
Ολοκληρώθηκαν οι σχετικές διαδικασίες
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Αθ. Πλεύρης:
Από 1η Φεβρουαρίου

θα θεωρούνται ανεμβολίαστοι
όσοι δεν έχουν κάνει την 3η

δόση στο 7μηνο

Self test: Διάθεση και
από τα σχολεία
- Διευκρινίσεις από τα υπουργεία
Παιδείας και Υγείας

σσεελλ..  99

ΜΑΓΟΥΛΑ: 
Επεισοδιακή καταδίωξη

στην περιοχή 
Προφήτης Ηλίας

Άν δρες της ΔΙΑΣ εν τόπισαν  κλοπιμαία σε

πορτ μπαγκάζ. Αν αζητούν ται οι δράστες

σσεελλ..  33

18.592 νέα 
κρούσματα - 301 στην
Π.Ε. Δυτικής Αττικής 

66 θάνατοι
& 642 διασωληνωμένοι

Στιγμές τρόμου 
για οικογένεια στην

Πάρνηθα 
Λύκος επιτέθηκε και  

κατασπάραξε το σκυλί τους

σσεελλ..  99

σσεελλ..  55

Ενέργεια: Επιδότηση €42 
σε όλους τους λογαριασμούς

ρεύματος τον Ιανουάριο

σσεελλ..  22--88

σσεελλ..  33 σσεελλ..  33

σσεελλ..  55

ΤΡΕΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΤΟΥ
ΒΥΖΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ

ΕΝΔΕΚΑΔΑ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ Κ15 
ΤΗΣ Ε.Π.Σ.Δ.Α.

Μανδραϊκός: Με «νέο» 
παρκέ και οροφή θα επιστρέψει

στο πρωτάθλημα
σσεελλ..  1133
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ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Καιρός: Νεφώσεις και ισχυρες καταιγίδες  
Θερμοκρασία απο 4  εως 11 βαθμους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Γρηγορίου επισκόπου Νύσσης, Δομετιαν ού επισκό-
που Μελιτιν ής, Μαρκιαν ού πρεσβυτέρου και οικον ό-
μου της Μεγάλης Εκκλησίας και Αμμων ίου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ Αχαρνών 7, 2105576029

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Μιχαήλου Αρίστη - Γαβριέλα Α.

Δήμητρος 54, 2105549968

MANΔΡΑ
Γκίνη Γεωργία Π.

Κοροπούλη Βαγγέλη 1, 2105550309

Άνω Λιόσια

Κατζιλιεράκη Βασιλική Α.Τσακάλωφ 11 &
Μαστραχά 2, Πλησίον ΙΚΑ, 2102471660

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΦΙΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Βενιζέλου Ελ. 59 & Ιωλκού, Αχαρνές, 
2102448143

Επανέρχεται το μέτρο των τεκμηρίων διαβίωσης
Αντιμέτωποι με τον κίνδυνο πρόσθετων φόρων και την απώλεια 

κοινωνικών επιδομάτων θα βρεθούν φέτος χιλιάδες φορολογούμενοι

Α
ντιμέτωποι με τον κίνδυνο πρόσθετων φόρων,
την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φορ-
οαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης

βρίσκονται φέτος χιλιάδες φορολογούμενοι, καθώς το
μέτρο, μετά την περσινή αναστολή του λόγω πανδημίας,
επανέρχεται.

Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκ-
μηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλο-
γα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα
έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν
θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς,
συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους
επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει
ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμα-
ρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν
με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν
πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδό-
ματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα
στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών
δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιά-
στηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι.

Τα τεκμήρια διαβίωσης
Σύμφωνα με το imerisia.gr. τα τεκμήρια διαβίωσης με

τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι
είναι τα εξής:

Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα
τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμέν-
ης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας.

Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμο-
ρφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει

από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ.
Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία

και εκπαιδευτήρια.
H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινή-

των, δασκάλους και λοιπό προσωπικό.
Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με

βάση τα μέτρα.
Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την

επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν
είναι εξωτερική ή εσωτερική.

Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολο-
γουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον
άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υπο-
βάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία
το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματι-
κού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγ-
ματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος
επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμε-
νο και το τεκμαρτό εισόδημα.

Επεκτείνεται η επιδότηση σε επαγγελματίες και
επιχειρήσεις, τόνισε ο υπουργός. Επιδοτούνται οι
λογαριασμοί ρεύματος σε όλες τις κύριες κατοικίες. 

Νέα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις από
τις επιπτώσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης ανα-
κοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κώστας Σκρέκας.
Τα μέτρα στήριξης για την αύξηση του ενεργειακού
κόστους επεκτείνονται σε επαγγελματίες και επιχειρή-
σεις, ανακοίνωσε ο υπουργός Ενέργειας.
Ο Κ. Σκρέκας ανακοίνωσε ότι ελήφθη και η σχετική
έγκριση από την ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Συγκεκριμένα, όπως είπε, σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις
σε οικιακά τιμολόγια, θα επιδοτηθούν όλες οι παροχές
πρώτης κατοικίας, όπως δηλώνονται στο Ε1, ανεξαρτή-
τως εισοδήματος, εμβαδού κατοικίας ή παρόχους.
Αφορά 4,2 εκατ. παροχές.
Η επιδότηση, όπως υπογράμμισε ο υπουργός, θα είναι

κλιμακωτή ώστε να στηριχθεί και ο στόχος της εξοι-
κονόμησης ενέργειας. Για τις πρώτες 150 Kw/h κατανά-
λωσης ανά μήνα επιδοτείται το 80% της αύξησης με 160
ευρώ ανά μεγαβατώρα. Για τη μηνιαία κατανάλωση από
151 έως 300 Kw/h επιδοτείται το 60% της αύξησης με
120 ευρώ τη μεγαβατώρα. Άρα, η μέση μηνιαία
ενίσχυση για ένα μέσο νοικοκυριό ανέρχεται σε 42
ευρώ.

Ενέργεια: Επιδότηση €42 σε όλους τους
λογαριασμούς ρεύματος τον Ιανουάριο

Συνεχιζεται στη σελ. 8

Συνεχίζεται στη σελ 12
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Κ
ινηματογραφική καταδίωξη στα δυτικά
προάστια και συγκεκριμένα στην περιοχή
Προφήτης Ηλίας στη Μαγούλα εκτυλίχθηκε

το απόγευμα του Σαββάτου, στην περιοχή Προ-
φήτης Ηλίας

Η καταδίωξη ξεκίνησε λίγο μετά τις 4 το απόγε-
υμα του Σαββάτου, στην περιοχή  της Μαγούλας
όταν ένα ασημί Skoda Octavia όπου επέβαιναν
τρία άτομα, παρέβλεψε το σήμα αστυνομικών της
ΔΙ.ΑΣ.

Ο νεαρός οδηγός δεν σταμάτησε  αλλά αντιθέ-
τως  ανέπτυξε ταχύτητα. Οι αστυνομικοί τους
καταδίωξαν και στην περιοχή Σκλήρη, ο οδηγός
ακινητοποίησε προσωρινά το όχημα. Όταν οι
αστυνομικοί κατέβηκαν να τους ελέγξουν, ο
οδηγός έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, παρέσυρε

μια μοτοσικλέτα, και τραυμάτισε ελαφρά στο
πόδι έναν αστυνομικό.

Στη συνέχεια οι  δράστες, εγκατέλειψαν το
όχημα, κοντά σε καταυλισμό και οι αστυνομικοί
έχασαν τα ίχνη τους. Στο πορτμπαγκάζ, εντόπι-
σαν μια μαξιλαροθήκη, με τα κλοπιμαία.

Το όχημα, ανήκει σε μια γυναίκα που αναζ-
ητείται.

Για τον εντοπισμό, των κλοπιμαίων, ενημερώθη-
κε η Ασφάλεια Χαλανδρίου, καθώς νωρίτερα
είχαν σημειωθεί δύο διαρρήξεις σε οικίες στην
περιοχή, αλλά οι ιδιοκτήτες των σπιτιών δεν
αναγνώρισαν ως δικά τους τα χρυσαφικά και τα
κοσμήματα.

Στιγμές τρόμου για οικογένεια στην Πάρνηθα 
Λύκος επιτέθηκε και  κατασπάραξε το σκυλί τους

Ένας λύκος επιτέθηκε και άρπαξε τον
σκύλο οικογένειας στην Πάρνηθα κοντά
στο καταφύγιο Μπάφι.

Σύμφωνα με τον διευθυντή του
Myradio, Νίκο Νικολακόπουλο, που
μίλησε στο Mega, ο λύκος επιτέθηκε και
άρπαξε τον 4μηνών σκύλο της οικογέ-
νειας καθώς εκείνος και η 14χρονη
κόρη του πήγαιναν προς το αυτοκίνητό
τους στο καταφύγιο Μπάφι.

Ο Νίκος Νικολακόπουλος είχε πάει
βόλτα με την κόρη του και το σκυλί τους
στον εθνικό δρυμό όταν ξαφνικά ένα
μαύρο άγριο ζώο επιτέθηκε και άρπαξε
από τον λαιμό το σκυλί. Η κόρη του
σύμφωνα με τον ίδιο φοβήθηκε και
άφησε το λουρί ενώ εκείνος ταραγμένος
άρχισε να φωνάζει για να φοβίσει τον
λύκο.

«Γυρίζω και βλέπω την κόρη μου
πίσω, και το σκυλί το οποίο τον έχει δαγ-
κώσει ένας μαύρος λύκος, παθαίνω
σοκ, φωνάζω δυνατά σηκώνω τα χέρια
μου ψηλά» ανέφερε ο διευθυντής προ-
γράμματος Myradio 104,6 Νίκος Νικο-
λακόπουλος.

«Θα μπορούσαμε να μην έχουμε
γυρίσει.. έτσι όπως επιτέθηκε, βεβαίως
πήγε για το σκυλί αλλά θα μπορούσα να
είμαι εγώ ή πολύ περισσότερο η κόρη
μου» συμπλήρωσε.

Ο λύκος απομακρύνθηκε αλλά το
σκυλί δεν κατάφερε να σωθεί. Σύμφωνα
με το ρεπορτάζ, προεδρικό διάταγμα
νόμος του 1985 απαγορεύει τα οικόσιτα
ζώα στους εθνικούς δρυμούς, ωστόσο
ελάχιστοι είναι αυτοί που το γνωρίζουν.

ΜΑΓΟΥΛΑ: Επεισοδιακή καταδίωξη
στην περιοχή Προφήτης Ηλίας

Άνδρες της ΔΙΑΣ εντόπισαν κλοπιμαία σε πορτ

μπαγκάζ. Αναζητούνται οι δράστες18.592 νέα κρούσματα 
- 301 στην Π.Ε. Δυτικής Αττικής 

66 θάνατοι & & 642 
διασωληνωμένοι το τελευταίο

24ωρο

Στα 18.592 ανέρχονται τα νέα εργαστηριακά επιβεβαι-
ωμένα κρούσματα κορωνοϊού που κατέγραψε ο ΕΟΔΥ
τις τελευταίες 24 ώρες.

Ο αριθμός των θανάτων ανήλθε σε 66 . Oι πολίτες μας
που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 642. 

Η διάμεση ηλικία τους είναι 64 έτη. To 80.5% έχει
υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμέ-
νοι, 545 (84.89%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβο-
λιασμένοι και 97 (15.11%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι.
Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις
ΜΕΘ 3.822 ασθενείς. Διενεργήθηκαν 230.237 τεστ με
θετικότητα να διαμορφώνεται στο 8,1%.

Συνολικά 6.853 κρούσματα καταγράφηκαν στην Αττι-
κή και πάνω από 2.000 στη Θεσσαλονίκη με βάση τα
σημερινά στοιχεία του ΕΟΔΥ για την κατανομή των
κρουσμάτων.

Η γεωγραφική κατανομή των 18.592 κρουσμάτων
covid-19 που ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΥ έχει ως
εξής:

926 κρούσματα στην Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
1.036 κρούσματα στην Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
301 κρούσματα στην Π.Ε. Δυτικής Αττικής
783 κρούσματα στην Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών
2.107 κρούσματα στην Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθη-

νών
741 κρούσματα στην Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών
849 κρούσματα στην Π.Ε. Πειραιώς
110 κρούσματα στην Π.Ε. Νήσων
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Γ. Πατούλης: « Η Κινέτα
σταδιακά θα αλλάξει όψη
και θα ξαναγίνει μία ασφα-
λής περιοχή για τους
κατοίκους της. Συνεχίζουμε
να επενδύουμε έμπρακτα
στην προστασία των
πολιτών»

Εν τός του Ιαν ουαρίου ξεκι-
ν ούν  τα έργα ολιστικής απο-
κατάστασης των  ζημιών  που
προκάλεσαν  στην  Κιν έτα τα
έν τον α πλημμυρικά  φαιν όμε-
ν α του 2019, με χ ρηματοδότ-
ηση της Περιφέρειας Αττικής
συν ολικού προϋπολογισμού
περίπου 18 εκ. ευρώ, μετά και
το «πράσιν ο» φως που δόθη-
κε πρόσφατα από το Ελεγ-
κτικό Συν έδριο με σχ ετική του
απόφαση. 

Ειδικότερα η Περιφέρεια
Αττικής ξεκιν ά την  υλοποίηση
έργων  που περιλαμβάν ουν
μεταξύ άλλων  την  απομάκρυ-
ν ση φερτών  υλικών  που
έχ ουν  σωρευτεί σε πολλά
σημεία της περιοχ ής, τον  ολι-
στικό και εν δελεχ ή καθαρισμό
των  ρεμάτων , την  αποκατά-
σταση των  ζημιών  που προκ-
λήθηκαν  στην  Παλαιά Εθν ική

Οδό προκειμέν ου
ν α δοθεί ξαν ά η
κυκλοφορία στο
ύψος του ρέματος
Πίκας, την  κατασ-
κευή τοιχ ίων  αν τι-
στήριξης σε μεγάλη
έκταση της Κιν έ-
τας, την  κατασκε-
υή αν τιπλημμυρ-
ικών  έργων , αλλά
και έργα ασφαλτό-
στρωσης στην
Παλαιά Εθν ικό
Οδό, σε όλη την
περιοχ ή της Κιν έ-
τας.

Παράλληλα
σ υ μπ ε ρ ι λαμβά-
ν ον ται έργα απο-
κατάστασης δρόμων  που
έχ ουν  υποστεί σοβαρές ζημι-
ές, στη βάση της προγραμμα-
τικής σύμβασης που έχ ει υπο-
γραφεί με το Δήμο Μεγαρέων ,
κατόπιν  σχ ετικών  αιτημάτων
που υπέβαλε προς την  Περιφ-
έρεια Αττικής.   

Με αφορμή την  άμεση έν α-
ρξη των  έργων  ο Περιφερει-
άρχ ης Αττικής Γ. Πατούλης
επισήμαν ε τα εξής:

«Η Κιν έτα σταδιακά θα

αλλάξει όψη και θα ξαν αγίν ει
μία ασφαλής περιοχ ή για τους
κατοίκους της. Οι καταστροφι-
κές πλημμύρες του 2019 αλλά
και οι φωτιές του 18 την  «τρα-
υμάτισαν » βαριά, προ-
καλών τας σοβαρές ζημιές
στην  περιοχ ή. Δεσμευτήκαμε
πως η περιοχ ή θα αποκατα-
σταθεί πλήρως και αυτή μας τη
δέσμευση την  κάν ουμε
πράξη. Μετά από χ ρον οβόρες
γραφειοκρατικές διαδικασίες

και την  ολοκλήρωση των
απαιτούμεν ων  σχ ετικών
ελέγχ ων  από το Ελεγκτικό
Συν έδριο, ξεκιν άμε σημαν τικά
έργα στην  περιοχ ή, με στόχ ο
όχ ι μόν ο ν α επουλώσει τις
πληγές της, αλλά και ν α γίν ει
καλύτερη από πριν .

Συν εχ ίζουμε ν α επεν δύο-
υμε έμπρακτα στην  προ-
στασία των  πολιτών , όπως
είν αι και η προτεραιότητά
μας».

Ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Δυτι-
κής Αττικής Λ. Κοσμόπουλος
τόν ισε μεταξύ άλλων :

«Αφήν ουμε πίσω τις κατα-
στροφές και αποκαθιστούμε
το φυσικό  κάλλος και την
προσβασιμότητα σε μία από
τις πιο όμορφες περιοχ ές της
Αττικής. Ήρθε η ώρα ν α
ξαν αγίν ει η Κιν έτα το «δια-
μάν τι» της Αττικής μας για
τους κατοίκους και τους επισ-
κέπτες». 

Ο Δήμος Ελευσίνας «στην πόρτα σας»: Περισυλλογή Χριστουγεννιάτικων δέντρων

Μ ετά και την ολοκλήρω-
ση της εορταστικής
περιόδου, ο Δήμος

Ελευσίνας πραγματοποιεί δράση
περισυλλογής χριστουγεννιάτι-
κων δέντρων από τις κατοικίες
των πολιτών του Δήμου .

Με σκοπό τη διευκόλυνση των
συμπολιτών μας αλλά και  με
γνώμονα την ανακύκλωση, ο
Δήμος Ελευσίνας, κατόπιν σχετι-
κού αιτήματος, προτίθεται να περ-
ισυλλέξει τα φυσικά χριστουγεννιά-
τικα δέντρα, προκειμένου να 

οδηγηθούν σε κομποστοποίηση
και να επαναχρησιμοποιηθούν, ως
λίπασμα.

Είναι γνωστό ότι ο Δήμος Ελευ-
σίνας εφαρμόζει πρόγραμμα ολοκ-
ληρωμένης διαχείρισης πρασίνου
που περιλαμβάνει την πλήρη καθε-
τοποίηση των εργασιών συντήρη-
σης, αποκομιδής και λιπασματο-
ποίησης (κομποστοποίησης)
πρασίνου.

Αυτό σημαίνει ότι όλα τα πράσι-
να απόβλητα που προκύπτουν
από τις εργασίες της υπηρεσίας
πρασίνου του Δήμου, αλλά και
από τις ιδιωτικές των δημοτών
συλλέγονται  και  αποκομίζονται
χωριστά προς κομποστοποίηση.

Έτσι σύμφωνα με τα παραπάνω,
καλούμε τους δημότες οι οποίοι
την περίοδο των γιορτών προμηθ-
εύτηκαν φυσικό (καλλιεργημένο)
έλατο να έρθουν σε συνεννόηση με
τη Δ/νση Καθαριότητας, προκειμέ

νου να διενεργήσει την αποκομι-
δή των ελάτων. 

Οι δημότες μπορούν να ενημε-
ρώνουν για τον χρόνο και  το
σημείο εναπόθεσης στα τηλέφωνα
2105543506 εσωτ. 500 ή 513,
καθώς και  στο e-mai l : syn-
pras@elefsina.gr

Όπως και όλα τα απόβλητα από
τις εργασίες πρασίνου (χόρτα,
γκαζόν, φύλλα, κλαδιά, κλπ) κρίνε-
ται αναγκαία και συμφέρουσα η
χωριστή αποκομιδή των ελάτων
σαν προδιαλεγμένα πράσινα απόβ-
λητα και η υπαγωγή τους σε ρεύμα
κομποστοποίησης, ως επιβάλλει η
περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση
των αποβλήτων. 

Επιπλέον κάθε χρόνο, μέρος του
παραγόμενου από τα πράσινα
απόβλητα του Δήμου κομπόστ
διατίθεται δωρεάν και συσκευασμέ-
νο στους δημότες προς ιδιωτική
χρήση ως εδαφοβελτιωτικό.

Ολοκληρώθηκαν οι σχετικές διαδικασίες  από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Άμεσα τα έργα ολιστικής αποκατάστασης των ζημιών  
στην Κινέτα από τις καταστροφικές πλημμύρες 
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Σ
υνάντηση με εκπρ-
οσώπους της Ένωσης
Συλλόγων Γονέων είχε ο

Δήμαρχος Ελευσίνας, Αργύρης
Οικονόμου, το πρωί της Παρασ-
κευής 7 Ιανουαρίου.

Η συνάντηση αφορούσε στο
άνοιγμα των σχολείων τη Δευ-
τέρα 10 Ιανουαρίου και στην
από κοινού διαχείριση και συνε-
ργασία για την ομαλή και ασφ-
αλή επαναλειτουργία τους.

Εκφράστηκε η ανησυχία για
την ενδεχόμενη διασπορά του
κορωνοϊού στις σχολικές μονά-
δες, δεδομένης της ήδη επιβαρ-
υμένης επιδημιολογικής κατά-
στασης.

Και οι δύο πλευρές, εξέφρα-
σαν την ανάγκη τακτικών διαγ-
νωστικών ελέγχων της μαθητι-
κής κοινότητας και των εκπαι-
δευτικών αλλά και την απαρέγ-
κλιτη τήρηση των μέτρων.

Τις προηγούμενες ημέρες, ο Δήμαρχος
συγκάλεσε και έκτακτη σύσκεψη με τις
Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών,

Στέλλα Κάβουρα και Κατερίνα Τζιγκιτζέ-
λα, τους Αντιδημάρχους, Λεωνίδα Παππά,
Μενέλαο Μίχα και Εύη Άνθη αλλά και τον

Γενικό Γραμματέα του Δήμου, Ιωάννη
Παναγιωτούλια.

Από πλευράς Δήμου Ελευσίνας

υπάρχει απόλυτη ετοιμότητα για
τη διαχείριση των σχολικών μονά-
δων και την ασφάλεια των παι-
διών.

Ο Δήμος μάλιστα, προχώρησε
σε προμήθεια επιπλέον rapid
tests σε υπαλλήλους εκτός σχο-
λικών μονάδων, που έρχονται σε
επαφή με τους μαθητές, όπως
υπάλληλοι καθαριότητας, σχολικοί
φύλακες και τροχονόμοι, προκει-
μένου να διασφαλιστεί –τουλάχι-
στον για την πρώτη κρίσιμη εβδο-
μάδα- η ασφάλεια της δημόσιας
υγείας.

Επιπλέον, μέσω του Τμήματος
Καθαριότητας του Δήμου Ελευ-
σίνας και παρόλο που δεν προβ-
λέπεται από τα ισχύοντα υγειονο-
μικά πρωτόκολλα, ο Δήμος θα
προβαίνει –όπως και κατά το
παρελθόν- σε τακτικές απολ-
υμάνσεις με υποχλωριώδες νάτρ-
ιο, σε αίθουσες και προαύλιους

χώρους, τόσο για προληπτικούς λόγους,
όσο φυσικά, και σε περιπτώσεις εμφάνι-
σης κρουσμάτων.

Σύσκεψη στον Δήμο Ελευσίνας με αφορμή το άνοιγμα των σχολείων,
παρουσία εκπροσώπων της Ένωσης Συλλόγων Γονέων  

- Ανησυχία δεδομένης της ήδη επιβαρυμένης επιδημιολογικής κατάστασης

Ο Δήμος Φυλής εν ημερών ει τους συν δημότες ότι η
Απογραφή 2021 συν εχ ίζεται και με το καιν ούργιο
έτος. 

Για όσους συμπολίτες μας δεν  έχ ουν  ακόμη απο-
γραφεί υπεν θυμίζεται ότι η διαδικασία της απογραφής
μπορεί ν α πραγματοποιηθεί με τους εξής εν αλλακτι-
κούς τρόπους. 

Με δια ζώσης συν έν τευξη, η οποία μπορεί ν α γίν ει
είτε εν τός είτε εκτός της κατοικίας.

Με συμπλήρωση ερωτηματολογίου, το οποίο θα
παραλάβει συμπληρωμέν ο ο απογραφέας μετά από
συν εν ν όηση με τον  εκπρόσωπο κάθε ν οικοκυριού.

Με τηλεφων ική συν έν τευξη μετά από προηγούμεν η
συν εν ν όηση με κάθε απογραφόμεν ο.

Με αυτοαπογραφή στο https://www.gov .gr
Αφιερών ουμε δέκα λεπτά από το χ ρόν ο μας για ν α

συγκεν τρωθούν  στοιχ εία ΜΟΝΟ για στατιστικούς
λόγους από τα οποία θα προκύψουν  χ ρήσιμα συμπε-
ράσματα για την  δημιουργία έργων  υποδομής τα επό-
μεν α χ ρόν ια.

Συμμετέχ ουμε στην  απογραφή και δίν ουμε δύν αμη
στην  πόλη μας . 

Αξίζει ν α σημειωθεί όπως αν αφέρεται και στην
επίσημη Ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ ότι: 

Η συμμετοχ ή των  κατοίκων  της Χώρας στην  Απο-
γραφή Πληθυσμού - Κατοικιών  είν αι υποχ ρεωτική για
την  κατάρτιση έγκυρων  και αξιόπιστων  στατιστικών
στοιχ είων  για την  Ελλάδα. 

Η ΕΛΣΤΑΤ προσβλέπει
στην  ειλικριν ή διάθεση και
την  υποχ ρέωση των  απο-
γραφόμεν ων  ν α
παρέχ ουν  έγκυρες πληρο-
φορίες. 

Η συμμετοχ ή των
κατοίκων  της Χώρας στην
Απογραφή είν αι υποχ ρεω-
τική για την  κατάρτιση
έγκυρων  και αξιόπιστων
στατιστικών  στοιχ είων  για
την  Ελλάδα. 

Τα οφέλη της απογραφής 
Τα στατιστικά δεδομέν α

της Απογραφής Πληθυ-
σμού - Κατοικιών , σε
επίπεδο Δήμου, Περιφέρ-
ειας ή στο σύν ολο της
Χώρας, είν αι κρίσιμα για τη
χ άραξη πολιτικών  και τη

λήψη αποφάσεων  σε τοπικό, περιφερειακό και εθν ικό
επίπεδο αν αφορικά με:

Τις συν θήκες διαβίωσης των  πολιτών  εν δεικτικά
αν αφέρον ται:

Ο τομέας της υγείας, π.χ . λειτουργία ν έων  δομών
υγείας,

Ο τομέας της εκπαίδευσης, π.χ .  αριθμός σχ ο-
λείων , παιδικών  σταθμών  κ.τ.λ 

Ο τομέας των  μεταφορών , π.χ . σχ εδιασμός
συγκοιν ων ιακού έργου κ.λπ.). 

Ασφάλεια προσωπικών  δεδομέν ων  
Η ΕΛΣΤΑΤ δεν  επεξεργάζεται ποτέ προσωπικά

δεδομέν α για σκοπό άλλο από εκείν ον  για τον  οποίο
τα έχ ει συλλέξει. Τα στοιχ εία που συλλέγον ται στο
πλαίσιο των  Απογραφών  αξιοποιούν ται αποκλειστικά
από την  ΕΛΣΤΑΤ και μόν ο για τις στατιστικές εργασίες
που σχ ετίζον ται με την  Απογραφή. 

Για περισσότερες πληροφορίες και ερωτήσεις επισ-
κεφτείτε την  επίσημη ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ 

https://www.statistics.gr/2021-census-pop-hous-
f aq

Για εν ημέρωση και πληροφορίες σχ ετικά με τον
Δήμο Φυλής μπορείτε ν α απευθύν εστε στο τηλ. επο-
πτείας  210 2470872 ή στα τηλέφων α των  απογραφ-
έων  που έχ ουν  σταλεί αν ά τομείς. 

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 5580816

Ο Δήμος Φυλής ενημερώνει τους συνδημότες ότι η  Απογραφή 2021
συνεχίζεται και  το νέο έτος 

Η συμμετοχή στην Απογραφή 2021 δίνει  δύναμη  στην πόλη  μας 
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Η Ζωή Αρβανιτάκη 
επανεξελέγη Πρόιεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου Φυλής 

Η γιατρός Ζωή Αρβανιτάκη επανεξελέγη
μετά από πρόταση του Δημάρχου Χρήστου
Παππού, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβου-
λίου Φυλής κατά τις δημαιρεσίες που διε-
ξήχθησαν το πρωί της Κυριακής 9 Ιανουαρίου
2022 στην αίθουσα “Μελίνα Μερκούρη” του
Δημαρχείου Άνω Λιοσίων. 

Αντιπρόεδρος εξελέγη ο Δημοτικός Σύμβου-
λος της παράταξης “Νέο Ξεκίνημα” Θεοδόσης
Δρόλιας και Γραμματέας η Δημοτική Σύμβου-
λος της παράταξης “Δύναμη Συμμετοχής”
Σοφία Πανουτσακοπούλου.   

Την Παρασκευή 7/1/22 κλιμάκιο της
Ν.Ε. Βόρειας Αττικής, ΠΑΣΟΚ
–ΚΙΝΑΛ, στα πλαίσια της κοινωνικής

δράσης της,  και στη μνήμη της εκλιπούσας
Προέδρου κ. Φώφης Γεννηματά, επισκέφτ-
ηκε τη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
«Βαμβακάρειο Ίδρυμα» του Δήμου Αχαρνών.

Συνάντησε την κ. Μαρία Μπούκη , πρόεδρο
ΚΑΜΕΑ «Αρωγή», και το υποστηρικτικό προ-
σωπικό. Συνομίλησαν  με τα άτομα που φιλοξε-
νούνται, την Προέδρο και το προσωπικό υπο-
στήριξης. Ξεναγήθηκαν στο χώρο και ενημε-
ρώθηκαν για τους στόχους του, που είναι  η
ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ατόμων με
νοητική υστέρηση, και γενικότερη κοινωνική
επανένταξη τους  ώστε να ζουν με αξιοπρέπεια 

και ισοτιμία. Η λειτουργία του ιδρύματος κατέ-
στη δυνατή ύστερα από πολλά χρόνια χάρη στις
συνεχείς προσπάθειες  του Δημάρχου Αχαρνών
κ. Σπύρου Βρεττού και της Προέδρου κ. Μ.
Μπουκη. 

Η δομή είναι μοναδική και πρωτότυπη σε όλη
τη χώρα. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν  εκτός από το
μέλος της Ν.Ε. Βόρειας Αττικής, ΠΑΣΟΚ
–ΚΙΝΑΛ, Δρ Αναστασία Παμουκτσογλου, και ο
κ. Σπύρος Βρεττός, μέλος της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ
–ΚΙΝΑΛ, και η Προέδρος της ΕΓΕ Παράρτημα
Αχαρνών, κ. Λίτσα Αλεξάνδρου –Πανά. 

Εκτός από τις γιορτινές ευχές, υποσχέθηκαν
ότι θα βρίσκονται πάντοτε στη διάθεσή τους για
την υποστήριξή των κοινωνικών Δομών του
Δήμου Αχαρνών..  

Ηεξέλιξη σε κάθε τομέα
πλέον είναι αναγκαία.
Σημαντικό όμως είναι να

ακολουθείς την εξέλιξη, να συμμε-
τέχεις με κάθε τρόπο αλλά και να απο-

δέχεσαι τα οφέλη της. Κάθε τοπική κοινωνία μέσα από
την κάθε πολιτική της  αντικατοπτρίζει το όραμα αλλά και
συνάμα την επίτευξη των στόχων της. 

Η τοπική κοινωνία γενικά παρακολουθεί την εξέλιξη
και δεν την ακολουθεί στον τομέα της Κινητικότητας. Η
κινητικότητα είναι ένα εργαλείο που αν αξιοποιηθεί
σωστά-ορθά όχι μονο ακολουθείς αλλά συμμετέχεις στις
εξελίξεις. 

Πώς η κινητικότητα δρα στις εξελίξεις ; 
πολύ απλά , αν αναλογιστούμε την συνεχή κυκλοφορ-

ιακή συμφόρηση σε ένα δρόμο τότε αποφεύγεται από
μεγάλο αριθμο οχημάτων - οδηγων την χρήση αυτού
του δρόμου, με αποτέλεσμα την μείωση επαφής με την
περιοχή αυτή από νέα άτομα, όπως και η έλλειψη στάθ-
μευσης σε έναν εμπορικό δρόμο μειώνει την επισκε-
ψιμότητα. Η αντίδραση είναι αρνητική στην εξέλιξη λόγω
της κινητικότητας της τοπικής κοινωνίας.

Για να ακολουθήσουμε και να συμμετέχουμε στην εξέ-
λιξη θα πρέπει η κινητικότητα στην κοινωνία μας να είναι
Βιώσιμη. Η βιωσιμότητα στην Κινητικότητα φέρει ασφά-
λεια στην τοπική κοινωνία, ασφαλή κυκλοφορία στον
οδηγό αλλά και στον πεζό, σεβασμό στην ευπαθή
ομάδα αλλά επιπλέον φέρει επιχειρηματική ανάπτυξη
αλλά και τουριστική ανάπτυξη. Επίσης η οικονομία τόσο
στον ατομικό προϋπολογισμό αλλά και σε χρόνο
μετακίνησης, φέρει μόνο οφέλη.

Όπως έχω αναφερθεί και σε προηγούμενα άρθρα η
Κινητικότητα θα πρέπει να ενεργοποιηθεί τόσο στο
Αστικό ιστό όσο και στον Περιφερειακό ιστό. Λύνοντας
την Αστική Κινητικότητα, κάνοντάς την Βιώσιμη, θα πρέ-
πει να συνδυαστεί με την Περιφερειακή Κινητικότητα,
δηλαδή την ασφαλή και όχι μόνο  την μετακίνηση μέσα

στην πόλη, αλλά και την μετάβαση από και προς την
πρωτεύουσα αλλά και την Πελοπόννησο. 

Κάθε σχέδιο βιώσιμης κινητικότητας θα πρέπει να
σχεδιάζεται με στόχο την σύνδεση του Αστικού δικτύου
με το Περιφερειακό. Η σύνδεση αυτή επιτυγχάνεται σε
συνδυασμό με το Οδικά Δίκτυα και το Σιδηροδρομικά
δίκτυα που υφίσταται ή που πρόκειται να κατασκευα-
στούν προκειμένου να συμβάλλουν στις εμπορευομετα-
φορές, αλλά και των ατόμων. Η πράσινη ανάπτυξη , η
κλιματική αλλαγή αλλά και η ασφάλεια στις μεταφορές
μας δίνουν την δυνατότητα να πετύχουμε τον κύριο
στόχο, που δεν είναι άλλος από την Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη για να επιτευχθεί, θα πρέπει να
ενεργοποιήσουμε κάθε ευκαιρία που μας δίνεται προκει-
μένου να εργαλειοποιηθεί σωστά και να πετύχουμε. Η
σωστή καθοδήγηση, αλλά και η ορθή σκέψη για το μέλ-
λον,θα πρέπει να γίνει αρωγός θεσμικός και πολιτικός
ώστε να πετύχουμε την Ανάπτυξη σε μια πόλη.  

Με εκτιμηση 
Σωτήρης Γιαννόπουλος

Μέλος φορέων για την Βιώσιμη Ανάπτυξη
και την Κινητικότητα. 

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη για να επιτευχθεί θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε 
κάθε ευκαιρία που μας δίνεται 

Κλιμάκιο της Ν.Ε. Βόρειας Αττικής, ΠΑΣΟΚ
–ΚΙΝΑΛ στη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

«Βαμβακάρειο Ίδρυμα» του Δήμου Αχαρνών
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Ο Όµιλος Επιχειρήσεων
Σαρακάκη διέθεσε 
τρόφιµα στο Κέντρο 
Αγάπης Ελευσίνας

ΟΌµιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη και οι άνθρ-
ωποί του, µε αίσθηµα αλληλεγγύης και µε
γνώµονα την υποστήριξη και την παροχή

κάθε δυνατής βοήθειας σε ευάλωτες κοινωνικές οµά-
δες, συνέλεξαν κατά την γιορτινή περίοδο των Χρι-
στουγέννων, 100 κιλά τρόφιµα τα οποία διατέθηκαν
στο µη κερδοσκοπικό σωµατείο “Κέντρο Αγάπης
Ελευσίνας”, γνωστό και ως “Φιλική Φωλιά”,
καλύπτοντας έτσι ένα µεγάλο µέρος της ανάγκης που
είχε δηµιουργηθεί.
Tο Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας είναι ένα Ανοιχτό

Κέντρο Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας.
Ιδρύθηκε το 1964 από τον Πρωτοπρεσβύτερο Ελευ-
σίνας και καθηγητή θεολόγο Γεώργιο Πυρουνάκη
και βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στην εθελοντική προ-
σφορά.

Παρέχει ψυχοκοινωνική στήριξη σε παιδιά και
οικογένειες µε προβλήµατα προσαρµογής και ένταξ-
ης στο κοινωνικό περιβάλλον από την Ελλάδα καθώς
και από άλλες χώρες. Μέχρι σήµερα, πέρα από τις
δραστηριότητες που οργανώνει, προσφέρει περίπου
140 γεύµατα ηµερησίως στις οικογένειες αυτές.
Το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας συµµετέχει δυναµικά

στις εξελίξεις της κοινωνίας που επηρεάζουν σηµαν-
τικά τη χώρα µας (ανεργία, φτώχεια, πολιτικοί πρό-
σφυγες, οικονοµικοί µετανάστες) πραγµατοποιώντας
πολλά και οργανωµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα
καθώς και ψυχοκοινωνική υποστήριξη στα παιδιά
και στις οικογένειες τους. 
Η διαχείριση και η υλοποίηση αυτών των προγραµ-

µάτων εκπληρώνεται µε επιτυχία από τους ειδικούς
επιστήµονες του Κέντρου Αγάπης καθώς και από
τους 80 περίπου εθελοντές αφού βασικό χαρακτηρι-
στικό αυτής της προσπάθειας είναι ο εθελοντισµός ως
στάση ζωής.
Ο Όµιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη δεσµεύεται να

συνεχίσει να συνδράµει στην βελτίωση της καθηµερ-
ινότητας ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη µέσα
από στοχευµένες δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας.

ΚΚααιιρρόόςς::  ΑΑλλλλάάζζεειι  δδρρααµµααττιικκάά  ττοο  σσκκηηννιικκόό  ––  ΜΜεεγγααλληη
ππττωωσσηη  ττηηςς  θθεερρµµοοκκρραασσιιααςς  κκααιι  χχιιόόννιιαα  

Χειµωνιάτικο θα είναι και σήµερα το σκηνικό του και-
ρού στο µεγαλύτερο µέρος της Ελλάδας. 

Σύµφωνα µε τον µετεωρολόγο, Κλέαρχο Μαρουσάκη, η
κακοκαιρία θα διαρκέσει πολλές ηµέρες και δεν αποκ-
λείεται να φέρει και χιόνια στην Αττική.

Όπως ανέφερε ο γνωστός µετεωρολόγος, η κακοκαιρία
οφείλεται στο οργανωµένο βαροµετρικό χαµηλό από 

την Ιταλία που µετατοπίζεται ανατολικά και
αυτό θα είναι το αίτιο αλλαγής του καιρού µε
βροχές, ενίσχυση ανέµων και πτώση της θερ-
µοκρασίας. Μάλιστα, είναι πιθανό να δούµε
και χιόνια στην Αττική σε περίπου δέκα
ηµέρες.

Σύµφωνα µε τον κ. Μαρουσάκη, η κακοκαιρία
θα χωριστεί σε δυο µέρη: το πρώτο  Κυριακπη µε  ∆ευ-
τέρα και  µετά προς  τα µέσα εβδοµάδας που, όπως όλα
δείχνουν θα είναι πιο ισχυρό, ενώ θα χιονοπτώσεις θα
σηµειωθούν στα ορεινά.

Τόνισε, δε, ότι από τις 13-14 Ιανουαρίου θα έχουµε
περισσότερο κρύο και ενδέχεται να δούµε χιόνια σε
χαµηλότερο υψόµετρο ακόµα και στην Αττική.

Συνεχιζεται απο σελ. 2

Στα νοικοκυριά ενταγμένα
στο Κοινωνικό Οικιακό
Τιμολόγιο επιδοτείται το
90% των αυξήσεων και η
μέση μηνιαία ενίσχυση θα
είναι 54 ευρώ.
Στο αέριο, επεκτείνεται η
στήριξη σε όλη τη βιομ-
ηχανία και η επιδότηση
ανέρχεται στα 30 ευρώ ανά
θερμική μεγαβατώρα τον
Ιανουάριο.
Ο υπουργός προανήγγειλε
μέση επιδότηση 20 ευρώ
ανά θερμική μεγαβατώρα
σε 540.000 οικιακούς κατα-
ναλωτές, χωρίς εισοδημα-
τικά κριτήρια, ενώ ειδικά
για τους πελάτες της
ΔΕΠΑ, η εταιρεία χορηγεί
επιπλέον έκπτωση 20
ευρώ ανά θερμική μεγα-
βατώρα και θα ζητηθεί
ανάλογη στήριξη και για
τους υπόλοιπους παρόχο-
υς, όπως είπε.  
Τα συνολικά μέτρα μέτρα
στήριξης όλων των νοικοκ-
υριών και όλων των επαγ-
γελματιών και των επιχει-
ρήσεων ανέρχονται στα
395 εκατ. ευρώ και αφορ

ούν και την ηλεκτρική
ενέργεια και το αέριο.
Τον Φεβρουάριο θα αξιο-
λογήσουμε εκ νέου την
κατάσταση και θα προσ-
διορίσουμε την ανάλογη
επιδότηση, τόνισε ο κ.
Σκρέκας.

Μητσοτάκης: Στήριξη
400 εκατ. στους λογαρια-
σμούς ρεύματος τον
Ιανουάριο

«Για έναν ακόμη μήνα η
κυβέρνηση θα στηρίξει νοι-
κοκυριά, αγρότες, αλλά
τώρα και τις επιχειρήσεις
μας απέναντι στην παγκό-
σμια αναταραχή στις τιμές
ενέργειας. Μόνο τον μήνα
Ιανουάριο, θα διαθέσει
ακόμη 400.000.000 ευρώ,
καλύπτοντας σημαντικό
μέρος των αυξήσεων
στους λογαριασμούς
ρεύματος. Και θα παρακο-
λουθεί διαρκώς το φαινό-
μενο μέχρι την αποκλιμά-
κωσή του», υπογραμμίζει
σε ανακοίνωσή του ο
πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης.

- Έρχονται χιόνια και στην Αττική
ΚΚαακκοοκκααιιρρίίαα  δδιιααρρκκεείίααςς  όόλληη  ττηηνν  εεββδδοοµµάάδδαα
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Α
πό την 1η Φεβρουαρίου, όποιος δεν έχει
κάνει την τρίτη δόση του εμβολίου για τον
κορωνοϊό εντός επταμήνου, θα θεωρείται

ανεμβολίαστος, δήλωσε ο υπουργός Υγείας
Θάνος Πλεύρης. 

Μιλών τας στον  ΑΝΤ1, ο υπουργός δήλωσε ότι από
τον  επόμεν ο μήν α επεκτείν εται σε όλες τις ηλικιακές
κατηγορίες, άν ω των  18 ετών , η απόφαση που αφορά
τη διάρκεια του πιστοποιητικού εμβολιασμού, η οποία
είν αι ήδη σε ισχ ύ για τους άν ω των  60. 

«Από την  1η Φεβρουαρίου, όποιος δεν  έχ ει κάν ει
την  αν αμν ηστική δόση και έχ ει κλείσει το επτάμην ο
θα λογίζεται ως αν εμβολίαστος. Το πιστοποιητικό θα
ισχ ύει μεν - γιατί είν αι ευρωπαϊκό και ισχ ύει 9 μήν ες-
αλλά δεν  θα μπορεί ν α έχ ει τα προν όμια ως προς την
πρόσβαση στους κλειστούς χ ώρους και άλλες δρα-
στηριότητες που είν αι αμιγώς για εμβολιασμέν ους»,
δήλωσε ο κ. Πλεύρης. 

«Για ν α το πούμε απλά, όσοι αυτή τη στιγμή έχ ουν
ολοκληρώσει τον  εμβολιασμό, θα πρέπει ν α έχ ουν
κάν ουν  την  αν αμν ηστική δόση στους επτά μήν ες
από τότε που έκαν αν  τη δεύτερη. Ως καταληκτική
ημερομην ία είν αι η 1η Φεβρουαρίου», συμπλήρωσε. 

Ο υπουργός δήλωσε ότι υπάρχ ουν  «επαρκέστατα»
ραν τεβού, προκειμέν ου ν α κάν ουν  την  αν αμν ηστική
δόση όλοι οι δικαιούχ οι που συμπληρών ουν  το
επτάμην ο μέχ ρι την  1η Φεβρουαρίου. «Είν αι με

επιφύλαξη περίπου
500.000 δικαιούχ οι»,
συμπλήρωσε και διευ-
κρίν ισε ότι όσοι δεν
κάν ουν  την  τρίτη
δόση θα μπορούν  ν α
ταξιδεύουν  με το ευρ-
ωπαϊκό πιστοποιη-
τικό, αλλά θα χ άν ουν
τα προν όμια πρό-
σβασης σε κλειστούς
χ ώρους. 

Σε ό,τι αφορά την
επέκταση της υποχ ρ-
εωτικότητας του εμβο-
λιασμού- σε ηλικιακές ομάδες- δήλωσε ότι υπάρχ ει
πάν τα στο τραπέζι αυτή η σκέψη και κάποια στιγμή
θα εξεταστεί, αλλά δεν  συζητείται τώρα. 

Επίσης, αν έφερε ότι έχ ουν  υπάρξει εισηγήσεις ν α
μην  επιτρέπεται η πρόσβαση στους αν εμβολίαστους
ούτε στους εξωτερικούς χ ώρους της εστίασης. «Θεωρ-
ούμε ότι στην  παρούσα φάση αυτό δεν  προσδίδει
κάτι παραπάν ω σε ό,τι αφορά στην  προστασία»,
συμπλήρωσε. 

Αν αφερόμεν ος στην  κατάσταση στα ν οσοκομεία,
δήλωσε ότι οι μισοί ασθεν είς που ν οσηλεύον ται σε
απλές κλίν ες είν αι κρούσματα της μετάλλαξης Όμικρον

και οι άλλοι μισοί της
Δέλτα. 

Ακόμη διευκρίν ισε ότι
δεν  κλείν ει το Νοσοκο-
μείο Παίδων  Πεν τέλης και
έκαν ε λόγο για f ake
news. «Βγαίν ει από τις
εφημερίες, δεν  κλείν ει. Τα
κρεβάτια του είν αι καν ο-
ν ικά, ν οσηλεύει κόσμο.
Οι εφημερίες του θα
γίν ον ται από τα άλλα παι-
διατρικά ν οσοκομεία, για
3-4 εβδομάδες»,
συμπλήρωσε. 

Ακόμη, προαν ήγγειλε ότι θα προκηρυχ θούν  4.000
θέσεις για ν οσηλευτές και 910 για λοιπό προσωπικό,
όπως και περίπου 700 θέσεις γιατρών . 

Τέλος, σε ό,τι αφορά τους αν εμβολίαστους υγειον ο-
μικούς, σημείωσε ότι μέχ ρι τις 31 Μαρτίου παραμέ-
ν ουν  σε αν αστολή. «Εξετάζουμε σοβαρά ο εμβολια-
σμός για τον  κορων οϊό ν α είν αι υποχ ρεωτικός για ν α
παρέχ ει κάποιος υπηρεσία στο ΕΣΥ. Όχ ι μόν ο για
την  πρόσληψη αλλά και για την  παραμον ή στο
σύστημα. Εάν  “κλειδώσει” αυτό, εάν  κλειδώσει αυτό,
προφαν ώς όποιος δεν  εμβολιάζεται δεν  θα μπορεί ν α
παρέχ ει τις υπηρεσίες του στο ΕΣΥ», κατέληξε.  

Διευκρινίσεις για τους μαθητές και
εκπαιδευτικούς που δεν προμηθ-
εύτηκαν self test έδωσαν τα υπουρ-
γεία Παιδείας και Υγείας, με κοινή
ανακοίνωσή τους. 

Μετά τις αν αφορές για ελλείψεις self
test που παρατηρούν ται σε φαρμακεία,
τα δύο υπουργεία αν ακοίν ωσαν  ότι σε
αυτές τις περιπτώσεις μπορούν  ν α
διαθέσουν  τα self  test τα σχ ολεία και
οι Διευθύν σεις Εκπαίδευσης, που
έχ ουν  «κατά καν όν α απόθεμα». 

Εφόσον  δεν  έχ ουν  self  test, μπορ-
ούν  ν α ειδοποιήσουν  τη Σχ ολική Επι-
τροπή τους για ν α τους προμηθεύσει
για το άν οιγμα της Δευτέρας, αν έφερε
ακόμη η σχ ετική αν ακοίν ωση. 

Αν αλυτικά η κοιν ή αν ακοίν ωση των
υπουργείων  Παιδείας και Υγείας με τις
διευκριν ίσεις για τη διάθεση δωρεάν
self  test:

«Από την  Τετάρτη 5/1 ως σήμερα
δόθηκαν  περισσότερα από 6,7 εκ.
τεστ στο 87,4% των  δικαιούχ ων  μαθη-
τών  και εκπαιδευτικών . Είχ αμε τη
μεγαλύτερη προσέλευση από ποτέ και
ευχ αριστούμε θερμά την  εκπαιδευτική
κοιν ότητα για τη μαζική αν ταπόκριση
στο ν έο πρωτόκολλο.

Λόγω της υψηλής ζήτησης σε φαρμα-
κεία, έγιν αν  αν αγκαίες εν έργειες αν α-
καταν ομής εφοδιασμού των  φαρμα-
κείων  από τις φαρμακαποθήκες για ν α
καλυφθούν  αν άγκες.

Στις λίγες περιπτώσεις μαθητών  και
εκπαιδευτικών  που δεν  προμηθ-
εύτηκαν  self  test, μπορούν  ν α διαθέ-
σουν  οι Σχ ολικές Μον άδες και οι Διε-
υθύν σεις Εκπαίδευσης, που έχ ουν
κατά καν όν α αποθέματα self  test.
Εφόσον  δεν  έχ ουν , μπορούν  ν α ειδο-
ποιήσουν  τη Σχ ολική τους Επιτροπή
ν α τις προμηθεύσει με self  test για το
άν οιγμα της Δευτέρας». 

Self test: Διάθεση και από τα σχολεία
- Διευκρινίσεις από τα υπουργεία Παιδείας και Υγείας

Πλεύρης: Από 1η Φεβρουαρίου θα θεωρούνται ανεμβολίαστοι όσοι δεν έχουν κάνει την 3η δόση στο 7μηνο

«Στα σκαριά» mega 
εμβολιαστικό κέντρο για παιδιά

Τ
η δημιουργία mega εμβολιαστικού κέν τρου για τον  εμβολιασμό παιδιών  κατά
της Cov id-19 σχ εδιάζει το υπουργείο Υγείας, όπως γν ωστοποίησε η αν απ-
ληρώτρια υπουργός Υγείας Μίν α Γκάγκα, καλών τας παράλληλα τους παιδιάτρο-

υς ν α βοηθήσουν  ώστε ν α αυξηθούν  οι εμβολιαστικές γραμμές για τα παιδιά.
Μιλών τας στην  ΕΡΤ η κ. Γκάγκα εκτίμησε ότι σε δύο με τρεις εβδομάδες τα πράγ-

ματα θα είν αι καλύτερα, αλλά - όπως είπε - πρέπει ν α τηρούμε τα μέτρα. «Πρέπει
ν α είμαστε προσεκτικοί, ν α κρατήσουμε τις μάσκες και όλα τα μέτρα προστασίας,
και ν α σπεύσουμε ν α κάν ουμε την  τρίτη δόση» αν έφερε, τον ίζον τας πως ότι η
αν αμν ηστική δόση προστατεύει σε πολύ μεγάλο βαθμό από την  παραλλαγή Όμικρ-
ον .
Η αν απληρώτρια υπουργός εκτίμησε ότι με τα self  test των  παιδιών  για ν α πάν ε

σχ ολείο, θα βρεθούν  περισσότερα θετικά κρούσματα, πρόσθεσε όμως πως «πιθ-
αν ότατα η θετικότητα δεν  θα είν αι μεγαλύτερη». Εξήγησε ότι η θετικότητα είν αι
μεγάλη τις ημέρες των  αργιών , καθώς οι περισσότεροι που κάν ουν  test έχ ουν
συμπτώματα. 
Αν αφορικά με την  πίεση που δέχ εται το ΕΣΥ, διευκρίν ισε ότι αυτή παρατηρείται
σε απλές κλίν ες και όχ ι στις ΜΕΘ, όπου σύμφων α με τα στοιχ εία από τις ν έες
εισαγωγές δεν  υπάρχ ουν  περιστατικά με τη μετάλλαξη Όμικρον . Επαν άλαβε ότι
σχ εδόν  το 90% των  ασθεν ών  σε ΜΕΘ είν αι αν εμβολίαστοι.

Σχ ετικά με τα self  test, είπε ότι δεν  υπάρχ ουν  ελλείψεις, τον ίζον τας ότι
υπήρχ αν  σε φαρμακαποθήκες 2 εκατομμύρια.
Σχ ετικά με την  πεν θήμερη καραν τίν α η αν απληρώτρια υπουργός Υγείας είπε ότι

είν αι μια διεθν ής σύσταση, διότι φαίν εται ότι ειδικά στην  παραλλαγή Όμικρον  τα
συμπτώματα λήγουν  σε δυο-τρεις μέρες. Εν ν οείται, συμπλήρωσε, αν  κάποιος δεν
αισθάν εται καλά και συν εχ ίζει ν α έχ ει συμπτώματα δεν  πάει στη δουλειά του, για
προστασία δική του και των  συν αδέλφων  του.
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Η ΕΤΕΜ ζητεί:Η ΕΤΕΜ ζητεί:

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

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

Οι υποψήφιοι, πρέπει ν α διαθέτουν  τα
ακόλουθα προσόντα: 

Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομηχαν ικές
και παραγωγικές μονάδες.
Συνέπεια, ομαδικότητα, προσαρμοστικότ-
ητα.
Οργάν ωση, ταχύτητα και διάθεση για ερ-
γασία.
Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

Η θέση προσφέρει δυν αμικό περιβάλλον
εργασίας, διαρκή εκπαίδευση, βελτίωση και
ανάπτυξη προσόντων , πρόσθετη ασφαλι-
στική κάλυψη και ευκαιρίες εξέλιξης σε έ-
ν αν  δυν αμικό και συν εχώς αν απτυσσό-
μενο διεθνή όμιλο.

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

Ζητούνται εργάτες παραγωγής απο την 
εταιρία ΕΤΕΜ στη Μαγούλα

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. 

ΤΗΛ. 6981035626
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Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ-
γείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προ-
στασίας και του Οργανισμού «Το Χαμόγελο
του Παιδιού» υπέγραψαν την Παρασκευή 7
Ιανουαρίου 2022, ο Υπουργός Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Χρήστος
Στυλιανίδης και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργα-
νισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», κ. Κώστας
Γιαννόπουλος, σε συνέχεια και της άριστης
συνεργασίας τους στο πλαίσιο της πρότερης
θέσης του κ. Υπουργού ως Επίτροπος της Ε.Ε.
για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και Διαχείριση
Κρίσεων.

Στο πλαίσιο της Υπογραφής Συμφώνου ο
Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας κ. Χρήστος Στυλιανίδης πραγμα-
τοποίησε επίσκεψη στο νέο Πανελλήνιο Συντο-
νιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Άμεσης Κοινω-
νικής και Ιατρικής Επέμβασης, ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, στην Αγ. Παρασκευή.  Τον
Υπουργό υποδέχθηκε ο Πρόεδρος του Οργανι-
σμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κ. Κώστας
Γιαννόπουλος, παρουσία των Συντονιστών των
επιμέρους Τμημάτων του Οργανισμού, και
συγκεκριμένα του Επιχειρησιακού Κέντρου για
τα Εξαφανισμένα και τα Παιδιά θύματα Εκμε-
τάλλευσης, του Ιατρικού Τμήματος, των Κοινω-
νικών Υπηρεσιών του Οργανισμού, καθώς και
μαθητές-εθελοντές εκπρόσωποι του Ευρω-
παϊκού Μαθητικού Εθελοντικού Δικτύου
YouSmile του Οργανισμού.

Οι δύο πλευρές αποφάσισαν να ξεκινήσουν
μία κοινή προσπάθεια, προκειμένου να αξιο-
ποιηθούν οι εξειδικευμένες δράσεις και η
τεχνογνωσία του Οργανισμού «Το Χαμόγελο
του Παιδιού» στη διαχείριση κρίσεων με στόχο
την πρόληψη, αντιμετώπιση καθώς και
παρέμβαση για την ολιστική υποστήριξη παι-
διών και οικογενειών. Παράλληλα, δεσμεύθη-
καν για την αμοιβαία υποστήριξη στη διαμόρ-
φωση κοινών προγραμμάτων με στόχο την
ενδυνάμωση του κρατικού μηχανισμού και την
υποστήριξη των πολιτών σε συνθήκες κρίσεων
και φυσικών καταστροφών.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ως:

● αναγνωρισμένος φορέας από τη Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (16/2007)

● αναγνωρισμένος φορέας Α’ βάθμιας, Β’
βαθμιας και Γ’ βάθμιας κοινωνικής φροντίδας
από το Υπουργείο Εργασίας

είναι διαθέσιμο και επιχειρησιακά, θέτοντας
στη διάθεση του Υπουργείου Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και των
εποπτευόμενων από αυτό, φορέων και υπηρ-
εσιών, το ανθρώπινο δυναμικό του, τις υπηρ-
εσίες του, μέσα και εξοπλισμό, α) στον τομέα
της διαχείρισης κρίσεων, με στόχο την ενδυνά-
μωση του κρατικού μηχανισμού και την υπο-
στήριξη των πολιτών καθώς και β) στον τομέα
της πρόληψης, επιμόρφωσης και ενημέρωσης
των πολιτών για τη διαχείριση κρίσεων. Επιπ-
λέον, οι μαθητές-εθελοντές του YouSmile, του
Ευρωπαϊκού Μαθητικού Εθελοντικού Δικτύου
του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
θα αποτελέσουν στρατηγικούς συνεργάτες του
Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας μέσω στοχευμένων περιβαλλον-
τικών δράσεων, προκειμένου τα παιδιά να
αποτελέσουν έναν μοχλό ευαισθητοποίησης
και κινητοποίησης της κοινωνίας.

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο Υπουργός
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
κ. Χρήστος Στυλιανίδης τονίζοντας: «

Σήμερα, είναι μια ιδιαίτερη στιγμή, καθώς
σήμερα υπογράφουμε Μνημόνιο Συνερ-
γασίας μεταξύ του Υπουργείου Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με το
«Χαμόγελο». Αυτή η πράξη είναι μια χειροπια-
στή απόδειξη της αναγνώρισης του μεγάλου

έργου που κάνει το «Χαμόγελο» όλα αυτά τα
χρόνια. Όπως γνωρίζετε, είμαστε ένα νέο
Υπουργείο. Από την πρώτη στιγμή αποφ-
ασίσαμε ότι η συνεργασία, η συλλογική δου-
λειά, είναι η μόνη αποτελεσματική απάντηση
στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Είναι ο
μόνος δρόμος ουσιαστικής ενίσχυσης του
μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας στη χώρα
μας.

Συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών
και με καταξιωμένους οργανισμούς όπως το
«Χαμόγελο». Συνεργασία με την επιστημονική
κοινότητα. Συνεργασία με τους εθελοντές, με
την εκπαιδευτική κοινότητα, με τους πολίτες.

Σήμερα επισφραγίζουμε τη συνεργασία
μαζί σας, με το «Χαμόγελο του Παιδιού». Το
έργο σας δεν χρειάζεται συστάσεις. Η προ-
σφορά σας στην ελληνική κοινωνία εδώ και 25
χρόνια είναι πραγματικά μοναδική και ανεπα-
νάληπτη. Αλλά και η αναγνώρισή σας στο εξω-
τερικό είναι δεδομένη. Και η εμπειρία σας
είναι πολύτιμη για εμάς.

Σε αυτή την εμπειρία προσβλέπουμε, ώστε
μαζί να χτίσουμε έναν αποτελεσματικό μηχα-
νισμό – μια πραγματική ασπίδα προστασίας
για όλους μας. Ιδιαίτερα για τα παιδιά και τα
ευάλωτα μέλη της κοινωνίας μας.

Η προσφορά σας σε μέσα και εξοπλισμό,
αλλά και σε εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυνα-
μικό, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Έχετε μια
εξαιρετική ομάδα έρευνας και διάσωσης,
έχετε ένα εξαιρετικό δίκτυο σε όλη τη χώρα για
την παροχή άμεσης συνδρομής σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης.

Αλλά ακόμα πιο σημαντική είναι -πιστεύω- η
ένταξη των θεματικών Περιβάλλον & Διαχείρι-
ση Κρίσεων στις διαδραστικές παρεμβάσεις
πρόληψης και ευαισθητοποίησης που πραγ-
ματοποιείτε πανελλαδικά σε μαθητές και μαθ-
ήτριες, εκπαιδευτικούς και γονείς.

Η σωστή ενημέρωση των παιδιών μας είναι
ό,τι σημαντικότερο. Είναι ο μόνος δρόμος για
ενεργούς, ευαισθητοποιημένους αυριανούς
πολίτες. Και εμείς από την πλευρά μας, θα

συνδράμουμε σε αυτή σας την προσπάθεια
με κάθε μέσο.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του
«Χαμόγελου», Κώστα Γιαννόπουλο, για την
εξαιρετική συνεργασία που έχουμε όλα αυτά
τα χρόνια. Είμαι βέβαιος ότι, μέσα στο πλαίσιο
του Μνημονίου που υπογράφουμε σήμερα, η
συνεργασία αυτή θα ενισχυθεί υπηρετώντας
τους κοινούς μας στόχους.

Θέλω να ευχαριστήσω, επίσης, και όλους
τους ανθρώπους του «Χαμόγελου» γιατί
γνωρίζω την αυταπάρνηση, την αφοσίωσή σας
στο έργο που επιτελείτε, την αφοσίωσή σας
στον εθελοντισμό. Δεν έχω καμία αμφιβολία
ότι η συνεργασία μας θα είναι εξαιρετική και
αποτελεσματική.

Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Θα είμαστε
δίπλα σας. Θα είμαστε μαζί. Εύχομαι ξανά σε
όλους μια δημιουργική νέα χρονιά, με υγεία και
αισιοδοξία.»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του Οργανισμού «Το
Χαμόγελο του Παιδιού», κ. Κώστας Γιαννόπου-
λος ευχαρίστησε από καρδιάς τον κ. Υπουργό
και δήλωσε:«Αποτελεί τιμή για εμάς να υπο-
δεχόμαστε σήμερα στους χώρους μας τον
Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας, κ. Χρήστο Στυλιανίδη, σηματο-
δοτώντας την επισφράγιση της συνεργασίας
μας και την εντατικοποίηση των κοινών προ-
σπαθειών μας για την ολιστική και άμεση
στήριξη και ανακούφιση των παιδιών και οικο-
γενειών. Τα παιδιά και οι οικογένειές τους
έχουν ανάγκη ουσιαστικής φροντίδας, αγάπης
και υποστήριξης, η οποία θα πρέπει να
παρέχεται μέσα από ολιστικές και ποιοτικές
υπηρεσίες. Στο “Χαμόγελο”, καθημερινά και
ασταμάτητα, πόσο μάλλον αυτές τις κρίσιμες
μέρες της πανδημίας, αλλά και σε συνθήκες
έκτακτης ανάγκης, υπηρετούμε τους θεσμούς,
διαθέτοντας το σύνολο του υλικοτεχνικού μας
εξοπλισμού, αλλά και την τεχνογνωσία του
επιστημονικού μας προσωπικού, με σκοπό
την παροχή ιατρικής, κοινωνικής, ψυχολογικής
και υλικής υποστήριξης».

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στη διάθεση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Επισφράγισαν τη συνεργασία τους με την Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας

Δωρεάν rapid test στις 11/01
στην αίθουσα του Δημοτικού

Συμβουλίου Δ. Μεγαρέων

Ανακοίνωση αναφέρει ότι το ΚΕΠ Υγείας
του Δήμου Μεγαρέων σε συνεργασία με
την περιφέρεια Αττικής και τον Ιατρικό

Σύλλογο Αθηνών την Τρίτη 11/01/22 θα
διενεργήσει δωρεάν rapid test για την
ανίχνευση του Covid-19 στην αίθουσα

του δημοτικού συμβουλίου από τις 10:00
έως και τις 14:00.
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Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος
που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος
των  εισοδημάτων  που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλα-
δή εάν  το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του
δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε
και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως
εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν  προέρχεται από
επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο
εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος.

Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια
Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολο-

γούμεν οι πρέπει ν α καλύψουν  τη διαφορά που
προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση
ποσά τα οποία πρέπει να έχουν  πραγματικά εισπραχθ-
εί και για τα οποία φέρουν  το βάρος απόδειξης:

Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν  στο
οικείο έτος, στην  Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον  ίδιο
το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα
μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον  φόρο ή
φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα απο-
τελούν  η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την  εργασία,
τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έν τοκα
γραμμάτια και ομόλογα του Ελλην ικού Δημοσίου, οι τόκοι
από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ.

Χρηματικά ποσά που δεν  θεωρούνται εισόδημα κατά
τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συντα-
ξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία
κ.λπ.).

Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση
περιουσιακών  στοιχείων  (π.χ. ακινήτων , αυτοκινήτων ,
κινητών  πραγμάτων , μετοχών , ομολόγων , εν τόκων
γραμματίων  μεριδίων  αμοιβαίων  κεφαλαίων  και άλλων
κινητών  αξιών ) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης
που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης,
δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εν τός του ιδίου ή σε
κάποιο προηγούμενο έτος για την  αγορά του περιουσια-
κού στοιχείου.

Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισή-
γαγε στην  Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον  δικαιολο-
γείται η απόκτησή τους στην  αλλοδαπή. Για τα ποσά
που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό
που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακρ-
ιβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του
εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγό-
μενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα
προέλευσης.

Δάνεια τα οποία έχουν  ληφθεί κατά το οικείο έτος και
αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό
έγγραφο βεβαίας χρονολογίας.

Δωρεά ή γον ική παροχή χρημάτων , για τις οποίες η
οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γον ικής παροχής)
έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγ-
ματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη. Σε όλες τις ανωτέρω
περιπτώσεις, όταν  πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για
απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να απο-
δεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγιν ε
πριν  από την  πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης.

Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων  ετών . Ένας άλλος
τρόπος κάλυψης των  τεκμηρίων  είναι η ανάλωση κεφα-
λαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα
απαλλαγεί από τον  φόρο κατά τα προηγούμενα έτη.
Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την  απόκτηση
των  εσόδων  που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέ-
πει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την  κάλυψη τεκμηρίων .

Ειδικότερα, για τον  προσδιορισμό κάθε χρόνο του
κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο
φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολο-
γούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδή-
ματα που έχουν  φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της
φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προανα-
φέρθηκαν  (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών
στοιχείων  κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει
αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία
κ.λπ.). Από το άθροισμα των  εισοδημάτων  αυτών  αφαι-
ρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν  ο
φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των  τεκ-
μηρίων  αυτών .

Από τις 11 έως και τις 21
Ιανουαρίου, οι υπεκμισθωτές
ακινήτων να υποβάλουν τρο-
ποποιητική «Δήλωση
COVID» για τους παραπά-
νω μήνες.

Ανοιχτή είναι η πλατφόρ-
μα της ΑΑΔΕ για την υποβο-
λή των αρχικών και τροποιη-
τικών δηλώσεων COVID από
τους ιδιοκτήτες ώστε να
αποζημιωθούν για τα «κουρ-
εμένα» ενοίκια που έλαβαν
την περίοδο των lockdown.

Ειδικότερα:

Έως και την Δευτέρα 10
Ιανουαρίου, οι εκμισθωτές
ακινήτων, των οποίων τα
ακίνητα έχουν υπεκμισθωθ-
εί, να μπορούν να υποβά-
λουν αρχική ή τροποποιητική
«Δήλωση COVID» ή/ και τρο-
ποποιητική (όχι αρχική)
«Δήλωση Πληροφοριακών
Στοιχείων Μίσθωσης
Ακίνητης Περιουσίας» για
τους μήνες Νοέμβριο 2020
μέχρι και Ιούλιο 2021.

Από τις 11 έως και τις 21
Ιανουαρίου, οι υπεκμισθωτές
ακινήτων να υποβάλουν τρο-
ποποιητική «Δήλωση
COVID» για τους παραπά-
νω μήνες.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία
και τις ερμηνευτικές
εγκυκλίους που έχουν εκδοθ-
εί ο τρίτος (και τελικός) υπο-
μισθωτής του ακινήτου είναι
ο δικαιούχος της μείωσης ή
της απαλλαγής ενοικίου,
εφόσον εντάσσεται στους
πληττόμενους ΚΑΔ.

Ο δεύτερος στη σειρά, ο
υπεκμισθωτής, μπορεί να
εισπράξει την αποζημίωση
εάν ήταν και αυτός πληττό-
μενος επαγγελματίας.

Ο πρώτος στην κατάταξη
δηλαδή, ο ιδιοκτήτης του ακι-
νήτου, δικαιούται όλο το μίσθ-
ωμα ή την αποζημίωση εάν
δεν την εισπράττει ο υπεκμι-
σθωτής του.

Υπεκμίσθωση του συνό-
λου ενός ακινήτου

Δικαιούχος για την είσπρ-

αξη της αποζημίωσης του
άρθρου 13 ν. 4690/2020 είναι
καταρχάς ο υπεκμισθωτής,
εφόσον, ο υπομισθωτής
κατέβαλε μειωμένο ή δεν
κατέβαλε μηνιαίο μίσθωμα,
ως πληττόμενος, με βάση
τον Κωδικό Αριθμό Δραστηρ-
ιότητας (ΚΑΔ) και την
κείμενη νομοθεσία, και υπέ-
βαλε «Δήλωση COVID».

Εφόσον κατά τα ανωτέρω,
ο υπεκμισθωτής ωφελήθηκε
από τις διατάξεις του
άρθρου 13 ν.4690/2020, δεν
δύναται να ωφεληθεί και
από τα οριζόμενα στις
κανονιστικές πράξεις της
Διοίκησης που προβλέπουν
την καταβολή μειωμένου
μισθώματος ή την απαλλαγή
από την καταβολή
μισθώματος.

Σε περίπτωση που ο
υπομισθωτής είναι
πληττόμενος, κατέβαλε
μειωμένο ή δεν κατέβαλε
μίσθωμα στον υπεκμισθωτή
και ο τελευταίος δεν
υπέβαλε «Δήλωση COVID»,
ή υπέβαλε «Δήλωση
COVID», η οποία είναι
απορριπτέα διότι ο
υπεκμισθωτής είναι νομικό
πρόσωπο (ισχύει για τους
μήνες Mάρτιο – Δεκέμβριο
2020), δικαιούχος για την
είσπραξη της αποζημίωσης
του άρθρου 13 ν.4690/2020,
είναι ο εκμισθωτής, υπό την
προϋπόθεση, ότι ο
υπεκμισθωτής είναι
πληττόμενος, κατέβαλε στον
εκμισθωτή μειωμένο
μίσθωμα ή δεν κατέβαλε
μίσθωμα και ο τελευταίος
υπέβαλε «Δήλωση COVID».

Στη συγκεκριμένη
περίπτωση εντάσσονται και
μ ισθώσε ις/υπομ ισθώσε ις
ακινήτων που ενδεικτικά
εμπίπτουν στις ακόλουθες
κατηγορίες:

α) Το ακίνητο
υπεκμισθώνεται στο
πλαίσιο σύμβασης
δικαιόχρησης (franchise)
από τον δικαιοπάροχο στον
δικαιοδόχο.

β) Εταιρεία
ε κ μ ε τ ά λ λ ε υ σ η ς
π α ι γ ν ι ομ ηχ α ν ημ ά τ ω ν
μισθώνει ακίνητο για την
εγκατάστασή τους και βάσει
νόμου παραχωρεί το
δικαίωμα εκμετάλλευσης
τους σε πρόσωπα προς τα
οποία υπεκμισθώνει το
ακίνητο.

Τι ισχύει για μερική
υπεκμίσθωση

Σε περίπτωση μερικής
υπεκμίσθωσης, όπου τόσο ο
μισθωτής / υπεκμισθωτής
όσο και ο υπομισθωτής είναι
πληττόμενοι, δικαιούχοι των
μέτρων στήριξης των
εκμισθωτών της παρ. 2 του
άρθρου 13 του ν.4690/2020,
καθίστανται τόσο ο
εκμισθωτής όσο και ο
υπεκμισθωτής του εν λόγω
ακινήτου για το ποσοστό επί
του μισθώματος που
απώλεσαν και αντιστοιχεί
στη χρήση μέρους του
ακινήτου. Προκειμένου να
καταβληθεί το σχετικό ποσό
υποχρεούνται σε υποβολή
«Δήλωσης COVID» και οι
δύο (εκμισθωτής –
υπεκμισθωτής).

Για τις περιπτώσεις
πληροφοριακών στοιχείων
μίσθωσης που αφορούν σε
ένα ακίνητο και παρέχεται η
δυνατότητα της
υπεκμίσθωσης, η οποία εν
συνεχεία ασκείται από τον
υπεκμισθωτή, είτε
επιλέγοντας την ένδειξη
μερική μίσθωση είτε
συμπληρώνοντας στη
δήλωση υπεκμίσθωσης
λιγότερα συνολικά
τετραγωνικά σε σχέση με τη
δήλωση εκμίσθωσης, η
επεξεργασία των
δηλώσεων COVID που
αφορούν στις ως άνω
δηλώσεις διενεργείται από
τη ΓΔΗΛΕΔ.

Εάν η δήλωση
πληροφοριακών στοιχείων
μίσθωσης περιλαμβάνει
περισσότερα από ένα

ακίνητα, για τα οποία
παρέχεται η δυνατότητα της
υπεκμίσθωσης η οποία εν
συνεχεία ασκείται από τον
υπεκμισθωτή για ορισμένα
από τα ακίνητα ή για το
σύνολό τους, ο
υπεκμισθωτής πρέπει να
υποβάλλει τροποποιητική
δήλωση στοιχείων μίσθωσης
ακίνητης περιουσίας για την
υπεκμίσθωση/υπεκμισθώσε
ις, χωρίς επιβολή
κυρώσεων, ώστε να
συμπληρωθούν οι αύξοντες
αριθμοί των ακινήτων οι
οποίοι πρέπει να
αντιστοιχίζονται με τους
αύξοντες αριθμούς που
έχουν τα εν λόγω ακίνητα
στη δήλωση πληροφοριακών
στοιχείων μίσθωσης
ακίνητης περιουσίας που
αφορά στην αρχική
εκμίσθωση.

Αυτά ισχύουν και για τις
περιπτώσεις μερικής
υπεκμίσθωσης:

α) κύριας κατοικίας στις
οποίες μισθωτής /
υπομισθωτής είναι
εργαζόμενος ή σύζυγος ή το
έτερο μέρος συμφώνου
συμβίωσης και των οποίων
έχει ανασταλεί η σύμβαση
εργασίας,

β) φοιτητικής κατοικίας
τέκνου – εξαρτώμενου
μέλους το οποίο φοιτά σε
ίδρυμα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης εκτός του
τόπου μόνιμης κατοικίας του,
εφόσον ένας τουλάχιστον
γονέας είναι εργαζόμενος
σε πληττόμενη επιχείρηση
και του οποίου έχει
ανασταλεί η σύμβαση
εργασίας,

γ) κύριας κατοικίας
ναυτικού του οποίου η
σύμβαση ναυτολόγησης
τελεί σε αναστολή ή συζύγου
ή έτερου μέρους συμφώνου
συμβίωσης.

Λήγει σήμερα  η προθεσμία δηλώσεων για κούρεμα ενοικίων



ΤΡΕΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΑ ΣΤΗΝ
ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ Κ15 ΤΗΣ Ε.Π.Σ.Δ.Α.

Είναι μεγάλη χαρά και
ικανοποίηση να βλέπο-
υμε τα παιδιά της Ακαδ-
ημίας oy Bύζαντα
Μεγάρων  να προο-
δεύουν και να αποδίδει
καρπούς η ποιοτική και
σοβαρή δουλειά, που
γίνεται από το προπον-
ητικό team της Ακαδ-
ημίας  τα τελευταία χρό-
νια.
Στον πρώτο επίσημο
αγώνα της Μικτής Κ15
της Ε.Π.Σ.Δ.Α. τρία δικά
του παιδιά, ο Αναστάσης
Αλαμάνος, ο Γιάννης
Ανδριώτης και ο Νίκος Τσικαλάς, συμμετείχαν στην βασική ενδεκάδα, δια-
κρίθηκαν, σκόραραν (Αλαμάνος, Ανδριώτης) και βοήθησαν σημαντικά το πολύ
καλό σύνολο που έχει φτιάξει ο προπονητής της ομάδας Γιάννης Φατόλιας.
Η Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Βύζαντα εύχονται στους αθλητές μας καλή σταδιο-
δρομία στην προεθνική ομάδα.

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗΣ
ΣΤΗΝ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 2

Στον αέρα βρίσκεται η 13η αγωνιστι-
κή του Πρωταθλήματος Betsson
Super League 2, την προσεχή
Τετάρτη και Πέμπτη λόγω κρουσμά-
των covid 19.

Α ΟΜΙΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12.1.2022 (15:00)

Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας, Ανα-
γέννηση Καρδίτσας – ΝΠΣ Βέροια
ERTFLIX
Α ΔΑΚ Κατερίνης, Πιερικός – ΠΟΤ
Ηρακλής
Ξάνθη Arena, ΑΟ Ξάνθη – Πανσε-
ρραϊκός
Δημοτικό Στάδιο Ηγουμενίτσας,
Θεσπρωτός – Ολυμπιακός ΣΦΠ Β’
Ανθή Καραγιάννη, ΑΟ Καβάλα –
Απόλλων Λάρισας
Δημοτικό Στάδιο Αριδαίας,
Αλμωπός Αριδαίας – ΑΕΛ
Νεάπολης Βολου, Ολυμπιακός

Βόλου – ΠΑΟΚ Β
ΠΕΜΠΤΗ 13.1.2022 (15:00)
Πανθεσσαλικό Στάδιο, Νίκη Βόλου
– ΑΟ Τρίκαλα

ΡΕΠΟ: Απόλλων Πόντου

Β ΟΜΙΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12.1.2022 (15:00)

Δημοτικό Στάδιο Καισαριανής, Κηφ-
ισιά – Ρόδος
Στ. Μαυροθαλασσίτης, ΑΕΚ Β –
ΑΠΟ Λεβαδειακός ΕΡΤ3
Δημοτικό Στάδιο Μεσσήνης, ΠΣ
Καλαμάτα – ΠΑΣΑ Ηρόδοτος
Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου,
Παναθηναϊκός Β – Αιγάλεω
Αγίων Αναργύρων, Καραϊσκάκης
Άρτας – Καλλιθέα
Παγκρήτιο Στάδιο, Εργοτέλης – ΟΦ
Ιεράπετρας
Δημοτικό Στάδιο Σπάρτης, Αστέρας
Βλαχιώτη – ΑΠΣ Ζάκυνθος
Δημοτικό Στάδιο Ρόδου, Διαγόρας -
Χανιά
ΡΕΠΟ: ΑΟ Επισκοπή».
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Μανδραϊκός: Με «νέο» παρκέ και οροφή 
θα επιστρέψει στο πρωτάθλημα

Ε
λαφρώς διαφορετική θα είναι η
εικόνα του κλειστού της Μάν-
δρας, κατά την επιστροφή

του Μανδραϊκού στο πρωτάθλημα
του 2ου ομίλου της Β’ Εθν ικής.
Εκμεταλλευόμενος τις γιορτές και τη
διακοπή των αγωνιστικών υποχρ-
εώσεων, ο Δήμος της Μάνδρας
έκανε έργα συντήρησης στην
οροφή και στο παρκέ του κλειστού. 
Η διοίκηση ευχαριστεί τον Δήμα-
ρχο Μάνδρας-Ειδυλλίας Χρήστο
Στάθη που έθεσε στις προτεραιότητες των έργων του Δήμου, τη συντήρηση του παρκέ και της
οροφής στο 1ο Κλειστό Γυμναστήριο Μάνδρας. Ζωτικής σημασίας παρεμβάσεις που
βελτιώνουν τις συνθήκες προπόνησης των αθλητών μας!
Ο Δήμαρχος στέκεται αρωγός στην προσπάθεια που καταβάλλει η Διοίκηση του Μανδραϊκού,
για να συνεχίζει η ανδρική ομάδα μας να πρωταγωνιστεί στη Β´Εθνική Κατηγορία αλλά και οι
μικρότεροι αθλητές μας στα Πρωταθλήματα των Ακαδημιών».

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ:  Εκοψαν την πίτα τα τμήματα
Ανδρών και Γυναικών

Στην εποχή του Κορωνοϊού , τηρώντας όλα τα
απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα, ο ΑΟΚ
Πανελευσιναικός  έκοψε  στο 2ο Κλειστό Γυμνα-
στήριο Ελευσίνας Τάκης Βογιατζής την Βασιλόπι-
τα για τα τμήματα Ανδρών και Γυναικών !
Παρευρέθησαν μόνο αθλήτριες και αθλητές με
τους προπονητές τους και όλα τα μέλη του ΔΣ του
συλλόγου !
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ...
Η διοίκηση ευχαριστεί θερμά το κατάστημα Bake City για τις ωραίες Βασιλόπιτες που
μας πρόσφεραν !  Ακόμα το κοσμηματοπωλείο Πανίδη, και προσωπικά την κα Λυδία
Πανίδη και των κ. Ίων Πανίδη για την προσφορά των δυο ρολογιών που κέρδισαν
οι αθλητές που τους έτυχε το Φλουρί στην Βασιλόπιτα !  Ευχόμαστε του χρόνου να
μπορέσουμε να γιορτάσουμε περισσότεροι αυτή την ημέρα και ο κορονοϊός να είναι μια
κακή ανάμνηση ! Καλή Χρονιά!

ΕΣΚΑΝΑ:   ΔΙΑΚΟΠΗ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΔΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

Με την  ευχ ή ότι το 5ο επιδημικό κύμα
του κορον οϊού θα είν αι και το τελευταίο
και μετά από τηλεδιασκέψεις που πραγ-
ματοποιήθηκαν  με τις ομάδες των
Εθν ικών  κατηγοριών , με τους εκπρ-
οσώπους των  Εν ώσεων , αλλά και με
άλλες αθλητικές ομοσπον δίες, το ΔΣ της
ΕΟΚ αποφάσισε τη μετάθεση των
επίσημων  αγων ιστικών  δραστηριοτήτων
των  Εθν ικών  πρωταθλημάτων  κατά δύο
εβδομάδες.
Στη μετάθεση δραστηριοτήτων  συμπερ-

ιλαμβάν ον ται και οι επίσημες, ήτοι με
διαιτητές και γραμματεία, φιλικές αν αμε-
τρήσεις, αφού είν αι βασικό ζητούμεν ο η
αποφυγή κάθε επαφής μεταξύ μελών  δια-
φορετικών  ομάδων .
Σε ό,τι αφορά τις προπον ήσεις συν ι-

στάται σε όλα τα Σωματεία η πιστή και
απόλυτα σχ ολαστική τήρηση του Υγειο-
ν ομικού πρωτοκόλλου και η διαρκής
παρακολούθηση των  αλλαγών  σε αυτό.
Η Ελλην ική Ομοσπον δία θα είν αι δίπλα

σε όλα τα σωματεία για κάθε διευκρίν ιση
ή βοήθεια που θα χ ρειαστούν . Εκφράζει
δε, την  εμπιστοσύν η της στην  υπευθυ-
ν ότητα όλων  των  αν θρώπων  των  σωμα-
τείων  και τη βεβαιότητα για τη μεγαλύτε-
ρη δυν ατή προσπάθεια προστασίας
προκειμέν ου η επιστροφή στη δράση ν α
είν αι εφικτή το συν τομότερο δυν ατόν .

Το Δ.Σ. της  Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.  αν αβάλλει τα
ματς για δυο εβδομάδες
Το Δ.Σ. της  Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.  στα πλαίσια

της πιο πάν ω απόφασης του ΔΣ της
ΕΟΚ , αν αβάλλει τα προγραμματισμέν α
ματς των  δύο επόμεν ων   εβδομάδων
από σήμερα έως 17 Ιαν ουαρίου . Ο τρό-
πος διεξαγωγής των  αν αβληθέν των
αγών ων  όλων  των  κατηγοριών  Αν δρών ,
Γυν αικών ,  Παίδων  , Εφήβων  Κορ-
ασίδων ,  Νεαν ίδων  , Νέων  αν δρών  ,
Παμπαίδων  και Μίν ι αγοριών  , θα αποφ-
ασιστεί από το σημεριν ό Δ.Σ. της
ΕΣΚΑΝΑ σε συν εργασία με τις επιτρο-
πές πρωταθλημάτων   και θα αν ακοιν ωθ-
εί στα προγράμματα αύριο Τετάρτη
5.1.22 , σε συν εργασία με τα σωματεία .    
Επίσης μεταφέρεται κατά μία εβδομάδα

η λήξη των  δηλώσεων  συμμετοχ ής στα
τουρν ουά προμίν ι αγοριών  , παγκορ-
ασίδων  και μίν ι κοριτσιών  καθώς και  η
έν αρξή τους που επίσης μετατίθεται
κατά μία εβδομάδα. Εν ν οείται πως οι
προπον ήσεις συν εχ ίζον ται σε όλα τα
τμήματα και μπορούν  ν α διεξάγον ται
ΚΑΝΟΝΙΚΑ.
Πρώτο μέλημα της ΕΣΚΑΝΑ ειν αι η υγεία

των  αθλουμέν ων  και  ΤΟΣΟ ΓΙΑ
ΑΓΩΝΕΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ
πρέπει ν α τηρείται απαρέγκλιτα το υγει-
ον ομικό πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ , όσον
αφορά την  διαχ είριση κρουσμάτων , της
εισόδου στα γυμν αστήρια  και όχ ι μόν ο.
Ο στόχ ος της ομαλής ολοκλήρωσης των

πρωταθλημάτων  και τουρν ουά , είν αι
εφικτός με την  συν εργασία όλων  . 
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΟΝ 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 επαγγε-
λματικός χώρος (ισόγειο)
στη διασταύρωση Ασπρ-
οπύργου (πλησίον ΙΚΑ
και στάσης λεοφωρείου),
126 τεραγωνικά μέτρα,
κατάλληλο 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
Πολυτεχνείου.
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
κατάσταση, 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

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 γκαρσονι-
έρα για ενοικίαση στην
περιοχή του Ασπροπύρ-
γου 
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 προϋπ-
ηρεσία 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-

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

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααμμίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ..  
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  &&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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