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Οι διαιτητές της 16ης αγωνιστικής 
της Σούπερ Λίγκας 1

Τρίτη και Τετάρτη

Α. Γεωργιάδης: Κορύφωση
της πανδημίας τις

επόμενες 2-3 εβδομάδες 
– Επανεξέταση του πλαφόν στην

τιμή των pcr

Στις 10/01 ξεκινούν
οι χειμερινές εκπτώσεις

Ανοικτά την Κυριακή 16 Ιανουαρίου,
τα εμπορικά καταστήματα 

σσεελλ..  88

Μετάλλαξη Όμικρον:
«Το ίδιο άτομο

μπορεί να μολυνθεί 
4 και 5 φορές»

Για τα νέα δεδομένα που προκύπτουν μιλησε
η καθηγήτρια Ελένη Γιαμαρέλλου 

σσεελλ..  22

36.246 νέα κρούσματα - 463 στην Π.Ε. Δυτικής Αττικής
615 διασωληνωμένοι, 78 θάνατοι

Κ. Μητσοτάκης: 
ΟΟιι  δδεεσσμμεεύύσσεειιςς  μμααςς  
γγιιαα  μμεείίωωσσηη  φφόόρρωωνν

γγίίννοοννττααιι  ππρράάξξηη

σσεελλ..  33

σσεελλ..    55

Θεόδωρος Σκυλακάκης:
Νέα δέσμη μέτρων στήριξης σε 
επιχειρήσεις με βάση τον τζίρο

σσεελλ..  77

σσεελλ..    33 σσεελλ..  22

σσεελλ..  66 σσεελλ..1122
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Καιρός: Ηλιοφάνεια 
Θερμοκρασία απο 9  εως 18 βαθμους Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
4,8,12,16,20,24,28

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Σύναξις των Εβδομήκοντα Αποστόλων,

Αγίων Έξι Μαρτύρων

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Γκιόκα Άννα

Λεωφόρος Δημοκρατίας 20, 2105573243

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Σκανδάλη Ειρήνη Δ., Ηρώων Πολυτεχνείου 6,

Μαγούλα, 2105558491

MANΔΡΑ
Γιάννου Γεώργιος Ι.

Κοροπούλη Βαγγέλη 25, 2105555844

Άνω Λιόσια
Τζώνης Κωνσταντίνος Ε.

Κυκλάδων 79, 2102482990

ΑΧΑΡΝΕΣ
Ράπτη Σταματίνα Α.

Λεωφόρος Πάρνηθος 140, 2102446217

Μετάλλαξη Όμικρον: «Το ίδιο άτομο μπορεί 
να μολυνθεί 4 και 5 φορές»

Τ
α δεδομένα που
προκύπτουν από τη μετάλ-
λαξη Όμικρον δείχνουν,

σύμφωνα με την καθηγήτρια Ελένη
Γιαμαρέλλου, ότι ένα άτομο είναι
πιθανό να μολυνθεί ακόμα και 5
φορές από κορονοϊό.

Ραγδαία αυξάνονται τα κρούσματα
κορονοϊού λόγω της μετάλλαξης Ομικρ-
ον. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα
κρούσματα αυτή την ώρα διπλασιάζον-
ται κάθε δεύτερη μέρα. Μάλιστα, η Όμι-
κρον μπορεί να ξαναμολύνει το ίδιο
άτομο τέσσερις και πέντε φορές, ενώ
μεταδίδει μία – δύο ημέρες πριν από τα
συμπτώματα και μία – δύο ημέρες μετά τα συμπτώματα.
Την ίδια στιγμή, οι ειδικοί φοβούνται για τις αντοχές του
συστήματος υγείας, σε πιθανή αύξηση των νοσηλειών.

Η Ελένη Γιαμαρέλλου, ομότιμη καθηγήτρια Παθο-
λογίας στο ΕΚΠΑ, μιλώντας στην ΕΡΤ για το επιδημιο-
λογικό αποτύπωμα των εορτών, υποστήριξε ότι αν και
ακόμα δεν είναι γνωστό, η ίδια είναι προβληματισμένη
για τα κρούσματα των επόμενων ημερών.

«Δεν θέλω να είμαι μάντης κακών, αλλά η εύκολη
μεταδοτικότητα του ιού και η κινητικότητα αυτών των
ημερών θα έχει ως αποτέλεσμα όσοι αποφασίσουν να
μείνουν ανεμβολίαστοι να την αρπάξουν από τον ιό...
Είναι το είδος του ιού, ο Όμικρον που μολύνει πάρα
πολύ εύκολα -πέντε φορές περισσότερο από τη Δέλτα-
και τα κρούσματα διπλασιάζονται κάθε δεύτερη μέρα.
Δεν μπορείς να κάνεις κάτι για να το μειώσεις άμεσα
εκτός από το να παίρνεις τα μέτρα προστασίας σου»,
ανέφερε η καθηγήτρια.

«Οι συμπτωματικοί ασθενείς της Όμικρον έχουν
συμπτώματα που διαφέρουν από αυτά της Δέλτα. Η
Όμικρον σου κάνει έναν πονόλαιμο, ένα συνάχι, έναν
ελαφρύ πονοκέφαλο που θυμίζουν τα κοινά κρυολο-
γήματα του χειμώνα. Γεγονός που είναι και καλό και

κακό μαζί: Είναι καλό γιατί συνήθως σε τρεις ημέρες
είσαι καλά. Η διάρκειά της είναι βραχεία. Σε αντίθεση με
τους προηγούμενους ιούς και ειδικά με την Δέλτα που
αναδιπλασιαζόταν εβδομήντα φορές περισσότερο στους
πνεύμονες. 

Ο ιός της Όμικρον πολλαπλασιάζεται στο ανώτερο
αναπνευστικό.... 

Η Όμικρον μπορεί να σε ξαναμολύνει τέσσερις και
πέντε φορές. Άρα, το εμβόλιο είναι μπροστά μας και
δεν πρέπει να το ξεχνάμε», συνέχισε η ίδια.

Τέλος, η Ελένη Γιαμαρέλλου τόνισε ότι πρέπει να
παίρνουμε αυστηρά μέτρα προφύλαξης, φορώντας τη
μάσκα μας και τηρώντας τις αποστάσεις όσο το δυνατόν
περισσότερο.

«Ο εμβολιασμένος που έχει πάρει και τη τρίτη δόση
του εμβολίου προφυλάσσεται εκτός από τη Δέλτα και
από την Όμικρον σε ποσοστό 70%. Αν είναι ανεμ-
βολίαστος μπορεί να μολυνθεί κάποιος και να κάνει
μεταλλάξεις οι οποίες θα μολύνουν περισσότερους .
Έτσι δεν τελειώνει αυτό το κακό... Υπάρχει ακόμα ένα
ποσοστό 12% στους άνω των 60 ετών που πρέπει να
πάει να εμβολιαστεί», κατέληξε η καθηγήτρια.

Διχως ‘’φρένα’’ συνεχίζει
η μετάλλαξη ΟΜΙΚΡΟΝ
αφού σοκαριστικά είναι

πάλι τα νεα κρούσματα που
καταγραφησαν το πρηγούμε-
νο 24ωρο. 
Τη Δευτέρα 3 Ιανουαρίου, ο
ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 36.246 νέα
κρούσματα, καθώς και 78
θανάτους μέσα σε ένα 24ωρο,
ενώ 615 ασθενείς παραμέ-
νουν διασωληνωμένοι και
αυξάνεται ο αριθμός νέων
εισαγωγών στα νοσοκομεία.
Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση
του ΕΟΔΥ αναφέρει:
«Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα
της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24
ώρες είναι 36.246 , εκ των οποίων 38
εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου
της χώρας. 
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται

σε 1.294.741 (ημερήσια μεταβολή +2.9%), εκ των
οποίων 50.3% άνδρες. 

Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των
τελευταίων 7 ημερών, 217 θεωρούνται σχετιζόμε-
να με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.000 είναι σχε-
τιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 78,
ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγρ-
αφεί συνολικά 20.990 θάνατοι. Το 95.1% είχε υπο-
κείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

36.246 νέα κρούσματα, 
615 διασωληνωμένοι, 78 θάνατοι

Συνεχιζεται στη σελ. 4
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Η
παραλλαγή Όμικρ-
ον όχι μόνο έχει
σημάνει την εκτό-

ξευση του αριθμού των
κρουσμάτων του κορονα-
ϊού, αλλά και τη μεγάλη
αύξηση των διακομιδών
που χρειάζεται να κάνει το
ΕΚΑΒ στα νοσοκομεία.

Ο  Γιώργος Μαθιόπου-
λος, πρόεδρος των εργα-
ζομένων του ΕΚΑΒ, είπε
στην εκπομπή «Από τις
6» στην ΕΡΤ ότι σε 1.100
αυξήθηκαν οι διακομιδές
με το ΕΚΑΒ, ενώ στην
Αττική από 80 περιστατι-
κά το 24ωρο έφτασαν τα
200 μετά τις γιορτές.

«Κυρίως καλούν το 166
άτομα που έχουν πολλές ημέρες πυρετό. Διαθέ-
τουμε 55 ασθενοφόρα στα επείγοντα πρωί – από-
γευμα στην Αττική και 35 τη νύχτα όπου είναι
πιο δύσκολη η κατάσταση. Μετά από κάθε μετα-
φορά ακολουθεί απολύμανση, διαδικασία χρο-
νοβόρα που προκαλεί καθυστερήσεις», πρόσθε-
σε ο κ. Μαθιόπουλος.Για τους ανεμβολίαστους
εργαζόμενους

Για συναδέλφους ανεμβολίαστους που είναι σε
αναστολή και από τα τέλη Μαρτίου κινδυνεύουν

να μείνουν εκτός εργασίας ο Γιώργος Μαθιόπου-
λος τόνισε:

«Ήδη έχουν προσφέρει στο πρώτο κύμα και
είναι απαράδεκτο να απολυθούν. Πρέπει όμως
να εμβολιαστούν όλοι, κυρίως οι συνάδελφοι.
Λίγοι  είναι  οι  ανεμβολίαστοι  στην Αττική,
περίπου στο 3%», είπε, καταλήγοντας: «Πρέπει
να τους έχουμε δίπλα μας γιατί τους χρειαζόμα-
στε. Δεν ξέρω για ποιους λόγους δεν έχουν κάνει
ακόμα το εμβόλιο».

Α. Γεωργιάδης: Κορύφωση της πανδημίας τις επόμενες 2-3
εβδομάδες – Επανεξέταση του πλαφόν στην τιμή των pcr

Γ
ια τα μέτρα που εξετάζει η
κυβέρνηση εκτός της γενικής
καραντίνας, ο υπουργός Ανά-

πτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωρ-
γιάδης μίλησε σήμερα το πρωί στον τηλε-
οπτικό σταθμό Αντ1.

Ο υπουργός  δεν απέκλεισε κανένα
άλλο μέτρο, όπως η επέκταση του
υποχρεωτικού εμβολιασμού, και αναφε-
ρόμενος  στην τιμή των pcr test που
έχουν «κλειδώσει στα 60 ευρώ» στα
ιδιωτικά κέντρα τόνισε ότι  θα ξαναδούμε
την τιμή του πλαφόν, σήμερα κιόλας θα
ανοίξει αυτή η συζήτηση. Ξέρετε όμως
ότι άλλο κόστος έχουν για τις μεγάλες
αλυσίδες και άλλες για τα μικρά διαγνω-
στικά κέντρα», όπως σημείωσε ο υπο-
υργός.

Σχετικά με την πορεία της πανδημίας,
τα νέα μέτρα και την στήριξη επιχειρή-
σεων που πλήττονται, ο κ. Γεωργιάδης
είπε ότι «περιμέναμε την άνοδο στα
κρούσματα, να έχουμε 30.000 κρούσμα-
τα την ημέρα, αλλά ήρθε μια εβδομάδα
νωρίτερα. Δεν πρέπει να κοιτάμε σκέτο
το νούμερο αυτό. Δεν υπάρχει επίπτω-
ση και επιβάρυνση στο σύστημα υγείας.
Όποιος είναι εμβολιασμένος και νοσεί
από την μετάλλαξη Όμικρον, έχει ήπια
συμπτώματα και σε πέντε ημέρες το
περνάει, σαν κρυολόγημα. Δυστυχώς,

έχουμε ακόμη και την μετάλλαξη Δέλτα».
«Για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες θα

έχουμε μεγάλη αναστάτωση στην ζωή
μας, διότι θα έχουμε μια κορύφωση της
πανδημίας. 

Όσο δεν μεγαλώνει η πίεση στο
σύστημα υγείας, δεν υπάρχει προοπτική
για νέα μέτρα. Εάν τελικώς ληφθούν,
αυτά θα αφορούν κυρίως τους ανεμ-
βολίαστους. 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι
ανεμβολίαστοι άνω των 60 ετών και η
προστασία τους. Εγώ πλην την γενικής
καραντίνας, δεν αποκλείω κανένα άλλο
μέτρο, όπως η επέκταση του υποχρεω-
τικού εμβολιασμού», συμπλήρωσε.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, «αυτήν
την εβδομάδα θα αποφασιστούν τα
μέτρα για τους πληττόμενους κυρίως
στον κλάδο της νυχτερινής διασκέδασης
και των catering, που οι μεν έκλεισαν
και οι δε είχαν 100% ακυρώσεις. Έχουν
πληγεί πολλοί κλάδοι, αλλά όχι όλοι το
ίδιο, είναι άλλο να κλείνει ένα μαγαζί και
άλλο να έχει ωράριο έως τις δώδεκα τα
μεσάνυχτα, όπως τα καταστήματα εστία-
σης. 

Πρέπει να τα δούμε και υπό το πρίσμα
των δυνατοτήτων της οικονομίας,
καθώς έχει ξεκινήσει μια καινούρια χρο-
νιά».

Για τα σχολεία σημείωσε πως ως
πατέρας και όχι ως υπουργός, καθώς
δεν έχει σχετική αρμοδιότητα λέει ότι
«δεν μου αρέσουν τα κλειστά σχολεία.
Στον μικρό μου γιό η τηλεκπαίδευση
βοήθησε λίγο, αλλά όχι τελείως, ενώ ο
άλλος μου γιός που είναι στην ηλικία της
προετοιμασίας να δώσει εξετάσεις για το
πανεπιστήμιο, έχει απορρυθμιστεί
τελείως. Ως Υπουργός Ανάπτυξης λέω
ότι κλειστά σχολεία σημαίνουν αναστά-
τωση στην οικονομία, αλλά έαν οι επι-
στήμονες πουν άλλα, θα το δούμε».

Σε άλλη συνέντευξη του στον ραδιοφ-
ωνικό ΣΚΑΪ, σημείωσε ότι, εάν κρατήσει

η κατάσταση αυτή για 15 ημέρες η ζημιά
στην αγορά θα είναι μικρή αλλά αν κρα-
τήσει περισσότερο θα είναι μεγάλη, ενώ
πρόσθεσε ότι ήδη την τελευταία εβδομά-
δα η αγορά υπέστη μια μικρή κάμψη.

«Ο μόνος τρόπος  για να τελειώσει η
πανδημία είναι ο εμβολιασμός», σημείω-
σε ο κ. Γεωργιάδης, τονίζοντας ότι  η
χώρα μας κατάφερε να έχει ισορροπίες
σε σχέση με άλλες χώρες.

«Μείναμε ανοιχτοί στην οικονομία, η
πίεση στο σύστημα υγείας δεν φαίνεται
να αυξάνεται» είπε ο ίδιος.

ΕΚΑΒ – Αυξήθηκαν οι διακομιδές μετά
τις γιορτές

Κ. Μητσοτάκης: 
Οι δεσμεύσεις μας 
για μείωση φόρων
γίνονται πράξη 
Στις οικονομικές δεσμεύσεις της Κυβέρνησης που γίνον-
ται πράξη με την έλευση του 2022 και οι οποίες
μειώνουν φόρους ενισχύοντας το εισόδημα, αναφέρεται
ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης.
«Συνεπείς στις δεσμεύσεις μας, από την 1η Ιανουαρίου
ισχύει μία ακόμη δέσμη μέτρων που μειώνουν τους φόρ-
ους και ενισχύουν το εισόδημα» αναφέρει χαρακτηριστι-
κά στην ανάρτησή του στο Facebook ο πρωθυπουργός.

Στόχος όπως προσθέτει ο κ. Μητσοτάκης είναι να δημιο-
υργηθούν καλύτερες θέσεις εργασίας, να στηριχθεί η
δημόσια παιδεία, η υγεία, οι πιο αδύναμοι και οι νέοι.
«Οι επιχειρήσεις να γίνουν πιο παραγωγικές. Να
αυξηθούν τα δημόσια έσοδα, ώστε να στηρίξουμε τη
δημόσια παιδεία και υγεία. Η αναδιανομή υπέρ των
αδυνάμων να γίνει ακόμη πιο γενναία. Και ειδικά οι
νέοι μας να έχουν μια καλύτερη ζωή. Το είπαμε, το
κάνουμε και το 2022!» καταλήγει ο κ. Μητσοτάκης.



Δήμος Ελευσίνας 

Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη
και Παρασκευή 

διενεργούνται δωρεάν
rapid test από κλιμάκιο
του ΕΟΔΥ, στο ισόγειο

του ΠΑΚΠΠΑ: 
09:30-15:00

Παγκάλου και Κίμωνος
11, Ελευσίνα
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Συνεχίζεται από τη σελ.2

Ο αριθμός των ασθενών που
νοσηλεύονται διασωληνωμέ-
νοι είναι 615 (58.9% άνδρες).
Η διάμεση ηλικία τους είναι
63 έτη. 
To 80.0% έχει υποκείμενο
νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών
και άνω. 

Μεταξύ των ασθενών που
νοσηλεύονται διασωληνωμέ-
νοι, 522 (84.88%) είναι ανεμ-
βολίαστοι ή μερικώς εμβολια-
σμένοι και 93 (15.12%) είναι
πλήρως εμβολιασμένοι. Από 

την αρχή της πανδημίας
έχουν εξέλθει από 
τις ΜΕΘ 3.780 ασθενείς.Οι
εισαγωγές νέων ασθενών
Covid-19 στα νοσοκομεία της
επικράτειας είναι 437 (ημερή-
σια μεταβολή +9.25%). Ο
μέσος όρος εισαγωγών του
επταημέρου είναι 413 ασθε-
νείς.
Η διάμεση ηλικία των κρου-

σμάτων είναι 36 έτη (εύρος 0.2
έως 110 έτη), ενώ η διάμεση
ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη
(εύρος 0.2 έως 106 έτη).»

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΗΝ
ΑΤΤΙΚΗ

1.782 κρούσματα στην
Π.Ε. Αν ατολικής Αττικής

2.058 κρούσματα στην
Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθη-
ν ών

463 κρούσματα στην
Π.Ε. Δυτικής Αττικής

1.792 κρούσματα στην  

Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθη-
ν ών

3.582 κρούσματα στην
Π.Ε. Κεν τρικού Τομέα Αθη-
ν ών

1.533 κρούσματα στην
Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθην ών

1.756 κρούσματα στην
Π.Ε. Πειραιώς

138 κρούσματα στην
Π.Ε. Νήσων
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«Η αναστολή των συμβάσεων
εργασίας για τον Ιανουάριο του
2022 στις επιχειρήσεις που επιβ-
λήθηκε απαγόρευση μουσικής και
για εκείνες στις οποίες περιο-
ρίστηκε η λειτουργία έως τα μεσάν-
υχτα ήταν μια αναγκαία απόφαση
που απαλύνει τις συνέπειες του
άτυπου lockdown», σημειώνει σε
ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομο-
σπονδία Εστιατορικών και Συναφών
Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ).

Η κίν ηση στην  αγορά έχει μει-
ωθεί δραματικά

Ωστόσο, συνεχίζει η ΠΟΕΣΕ, οι
επιχειρήσεις εστίασης που θίγονται
από την εξάπλωση του τέταρτου
κύματος της πανδημίας και τις μαζι-
κές ακυρώσεις κρατήσεων ξεπέρα-
σαν κατά πολύ τις επιχειρήσεις με
μουσική. Η κίνηση στην αγορά έχει
μειωθεί δραματικά κι όσο αυξάνον-

ται τα κρούσματα τόσο περισσότεροι
πολίτες μειώνουν ή αποφεύγουν
εντελώς τις εξόδους.

Η προοπτική αύξησης των κρου-
σμάτων για τις επόμενες τουλάχι-
στον ημέρες θα οδηγήσει σε αδιέ-
ξοδο δεκάδες χιλιάδες επαγγε-
λματίες που είχαν προετοιμαστεί
για την αυξημένη κίνηση των
εορτών. 

Η ομοσπονδία τονίζει : «Στο
πλαίσιο των έκτακτων συνθηκών,
με τις επιχειρήσεις της εστίασης να
αναγκάζονται να καταστρέψουν παρ-
αγγελίες μεγάλης αξίας, καλούμε
την πολιτική ηγεσία να επεκτείνει
την Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Ζητούμε συγκεκριμένα να διε-
υρυνθούν οι ΚΑΔ για τους οποίους
ισχύει η αναστολή των συμβάσεων
εργασίας που ανακοινώθηκαν από
το υπουργείο Εργασίας, ώστε να 

συμπεριλάβουν όλες τις επιχει-
ρήσεις της εστίασης που θίγονται
από την καθίζηση της κίνησης. 

Η διεύρυνση των ΚΑΔ θα απο

τρέψει την χρεοκοπία χιλιάδων
επιχειρήσεων εστίασης που θα
εκτίνασσε την ανεργία, σε μια
δύσκολη οικονομική συγκυρία».

Το πράσινο φως για τη ψηφιακή ανα-
βάθμιση των δύο Ιατρικών Συλλόγων
και των δύο Οδοντιατρικών Συλλόγων
Αττικής (Αθηνών και Πειραιώς), δόθηκε
μετά την υπογραφή των σχετικών
εγκρίσεων χρηματοδότησης συνολικού
προϋπολογισμού 1.1 εκ. ευρώ, μέσω
του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 (Άξονας
Προτεραιότητας 2), από  τον Περιφερει-
άρχη Αττικής και Προέδρου του ΙΣΑ Γ.
Πατούλη.

Ο κ. Πατούλης υπέγραψε τις σχετικές
αποφάσεις στα γραφεία της Περιφέρειας
παρουσία του Προέδρου του Ιατρικού
Συλλόγου Πειραιά Ν. Πλατανησιώτη,
του Προέδρου του Προέδρου του Οδον-
τιατρικού Συλλόγου Αθηνών Αθ. Υφαν-
τή, του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά
Μ. Αγρανιώτη και του Αντιπροέδρου
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Φ.
Πατσουράκου, οι οποίοι τον ευχα-

ρίστησαν θερμά για την πρωτοβουλία,
επισημαίνοντας ότι θα συμβάλλει έμπρ-
ακτα και ουσιαστικά τόσο στον εκσυγχρ-
ονισμό  των υπηρεσιών τους όσο και
στην καλύτερη θωράκιση των μελών και
πολιτών που εξυπηρετούνται από τους
Συλλόγους.

Από την πλευρά του ο κ. Πατούλης
αφού υπογράμμισε πως αυτή την περίο-
δο που υπάρχει και νέα έξαρση της
πανδημίας, προτεραιότητα της διοίκησης
της Περιφέρειας είναι η αποτελεσματική
θωράκιση της δημόσιας υγείας, επισήμα-
νε μεταξύ άλλων τα εξής: 

« Η υγειονομική κρίση κατέστησε επι-
τακτική την ανάγκη το σύνολο των
υπηρεσιών των Υπηρεσιών των Συλλό-
γων να παρέχονται ηλεκτρονικά και εξ
αποστάσεως, χωρίς να απαιτείται η
φυσική παρουσία των μελών αλλά και
των πολιτών στα γραφεία τους, περιο-

ρίζοντας, έτσι, την εξάπλωση του ιού και
προστατεύοντας τους συναλλασσόμε-
νούς του και τη δημόσια υγεία. Υπό
αυτές τις συνθήκες απαιτείται ένα διαφο-
ρετικό πλαίσιο διοικητικής οργάνωσης
των υπηρεσιών που παρέχονται από
τους Συλλόγους, για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των μελών τους και των
πολιτών. Σ΄αυτό  το πλαίσιο επενδύουμε
στη ψηφιακή αναβάθμιση και  τον
εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών τους.
Με «όπλο» μας την τεχνολογία προστα-
τεύουμε τους πολίτες και τη Δημόσια
Υγεία. 

Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην
πρόληψη με στόχο τον πειρορισμό της
διασποράς της πανδημίας, μέχρι να
βγούμε νικητές από αυτή τη μάχη»

Οι παρεμβάσεις ψηφιακής αναβάθμι-
σης

Μεταξύ των παρεμβάσεων ψηφιακής
αναβάθμισης που προβλέπονται βάση
των σχετικών αποφάσεων είναι οι εξής:

• Hλεκτρονική διεκπεραίωση λειτουρ-
γιών των Συλλόγων

• Υποστήριξη με εργαλεία ΤΠΕ της
κατάρτισης των μελών των Συλλόγων
και του ελέγχου της ποιότητας των
υπηρεσιών περίθαλψης που παρέχουν
δημόσιες και ιδιωτικές δομές υγείας
εντός των ορίων δικαιοδοσίας τους 

• Δημιουργία δικτύου ηλεκτρονικής
διασύνδεσης του κάθε Συλλόγου με
άλλους Ιατρικού Συλλόγους και την αξιο-
ποίηση εργαλείων ηλεκτρονικής επικοι-
νωνίας, (ψηφιακής πλατφόρμα - εργα-
λείο τηλεδιασκέψεων, κ.λπ.),

• Εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών
πληροφόρησης και δημοσιότητας για την
προστασία της δημόσιας υγείας, για την
αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης
Covid-19 και την μείωση των συνε-
πειών της, μέσω της δημιουργίας της
Διαδικτυακής Πύλης των Συλλόγων,
τηρώντας πρότυπα συμβατά με την
εξυπηρέτηση των ΑμΕΑ, την ανάπτυξη
ηλεκτρονικού περιοδικού δελτίου με επι-
στημονικό ή συνδικαλιστικό περιεχόμε-
νο προς πληρέστερη επιστημονική και
επαγγελματική ενημέρωση των ιατρών
και την ηλεκτρονική επικοινωνία με
άλλους Ιατρικούς Συλλόγους,

• Προμήθεια εξοπλισμού υποστήριξης
της ψηφιακής πλατφόρμας και  εξασφά-
λιση του απαραίτητου εξοπλισμού
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επι-
κοινωνιών για την υποστήριξη των
ανωτέρω αναφερθέντων και γενικά του
έργου των Συλλόγων προκειμένου να
παρέχονται ηλεκτρονικές υπηρεσίες στα
μέλη τους και στους πολίτες και να εξα-
σφαλίζεται η διασύνδεση με άλλους
Συλλόγους, με ταυτόχρονη χρήση δια-
λειτουργικότητας, για λήψη και παροχή
στοιχείων από/προς άλλους φορείς
(Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, Υπουρ-
γείο Υγείας, ΑΑΔΕ, ΕΟΠΥΥ, ΗΔΙΚΑ,
ΕΦΚΑ, ερευνητικά κέντρα, κλπ).

• Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υπο-
στήριξης για την αποτελεσματική διαχείρ-
ιση θεμάτων υλοποίησης του κυρίως
υποέργου της Πράξης, λόγω του τεχνι-
κού αντικειμένου για το οποίο δεν θα
είναι δυνατή η παρακολούθηση του από
το υφιστάμενο προσωπικό. 

Αναστολές εργασίας – Η ΠΟΕΣΕ ζητάει να διευρυνθούν οι ΚΑΔ
H ΠΟΕΣΕ στην ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις εστίασης,

που θίγονται από την εξάπλωση του τέταρτου κύματος της πανδημίας και τις μαζικές ακυρώσεις
κρατήσεων ξεπέρασαν κατά πολύ τις επιχειρήσεις με μουσική.

 Με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής  ξεκινά η ψηφιακή αναβάθμιση των 4 Ιατρικών και Οδοντιατρικών
Συλλόγων Αττικής, με στόχο την ασφαλέστερη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες λόγω της πανδημίας
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Πλήρωση με σειρά
προτεραιότητας χιλίων
τετρακοσίων εξήντα
οκτώ (1.468) θέσεων
μόνιμου προσωπικού
και προσωπικού με
σχέση εργασίας Ιδιωτι-
κού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου Πανεπιστημια-
κής, Τεχνολογικής,
Δευτεροβάθμιας και
Υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ή ς
Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α.
ά  και β  ́ βαθμού, στην
Κεντρική Ένωση
Δήμων Ελλάδας, στο
Διαδημοτικό Λιμενικό
Ταμείο Λέσβου και στον
Φορέα Διαχείρισης
Μητροπολιτικού Πάρ-
κου Περιβαλλοντικών
και Εκπαιδευτικών Δρα-
στηριοτήτων και Ανά-
πτυξης Κοινωνικής
Οικονομίας «Αντώνης
Τρίτσης» σύμφωνα με
το άρθρο 28 του ν.
4765/2021.

Για να διευκολυνθούν οι φορολο-
γούμενοι έχει παραταθεί μέχρι τέλο-
υς του μήνα η εφαρμογή της Ηλεκτρ-
ονικής Ταυτότητας Κτιρίου και οι
μεταβιβάσεις θα γίνονται με απλή
βεβαίωση μηχανικού

Χιλιάδες φορολογούμεν οι σπεύδουν
ξαν ά στα συμβολαιογραφικά γραφεία για
ν α προλάβουν  ν α υπογράψουν  συμβό

λαια για αγοραπωλησίες, γον ικές παρ
οχ ές και δωρεές ακιν ήτων  έως τις 31

Ιαν ουαρίου 2022 με τις παλαιές αν τικει-
μεν ικές αξίες.

Ο χ ρόν ος «τρέχ ει» για όσους κατάφ-
εραν  λίγο πριν  από την  εκπν οή του
2021 ν α υποβάλουν  ηλεκτρον ικά στην
πλατφόρμα my Property  τις σχ ετικές
δηλώσεις.

Για τους φορολογουμέν ους αυτούς ο
φόρος μεταβίβασης καθώς και τα έξοδα
που συν οδεύουν  τις μεταβιβάσεις ακι-
ν ήτων  θα υπολογιστούν  με βάση τις
τιμές ζών ης που ίσχ υαν  έως τις 31
Δεκεμβρίου 2021. Όσοι όμως δεν  πρό-
λαβαν  την  προθεσμία θα πληρώσουν
φόρο μεταβίβασης με βάση τις ν έες
αν τικειμεν ικές αξίες των  ακιν ήτων  οι
οποίες εν εργοποιήθηκαν  από την
Πρωτοχ ρον ιά σε 13.808 περιοχ ές -
ζών ες σε όλη τη χ ώρα.

Για τις περιοχ ές όπου οι αν τικειμεν ι-
κές αξίες τράβηξαν  την  αν ηφόρα ο
φόρος μεταβίβασης είν αι αυξημέν ος
ακόμη και πάν ω από 50%, με τις
μεγαλύτερες επιβαρύν σεις ν α
προκύπτουν  για τις περιοχ ές που
εν τάχ θηκαν  για πρώτη φόρα στο
σύστημα αν τικειμεν ικού προσδιορι-
σμού αξίας των  ακιν ήτων .

Για ν α διευκολυν θούν  οι φορολο-
γούμεν οι έχ ει παραταθεί μέχ ρι τέλους
του μήν α η εφαρμογή της Ηλεκτρον ικής
Ταυτότητας Κτιρίου και οι μεταβιβάσεις
θα γίν ον ται με απλή βεβαίωση μηχ αν ι-

κού.
Την  ίδια ώρα, οι εφορίες έχ ουν  αν ε-

βάσει ταχ ύτητα για την  εκκαθάριση
χ ιλιάδων  εκκρεμών  δηλώσεων  για δωρ-
εές, γον ικές παροχ ές και κληρον ομιές.
Οι χ ειρόγραφες δηλώσεις φόρου γον ι-
κής παροχ ής και δωρεάς που υποβ-
λήθηκαν  στις ΔΟΥ μέχ ρι και τις 17
Δεκεμβρίου 2021, αλλά και οι δηλώσεις
για μεταβιβάσεις ακιν ήτων  που είν αι
αδύν ατη η υποβολή τους στην  ηλεκτρ-
ον ική πλατφόρμα my Property  της
ΑΑΔΕ έχ ουν  πάρει σειρά προτεραιότ-
ητας προκειμέν ου ν α προλάβουν  οι
φορολογούμεν οι ν α υπογράψουν
συμβόλαια έως και τις 31 Ιαν ουαρίου
2022 με τις παλαιές αν τικειμεν ικές
αξίες.

Πιο συγκεκριμέν α οι ΔΟΥ θα πρέπει
έως τις 21 Ιαν ουαρίου ν α έχ ουν  ολοκ-
ληρώσει την  εκκαθάριση των  χ ειρόγρα-
φων  δηλώσεων  φορολογίας γον ικής
παροχ ής - δωρεάς που υπεβλήθησαν
μέχ ρι και τις 17/12/2021 καθώς και των
δηλώσεων  φορολογίας φόρου μεταβίβα-
σης ακιν ήτων  και γον ικής παροχ ής -
δωρεάς που δεν  μπορούσαν  ν α υποβ-
ληθούν  ως αρχ ικές στο my Property .

ΜΜΜΜεεεεττττααααββββιιιιββββάάάάσσσσεεεειιιιςςςς    αααακκκκιιιιννννήήήήττττωωωωνννν::::    
Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου τα συμβόλαια με τις παλαιές αντικειμενικές

Από 10 Ιανουαρίου
οι αιτήσεις δήμων και

περιφερειών
για εγγειοβελτιωτικά
έργα 40 εκ. ευρώ

Σ
τις 10 Ιαν ουαρίου αν οίγουν  οι αιτήσεις
που αφορούν  εγγειοβελτιωτικά έργα
συν ολικού προϋπολογισμού 40 εκ.

ευρώ  με δικαιούχους τους δήμους της χώρας,
σύμφων α με την  σχετική πρόσκληση που
εκδόθηκε στο πλαίσιο της Δράσης: «Υποδο-
μές εγγείων  βελτιώσεων » του Προγράμματος
«Αγροτικής Αν άπτυξης της Ελλάδας 2014-
2020».

Η  αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονι-
κά  έως τις 6 Μαΐου μέσω του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανά-
πτυξης-Ο.Π.Σ.Α.Α.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 40 εκατ.
ευρώ και η δράση συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο. Δικαιούχοι για
την υποβολή των σχετικών προτάσεων είναι οι
αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων και των περιφε-
ρειών.  

Η δράση προβλέπει  την χρηματοδότηση
έργων με προϋπολογισμό έως 2,2 εκατ. ευρώ.

Τα έργα που χρηματοδοτούνται αφορούν σε
βελτίωση ή αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων,
ταμίευση χειμερινών απορροών (λιμνοδεξαμε-
νές), βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των
αρδευτικών υποδομών, χρήση ανακυκλωμένου
νερού στις αρδεύσεις και τεχνητό εμπλουτισμό
υπόγειων υδάτων σε ανακαίνιση δικτύου από
γεωτρήσεις.

Πλήρωση 1.468 θέσεων μόνιμου προσωπικού και
προσωπικού σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού
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Στα Άνω Λιόσια ο 
υπουργός Προστασίας του
Πολίτη Τ. Θεοδωρικάκος

Επισκέφτηκε Διμοιρία των ΥΑΤ

Την 514 διμοιρία της Υποδιεύθυνσης Αποκατά-
στασης Τάξης (ΥΑΤ) στα Άνω Λιόσια επισκέφθηκε
στις  2 Ιανουαρίου , ο υπουργός Προστασίας του
Πολίτη.

Ο υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος συζήτησε με
τα μέλη της ειδικής ομάδας της Αστυνομίας και
αντάλλαξε ευχές μαζί τους για τη νέα χρονιά,
όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

«Με τους άνδρες της 514 διμοιρίας της ΥΑΤ στα
Άνω Λιόσια. Τους ευχαρίστησα για τον επαγγε-
λματισμό τους στις αποστολές που αναλαμβά-
νουν, ανταλλάξαμε ευχές για τη νέα χρονιά και
συζητήσαμε τα θέματα που τους απασχολούν»,
έγραψε σε ανάρτησή του στον προσωπικό λογαρ-
ιασμό του Twitter, ο κ. Θεοδωρικάκος.

Για όσους δεν έχουν
ακόμη απογραφεί υπε-
νθυμίζεται ότι η διαδι-
κασία της απογραφής
μπορεί να πραγματο-
ποιηθεί:

-Είτε με δια ζώσης
συνέντευξη, η οποία
μπορεί να γίνει είτε
εντός είτε εκτός της
κατοικίας.

-Είτε με συμπλήρω-
ση ερωτηματολογίου,
το οποίο θα παραλάβει
συμπληρωμένο ο απο-
γραφέας μετά από
συνεννόηση με τον
εκπρόσωπο κάθε νοι-
κοκυριού.

-Είτε με τηλεφωνική
συνέντευξη μετά από
προηγούμενη συνεν-
νόηση με κάθε απογρ-
αφόμενο.

Αφιερώνουμε δέκα
λεπτά από το χρόνο
μας για να συγκεντρ-
ωθούν στοιχεία ΜΟΝΟ
για στατιστικούς λόγο-
υς από τα οποία θα
προκύψουν χρήσιμα
συμπεράσματα για την
κατασκευή έργων υπο-
δομής τα επόμενα χρόνια.

Συμμετέχουμε στην απογραφή και δίνουμε δύναμη
στην πόλη μας ❗�

#acharnes #απογραφή #ΕΛΣΤΑΤ #citizens
#dimosacharnon 

Μέσα στην πρώτη εβδομά-
δα του νέου χρόνου αναμένε-
ται να ανακοινωθεί νέα δέσμη
οικονομικής στήριξης για
επιχειρήσεις και νοικοκυριά,
είπε μιλώντας στο Πρώτο
Πρόγραμμα της ΕΡΤ ο αναπ-
ληρωτής υπουργός Οικονο-
μικών, Θόδωρος Σκυλακάκ-
ης.

Αναμένουμε τις επιπτώσεις
στον πραγματικό τζίρο (να
βλέπουμε τι αποδείξεις έκοψε
κάθε επιχείρηση), είπε ο κ.
Σκυλακάκης, επισημαίνοντας
ότι αυτή τη στιγμή, τα πρώτα
μέτρα που επείγουν είναι
όπου υπάρχει ανάγκη να
μπουν εργαζόμενοι σε ανα-
στολή, όπως στα νυχτερινά
κέντρα. 

Στην εστίαση, θα αναμένο-
υμε να δούμε τι θα συμβεί
στις επόμενες μέρες.

Σε ό,τι αφορά την αγορά ενέργειας, ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών
είπε ότι το πρόβλημα εστιάζεται στην 

αγορά του φυσικού αερίου, δεδομένου
ότι το πετρέλαιο επέστρεψε στα επίπεδα
του 2019. 

«Δεν είναι το πετρέλαιο το κύριο πρόβ-
λημά μας. Είναι το φυσικό αέριο που
αποτελεί σημαντικό μέρος της ηλεκτρι-
κής ενέργειάς μας. 

Πριν από μια βδομάδα-δέκα ημέρες το
φυσικό αέριο έφτασε στα 150-160 ευρώ

στην Ολλανδία. 
Σήμερα έφτασε στα 70 ευρώ, το χαμ-

ηλότερο εδώ και δύο μήνες. 
Άρα τα μέτρα θα είναι αναλογικά της

αύξησης στους λογαριασμούς», τόνισε.
Θα είναι μέτρα εκτεταμένα σε κοινωνία

και οικονομία, θα μοιάζουν λίγο με αυτό
που λέμε «μόνιμο μηχανισμό» και θα
προσαρμόζονται στο ύψος των αυξή-
σεων, ανέφερε, συμπληρώνοντας ότι τα
μέτρα θα είναι χωριστά για νοικοκυριά
και χωριστά για επιχειρήσεις.

Σκυλακάκης: Νέα μέτρα στήριξης σε επιχειρήσεις με βάση τον τζίρο

Η Απογραφή 2021 συνεχίζεται…
Δ. ΑΧΑΡΝΩΝ: Συμμετέχουμε στην απογραφή και δίνουμε

δύναμη στην πόλη μας ❗�
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Υπ. Εργασίας: Σενάρια επιστηµονικής 
φαντασίας τα περί κατάργησης των τριετιών

Ως σενάρια επιστηµονικής φαντασίας χαρακτηρίζει το Υπουργείο Εργασίας τα όσα
διακινούνται περί κατάργησης των τριετιών σηµειώνοντας πως "οι τριετίες
σχετίζονται µε τον νόµο που τις θέσπισε και όχι µε τον κατώτατο µισθό".
Αναλυτικά η ανάρτηση του Υπ. Εργασίας αναφέρει:
"Ας µην καταφεύγουν κάποιοι σε σενάρια επιστηµονικής φαντασίας σε σχέση µε
τις τριετίες.

Η θέση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι γνωστή και
διατυπωµένη ήδη στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Η Κυβέρνηση αυτή έχει κάνει
παρέµβαση στην υπόθεση που εκκρεµεί στο ΣτΕ υπέρ της διατήρησης των τριε-
τιών. Πώς θα µπορούσε λοιπόν να τις καταργήσει;

Η επανάληψη της διατήρησης των τριετιών είναι περιττή. Οι τριετίες σχετίζονται
µε το νόµο που τις θέσπισε και όχι µε τον κατώτατο µισθό".

ΣΕΛΠΕ: Στις
10/01 ξεκινούν
οι χειμερινές
εκπτώσεις

Α
πό 10 Ιανουαρίου έως και 28
Φεβρουαρίου θα πραγματοποι-
ηθούν πανελλαδικά οι χειμερι-

νές εκπτώσεις, όπως αναφέρει σε
ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος
Επιχειρήσεων & Λιανικής Πωλή-
σεως Ελλάδος.

Την πρώτη Κυριακή των
εκπτώσεων, δηλαδή στις 16 Ιανουα-
ρίου, τα εμπορικά καταστήματα θα
είναι ανοικτά σε όλη την επικράτεια
από 11 πμ έως 8 μμ.
"Κατά τη διάρκεια των χειμερινών
εκπτώσεων οι λιανεμπορικές επιχει-
ρήσεις θα προσφέρουν μεγάλη ποι-
κιλία προϊόντων σε πολύ χαμηλές
τιμές, με άψογη εξυπηρέτηση και
σεβασμό στο καταναλωτικό κοινό.
Πληροφορούμε επίσης το καταναλω-
τικό κοινό ότι οι εταιρίες -μέλη μας
έχουν λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για
την πιστή τήρηση όλων των υγειονο-
μικών κανόνων", τονίζει ο ΣΕΛΠΕ
στην ίδια ανακοίνωση.

ΤΤηηνν  ααννιιοούύσσαα  ππήήρραανν  κκααιι  ππάάλλιι  οοιι  ττιιμμέέςς  ττοουυ  ηηλλεεκκττρριισσμμοούύ  
σσττηηνν  ΕΕυυρρώώππηη  --  ΣΣτταα  118833  εευυρρώώ  ηη  ΕΕλλλλάάδδαα

Σημαντικές αυξήσεις καταγρά-
φονται και σήμερα Τρίτη  στις
τιμές χονδρικής του ηλεκτρι-
σμού ανά την Ευρώπη μετά την
πτώση και την ανάπαυλα που
παρείχε η περίοδος των
εορτών σε συνδυασμό με τα
φορτία LNG που περιόρισαν
την τιμή του αερίου.

Συγκεκριμένα, στη Γερμανία
σημειώνεται άνοδος 102% στα
153 ευρώ, στη Γαλλία 69% στα
156 ευρώ, στη Βουλγαρία 48%
στα 149 ευρώ και στην Πολωνία
59% στα 146 ευρώ.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, η αυριανή τιμή 

διαμορφώνεται σε 183 ευρώ
ανά μεγαβατώρα, μειωμένη κατά
6,7%. 

Η ανώτατη τιμή είναι 226 ευρώ
και η κατώτατη 105 ευρώ.

Η ζήτηση διαμορφώνεται σε
150 γιγαβατώρες, ενώ στο
μείγμα παραγωγής 26,4% έχει
το αέριο, 25,5% οι ΑΠΕ, 22% οι
εισαγωγές, 19% τα υδροηλεκτρι-
κά και 3% ο λιγνίτης.

Τέλος, η τιμή του φυσικού
αερίου βρέθηκε νωρίς χθες το
πρωί στα 66 ευρώ, αλλά στη
συνέχεια ενισχύθηκε φτάνοντας

το μεσημέρι κοντά στα 80 ευρώ.
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ΟΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα απασχόλησης 800 ανέργων
- Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα . Πώς θα κάνετε αίτηση

Σ
κοπός του προγράμ-
ματος είναι η δημιο-
υργία 800 νέων

θέσεων εργασίας, με την
πρόσληψη ανέργων Ατό-
μων με Αναπηρίες (AμεΑ),
Απεξαρτημένων από εξαρτ-
ησιογόνες ουσίες, Αποφυ-
λακισμένων, Νεαρών Παρα-
βατικών Ατόμων ή Νεαρών
Ατόμων που βρίσκονται σε
κοινωνικό κίνδυνο,
γυναικών θυμάτων έμφυ-
λης βίας, θυμάτων ενδοοι-
κογενειακής βίας, διεμφυ-
λικών προσώπων και
θυμάτων εμπορίας ανθ-
ρώπων.

Το πρόγραμμα απε-
υθύνεται :

α) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς,
Φορείς Κοινωνικής και  Αλληλέγγυας Οικο-
νομίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του ν.
4430/2016 (Α’ 205), και γενικά εργοδότες του
ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική
δραστηριότητα, προκειμένου να προσλάβουν

εγγεγραμμένους ανέργους όλων των κατηγοριών
της παρ. 1 του Κεφ. 5 της παρούσας

β) νομικές οντότητες οι οποίες ασκούν τακτικά
οικονομική δραστηριότητα και: είτε i) είναι επιχει-
ρήσεις ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού του ν. 3852/2010
είτε i i) είναι επιχειρήσεις φορείς και Οργανισμοί

του Δημοσίου τομέα
όπως αυτοί ορίζονται από
το άρθρο 51 του ν.
1892/1990 (101 Α’), για
την απασχόληση αποκλει-
στικά ωφελουμένων
ΑμεΑ, εγγεγραμμένων
στο ειδικό μητρώο ανέρ-
γων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

Οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι που
επιθυμούν να ενταχθούν
στο πρόγραμμα, εφόσον
υπάρχουν κενές θέσεις,
υποβάλλουν ηλεκτρονικά
αίτηση υπαγωγής εντολή
κενής θέσης- υπεύθυνη
δήλωση, η οποία είναι
αναρτημένη στην ιστο-

σελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και την
αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρο-
νικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στο ΓΕ ΕΚΟ
ή ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται
η έδρα της επιχείρησης/φορέα, επιλέγοντας από
τη σχετική στήλη.

Η ν οσηρότητα που προκαλεί η μετάλλαξη Όμικρον
του κορων οϊού θα κρίν ει τις αποφάσεις για τη διαχ είρ-
ιση της παν δημίας, όπως τόν ισε χ θες ο υπουργός
Εσωτερικών , Μάκης Βορίδης .

«Η κυβέρν ηση θα τα συζητήσει όλα, αλλά θα τα
συζητήσει αφού έχ ει αυτή τη βασική εικόν α. Αυτή
είν αι που θα καθορίσει το τι πρόκειται ν α γίν ει και
αυτό αφορά όλα τα μέτρα για τα οποία με ρωτάτε»,
τόν ισε ο κ. Βορίδης απαν τών τας στην  ερώτηση εάν
είν αι πιθαν ό ν α επιβληθεί υποχ ρεωτικότητα εμβολια-
σμού από τα 50 έτη.

Ο κ. Βορίδης τόν ισε ότι εάν  η αύξηση των  κρου-
σμάτων  λόγω Όμικρον  είν αι εκθετική, όμως δεν  

δημιουργεί πίεση στις ΜΕΘ η διαχ είριση θα είν αι
διαφορετική.

Ο υπουργός Εσωτερικών  αν έφερε ότι το 85% των
δημοσίων  υπαλλήλων  είν αι εμβολιασμέν οι. Επίσης
πρόσθεσε ότι η τηλεργασία σε ορισμέν ες υπηρεσίας
φτάν ει μέχ ρι και 50%.

Ο κ. Βορίδης άφησε επίσης αν οιχ τό το εν δεχ όμεν ο
ν α μειωθεί το πρωτόκολλο της καραν τίν ας και σε λιγό-
τερο από πέν τε μέρες προκειμέν ου ν α μην  υπάρ-
ξουν  κεν ά στο δημόσιο τομέα.

Στο ερώτημα εάν  θα μπορούσε ν α υπάρξει ακόμη
και άρση μέτρων , ο υπουργός Εσωτερικών  απάν τησε
ότι θα μπορούσε ν α γίν ει εάν  δεν  προκαλεί επιβάρυ-
ν ση στο σύστημα υγείας.

ΜΜ..  ΒΒοορρίίδδηηςς::    ΔΔεενν  ααπποοκκλλεείίεειι  ττοο  εεννδδεεχχόόμμεεννοο  νναα  μμεειιωωθθεείί  ττοο  ππρρωωττόόκκοολλλλοο  ττηηςςΜΜ..  ΒΒοορρίίδδηηςς::    ΔΔεενν  ααπποοκκλλεείίεειι  ττοο  εεννδδεεχχόόμμεεννοο  νναα  μμεειιωωθθεείί  ττοο  ππρρωωττόόκκοολλλλοο  ττηηςς
κκααρρααννττίίννααςς  κκααιι  σσεε  λλιιγγόόττεερροο  ααππόό  ππέέννττεε  μμέέρρεεςς  σσττοο  δδηημμόόσσιιοο  ττοομμέέαακκααρρααννττίίννααςς  κκααιι  σσεε  λλιιγγόόττεερροο  ααππόό  ππέέννττεε  μμέέρρεεςς  σσττοο  δδηημμόόσσιιοο  ττοομμέέαα

Νωρίτερα φέτος οι φορολογικές
δηλώσεις - Ξεκίνησε η διαδικασία
των βεβαιώσεων αποδοχών

A
νοίγει ο δρόμος για την υποβολή νωρίτερα από κάθε άλλη φορά των
φετινών φορολογικών δηλώσεων, καθώς η σχετική διαδικασία ήδη
ξεκίνησε. Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή που

δημοσιεύτηκε παραμονή του νέου έτους, καλούνται επιχειρήσεις και φορείς του
Δημοσίου να υποβάλουν ηλεκτρονικά έως τις 28 Φεβρουαρίου τις βεβαιώσεις
αποδοχών, συντάξεων, μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων, αλλά και
αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φορολογικό έτος 2021.

Με την υποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου δεν εξαντλείται
η υποχρέωση των εργοδοτών - ασφαλιστικών φορέων σχε-
τικά με τις βεβαιώσεις όλων των εισοδημάτων, αλλά απαιτείται
η χορήγηση βεβαιώσεων προς τους δικαιούχους σε έντυπη
ή ηλεκτρονική μορφή. Ο χρόνος χορήγησης της βεβαίωσης
είναι ο ίδιος με τον χρόνο υποχρέωσης υποβολής του ηλεκ-
τρονικού αρχείου.

Με βάση τις βεβαιώσεις αποδοχών θα προσυμπληρωθ-
ούν στη φορολογική δήλωση τα στοιχεία για τα εισοδήματα
που αποκτήθηκαν το 2021, καθώς και οι φόροι που αναλο-
γούν και παρακρατήθηκαν. 

Σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώρ-
γος Πιτσιλής, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε η διαδικασία
υποβολής των φορολογικών δηλώσεων να ξεκινάει νωρίτε-
ρα, και πιο συγκεκριμένα από την πρώτη εβδομάδα του
Μαρτίου.  

Αυτό σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος ώστε το υπουργείο
Οικονομικών να ανάψει το «πράσινο φως» προκειμένου ο
φόρος εισοδήματος να μπορεί να αποπληρωθεί σε 10-12
δόσεις, όπως επίσης σχεδιάζεται να γίνει με τον ΕΝΦΙΑ του
2022.Για να καταστεί εφικτός ο σχεδιασμός θα πρέπει το
ηλεκτρονικό σύστημα Taxisnet να ανοίξει το αργότερο τον
Φεβρουάριο και όλες οι απαραίτητες βεβαιώσεις να έχουν
ήδη αποσταλεί προκειμένου να συμπεριληφθούν στις φορο-
λογικές δηλώσεις των φορολογουμένων. Στο σχέδιο της
φορολογικής διοίκησης είναι να επιχειρήσει από το

επόμενο έτος να έχει σχεδόν όλα τα στοιχεία προ-
συμπληρωμένα, όπως τα εισοδήματα από ενοίκια αλλά και
από άλλες πηγές, με στόχο το σύστημα να λειτουργεί αυτό-
ματα και με όσο το δυνατόν μικρότερες παρεμβάσεις.
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ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

48

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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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ &

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ 3ΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ. Διεύθυν ση:  Σωτήρη

Πέτρουλα & Ειρήν ης 2
Τ.Κ.: 19300
Πληροφ ορίες: Αχιλλέας Πίν ης
Τηλέφ ων ο: 210-5577862

Ασπρόπυργος, 31-12-2021                                                                                                                                    

Αρ.Πρωτ:      5735

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αρ. Διακήρυξης 5731/31-12-
2021

Tο Νομικό Πρόσωπο με την
επων υμία ¨Οργαν ισμός Άθλ-
ησης & Φρον τίδας Νεολαίας και
3ης Ηλικίας ,̈ έχον τας υπόψη
του την  υπ’ αρ. 38/2021 (ΑΔΑ:
ΨΩΘ1ΟΚΨ6-ΥΧ7) απόφ αση του
Διοικητικού Συμβουλίου και την
υπ’ αρ. 5731/31-12-2021 Δια-
κήρυξη, διεν εργεί αν οικτό ηλεκ-
τρον ικό διαγων ισμό κάτω των
ορίων  για την  επιλογή
αν αδόχου για την  προμήθεια
πλαστικού χλοοτάπητα γηπέδου
στο Δημοτικό Στάδιο Παραλίας
Ασπροπύργου, προϋπολογι-
σμού 214.388,56 Ευρώ, συμπε-
ριλαμβαν ομέν ου του Φ.Π.Α
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:
172.894,00 Ευρώ), με κριτήριο
κατακύρωσης την  πλέον  συμφ -
έρουσα από οικον ομικής άποψ-
ης προσφ ορά βάσει τιμής,
σύμφ ων α με την  επισυν απτό-
μεν η σχετική στην  ως άν ω δια-
κήρυξη μελέτη.

Στον πίνακα που ακολουθεί
παρατίθεται ο ενδεικτικός προϋ-
πολογισμός της προμήθειας
πλαστικού χλοοτάπητα γηπέ-
δου και το ποσό με το οποίο θα
βαρύνουν τον Κωδικό Αριθμό
Εξόδων (Κ.Α.Ε.):

Αντικείμενο της σύμβασης
είναι η προμήθεια και τοποθέτ-
ηση νέου πλαστικού χλοοτάπ-
ητα, η αποξήλωση του παλαιού
και η προμήθεια είκοσι ( 20 )
πλαστικών καθισμάτων
κερκίδας στο γήπεδο ποδοσφ-
αίρου του Δημοτικού Σταδίου
Παραλίας Ασπροπύργου.  

Τα προς προμήθεια είδη κατα-
τάσσονται στους ακόλουθους
κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) :
CPV 16150000-1, 98342000-2,
51000000-9 και 39111000-3.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβα-
σης ανέρχεται στο ποσό των
214.388,56 € συμπεριλαμβανο-
μένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογι-
σμός χωρίς ΦΠΑ: € 172.894,00
ΦΠΑ: € 41.494,56). Η δαπάνη
για την εν λόγω παροχή προ-
μήθειας θα είναι πολυετής και
βαρύνει την με Κ.Α.:
15.6699.010 πίστωση με τίτλο
¨Προμήθεια πλαστικού χλοοτάπ-
ητα γηπέδου  ̈ του προϋπολογι-
σμού των οικονομικών ετών
2021 και 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. με
την επωνυμία: ¨Οργανισμός Άθλ-
ησης & Φροντίδας Νεολαίας και
3ης Ηλικίας¨. Συγκεκριμένα,
κατανέμονται δε σε πίστωση α)
ποσού 0,00 ευρώ που θα
βαρύνει τον προϋπολογισμό του
οικονομικού έτους 2021 και β)
ποσού 214.388,56 ευρώ που θα
βαρύνει τον υπό κατάρτιση
προϋπολογισμό του οικονομι-
κού έτους 2022.

Η διάρκεια της σύμβασης

νοείται ο χρόνος μέχρι και την
οριστική παραλαβή του συνόλου
των ποσοτήτων των
αγαθών/υπηρεσιών και σωρευτι-
κά μέσα σε οχτώ (8) μήνες από
την υπογραφή της σύμβασης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το
κριτήριο της πλέον συμφέρου-
σας από οικονομική άποψη προ-
σφοράς, βάσει της τιμής, για το
σύνολο της προμήθειας.  

Οι συμμετέχοντες να υποβά-
λουν προσφορά για το σύνολο
της προμήθειας.. Εναλλακτικές
προσφορές δεν επιτρέπονται.

Το συνολικό ποσό στην προ-
σφορά του υποψήφιου
αναδόχου δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει (επί ποινή απόρριψης) το
αντίστοιχο συνολικό προϋπολο-
γιζόμενο ποσό του ενδεικτικού
προϋπολογισμού.

Ως ημερομην ία αν άρτησης
της διακήρυξης στη διαδικτυακή
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η
31/12/2021 και στο ΚΗΜΔΗΣ
ορίζεται  η 31/12/2021.

Ως ημερομην ία έν αρξης υπο-
βολής προσφ ορών  στο
σύστημα ορίζεται η 31/12/2021,
ημέρα Παρασκευή και ώρα
15:00. 

Καταληκτική ημερομην ία για
την  υποβολή των  ηλεκτρο-
ν ικών  προσφ ορών  είν αι η 17
Ιαν ουαρίου 2022 και ώρα
15:00. 

Οι προσφορές υποβάλλονται
από τους οικονομικούς φορείς
ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικ-
τυακής πύλης

www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., συστημικός
αριθμός διαγωνισμού 151631.

Οι προσφορές ισχύουν και
δεσμεύουν τους οικονομικούς
φορείς για διάστημα 180 ημερών
από την επόμενη της καταληκτι-
κής ημερομηνίας υποβολής προ-
σφορών.Προσφορά η οποία
ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο
από τον ανωτέρω προβλεπόμε-
νο απορρίπτεται ως μη κανονι-
κή.Για την έγκυρη συμμετοχή
στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης, κατατίθε-
ται από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς (προσφέρ-
οντες), εγγυητική επιστολή στο
διαγωνισμό, που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 2% της εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης χωρίς
Φ.Π.Α., ισχύος τουλάχιστον για
τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφο-
ράς, ήτοι για 210 ημέρες από την
επομένη της καταληκτικής ημερ-
ομηνίας υποβολής προσφορών.

Η δημοσιότητα των εγγράφων
της σύμβασης γίνεται ως εξής: 

1. Tο πλήρες κείμενο της υπ’
αριθ. 5731/31-12-2021 Διακήρ-
υξης καταχωρήθηκε στο Κεντρ-
ικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ). 

2. Τα έγγραφα της σύμβασης
της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν
στη σχετική ηλεκτρονική διαδι-
κασία σύναψης δημόσιας σύμβα-
σης στο ΕΣΗΔΗΣ και αναρτήθη-
καν στη Διαδικτυακή Πύλη

(www.promitheus.gov.gr) του
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

3. Περίληψη της Διακήρυξης
δημοσιεύεται και στον Ελληνικό
Τύπο σε δύο (2) τοπικές εφημε-
ρίδες, ήτοι : α)  ΘΡΙΑΣΙΟ και β)
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ.

4. Περίληψη της Διακήρυξης
όπως προβλέπεται στην
περίπτωση (ιστ) της παραγράφ-
ου 3 του άρθρου 76 του
Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο
διαδίκτυο, στον ιστότοπο
h t t p : / / e t . d i a v g e i a . g o v . g r /
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  

5. Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε
στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα
της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση (URL):
www.dimosaspropyrgou.gr

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με
τους όρους της Διακήρυξης
παρέχονται από το Τμήμα Υπηρ-
εσιών Υποστήριξης Διεύθυνσης
Οργανισμού Άθλησης & Φρον-
τίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας
τηλ: 210-5577862 Email: oafan-
ti@aspropyrgos.gr.

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός
θα γίνει σύμφωνα με την
5731/31-12-2021 Διακήρυξη και
τις διατάξεις των Ν. 4412/2016
και Ν.4782/2021.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Οργανισμού
Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας
και 3ης Ηλικίας Δήμου Ασπρ-
οπύργου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

Α/Α Τεχν ικές Προδιαγραφ ές CPV Ποσότητα Εν δεικτική
Τιμή  Μον άδας

Εν δεικτικό
Κόστος

Φ.Π.Α. 24% Γεν ικό Σύν ολο

1 Αποξήλωση παλαιού χλο-
οτάπητα – διαμόρφωση
υπεδάφους 6.300,00 m2

98342000-2 6.300,00 m2 3,00 € 18.900,00 € 4.536,00 € 23.436,00 €

2 Προμήθεια συνθετικού
χλοοτάπητα, πέλους 50
mm

16150000-1 6.300,00 m2 20,38 € 128.394,00 € 30.814,56 € 159.208,56 €

3 Τοποθέτηση συνθετικού
χλοοτάπητα 51000000-9

6.300,00 m2 4,00 € 25.200,00 € 6.048,00 € 31.248,00 €

4 Πλαστικά καθίσματα
κερκίδας 39111000-3 20 τεμάχια

20,00 €
400,00 €

96,00 € 496,00 €

172.894,00 € 41.494,56 € 214.388,56 €ΣΥΝΟΛΟ:

Ε.Π.Ο.Σ. ΦΥΛΗΣ (Ελληνικός Πολιτιστικός Ορειβατικός Σύλλογος Φυλής) 

Νέες δραστηριότητες και πεζοπορίες το 2022 
Πάρνηθα : Ρέμα Αγίας
Τριάδας-κορυφή Κυράς
(1.119μ.) - Άγιος Γεώργιος
Κεραμιδίου (900μ.)
(κυκλική)

Κυρ.16/1/2022
Πάρνηθα : Ρέμα Αγίας Τριάδας-κορυφή
Κυράς (1.119μ.) - Άγιος Γεώργιος Κερα-
μιδίου (900μ.)   (κυκλική)

PARNITHA KYRA

Συν άν τηση στο πάρκιν γκ του τελεφερίκ στις
08:00 ( 500μ.). Η πορεία ξεκιν άει με
κατεύθυν ση προς το Ρέμα της Αγίας Τριάδας
(Μικρή Χούν η).  Έν α υπέροχ ο πλούσιο
δάσος από πεύκα και κουμαριές μας συν τρ-
οφεύει σε όλη τη διαδρομή εν ώ οι κάθετες
ορθοπλαγιές και απ’ τις δύο πλευρές  του
φαραγγιού δημιουργούν  μια ιδιαίτερα υποβ-

λητική ατμόσφαιρα. Όπως αν εβαίν ουμε, σε
κάποια σημεία απαιτείται σκαρφάλωμα (σκρ-
αμπλ). Συν εχ ίζον τας, στρίβουμε αριστερά
φτάν ουμε στο Πάρκο Ψυχ ών  και  βαδίζον -
τας σε πεδίο με χ αμηλή βλάστηση, αν ε-
βαίν ουμε στην  κορυφή της Κυράς (1.119μ.),
με την  παράδοση ν α την  θέλει γεμάτη
θρύλους και οι Γερμαν οί είχ αν  εκεί αποθήκη
πυρομαχ ικών  στο Β’ παγκόσμιο πόλεμο. Η

θέα προς το λεκαν οπέδιο και τον  Σαρων ικό
είν αι εκπληκτική. Κατεβαίν ον τας, φτάν ουμε
στο γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου
Κεραμιδίου όπου υπάρχ ει τάφος του 10ου
μ.Χ. αιών α. Συν εχ ίζουμε την  κατάβαση σε
δασωμέν ο μον οπάτι ως το πάρκιν γκ του
τελεφερίκ

Ω.Π.: 5.30, Υ.Δ.: 620, Β.Δ.:1+ (15χ λμ.).



12-θριάσιο Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2022

Γ΄ΕΘΝΙΚΗ: 
Δύο εξ' αναβολής

παιχνίδια στον 4ο και 6ο
όμιλο την Τετάρτη

Δύο εξ αν αβολής παιχν ίδια θα γίν ουν  την
Τετάρτη 5/1 στον  4ο και 6ο όμιλο. Αν αλυτικά

οι διαιτητές και η ώρα έν αρξης.

Τετάρτη 5/1 – 15:00

4ος όμιλος – 10η αγων ιστική

ΑΟ Διαβολιτσίου-Εθν ικός Σκουλικάδου
Διαιτητής: Βαρτσάκης (Λακων ίας)

Βοηθοί: Μπεκιάρης, Αν των όπουλος
(Λακων ίας)

Παρατηρητής: Νεν εν κούμης (Αργολίδας)

6ος όμιλος – 8η αγων ιστική
ΑΟ Πυλίου Κω-Αστέρας Βάρης

Διαιτητής: Τσατσούλης (Αθην ών )
Βοηθοί: Μητράκος, Καραγιώργος (Αθην ών )

Παρατηρητής: Τσαγγάρης (Δωδ/ν ήσου

Κ17 (2005-2006) 

Από τους Υπεύθυν ο-
υς του Εκπαιδευτικού
Προγράμματος Γιάν ν η
Φατόλια & Τάσο Στα-
σιν όπουλο και τους
συν εργάτες τους Παν α-
γιώτη Παυλίδη & Παν α-
γιώτη Γεωργιάδη
καλούν ται την  ΤΕΤΑΡΤΗ
5/1/2022 και ώρα 12.00
στο γήπεδο
΄΄ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ΄΄ για
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ οι ακόλο-
υθοι ποδοσφαιριστές με
αθλητική περιβολή
(άσπρη μπλούζα - μαύρο
σορτσάκι - άσπρες
κάλτσες- επικαλαμίδες):

Α Γ Γ Ε ΛΑ Κ Ο Π Ο Υ ΛΟ Σ
(ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
(ΖΩΦΡΙΑ)

ΑΛΑΜΑΝΟΣ
(ΒΥΖΑΣ)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
(ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ)

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΥΝΑΜΗ)

ΑΣΒΕΣΤΑΣ
(ΖΕΦΥΡΙ)

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
(ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ)

ΚΥΠΑΡΙΔΗΣ
(ΕΡΜΗΣ)

ΛΙΑΣΚΟΣ (ΕΡΜΗΣ)
ΜΑΡΟΥΣΚΟΣ

(ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ)
ΜΠΑΛΗΣ

(ΣΚΟΡΠΙΟΣ)
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ

(ΣΚΟΡΠΙΟΣ)
ΝΤΑΛΗΣ (ΕΡΜΗΣ)

ΝΤΑΡΒΙΝ (ΠΑΟΚ
ΜΑΝΔΡΑΣ)

ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ
(ΣΚΟΡΠΙΟΣ)

ΠΑΤΣΙΟΣ
(ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ)

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗΣ
(ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ)

ΠΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ
(ΕΡΜΗΣ)

ΠΡΙΦΤΗΣ (ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΟΝΤΙΩΝ)

Σ Β Υ Ρ Ο Σ
(ΣΚΟΡΠΙΟΣ)

ΣΕΜΠΡΟΣ (ΕΡΜΗΣ)
ΣΤΑΣΙΝΗΣ (ΙΚΑΡΟΣ)

ΤΣΑΠΟΥΡΝΗΣ
(ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ)

Φ Υ Σ Α Ρ Α Κ Η Σ
(ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ)

ΧΟΤΖΑ (ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ)

ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ
(ΖΩΦΡΙΑ)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΘΑ
ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΤΟ
Υ Γ Ε Ι Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ
Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Υ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΟΠΩΣ
ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ
ΚΑΘΟΡΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ
Ε.Ο.Δ.Υ., ΤΗΝ Ε.Π.Ο.
ΚΑΙ ΤΗΝ Ε.Π.Σ.Δ.Α, ΜΕ
ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Ο
Κ Ι Ν Δ Υ Ν Ο Σ
ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ
COVID-19.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ
ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ
ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Η
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΑ
ΦΟΡΟΥΝ ΜΑΣΚΑ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ‘Η
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

ΝΟΣΗΣΗΣ ΟΛΟΙ ΟΙ
ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ
ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ RAPID
TEST 48 ΩΡΩΝ.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ,
ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΝΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΤΟΥΣ
ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥΣ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Α Δ Υ Ν Α Μ Ι Α Σ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο
ΑΘΛΗΤΗΣ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΙ
ΣΕ EMAIL ΜΕΧΡΙ
24ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟΥΣ
ΛΟΓΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ
ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΑΔΥΝΑΤΗ
ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ.

E M A I L
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :
G I A N N I S F A T O -
LIAS@GMAIL.COM

Ο
κ. Αυγεν άκης -
αν άμεσα σε άλλα-
τον ίζει την  σπου-

δαία σημασία που έχ ει
γεν ικά για το αθλητικό
κίν ημα αλλά ειδικότερα για
την  ποδηλασία η αν αβίω-
ση του Ποδηλατικού
Γύρου Ελλάδας οριοθ-
ετών τας τους υψηλούς
στόχ ους της διοργάν ωσης
και δεσμεύεται για τη δια-
ρκή αν αβάθμισή
της.Αν αλυτικά το μήν υμα
του Υφυπουργού Αθλητι-
σμού για τον  Διεθν ή Ποδ-
ηλατικό γύρο.«Φίλες και
Φίλοι,Το 2022 ο Διεθν ής
Ποδηλατικός Γύρος της
Ελλάδας επιστρέφει έπει-
τα από 10 χ ρόν ια, αν α-
βαθμισμέν ος και σε υψηλό αγων ιστικό επίπεδο στο
καλεν τάρι της Παγκόσμιας Ομοσπον δίας.

Πρόκειται για έν αν  ακόμα σημαν τικό στόχ ο αθλητι-

κής εξωστρέφειας και αν άπτυξης της χ ώρας μας που
οραματιστήκαμε και υλοποιούμε.

Συστήσαμε την  Cy cling Greece, τον  φορέα που θα
διοργαν ώσει τον  Διεθν ή Γύρο της Ελλάδας και θα 

μεριμν ήσει, μαζί με τους τοπικούς φορείς των  δεκά-
δων  πόλεων , τις οποίες θα διασχ ίσουν  οι συν αρπα-
στικές διαδρομές του Γύρου, για μια άρτια διοργάν ωση.

Η χ ώρα μας θα βρίσκεται στο επίκεν τρο της παγ-
κόσμιας ποδηλασίας για μία εβδομάδα, από τις 26
Απριλίου, με τη λαμπρή παρουσίαση των  σπουδαίων
ομάδων  στο Ηράκλειο της Κρήτης και με την  εκκίν ηση
την  επόμεν η ημέρα.Πέν τε ετάπ με παγκοσμίου φήμης
αθλητές και ομάδες θα διατρέξουν  την  Ελλάδα από
την  Κρήτη ως την  Ήπειρο, τερματίζον τας στα Ιωάν -
ν ιν α την  Πρωτομαγιά, στέλν ον τας σε όλο τον  κόσμο
εικόν α από Ελλάδα.

Εικόν α γεμάτη από το μπλε του ουραν ού και το λαμ-
περό φως του ήλιου μας.Οι ομορφιές του τόπου μας, η
μεγάλη του πολιτιστική κληρον ομιά και το μεράκι των
Ελλήν ων  σε κάθε τι που αν αλαμβάν ουν  ν α ολοκ-
ληρώσουν , εγγυών ται την  επιτυχ ία της ν έας αυτής
πρόκλησης για όλους μας.Καλωσορίζουμε το 2022 και
τον  Διεθν ή Ποδηλατικό Γύρο, δεσμευόμεν οι πως θα
εξελίσσεται χ ρόν ο με τον  χ ρόν ο, αν εβαίν ον τας στην
κλίμακα των  παγκόσμιων  ποδηλατικών  διορ-
γαν ώσεων  και μαζί του, η Ελλάδα μας, εκεί που μπο-
ρεί και αν ήκει, στην  κορυφή.

Καλωσορίζουμε το 2022 και τον  Διεθν ή Ποδηλατικό
Γύρο με το μήν υμα και της αν άγκης ν α εν ταχ θεί το
ποδήλατο στην  καθημεριν ότητα του καθεν ός μας. Με
ασφάλεια, και οικολογική προσέγγιση που επιτάσ-
σουν  οι ολοέν α και επιδειν ούμεν ες συν θήκες της κλι-
ματικής κρίσης, ιδιαίτερα στις πόλεις.

Ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Λ. Αυγενάκης υποδέχεται το
2022 και τον Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο της Ελλάδας

ΚΛΗΣΗ ΣΤΟΥ Κ17 (2005-2006) 

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/1/2022 και ώρα 12.00 στο
γήπεδο ΄΄ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ΄΄ 



Αν ακοιν ώθηκαν  οι διαιτ-
ητές της 16ης αγων ιστικής
της Σούπερ Λίγκας 1 Τρίτη
και Τετάρτη.

Τρίτη 4/1
17:15 ΠΑΣ Γιάν ν ιν α-
Ιων ικός
Διαιτητής: Αγγελάκης Άγγε-
λος (Μακεδον ίας)
Βοηθοί: Πάτρας Πέτρος
(Μακεδον ίας), Φωτόπου-
λος Αν δρέας (Αθην ών )
4ος: Ευαγγέλου Άγγελος
(Αθην ών )
Διαιτητής VAR: Μπόγ-
κν αρ Τάμας (Ουγγαρία)

19:30 Αστέρας Τρίπολης -
ΟΦΗ
Διαιτητής: Παπαδόπουλος
Ιωάν ν ης (Μακεδον ίας)
Βοηθοί: Παγουρτζής
Δημήτριος (Πειραιά), Γεω-

ργακόπουλος Τιμολέων
(Πειραιά)
4ος: Τσακαλίδης Αλέξαν -
δρος (Χαλκιδικής)
Διαιτητής VAR: Παπα-
πέτρου Αν αστάσιος (Αθη-
ν ών )

Τετάρτη 5/1
17:15 Ατρόμητος - Βόλος
Διαιτητής: Γκορτσίλας
Ευστάθιος (Μακεδον ίας)
Βοηθοί: Πετρόπουλος
Τρύφων ας (Αρκαδίας),
Στάϊκος Κων σταν τίν ος
(Λάρισας)
4ος: Περράκης Κων σταν -
τιν ός (Αθην ών )
Διαιτητής VAR: Καραν -
τών ης Δημήτριος
(Ημαθίας)

17:15 Λαμία - ΑΕΚ
Διαιτητής: Διαμαν τόπου-

λος Αριστοτέλης
(Αρκαδίας)
Βοηθοί: Χριστακόγλου
Γεώργιος (Χαλκιδικής),
Κων σταν τίν ου Ηλία (Πρέ-
βεζας/Λευκάδας)
4ος: Τσετσίλας Κων σταν -
τίν ος (Γρεβεν ών )
Διαιτητής VAR: Ζαμπάλας
Σπυρίδων  (Ηπείρου)

19:30 Απόλλων  Σμύρν ης
- Ολυμπιακός
Διαιτητής: Μαν ούχ ος
Ευάγγελος (Αργολίδας)
Βοηθοί: Νιδριώτης Μιχ αήλ
(Αθην ών ), Κολλιάκος
Άγγελος (Αθην ών )
4ος: Μαλούτας Δημήτριος
(Ημαθίας)
Διαιτητής VAR: Κουμπα-
ράκης Στέφαν ος (Κυκλά-
δων )
19:30 ΠΑΟΚ - Παν αιτω-

λικός
Διαιτητής: Τζοβάρας Γεώρ-
γιος (Φθιώτιδας)
Βοηθοί: Τζιουβάρας Θεό-
δωρος (Κοζάν ης), Καραγ-
κιζόπουλος Ιωάν ν ης
(Ημαθίας)
4ος: Τσαγκαράκης Πέτρος
(Χαν ίων )
Διαιτητής VAR: Γκάμαρης
Αν δρέας (Αθην ών )

21:30 Παν αθην αϊκός -
Άρης
Διαιτητής: Φωτιάς Βασίλει-
ος (Πέλλας)
Βοηθοί: Σιν ιοράκης
Αν τών ιος (Χαν ίων ), Μωϋ-
σιάδης Βασίλειος (Γρε-
βεν ών )
4ος: Κουτσιαύτης Αριστο-
μέν ης (Άρτας)
Διαιτητής VAR: Μπόγ-
κν αρ Τόμας (Ουγγαρία)

Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2022 θριάσιο-13  

Οι διαιτητές της 16ης αγωνιστικής 
της Σούπερ Λίγκας 1 Τρίτη και Τετάρτη

Oι διαιτητές της 11ης
αγωνιστικής στη SL 2 την
Τετάρτη

Σε αγωνιστική δράση την
Τετάρτη 5/1 η 11η
αγωνιστική της σούπερ
λίγκας 2 με την εμβόλιμη
αγωνιστική. Αναλυτικά οι
διαιτητές οι βοηθοί και οι 4οι.

1ος όμιλος
Tετάρτη (5/1)

15.00 Απόλλων Πόντου -
Π.Ο.Τ. Ηρακλής

Διαιτητής: Βρέσκας
(Πιερίας)
Βοηθοί: Βρούζος (Πιερίας),
Μινούδης (Πιερίας)
4ος: Πολυχρόνης (Πιερίας)

15.00 Αναγέννηση
Καρδίτσας - Πανσερραϊκός
Διαιτητής: Τσιοφλίκη
(Λάρισας)
Βοηθοί: Νίκζας (Λάρισας),
Παραφέστας (Λάρισας)

4ος: Μαχαίρας (Αθηνών)

15.00 Πιερικός -
Ολυμπιακός Β'
Διαιτητής: Μπεκιάρης
(Καρδίτσας)
Βοηθοί: Δίπλαρης
(Καρδίτσας), Βογιατζής
(Καρδίτσας)
4ος: Γιουματζίδης (Πέλλας)

15.00 Ξάνθη - Απόλλων
Λάρισας
Διαιτητής: Πουλικίδης
(Δράμας)
Βοηθοί: Χατζηνάκος
(Δράμας), Κουβαλάκης
(Δράμας)
4ος: Τσιάρας (Καβάλας)

15.00 Θεσπρωτός - ΑΕΛ
Διαιτητής: Βλάχος
(Ανατολικής Αττικής)
Βοηθοί: Δημόπουλος
(Φλώρινας), Μανασής
(Τρικάλων)
4ος: Λεωνίδας (Τρικάλων)

15.00 Καβάλα - Τρίκαλα
Διαιτητής: Τσιμεντερίδης
(Κοζάνης)
Βοηθοί: Μπαλιάκας
(Κοζάνης), Πραχάλης
(Κοζάνης)
4ος: Βουρνέλης
(Μακεδονίας)

15.00 Αλμωπός Αριδαίας -
ΠΑΟΚ Β'
Διαιτητής: Φίτσας
(Πρέβεζας/Λευκάδας)
Βοηθοί: Φραγκούλης
(Πρέβεζας/Λευκάδας),
Χριστοδούλου (Ημαθίας)
4ος: Τακίδης (Κιλκίς)

15.00 Νίκη Βόλου -
Ολυμπιακός Βόλου

Διαιτητής: Βεργέτης
(Αρκαδίας)
Βοηθοί: Κύριος (Αρκαδίας),
Κωνσταντόπουλος
(Κορινθίας)
4ος: Λάμπρου (Εύβοιας)

2ος όμιλος
Tετάρτη (5/1)

15.00 Επισκοπή -
Λεβαδειακός
Διαιτητής: Πουλόπουλος
(Πειραιά)
Βοηθοί: Κορωνάς (Πειραιά),
Χρηστάκος (Πειραιά)
4ος: Τσαμούρης (Πειραιά)

15.00 Κηφισιά - Ηρόδοτος
Διαιτητής: Κουκούλας
(Λέσβου)
Βοηθοί: Δημόπουλος
(Δυτικής Αττικής), Πλακάς
(Δυτικής Αττικής)

4ος: Μπαϊρακτάρης
(Αθηνών)

15.00 ΑΕΚ Β' - Αιγάλεω
Διαιτητής: Ανδριανός
(Αχαΐας)
Βοηθοί: Κακαφώνης
(Αχαΐας), Ισακοβίδης
(Λακωνίας)
4ος: Μπακογιάννης
(Αθηνών)

15.00 Καλαμάτα - Καλλιθέα
Διαιτητής: Κατοίκος
(Αθηνών)
Βοηθοί: Σταυρόγλου
(Αθηνών), Καραθανάσης
(Ανατολικής Αττικής)
4ος: Στάμος (Ηλείας)

15.00 Παναθηναϊκός Β' -
Ο.Φ. Ιεράπετρας
Διαιτητής: Ματσούκας
(Αιτωλοακαρνανίας)
Βοηθοί: Πριόνας (Εύβοιας),
Κωνστάντιος (Εύβοιας)
4ος: Θεοχάρης (Θεσσαλίας)

15.00 Α.Ε. Καραϊσκάκης -
Ζάκυνθος
Διαιτητής: Μπούμπας
(Ηπείρου)
Βοηθοί: Λιόντος (Ηπείρου),
Διαμαντής (Ηπείρου)
4ος: Κατσικογιάννης
(Ηπείρου)

15.00 Εργοτέλης - Χανιά
Διαιτητής: Αναστασόπουλος
(Χαλκιδικής)
Βοηθοί: Μαλανδρής
(Χαλκιδικής), Τοροσιάδης
(Μακεδονίας)
4ος: Αντωνίου (Αχαΐας)

15.00 Αστέρας Βλαχιώτη -
Διαγόρας
Διαιτητής: Ντάουλας
(Δυτικής Αττικής)
Βοηθοί: Οικονόμου (Δυτικής
Αττικής), Τριαντάφυλλος
(Κορινθίας)
4ος:Καδδάς (Αχαΐας).

ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ Κ15 (2007-
2008)  Κ17 (2005-2006) 

Από τους Υπεύθυν ους του
Εκπαιδευτικού Προγράμματος
Γιάν ν η Φατόλια & Τάσο Στα-
σιν όπουλο και τους συν εργά-
τες τους Παν αγιώτη Παυλίδη &
Παν αγιώτη Γεωργιάδη
καλούν ται την  ΤΕΤΑΡΤΗ
5/1/2022 και ώρα 10.00 στο
γήπεδο ''ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ'' για
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ οι ακόλουθοι
ποδοσφαιριστές με αθλητική
περιβολή (άσπρη μπλούζα -
μαύρο σορτσάκι - άσπρες
κάλτσες - επικαλαμίδες):

ΑΛΑΜΑΝΟΣ (ΒΥΖΑΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ)

ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ (ΒΥΖΑΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ)

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)

ΓΚΙΝΗΣ (ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΛΕΩΝ)
ΔΟΒΡΗΣ (ΑΓΙΟΙ

ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ)
ΔΟΥΚΑΣ (ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ)

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ (ΑΓΙΟΙ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ)

ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΑΣ
ΖΕΦΥΡΙΟΥ)

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
(ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ)

ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ (ΕΡΜΗΣ)
ΚΑΡΑΣΑΒΙΔΗΣ (ΛΕΩΝ)
ΚΕΛΛΗΣ (ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ)
ΚΟΡΡΕΣ (ΕΡΜΗΣ)
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ (ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΝΕΑ

ΠΕΡΑΜΟΣ)
ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ Α. (ΑΓΙΟΙ

ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ)

ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ Γ. (ΑΓΙΟΙ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ)

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ (ΕΡΜΗΣ)
ΜΑΡΝΕΖΟΣ (ΝΕΑ

ΠΕΡΑΜΟΣ)
ΜΑΥΡΙΔΗΣ (ΔΥΝΑΜΗ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)
ΝΤΑΦΟΣ (ΕΡΜΗΣ)

ΠΑΛΟΥΚΑ (ΑΡΓΩ
ΜΕΓΑΡΩΝ)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
(ΣΚΟΡΠΙΟΣ)

ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ (ΑΓΙΟΙ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ)

ΡΗΓΑΣ (ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ)
ΤΣΙΓΚΟΛΑΣ (ΑΓΙΟΙ

ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ)
ΤΣΙΚΑΛΑΣ (ΒΥΖΑΣ

ΜΕΓΑΡΩΝ)
ΦΟΛΕΡΟΣ (ΑΡΓΩ

ΜΕΓΑΡΩΝ)



14-θριάσιο Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2022

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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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

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
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Π
εριορισμένης έκτασης τεχνικό πρόβλημα λόγω αιφνίδιας δυσλειτο-
υργίας, σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε μία μεμονωμένη μονάδα
παραγωγής των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Ελευσίνας, με συνέ-

πεια να παρουσιάζεται ελεγχόμενη εκτόνωση αερίων προς τον πυρσό του
διυλιστηρίου, συνοδευόμενη από μικρή αύξηση της φλόγας. 

Για το ζήτημα ενημερώθηκαν άμεσα όλες οι αρμόδιες Αρχές, ενώ το
τεχνικό πρόβλημα βρίσκεται ήδη σε φάση σταδιακής αποκατάστασης και η

πλήρης επαναλειτουργία της μονάδας αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρ-
ες.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε. διαβεβαιώνει τους κατοίκο-
υς της περιοχής ότι δεν υπήρξε, ούτε συντρέχει λόγος ανησυχίας σχετικά
με την ασφάλειά τους, ή τυχόν επιπτώσεις στο ευρύτερο περιβάλλον, ενώ
τηρούνται στο ακέραιο όλα τα προβλεπόμενα μέτρα Ασφάλειας & Προ-
στασίας, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία.

ΕΛΠΕ: Περιορισμένης έκτασης τεχνικό πρόβλημα 
σε μονάδα παραγωγής στη Ελευσίνα 
. Λήφθησαν όλα τα μέτρα ασφαλείας και για το ζήτημα ενημερώθηκαν

άμεσα όλες οι αρμόδιες Αρχές


