπιακός Βόλου), Ακούνια (ΑΕΛ). 1 γκολ: Σκο-
πελίτης, Μπάτροβιτς (Ολυμπιακός Βόλου), Νίκολιτς, Μαρίνος,
Κίτσος, Μπα, Κωστή (Ολυμπιακός Β’), Εμπουσί, Καρανάτσιος,
Παντελιάδης, Μαυρίδης, Καγκελίδης (Πιερικός), Παπάζογλου, 

Δημητριάδης, Γκινσάρι, Φαζός, Πλατέλλας, Μονρόζ (Ξάνθη),
Μπενγκόα, Κοτσώνης, Βιδάλ, Λαρέα (Αναγέννηση Καρδίτσας),
Κανούλας, Λίταινας, Ζιάκας (Απόλλων Λάρισας), Ριζογιάννης
(Τρίκαλα), Πούφλης, Πατσέκο, Κωνσταντίνου, Ντ’ Αλέσιο, Γώγος,
Βαταμίδης (Θεσπρωτός), Ρίβας, Γιουκούδης, Καράμπελας
(Αλμωπός Αριδαίας), Κολομπίνο, Γιάκος, Ογκμποε (ΑΕΛ), Καρ-
τσαμπάς, Χρουσιέλ, Μ. Παπαστεριανός (Ηρακλής), Πανα-
γιώτου, Πανίδης, Ινγκασον (ΠΑΟΚ Β΄), Γκαρσία, Παναγιωτίδης,
Τζοβάρας, Τσουκαλάς (Νίκη Βόλου), Μούργος, Φοφανά, Γιακο-
υμάκης, Σκόνδρας, Ράμος (Βέροια), Καλογέρης, Δαλιανόπουλος
(Απόλλων Πόντου), Μαρκιόνι, Παπαβασιλείου (Πανσερραϊκός).

Νότιος Όμιλος

6 γκολ: Σταματελόπουλος (Ρόδος). 4 γκολ: Χατζησάββας (Ηρό

δοτος), Μπαΐροβιτς (Χανιά). 3 γκολ: Αρναρέλλης (Αιγάλεω),
Δούμτσιος (Λεβαδειακός). 2 γκολ: Μαρκόφσκι (Ρόδος), Μουνιέ,
Δούμτσης (Καλλιθέα), Ντοριβάλ, Καραγκούνης (Κηφισιά), Τριμ-
μάτης (Αιγάλεω), Γιούσης, Κοσίδης (ΑΕΚ Β’), Σινγκ, Κουϊρουκίδης
(Διαγόρας Ρόδου), Βασιλόγιαννης (Χανιά), Πολέτο, Νίλι (Λεβα-
δειακός), Ντεμέτριους, Νταρζίσιο (Επισκοπή). 1 γκολ: Ντοναλ-
ντόνι, Ρούνεϊ, Ναζίμ, Σταματής (Καραϊσκάκης), Αδαμάκης, Μαρ-
τσάκης, Μακρυδημήτρης (Ρόδος), Σωτηράκος, Οικονομίδης
(Κηφισιά), Κορνέζος Χριστόπουλος (ΑΕΚ Β'), Βαρκάς, Τριαντα-
φυλλάκος (Χανιά), Νίκας (Λεβαδειακός), Ζαΐμι, Λάμτσε (Αστέρ-
ας Βλαχιώτη), Βουτσάς, Κόνραντ, Κούατενγκ (Εργοτέλης), Χιμέ-
νεθ, Λεμονής, Αντερέγκεν, Μεσσιδόρο (ΟΦΙ), Ποζατζίδης (Καλ-
λιθέα), Σέχου, Θεοχάρης, Αθανασακόπουλος, Κούτσιας
(Παναθηναϊκός Β’), Μαρκόφσι, Αναστασόπουλος, Μπακαγιόκο,
Λουκίνας (Καλαμάτα), Βουκελάτος (Αιγάλεω).

ΕΠΣΔΑ: Τα παιχνίδια τα γήπεδα 
και η ώρα έναρξης των αγώνων
το Σαββατοκύριακο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(10η αγωνιστική)

Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ – Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ) Σάββατο 11/12/21
15:00

ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΒΥΖΑΣ ΦΡΑΓΚΕΙΟ
Σάββατο 11/12/21 15:00

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ – ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ Σάββατο 11/12/21 15:00

ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟY
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Κυριακή 12/12/21 11:30

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ) Κυριακή 12/12/21 15:00

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Κυριακή 12/12/21 15:00

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ Κυριακή 12/12/21 15:00

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΔΗΜ.
ΣΤΑΔΙΟ ΦΥΛΉΣ Κυριακή 12/12/21 15:00

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(10η αγωνιστική)

ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. – ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Σάββατο 11/12/21 15:00

Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Σάββατο 11/12/21 15:00

ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ ΔΥΝΑΜΗΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Σάββατο 11/12/21 15:30

ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ – Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Κυριακή 12/12/21 10:00

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Κυριακή 12/12/21 12:30
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ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

48

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021 η «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ»

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
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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



16-θριάσιο Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021


