
Καθηγητής και μαθητές
έπαιξαν ξύλο σε ΕΠΑΛ

στο Αιγάλεω

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑ
- ΓΙΩΡΓΟΥΑΜΥΡΑ

Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης τωνρητινεργατών
Μεγάρων που επλήγησαν από την μεγάλη δασική

πυρκαγιά του Μαΐου του 2021.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ
2239Αρ. Φύλλου 4296 Tετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021 Έτος 26ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

ΗΗΤΤΑΑΝΝ  ΟΟΛΛΟΟΙΙ  ΕΕΚΚΕΕΙΙ......
ΗΗ  ΣΣΥΥΝΝEEΣΣΤΤΙΙΑΑΣΣΗΗ  

ΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΑΑΛΛΑΑΙΙΜΜΑΑΧΧΩΩΝΝ  ΤΤΟΟΥΥ
ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΙΙΑΑΚΚΟΟΥΥ

Εκπαιδευτική επίσκεψη προπτυχιακών
φοιτητών του  Aegean Omiros College

στον Λιμένα Ελευσίνας
ΟΟΛΛΕΕ  ΑΑ..ΕΕ..::  ΥΥπποοσσττήήρριιξξηη  εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν

φφοορρέέωωνν  πποουυ  ππρροοάάγγοουυνν  
θθεεωωρρηηττιικκέέςς  κκααιι  ππρραακκττιικκέέςς  ππττυυχχέέςς  ττηηςς
σσύύγγχχρροοννηηςς  ννααυυττιικκήήςς  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς

Ιδιαίτερη μέριμνα για το 
Χριστουγεννιάτικο τραπέζι   
Ολοκληρώθηκε η μεγάλη διανομή
του Κοινωνικού Παντοπωλείου σε

περίπου 800 οικογένειες 
σσεελλ..  99

ΣΧΕΔΙΟ ΔΥΟ ΦΑΣΕΩΝ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ 

ΚΚ..  ΜΜηηττσσοοττάάκκηηςς::ΚΚ..  ΜΜηηττσσοοττάάκκηηςς::
ΔΔύύοο  δδωωρρεεάάνν  
sseellff  tteesstt  γγιιαα
ττιιςς  γγιιοορρττέέςς  

σσεελλ..  22--44

ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΑΠΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
- Θεμελιώνουμε την Κοινωνία: Ένα έργο για την 
ενδυνάμωση των παιδιών του Θριασίου Πεδίου

Εκδήλωση Παρουσίασης Αποτελεσμάτων: Τετάρτη 22
Δεκεμβρίου 2021, 11:00

Σπ. Βρεττός:Σε αυτή την προσπάθεια 
μπορούμε να συμβάλλουμε όλοι

15104 – Τηλεφωνική γραμμή
για καταγγελίες 

εγκληματικών συμπεριφορών
στο Δήμο Αχαρνών

σσεελλ..  77

σσεελλ..  33

σσεελλ..  55

Κορωνοϊός: «Έσπασε» το φράγμα των
20.000 θανάτων στην Ελλάδα 

6.424 νέα κρούσματα – 97 στη Δυτική Αττική
σσεελλ..  22

σσεελλ..  33

σσεελλ..  55 σσεελλ..  1111



2-θριάσιο Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021

Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
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 με  βροχές. και τσουχτερο κρυο 
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6

μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 6 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αναστασία, Νατάσα, Νατάσσα, Τασία, Σία, Τατία,

Τάσα, Τέσα , Ζωΐλος, Ζωΐλα
Αναστασίας Φαρμακολύτριας, Αγίου Ζωίλου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ -

ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ
Αχαρνών 7, 2105576029

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Λουκοπούλου Σοφία Σ

.Βενιζέλου Ελευθερίου 39, 2105560390

MANΔΡΑ
Γκίνη Γεωργία Π.Κοροπούλη Βαγγέλη 1,

2105550309

Άνω Λιόσια
Μοσχογιάννη Σπυριδούλα Σ.
Δημαρχείου 15, 2102475470

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Φιλαδελφείας 237-239,- Κόκκινος Μύλος,
2102316737

- ΣΧΕΔΙΟ ΔΥΟ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ 
ΚΚ..  ΜΜηηττσσοοττάάκκηηςς::  ΔΔύύοο  δδωωρρεεάάνν  sseellff

tteesstt  γγιιαα  ττιιςς  γγιιοορρττέέςς  

Τ
η διάθεση δύο δωρεάν
self test για όλους, με
σύσταση να χρησιμοποι-

ηθεί το πρώτο κατά τη διάρκεια
των εορτών των Χριστουγέννων
και το δεύτερο αμέσως μετά την
Πρωτοχρονιά ανακοίνωσε ο Κυρ-
ιάκος Μητσοτάκης, κατά την εισήγ-
ησή του στο υπουργικό συμβούλιο. 

Ο Πρωθυπουργός, μάλιστα,
δήλωσε ότι, ενώ δέχθηκε εισηγή-
σεις για υποχρεωτικά rapid test σε
όλους για την είσοδο σε χώρους
διασκέδασης, τις απέρριψε γιατί
θεώρησε "ότι ένα τέτοιο μέτρο και
θα ήταν άδικο για τους εμβολια-
σμένους και τελικά θα ήταν πολύ
δύσκολο στην εφαρμογή του. Αντί λοιπόν να επιβάλλω
κάτι σε όλους, επέλεξα να εμπιστευτώ όλους".   

Μέτρα στο τραπέζι για μετά τις γιορτές
Ο κ. Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στους υπουργούς

του μίλησε για σχέδιο δύο φάσεων: 
"Το πρώτο βήμα ειναι να  περάσουμε με ασφάλεια τις

γιορτές, χωρίς να παγώσει η οικονομία και η κοινωνία,
αλλά και χωρίς οι δραστηριότητες αυτών των ημερών να
μας κοστίσουν αργότερα.

"Αυτήν την περίοδο όπλα μας είναι τα τεστ. Όλοι, εμβο-
λιασμένοι και μη, θα πρέπει να κάνουμε self test, ενώ
θα συνεχίσουν να γίνονται παντού οι διαγνωστικοί
έλεγχοι από τα συνεργεία της πολιτείας", ανέφερε χαρ-
ακτηριστικά. 

Πρόσθεσε δε ότι "θα ζητήσω από τους συμπολίτες μας

να μην περιοριστούν μόνο στα δυο δωρεάν self test τα
οποία χορηγεί η πολιτεία, αλλά στην κρίση τους, όποτε
βρίσκονται σε χώρους μαζικής συνάθροισης, οι ίδιοι με
αίσθηση ευθύνης απέναντι στην υγεία τους και στην
υγεία των ανθρώπων που αγαπούν, να προχωρούν
και να κάνουν επιπρόσθετα self test, έτσι ώστε να έχο-
υμε μία πραγματική εικόνα σε πραγματικό χρόνο για
την εξέλιξη της πανδημίας".

Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη φάση του σχεδίου, ο Πρωθυ-
πουργός τόνισε ότι αφορά τις πρώτες εβδομάδες του
2022 με πιθανότητα για επέκταση τηλεργασίας,
ρυθμίσεις ωραρίων στην εστίαση και την διασκέδαση,
όχι όμως και αναστολή της λειτουργίας των σχολείων. 

Τόνισε πάντως ότι "όλα, το τονίζω αυτό, θα κριθούν
από τα τότε δεδομένα. Καμία απόφαση δεν έχει ακόμα
ληφθεί".

Κορωνοϊός: «Έσπασε» το φράγμα των
20.000 θανάτων στην Ελλάδα 

«Έσπασε» το φράγμα των
20.000 θανάτων στην Ελλάδα , με
τον ΕΟΔΥ να ανακοινώνει την
Τρίτη ακόμη 77 θανάτους το τελευ-
ταίο 24ωρο, η χωρα  μετρά πλέον
20.055 νεκρούς από τον κορω-
νοϊό. Παράλληλα, εντοπίστηκαν
6.424 νέα κρούσματα έπειτα από
555.381 τεστ, ενώ διασωληνωμέ-
νοι νοσηλεύονται 661 ασθενείς.
Τέλος, έγιναν 295 εισαγωγές.

Αναλυτικά:

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαι-
ωμένα κρούσματα της νόσου που
καταγράφηκαν τις τελευταίες 24
ώρες είναι 6.424, εκ των οποίων
4 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων
στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο
συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε
1.044.301 (ημερήσια μεταβολή +0.6%), εκ των οποίων
50.5% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα
των τελευταίων 7 ημερών, 211 θεωρούνται σχετιζόμενα
με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.905 είναι σχετιζόμενα
με ήδη γνωστό κρούσμα.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 77, ενώ
από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνο-
λικά 20.055 θάνατοι. Το 95.2% είχε υποκείμενο
νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωλ-
ηνωμένοι είναι 661 (62.3% άνδρες). Η διάμεση ηλικία
τους είναι 63 έτη. To 79.7% έχει υποκείμενο νόσημα

ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των ασθενών
που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 545 (82.45%)
είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 116
(17.55%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από την αρχή
της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.679 ασθ-
ενείς.

Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκο-
μεία της επικράτειας είναι 295 (ημερήσια μεταβολή
+14.34%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου
είναι 331 ασθενείς.Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων
είναι 38 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση
ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106
έτη).

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4
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Τ
η λ ε φ ω ν ι κ ή
γραμμή  από
τον Δήμο Αχα-

ρνών γι α καταγγελί ες
εγκληματι κών και
παραβατι κών συμπερ-
ιφορών.

Στην ενίσχυση της
προστασίας των
πολιτών αλλά και  του
αισθήματος ασφάλειας
προχώρησε ο Δήμος
Αχαρνών με την ενερ-
γοποίηση από χθες
Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου τον πενταψήφιο τηλεφ-
ωνικό αριθμό – 15104  (αστική χρέωση) με
στόχο την καταγραφή και προώθηση στις αρμό-
διες αρχές, εγκληματικών και  παραβατικών
συμπεριφορών.

Η τηλεφωνική γραμμή θα λει τουργεί  σε
24ωρη βάση έτσι ώστε να καταγράφονται όσα
περισσότερα περιστατικά γίνεται , στην προσπά-
θεια να ελεγχθούν τα φαινόμενα παραβατικότ-
ητας και εγκληματικότητας στην πόλη των Αχα-
ρνών.

Να τονίσουμε ότι  όλες οι  αναφορές και καταγ-

γελίες θα γίνονται με απόλυτη εχεμύθεια και
βάσει του κανονισμού για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων.

Πρόκειται  για μια πρωτοπόρα δράση του Γρα-
φείου κατά της Εγκληματικότητας που λειτουρ-
γεί  στο Γραφείο Δημάρχου Αχαρνών κ. Σπύρου
Βρεττού και έχει  επιτελέσει  σημαντικό έργο,
όλο αυτό το διάστημα της λειτουργίας του, ενώ
σημαντική είναι  και  η συνδρομή της Επιτροπής
Αντιεγκληματικής πολιτικής του Δήμου Αχα-
ρνών.

Σε αυτή την προσπάθεια μπορούμε να

«Φάμπρικα» με φουσκωμένα ποσοστά«Φάμπρικα» με φουσκωμένα ποσοστά
αναπηρίας είχαν στήσει υπάλληλοι αναπηρίας είχαν στήσει υπάλληλοι 

και γιατροί του ΕΦΚΑκαι γιατροί του ΕΦΚΑ
«Μίζα» ώστε να φου-

σκώνουν ποσοστά
α ν α π η ρ ί α ς
αιτούντων, ώστε να
εισπράττουν μεγαλύτε-
ρες συντάξεις έπαιρ-
ναν προϊστάμενος
καταστήματος του
ΕΦΚΑ, τρεις υπάλληλοι
και τρεις γιατροί που
συνδέονται με το Κέν-
τρο Πιστοποίησης Αναπηρίας αλλά
και μια δικηγόρος κόρη ενός εκ των
συλληφθέντων.

Η υπόθεση ήρθε στο "φως" μετά
από πολύμηνη έρευνα της Υπηρ-
εσίας Εσωτερικών Υποθέσεων
Σωμάτων Ασφαλείας της ΕΛ.ΑΣ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του κρα-
τικού πρακτορείου ειδήσεων, στη
δικογραφία περιλαμβάνονται συνο-
λικά 69 πρόσωπα, ανάμεσά τους
αρκετοί γιατροί.

Οι επτά συλληφθέντες οδηγήθηκαν
το μεσημέρι στον εισαγγελέα πρωτο-
δικών Θεσσαλονίκης που άσκησε
εις βάρους τους ποινική δίωξη για
δύο κακουργήματα και μία σειρά
από πλημμελήματα, ενώ ακολούθ-
ως τους παρέπεμψε να απολογηθ-
ούν στην Ειδική Ανακρίτρια Θεσσα-
λονίκης, από την οποία πήραν
προθεσμία για την Παρασκευή,

παραμονή Χριστουγέννων. Μέχρι
τότε παραμένουν υπό κράτηση.

Οι κατηγορίες που τους απαγγέ-
λθηκαν αφορούν τις εξής πράξεις:
εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία
και δωροληψία, ψευδής βεβαίωση,
απάτη σε βάρος του Δημοσίου,
παραβίαση και χρήση υπηρεσια-
κού απορρήτου, εμπορία - επιρρο-
ής (ο παλιός νόμος περί μεσαζόν-
των), νόθευση δημοσίου εγγράφου
κ.ά.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η
"ταρίφα" για κάθε ενδιαφερόμενο
φέρεται να έφτανε μέχρι τα 2.000
ευρώ, ενώ, κατά πληροφορίες, περ-
ιγράφονται και περιπτώσεις "κουρέ-
ματος" χρεών για ασφαλιστικές
εισφορές σε φυσικά πρόσωπα.

Επίσημες ανακοινώσεις για την
υπόθεση αναμένονται να γίνουν τις
επόμενες ώρες από την ΕΛ.ΑΣ.

Μ. Θεμιστοκλέους: Πάνω από 40.000 παιδιά 5-11
ετών έχουν κλείσει ραντεβού για εμβολιασμό

Π
άνω από 40.000 παιδιά ηλικίας 5-11 ετών
έχουν κλείσει ραντεβού για εμβολιασμό κατά της
Covid-19 και περισσότερα πό 6.000 έχουν

ήδη εμβολιαστεί. Τις τελευταίες 10 μέρες έχουν κλειστεί
περισσότερα από 500.000 ραντεβού αναμνηστικής
δόσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε
κατά την  ενημέρωση για το Εθν ικό Σχέδιο
εμβολιαστικής κάλυψης για τη νόσο Cov id-19, ο
γεν ικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, ξεπεράστηκαν
σήμερα οι 16.600.000 εμβολιασμοί.

Με μία δόση έχουν  εμβολιαστεί περισσότερ-
οι από 7.360.000 πολίτες, δηλαδή το 70% του γεν ικού πληθυσμού και 79,8% επί του ενή-
λικου πληθυσμού. Ο αντίστοιχος μέσος όρος στην  ΕΕ είναι 71,9% του γεν ικού πληθυ-
σμού και 83,1% του ενήλικου πληθυσμού.

Έχουν  ολοκληρώσει τον  εμβολιασμό τους περισσότεροι από 6.900.000 πολίτες, δηλα-
δή το 65,7% του γεν ικού πληθυσμού και 75,2% του ενήλικου πληθυσμού. Ο αντίστοιχος
μέσος όρος στην  ΕΕ είναι 67,2% του γεν ικού πληθυσμού και 78,5% του ενήλικου πληθυ-
σμού.

Από την  ημέρα ανακοίνωσης της υποχρεωτικότητας για τους άνω των  60 ετών  έχουν
κλειστεί 130.000 πρώτης δόσης και υπάρχουν  άλλες 20.000 αιτήσεις για κατ' οίκον  εμβο-
λιασμό και το ποσοστό των  άνω των  60 ετών  που εμβολιάστηκε και έκλεισε ραντεβού
ανέρχεται στο 88%.

Δικαιούχοι αναμνηστικής είναι 5.770.000 πολίτες, ποσοστό 83,7% των  ολοκληρωμέ-
νων  εμβολιασμών . Έχουν  ήδη πραγματοποιηθεί 2.900.000, εμβολιασμοί, 50% των  δικαι-
ούχων , και 1.317.400 πολίτες έχουν  προγραμματίσει το ραντεβού τους, ποσοστό 23%
των  δικαιούχων .

Οπως είπε ο κ. Θεμιστοκλέους, από τους δικαιούχους της αναμνηστικής δόσης στους
άνω των  60 ετών  έχει εμβολιαστεί ή έχει κλείσει ραντεβού το 88,6%, ενώ στους κάτω
των  60 ετών  το 60,1%.

Ειδικότερα στην  ηλικιακή ομάδα 85 ετών  και άνω έχει εμβολιαστεί ποσοστό 81%, στην
ηλικιακή ομάδα 80-84, έχει εμβολιαστεί το 90%, στην  ηλικιακή ομάδα 75-79, έχει εμβο-
λιαστεί το 91,3%, στην  ηλικιακή ομάδα 70-74, έχει εμβολιαστεί το 91,4%, στην  ηλικιακή
ομάδα 65-69 έχει εμβολιαστεί το 90% και στην  ηλικιακή ομάδα 60-64 έχει εμβολιαστεί το
87%.

Στο πρόγραμμα κατ' οίκον  εμβολιασμού έχουν  υποβληθεί μέχρι σήμερα 60.000 αιτή-
σεις και έχουν  εμβολιαστεί 43.156 πολίτες. Από τις εκκρεμείς αιτήσεις 20.000 αφορούν
αιτήσεις πρώτης δόσης και οι υπόλοιπες για δεύτερη και τρίτη δόση.

Σπ. Βρεττος:Σε αυτή την προσπάθεια μπορούμε να συμβάλλουμε όλοι.

15104 – Τηλεφωνική γραμμή για καταγγελίες 
εγκληματικών συμπεριφορών στο Δήμο Αχαρνών

Καθηγητής και μαθητές έπαιξαν
ξύλο σε ΕΠΑΛ στο Αιγάλεω
Συν αγερμό στην  Αστυν ομία προκάλεσε επεισόδιο

αν άμεσα σε καθηγητή και μαθητές σε σχ ολείο στο
Αιγάλεω. Σύμφων α με πληροφορίες, ο εκπαιδευτικός
και οι μαθητές πιάστηκαν  στα χ έρια σε ΕΠΑΛ.

Οδηγήθηκαν  στο ΑΤ

Αυτή την  ώρα όλοι οι εμπλεκόμεν οι έχ ουν  οδηγηθεί
στο Αστυν ομικό Τμήμα για ν α δώσουν  εξηγήσεις για
το επεισόδιο.

Καθηγητής και μαθητές έπαιξαν  ξύλο σε ΕΠΑΛ στο
Αιγάλεω

Να θυμίσουμε ότι πριν  από μικρό χ ρον ικό διάστημα
είχ αμε άλλο έν α σοβαρό επεισόδιο σε σχ ολείο, όταν
εκπαιδευτικός χ τύπησε μαθήτρια μέσα σε αίθουσα με
αποτέλεσμα ν α απολυθεί.
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Ε
νδεικτικό της πίεσης που υπάρχει από δεκάδες
επαγγελματικούς φορείς, είναι το γεγονός ότι τα αιτή-
ματα συνεχίζονται ακόμα

και για τις διαδικασίες οι οποίες έχουν ήδη παραταθεί.

Σε αυτό το πλαίσιο το οικονομικό επιτε-
λείο της κυβέρνησης έχει προχωρήσει στην
έκδοση αποφάσεων οι οποίες αφορούν: 

1. Επιστρεπτέα προκαταβολή: Παράταση
6 μηνών στην έναρξη της αποπληρωμής
της επιστρεπτέας προκαταβολής και
αντίστοιχη παράταση 6 μηνών στα πιστω-
τικά των πάγιων δαπανών, αποφάσισε η
κυβέρνηση.

Σε μια προσπάθεια να ελαφρύνει τα βάρη
τα οποία καλούνται να σηκώσουν οι επιχει-
ρήσεις εξαιτίας της κρίσης που προκάλεσε η
πανδημία, αποφασίστηκε η μετάθεση της
πληρωμή της πρώτης εκ των 60 άτοκων
δόσεων της επιστρεπτέας προκαταβολής,
από την 31η Ιανουαρίου 2022, στις 30 Ιου-
ν ίου 2022.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα αποπ-
ληρωμής του συνόλου του επιστρεπτέου
ποσού έως τις 31 Μαρτίου 2022 με έκπτωση
15% επί του ποσού προς επιστροφή

2. Πάγιες δαπάνες: Η περίοδος λήξης των
πιστωτικών που έχουν εκδοθεί επεκτείνε-
ται έως τις 30 Ιουν ίου 2022.

Μετά και την παράταση η εν ίσχυση μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί το τέλος Ιουν ίου.

Το υπόλοιπο ποσό που παραμένει μετά
τη λήξη της παράτασης δεν θα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και ακυρώνεται αυτόματα
μετά την πάροδο της προθεσμίας ενώ το

χορηγηθέν ύψος εν ίσχυσης προσαρμόζεται
αναλόγως.

3.Συν-Εργασία:: Παρατείνεται ο μηχανι-
σμός Συν-Εργασία έως τις 31 Μαρτίου του
2022, προκειμένου να συνεχιστεί η στήριξη
των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις
επιπτώσεις της πανδημίας.

Ο μηχανισμός αφορά μόνο επιχειρήσεις
με μείωση τζίρου τουλάχιστον 20% στο διά-
στημα από τον Απρίλιο 2020 έως τον Μάρ-
τιο 2021. 

4. Μεταβιβάσεις ακινήτων: Επιπλέον
περιθώριο ενος μήνα δόθηκε στους ενδιαφ-
ερόμενους να υπογράψουν συμβόλαια αγο-
ραπωλησίας, γον ικής παροχής και δωρεάς
ακινήτων έως 31 Ιανουαρίου 2022 με τις
παλαιές αν τικειμεν ικές αξίες υπό την
προϋπόθεση ότι οι σχετικές δηλώσεις θα
έχουν υποβληθεί στις ΔΟΥ έως 31 Δεκεμ-
βρίου 2021.

5. «Κουρεμένα» ενοίκια: Νέες προθεσμίες
για υποβολή δηλώσεων Covid για υπεκμι-
σθώσεις ακινήτων καθόρισε η ΑΑΔΕ προ-
κειμένου να τρέξει η διαδικασία αποζημίω-
σης των φορολογουμένων.

Ειδικότερα με απόφαση του διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,
Γιώργου Πιτσιλή:

– Από την 21η Δεκεμβρίου 2021 μέχρι και
τη 10η Ιανουαρίου 2022, οι εκμισθωτές ακι-
νήτων, των οποίων τα ακίνητα έχουν
υπεκμισθωθεί, μπορούν να υποβάλουν
αρχική ή τροποποιητική «Δήλωση COVID»

ή/και τροποποιητική (όχι αρχική) «Δήλωση
Πληροφοριακών  Στοιχείων  Μίσθωσης
Ακίνητης Περιουσίας» για τους μήνες Νοέμ-
βριο 2020 μέχρι και Ιούλιο 2021.

– Από την 11η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και
την 21η Ιανουαρίου 2022, οι υπεκμισθωτές
ακινήτων δύνανται να υποβάλουν τροπο-
ποιητική «Δήλωση COVID» για τους παρα-
πάνω μήνες. 

6. «Πόθεν έσχες»: Παράταση έως τις 16
Φεβρουαρίου 2022. 

Τα αιτήματα βέβαια δεν σταματούν με την
κυβέρνηση να δέχεται αιτήματα προκειμέ-
νου να δώσει παράταση:

-Τροποποιητικών δηλώσεων η προθεσμία
των οποίων λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2021

- Τέλη κυκλοφορίας 2022 με την προθε-
σμία πληρωμής τους να εκπνέει στις 31
Δεκεμβρίου 

-Για τη διόρθωση των αδήλωτων τετραγω-
ν ικών καθως η ηλεκτρον ική πλατφόρμα της
ΚΕΔΕ θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 31
Δεκεμβρίου 2021

-Ρύθμιση των 36-72 δόσεων για τα χρέη
της πανδημίας με τον χρόνο για την υπο-
βολή της αίτησης να λήγει στο τέλος του
μήνα.

-Στην έκδοση ηλεκτρον ικής ταυτότητας
κτιρίου προκειμένου για να διευκολυνθούν
οι μεταβιβάσεις ακινήτων. 

Τέλη Κυκλοφορίας 2022: Πώς να

πληρώσετε εύκολα και γρήγορα χωρίς
ουρές και αναμονή

Μαζί με την περίοδο των Χριστουγέννων
και το νέο έτος έρχεται κι η ώρα της πληρω-
μής των τελών κυκλοφορίας για χιλιάδες
οδηγούς οχημάτων.

Όσοι δεν έχουν τακτοποιήσει ακόμα την
οφειλή τους μπορούν να το κάνουν, μέχρι
τις 31 Δεκεμβρίου, σε ένα από τα 3.000
καταστήματα ΟΠΑΠ σε όλη τη χώρα που
προσφέρουν υπηρεσία πληρωμών, μέσω
της Tora.

Όπως εξηγεί η κα. Τρισεύγενη Κωστο-
πούλου, ιδιοκτήτρια ενός καταστήματος
ΟΠΑΠ στα Κάτω Πατήσια, «στο κατάστημά
μας μπορεί όποιος θέλει να πληρώσει τα
τέλη κυκλοφορίας, ή οποιοδήποτε άλλο λογα-
ριασμό ή οφειλή του, μέσα σε 1-2 λεπτά. 

Προσφέρουμε υπηρεσίες πληρωμής καθ-
ημερινά, μέχρι αργά το βράδυ, ακόμα και το
Σαββατοκύριακο. Αυτός είναι κι ο λόγος που
μας προτιμάει ο κόσμος».

«Το ίδιο ισχύει για όλους τους λογαρια-
σμούς ενός νοικοκυριού: σταθερή-κινητή
τηλεφωνία και Internet, ηλεκτρισμός και
φυσικό αέριο, ύδρευση, ασφάλειες και
συνδρομητική τηλεόραση, ανεξαρτήτως
παρόχου», προσθέτει η κα. Κωστοπούλου,
ενώ τον ίζει ότι «οι συναλλαγές γίνονται και
μέσω χρεωστικής, ή προπληρωμένης κάρ-
τας, διευκολύνοντας τους φορολογούμενους
στην  κατοχύρωση του αφορολόγητου
ορίου».

‘’Όλοι, οι εμβολιασμένοι και μη, θα πρέπει να
κάνουμε self test. Ενώ θα συνεχίσουν να γίνονται
παντού οι διαγνωστικοί έλεγχοι από τα συνεργεία
της πολιτείας. 

Είναι αλήθεια ότι δέχτηκα εισηγήσεις για υποχρ-
εωτικά rapid test σε όλους για την είσοδο σε χώρ-
ους διασκέδασης. Τις απέρριψα, γιατί θεώρησα ότι
ένα τέτοιο μέτρο και θα ήταν άδικο για τους εμβο-
λιασμένους και τελικά θα ήταν πολύ δύσκολο στην
εφαρμογή του. Αντί λοιπόν να επιβάλλω κάτι σε
όλους, επέλεξα να εμπιστευτώ όλους. 

Και για αυτόν ακριβώς τον σκοπό η πολιτεία θα
διαθέσει ακόμα δύο δωρεάν self test σε ολόκληρο
τον πληθυσμό. Με την σύσταση το μεν πρώτο να
χρησιμοποιηθεί κατά την διάρκεια των γιορτών και

το δεύτερο αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά. Και
ζητώ από τους συμπολίτες μας να τα χρησιμοποιή-
σουν, ιδίως πριν από τις εορταστικές μαζικές
συναθροίσεις.

Νομίζω ότι πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητή η
σημασία αυτής της πρωτοβουλίας. Γιατί θα επιτρέ-
ψει σε όλους μας να ελέγχουμε την υγεία μας σε
πραγματικό χρόνο. Αλλά θα κάνει τελικά πιο άνετη,
πιο ελεύθερη, πιο ασφαλή τη διασκέδαση,
γνωρίζοντας ότι το περιβάλλον στο οποίο θα βρισ-
κόμαστε θα είναι πιο ασφαλές.

Και θα ζητήσω από τους συμπολίτες μας να μην
περιοριστούν μόνο στα δυο δωρεάν self test τα
οποία χορηγεί η πολιτεία, αλλά στην κρίση τους,
όποτε βρίσκονται σε χώρους μαζικής συνάθροι-

σης, οι ίδιοι με αίσθηση ευθύνης απέναντι στην
υγεία τους και στην υγεία των ανθρώπων που αγα-
πούν, να προχωρούν και να κάνουν επιπρόσθετα
self test, έτσι ώστε να έχουμε μία πραγματική εικό-
να σε πραγματικό χρόνο για την εξέλιξη της παν-
δημίας. 

Η δεύτερη φάση της άμυνας μας αφορά τις πρώτες
εβδομάδες του 2022. Και ανάλογα με την εξέλιξη
της πανδημίας έχουμε στη διάθεσή μας ένα εύρος
επιλογών, όπως η επέκταση της τηλεργασίας, οι
ρυθμίσεις ωραρίων στην εστίαση και την διασκέ-
δαση. Όχι, πάντως, αναστολή της λειτουργίας των
σχολείων. 

Όλα όμως, το τονίζω αυτό, θα κριθούν από τα τότε
δεδομένα. Καμία απόφαση δεν έχει ακόμα ληφθεί.’’
υπογραμμισε ο Πρωθυπουργος 

Συν εχ ίζεται από τη σελ. 2

5+1 παρατάσεις: Σε αναμονή για τέλη κυκλοφορίας, 5+1 παρατάσεις: Σε αναμονή για τέλη κυκλοφορίας, 
τροποιητικές και ηλεκτρονική ταυτότητατροποιητικές και ηλεκτρονική ταυτότητα
Καθημερινά είναι πλέον τα αιτήματα στο υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να
προχωρήσει σε μικρές ή μεγαλύτερες παρατάσεις των πολλών υποχρεώσεων οι
οποίες εκπνέουν στο τέλος της χρονιάς.
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Σ
ταδιακά με μεθοδικότητα και με όλα τα υγειονο-
μικά μέτρα προστασίας ολοκληρώθηκε η μεγάλη
διανομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου στους

δικαιούχους του Δήμου Φυλής και σε περίπου, 800 οικο-
γένειες. 

Αυτή τη φορά η διανομή περιλάμβανε επιπλέον
προϊόντα για το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι καθώς και
δώρα για όλες τις οικογένειες που έχουν παιδιά. 

Το παρών στη διανομή,  που προκειμένου να ολοκ-
ληρωθεί εγκαίρως έγινε ακόμη και τα Σαββατοκύριακα,
έδωσε ο αναπληρωτής Δημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής
και Πρόεδρος των Κοινωνικών Υπηρεσιών Γιώργος
Αντωνόπουλος ο οποίος αντάλλαξε με τους δικαιούχους
θερμές ευχές, μεταφέροντας παράλληλα και τις ευχές του
Δημάρχου Φυλής Χρήστου Παππού. 

“Εκπληρώσαμε και φέτος τον στόχο και το ηθικό χρέος
μας,   προκειμένου το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι να
γεμίσει σε όλα τα νοικοκυριά του Δήμου Φυλής που
χρειάζονται στήριξη. 

Παράλληλα,  σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του
Δημάρχου Φυλής Χρήστου Παππού κάθε παιδί πήρε το
πρωτοχρονιάτικο δώρο του. 

Ευχόμαστε σε όλους τους συνδημότες μας ευλογημένα
Χριστούγεννα και το 2022 να είναι μια καλή χρονιά”
δήλωσε σχετικά ο Γιώργος Αντωνόπουλος.  

Ιδιαίτερη μέριμνα για το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι   
Ολοκληρώθηκε η μεγάλη διανομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου σε περίπου 800 οικογένειες. 

Ο
Αντιπρόεδρος της Βουλής και
Βουλευτής Δυτικής Αττικής,
Θανάσης Μπούρας, είχε συνερ-

γασία με τον υφυπουργό Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Γιώργο Αμυρά, αρμόδιο και
για τα δάση, στον οποίο μεταξύ των άλλων
έθεσε και το θέμα των ρητινοκαλλιεργητών
Μεγάρων. 

Ο κος Αμυράς ενημέρωσε τον κο
Μπούρα ότι δρομολογούνται άμεσα οι
ενέργειες υλοποίησης ειδικού προγράμ-
ματος απασχόλησης ρητινεργατών  που
δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη 

περιοχή των Μεγάρων, όπου επλήγησαν
από την μεγάλη δασική πυρκαγιά του
Μαΐου του 2021.

Η εν λόγω πυρκαγιά είχε ως συνέπεια να
κάψει πάνω από 48.000 στρέμματα
δάσους, με αποτέλεσμα  να πληγεί, εκτός
των άλλων, ο τομέας επαγγελματικής δρα-
στηριότητας των ρητινοσυλλεκτών. 

Η Κυβέρνηση αντιλαμβάνεται άμεσα τις
ανάγκες των ανθρώπων του δάσους και
ανταποκρίνεται πλήρως με την ενεργο-
ποίηση του εν λόγω προγράμματος του
ΟΑΕΔ για διάρκεια 7 ετών. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΥΡΑ - ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΜΥΡΑ 

Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης των ρητινεργατών  
Μεγάρων που επλήγησαν από την μεγάλη δασική 

πυρκαγιά του Μαΐου του 2021.

Ανάρτηση δασικού
χάρτη περιοχών 

Δ/Ε Αχαρνών
και πρόσκληση για 

υποβολή αντιρρήσεων

Ο
Δήμος Αχαρνών ενημερώνει τους δημό-
τες του και όλους τους ενδιαφερόμενους
πως από το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφή-

σεων της Γ.Δ/ Δασών και Αγροτικών Υποθέ-
σεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αποφ-
ασίστηκε η ανάρτηση του θεωρημένου δασικού
χάρτη περιοχής δ/ε Αχαρνών, όπως αναμορ-
φώθηκε κατά περίπτωση, συνολικής έκτασης
80.565,50 στρεμμάτων στον ειδικό διαδικτυακό
τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής
αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του ΝΠΔΔ
«Ελληνικό Κτηματολόγιο».
Ως εκ τούτου καλείται κάθε ενδιαφερόμενος,

αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτ-
ημένου δασικού χάρτη να υποβάλει τις τυχόν
αντιρρήσεις του με καταληκτική ημερομηνία την
30/01/2022, ημέρα Δευτέρα. Για τους κατοι-
κούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παρα-
πάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες.
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Συγκέντρωση τροφίμων και παιχνιδιών παιχνίδια για τα παιδιά 

Ε
κφράζουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας στις λαϊκές οικογένειες που
δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα και να ανταποκριθούν ακόμη και στα
βασικά για την επιβίωσή τους. Μπροστά στις γιορτές συγκεντρώνουμε είδη

τροφίμων και παιχνίδια για τα παιδιά, που θα διανεμηθούν σε οικογένειες που
τα έχουν ανάγκη. 

Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021 και ώρες 9.00-13.00 & 17.00-21.00 στα γραφεία
των Συνταξιούχων ΙΚΑ στον πεζόδρομο της Αισχύλου. 

Kαλούμε τον καθένα και την καθεμία από εμάς από το υστέρημά του, να συνδρά-
μει στην έκφραση αλληλεγγύης και να πάρει μέρος στην προσπάθεια αυτή. 

Συγκεκριμένα, τα είδη που μαζεύονται είναι :
• Ξηρά τροφή (φρυγανιές, παξιμάδια, μπισκότα κλπ.)
• Όσπρια, ζυμαρικά, κονσέρβες, λάδι 
• Είδη ατομικής υγιεινής
• Παιδικά παιχνίδια & βιβλία

Κάνουμε πράξη τη λαϊκή αλληλεγγύη, δεν αφήνουμε καμία και κανέναν μόνο του.



Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021 θριάσιο-7

Το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας, σας προσ-
καλεί στην εκδήλωση παρουσίασης απο-
τελεσμάτων του έργου «Θεμελιώνουμε 

την Κοινωνία», το οποίο υλοποιείται σταθερά
από τον Μάρτιο του 2020 με στόχο την ενδυνάμω-
ση και υποστήριξη των παιδιών του Θριασίου
Πεδίου. 

Η εκδήλωση πρόκειται να πραγματοποιηθεί δια-
δικτυακά την Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2021 στις
11:00.

Εντός της δυσκολότερης περιόδου, όπου η παν-
δημία έδειξε το πιο σκληρό της πρόσωπο στην
περιοχή του Θριασίου Πεδίου, το Κέντρο Αγάπης
υποστήριξε σταθερά 70 παιδιά και περισσότερα
220 μέλη των οικογενειών τους, παρέχοντας σε
καθημερινή βάση δράσεις για την ανάπτυξη των
μαθησιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων των παι-
διών, υποστήριξης και συμβουλευτικής προσέγγι-
σης του οικογενειακού περιβάλλοντος των παι-
διών, επαγγελματικό προσανατολισμό και ανά-
πτυξη δεξιοτήτων στα παιδιά δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, εξοικείωση και εκπαίδευση των παι-

διών αναφορικά με τα δικαιώματά τους, παροχή
πρακτικής βοήθειας στα παιδιά και τις οικογένειές
τους, γνωριμία των παιδιών με προσωπικότητες
που μπορούν να τους δώσουν έμπνευση και να
αποτελέσουν πρότυπα ενδυνάμωσης.

Την ημέρα και ώρα της εκδήλωσης μπορείτε να
συνδεθείτε και να την παρακολουθήσετε στη
σελίδα Facebook του Κέντρου Αγάπης Ελευσίνας
https://www.facebook.com/KentroAgapisElefsinas
/

Για τη συμμετοχή σας στην εκδήλωση,
συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα εγγραφής:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8
0cmnNLfIQy1WAHoBYCIp_CA9yA647phkmnmN
UGNRwUgOhA/viewform

Το έργο «Θεμελιώνουμε την Κοινωνία» εντάσσε-
ται στο πρόγραμμα Active citizens fund, με φορέα
υλοποίησης το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας και
ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2021. 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΑΠΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
- Θεμελιώνουμε την Κοινωνία: Ένα έργο για την 
ενδυνάμωση των παιδιών του Θριασίου Πεδίου

Εκδήλωση Παρουσίασης Αποτελεσμάτων: Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021, 11:00

Εκπαιδευτική επίσκεψη προπτυχιακών φοιτητών του  Aegean
Omiros College στον Λιμένα Ελευσίνας

ΟΟΛΛΕΕ  ΑΑ..ΕΕ..::  ΥΥπποοσσττήήρριιξξηη  εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  φφοορρέέωωνν  πποουυ  ππρροοάάγγοουυνν  θθεεωωρρηηττιικκέέςς
κκααιι  ππρραακκττιικκέέςς  ππττυυχχέέςς  ττηηςς  σσύύγγχχρροοννηηςς  ννααυυττιικκήήςς  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς

Εκ π α ι δ ε υ τ ι κ ή
επίσκεψη στον
Οργανισμό Λιμέ-

νος Ελευσίνας
Α.Ε. πραγματοποίησαν 22

προπτυχιακοί φοιτητές του
3ου έτους του Aegean
Omiros College, στο
πλαίσιο του μαθήματος
«Διαχείριση Λιμένων». 

Οι φοιτητές συνοδεύον-
ταν από τον Καθηγητή του
μαθήματος,  Δρ. Τρύφωνα
Κοροντζή και τον Ακαδημαϊ-
κό Υπεύθυνο του Προγράμ-
ματος, Μιχάλη Μποβιάτση.

Κατά την επίσκεψή τους,
φοιτητές και εκπαιδευτικοί  είχαν την ευκαιρία να
ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις του εμπορικού
Λιμένα της Ελευσίνας και στους χώρους φορτοε-
κφορτώσεων, όπου ενημερώθηκαν από στελέχη
του Οργανισμού για τις ακολουθούμενες διαδι-
κασίες σύμφωνα με όσα προβλέπει η σχετική
νομοθεσία για την ασφαλή φόρτωση-εκφόρτωση
φορτίων από τα πλοία. 

Στη συνέχεια έγινε ενημέρωση για το υπάρχον
καθεστώς της ασφάλειας των λιμενικών εγκατα-
στάσεων και ειδικότερα για τις διατυπώσεις

ελέγχου που ακολουθούνται σύμφωνα με τον
κώδικα ISPS. 

Επίσης οι φοιτητές πληροφορήθηκαν για τα
συστήματα διαχείρισης Ποιότητας-Περιβάλλοντος
και Ασφάλειας-Υγείας στην εργασία, τα οποία εφα-
ρμόζει ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας και έγινε
παρουσίαση των διαδικασιών που ακολουθούνται
σε θέματα διαχείρισης παραλαβής στερεών και
υγρών αποβλήτων από τα πλοία που προσεγ-
γίζουν τις λιμενικές εγκαταστάσεις. 

Ακόμη έγινε ενημέρωση για θέματα
προστασίας του  θαλάσσιου περιβάλ-
λοντος με την παρουσίαση του σχεδίου
έκτακτης ανάγκης, το οποίο ενεργοποι-
είται σε περίπτωση περιστατικού
ρύπανσης από πετρελαιοειδή στον
κόλπο της Ελευσίνας. 

Από την πλευρά του ο Διευθύνων
Σύμβουλος Ο.Λ.Ε. ΑΕ κ. Απόστολος
Καμαρινάκης ενημέρωσε τους φοιτητές
και τους εκπαιδευτικούς για  αναπτυξια-
κά πλάνα του λιμένα και τον ρόλο του
στον τομέα των συνδυασμένων εμπορ-
ευματικών μεταφορών. 

Ακολούθησε κύκλος συζήτησης με
ερωτήσεις των φοιτητών στις οποίες
απάντησαν οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί

παράγοντες του Ο.Λ.Ε. ΑΕ.
Η εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ελευσίνα ολοκ-

ληρώθηκε με έναν ευχάριστο περίπατο από τον
ιστορικό λιμένα “Φονιά” και μέσω του πεζόδρομου
στον αρχαιολογικό χώρο της πόλης, που θα είναι η
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2023.

Ο ΟΛΕ Α.Ε. ενθαρρύνει και υποστηρίζει ανάλο-
γες επισκέψεις από εκπαιδευτικούς φορείς που
προάγουν θεωρητικές και πρακτικές πτυχές της
σύγχρονής ναυτικής εκπαίδευσης.
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1η Ενιαία Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για την «Παπαστράτος»
Στα 90 χρόνια της ιστορίας της, η Παπαστράτος αποδεικνύει ανελλιπώς ότι είναι βαθιά εξοικειωμένη 
με τις εξελικτικές αλλαγές που έχουν στόχο έναν καλύτερο κόσμο, για όλους.

Στα 90 χρόνια της ιστορίας της, η Παπαστρά-
τος αποδεικνύει ανελλιπώς ότι είναι βαθιά
εξοικειωμένη με τις εξελικτικές αλλαγές που

έχουν στόχο έναν καλύτερο κόσμο, για όλους.

Πώς, όμως, μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο, αν
πρώτα δεν αλλάξεις ο ίδιος;

«Απαντώντας σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα, πήρα-
με την απόφαση να αναλάβουμε την ευθύνη που
μας αναλογεί και να μετασχηματίσουμε ριζικά τη
λειτουργία μας, με γνώμονα την επιστήμη και την
τεχνολογία. Μεταμορφωθήκαμε από καπνοβιομ-
ηχανία σε εταιρεία τεχνολογίας, η οποία σήμερα
παράγει αποκλειστικά καινοτόμα καπνικά προϊόν-
τα καπνού, δυνητικά μειωμένου κινδύνου», αναφ-
έρει η Παπαστράτος στην 1η Eνιαία Έκθεση
Βιώσιμης Ανάπτυξης που εκδίδει η εταιρεία και
ταυτόχρονα η 1η που κυκλοφορεί μεταξύ των αγο-
ρών της Philip Morris International.

Ειδικότερα η εταιρεία αναφέρει:

Το όραμα της Παπαστράτος και της Philip Morris
International είναι ένας κόσμος απαλλαγμένος
από το τσιγάρο, ο θετικός αντίκτυπός του οποίου
στη δημόσια υγεία, είναι αδιαμφισβήτητος.
Ταυτόχρονα, ως μια από τις μεγαλύτερες και πιο

ιστορικές εταιρείες στην Ελλάδα, γινόμαστε απο-
δέκτες του επιτακτικού αιτήματος η λειτουργία μας
να προσφέρει περισσότερα στην κοινωνία και τη
χώρα ως μέρος ενός ευρύτερου εταιρικού οράμα-
τος. Για εμάς αυτή δεν είναι άλλη μια πρόκληση,
είναι η μόνη πρόκληση και σκοπεύουμε να τη
διαχειριστούμε μέσω της στρατηγικής μας για
βιώσιμη ανάπτυξη.
Συγκεκριμένα η στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης

που ανακοινώσαμε το περασμένο καλοκαίρι, στην
επέτειο των 90 χρόνων λειτουργίας μας, βασίζεται
σε 5 πυλώνες, με σαφείς και μετρήσιμους στόχους
υλοποίησης και δείκτες απόδοσης (KPIs) που είναι
Δημόσιοι, Διαφανείς και Δεσμευτικοί.
Η 1η Ενιαία Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της

Παπαστράτος έχει στον πυρήνα της τον σεβασμό,
την υπευθυνότητα και τη διαφάνεια. Παρουσιάζο-
υμε τις δράσεις και τις ενέργειες της εταιρείας, για
κάθε έναν από τους 5 πυλώνες για την υλοποίηση
των δεσμεύσεών μας απέναντι στους στόχους
βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών, στηριζόμενοι στα πρότυπα εκθέσεων βιω-
σιμότητας GRI.

Τα κυριότερα σημεία της περιλαμβάνουν:

Πυλώνας 1: Καινοτομία Προϊόντων
* Ανακοινώσαμε ότι θέτουμε ως στόχο της Παπα-
στράτος έως το τέλος του 2025 στην Ελλάδα να
υπαρχουν 1.500.000 λιγότεροι καπνιστές. Είτε
διακόπτοντάς το, είτε στρεφόμενοι σε εναλλακτικά,
καλύτερα σε σύγκριση με το τσιγάρο προϊόντα.
* Τον Ιούλιο του 2020 ο Οργανισμός Τροφίμων και
Φαρμάκων (FDA) των Η.Π.Α., ενέκρινε την
πώληση του IQOS στις ΗΠΑ, ως προϊόν «διαφορ-
οποιημένου κινδύνου, κατάλληλο για την προαγω-
γή της δημόσιας υγείας».
* 310.000 καπνιστές υιοθέτησαν το IQOS, το
οποίο διατίθεται σε 24 αποκλειστικά καταστήματα
IQOS και 21.000 σημεία πώλησης (στοιχεία
Δεκεμβρίου 2020).

Πυλώνας 2: Υποδειγματική
Λειτουργία

* Ενισχύουμε την ελληνική
οικονομία με πάνω από €1
δις. συνεισφορά στα κρατικά
ταμεία που αντιπροσω-
πεύουν 1,7% των εσόδων του
τακτικού προϋπολογισμού.

* Ο κύκλος εργασιών μας για
το 2020 ανέρχεται σε € 1,3
δις. ευρώ, με τα καθαρά
έσοδα από το IQOS να
αγγίζουν το 67%.

* Συμβάλουμε στην καταπολέμηση του παράνο-
μου εμπορίου καπνικών προϊόντων έχοντας διαθ-
έσει πάνω από € 5,5 εκατ. σε ενέργειες καταπο-
λέμησης του παράνομου εμπορίου και ευαισθητο-
ποίησης των πολιτών.

Πυλώνας 3: Εργαζόμενοι & Συνεργάτες
* Εργαζόμαστε για ένα περιβάλλον εργασίας
απαλλαγμένο από ατυχήματα (Mission Zero).

* Συνολικά στην Παπαστράτος απασχολούνται
823 εργαζόμενοι, 24% των οποίων είναι γυναίκες.

* Το 83% των νέων προσλήψεων που κάναμε
αφορούν άτομα ηλικίας 30- 50 ετών.

* 88% των εργαζομένων της Παπαστράτος
καλύπτονταν από την Επιχειρησιακή Συλλογική
Σύμβαση.

* Επενδύσαμε στην εκπαίδευση των εργαζομένων
μας πραγματοποιώντας 9.000 ώρες εκπαι-
δεύσεων με συνολικό κόστος € 142.715 χιλ.

* Λάβαμε για ακόμη μια χρονιά την πιστοποίηση
«Εργοδότης Ίσων Ευκαιριών» από τον διεθνή
οργανισμό Equal Salary Foundation που εξασφ-
αλίζει ίσες αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών
και ίδιες ευκαιρίες ανέλιξης.

* Βραβευτήκαμε ως «Κορυφαίος Εργοδότης» στην
Ελλάδα από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανι-
σμό Top Employer Institute.

* Υπογράψαμε τη «Χάρτα Διαφορετικότητα», μία
πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

* Αύξησαμε τη γονική άδεια και για τους δύο
γονείς.

* Δώσαμε 5 ημέρες άδειας μετ’ αποδοχών σε κάθε
εργαζόμενο, για αντίστοιχο χρόνο που έχει προ-
σφέρει σε εθελοντικές δράσεις της επιλογής του,
εκτός εργασιακού χρόνου.

* Πιστοποιήσαμε τα καταστημάτα IQOS ως
«CoVid-Shield» από τον ανεξάρτητο διαπιστευμέ-
νο φορέα πιστοποίησης TÜV Austria

* Στηρίξαμε τις 21.000 επιχειρήσεις της Μικρής
Λιανικής μέσω του πρόγραμματος «Συνεχίζουμε
Μαζί» που τους παρείχε ρευστότητα ύψους €10
εκατ.

Πυλώνας 4: Περιβάλλον
* Διαθέτουμε σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρι-
σης, πιστοποιημένο κατά ISO 14001 στη μονάδα
του Ασπρόπυργου.

* Πετύχαμε μείωση στους βασικούς μας δείκτες και
συγκεκριμένα:

-Ενέργεια

61.415 ΜWh κατανάλωση ενέργειας, με το 100%
της ηλεκτρικής ενέργειας να προέρχεται από ΑΠΕ.

-Απόβλητα

* Κανένα απόβλητο δεν κατέληξε σε χωματερή

* Πετύχαμε 64% ανακύκλωση και κομποστο-
ποίηση

* Συνεισφέραμε στην Ελληνική Εταιρεία Αξιο-
ποίησης και Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) με ποσό ίσο με
την αξία 96 απορριμματοφόρων ανακύκλωσης.

-Νερό

* 124.968 m3 κατανάλωση νερού

* Πιστοποίηση σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο
«Συμμαχία για το Νερό» (Alliance for Water
Stewardship-AWS)

Πυλώνας 5: Κοινωνία
* Πραγματοποιήσαμε επενδύσεις αξίας
€1.200.000 στην τοπική κοινωνία στην Ελλάδα, με
δικαιούχους:

-4 υπουργεία

-5 τοπικούς δήμους
-7 ΜΚΟ
-15.000 καταστήματα λιανικής

-Υπαλλήλους ΠΠΥ

-Δήμους

* Συνεισφέραμε στον εθνικό αγώνα κατά της παν-
δημίας με δωρεές ιατρικού εξοπλισμού. Συγκεκρι-
μένα κάναμε δωρεά:
– 51 αναπνευστήρες
– 800.000 μάσκες
– 1.500.000 γάντια
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Δυνατότητα παράτασης της
θητείας των Αντιδημάρχων

Προσλήψεις 15 Πτυχιούχων
Φυσικής Αγωγής στον Δ. Ιλίου

Ο
Δήμος Ιλίου ανακοινώνει την πρόσληψη, 15 Πτυχιούχων Φυσικής
Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-
νου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζ-

ημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους»
περιόδου 2021-2022.

Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α που επιθυμούν να απασχοληθούν στα ΠΑγΟ,
υποβάλλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, είτε
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: (sox@il ion.gr), εί τε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, στην έδρα του Δήμου, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ, Κάλχου 48-50, Ίλιον, Τ.Κ. 13122, απευθύνοντάς την στο
Τμήμα Προσωπικού και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. για δέκα
(10) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας
ανακοίνωσης, ενώ για πληροφορίες θα πρέπει να απευθύνονται στο Αυτο-
τελές Τμήμα Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης
(τηλ.: 213-2030280-1-2).

Σ
ύμφων α με έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών , η
θητεία των  Αν τιδημάρχ ων

μπορεί ν α παραταθεί - κατά
παρέκκλιση του άρθρου 59 του
ν .3852/2010 (Α΄87) - από την
ημερομην ία λήξης της, έως τον  ορισμό
ν έων  Αν τιδημάρχ ων  και σε κάθε
περίπτωση όχ ι πέραν  της 9ης
Ιαν ουαρίου 2022, με την  ισχ ύ του
οποίου ν α ξεκιν ά αν αδρομικά από
1.8.2021.

Η αν ωτέρω ρύθμιση περί
δυν ατότητας παράτασης της θητείας
των  ήδη κατά την  1.8.2021
Αν τιδημάρχ ων  για χ ρον ικό διάστημα

μικρότερο του έτους, 

κατά παρέκκλιση του άρθρου 59 του
ν .3852/2010 (Α΄87), κρίθηκε αν αγκαία
προκειμέν ου ν α διευκολυν θεί το έργο
και η λειτουργία των  αρμοδίων  φορέων
και οργάν ων  μέχ ρι τη διεν έργεια των
δημαιρεσιών  την  Κυριακή 9.1.2022
(άρθρο 61 του ν .4873/2021). “Μετά την
ημερομην ία αυτή θα πρέπει ν α
οριστούν  Αν τιδήμαρχ οι σύμφων α με τα
προβλεπόμεν α στο άρθρο 59 του
ν .3852/2010, όπως ισχ ύει, και την
αριθμ. 809/2021 Εγκύκλιο «Ορισμός
Αν τιδημάρχ ων » (ΑΔΑ: ΨΟ3Μ46ΜΤΛ6-
1ΥΡ)”, αν αφέρεται στο ίδιο έγγραφο.

Σ
υν εχ ίζεται η αξιοποίηση πόρων  για έργα αν α-
πτυξιακού χ αρακτήρα για την  Αυτοδιοίκηση,
από όλα τα προγράμματα του Υπουργείου

Εσωτερικών . Με απόφαση του Αν απληρωτή Υπουρ-
γού Εσωτερικών , Στέλιου Πέτσα, χ ρηματοδοτούν ται
οκτώ (8) έργα συν ολικού ύψους 1.949.800 ευρώ.

Συγκεκριμέν α, χ ρηματοδοτούν ται τα εξής έργα: 

Προμήθεια ηλεκτροφωτισμού Καταρρακτών  Δήμου
Έδεσσας.

Υπογειοποίηση του δικτύου διαν ομής ρεύματος, για
την  αισθητική αν αβάθμιση των  δικτύων  Διαν ομής
Ηλεκτρικής Εν έργειας στο συν εκτικό τμήμα οικισμού
του Δήμου Λειψών .

Αν τικατάσταση και αν αβάθμιση του ηλεκτρομηχ α-
ν ολογικού εξοπλισμού της εγκατάστασης επεξερ-
γασίας λυμάτων  Ε.Ε.Λ της ΔΕ Παν όρμου Τήν ου.

Εσωτερική οδοποιία στο Δ.Δ. Κοτύλης Δήμου
Νεστορίου.

Αγορά οικοπέδου, για την  κατασκευή κλειστού
Γυμν αστηρίου - Αθλητικού Κέν τρου, στο Βελεστίν ο
Δήμου Ρήγα Φεραίου.

Εργασίες βελτίωσης και εν αρμόν ισης σχ ολικών
κτιρίων  Δήμου Τρικκαίων .

Εν εργειακή αν αβάθμιση, αν τικατάσταση στέγης και
αν άπλαση αύλειου χ ώρου σχολικού συγκροτήματος
Πλατάν ου.

Διαμόρφωση εξωτερικού και εσωτερικού χ ώρου -
εξοπλισμός του Κέν τρου Πολιτισμού & Ιστορίας Καλ-
υμν ίων .

Επίσης, υπεγράφησαν  από τον  Αν απληρωτή Υπο-
υργό Εσωτερικών , Στέλιο Πέτσα, οι Υπουργικές Απο-
φάσεις για οικον ομική εν ίσχ υση συν ολικού ύψους
1.280.000 ευρώ σε επτά (7) Δήμους της Χώρας, στο 

πλαίσιο του Προγράμματος πρόληψης και αν τι-
μετώπισης ζημιών  και καταστροφών  που προκα-
λούν ται από θεομην ίες στους ΟΤΑ.

Συγκεκριμέν α, προβλέπον ται:

300.000 ευρώ για τον  Δήμο Ρεθύμν ης του Ν.
Ρεθύμν ης.

200.000 ευρώ για τον  Δήμο Πάργας του Ν. Πρεβέζ-
ης.

200.000 ευρώ για τον  Δήμο Διστόμου - Αράχ οβας -
Αν τίκυρας του Ν. Βοιωτίας.

200.000 ευρώ για τον  Δήμο Τριφυλίας του Ν. Μεσ-
σην ίας.

70.000 ευρώ για τον  Δήμο Σερβίων  του Ν. Κοζάν -
ης.

150.000 ευρώ για την  ΔΕΥΑ Σύρου.
160.000 ευρώ για το Δήμο Νεμέας.
Ο Αν απληρωτής Υπουργός Εσωτερικών , Στέλιος

Πέτσας, δήλωσε:

«Αξιοποιούμε, με τον  βέλτιστο δυν ατό τρόπο, όλο
το φάσμα των  αν απτυξιακών  εργαλείων  που διαθέτο-
υμε για την  Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μέσω  του Προ-
γράμματος ΦιλόΔημος ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών ,
χ ρηματοδοτούμε έργα μικρότερου προϋπολογισμού,
που όμως έχ ουν  σημαν τικό αποτύπωμα στη βελτίω-
ση της καθημεριν ότητας και της ζωής των  πολιτών ,
στα ν ησιά μας και στην  περιφέρεια. 

Επιπλέον , έχ ον τας από την  πρώτη στιγμή θέσει σε
απόλυτη προτεραιότητα τα ζητήματα αποκατάστασης
των  ζημιών  από φυσικές καταστροφές, στεκόμαστε
δίπλα στους πολίτες, στηρίζον τας τους Δήμους που
επλήγησαν  από θεομην ίες. Και συν εχ ίζουμε έμπρακ-
τα ν α το κάν ουμε, για όσο διάστημα έχ ουν  αν άγκη».

Στ. Πετσας : Χρηματοδοτούνται οκτώ έργα 
συνολικού ύψους 1.949.800 ευρώ

Στα 23.702 τα ενταγμένα έργα
στη δράση για την
Επανεκκίνηση Εστίασης

Δημοσιεύθηκε η 11η τροποποίηση της απόφασης
έν ταξης αιτήσεων  χ ρηματοδότησης στο πλαίσιο της
δράσης "Επιδότηση Κεφαλαίου Κίν ησης σε Επιχ ειρή-
σεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων  Υλών  -
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ".
Η τροποποίηση αφορά στη συμπληρωματική έν ταξη

1.122 αιτήσεων  χ ρηματοδότησης, συν ολικής δημόσιας
δαπάν ης 11.551.378,35 ευρώ, εκ των  οποίων : α)
1.116 αιτήσεις χ ρηματοδότησης, με επιλέξιμη δημόσια
δαπάν η 10.951.378,35 ευρώ, αφορούν  σε μικρομε-
σαίες επιχ ειρήσεις, εν ώ β) οι 6 αιτήσεις χ ρηματοδότ-
ησης, συν ολικής δημόσιας δαπάν ης 600.000 ευρώ
αφορούν  σε μεγάλες επιχ ειρήσεις.
Με την  τροποποίηση, τα συν ολικά εν ταγμέν α έργα

στη δράση αν έρχ ον ται σε 23.702 και η συν ολική
δημόσια δαπάν η διαμορφών εται σε 224.793.408,35
ευρώ.  
Η Δράση χ ρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρι-

σης της ΕΕ στην  παν δημία COVID-19.
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Μ
ν ήμες του έν δοξου παρελθόν τος ζων τάν εψαν  στην  συν εστίαση που διο-
ργάν ωσε ο Σύν δεσμος Παλαιμάχ ων  Ποδοσφαιριστών  Παν ελευσιν ιακού
στην  ΑΥΛΗ στην  παραλία Ελευσίν ας και στην  οποία καλεσμέν οι ήταν  όλοι

οι εν  ζωή παλαίμαχ οι ποδοσφαιριστές των  σταχ υοφόρων  που έχ ουν  αγων ιστεί
στην  ομάδα.

Το μαγαζί, γέμισε από γν ωστές φιγούρες της κυαν όλευκης 90 χ ρον ης  ιστορίας
και άπαν τες θυμήθηκαν  τα παλιά.  Μαζεύτηκαν  όλοι μαζί δείπν ησαν  και θυμήθη-
καν  τα παλιά και τις ιστορίες με αγών ες εκείν ης της εποχ ής. Το κρασί έρεε άφθο-
ν ο.  Τι ν α πρωτοθυμηθούμε για αυτούς τους μεγάλους παιχ ταράδες που έκαν αν
την  Ελευσίν α γν ωστή αν ά το παν ελλήν ιο.

Το παρών  έδωσαν  οι παλαίμαχ οι ποδοσφαιριστές του Παν ελευσιν ιακού που
μεσουραν ούσαν  τότε, μεταξύ των  οποίων  οι: Μουράτης, Κάπουας, Καραβασίλης
Μπάρκογλου, Τζικιτζέλας,  Φιλιππής, Αγγελόπουλος, Φίλης Α,  Αγριμάκης, Βιρβίλης,
Κουβίδης,  Μολυβιάτης, Μπακαλούμης,  Κατσαρέλιας, Αθαν ασίου,  Ματθαίου, Σκλιάς
Β, Ταλούμης, Τζήκας, Κούτρας, Τριαν ταφυλλίδης, Παπαρούν ης, Κουλούμασης,
Καπάν ταης,  Φιλίππου, Κουστέρης, Φιλιππής, Παν τελιδάκης, Παπασπύρου,
Σιδέρης Ι, Κων σταν τών ης, Μίχ ας Π, Μίχ ας Κυρ, Μακρυν ώρης, Γρ. Αν των άκος.

Ο παλιός πρόεδρος Δημήτρης Νικολαίδης. Ο πρόεδρος του Παν ελευσιν ιακού
Κώστας Αθαν ασίου ο Κώστας Τούρτας, ο Βασίλης Ηλιάδης, Γιώργας, Ρεν τούμης, ο
Κώστας Γκίν ης

Παρόν τες ο δήμαρχ ος Ελευσίν ας Αργύρης Οικον όμου, ο αν τιπεριφερειάρχ ης κ.
Λευτέρης Κοσμόπουλος, ο βουλευτής Βαγγέλης Λιάκος η κ. Παραδείση κ.α.

Ρεπορτάζ-Φωτό: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΗΗΤΤΑΑΝΝ  ΟΟΛΛΟΟΙΙ  ΕΕΚΚΕΕΙΙ......
ΗΗ  ΣΣΥΥΝΝEEΣΣΤΤΙΙΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΑΑΛΛΑΑΙΙΜΜΑΑΧΧΩΩΝΝ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΙΙΑΑΚΚΟΟΥΥ
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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
είν αι: 
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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Ηλεκτροσόκ σε νοικοκυριά κι επιχειρήσεις: Στα 415,94 ευρώ/MWh το ρεύμα
Το ψυχολογικό φράγμα των 400 ευρώ/MWh «έσπασαν» οι χονδρεμπορικές
τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας.

Σύμφωνα με το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, η τιμή χονδρεμπορικής
της ηλεκτρικής ενέργειας έσπασε κάθε ρεκόρ καθώς εκτοξεύτηκε πάνω από
τα 400 ευρώ/MWh και συγκεκριμένα στα 415,94 ευρώ/MWh (day ahead
price).

Αύριο δηλαδή οι προμηθευτές ρεύματος θα αγοράζουν τις ποσότητες ηλεκ-
τρικής ενέργειας που χρειάζονται για τους πελάτες τους στην προαναφερό-
μενη μέση τιμή.

Υπενθυμίζεται πως το ανοδικό ράλι στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας τρο-
φοδοτεί και το πανάκριβο φυσικό αέριο που σήμερα κατέγραψε ακόμη ένα

ρεκόρ, με τις τιμές των συμβολαίων παράδοσης Ιανουαρίου να εντινάσσονται
κατά 20% μέσα σε μόλις ένα 24ωρο (51% αύξηση σε 10 μέρες) και να φθά-
νουν τα 177 ευρώ ανά μεγαβατώρα, όταν πριν από ένα χρόνο κινούνταν στα
17 ευρώ, δηλαδή στο ένα δέκατο των σημερινών τιμών.
Το φυσικό αέριο άλλωστε καλύπτει κυρίαρχη θέση στο ενεργειακό μείγμα
ηλεκτροπαραγωγής με ποσοστό 52,68%, όταν οι ΑΠΕ κατέχουν μόλις το
11,02% του μείγματος.
Καθώς οι πολικές θερμοκρασίες επικρατούν στην Ευρώπη αυτή την εβδο-
μάδα, θα χρειαστεί περισσότερο αέριο για την παραγωγή ρεύματος, δεδομέ-
νου ότι το δίκτυο των ΑΠΕ δεν μπορεί να καλύψει το κενό.

Το συνεχόμενο ράλι ανατιμήσεων στις τιμές της ενέργειας θα επιβαρύνει νοι-
κοκυριά και επιχειρήσεις, που θα δουν τους λογαριασμούς του Ιανουαρίου
αρκετά «φουσκωμένους». 
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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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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS

Περιγραφή θέσης: Βοηθός
Λογιστή
Φύλλο: Άνδρας, Γυναίκα 
Ηλικιακό όριο: Έως 45
ετών
Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία σε ανάλογη
θέσηΠτυχίο Οικονομικής -
Λογιστικής Κατεύθυνσης
(ΑΕΙ-ΤΕΙ)

Γνώση ΑγγλικώνΕυχέρεια
χρήσης λογιστικών προγρ-
αμμάτων 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS

1.Περιγραφή θέσης:  Χειρι-
στής Ανυψωτικού Μηχανή-
ματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45
ετών
Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση,
Σύμβαση Αορίστου Χρό-
νου
Ωράριο: Πρωινό ωράριο

Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Χειριστή
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο χειρ-
ισμό ανυψωτικών μηχαν-
ημάτων σε περιβάλλον

αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 
Αποτελεσματική
μετακίνηση των εμπορε-
υμάτων εντός της αποθήκ-
ης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος

2.Περιγραφή θέσης: Βοηθ-
ός Χειριστή Ανυψωτικού
Μηχανήματος
Ηλικιακό όριο: Έως 45
ετών
Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση,
Σύμβαση Αορίστου Χρό-
νου
Ωράριο: Πρωινό ωράριο
Απαραίτητα προσόντα:  
Εμπειρία τουλάχιστον ενός
εργασιακού έτους στο χειρ-
ισμό ανυψωτικών μηχαν-
ημάτων σε περιβάλλον
αποθήκης 

Κύρια καθήκοντα: 

Αποτελεσματική
μετακίνηση των εμπορε-
υμάτων εντός της αποθήκ-
ης με τη χρήση του
ανυψωτικού μηχανήματος
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS

Περιγραφή θέσης: Εργάτες
Αποθήκης

Ηλικιακό όριο: Έως 45
ετών
Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση
Ωράριο: 08:00-16:00

Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτι-
κές υποχρεώσεις
Γνώσεις Picking,Scanner

Κύρια καθήκοντα:
Φόρτωση και εκφόρτωση
εμπορευμάτων
Παραλαβή και τακτο-
ποίηση εμπορευμάτων

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Περιγραφή θέσης: Φύλα-
κες Ασφαλείας

Φύλο: Άνδρες, Γυναίκες
Ηλικιακό όριο: Έως 50
ετών
Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  
Άδεια Security

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS

Περιγραφή θέσης: Οδηγός
Γ’ κατηγορίας 
Ηλικιακό όριο: Έως 45
ετών
Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση

Ωράριο: 07.00-15.00
Απαραίτητα προσόντα:
Κάτοχος διπλώματος
οδήγησης Γ’ κατηγορίας 
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Περιγραφή θέσης: Υδραυ-
λικοί

Ηλικιακό όριο: Έως 40
ετών
Είδος Απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση
Ωράριο: 08:00-16:00

Απαραίτητα προσόντα:
Εκπληρωμένες στρατιωτι-
κές υποχρεώσεις
Κύρια καθήκοντα:
Κατασκευή συστημάτων
επεξεργασίας νερού
Συντήρηση& Επισκευή
συστημάτων επεξεργασίας
νερού

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 Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021


