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Δρομολογήθηκε η κατασκευή
σύγχρονων αθλητικών χώρων “Skate

Park” στο Δ. Φυλής
Συνάντηση Χρήστου Παππού με τον Πρόεδρο

της Ομοσπονδίας Skatebording
Δημήτρη Γρηγοριάδη

ΟΟ  ΚΚ..  ΜΜηηττσσοοττάάκκηηςς  σστταα  ΜΜέέγγααρραα::  ΟΟ  ΚΚ..  ΜΜηηττσσοοττάάκκηηςς  σστταα  ΜΜέέγγααρραα::  

ΣΣττήήρριιξξηη  σσττοουυςς  ππααρρααγγωωγγοούύςς  γγιιαα
όόσσοο  δδιιααρρκκέέσσεειι  ηη  εεννεερργγεειιαακκήή  κκρρίίσσηη

ΟΟ  ΔΔήήμμοοςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς
σσττοουυςς  6622  ΔΔήήμμοουυςς  

πποουυ  θθαα  ααπποοκκττήήσσοουυνν  
υυπποογγεειιοοπποοιιηημμέέννοο
δδίίκκττυυοο  ρρεεύύμμααττοοςς  

ΤΤοο  έέρργγοο  θθαα  υυλλοοπποοιιηηθθεείί  μμεε  χχρρηημμααττοοδδόόττηησσηη
ααππόό  ττοο  ΤΤααμμεείίοο  ΑΑννάάκκααμμψψηηςς

σσεελλ..  55

165 ΣΤΗΝ Π.Ε ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 

10.783 νέα κρούσματα,  
95 θάνατοι & 680 
διασωληνωμένοι

Δωρεάν rapid test σε
Μάνδρα, Βίλια, 

Ερυθρές την Τρίτη 18
Ιανουαρίου

σσεελλ..  55

σσεελλ..  77

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΟΑΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΠΠρροοχχωωρράά  ηη  ααννττιιππλληημμμμυυρριικκήή
θθωωρράάκκιισσηη  σσττηη  ΝΝέέαα  ΠΠέέρρααμμοο  

σσεελλ..33--44

σσεελλ..  22 σσεελλ..  33

Η ΑΕ Ζεφυρίου 4-1 τον
Πανλιοσιακό

Ο Αστέρας Μαγούλας 2-1 
την Ζωφριά

Η Μικρασιατική 3-0 
την Ένωση Ασπροπύργου

σσεελλ..  1111
σσεελλ..  99
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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 κρυο
Θερμοκρασία απο 4  ως 11 βαθμους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αγίου Αντωνίου 

Αντώνιος, Αντωνία

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Γκαραγκούνη Ευαγγελία Σ.Λιάκου Δημητρίου 12,

2105576086

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΒενιζέλου

Ελευθερίου 79, 2105544246

MANΔΡΑ
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.

Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, Σ2105556375

Άνω Λιόσια

Καραΐσκος Θεόδωρος Θ.
Πηνειού 81, 2102481114

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Φιλαδελφείας 237-239, - Κόκκινος Μύλος,
2102316737

Στο ''ψυγείο'' η χώρα από τη νέα εβδομάδα με δύο
ψυχρές εισβολές

- Χιόνια και στα ορεινά της Αττικής - Βουτιά 6-7 βαθμών Κελσίου αναμένεται
να καταγράψει ο υδράργυρος.

Δωρεάν rapid test σε Μάνδρα, Βίλια,
Ερυθρές την Τρίτη 18 Ιανουαρίου

Ξεκινούν τον Μάρτιο οι φορολογικές 
δηλώσεις, σε 8 δόσεις ο φόρος εισοδήματος

Ανεβάζουν ρυθμούς στο
υπουργείο Οικονομικών
και στην ΑΑΔΕ έτσι ώστε
να είναι έτοιμοι μέσα στο
Μάρτιο και να ξεκινήσουν
να υποβάλλονται οι φορο-
λογικές δηλώσεις για τα
εισοδήματα του 2021,

νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρή-
στος Σταϊκούρας, «ο φόρος εισοδήματος θα ξεκινήσει να
πληρώνεται από τον Ιούλιο, σε 8 δόσεις». Κατά συνέπεια η
τελευταία θα είναι τον Φεβρουάριο του 2023.

Την επόμενη εβδομάδα είναι προγραμματισμένη σύσκεψη με
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να υπάρξει ο απαρ-
αίτητος συγχρονισμός και να μην παρουσιαστούν αρρυθμίες
που θα πάνε πίσω το φιλόδοξο αυτό εγχείρημα.

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας έχει  τονίσει
ότι «έχουμε ήδη συνεργασία με τον αρμόδιο υφυπουργό τον
Απόστολο Βεσυρόπουλο και τον διοικητή της ΑΑΔΕ, έτσι ώστε
όχι μόνο εσωτερικά η ΑΑΔΕ να είναι έτοιμη να ανοίξει το
σύστημα από τον Μάρτιο, αλλά και όλοι οι αρμόδιοι φορείς
(ΕΦΚΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ, Ελληνική Ένωση Τραπεζών) πολύ γρήγο-
ρα να ενσωματώσουν τα στοιχεία, ώστε να διευκολύνουν το
έργο των λογιστών και οι πολίτες να συνεχίσουν να έχουν τις
διευκολύνσεις στις δόσεις των τελευταίων ετών».

Έχει προηγηθεί η απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου
Πιτσιλή, με την οποία καλούνται τα λογιστήρια των επιχειρή-
σεων και οι φορείς του δημοσίου να υποβάλουν ηλεκτρονικά
έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022 στην ΑΑΔΕ τις βεβαιώσεις απο-
δοχών, συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότ-
ητα, μερισμάτων για το φορολογικό έτος 2021.

Αμέσως μετά η ΑΑΔΕ θα «τρέξει» τη διαδικασία προ-
συμπλήρωσης των εισοδημάτων, των φόρων που παρακρα-
τήθηκαν και των φόρων που αναλογούν στα εισοδήματα στο νέο
έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης.

Βασικός στόχος παραμένει να ανοίξει την πλατφόρμα της
ΑΑΔΕ για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων έως τα τέλη
Μαρτίου,

ΟΔ ή μ ο ς
Μάνδρας-
Ειδυλλίας-

Ερυθρών-Ο ινόης
ενημερώνει σχετικά
με την πραγματο-
ποίηση  δωρεάν
ελέγχων ταχείας
ανίχνευσης κορωνο-
ϊού (rapid test) στις
Δημοτικές Ενότητες
Μάνδρας, Βιλίων και
Ερυθρών, την προσεχή Τρίτη 18 Ιανουαρίου
2022.  
Κλιμάκια του Επιχειρησιακού Κέντρου της Περιφ-
έρειας Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

θα βρίσκονται από τις 09:00 π.μ. μέχρι τις 02:00
μ.μ. στα ΚΑΠΗ των τριών Ενοτήτων.
ΚΑΠΗ Μάνδρας – Θεμιστοκλέους 10
ΚΑΠΗ Ερυθρών – Κύπρου 1
ΚΑΠΗ Βιλίων Γκούρας 1

Έ
ντονη θα είναι η αλλαγή του καιρού και τη νεα εβδο-
μάδα, αφού δύο ψυχρές εισβολές θα επηρεάσουν τη
χώρα και στις περισσότερες περιοχές θα δούμε

σφοδρή χτιονόπτωση.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, οι δύο ψυχρές
εισβολές φαίνεται ότι θα απασχολήσουν ολόκληρη τη χώρα τη
νέα εβδομάδα, η μία από τις οποίες είναι σίγουρη, ενώ η άλλη
χαρακτηρίζεται ως πιθανή, ανάλογα με το πώς θα κινηθούν οι
ψυχρές αέριες μάζες.Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ.
Καλλιάνος, ''Η πρώτη ψυχρή εισβολή που θα επηρεάσει την
Ελλάδα θα είναι γενικά μέτριας έντασης και όχι κάτι το ακραίο.
Από την Τρίτη έως και την Τετάρτη θα μας επισκεφτούν ψυχρές
αέριες μάζες από τις κεντρο-ανατολικές Βαλκανικές περιοχές
και θα ρίξουν τον υδράργυρο κατά περίπου 6°C σε σχέση με τις
μέγιστες θερμοκρασίες της Δευτέρας. Για παράδειγμα, στην
Αττική, ενώ τη Δευτέρα ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 14°C, την
Τρίτη θα υποχωρήσει στους 11-12°C και την Τετάρτη στους 8°C.
Παρόμοια πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται και στις υπό-
λοιπες περιοχές της χώρας πλην των δυτικών τμημάτων όπου
δεν θα παρατηρηθεί αξιόλογη μεταβολή του υδραργύρου.

Περιοχές χιονοπτώσεων Τρίτη - Τετάρτη

Την Τρίτη το πρωί λίγες τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν
σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκ-

ης και του
Βόρε ιο-ανα-
τ ο λ ι κ ο ύ
Αιγαίου. Δεν
θα είναι όμως
κάτι το αξιό-
λογο μιας και
το "πέρασμα"
αυτών των
χ ι ο ν ο -
πτώσεων θα
είναι πολύ
γρήγορο και
με πολύ τοπι-

κά φαινόμενα. Θα χιονίσει και λίγο πιο πυκνά στα ορεινά της
Κρήτης πάνω από τα 1000-1100 μέτρα ενδεικτικά.

Την Τετάρτη τα όποια φαινόμενα των χιονοπτώσεων θα
απασχολήσουν επιλεκτικά κάποια τμήματα της χώρας. 

Για παράδειγμα, από ότι φαίνεται αυτή τη στιγμή, θα χιονίσει
τοπικά σε τμήματα της νότιας Χαλκιδικής (κυρίως στο Άγιο όρος
πάνω από τα 100-200 μέτρα, για πολύ λίγο όμως και πριν ξημε-
ρώσει), στο βορειο-ανατολικό Αιγαίο για λίγο (σχεδόν και στα
πεδινά), στις Σποράδες (πάνω από τα 200 μέτρα), στην Εύβοια
(από τα 400 μέτρα), στην Βοιωτία (πάνω από τα 250 μέτρα) και
στην Αττική (πάνω από τα 400-450 μέτρα), στις Κυκλάδες (από
τα 600 μέτρα) και στην Κρήτη (από τα 700-800 μέτρα).
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Έ
νας νέος άνθρωπος
ξεψύχησε στην άσφ-
αλτο  σε  θανατηφ-

όρο τροχαίο που έλαβε
χώρα  σε περιοχή του
Μενιδίου

Αναλυτικότερα, ένας
18χρονος έχασε τη ζωή του
και  ένας 14χρονος τρα-
υματίστηκε σε δυστύχημα
που σημειώθηκε το Σάββα-
το .

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.,
λίγο μετά τις 20:30, το 

όχημα  που οδηγούσε ο
18χρονος, στην οδό Μόλας
έφυγε ξαφνικά από την
πορεία του και έπεσε σε
κολόνα με αποτέλεσμα να
σκοτωθεί ο οδηγός και να
τραυματιστεί  ο 14χρονος
συνεπιβάτης.

Η Τροχαία διενεργεί προα-
νάκριση για το τροχαίο.

Σύμφωνα με την Πυροσβε-
στική στον απεγκλωβισμό
των νεαρών, επιχείρησαν 8
πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Προχωρούν τα αντιπλημμυρικά έργα στην Νέα Πέραμο 

Διακοπή κυκλοφορίας στην 
ΠΕΟΑΚ στην Ν. Πέραμο

Λ. Κοσμόπουλος: 
«Επιβλέπουμε τα έργα ώστε

να παραδοθεί 
στους κατοίκους και τους

επισκέπτες ένας άρτιος και
λειτουργικός κεντρικός

οδικός άξονας με σωστή
αντιπλημμυρική θωράκιση για

την Νέα Πέραμο»

Η
Περιφέρεια Αττικής, με
συντονισμό του του Περιφε-
ρειάρχη Γιώργου Πατούλη

και του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής
Αττικής Λευτέρη Κοσμόπουλου,
συνεχίζει την εκτέλεση των αντιπ-
λημμυρικών έργων στην Νέα Πέρα-
μο, με σκοπό την αντιπλημμυρική
θωράκιση της περιοχής, την ασφά-
λεια των κατοίκων και την προστασία

του περιβάλλοντος της περιοχής. 
Για τις εργασίες αντιπλημμυρικής

θωράκισης της περιοχής, η κυκλο-
φορία έχει  διακοπεί   επί  της
ΠΕΟΑΚ, βάσει προγράμματος και
χρονοδιαγράμματος του έργου που
συντονίζει η Περιφέρεια Αττικής σε
συνεργασία με τον ανάδοχο εκτέλε-
σης του έργου. Αναπόφευκτα για να
γίνουν τα έργα αυτά, θα χρειαστεί να
διακοπεί η κυκλοφορία στο ύψος
του σούπερ μάρκετ “My market” και
στο “Enter” στη Νέα Πέραμο.

Συντονίζοντας τις εργασίες για τα
παραπάνω έργα, ο Αντιπεριφερει-
άρχης Λ. Κοσμόπουλος έχει ζητή-
σει να υπάρξει η μικρότερη δυνατή
όχληση για τους κατοίκους της περ-
ιοχής, να επιταχυνθούν κατά το
δυνατόν οι διαδικασίες για σωστή
υλοποίηση και  παράδοση του

έργου.
Με την ευκαιρία της εκτέλεσης

των αντιπλημμυρικών έργων από
την Περιφέρεια Αττικής, θα πραγμα-
τοποιηθούν εργασίες για τον αγωγό
ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ αλλά και για
τις συνδέσεις του δικτύου αποχέ-

τευσης, έργο που θα εκτελέσει ο
Δήμος Μεγαρέων.

Με το πέρας των εργασιών, η
Περιφέρεια Αττικής, με πρωτοβου-
λία του Αντιπεριφερειάρχη Λ.
Κοσμόπουλου, θα προχωρήσει σε
ασφαλτοστρώσεις, 

165 ΣΤΗΝ Π.Ε ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
10.783 νέα κρούσματα, 680 διασωληνωμένοι, 95 θάνατοι

Ν
έο υψηλό αριθμό θαν άτων  (95),
αλλά και ασθεν ών  που
ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι

(680)  αν ακοίν ωσε ο ΕΟΔΥ το τελευταίο
24ωρο. Την  ίδια ώρα, μειωμέν ος είν αι ο
αριθμός των  κρουσμάτων .

Exθες, Κυριακή 16 Ιανουαρίου ο ΕΟΔΥ
ανακοίνωσε 10.783 νέα κρούσματα και 95
θανάτους σε ένα 24ωρο, καθώς και ότι 680
ασθενείς παραμένουν διασωληνωμένοι.

Αναλυτικότερα, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε:Τα νέα
εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της
νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24
ώρες είναι 10.783 , εκ των οποίων 55
εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες
εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός
των κρουσμάτων ανέρχεται σε 1.660.871
(ημερήσια μεταβολή +0.7%), εκ των οποίων
49.8% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα
κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 506
θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το
εξωτερικό και 2.146 είναι σχετιζόμενα με
ήδη γνωστό κρούσμα.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19
είναι 95, ενώ από την έναρξη της επιδημίας
έχουν καταγραφεί συνολικά 21.984 θάνατοι.
Το 95.1% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και
ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται
διασωληνωμένοι είναι 680 (60.3% άνδρες).
Η διάμεση ηλικία τους είναι 65 έτη. To
79.1% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία
70 ετών και άνω. 

Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται
διασωληνωμένοι, 554 (81.47%) είναι ανεμ-
βολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 126
(18.53%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από
την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από
τις ΜΕΘ 3.899 ασθενείς.

Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα
νοσοκομεία της επικράτειας είναι 563 (ημε-
ρήσια μεταβολή +2.18%). Ο μέσος όρος
εισαγωγών του επταημέρου είναι 564 ασθε-
νείς.Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι
36 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διά-
μεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη
(εύρος 0.2 έως 106 έτη).

Η  διασπορά στην Αττική:
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 503
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 165
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 1139
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 494
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 497
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 423
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 553
ΝΗΣΩΝ 52
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ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΟ ΜΕΝΙΔΙ 
Νεκρός 18χρονος σε τροχαίο

Τραυματίστηκε ο 14χρονος συνεπιβάτης 
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ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
Παράταση για εξόφληση

Βεβαιώσεων ΤΑΠ 
έως 31-1-2022

Ο Αντιδήμαρχος Εσόδων κ. Γιώργος Αβράμης
ενημερώνει στους συνδημότες που έχουν παραλάβει

βεβαιώσεις Τ.Α.Π για μεταβίβαση ακινήτου 
με ημερομηνία έκδοσης έως 31-12-2021, ότι παρατείνεται

η ισχύς της εν λόγω βεβαίωσης έως 31-01-2022 βάσει
του Ν.4876/2021, ΦΕΚ Α 251/23-12-2021. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το
αρμόδιο γραφείο Αντιδημάρχου Εσόδων 

στο τηλ. 210 2474377
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ώστε να παραδοθεί πλήρης, ασφαλής, λειτουρ-
γικά και αισθητικά άρτιος κεντρικός οδικός άξο-
νας για την Νέα Πέραμο, τους κατοίκους και τους
επισκέπτες της.

Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής
Λευτέρης Κοσμόπουλος ανέφερε: «Συνεχίζονται
τα αντιπλημμυρικά έργα από την Περιφέρεια Αττι-
κής στην Νέα Πέραμο, σε μια περιοχή, όπου
έχουμε πληγεί στο παρελθόν από μεγάλες
πλημμύρες.

Σύμφωνα με τις μελέτες επιστημόνων με τους
οποίους συνεργαζόμαστε με τον Περιφερειάρχη
Γ. Πατούλη, είναι παραπάνω από επιτακτική η
εκτέλεση αντιπλημμυρικών έργων. 

Για αυτό θα πρέπει να δείξουμε όλοι την δέου-
σα υπομονή για την διακοπή κυκλοφορίας στο
σημείο των έργων.

Έχω ζητήσει από κάθε αρμόδιο φορέα και τον
ανάδοχο του έργου, να επιταχύνουν τις διαδι-
κασίες κατά το δυνατόν για να εκτελεσθεί και να
παραδοθεί στο ακέραιο το σημαντικό αυτό έργο. 

Επιβλέπω καθημερινά την πορεία του έργου
για να συντονιστούμε όλοι οι φορείς και να παρ-
αδοθεί στην περιοχή μας ένα έργο που θα προ-
σφέρει καλύτερη εικόνα, οδική ασφάλεια, επισ-
κεψιμότητα και το κυριότερο, αντιπλημμυρική
θωράκιση». 

Εκδήλωση για την τόνωση της εξωστρέφειας των Ελληνικών 
Επιχειρήσεων από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά στο πλαίσιο των δράσεών του για τη στήριξη
της επιχειρηματικότητας και την τόνωση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων μελών του
και με δεδομένο ότι ήδη έχει ανακοινωθεί η αξιοποίηση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών
επιχειρήσεων και την προώθηση των εξαγωγών, διοργανώνει εκδήλωση με θέμα:     «Νέες
εμπορικές γέφυρες τόνωσης   της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων», που θα
πραγματοποιηθεί μέσω zoom, την Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022, ώρα 18.00.

Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση είναι ο κ. Ιωάννης Σμυρλής, Γ.Γ. Διεθνών Οικονο-
μικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών  και Πρόεδρος του
Enterprise Greece.

Οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν μπορούν να συνδεθούν στο σύνδεσμο:    
Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/88993771042?pwd=emVyUVZsU1B0alM1Z2pJZ
WdnOTc4Zz09
Meeting ID: 889 9377 1042

Passcode: 337421
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Ο Δήμος Ελευσίνας στους 62
Δήμους που θα αποκτήσουν 

υπογειοποιημένο δίκτυο ρεύματος 
Σημαντικό έργο με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης

Α
νάμεσα στους 62 Δήμους που θα πραγματο-
ποιηθούν έργα υπογειοποίησης δικτύου
ρεύματος, βρίσκεται ο Δήμος Ελευσίνας.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, που χρηματοδο-
τείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και θα αναβαθμίσει

τον Δήμο τόσο λειτουργικά όσο και αισθητι-
κά.

Η υπογειοποίηση του δικτύου ρεύματος
πρόκειται να συμβάλλει σημαντικά στη θωρά-
κιση του Δήμου έναντι βίαιων καιρικών φαι-
νομένων, από τα οποία και συχνά έχουν
παρατηρηθεί προβλήματα στην ηλεκτροδότ-
ηση αλλά και στην αποτροπή πυρκαγιών.

Ο Δήμος Ελευσίνας επελέγη λόγω της
ιδιαίτερης πολιτιστικής και τουριστικής του
αξίας όσο και λόγω των συχνών καταστρο-
φών ή βλαβών που έχουν προκληθεί κατά
καιρούς από έντονα καιρικά φαινόμενα.

Στόχος της υλοποίησης του έργου είναι και
η συνολικότερη βελτίωση του δικτύου αλλά
και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των

κατοίκων, ενώ αφορά στην αντικατάσταση γυμνών
καλωδίων εναέριων δικτύων μέσης τάσης, υπογειο-
ποίηση ή μετατόπιση του δικτύου αλλά και τοποθέτηση
μονωτικών καλυμμάτων σε στοιχεία του δικτύου. 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα χρονοδιαγράμματα των
συναρμόδιων Υπουργείων και φορέων, η έναρξη του

έργου αναμένεται να ξεκινήσει πριν τον Μάιο του 2022.
Το έργο αυτό έρχεται να προστεθεί και στον σχε-

διασμό υπογειοποίησης του δικτύου ρεύματος
στην Πλατεία Ηρώων, ενόψει και της καθολικής
της ανάπλασης.

Για την ένταξη του Δήμου Ελευσίνας στο πρόγραμμα
του Ταμείου Ανάκαμψης, ο Δήμαρχος, Αργύρης
Οικονόμου ανέφερε: «Ο Δήμος μας βρίσκεται πλέον
στον σχεδιασμό των μεγάλων έργων που υλοποιούνται
ή θα υλοποιηθούν σε ολόκληρη τη χώρα. 

Συνεχίζουμε να διεκδικούμε την ένταξη μας σε
σημαντικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα, με απόλ-
υτη προτεραιότητα τη βελτίωση της καθημερινότητας και
της ζωής των κατοίκων. 

Το συγκεκριμένο έργο είναι ζωτικής σημασίας για
τον Δήμο μας και θα λύσει πολλά προβλήματα τόσο στο
κομμάτι της αισθητικής αλλά κυρίως στο κομμάτι της
ασφάλειας και της καθημερινότητας. Αναμένουμε την
έναρξη των εργασιών, εντός του χρονοδιαγράμματος
και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που βλέπουμε  την
καθημερινή μας προσπάθεια, παρά τις δυσκολίες της
εποχής, να αποδίδει».

Συνάντηση με τον Πρόεδρο
της Ομοσπονδίας
Skatebording (Τροχο-

σανίδας) Δημήτρη Γρηγοριάδη
πραγματοποίησε το πρωί της
Παρασκευής 14 Ιανουαρίου 2022
ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς, με αντικείμενο συζήτ-
ησης την δημιουργία νέων υπε-
ρσύγχρονων Skate  Parks σε
χώρους του Δήμου Φυλής. 

Έτσι, εκτός από το 1ο  υπε-
ρσύγχρονο Skate Park (Πάρκο
Τροχοσανίδας) σε χώρο 800 τ.μ
που πρόκειται να δημιουργηθεί
στον Δήμο Φυλής και η κατασκευή
του θα ξεκινήσει άμεσα  στη
συνοικία του Αγίου Γεωργίου στα
Άνω Λιόσια (πλησίον της Πλατείας
Ηπειρωτών) χωροθετήθηκαν τρεις
ακόμα εγκαταστάσεις για το συγκε-
κριμένο άθλημα και συγκεκριμένα: 

Στο Σκεπαστό της Ατικής Οδού
στη Δημοτική Κοινότητα Ζεφυρίου

Στο Πάρκο Πόλης Άνω Λιοσίων
και

στη Συνοικία της Δροσούπολης 
Αυτή τη στιγμή το έργο του 1ου

Skate Park, τη μελέτη του οποίου
εκπόνησε η Τεχνική Υπηρεσία,
βρίσκεται στη διαγωνιστική διαδι-
κασία ενώ μέσα στο 2022 θα ξεκι-
νήσει η κατασκευή του.Σύμφωνα με
στοιχεία της μελέτης: 

Το πάρκο τροχοσανίδας θα εναρ-
μονίζεται με τις προδιαγραφές ασφ-

αλείας και τις απαιτήσεις του Ευρω-
παϊκού Προτύπου EN 14974: 2019
«Skateparks - Safety requirements
and test methods» ή άλλου
ισοδύναμου.Ο χώρος εγκατάστα-
σης του Skate Park θα μπορεί να
δεχθεί τη λειτουργία πάρκου τροχο-
σανίδας και ειδικές για το άθλημα
περιοχές για χρήστες τροχοσανίδας
ή παρόμοιου εξοπλισμού αθλημά-
των, καθώς και ποδηλάτων BMX
και inline skating και θα απευθύνε-
ται στους κατοίκους του Δήμου
Φυλής αλλά και στους επισκέπτες
του.Βασικός στόχος είναι η δημιο-
υργία ενός υποδειγματικού
κοινόχρηστου χώρου άθλησης και
αναψυχής τόσο αναφορικά με την

ασφάλεια χρήσης όσο και με τα ποι-
οτικά, λειτουργικά και παιδαγωγικά
χαρακτηριστικά σε σχέση πάντοτε
με τις ανάγκες των διαφόρων χρη-
στών, ενισχύοντας έτσι την κοινωνι-
κοποίηση των συμμετεχόντων.

Στο ίδιο “μοτίβο” θα σχεδιαστούν
και τα επόμενα τρία  Skate Parks,
ενώ κατά την συνάντηση με τον
Πρόεδρο της Ομοσπονδίας τέθηκε
επί τάπητος η δημιουργία του Εθνι-
κού Κέντρου   Skatebording στον
Δήμο Φυλής με στόχο και την φιλο-
ξενία των Γραφείων και της δρα-
στηριότητας της Ομοσπονδίας του
Skate Bord που αξίζει να σημειωθεί
ότι εντάσσεται στα Ολυμπιακά
Αθλήματα. 

Για το συγκεκριμένο εγχείρημα
υπήρξε μάλιστα τηλεφωνική επικοι-
νωνία του Δημάρχου Χρήστου Παπ-
πού με τον Υφυπουργό Αθλητισμού
Λευτέρη Αυγενάκη ο οποίος έδωσε
πάραυτα δέσμευση για τη στήριξη
της υλοποίησής του. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν
επίσης, η Γραμματέας της Ομο-
σπονδίας  Skatebording κ. Χαρά
Καββάλα και ο Υπεύθυνος Τύπου κι
Επικοινωνίας κ. Άγγελος Αρτελάρ-
ης. 

“Ο Δήμος Φυλής μαζί με τα καθιε-
ρωμένα, δημιουργεί εγκαταστάσεις
και για νέα, μοντέρνα μπορούμε να
τα αποκαλέσουμε, αθλήματα, που
προκαλούν ξεχωριστές  συγκινή-
σεις στους νέους καθώς  συνδυά-
ζουν δεξιοτεχνία και αθλητικές
ικανότητες”, τόνισε  ο Δήμαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς απε-
υθύνοντας τις ευχαριστίες του για
τη συνεργασία στον Πρόεδρο της
Ομοσπονδίας Skatebording
Δημήτρη Γρηγοριάδη καθώς και
στον Υφυπουργό Λευτέρη Αυγε-
νάκη για τη συνολική στήριξη που
παρέχει στον Αθλητικό Σχεδιασμό
του Δήμου Φυλής.  

Δρομολογήθηκε η κατασκευή σύγχρονων αθλητικών χώρων “Skate Park” στο Δ. Φυλής

- Συνάντηση Χρήστου Παππού με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Skatebording Δημήτρη Γρηγοριάδη



Οι πληρωμές
από e-ΕΦΚΑ
και ΟΑΕΔ
από 17-21
Ιανουαρίου

Περίπου 72  εκατ.
ευρώ σε πάν ω από
82.000 δικαιούχ ους
θα καταβληθούν  στο
πλαίσιο των  πληρ-
ωμών  που θα πραγματοποιηθούν  από τον  e-ΕΦΚΑ
και τον  ΟΑΕΔ κατά την  εβδομάδα 17-21 Ιαν ουαρίου,
αν ακοίν ωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοιν ων ικών
Υποθέσεων .

Ειδικότερα:

1. Από τον  e-ΕΦΚΑ θα γίν ουν  οι ακόλουθες καταβο-
λές, στο πλαίσιο των  τακτικών  πληρωμών  του
Φορέα:

19,7  εκατ. ευρώ θα καταβληθούν  σε 580 δικαιούχ ο-
υς σε συν έχ εια έκδοσης αποφάσεων  για εφάπαξ
13,4 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν  σε 22.976 δικαι-
ούχ ους  για παροχ ές σε χ ρήμα
32.000 ευρώ θα καταβληθούν  σε 40 δικαιούχ ους για
κληρον ομικές παροχ ές επικουρικής σύν ταξης
2. Από τον  ΟΑΕΔ θα γίν ουν  οι εξής καταβολές:

20 εκατ. ευρώ σε 52.000 δικαιούχ ους για καταβολή
επιδομάτων  αν εργίας και λοιπών  επιδομάτων
18 εκατ. ευρώ σε 5.500 δικαιούχ ους στο πλαίσιο
επιδοτούμεν ων  προγραμμάτων  απασχ όλησης
600.000 ευρώ σε 700 μητέρες για επιδοτούμεν η
άδεια μητρότητας.
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Οι Πράσιν ες Δημόσιες Συμβάσεις
(ΠΔΣ) ορίζον ται από την  Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ως «η διαδικασία με την
οποία οι δημόσιες αρχές επιδιώκουν  ν α
συν άψουν  συμβάσεις για αγαθά, υπηρ-
εσίες και έργα με μικρότερες περιβαλ-
λον τικές επιπτώσεις καθ᾽ όλη τη διάρ-
κεια του κύκλου ζωής τους, σε σύγκριση
με αγαθά, υπηρεσίες και έργα που επι-
τελούν  την  ίδια πρωταρχ ική λειτουργία
τα οποία θα αποτελούσαν  το αν τικείμε-
ν ο της σύμβασης υπό άλλες συν θή-
κες».

Οι αν αθέτουσες αρχές και οι αν αθέ-
τον τες φορείς είν αι οι μεγαλύτεροι αγορ-
αστές αγαθών , υπηρεσιών  και έργων ,
και ως εκ τούτου οι δημόσιες συμβάσεις
αποτελούν  ισχυρό εργαλείο εφαρμογής
περιβαλλον τικών , κοιν ων ικών  και οικο-
ν ομικών  πολιτικών . Χρησιμοποιών τας
την  αγοραστική τους δύν αμη για ν α
προμηθευτούν  αγαθά, υπηρεσίες και
έργα με μειωμέν ες περιβαλλον τικές επι-
πτώσεις, μπορεί ν α συμβάλουν  σε
τοπικό, περιφερειακό και εθν ικό επίπε-
δο στην  επίτευξη εθν ικών  και διεθν ών
στόχων  βιωσιμότητας και περιβαλλον τι-
κής πολιτικής. Οι στόχ οι αυτοί
σχετίζον ται με τη λελογισμέν η χρήση
των  πόρων  μέσω της βιώσιμης καταν ά-

λωσης και παραγωγής αγαθών  στο
πλαίσιο της κυκλικής οικον ομίας και την
προσαρμογή στην  κλιματική αλλαγή και

τον  μετριασμό αυτής.
Οι ΠΔΣ μπορούν  ν α αποτελέσουν

σημαν τικό παράγον τα προώθησης της
καιν οτομίας, παρέχον τας πραγματικά
κίν ητρα για την  αν άπτυξη πράσιν ων

προϊόν των  και υπηρεσιών . Επιπλέον ,
οι ΠΔΣ μπορούν  ν α συμβάλουν  στην

εξοικον όμηση πόρων  για τον  δημόσιο
τομέα, ιδιαίτερα όταν  συν εκτιμηθεί το
κόστος του κύκλου ζωής του αγαθού,
της υπηρεσίας ή του έργου και όχ ι μόν ο
η τιμή αγοράς.

Οι ΠΔΣ είν αι άμεσα συν δεδεμέν ες με
τις αρχ ές της Κυκλικής Οικον ομίας.
Σύμφων α με την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή
οι αν αφερόμεν ες ως Κυκλικές Δημόσιες
Συμβάσεις μπορούν  ν α οριστούν  «οι
διαδικασίες με τις οποίες οι δημόσιες
αρχές προμηθεύον ται αγαθά ή αν αθέ-
τουν  έργα και υπηρεσίες που επι-
διώκουν  ν α συν εισφέρουν  σε κλει-
στούς κύκλους εν έργειας και υλικών
εν τός των  αλυσίδων  εφοδιασμού, εν ώ
παράλληλα ελαχ ιστοποιούν ται ή/και
αποφεύγον ται οι αρν ητικές περιβαλλον -
τικές συν έπειες και η δημιουργία αποβ-
λήτων  καθ’ ολόκληρο τον  κύκλο ζωής
τους». 

Μπορούν  ν α διαδραματίσουν  βασικό
ρόλο στην  κυκλική οικον ομία και για
τον  λόγο αυτό η Επιτροπή εν θαρρύν ει
τον  ρόλο αυτό μέσω δράσεών  της στις
ΠΔΣ, δίν ον τας ιδιαίτερη έμφαση σε
συν αφείς πτυχές, όπως η αν θεκτικότ-
ητα και η δυν ατότητα επισκευής, και
δίν ον τας το παράδειγμα στις δικές της
προμήθειες.

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τ
ο «πράσινο» φως για
την έναρξη ευρύτατων
έργων επισκευής και

αντικατάστασης παλαιών γεφ-
υρών σήμανσης αλλά  και
συντήρησης πινακίδων στο
οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της
Περιφέρειας, με χρηματοδότ-
ηση της Περιφέρειας συνολι-
κού προϋπολογισμού 2.3 εκ.
ευρώ, δόθηκε μετά την υπογρ-
αφή της σχετικής προγραμματι-
κής σύμβασης από τον Περιφε-
ρειάρχη Γ. Πατούλη.

Ειδικότερα προβλέπεται  η
επισκευή και συντήρηση υφι-
στάμενων γεφυρών σήμανσης
με μεταλλικό φορέα, καθώς και
η τοποθέτηση νέων σε  αντικα-
τάσταση παλαιών που βρίσκον-
ται σε κεντρικούς οδικούς άξο-
νες της Αττικής και είναι δυνατή
η επισκευή τους, λόγω  εκτετα-
μένων φθορών ή παλαιότητας.

Στόχος των έργων είναι η
ενίσχυση της οδικής ασφάλειας
καθώς οι φθαρμένες και αλλοι-
ωμένες γέφυρες σήμανσης
που δεν είναι πλέον ευδιάκρι-
τες, ελλοχεύουν σημαντικούς
κινδύνους για τους οδηγούς.

Με αφορμή την υπογραφή
της σχετικής σύμβασης ο κ.
Πατούλης επισημαίνει σχετικά:

«Συνεχίζουμε να επενδύο-
υμε στην ενίσχυση της οδικής
ασφάλειας με στοχευμένα  έργα 

που δεν έχουν γίνει εδώ και
πολλά χρόνια. Η προστασία της
ζωής των πολιτών είναι στις
απόλυτες προτεραιότητες  μας
και  αυτό το αποδεικνύουμε
έμπρακτα με συγκεκριμένες
δράσεις και  πρωτοβουλίες
προς αυτή την κατεύθυνση. Το
οδικό δίκτυο της Αττικής, αλλά-
ζει όψη. Εκσυγχρονίζεται, γίνε-
ται πιο λειτουργικό και πιο
ασφαλές για τους οδηγούς.
Συνεχίζουμε». 

Ξεκινούν  έργα επισκευής και αντικατάστασης Ξεκινούν  έργα επισκευής και αντικατάστασης 
παλαιών  γεφυρών σήμανσης αλλά και συντήρησηςπαλαιών  γεφυρών σήμανσης αλλά και συντήρησης

πινακίδων  στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειαςπινακίδων  στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας
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Σε μία καινοτόμο
ενέργεια, για την
προστασία μαθητών

και εκπαιδευτικών,
προχωρά ο Δήμος Ασπρ-
οπύργου με τη σταδιακή
τοποθέτηση ενός προηγμέ-
νου συστήματος καθαρι-
σμού αέρα, σε όλες τις σχο-
λικές αίθουσες Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, της πόλης.  

Πιο συγκεκριμένα,  το
προηγμένο σύστημα καθαρ-
ισμού, αποτελεί ένα ενεργό
σύστημα απολύμανσης του
αέρα και των επιφανειών, με
χαμηλό κόστος αγοράς και
συντήρησης. 

Βασίζεται σε υψηλή ποιότητα σχεδιασμού,  συνδυά-
ζοντας διαφορετικές τεχνολογίες, και αναπτύχθηκε  αρχι-
κά από τα εργαστήρια της NASA, προοριζόμενο για τα
διαστημικά αεροσκάφη. 

Με την υφιστάμενη εγκατάσταση, επιτυγχάνεται η
εξουδετέρωση περισσότερο από το 99,9% των αερομε-
ταφερόμενων βακτηρίων και ιών (συμπεριλαμβανομέ-
νου και του COVID-19), ενώ ταυτόχρονα εμποδίζεται η
ανάπτυξη μυκήτων και εξαλείφονται οι οσμές, τα αλλερ-
γιογόνα και οι πτητικές οργανικές ενώσεις, περιορίζον-
τας έτσι την μετάδοση των ιογενών και βακτηριακών
λοιμώξεων.

Για την εγκατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος
καθαρισμού, τοποθετήθηκε και ο Δήμαρχος της πόλης,
κ. Νικόλαος Μελετίου: «Αν δεν είμαστε ο πρώτος Δήμος
στην Ελλάδα που επενδύει σε υψηλή τεχνολογία καθαρ-
ισμού αέρα στα σχολεία του, τότε σίγουρα είμαστε από
τους πρώτους. 

Η παρούσα Δημοτική Αρχή καλωσορίζει την νέα
τεχνολογία και την θέτει στην υπηρεσία της εκπαιδευτι-
κής κοινότητας, και κατ’ επέκταση στις οικογένειες μαθη-
τών και εκπαιδευτικών,  βελτιώνοντας την ποιότητα της
ζωής τους».

Υπενθυμίζουμε ότι το εν λόγω σύστημα ΔΕΝ παράγει
Όζον και λειτουργεί με ασφάλεια, με ταυτόχρονη παρου-
σία ανθρώπων και ζώων στον χώρο.   

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
Προηγμένο Σύστημα καθαρισμού αέρα  

στις Σχολικές Αίθουσες του Δήμου Ασπροπύργου 

Με την υφιστάμενη εγκατάσταση, επιτυγχάνεται η εξουδετέρωση περισσότερο από το 99,9%Με την υφιστάμενη εγκατάσταση, επιτυγχάνεται η εξουδετέρωση περισσότερο από το 99,9%
των αερομεταφερόμενων βακτηρίων και ιών (συμπεριλαμβανομένου και του των αερομεταφερόμενων βακτηρίων και ιών (συμπεριλαμβανομένου και του COVID-19COVID-19))

∆∆ιιααδδιικκττυυαακκάά  εερργγαασσττήήρριιαα  γγιιαα
ννέέοουυςς  ττηηςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

Youth Labs LaborArtory 
σε συνεργασία µε τη MENTOR

Η2023 Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, στο
πλαίσιο της ανάπτυξης των δεξιοτήτων των νέων της πόλης,
διοργανώνει σε συνεργασία µε την MENTOR, τον Ιανουάριο

και τον Φεβρουάριο 2022, το LaborArtory. Πρόκειται για µια σειρά δια-
δικτυακών εργαστηρίων µε στόχο την ενηµέρωση και ενεργοποίηση
του νεανικού κοινού του ∆ήµου Ελευσίνας σε θέµατα που άπτονται των
σύγχρονων πολιτιστικών και δηµιουργικών βιοµηχανιών.

Καταρτισµένοι επαγγελµατίες, που δραστηριοποιούνται
στον τοµέα των πολιτιστικών και δηµιουργικών βιοµηχα-
νιών, φέρνουν την τεχνογνωσία τους στους νέους της
Ελευσίνας, σε µία περίοδο που η πόλη βρίσκεται στο
επίκεντρο των πολιτιστικών εξελίξεων σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το
2023.
Οι θεµατικές των εργαστηρίων καλύπτουν ένα ευρύ
φάσµα πεδίων όπως της πολιτιστικής παραγωγής και
διαχείρισης, της διοργάνωσης εκδηλώσεων, του project
management, marketing και επικοινωνίας, χρηµατοδοτή-
σεων, κ.ά. Στόχος τους είναι η σε βάθος κάλυψη θεµάτων
που άπτονται των πολιτιστικών βιοµηχανιών του σήµερα.
Οι συµµετέχοντες θα έρθουν σε επαφή µε τις σύγχρονες
τάσεις στον τοµέα του πολιτισµού και τις πρακτικές που
ακολουθούνται για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών
του εν λόγω τοµέα. Με το πέρας των εργαστηρίων, θα είναι
σε θέση να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν και να επικοινω-
νήσουν πολιτιστικές δράσεις, καθώς και να διεκδικήσουν
χρηµατοδότηση για τα σχέδιά τους.
Συνολικά, το πρόγραµµα δίνει στους νέους του ∆ήµου
Ελευσίνας την ευκαιρία να γνωρίσουν τον χώρο των πολι-
τιστικών και δηµιουργικών βιοµηχανιών µέσα από τη θεω-
ρία αλλά και την πρακτική εφαρµογή που αναπτύσσεται
στο πεδίο, αξιοποιώντας παραδείγµατα και ιδέες που θα
φέρουν οι ίδιοι στην οµάδα. Μέσα από την πολύπλευρη
επαφή µε τις πολιτιστικές και δηµιουργικές βιοµηχανίες,
οι συµµετέχοντες θα µπορέσουν να συµπορευτούν µε το
όραµα του καλλιτεχνικού προγράµµατος της 2023 Ελευ-
σίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, αποκτώντας
τα κατάλληλα εφόδια ώστε, µέσω της εφαρµογής των κεκ-
τηµένων γνώσεών τους, να υλοποιήσουν ένα πρωτότυπο
project.
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ΧΧωωρρίίςς  ννέέοο  sseellff  tteesstt  σσήήµµεερραα  ∆∆εευυ--
ττέέρραα  οοιι  µµααθθηηττέέςς..    ΤΤιι  ααλλλλάάζζεειι..

Η διαδικασία αλλάζει και οι
µαθητές θα πρέπει να
κάνουν το νέο self test για
το σχολείο τη σήµερα  και
να το παρουσιάσουν αυριο
Τρίτη 18/ 1.

Βασική αλλαγή είναι ότι το
self test πρέπει να κάνουν
όλοι οι µαθητές, εµβολια-
σµένοι και µη για να
µπούνε στο σχολείο.
Σύµφωνα µε το Υπουργείο
Παιδείας οι µαθητές όλων
των βαθµίδων, εµβολιασµέ-
νοι και µη, καθώς και οι
εµβολιασµένοι εκπαιδευτι-
κοί, έχουν ήδη προµηθευ-
τεί πέντε δωρεάν αυτοδιαγ-
νωστικά self test από τα
φαρµακεία, προκειµένου να
καλύψουν τις ανάγκες
ελέγχου των δυο πρώτων
εβδοµάδων επαναλειτο-
υργίας των σχολείων, δηλα-
δή από 10 Ιανουαρίου έως
και 21 Ιανουαρίου 2022.
Σύµφωνα µε τον πρόσφατο
οδηγό που εξέδωσε ο ΕΟ∆Υ,
µαθητές και πλήρως εµβο-
λιασµένοι ή νοσήσαντες
εντός τριµήνου εκπαιδευτι-
κοί και λοιπό προσωπικό
από 17 Ιανουαρίου και στη
συνέχεια θα πραγµατοποι-
ούν δύο self test 24ώρου
την εβδοµάδα.
Εάν το self test βγει θετικό,
τότε θα πρέπει να πραγµα-

τοποιείται rapid test µέσα
στις επόµενες 24 ώρες και
εφόσον αυτό είναι θετικό
τότε το κρούσµα θα απο-
µονώνεται και εκδίδεται
πιστοποιητικό νόσησης. Σε
περίπτωση που το rapid
test είναι αρνητικό, τότε
επιστρέφει κανονικά στο
σχολείο.
Aνεµβολίαστοι ή µη νοσή-
σαντες εντός τριµήνου
εκπαιδευτικοί και λοιπό
προσωπικό, για την εβδοµά-
δα 10-15 Ιανουαρίου, θα
πρέπει να κάνουν δύο rapid
test ή PCR εντός 48ωρου
και ένα self test εντός
24ωρου.
Από 17 Ιανουαρίου και στη
συνέχεια θα κάνουν δύο
rapid test ή PCR 48ωρου.
Εάν το PCR βγει θετικό,
τότε το κρούσµατα απο-
µονώνεται και εκδίδει
κανονικά πιστοποιητικό.
Εάν το rapid test βγει
θετικό, πάλι αποµονώνεται
το κρούσµα, ωστόσο απαι-
τείται και θετικό PCR για
να εκδοθεί το πιστοποιη-
τικό νόσησης.

ΠΠρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  εεππιισσττρροοφφήήςς
σσττοο  σσχχοολλεείίοο

Όσοι έχουν εµφανίσει
συµπτώµατα επιστρέφουν
στο σχολικό περιβάλλον
µετά την πάροδο τουλάχι-
στον πέντε ηµερών εφόσον
πληρούνται τα εξής κλινικά

και διαγνωστικά κριτήρια:

Άτοµα µε συµπτώµατα
∆εν εµφανίζουν πυρετό για
πάνω από 24 ώρες και
έχουν βελτίωση των
συµπτωµάτων
Οι µαθητές και οι πλήρως
εµβολιασµένοι ή νοσήσαν-
τες εντός τριµήνου εκπαι-
δευτικοί/λοιπό προσωπικό
πρέπει να προσκοµίσουν
αρνητικό self test την έκτη
ηµέρα
Οι ανεµβολίαστοι ή µη
νοσήσαντες εντός τριµήνου
εκπαιδευτικοί/λοιπό προ-
σωπικό πρέπει να υποβληθ-
ούν σε rapid τεστ την έκτη
ηµέρα
Όσοι δεν διαγνωστεί θετι-
κοί χωρίς να έχουν παρου-
σιάσει συµπτώµατα επι-
στρέφουν στο σχολικό περι-
βάλλον µετά την πάροδο
τουλάχιστον πέντε ηµερών
εφόσον πληρούνται τα εξής
διαγνωστικά κριτήρια:

Οι µαθητές και οι πλήρως
εµβολιασµένοι ή νοσήσαν-
τες εντός τριµήνου εκπαι-
δευτικοί/λοιπό προσωπικό
επιστρέφουν µε αρνητικό
self test την έκτη ηµέρα.

Οι ανεµβολίαστοι ή µη
νοσήσαντες εντός 3µήνου
εκπαιδευτικοί/λοιπό προ-
σωπικό θα πρέπει να υποβ-
ληθούν σε rapid τεστ την
έκτη ηµέρα.

Ο ΕΟ∆Υ σηµειώνει ότι για
την την ασφαλή επιστροφή
συστήνεται αδιάλειπτη και
ορθή χρήση µάσκας υψηλής
αναπνευστικής προστασίας
(KN95, N95, FFP2 ή
ισοδύναµης) ή διπλής µάσ-
κας έως την ολοκλήρωση
τουλάχιστον δέκα ηµερών
από το θετικό τεστ για
ασυµπτωµατικά κρούσµατα
ή την ηµεροµηνία έναρξης
συµπτωµάτων για τα
συµπτωµατικά κρούσµατα

Οπρόεδρος της ΚΕ∆Ε και δήµαρχος Τρικ-
καίων ∆ηµήτρης Παπαστεργίου πραγµα-
τοποίησε σήµερα τηλεδιάσκεψη µε την

πρόεδρο της Εθνικής Αθλητικής Οµοσπονδίας
ΑµεΑ, Ιωάννα Καρυοφύλλη.
Αντικείµενο της συνάντησης ήταν η ανάπτυξη

συνεργασίας µεταξύ των δήµων και της Εθνικής
Αθλητικής Οµοσπονδίας ΑµεΑ µε τη στήριξη της
ΚΕ∆Ε.
Ο κ. Παπαστεργίου υπογράµµισε την ανάγκη οι

πόλεις να γίνουν φιλικές και προσβάσιµες για
όλους τους πολίτες χωρίς διακρίσεις και εµπόδια,
ενώ αναφέρθηκε στην δυνατότητα που υπάρχει
για την υλοποίηση δράσεων και έργων προσπελα-
σιµότητας µέσω των χρηµατοδοτικών προγραµµά-

των  «Αντώνης Τρίτσης» και «Ταµείο Ανακάµ-
ψης».
Ο πρόεδρος της ΚΕ∆Ε αναφερόµενος στην προ-

σπάθεια διεύρυνσης της συνεργασίας σηµείωσε
ότι αυτή πρέπει να έχει καθαρά κοινωνικό πρό-
σηµο, αφού απαιτεί και τη συνεργασία µε την κοι-
νωνία των πολιτών.
Επιπλέον ο κ Παπαστεργίου εξήρε την καταλυτι-
κή συµµετοχή του αθλητικού κινήµατος στη
δυνατότητα της κοινωνικής ένταξης των ΑµεΑ,
που συµµετέχουν σε αυτό.
Σε ό,τι αφορά την προγραµµατική σύγκλιση της

Αυτοδιοίκησης και Εθνικής Αθλητικής Οµοσπον-
δίας ΑµεΑ συµφωνήθηκε άµεσα να υπάρξει νέα
συνάντηση προκειµένου να διευκριστούν οι όροι

και οι προϋποθέσεις αυτής της συνεργασίας.
Από την πλευρά της η κα. Καρυοφύλλη έκανε

εκτενή αναφορά στις δράσεις που έχουν ολοκληρ-
ωθεί έως σήµερα µε επιτυχία µε την υποστήριξη
των δήµων, για τη συνδιοργάνωση των δεκαπεπτά
πρωταθληµάτων που τελούν υπό  την εποπτεία
της η ΕΑΟΑµεΑ.
Επιπλέον η κα. πρόεδρος µε χαρά δέχθηκε την

θετική ανταπόκριση του κ. Παπαστεργίου σχετι-
κά µε τον στόχο της συνδιοργάνωσης πρωταθλή-
µατος υπό την αιγίδα της ΚΕ∆Ε στην τρέχουσα
αθλητική περίοδο.
Παρών στην συνάντηση ήταν και το στέλεχος και
εκπρόσωπος της ΚΕ∆Ε στην Εθνική Αρχή Προ-
σβασιµότητας Γεράσιµος Φεσσιάν.

ΧΧωωρρίίςς  sseellff  tteesstt  οοιι  µµααθθηηττέέςς  σσττοο  σσχχοολλεείίοο  σσήήµµεερραα
ΤΤηηνν  ΤΤρρίίττηη  θθαα  ππρροοσσκκοοµµίίσσοουυνν  ττοο  ννέέοο  --  ΟΟιι  ααλλλλααγγέέςς  σσττηη  δδήήλλωωσσηη

ΣΣυυννάάννττηησσηη  ττοουυ  ππρροοέέδδρροουυ  ττηηςς  ΚΚΕΕ∆∆ΕΕ  µµεε  ττηηνν
ππρρόόεεδδρροο  ττηηςς  ΕΕθθννιικκήήςς  ΑΑθθλληηττιικκήήςς  ΟΟµµοοσσπποοννδδίίααςς
ΑΑµµεεΑΑ,,  ΙΙ..  ΚΚααρρυυοοφφύύλλλληη
∆. Παπαστεργίου: Είναι ανάγκη οι πόλεις να γίνουν
φιλικές και προσβάσιµες για όλους τους πολίτες χωρίς 
διακρίσεις και εµπόδια

Τζανάκης: 75.000-80.000
παιδιά, ενεργά

κρούσματα, 
στα σχολεία

- Τις επόμενες μέρες το
αποτύπωμα

«Αυτή τη στιγμή υπάρχουν
75.000-80.000 παιδιά, εν εργά
κρούσματα, στα σχολεία», δήλωσε
την  Κυριακή ο Καθηγητής Πν ευμο-
ν ολογίας Νίκος Τζαν άκης, κάν ον -
τας παράλληλα έκκληση στους
γον είς ν α ακολουθήσουν  πιστά τα
πρωτόκολλα και ν α δηλών ουν  τα
αληθή αποτελέσματα των  τεστ.

Όπως σημείωσε, «θα δούμε το
αποτύπωμα των  σχολείων  τις επό-
μεν ες ημέρες».

Παρόλο που τα κρούσματα παρου-
σίασαν  μικρή μείωση, τόν ισε πως
αν  συν εχιστεί η κατάσταση αυτή
θα έχουμε αποκλιμάκωση, εν ώ
από την  επόμεν η εβδομάδα θα
δούμε 15.000-17.000 κρούσματα.

Ωστόσο, τόν ισε ότι δεν  αποκλείε-
ται η Ελλάδα ν α αποτελεί εξαίρεση
σε αυτή την  επιδημιολογική εξέ-
λιξη, καθώς μέσα στο κύμα της Όμι-
κρον  παραμέν ει και τη Δέλτα.

«Το 15% των  κρουσμάτων  είν αι
της Δέλτα», είπε χαρακτηριστικά
στον  ΣΚΑΪ.

Αν έφερε τέλος πως υπάρχει
μεγάλη πιθαν ότητα ν α υπάρξουν
κι άλλες μεταλλάξεις και γι’ αυτό
συν ιστά στον  κόσμο ν α εμβολια-
στεί.
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ΟΟ  ΚΚ..  ΜΜηηττσσοοττάάκκηηςς  σστταα  ΜΜέέγγααρραα::  ΟΟ  ΚΚ..  ΜΜηηττσσοοττάάκκηηςς  σστταα  ΜΜέέγγααρραα::  
ΣΣττήήρριιξξηη  σσττοουυςς  ππααρρααγγωωγγοούύςς  γγιιαα  όόσσοο

δδιιααρρκκέέσσεειι  ηη  εεννεερργγεειιαακκήή  κκρρίίσσηη
««ΓΓιιαα  όόσσοο  κκρρααττήήσσεειι  ααυυττήή  ηη  ααννααττααρρααχχήή  θθαα  υυππάάρρχχεειι  μμίίαα  όόχχιι  εευυκκααττααφφρρόόννηηττηη  σσττήήρριιξξηη  ααππόό

ττοο  κκρράάττοοςς  γγιιαα  νναα  σσααςς  ββοοηηθθήήσσοουυμμεε  σσττοο  κκοοσσττοολλόόγγιιοο  σσααςς»»  ααννέέφφεερρεε  οο  ΠΠρρωωθθυυπποουυρργγόόςς

Τ ην απόφαση της κυβέρνησης να
συνεχίσει την παροχή στήριξης για
όσο θα διαρκέσει η κρίση στην παγκό-

σμια αγορά ενέργειας τόνισε ο Πρωθυπο-
υργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια
επίσκεψής του σε πτηνοτροφική μονάδα καθε-
τοποιημένης παραγωγής, η οποία ήταν ο
πρώτος σταθμός της σημερινής επίσκεψής του
στα Μέγαρα.

«Για όσο κρατήσει αυτή η αναταραχή θα υπάρχει μία
όχι ευκαταφρόνητη στήριξη από το κράτος για
να σας βοηθήσουμε στο κοστολόγιο σας» ανέφ-
ερε ο Πρωθυπουργός. 

«Όπως ξέρετε, από αρχές Ιανουαρίου θα
υπάρξει μία επιδότηση της ενέργειας από το
κράτος για όλες τις παραγωγικές μονάδες, για
όλες τις επιχειρήσεις, η οποία πιστεύω ότι θα
καλύψει ένα σημαντικό κομμάτι, ως το 50% της
αύξησης της ενέργειας», ανέφερε.

«Οπωσδήποτε θα υπάρχει μία επιβάρυνση,
γιατί  αυτό είναι  αναμενόμενο λαμβάνοντας
υπόψη τις τεράστιες μεταβολές που είχαμε στις
τιμές του φυσικού αερίου. 

Ελπίζω ότι αυτή η μεγάλη αναταραχή θα κρα-
τήσει τους πρώτους μήνες του έτους και μετά θα
μπορέσουμε να επανέλθουμε σε μία σχετική
κανονικότητα», πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης.

Στήριξη στη δημιουργία υποδομών για ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας

Υπογράμμισε δε ότι η κυβέρνηση υποστηρίζει
σταθερά τη δημιουργία υποδομών για ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας, οι  οποίες θα
μειώσουν την εξάρτηση από εισαγόμενη ενέργεια
καθώς και το κόστος παραγωγής.

«Εμείς θέλουμε να σας ενθαρρύνουμε -και
υπάρχει πια το πλαίσιο- να κάνετε επενδύσεις
στην αυτοπαραγωγή. Ουσιαστικά να επενδύσετε
σε φωτοβολταϊκά τα οποία θα χρησιμοποιήσετε
για τις δικές σας ανάγκες, στις στέγες και σε χώρ-
ους που διαθέτετε», σημείωσε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, συνομιλώντας με την οικογένεια
που έχει το «Αγρόκτημα Μουστάκα».

«Υπάρχει πια το νομικό πλαίσιο το οποίο σας
επιτρέπει να το κάνετε και νομίζω ότι είναι μία
επένδυση η οποία μεσομακροπρόθεσμα θα μπο-
ρέσει να σας εξασφαλίσει φθηνή ενέργεια, χωρίς
να είμαστε εξαρτημένοι από εισαγόμενη ενέργεια,
η οποία όμως -όπως βλέπετε- μπορεί να έχει
πάρα πολλές αρνητικές αυξομειώσεις», προσέθ-
εσε ο Πρωθυπουργός.

Στο νέο θεσμικό πλαίσιο για τη βιολογική γεω-
ργία, κτηνοτροφία και πτηνοτροφία, αναφέρθη-
κε ό Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής
και Διεθνών Σχέσεων Κωνσταντίνος Μπαγινέτας.
«Η πτηνοτροφία και η χοιροτροφία είναι απ’
αυτες τις εκτροφές που είναι πολύ εντατικές,
οπότε προωθείται ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που
προωθεί την ευζωία των ζώων, όπως αναφέρα-
τε βιολογική γεωργία και ελευθέρας βοσκής».
«Υπάρχουν προγράμματα, υπάρχουν επιδοτή-
σεις που θα σας βοηθήσουν σε αυτήν την μετά-
βαση», συμπλήρωσε.

Τον Πρωθυπουργό συνόδευαν ο Υφυπο-
υργός Δικαιοσύνης και βουλευτής Δυτικής Αττι-
κής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Κώτσηρας,

ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης αρμό-
διος για τις Τηλεπικοινωνίες και το Κτηματολό-
γιο Θεόδωρος Λιβάνιος, ο Γενικός Γραμματέας
του ΥΠΑΑΤ αρμόδιος για Αγροτική Πολιτική και
Διεθνείς Σχέσεις Κωνσταντίνος Μπαγινέτας, οι
βουλευτές Δυτικής Αττικής της ΝΔ, Θανάσης
Μπούρας και Ευάγγελος Λιάκος και ο Δήμα-
ρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης.

Το «Αγρόκτημα Μουστάκα» αποτελεί μέρος
της εκτεταμένης πτηνοτροφικής, κτηνοτροφικής
και γεωργικής δραστηριότητας στην περιοχή
των Μεγάρων, όπου δραστηριοποιούνται
σχεδόν 270 πτηνοτροφικές επιχειρήσεις, η
δυναμικότητα των οποίων υπερβαίνει τα 1,15
εκατομμύρια αυγοπαραγωγά ζώα.



Από τους Υπεύθυν ους του Εκπαιδευ-
τικού Προγράμματος Γιάν ν η Φατόλια &
Τάσο Στασιν όπουλο και τους συν εργά-
τες τους Παν αγιώτη Παυλίδη & Παν α-
γιώτη Γεωργιάδη καλούν ται τη ΔΕΥΕΡΑ
17/1/2022 και ώρα 14.45 στο γήπεδο
΄΄ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ΄΄ για ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ 

οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές με αθλ-
ητική περιβολή (άσπρη μπλούζα –
μαύρο σορτσάκι – άσπρες κάλτσες- επι-
καλαμίδες):

ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΖΩΦΡΙΑ)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ)

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΥΝΑΜΗ)
ΑΣΒΕΣΤΑΣ (ΖΕΦΥΡΙ)
Κ Α Ρ Α Γ Ι Α Ν Ν Η Σ

(ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ)
ΚΥΠΑΡΙΔΗΣ (ΕΡΜΗΣ)
ΛΙΑΣΚΟΣ (ΕΡΜΗΣ)
ΜΑΡΟΥΣΚΟΣ (ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ)
ΜΠΑΛΗΣ (ΣΚΟΡΠΙΟΣ)
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ (ΣΚΟΡΠΙΟΣ)
ΜΑΤΑΙΟ (ΕΡΜΗΣ)
ΝΤΑΡΒΙΝ (ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ)
ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ (ΣΚΟΡΠΙΟΣ)
ΠΑΤΣΙΟΣ (ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ)
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗΣ (ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ)
ΠΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ (ΕΡΜΗΣ)
ΠΡΙΦΤΗΣ (ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ)
ΣΒΥΡΟΣ (ΣΚΟΡΠΙΟΣ)
ΣΕΜΠΡΟΣ (ΕΡΜΗΣ)
ΣΤΑΣΙΝΗΣ (ΙΚΑΡΟΣ)
ΤΣΑΠΟΥΡΝΗΣ (ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ)
ΦΥΣΑΡΑΚΗΣ (ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ)
ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ (ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ)
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ (ΖΩΦΡΙΑ)
ΠΟΥΖΟΥΡΙΔΗΣ (ΑΠΟΛΛΩΝ

ΠΟΝΤΙΩΝ)

ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ Κ15 (2007-
2008)

Από τους Υπεύθυν ους του Εκπαιδευ-
τικού Προγράμματος Γιάν ν η Φατόλια &
Τάσο Στασιν όπουλο και τους συν εργά-
τες τους Παν αγιώτη Παυλίδη & Παν α-
γιώτη Γεωργιάδη καλούν ται την
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/1/2022 και ώρα 14.45 στο
γήπεδο ”ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ” για
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ οι ακόλουθοι ποδοσφαι-
ριστές με αθλητική περιβολή (άσπρη

μπλούζα – μαύρο σορτσάκι – άσπρες
κάλτσες – επικαλαμίδες):

ΑΛΑΜΑΝΟΣ (ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ)
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ (ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ)
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΕΘΝΙΚΟΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
ΓΚΙΝΗΣ (ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)
ΜΑΖΓΑΣ (ΕΡΜΗΣ)
ΔΟΥΚΑΣ (ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ)
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ (ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ)
ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ)
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ (ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ)
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ (ΕΡΜΗΣ)
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)
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ΕΠΣΔΑ: ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ Κ17 (2005-2006) ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ Κ15 (2007-2008) ΤΕΤΑΡΤΗ

Δύο προσθήκες ο Μανδραικός…

Ο Μανδραϊκός Α.Ο. ανακοινώνει την προσθήκη στην ομάδα 2 νέων παικ-
τών: του Konstantin Petro (18 ετών, επιθετικός) και του Ηρακλή Δεδούση
(30 ετών, μέσος). Τους καλωσορίζουμε και τους ευχόμαστε υγεία και επιτ-
υχίες. Η διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο συνεχίζουν να κάνουν τις απαρ-
αίτητες κινήσεις στα πλαίσια του φετινών στόχων αλλά και του αρχικού τριε-
τούς σχεδιασμού της ομάδας. Θα επιμείνουμε στα ταλέντα, στην εντοπιότ-
ητα, στην άψογη οργάνωση, στο όμορφο ποδόσφαιρο και στους υψηλούς
στόχους με σταθερά βήματα.

Ο Αίας Παραλίας πέρασε αλώβητος και
από την Ελευσίνα

Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του για το 2022 ο Αίας Παραλίας που
συνεχίζοντας τον καλπασμό του πέρασε από το γήπεδο Γ. Ρουμελιώτης και
επικράτησε με 2-1 τον Ατρόμητο Ελευσίνας με 2-1 και είναι πάντα στο
κόλπο.
Τα τέρματα της ομάδος του Ηλία Αμπαζάι σημείωσαν οι Νικολά 40' και
Δρούγγος Δ 51'. Για τον Ατρόμητο σκόραρε ο Σιδηρόπουλος 75'.
Διαιτήτευσε η Κωτσονούρη. Βοηθοί: Δεμερτζής-Νάκος.
Οι δύο ομάδες τελείωσαν το παιχνίδι ο Ατρόμητος με 10 και ο Αίας με 9
λόγω αποβολής των Δρούλια, και Νικολά, Διονυσόπουλο.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Παλημέρης, Πενταβίνη(46′ Δρούλιας), Τσιφρίκας,
Αντωνίου(66′ Καρεμφυλάκης), Μίχας, Κορωναίος(56′ Νικολαζάκης), Τσο-
υμάνης, Κουσιωρής, Σιδηρόπουλος, Φίλης, Παυλάκης(79′ Φιλιππής).

ΑΙΑΣ: Ζερζελίδης, Μπραχιμάι, Ντερβισάι, Δρούγος Μ. Ντούρος, Σουλέ-
νι(88′ Λύκα), Καρόλι(82′ Διονυσόπουλος), Δρούγος Δ.,  Σότα, Νικολά,
Ανδρεόπουλος.
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Η Μικρασιατική 3-0 την
Ένωση Ασπροπύργου

Ποδαρικό με το δεξί για τον ΑΟ Μίμα Μικρασιατι-
κή Μελί Μεγάρων το 2022 που επικράτησε της
Ενωσης Ασπροπύργου με 3-0.
Τα τέρματα για την ομάδα του Χάρη Κουστέρη

σημείωσαν οι : Μαζιώτης(12′), Στρατάκ-
ης(71′),Μάκρας(81′).
Διαιτητής ήταν ο Χ. Μανούρας. Βοηθοί: Παπαδό-
πουλος, Πλάκας Χ.

ΑΟ ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ: Βανδώρος, Μήτσος
Α.(73′ Γεωργακής), Γαλανός, Έβερετ, Κήττας,
Μαζιώτης(8′ Δρομούσης), Μήτσος Δ.(73′ Χριστό-
πουλος), Τούσης, Μπαγδάτογλου, Νταούτ(46′
Στρατάκης), Μάκρας(84′ Αγγελακόπουλος).

ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: Αναγνώστου, Τζαχρή-
στας, Παρασκάκης, Αξιώτης, Τυρλής Η., Κουρου-
πάκης, Τσιρικλός(32′ Καραλής), Στύλλα, Γκέρι(60′
Κατσάφαρος), Μαμρυγιαννάκης, Πέτσας.

Η ΑΕ Ζεφυρίου 4-1 τον
Πανλιοσιακό

Η ΑΕ Ζεφυρίου συνεχίζοντας τις καλές της εμφ-
ανίσεις επικράτησε  του Πανλιοσιακού με 4-1.
Τα τέρματα των νικητών σημείωσαν  οι Κου-
τσιούμπας(1′, 59′), Κωνσταντινίδης(45′) και Αβράμ-
ης(71′).  Διαιτήτευσε ο Μαυρομάτης.
ΑΕ ΖΕΦΥΡΙΟΥ: Χριστοφορίδης, Σερεμέτης, Βουγα-
ζιάνος, Ζέρβας, Λέλος, Αβράμης, Πετρόπουλος(65′
Ζαρκαδάκης), Μιχαηλίδης(76′ Γιάγκος), Σπυρίδης,
Κουτσιούμπας, Κωνσταντινίδης.

Ο Αστέρας Μαγούλας 2-1
την Ζωφριά

Ο Αστέρας Μαγούλας έκαψε στα τελευταία λεπτά
την αντίσταση της Ζωφριάς 2-1.
Προηγήθηκαν οι γηπεδούχοι με τον Χιονίδη 30'
για να φέρει το μάτς στα ίσια ο Νικολάου 52' . Το
τελικό 2-1 σημείωσε ο Τεπετόβ.

Η ομάδα της Ζωφριάς τελειώσε το παιχνίδι με 10
ποδοσφαιριστές αφού αποβλήθηκε με δεύτερη
κίτρινη κάρτα ο Λάβδας.
Διαιτήτευσε ο Λάμπρου. Βοηθοί : Τσαγανού-
Τερζόπουλος.
ΑΣΤΕΡΑΣ: Μικρός, Μυρσινιάς, Δούλος, Λογοθ-
έτης, Χωραβάτης, Μπάλλα, Μπέχλης(72′ Τεπέτοβ,
88′ Φυσαράκης), Απαζίδης, Παπακωνσταντίνου,
Τσιανάκας, Χιονίδης(72’Χαλκίδης).

ΖΩΦΡΙΑ: Λιούμπης, Κουτσούμπας, Καλαμάρ-
ας(90′ Σιδηρόπουλος), Νίκα, Λάβδας, Ξενάκης,
Μιράκα(28′ Σπυρόπουλος), Ρεφενδάριος, Νικολά-
ου, Πλατανιάς, Αθανασίου(73′ Χαλλεπιάν).

Ποδαρικό με το δεξί ο Εθνικός Πανοράματος
Ο Εθνικός Πανοράματος του Γιώργου Αδάκτυλου ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του για το 2002 αφού επι-
κράτησε στην Γκορυτσά του Απόλλωνα Ποντίων Ασπροπύργου με 2-1.
Τα τέρματα του Εθνικού σημείωσαν οι Αν. Μανασίδης 12'  Τσουτσάνης 75'. Για λογαριασμό του Απόλλωνα σκόρα-
ρε ο Αθανασιάδης 20'.
Διαιτήτευσε ο Γιώργος Χρόνης. Απέβαλε στο 25΄για εξύβριση τον Γεωργάρα(Εθνικού).  Βοηθοί: Οικονόμου-Καντα-
νολέων.

ΑΠΟΛΛΩΝ: Ηλιάδης, Λαζαρίδης(85′ Παπαδόπουλος), Καραγεώργος, Κομιώτης, Βουρνάζος(75′ Νάκας), Μπαρντόκ,
Κουσίδης, Σιδηρόπουλος, Παντελίδης(75′ Πουρουζίδης), Κωσταράς(54′ Μαρτέκας), Αθανασιάδης.

ΕΘΝΙΚΟΣ: Κολιάκης, Ανδριώτης(90′ Μανασίδης Α.), Μιχαηλίδης, Πουλικίδης, Παναϊλίδης, Τζανέτος, Τσουτσάν-
ης(90′ Βασίλης), Γεγές, Μανασίδης Α.(69′ Καλαμούτσος), Κατσίκης, Γεωργιάδης(89′ Πράσινος).

Πήρε Νταγιάντα ο Ακράτητος Α. Λιοσίων
Σε μία σημαντική
μεταγραφική κ ίνηση
προχώρησε η ομάδα
του Ακράτητου Ανω
Λιοσίων θέλοντας να
ενισχύσει το ρόστερ
της με 28χρονο επιθε-
τικό Σπύρο Νταγιάν-
τα.

Συμμετοχές: Αχαρναϊ-
κός, Ολυμπιακός
Λιοσίων, Απόλλων
Ποντίων, Ζωφριά,
Εθνικός Αστέρας Β’
Εθνική, Πανηλειακός Β’ Εθνική

Το ΔΣ και όλη η οικογένεια του Α.Π.Ο Ακράτητου, τον καλωσορίζει
και του ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες.

Πήρε τον Γιάννη
Κενδριστάκη 
ο Βύζας Μεγάρων

Στην  απόκτηση του πρώτου σκόρερ
της Α1 ΕΠΣ Ηρακλείου ΓΙΑΝΝΗ
ΚΕΝΔΡΙΣΤΑΚΗ προχ ώρησε ο Βύζας. Ο
τεχ ν ικός Διευθυν τής του Βύζαν τα
Κώστας Γιαν ν ακάρης που παρακολουθ-
ούσε στεν ά την  πορεία του ποδοσφαιρ-
ιστή, κιν ήθηκε αστραπιαία και με πλήρη
μυστικότητα, με αποτέλεσμα ο ν εαρός
επιθετικός που στο πρώτο μισό του
πρωταθλήματος σημείωσε 20 τέρματα,
ν α εν ταχ θεί στο δυν αμικό της ομάδας
μας. 

Πρόκειται για μεταγραφική βόμβα, αν
αν αλογιστούμε ότι ο μέχ ρι πρότιν ος
επιθετικός του Ατσαλέν ιου που
αγων ίζον ταν  δαν εικός στον  ΠΑΟ Κρου-
σών α και παραχ ωρείται στην  ομάδα μας,
αποτελούσε το μήλον  της έριδος για πολ-
λέςομάδες τόσο εν τός όσο και εκτός
Κρήτης. Όμως απέρριψε προτάσεις
ακόμη και από ομάδες Γ’ Εθν ικής επιλέ

γον τας τον  Βύζαν τα, ευελπιστών τας ότι
η ομάδα μας με την  μεγάλη ιστορία στο
ποδοσφαιρικό γίγν εσθαι θα αποτελέσει
«σκαλοπάτι» για την  αν άδειξή του. Ο 22
ετών  ποδοσφαιριστής που καλύπτει με
επιτυχ ία όλες τις θέσεις της επίθεσης,
αν αμέν εται ν α βοηθήσει σημαν τικά την
ομάδα μας στην  επίτευξη του στόχ ου
που έχ ει θέσει. Ευχ αριστούμε την
διοίκηση του Π.Ο. Ατσαλέν ιος και ιδιαίτε-
ρα τον  πρόεδρο κ.Γιώργο Λέλεκα για την
συν εργασία. Καλωσορίζουμε τον
ΓΙΑΝΝΗ ΚΕΝΔΡΙΣΤΑΚΗ στην  ποδοσφ-
αιρική οικογέν εια του Βύζαν τα. Γιάν ν η
ΠΑΜΕ ΜΑΖΙ στο δρόμο για την  κορυφή!
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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

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,

210 5570337, 210 558081648



Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022 θριάσιο-13  

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΜΕΡΟΣ: ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ

Με ιδιαίτερη συγκίν ηση, στα τέλη του 2021 υπέβαλ-
λα την  παραίτηση μου από τη θέση του Αν τιπροέδρ-
ου του ΔΣ του ΕΔΣΝΑ, στην  οποία είχ α εκλεγεί με
μεγάλη πλειοψηφία από Δημάρχ ους, Περιφερειακούς
και Δημοτικούς Συμβούλους της Αττικής. Κατά τη διάρ-
κεια της διετούς θητείας μου στον  συγκεκριμέν ο
φορέα, που είν αι αρμόδιος για τη διαχ είριση των  απο-
ρριμμάτων , κατέθεσα προτάσεις, που έγιν αν  δεκτές
για τη βελτίωση της λειτουργίας του Συν δέσμου, προς
όφελος των  κατοίκων  και των  Δήμων  της Αττικής.

Στην  πορεία αυτή είχ α την  ευκαιρία ν α συμβάλλω
σε πεδία σχ ετικά με την  επιστημον ική μου κατάρτιση
ως Χημικός Μηχ αν ικός, αλλά και ν α αποκτήσω μια
πολύ ουσιαστική εμπειρία και γν ώση για τον  αγών α
που απαιτείται προκειμέν ου ν α βελτιών εται καθημερ-
ιν ά η διαχ είριση των  απορριμμάτων , που κατά τη
γν ώμη μου αποτελεί την  ν ούμερο έν α πρόκληση για
την  Αττική. Αφού ευχ αριστήσω την  Διοίκηση για την
συν εργασία που είχ αμε και την  αποδοχ ή των  προτά-
σεων  μου, όπως και τα μέλη του Διοικητικού Συμβου-
λίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, θα ήθελα ν α
σταθώ ιδιαίτερα στους εργαζόμεν ους του συγκεκριμέ-
ν ου φορέα.Άν θρωποι που καθημεριν ά δίν ουν  το δικό
τους αγών α από κοιν ού με τους εργαζομέν ους στις
Υπηρεσίες Καθαριότητας των  Δήμων  για ν α έχ ουμε το
καλύτερο δυν ατό επίπεδο διαβίωσης και για ν α
συμβάλλουν  στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
πολιτών .Για αυτό, επιλέγω ν α κοιν οποιήσω μία από
τις σημαν τικότερες στιγμές της θητείας μου, όταν

βρέθηκα στο
πλάι των  εργα-
ζομέν ων  του
φορέα μαζί με
τον  Πρόεδρο
του σωματείου
τους, κατά την
διεκδίκηση των
δ ι κ α ι ωμ ά τ ων
τους, στα Δικα-
στήρια της
Ευελπίδων .

Γιάν ν ης Σμέρος
Χημικός Μηχ αν ικός MSc
Περιφερειακός Σύμβουλος Αν ατολικής Αττικής

Δέκα λεπτά πριν από τις 2 το μεσημέρι της Κυριακής
ένα ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,4 Ρίχτερ σημειώθηκε
στα ανοιχτά της χερσονήσου του Άθω, δηλαδή πολύ
κοντά στο Άγιο Ορος.

Η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή όχι μόνο
στην γύρω περιοχή αλλά ακόμα και μέχρι την Αθήνα με
τους σεισμολόγους να υπογραμμίζουν ότι τον σεισμό
έφερε το ρήγμα της Ανατολίας. Μέχρι και αρκετή ώρα
αργότερα ο «χορός των Ρίχτερ» δεν είχε σταματήσει,
καθώς κατεγράφησαν περισσότεροι από 10 μετασεισμοί.

Ο μεγάλος κύριος σεισμός ο οποίος επαναξιολογήθη-
κε στα 5,4 Ρίχτερ σημειώθηκε 20 χιλιόμετρα Νότια-
Νοτιοδυτικά της χερσονήσου του Άθω στη Χαλκιδική, σε
θαλάσσια περιοχή και έγινε ιδιαίτερα αισθητός τόσο σε
Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, όσο και πολύ νοτιότερα
μέχρι την Αττική. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 18,8
χιλιόμετρα.

Πάνω από δέκα οι μετασεισμοί - 4,4 Ρίχτερ ο
ισχυρότερος

Πάνω από είναι οι 10 μετασεισμοί, με τον πιο δυνατό
να φτάνει τα 4,4Ρίχτερ, έχουν σημειωθεί μετά τον κύριο
σεισμό στον θαλάσσιο χώρο του βορείου Αιγαίου, μεταξύ
του Αγίου Όρους και της Σιθωνίας, ύστερα από τον
κύριο σεισμό. Επίσης έχουν καταγραφεί δύο ακόμα
μετασεισμοί με ένταση μεγαλύτερη των 3 Ρίχτερ.

Λέκκας: Σε παρακλάδι του ρήγματος της Ανα-
τολίας το επίκεντρο

Για το μεγάλο σεισμό μίλησε στον ΣΚΑΪ ο καθηγητής
Δυναμικής Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας &
Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών Ευθύμιος Λέκκας.ο
κ. Λέκκας επεσήμανε πως «η θέση του επικέντρου ταυ-
τίζεται με ένα παρακλάδι του ρήγματος της Ανατολίας, το
οποίο προκαλεί κατά περιόδους σεισμούς και επηρεάζει
περισσότερο την Τουρκία. Ο σεισμός έγινε ιδιαιτέρα
αισθητός και στην Αττική γιατί υπάρχουν τα φαινόμενα
της κατευθυντικότητας. Η ενέργεια προωθείται προς τον
ηπειρωτικό ελλαδικό χώρο».

Το ρήγμα της Ανατολίας είναι μια μεγάλη τεκτονική
πλάκα, η οποία έχει δύο κύρια τμήματα, το Βόρειο και
το Νότιο τμήμα και που έδωσε το μεγάλο σεισμό στις 17
Αυγούστου 1999, κινείται με γρήγορο ρυθμό με δυτική
κατεύθυνση επηρεάζοντας τον Ανατολικό Ελληνικό
χώρο, ιδίως το Αιγαίο πέλαγος.

Μιλώντας στο Thesstoday, εξήγησε ότι υπάρχει
φόβος για πολλούς μετασεισμούς, ενώ εξέφρασε την
ανησυχία του για το συγκεκριμένο ρήγμα της Ανατολίας,
καθώς όπως εξηγεί στο παρελθόν έχει δώσει μεγάλους

σεισμούς στο παρελθον και δεν υπάρχει ξεκάθαρη
εκτίμηση για το πώς θα συμπεριφερθεί. «Υπάρχει φόβος
για πολλούς μετασεισμούς. Το θέμα είναι δεν ξέρω πώς
θα συμπεριφερθεί το ρήγμα γιατί είναι ιδιαίτερη περίπτω-
ση», τόνισε ο κ. Λέκκας σημειώνοντας ότι «στο παρελθ-
όν έχει δώσει πάρα πολλούς σεισμούς και χρειάζεται
προσοχή. Οι μετασεισμοί θα σημειωθούν στο γύρο
χώρο από Σιθωνία και Άγιο Όρος».

Δήμαρχος Σιθωνίας: Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές
ή τραυματισμοί ως τώρα

Ιδιαίτερα αισθητός στον δήμο Σιθωνίας έγινε ο κύριος
σεισμός. Ο δήμαρχος Πάρης Ντέμπλας σημείωσε στο
ThessToday.gr ότι δεν έχουν καταγραφεί ζημιές, ενώ
υπογράμμισε ότι η ισχυρή σεισμική δόνηση επηρέασε
όλο τον δήμο.

«Ήταν πάρα πολύ έντονος ο σεισμός και είχε διάρ-
κεια. Έγινε αισθητός σε όλο τον δήμο Σιθωνίας, από τη
Συκιά έως τον Μαρμαρά και τη Νικήτη». Παράλληλα επε-
σήμανε ότι «έως τώρα δεν έχει αναφερθεί κάποια ζημιά
σε κτίριο ή τραυματισμοί», ωστόσο, «αν χρειαστεί θα
προχωρήσουμε σε κινητοποίηση του μηχανισμού».

ΟΑΕΔ: Επίδομα 244,35 ευρώ με 3
δικαιολογητικά
Χιλιάδες άνεργοι μπορούν να διεκδικήσουν τα ειδικά επιδόματα του
ΟΑΕΔ εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις. Ένα από αυτά τα επιδόματα
είναι το «Ειδικό Βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στο Μητρώο Ανέρ-
γων»
Χορηγείται σε ασφαλισμένους που είναι άνεργοι επί τρεις μήνες, αρκεί
να έχουν πραγματοποιήσει το προηγούμενο έτος τουλάχιστον 60 ημέρες
εργασίας.
Το ποσό μπορεί να δοθεί έως και τρεις φορές τον χρόνο, δηλαδή ο άνε-
ργος να πάρει συνολικά 733,05 ευρώ.
Οι άνεργοι για να δικαιούνται το επίδομα θα πρέπει:
Να μην υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (όπως
οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές, εργαζόμενοι
σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα κ.λ.π.)
Το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του ασφαλισμένου να μην υπε-
ρβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, όπως αυτό αποδεικνύεται από το πλέον
πρόσφατα διαθέσιμο έγγραφο της οικείας οικονομικής Εφορίας.
Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 293,47 ευρώ κάθε ημερολογιακό έτος. Για
το έτος 2019 το ποσό αυτό ανέρχεται σε 11.738,81 ευρώ
Δικαιολογητικά
1) Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής δήλω-
σης
2) Δελτίο ανεργίας σε ισχύ και
3) Αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στον οποίο ο ενδιαφερό-
μενος πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.
Πώς κάνετε αίτηση
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιο-
λογητικά με 3 τρόπους:
αυτοπροσώπως στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας
τους ή της τελευταίας απασχόλησής τους, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται
ταυτόχρονα με την έκδοση του δελτίου ανεργίας
ηλεκτρονικά, μέσω του e-services.
μέσω των ΚΕΠ.
Η παραλαβή της απόφασης γίνεται, είτε μέσω του ατομικού
λογαριασμού στο e-services του ΟΑΕΔ, είτε από το ΚΠΑ 2 ΟΑΕΔ,
όπου υποβλήθηκε το αίτημα.

Σεισμός 5,4 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος: Πάνω από 10 μετασεισμοί
στην περιοχή - Τι λένε οι σεισμολόγοι

Δήμος Ιλίου: Κάλεσμα σε δράσεις για την Προώθηση Ευπαθών
Ομάδων και Νέων στην Απασχόληση

Σ
το πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων του Δήμου Ιλίου για την Προώθηση της Απασχόλησης, καλούνται οι τοπικοί φορείς και επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από κλάδο, δρα-
στηριότητα και μέγεθος, που το επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή σε δράσεις δικ-
τύωσης, με σκοπό την προώθηση ευπαθών ομάδων και νέων σε πιθανές θέσεις εργασίας.

Σημειώνουμε ότι το έργο «Πιλοτικές Δράσεις για την Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και
των Νέων στην Απασχόληση», υλοποιείται μέσω του Διαδημοτικού Κοινωνικού Δικτύου
«ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ», με φορέα λειτουργίας τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας
του Δήμου, το οποίο κινητοποιεί συνέργειες και οικονομίες κλίμακας για την βέλτιστη συνε-
ργασία.
Η συνεργασία αφορά πρωτίστως την κινητοποίηση και ενημέρωση δυνητικά ωφελούμε-
νων του έργου αλλά και  την ανταλλαγή απόψεων για την προώθησή τους στην αγορά
εργασίας.
Αν είστε συλλογικός φορέας ή επιχείρηση και θέλετε να αποτελέσετε σκέλος του δικτύου
προώθησης στην απασχόληση,  μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας
συμπληρώνοντας την παρακάτω την Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: https://sympratto.ilion.gr/?page_id=1222
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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-

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  ssttaammaa--

ttiiaa..vvaassiillooppoouulloouu@@hhoottmmaaiill..ccoomm  
ήή  ττηηλλεεφφωωννιικκάά  σσττοο  221100  55557711116600

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ, ΜΕ ΒΑΣΙΚΕΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
ARGON, AΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ 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



16-θριάσιο Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022


